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Svět a my v čase padajícího listí

Tak hotovo, poslední významné události letošního roku – volby, oslavy státního svátku 99. výročí republiky, Dušičky a přezouvání aut do zimních 

pneumatik už máme za sebou. Přežili jsme (tedy jak kdo) i vichřici Herwart a můžeme se začít připravovat na tradiční vánočně-silvestrovské finále, 

jak nám ostatně už nekompromisně připomínají regály supermarketů. Ale zatímco pneumatiky na jaře zase vyměníme, z Herwarta i z volebních vý-

sledků se bude naše útěšná země asi ještě nějakou dobu vzpamatovávat. Nu což, vždycky jsme si dovedli nějak poradit, tož hleďme do následujících 

časů s příslušným optimismem – aspoň ekonomové tvrdí, že na tom nejsme zase tak zle, ba dokonce i na evropské poměry téměř skvěle. Netrápí nás 

(zatím) šílenci vjíždějící auty do lidí ani snaha části země jít svou vlastní, nezávislou cestou – koneckonců obojím jsme si svým způsobem již prošli. 

Průkopnice automobilových útoků Olga Hepnarová, co o ní je teď ten nový film, nás touto smutnou zkušeností „poctila“ už v v roce 1973, v časech, 

kdy ještě o nějakém islámském extremismu a ISIS neměl svět mít ještě ani potuchy. Bratia Slováci „sa odpojili“ s počátkem roku 1990, s tím jsme se už 

také nějak vyrovnali. 

Katalánci to budou mít dnes asi horší jako součást EU, která se, jak vidět zjevně nepoučila z Brexitu, a nasadila tvrdou pěst k potlačení nežádoucí 

„rebelie“. Čímž si ale asi moc sympatií u svobodomyslněji smýšlející části evropské populace nezískala, a obávám se, že ztratila nějaké body i u těch, 

kteří do té doby stáli spíše na straně Madridu. Tedy dokud se jednalo, nebo byla k řešení problému šance cestou jednání – což „zabejčilost“ obou stran 

konfliktu (těžko posoudit, kdo nese na vyhrocení větší díl viny) – poslala k ledu. Nicméně princip a poučení z dosavadního vývoje událostí jsou více-

méně zjevné: Svobodu Tibetu? Ale jasně, beze všeho…, ten se nás zase tak moc netýká. Ale na domácí půdě nebo sousedově eurodvorečku? Tak to 

halt! Neústavní rejdy tady trpět nebudeme, republiku si rozvracet nedáme! Holt i demokracie má své meze, a jak praví zlidovělá průpovídka z kterési 

české pohádky „co peklo schvátí, nevydá…“ 

A právě v tom představuje případ vzpurného Katalánska nebezpečný precedens pro unijní Evropu, která, jak to vypadá, zoufale lpí na své setrvačné 

dosavadní politice, odrážející jakékoli snahy o případnou reformu a lepší přizpůsobení novým podmínkám, jež přináší postupný vývoj. Původní pro-

jekt vzorně spolupracujících a s ohledem na to měnově, hospodářsky i do značné míry společnou politikou navzájem propojených evropských zemí 

zaměřený na společný blahobyt a efektivitu byl nepochybně chvályhodný. Ale je tohle (tedy současná podoba a směr, kterým evropská integrace 

míří) ještě skutečně Evropa, ve které jsme chtěli odjakživa být? Což ovšem není zdaleka jen problém našeho kontinentu, ale celé moderní (konkrétně 

především euroatlantické) společnosti s její přehnanou politickou a jinými korektnostmi a dalšími vymoženostmi posledních dekád. Ostrovní Británie 

už si v tom v referendu asi udělala jasno, a i když Britové mají snahu zachovat v rámci možností maximálně dosavadní status quo a minimalizovat 

případné negativní důsledky, je to právě Unie, která má podle chování svých vrcholných představitelů tendenci jim odtržení pěkně osladit a ukázat, 

zač je toho loket. Samozřejmě i maximální snahy o dohodu mají své hranice, a na příkladu Mnichovské dohody sami nejlépe víme, že donekonečna 

jednat nelze, ale není rok 1938 a svět nestojí na prahu válečného konfliktu – i když špatné řešení konfliktní situace může k situaci, kdy se zase začnou 

počítat oběti, vést. A to ví i Španělsko z vlastní historie poznamenané občanskou válkou a po léta lemované milníky atentátů stoupenců baskické 

autonomie sdruženými pod zkratkou ETA až příliš dobře. Zbývá doufat, že situace se časem (nejlépe tedy co nejdříve) uklidní, a Evropa i svět se bude 

muset už zabývat jen řešením přírodních pohrom typu Herwarta, i když i tyto katastrofy lze čekat podle všeho stále častěji. 

Takže – abych na závěr přidal do podzimních chmur spojených obvykle s tímto pošmourným deštivým a mlhavým obdobím trochu optimismu: 

pojďme se raději zase těšit na Mikuláše a Vánoce…

 Josef Vališka, šéfredaktor
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V berlíně jsou prVní Vysílače sítí 5G

Společnost Deutsche Telekom 
spustila první evropské vysílače 
pro přenos signálu 5G. Pomocí 
čtyř vysílačů předběžného stan-
dardu 5G NR (New Radio) pra-
cujících v pásmu 3,7 GHz umís-
těných v  Berlíně testuje tuto 
technologii v živém provozu. 
U 5G nepůjde však jen o vyšší rych-
losti – v Berlíně bylo naměřeno 
2000 Mbit/s (250 MB/S) – mezi 
hlavní přednosti patří i nízká latence 
(při testech pouhé 3 milisekundy), 
velmi užitečná např. pro virtuální 
realitu nebo autonomní vozidla.
Sítě páté generace nejsou určené 
jen pro rychlejší internet v mobilech, 
ale měly by se stát jednotným stan-
dardem např. pro 
neustále rostoucí 
počet přístrojů 
p ř i p o j e n ý c h 
k internetu. 5G 
má propojovat 
mobilní i pevné 
linky, autonomní 
auta, zařízení pro 
VR nebo IoT. Je-
likož tato různá 
zařízení mohou 
mít odlišné po-

žadavky, má nový standard nabízet 
flexibilitu a pomocí „network slicing“ 
rozparcelovat síť na více virtuálních 
sítí, každou s odlišnými specifiky po-
dle toho, pro co bude používána. 5G 
jako „sít sítí“ by pak měla fungovat 
jako jedna fyzická infrastruktura pro 
tyto segmenty. Vyšší kapacita a pře-
nosové rychlosti sítě s nižší latencí 
mají umožnit přesun více výpočet-
ních úkonů do cloudu. S dalším 
budováním sítě čeká T-Mobile, až 
bude ustanoven definitivní stan-
dard 5G, což má být do konce roku 
2017. Technologie má být zapojena 
už na olympiádě v Soulu v příštím 
roce, oficiální nástup sítí 5G je určen 
na rok 2020. ■

Inzerce na obálce: Škoda, BusinessCar, Parker
Foto na titulní straně: Shutterstock

airbus bude Vyrábět letadla 
s bombardierem 

Evropský výrobce letadel Airbus 
získal kontrolní podíl v programu 
výroby letounů CSeries kanad-
ského výrobce Bombardier. Air-
busu připadne podíl 50,01 % 
ve společnosti CSeries Aircraft 
Limited Partnership (CSALP), 
která vyrábí letouny CSeries s ka-
pacitou 110 až 130 míst. 
Podíl 31 % zůstane Bombardieru 
a 19 % Investissement Québec (IQ). 
Bombardier sice ztratí kontrolu nad 
výrobou letadla, jehož vývoj ho přišel 
na šest mld. dolarů (131 mld. Kč), řada 
CSeries ale získá ekonomické výhody 

širokého výrobního programu a lepší 
prodejní síť. Airbus nabízí mj. možnost 
montovat některé letouny pro ame-
rické zákazníky ve svém závodě v USA 
v Alabamě a vyhnout se tak případným 
antidumpingovým clům, které se ame-
rické ministerstvo obchodu rozhodlo 
uvalit na dovoz těchto strojů v reakci 
na stížnost americké konkurenční 
firmy Boeing. Ten vznesl obvinění, že 
Bombardier obdržel od vlád Británie, 
Kanady a kanadské provincie Quebec 
subvence ve výši minimálně 3 mld. 
dolarů (66 mld. Kč) a výroba letadel 
CSeries je podle něj dotována. ■
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Firmy a lidé
Z UniCredit 
do Accolade 
Do týmu skupiny 
Accolade nastoupil 
od srpna respek-
tovaný bankéř pro 

nemovitostní financování Tomáš 
Procházka na nově zřízenou po-
zici CFO. Doposud vedl finan-
cování komerčních nemovitostí 
v UniCredit Bank.

Audi Sport 
s Hoff-
mannem
Od 1. října je no-
vým vedoucím 
technického vý-

voje společnosti Audi Sport Oli-
ver Hoffmann. Ve své funkci nese 
odpovědnost za nadcházející pro-
duktovou ofenzivu dceřiné značky 
Audi. Do roku 2020 vzroste počet 
sériově vyráběných modelů Audi 
Sport z 11 na 16. Oliver Hoffmann 
přichází z oddělení vývoje pohá-
něcích ústrojí společnosti Audi AG. 

Vaněk v Auto 
Palace  
Od 1. října nastou-
pil na pozici PR 
manažera dealer-
ské skupiny Auto 

Palace Tomáš Vaněk, který nahradil 
odcházející Danu Bratánkovou. Ve 
funkci bude zodpovídat za činnosti 
v oblasti Public Relations souvise-
jící s obchodními aktivitami dealer-
ské skupiny Auto Palace spadající 
do nizozemské skupiny AutoBinck. 
V současnosti řídí rovněž vlastní 
společnost VIZUS Communication.

CzechTrade 
v Chorvatsku
Nově byl do vedení 
zahraniční kance-
láře CzechTrade 
v chorvatském Zá-

hřebu jmenován Alen Novosad, 
který dosud působil jako ředitel 
organizačních složek ve firmách 
Metrostav a Subterra. Podílel se na 
realizaci významných infrastruktur-
ních staveb v Chorvatsku a posky-
toval poradenské a tlumočnické 
služby českým společnostem.

Nová funkce v Notino
Ve vedení největšího středoevrop-
ského e-shopu s kosmetikou No-
tino vznikla od 1. října 2017 nová ▲ ▲

podvozkárna Cz loko  
v České Třebové v novýCh haláCh

Akciová společnost CZ LOKO pře-
stavěla staré výrobní haly v České 
Třebové na zcela nový provoz pro 
podvozky kolejových vozidel. Pře-
stavba vyšla zhruba na  32 mil. 
korun a nyní se na ploše 1200 m2 
budou vyrábět a opravovat pod-
vozky lokomotiv, osobních vozů 
a také speciálních drážních vozidel. 

Nyní má CZ LOKO k dispozici čtyři 
podvozková stání, a to včetně nové 
výkonové zkušebny podvozků, di-
menzované až na třínápravové pod-
vozky. Kvalitní podvozky umožňují 
klidný chod vozidla, komfort jízdy 
nebo třeba průjezd obloukem při 
nízkém opotřebení dvojkolí. Pro 
nové lokomotivy z produktové řady 

EffiShunter a  EffiLiner vyvinula firma 
podvozky vlastní konstrukce.
„Jde o nejvýznamnější investici letoš-
ního roku. Významně posouvá naše 
technologické a výrobní možnosti 
a podstatně zlepšuje hygienické 
a bezpečnostní podmínky práce 
našich zaměstnanců. To pokládám 
za stejně důležité jako zvýšení výrob-
ních kapacit a rozšíření portfolia o vý-
robu vlastních podvozků motorových 
lokomotiv a opravy podvozků osob-
ních vozů,“ říká Josef Gulyás, generální 
ředitel CZ LOKO. 
Podvozkárna je vybavena technologie - 
mi, jako např. odvětrávanými mon-
tážními kanály, kolejištěm s rozchody 
1435 a 1520 (1524) mm, indukčním 
ohřevem vahadel na stanovenou 
teplotu, podvozkovým lisem, novými 
mostovými jeřáby a jeřábovými drá-
hami se zvýšenou nosností. V nové 
automaticky řízené výkonové zku-
šebně dokončených podvozků lze 
provádět předepsané typy záběhů 
a zkoušek. K vybavení patří diagnos-
tická jednotka s řadou čidel sledují-
cích teploty, rychlosti či vibrace, a také 
kamerový systém. ■

ČešTí podnikaTelé míří do indie
Podnikatelský inkubátor pomáhá 
českým vývozcům překonat první 
překážky při vstupu na indický 
trh a vytvoří jim odborné a pro-
vozní zázemí. Nový projekt agen-
tury CzechTrade a Asociace ma-
lých a  středních podniků 
a živnostníků (AMSP ČR) dokáže 
firmám poskytnout podporu i in-
formace.
Tato pomoc významně sníží českým 
vývozcům náklady na orientaci 
na specifickém trhu jižní Asie např. 

pořádáním prezentačních akcí či asi-
stencí při vyhledávání obchodních 
partnerů. Zkušenosti s ním mohli 
vývozci získat i na MSV Brno, jehož 
oficiální partnerskou zemí byla pro 
letošní rok právě Indie. 
Inkubátor zaměřený na oblast strojí-
renství, leteckého průmyslu, zdravot-
nické techniky, automotive, ochrany 
životního prostředí a biotechnologie 
vznikl na základě letošní návštěvy 
Indie šestnácti českými firmami 
zorganizované zahraniční kanceláří 

agentury CzechTrade v Bengalúru. 
Při návštěvě se čeští podnikatelé z řad 
malých a středních firem setkali se 
svými indickými partnery. CzechTrade 
na jejich poptávku reagoval a indické 
straně následně sestavil postupy, jak 
nabízet služby pro české firmy v rámci 
inkubátoru. Na chodu inkubátoru se 
kromě agentury CzechTrade, která 
v rámci tohoto projektu poskytuje své 
poradenské služby, podílí také indická 
firma PUSHPAK zajišťující potřebné 
zázemí a AMSP ČR, která je hlavním 
prostředníkem mezi inkubátorem 
a českými podnikateli. ■
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funkce komerčního 
ředitele, do které na-
stoupil Jan Vraný. 
Přichází z české po-
bočky společnosti 
Google a bude 

zodpovědný za obchod, marketing, 
služby pro zákazníky a prodejní síť 
firmy Notino na všech 19 trzích.

Změny 
v SPČR
Představenstvo 
Svazu průmyslu 
a dopravy ČR ko-
optovalo dva nové 
členy: Jana Czudka 
z Třineckých žele-
záren a Miroslava 
Paláta z CzechMed. 
Jeden kandidát na-
hradí v představen-

stvu Pavla Juříčka, který se pozice 
vzdal z důvodu své kandidatury 
za politické hnutí, a druhé místo 
se uvolnilo po Mileně Jabůrkové, 
která byla zvolena VP. Kandidatury 
obou nových členů musí schválit 
v listopadu valná hromada SPČR.

Povýšení ve 
VIVnetworks.
com
Magdaléna Voj-
tová v týmu re-
klamní partnerské 

sítě VIVnetworks.com povýšila na 
pozici Affiliate Account Director. 
Svoji kariéru v této společnosti 
zahájila ještě za studií a dnes se 
věnuje největším klientům přede-
vším z oblasti módy. Díky povýšení 
bude mít navíc na starosti i vedení 
týmu mezinárodních affiliate ma-
nagerů pro Itálii, Řecko, Maďarsko, 
Rumunsko, Bulharsko a Ukrajinu.

VUT povede 
opět  
Štěpánek
Akademický senát 
největší české tech-
niky – VUT v Brně – 

zvolil kandidáta na funkci rektora 
pro funkční období 2018-2022. Stal 
se jím stávající rektor Petr Štěpánek, 
který tak po jmenování do funkce 
prodlouží své dosavadní čtyřleté 
funkční období. V nadcházejícím ob-
dobí by se rektor chtěl zaměřit mj. na 
větší internacionalizaci školy, pod-
poru projektového řízení a také na 
větší otevřenost a vstřícnost rekto-
rátu vůči fakultám a součástem. ■

Nové výzkumNé ceNtrum  
pro logistiku

Na nově vytvořeném pracovišti 
s názvem Dachser Enterprise Lab 
v německém Dortmundu spojili 
své síly logističtí experti firmy 
Dachser a  vědci z  prestižního 
Fraunhoferova institutu pro tok 
materiálu a logistiku (IML). 
Od letošního října společně pracují 
na konkrétních projektech v oboru 
pozemní, letecké a námořní logistiky. 
Úkolem výzkumných týmů je cílený 
rozvoj pilotních technologií určených 
pro plošné využití v praxi.
„Enterprise Lab jsme založili, abychom 
výsledky vývoje co nejrychleji promítli 
do produktů nebo nových obchod-
ních modelů. Novými a interdiscipli-
nárními formami společného vývoje 
dosáhneme velké propustnosti mezi 
průmyslem a výzkumem. Máme tak 
možnost nové technologie, trendy či 
obchodní strategie ihned flexibilně 
zavést do praxe a efektivně stanovit 

priority,“ uvedl prof. Michael ten Hom-
pel, Managing Director Fraunhoferova 
institutu IML. 
Fraunhoferův institut pro tok ma-
teriálu a logistiku je vyhlášenou 
adresou pro všechny otázky týka-
jící se komplexního přístupu v lo-
gistice – soustředí se na všechny 

oblasti interní a externí logistiky. 
Týmy vytvořené podle projektů 
a potřeb zákazníků vyvíjejí řešení, 
která přesahují hranice logistického 
oboru – např. v oblasti manipulace 
s materiálem, skladového manage-
mentu, supply chain managementu, 
simulací podporující obchodní a sys-
témové plánování a také v oblasti 
dopravních systémů, nákupní logis-
tiky, logistiky pro development nebo 
E-Commerce. ■

metro se možNá už brzy dočká 
mobilNího sigNálu
Poslední bašta, kde bylo aspoň 
na čas možné uniknout všudy-
přítomnému mobilnímu pro-
vozu, pražské metro, už zřejmě 
zanedlouho rovněž padne. 
Pokrytí celého pražského metra 
včetně tunelů mobilním signálem 
by mohlo být v provozu do konce 
příštího roku – pokud se podle 
mluvčí společnosti T-Mobile Mar-
tiny Kemrové konsorciu operátorů 
podaří uzavřít smlouvu s dopravním 
podnikem, o níž jednají už tři roky. 
T-Mobile by mobilní síť v metru insta-
loval pro všechny tři operátory, kteří 

podle ní mají na pokrytí pražského 
metra enormní zájem, a to na vlastní 
náklady. Jak uvedla, technologicky je 
prakticky již vše připraveno, dopravce 
se však s operátory nemůže shod-
nout na poskytnutí dat o pohybu 
cestujících, která mu chtějí posky-
tovat jednou ročně, podnik by je ale 
pro přepravní průzkum chtěl častěji.
V první fázi by měl být signál na trase 
metra C mezi stanicemi Muzeum 
a Roztyly, v dalších etapách by se 
mělo pokrytí rozšířit na celé metro. 
Pokrytí mobilním signálem je nyní 
zatím ve všech 58 stanicích metra, 

z nichž některé využívají i signálu 
venkovních vysílačů. V nových sta-
nicích metra A je pokrytí signálem 
GSM, 3G a rychlým internetem LTE, 
ve zbývajících je zajištěno pokrytí 
prostřednictvím technologie GSM 
vhodné pro telefonování. ■

Next otevřel Nový showroom
Tradiční výrobce bezpečnostních 
dveří v ČR, společnost Next, se 
přestěhoval ze svých stávajících 
prostor v Praze 8 do nově zrekon-
struovaných místností na pražské 
Pankráci v Praze 4 nedaleko sta-
nice metra Pražského povstání, 
kde otevřel i nový showroom.
Od svého počátku sídlila firma v praž-
ském Karlíně, kde měla své pevné 
zázemí celých 26 let. Protože ale ka-
pacitně již místo nebylo dostačující, 
přesunula se do větších a reprezenta-

tivnějších prostor, navíc v dostupnější 
lokalitě. Ve svém showroomu nabízí 
široký sortiment bezpečnostních 
dveří a zabezpečovacích doplňků. 
Každý, kdo hledá vhodné zabezpe-

čení své nemovitosti, má k dispozici 
v novém showroomu celý nabízený 
sortiment včetně odborníků, kteří jsou 
přímo na místě připraveni poradit 
a zodpovědět veškeré dotazy.
Kromě bezpečnostních dveří nabízí 
Next i další zabezpečovací prvky 
domácností či komerčních prostor, 
jako jsou bezpečnostní folie na okna 
a prosklené dveře, elektronické zabez-
pečení, bezpečnostní mříže a další 
doplňky. Nová centrála v Praze sídlí 
v ulici Na Pankráci 79 a pobočky má 
v Brně, Plzni, Ostravě a Hradci Králové 
(více na str. 42–43). ■
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„Girls´ Day“ – možnost objevit svět techniky

Jihlavská společnost Bosch Diesel každoročně vyhlašuje akci na podporu dívek v zájmu o tech-
nická povolání. I letos pozvala v druhé polovině října 20 přihlášených dívek na tradiční „Girls´ 
Day“. Jednalo se o dcery zaměstnanců firmy navštěvující pátou až sedmou třídu základní školy. 

Cílem každoročně pořádané akce je umožnit dívkám 
nahlédnut do světa techniky a probudit u nich zájem 
o technické obory. Pro dívky byl přichystán pestrý pro-
gram, během kterého mohly osobně poznat technické 
a pracovní prostředí firmy, kde pracují jejich rodiče. Ve-
dle informací o firmě a výrobním závodu v Jihlavě, kde 
se vyrábí vysokotlaká čerpadla pro dieselové motory, 
tlakové zásobníky a regulační ventily tlaku pro systém 
Common Rail, stála v centru programu i možnost 
vyzkoušet si práci s technickou stavebnicí Merkur. 

Poznávání hrou
Dívky byly rozděleny do týmů a měly za úkol po-
stavit z technické stavebnice model nákladního 
auta s návěsem. Na základě vlastní zkušenosti 
a možnosti aplikace získaných vědomostí během 
práce se stavebnicí, si dívky vytvořily vztah k reálné 
technice. V soutěži o nejlepší model z Merkuru 
zvítězil tým ve složení Natálie Šlesárová, Markéta 
Homolová, Michaela Heřmánková, Pavlína Ryglová 
a Nikola Nováková. Všechny členky týmu obdržely 

od pořádající firmy Bosch jako odměnu nový iPad.
„Chceme dívkám dodat odvahu, děvčata by sama 
měla objevit vše, co se skrývá pod pojmem technika 
a zjistit, že technika může být i zábavná,“ řekl Ralph 
Carle, obchodní ředitel firmy Bosch Diesel.
Vedle soutěže s technickou stavebnicí mohly dívky 
soutěžit i o titul „Technikgirl“. Šlo o to, že děvčata 
měla v závěrečném testu prokázat nabyté vědo-
mosti nejen o firmě Bosch, ale např. i poznávat ná-
řadí, které se používá ve výrobě jihlavského závodu. 

Na základě nejvíce správných odpovědí získala titul 
„Technikgirl 2017“ Eliška Jelínková.
Dívky pak mohly navštívit výrobu a podívat se i na 
pracoviště svých rodičů. Překvapením bylo, kolik do-
tazů pokládala děvčata v závěru akce, aby získala in-
formace o možnostech podpory žen u firmy Bosch.

Vzdělávání – součást společenské 
odpovědnosti
„V rámci podpory technického vzdělávání u školních 
dětí vyhlašuje od roku 2014 firma Bosch společně 
s Krajem Vysočina technickou soutěž pro žáky a žá-
kyně regionálních základních škol pod názvem „Sta-
víme z Merkuru“. Firma opakovaně v Kraji Vysočina 
podporuje základní školy nákupem technických 
stavebnic Merkur a Roto. V letošním roce se navíc 
povedlo rozjet projekt Lego Mindstorms – progra-
movatelné robotické stavebnice. Tento projekt cílí na 
žáky devátých tříd základních škol a navazuje na pro-
jekty Merkur a Roto. Vhodným způsobem doplňuje 
technickou výuku těchto žáků,“ řekl Oldřich Židlík, 
vedoucí personálního oddělení Bosch Diesel. ■

Mojmír Kolář

www.pkservis.comwww.pkservis.com

POHYB 
VYŽADUJE 
PŘESNOST

VÁŠ SPOLEHLIVÝ DODAVATEL
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NOVÉ ELEKTRICKÉ ZKOUŠEČKY FLUKE T6 

Společnost Fluke, významný světový výrobce kompaktních elektronických měřicích přístrojů 
a softwaru pro měření a monitorování stavu, uvádí na trh moderní elektrické zkoušečky Fluke T6 
s technologií FieldSense, které umožňují bezpečné, rychlé a efektivní měření napětí a proudu.

Technologie FieldSense zdokonaluje funkci ote-
vřené vidlice zkoušeček tím, že měří nejen střídavý 
proud, ale také střídavé napětí a frekvenci. Měření, 
nikoliv pouze detekování napětí a proudu, 
tak lze provádět jediným přístrojem sou-
časně, navíc v reálném čase.

Rychlé a bezpečné
Důležitým aspektem, ke 
kterému výrobce při vývoji 
nové technologie přihlížel, 
je samozřejmě bezpečnost. 
Vyhledávání problémů 
v elektroinstalacích totiž 
může být časově náročným 
a potenciálně nebezpečným 
úkolem, protože vyžaduje 
přístup ke kovovým kon-
taktním bodům. Přístroje 
Fluke T6 snímají elektrické 
pole v otevřené vidlici, a to 
i přes izolaci kabelů, kdy není 
nutné kovové vodiče odhalo-
vat. Tím se výrazným způsobem 
snižuje riziko kontaktu s obnaženým kovovým vo-
dičem, pravděpodobnost chyb nebo náhodného 
dotyku s nesprávnými vodiči.
Protože lze měřit střídavé napětí a proud současně, 
eliminuje se rovněž potřeba otevírat kryty nebo de-
montovat matice vedení, čímž je zaručeno rychlejší 
a efektivnější získání naměřených hodnot. Otevřená 
vidlice přístrojů Fluke T6 je aktuálně nejširší dostup-
nou vidlicí ve svém oboru a může měřit vodiče až do 
AWG 4/0 (120 mm2), kterými prochází proud až 200 A.

Zkoušečka do kapsy
Provozní elektrikáři a elektrikáři v lehkém průmyslu 
mohou používat elektrické zkoušečky Fluke T6 
k základnímu řešení problémů, ověřování hod-
not napětí a spojitosti obvodů a také k testování 
jednotlivých obvodů při současné rychlé kontrole 
proudu a výše napětí, aniž by museli připojovat 
měřicí kabely. Přístroje jsou také velmi praktické, 
vejdou se do kapsy, takže jsou neustále po ruce.
Odolné zkoušečky odpovídají bezpečnostní ka-
tegorii 1000 V CAT III, 600 V CAT IV (600 V CAT III 
u modelu T6-600) a jsou vybaveny dobře čitelným 
displejem s podsvícením.

Jak pracovat s novými 
zkoušečkami

Optimální poloha vodiče pod napětím 
nebo neutrálního vodiče při měření me-

todou FieldSense je uprostřed v dolní 
části otevřené vidlice. Při nastavování 

polohy jednou rukou nasuňte ote-
vřenou vidlici nad vodič. U zkou-

šečky T6-1000 ukazuje 
LCD displej sou-

časně naměřené 
hodnoty napětí 
a proudu, za-
tímco frekvenci 

lze ručně zvolit 
stisknutím tlačítka. 

Přístroj není potřeba opětovně 
konfigurovat ani hledat kovové 

body k připojení kabelů.
Pokud se obrazovka rozsvítí zeleně, 

znamená to, že systém FieldSense má spoleh-
livý elektrický signál. Je-li přítomné napětí vyšší 

než 30 V, kontrolka ve tvaru trojúhelníku indikující 
napětí, označená ikonou blesku, se rozsvítí červeně.
Je důležité si uvědomit, že přesnost odečtené hod-
noty se snižuje, pokud uživatel použil izolované 
rukavice, obuv s vysokou izolací nebo stál během 
měření na izolovaném žebříku. V těchto situacích 
je vyžadováno připojení externího uzemněného 
kabelu, aby odečtená hodnota byla přesná. Toho 
snadno dosáhnete jednoduchým dotykem přilo-
ženého černého vodiče k uzemněnému vodiči, 
jako je např. potrubí nebo svorkovnice.

Měření střídavého napětí a proudu 
technologií FieldSense
1.  Otočte voličem do druhé polohy na funkci 

FieldSense. Zkoušečka T6-1000 změří a sou-
časně zobrazí střídavé napětí a proud; zkou-
šečka T6-600 zobrazí ve výchozím stavu střídavý 
proud a přepnutím žlutého tlačítka se zobrazí 
střídavé napětí.

2.  Při použití dotykové destičky k uzemnění zapojte 
černou měřicí sondu do konektoru na zadní 
straně jednotky. Pokud používáte izolované ru-
kavice nebo jste jakkoliv izolováni od podlahy či 
žebříku, umístěte černý měřicí kabel na uzem-
ňovací vodič nebo na zemi pomocí krokosvorky.

3.  Prohlédněte si odečet a poznamenejte si měrné 
jednotky.

4.  Stisknutím tlačítka HOLD lze okamžitě zafixovat 
odečet za účelem pořízení snímku obrazovky 
s odečtem.

Je zásadní neopomenout, že přiložené měřicí ka-
bely se musí používat při měření střídavého/stej-
nosměrného napětí pomocí klasické metody s kon-
taktem kovových součástí a při měření napětí mezi 
fázemi. Dotkněte se hroty sond obvodu v místě 
zátěže nebo zdroje napájení paralelně k obvodu.

Měření odporu a spojitosti obvodu
Zkoušečka T6-1000 měří odpor 1 Ω až 100 kΩ, 
model T6-600 1 Ω až 2000 Ω. Jak ale probíhá sa-
motné měření?
1.  Vypněte napájení testovaného obvodu.
2.  Přepněte volič na Ω.
3.  Dotkněte se hroty sond obvodu v místě poža-

dované součástky nebo části obvodu.
4.  Zobrazí se odečet.
5.  Je-li hodnota odečtu nižší než 40 ohmů, za-

zní akustický výstražný signál upozorňující na 
spojitost.

Obvody mimo provoz
S obvodem pod napětím bez zátěže lze změřit 
větev obvodu se střídavým napájením. Přístroje T6 
pomáhají řešit problémy, protože umožňují nalezení 
vodičů pod napětím, i když obvod – osvětlení, 
motor nebo lampa – nejsou v provozu. Díky tomu 
mohou elektrikáři testovat vodiče s napěťovým 
potenciálem a odstraňovat komplikace tam, kde 
je obvod rozpojen. ■

Další informace o bezkontaktních zkoušečkách 
napětí Fluke T6 získáte na www.fluke.cz/t6.

Zkoušečky Fluke T6-600 a T6-1000 
umožňují elektrikářům:  

 ●  Pracovat bezpečně: Napětí až do 1000 V je 
možné měřit pomocí vidlice a bez nutnosti vy-
užití měřicích kabelů nebo obnažení vodičů.
 ●  Pracovat rychleji: Vyhledat problémy lze bě-
hem chvíle, aniž by bylo třeba otevírat panely 
a demontovat matice na vodičích. 
 ●  Pracovat efektivněji: Na zkoušečce T6-1000 
je možné současně měřit a zobrazovat napětí 
a proud. Model T6-1000 měří také odpor až 
do hodnoty 100 kΩ.
 ●  Pracovat všude: Zkoušečky T6 jsou vyba-
veny nejširší vidlicí v oboru pro měření napětí 
na vodičích 4/0 až do 200 A.

s technologií FieldSense, které umožňují bezpečné, rychlé a efektivní měření napětí a proudu.

Technologie FieldSense zdokonaluje funkci ote-
vřené vidlice zkoušeček tím, že měří nejen střídavý 
proud, ale také střídavé napětí a frekvenci. Měření, 
nikoliv pouze detekování napětí a proudu, 
tak lze provádět jediným přístrojem sou-
časně, navíc v reálném čase.

Rychlé a bezpečné
Důležitým aspektem, ke 
kterému výrobce při vývoji 
nové technologie přihlížel, 
je samozřejmě bezpečnost. 
Vyhledávání problémů 
v elektroinstalacích totiž 
může být časově náročným 
a potenciálně nebezpečným 
úkolem, protože vyžaduje 
přístup ke kovovým kon-
taktním bodům. Přístroje 
Fluke T6 snímají elektrické 
pole v otevřené vidlici, a to 
i přes izolaci kabelů, kdy není 
nutné kovové vodiče odhalo-
vat. Tím se výrazným způsobem 

Jak pracovat s novými 
zkoušečkami

Optimální poloha vodiče pod napětím 
nebo neutrálního vodiče při měření me-

todou FieldSense je uprostřed v dolní 
části otevřené vidlice. Při nastavování 

polohy jednou rukou nasuňte ote-
vřenou vidlici nad vodič. U zkou-

šečky T6-1000 ukazuje 
LCD displej sou-

časně naměřené 

tímco frekvenci 
lze ručně zvolit 

stisknutím tlačítka. 
Přístroj není potřeba opětovně 
konfigurovat ani hledat kovové 

body k připojení kabelů.
Pokud se obrazovka rozsvítí zeleně, 

znamená to, že systém FieldSense má spoleh-
livý elektrický signál. Je-li přítomné napětí vyšší 

než 30 V, kontrolka ve tvaru trojúhelníku indikující 
napětí, označená ikonou blesku, se rozsvítí červeně.

08_TM11.indd   8 03.11.17   11:03



interview

9listopad 2017       /   

Technický vývoj ŠkoDA AUTo 
práce, kterou ovlivníte miliony lidí na celém světě

Vybrat si školu, která vás bude bavit a bude mít smysl. Vystudovat prestižní Double 
Degree program na dvou světově uznávaných univerzitách. Dostat se do programu pro 
nejtalentovanější čerstvé absolventy v mezinárodně úspěšné firmě a po roce se stát 
jedním z vývojových pracovníků konektivity v moderních automobilech. Sen a ideální 
cesta mnoha z nás? 

Prokop Houda je důkazem toho, že sny se plní. 
Je to právě jeho cesta, která v současné době vede 
přes Technický vývoj největší české automobilky…

Prokope, máš za sebou roční Trainee program. 
Co pro Tebe bylo největším přínosem tohoto 
absolventského a rozvojového programu?
Může to znít zvláštně, ale za úplně největší přínos 
považuji „přirozený networking“ – po absolvování 
Trainee programu znám a mám dobré vztahy 
s třemi desítkami stejně starých kolegů na různých 
odděleních v celé firmě – od vývoje klimatizací až 
po účtárnu. Taky to pro mě byl ale rok plný skvě-
lých zážitků a získal jsem samozřejmě i spoustu 
důležitých zkušeností a znalostí, které se mi do 
života budou hodit. 

Jakou školu jsi vystudoval, než ses stal sou-
částí mezinárodní společnosti ŠKODA AUTO?
Studoval jsem dopravní fakultu ČVUT a k tomu 
v magisterském ročníku v rámci Double Degree 
programu i Linköping University ve Švédsku. Tam 
jsem poznal trochu jiný přístup ke studiu a výrazně 
si rozšířil obzory.

V současnosti působíš v oddělení ConnectedC@r  
a Infotainment, přesněji v týmu Online slu-

žeb a aplikací. Co konkrétně je náplní Tvé 
práce?
Mám na starosti vývoj funkcí mobilních online služeb 
třetí generace. Konkrétněji tzv. „core služby“, které slouží 
jako základní vrstva, na které stojí uživatelské funkce. 
Tyto služby zajišťují pro zákazníky většinou to méně 
viditelné, nicméně nezbytné pro to, aby ostatní zákaz-
nické funkce fungovaly, jak mají. Jde o to, jak jednotky 
v autě komunikují s okolním světem, stanovují pravidla 
pro bezpečnost této komunikace nebo například 
zajišťují propojení vozidla s uživatelským účtem.

Co Tě na práci nejvíc baví?
Jednoznačně rozmanitost. Člověk se „svou“ funkcí 
prochází od fáze tvorby konceptu přes integraci 
až po testování.

Čím je podle tebe práce v Technickém vývoji 
ŠKODA AUTO lákavá?
Vzhledem k velikosti firmy a k objemu produkce má 
výsledek naší práce velký dosah – ovlivní statisíce až 
miliony aut, řidičů i pasažérů. Lákavá je i šíře záběru 
technického vývoje – v podstatě každý technik od 
IT specialisty až po strojaře tu může najít zajímavá 
témata v rámci své specializace.

Který ze systémů konektivity, které Škodovky 
poskytují, máš ty osobně nejraději?
Nejraději mám paradoxně systémy, které jsem 
ještě naštěstí nikdy nemusel v provozu použít – 

Emergency call a Roadside assistance. Jak už název 
napovídá, jedná se o služby, které člověku pomo-
hou v krizové situaci a v případě Emergency call 
dokonce mohou v extrémních případech zachránit 
život. Další zajímavou funkcí je pak Tour import, 
která umožňuje si z pohodlí domova naplánovat 
cestu (např. na dovolenou) a importovat ji přímo 
do infotainment jednotky pro následné použití. 
Člověk pak už jen nasedne do auta a následuje 
předem navolenou cestu.

Jaké jsou podle tebe budoucí trendy konek-
tivity, které nás čekají?
Dle mého názoru bude budoucnost spočívat v pro-
pojování vozů mezi sebou a s dopravní infrastruk-
turou pro rozšíření informací pro autonomní řízení. 
Dále očekávám posun tradičních automobilek do 
pozice poskytovatelů služeb mobility. Myslím, že 
se máme opravdu na co těšit…

Chcete taky pracovat na vývoji moderních 
automotive technologií? 

Navštivte www.skoda-kariera/technicky-vyvoj 
a dozvíte se víc! ■

V oblasti konektivity patří ŠKODA KAROQ na vrchol segmentu. Infotainment nabízí vysoce moderní funkce a je 
vybaven kapacitními dotykovými displeji.
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Budoucnost zvaná kompozity

Jedním z nejdynamičtěji se rozvíjejících odvětví průmyslu je v současnosti výroba kompozitů. 
Ty nyní umožňují enormní nárůst produkce lehkých konstrukcí, ale i celé řady sportovních 
potřeb a výrobků spotřebního charakteru. Je to nejen díky vynikajícím fyzikálním vlastnos-
tem, ale i estetice výrobků – kompozity se staly symbolem technické dokonalosti, ale i luxusu.

Souhrnný přehled o tomto oboru lze získat zejména 
návštěvou specializovaného veletrhu Composites 
Europe, který se letos konal ve Stuttgartu od 19. do  
21. září 2017. Zúčastnilo se ho přes 400 vystavovatelů 
z 30 zemí a veletrh navštívilo okolo 10 000 návštěvníků.

Zaměření veletrhu
Composites Europe prezentoval prakticky vše, co 
s oborem souvisí a návštěvník měl velkou naději, 
že co potřeboval, zde také zjistil. Od vláken v délce 
desetin mm po plné cívky, pojiva, lepidla, tkaniny, 
všechny možné technologie výroby, dělení, ře-
zání, obrábění, zkoušení, měření – až po prezentaci 
širokého spektra výrobků.
Skladba vystavovatelů se v řadě případů často mění. 
To bylo vidět např. u výrobců polotovarů (desek, 
kruhových a čtyřhranných profilů atd.), které si 
odběratelé upravují podle svých potřeb. Kdo se na 
trhu zavedl, a má již své stálé odběratele, nepova-
žuje často za účelné se tu více prezentovat. To platí 
hlavně pro malé firmy, které nechtějí rozšiřovat vý-

robu, ale i třeba pro výrobce úzce specializovaných 
výrobků (např. pro textilní průmysl), kteří si na trhu 
již vybudovali i monopolní postavení.

Spektrum vlastností a aplikací
Vlastnosti kompozitů jsou technické veřejnosti 
většinou již všeobecně známé. Nasazování v celé 
řadě oborů je důsledkem zejména malé hmotnosti, 
vysoké pevnosti, malé (někdy záporné) délkové 
teplotní roztažnosti, schopnosti tlumit vibrace, 
použitelnosti pro poměrně velký rozsah teplot, 
velké variability použití, a to od miniaturních až 
po velkorozměrové součástky a také specifické 
estetičnosti povrchů.
Použití v automobilovém průmyslu je nejčastější 
a na veletrhu se prezentovalo velké množství firem 
s touto specializací. Začíná orientace na hybridní 
součástky.
 Méně známá je již problematika spojená s výrobou 
letadel, kde se uplatňují výhradně uhlíkové 
kompozity (CFK). Výroba kompozitů zde prů-
měrně ročně roste o 7 % a spotřebuje se 32 000 t 

(cca 1/3 celkové potřeby). Velmi intenzivně se řeší 
otázky spojování CFK dílů lepením. Dosud převlá-
dalo nýtování a takový Airbus 320 jich potřebuje 
neuvěřitelných 2,5 milionů. Nutno si uvědomit, že 
vrtání otvorů do kompozitů je velmi náročné a bez 
speciálního nářadí není možné. S širším použitím 
lepení souvisí mj. i vývoj speciálních zkušebních 
zařízení pracujících při velmi nízkých teplotách 
běžných ve výškách okolo 10 000 m.

Velké změny nastávají ve výrobě prvků větrných 
elektráren. Dosud se na výrobu listů vrtulí používaly 
z cenových důvodů kompozity na bázi skleněných 
vláken (GFK). Pro extrémně dlouhé a tenké listy 
GFK kompozity z fyzikálních důvodů již narazily 
na hranici použitelnosti a přechází se na dražší 
CFK. Boom je obrovský a předpokládá se nárůst 
větrných elektráren do roku 2021 o 65 %. Je to 
zejména díky aktivitám z Dánska, Portugalska, Irska 
a třeba také Uruguaye.
Kompozity se ale prosazují i ve stavebnictví; převlá-
dají GFK, ale začíná se používat i carbobeton. Sta-
vebníci tak dostávají tenčí, filigránštější konstrukční 
prvky, výhodné zejména pro opravy staveb. Jsou 
sice výrazně dražší než železobetonové, ale úspory 
spojené s transportem a instalací hovoří pro jejich 

zavádění. Kompozity se ve stavebnictví používají 
nově i jako podkladové materiály.
Nárůst spotřeby kompozitů je i při výrobě spor-
tovních potřeb (kola, lyže, hůlky, helmy atd.), ale 
i spotřebního zboží. V poslední době jsou vidět i CFK 
hudební nástroje (housle, kytary, čela), ale i oblečení. 
CFK kompozity se dnes používají u celé řady luxus-
ního, zejména dárkového zboží. Snad největší zájem 
byl o unikátní nádoby na chlazení vína se zrcadlovým 
leskem; nepřekvapilo, že je prezentovali Italové.

Podpůrná zařízení
Výroba kompozitů se neobejde bez celé řady pod-
půrných zařízení a prvků koncipovaných speciálně 
pro tyto účely. Na veletrhu byly vidět třeba přístroje 
na měření úhlu vláken, defektů, vysoce lesklých 
povrchů, trhačky, speciální zkušební zařízení ho-
tových výrobků atd. 
Kompozity se ale také obrábějí a pro tyto účely již 
existují speciální nástroje – vrtáky počínaje a frézami 
konče. Samostatným oborem je leštění – lešticí 
hlavice s kotouči jsou v hromadné výrobě nasazeny 
na robotech. Ty budou také hrát velkou roli i při au-
tomatizaci montáže, zejména hybridních součástek.
Veletrhů s touto specializací je v Evropě několik, ve 
Stuttgartu jsme ale nebyli nikdy zklamáni. Stuttgart 
jako město automobilů výrazně ovlivňuje i zaměření 
tohoto veletrhu. Autodíly zde mají prioritu.
Příští Composites Europe se bude konat ve Stutt-
gartu 6.–8. 11. 2018. ■

Jan Kůr, jan.kur@mesing.cz

Výroba automobilů, letadel, lodí a větrných elektráren 
spotřebuje nejvíce kompozitních materiálů

CAD/CAM řezací stroje nabízelo několik firem

Uhlíkové kompozity (CFK) se nově prosazují ve výrobě hudebních nástrojů

Demonstrace neprůstřelnosti speciálních kompozitů 
budila velký zájem návštěvníků
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Máte probléMy s CNC obráběNíM?
Pokud podobně jako mnozí jiní řešíte, kdo bude pro vámi nově pořízené CNC obráběcí stroje 
připravovat technologii výroby a NC programy a kdo je bude seřizovat a obsluhovat, a nedaří 
se vám nikoho přetáhnout z jiné firmy, natož najít takříkajíc na ulici, hledejte ve svých lidských 
zdrojích. Pomůžeme vám. Pusťte nás do své výroby.

Jak vyzrát na programování  
CNC obráběcích strojů?
Naším cílem je pomoci vám orientovat se v proble-
matice přípravy NC programů pro CNC obráběcí 
stroje a v procesech s tímto souvisejícími, případně 
být nablízku a podat vám pomocnou konzultační 
ruku, budete-li ji potřebovat. Nerozlišujeme mezi 
tím, zda preferujete psaní NC programů „z ruky“ 
v textovém editoru, nebo na stroji pomocí dialogu, 
zda na externím pracovišti, nebo na počítači NC 
programátora pomocí CAM; cílem je najít efektivní 
řešení a společně rozjet výrobu a zaškolit obsluhu 
CNC obráběcího stroje. Nevíme úplně všechno, 
ale dokážeme se zeptat těch, kdo by mohli vědět.

začátek příběhu…
Všichni v okolí už CNC obráběcí stroje mají a výroba 
na nich se jim vyplácí. EU prostřednictvím vlády ČR 
přispívá velkým procentem na pořizovací náklady, 
tak si taky nějaký CNC obráběcí stroj pořídíme. A proč 
jen jeden jednoduchý? Pořídíme si „CNC pětiosku“, to 

je prý žádaná technologie, a když už ten projekt před-
kládáme, tak si pořídíme i ten „soustruh s poháněnými 
nástroji a protivřetenem“. Když se daří firmám v okolí, 
bude se dařit i nám, na tom přece nic není!
... pokračování příběhu
Dotaci na náš projekt rozjezdu CNC obrábění v naší 
firmě jsme dostali. CNC obráběcí stroje jsme vysoutěžili. 
Dodavatel nám je dodal, nainstaloval a chtěl zaškolit 
naše NC seřizovače a obsluhy, ale my jsme mu řekli, 
že ještě nikoho nemáme, že jsme podali inzeráty, ale 
nikdo se doposud do výběru na tyto pozice do naší 
CNC výroby nepřihlásil. Dodavatel strojů tedy odjel 
s tím, až někoho budeme mít, ať se ozveme. Stroje 
tady stojí, naši zákazníci by jejich volné kapacity rádi 

využili, na stole od nich máme hromádku poptávek. 
Říkají, že je to ideální práce pro naše stroje, ale my jim 
to nejsme schopni kvalifikovaně ani nacenit, protože 
nevíme, jak na našich nových CNC obráběcích stro-
jích pracovat. Zkoušeli jsme si nechat udělat několik 
technologických postupů na poptávané výkresy od 
dodavatele strojů, ale ten už na nás nemá čas. Dalším 
pokusem bylo oslovení prodejců řezných nástrojů, 
s jejich technologickými postupy na konkrétní výrobu 
a jejich pomocí jsme zkusili vyrobit vzorky, ale z toho 
předložené cenové nabídky naši zákazníci odmítli jako 
drahé. Po těchto „vzorkováních“ máme plné skříně 
nářadí a oba CNC obráběcí stroje, jak „CNC pětioska 
s Haidnem“, tak „soustruh s poháněnými nástroji a pro-
tivřetenem řízený CNC Fanuc s dialogem a doplněný 
podavačem tyčí“, stojí.

Kvalifikovaná obsluha
Jak vám chceme pomáhat? Máme ověřeno, že je 
vhodné hledat ve vlastních lidských zdrojích. Mezi 
stávajícími pracovníky – „klukama a holkama“ od kon-
venčních obráběcích strojů. Pakliže budou chtít, doká-
žeme je naučit dovednostem obsluh, NC seřizovačů 
i NC programátorů CNC obráběcích strojů. Oni znají 
principy obrábění, základy metrologie, čtení výkresů 
a my je „jen“ zaškolíme na zvládnutí CNC problematiky 
přípravy výroby i vlastní výroby na CNC obráběcích 
strojích a budeme jim stálým „přítelem na telefonu“.

Školení
Školíme obsluhy, seřizovače a NC programátory 
CNC obráběcích strojů s CNC řídicími systémy  
Acramatic 2100, Fanuc, Heidenhain, Mefi, Mitsubishi 
i Siemens Sinumerik. Školení lze provádět v našich 
školicích prostorách nebo přímo ve vašich výrob-
ních provozech, tedy bezprostředně i na konkrét-
ních CNC obráběcích strojích.

Kdy investovat do CAM software?
V současnosti se setkáváme ve firmách s požadav-
kem: „Už u nás nastal čas, že potřebujeme CAM 
software pro naši výrobu a já mám za úkol se po 
něčem porozhlédnout. Udělejte mi cenovou na-
bídku, já si porovnám ceny!“ Pokaždé se ptáme, jak 
jste to poznali. Je to tím, že všichni v okolí už nějaké 
CAD/CAM softwary mají, nebo je to na základě 
rozboru vašich potřeb? Podle mých zkušeností 
nastává správná doba v těchto případech:
●●  vaše CNC obráběcí stroje často stojí a čekají na 
novou práci;
●●  nedokážete zpracovat výkresy a modely, CAD data;
●●  váš NC programátor se stal nenahraditelným;
●●  nedokážete realizovat nabízenou zakázku, protože 
nevíte, jak naprogramovat danou součást z ruky. 

CAM software není všemohoucí řešení. Je to nástroj pro 
člověka, který rozumí technologii obrábění na CNC ob-

ráběcích strojích. Pro takového člověka je to nástroj jako 
třeba „posuvka“, prostě ho potřebuje. Jestli hledáte CAM 
software pro své CNC obrábění, nehledejte software, 
ale hledejte partnera, který vám nejen prodá krabici 
s DVD, ale bude vás provádět i při začátcích, i v průběhu 
vaší výroby. Jen tak to pro vás bude efektivní investice.
Koupili jste si CNC obráběcí stroj, a nemáte kva-
litní obsluhu, seřizovače ani NC programátora? 
Pusťte nás do své výroby, a když na začátku, po 
společném rozboru vaší stávající situace, zjis-
tíme, že dokážeme pomoci, pomůžeme vám. ■

Vlastimil Staněk,  
www.mateproblemyscncobrabenim.cz

V případě, že stejně jako já nemáte rádi interne-
tové formuláře, napište mi na můj e-mail: vstanek@ 
t-support.cz nebo rovnou zavolejte +420 603 114 182.
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Ložiska pro podporu 
kuLičkových šroubů

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.

Na kuličkových šroubech závisí přes-
nost polohování lineárních posuvů na 
obráběcích strojích. K dosažení poža-

dované přesnosti je třeba vysoce přesných 
kuličkových ložisek. Dvouřadá kuličková 
ložiska s kosoúhlým stykem jednoznačně 
prokázala svoji skvělou výkonnost v těchto 
aplikacích. Přední světový výrobce kuličko-
vých šroubů a valivých ložisek, společnost 
NSK, využívá nejmodernější výrobní a ma-

teriálové technologie tak, aby kontinuálně 
optimalizoval výkonnost a přesnost těchto 
komponent.
S řadou BSBD mají výrobci obráběcích strojů 
přístup k ložiskovým jednotkám, které se mo-
hou pochlubit kompaktní konstrukcí a snad-
nou montáží. Jde o dvouřadá kuličková ložiska 
s kosoúhlým stykem se stykovým úhlem 60° 
v uspořádání do „O” (zády k sobě).

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

montáž do tělesa. Ložiskové jednotky jsou 
dodávány s tukovou náplní zajišťující dlou-
hou životnost. U obou provedení je možnost 
domazávání.
Ložiskové jednotky řad BSN/BSF umožňují 
svým uživatelům snadnou a rychlou montáž. 
Namísto komplikované instalace spojené 

s nastavováním předpětí dvou samostatných 
jednořadých kuličkových ložisek s kosoúh-
lým 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)

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

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 po-
bočka 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 Holand-
sku, Německu a Anglii a technologickými centry 
v Německu, Anglii, Francii a Polsku. Společnost 
rovněž disponuje rozsáhlou sítí autorizovaných 
distributorů.

www.pkservis.com
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Softwarové aplikace pro obráběcí Stroje

Na veletrhu EMO v Hannoveru představila společnost Renishaw mj. také nové softwarové 
aplikace, které usnadní měření přímo na CNC obráběcích strojích. Uživatelé aplikací můžou 
minimalizovat dobu měření a maximalizovat produktivitu.

Aplikace se instaluje do řídicích systémů s ope-
račním systémem Microsoft Windows nebo na 
tablety s Windows připojené k řídicímu systému. 
Je kompatibilní s řídicími systémy Fanuc, Mazak, 
Mitsubishi a Okuma. Konfigurovatelné nabídky 
umožňují jednoduchou instalaci na tříosá i 5osá 
obráběcí centra a multifunkční stroje.
Díky intuitivnímu ovládání jsou velmi vhodným 
nástrojem jak pro uživatele, kteří nemají znalosti 

z programování v G-kódu ani zkušenosti s měře-
ním měřicími sondami, tak i pro zkušené uživatele, 
kterým nabízejí komfortní služby. Použití je velmi 
snadné, takže není potřeba zaškolení.
Aplikace Set and Inspect je určená ke kalibraci sond, 
ustavování obrobků, ustavování nástrojů a měření 
součástí. Na dotykové obrazovce stačí vybrat ikonu 
požadovaného měřicího cyklu a vložit nezbytné 
údaje. Pak už aplikace automaticky vytvoří poža-

dovaný příkaz a načte jej do 
řídicího systému. Na obra-
zovce se zobrazí výsledky 
měření, jako jmenovitá 
hodnota prvku, skutečná 
hodnota a velikost odchylky 
od jmenovité hodnoty.
Kromě tohoto základního 
režimu Single cycle nabízí 
aplikace také režim Program 
builder s možností vytváření 
složitějších měřicích cyklů 
vždy pro jeden měřený pr-
vek. Jednotlivé cykly však 
mohou být spuštěny také 
společně jako jeden pro-
gram pro měření více prvků 
najednou. V doplňující 
funkci umožňuje aplikace 
vytváření protokolů o mě-
ření v reálném čase a na-
měřená data archivovat. ■

Zajímavé příležitoSti 
v chorvatSku
V Chorvatsku konečně v roce 2015 skon-
čila 6letá recese. Aktuální růst podpo-
ruje především zvýšená spotřeba a ten 
budoucí podpoří velké investice do in-
frastruktury, vyšší průmyslovou aktivitu 
(roční růst průmyslové výroby 5 % za po-
slední 3 roky) a cestovní ruch, který do-
sahuje rekordních čísel a který tvoří až 
18,9 % chorvatského HDP. 

V posledních pěti letech český export do Chor-
vatska vytrvale roste. Schodek ve vzájemné 
zahraničněobchodní bilanci Chorvatsko vy-
rovnává ve službách v cestovním ruchu. 
Pokud bychom se zaměřili na oblast strojíren-
ství, příležitosti pro české firmy představují 
subdodávky pro loděnice a místní výrobu 
kolejových vozidel. Nejvýznamnějšími prů-
myslovými obory v Chorvatsku jsou potra-
vinářský a farmaceutický průmysl, a tudíž 
existuje poptávka po technologiích, strojích 
a zařízeních pro uvedené obory. V posledních 
několika letech vznikají nové menší výrobní 
závody na zpracování kovů, plastů a gumy, 
které exportují do Německa. Očekává se po-
kračování tohoto trendu a příležitostí jsou 
tedy dodávky obráběcích strojů a nástrojů. 
Tradičním chorvatským odvětvím je i zpra-
cování dřeva a spolu se zaznamenávaným 
průmyslovým růstem lze očekávat investice 
do nových strojů a zařízení. Již tradičně se 
do Chorvatska exportují zemědělské stroje 
a zařízení. 
V létě tohoto roku rozsáhlé požáry napáchaly 
obrovské škody na přírodě a majetku. Sou-
časně vyšel najevo špatný stav požárních 
zařízení a výstroje. Nyní existuje velký tlak 
veřejnosti na obnovu požárního vozového 
parku a techniky. 
Firmy, které chtějí navázat obchodní spo-
lupráci s chorvatskými partnery, se mohou 
obrátit na zastoupení agentury CzechTrade 
v Záhřebu, které pomůže s výběrem vhodných 
obchodních protějšků. ■

Nejbližší akce exportního vzdělávání czechtrade

30. listopadu, Praha: Jak maximálně využít 
sociální média pro úspěšné podnikání 
Zajímavý seminář zaměřený na sociální média 
a jejich maximální využití pro úspěšné podnikání. 
Dozvíte se například, co stojí za úspěchem sociál-
ních sítí, co zajímá fanoušky a jak si je získat, kdo 
by se měl o sociální média starat a mnoho dalších 
rad týkajících se Facebooku, Twitteru, LinkedInu, ...
Cena: 2000 Kč bez DPH

4. prosince, Praha: Exportní potenciál trhů 
Jihoafrické republiky a Nigérie
Na této exportní konferenci se dozvíte strategie 
vstupu na dané trhy, jejich překážky a příležitosti, 
jak a s čím na tamních trzích obchodovat. Důležité 
budou i kulturní a obchodní zvyklosti v regionech 
a praktické zkušenosti z daných teritorií. 
Cena: zdarma

5. prosince, Praha: Naučte se jednat s japon-
ským a korejským obchodním partnerem
Intenzivní seminář zabývající se japonskou a ko-

rejskou kulturou na pracovišti a s tím související 
otázkou, jak budovat a udržet korektní pracovní 
vztahy s asijskými obchodními partnery a kolegy. 
Na konkrétních příkladech z byznysu pochopíte, 
jak vzájemně efektivně komunikovat a čeho se 
vyvarovat. Součástí programu bude i méně známá 
etiketa pro společenské příležitosti.
Cena: 1000 Kč bez DPH 

8. prosince, Praha: Jak nastartovat export 
českého piva do Velké Británie? 
Zaměřeno na aktuální informace o Velké Británii 
a britském pivovarnictví. Dozvíte se užitečné rady 
a tipy, jak se prosadit na britském trhu s českými 
pivy a obchodovat s britskými partnery. Na závěr 
se dozvíte, jak si vede úspěšný exportující český 
pivovar ve Velké Británii.
Cena: zdarma

Podrobněji o seminářích a konferencích na-
leznete na www.exportnivzdelavani.cz  
nebo www.czechtrade.cz/kalendar-akci.

Aplikace v režimu Program builder spuštěná na tabletu připojeném k řídicímu 
systému Fanuc
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Bývalý student oBdaroval Čvut

Fakultu strojní ČVUT v Praze navštívil minulý měsíc Čechoameričan Thomas Morel, který 
na pražské „technice“ kdysi studoval. Nepřiletěl však jen si zavzpomínat na svá studentská 
léta, ale pro svou Alma mater přivezl i nečekaný dárek – rovný milion amerických dolarů (ca 
22 mil. Kč), které ČVUT věnoval jako ocenění za vzdělání, které mu škola poskytla a které pak 
úspěšně uplatnil ve své kariéře. 

Thomas Morel, který je dnes prezidentem vý-
znamné americké společnosti vyvíjející software 
pro automobilový průmysl, absolvoval na tehdejší 
Fakultě strojního inženýrství ČVUT v Praze, studijní 
obor Stavební a transportní stroje, který dokončil 
v roce 1965. Koncem 60. let odešel do USA, kde 

získal doktorát na Illinoiském technologickém in-
stitutu v Chicagu a svoji výzkumnou dráhu zahájil 
v laboratořích společnosti GM. V roce 1994 založil 
vlastní společnost Gamma Technologies. Mezi 
jeho nejvýznamnější přínosy patří vývoj a aplikace 
softwarového modelu optimalizujícího pohonový 

agregát vozidla z hlediska termodynamického, aero-
dynamického a mechanického, který dnes v tomto 
segmentu využívá téměř 80 % automobilek. Tento 
softwarový produkt není pasívním nástrojem, ale 
revolučním prostředkem nových řešení motorů. 
Gamma Technologies již dříve poskytla fakultě na 
bázi akademické licence svůj stěžejní program GT 
– Suite, který je využíván při studiu mnoha oborů. 
Finanční prostředky dárce budou dle jeho přání 
vynakládány prostřednictvím zapsaného spolku 
AFEUS na dobudování zkušebních zařízení pro 
podporu základního a aplikovaného výzkumu po-
dle přesně specifikovaných činností, obsažených 
ve Smlouvě o financování, podepsané s děkanem 
FS ČVUT prof. Ing. Michaelem Valáškem, DrSc. ■

ti, kteří našli cestu ke zlatu

Zlaté medaile se na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně udělují už od roku 1964. 
Jsou jimi v jednotlivých kategoriích oceněni vystavovatelé za své exponáty, které patří 
většinou mezi špičkové novinky. I letošní laureáti – pomyslným zlatým vavřínem v podobě 
medailového ocenění jich bylo odměněno šest, což avizuje jejich vynikající kvalitu – patří 
mezi absolutní špičku.

KULIČKOVÝ ŠROUB s novým typem převádě-
cích elementů. Těmi je dosaženo podstatně přes-
nějšího napojení na závit matice. Oceněný kuličkový 
šroub má výrazně lepší vlastnosti, které se týkají 
kvality chodu, hlučnosti a možné maximální rych-
losti. Pro tento typ kuličkového šroubu byla kromě 
samotných převáděcích elementů vyvinuta i unikátní 
technologie pro jejich výrobu v těle matice. Výhodou 
pro výrobce jsou pak díky podstatnému zkrácení 
času montáže nižší náklady při vyšší kvalitě produktu. 
Výrobce i vystavovatel: KSK Precise Motion, a.s.

Antonín Kopřiva, obchodní ředitel: „Díky novému 
technologickému řešení jde o novinku, jejíž 
předností je lepší chod a nižší hlučnost. Těmito 
vlastnostmi bychom se chtěli prosadit na českém 
i zahraničním trhu. Mezi největší konkurenty patří 
Německo a Japonsko, ale bez nadsázky lze říci, že 
i s jejich kuličkovými šrouby je ten náš, skromně 
řečeno, srovnatelný.“ 
WELDPRINT MCV 5X spadá do kategorie hybrid 
manufacturing. Aditivní a substraktivní technolo-
gie je integrována do jednoho pracovního pro-
storu. Vývoj stroje proběhl ve spolupráci s RCMT 
(FS ČVUT). Technologii a stroji byl udělen patent 
s názvem Způsob vytváření kovových dílců pomocí 
depozice materiálu a zařízení k provádění tohoto 

způsobu. Materiál je nanášen pomocí modifikova-
ného elektrického oblouku. Výrobce i vystavovatel 
Kovosvit MAS, a.s.
Petr Heinrich, technický ředitel: „Předpremiéru měl 
tento stroj v zákaznických akcích a veletržní pre-
miéru teď v Brně. Technologii s cílem co nejvyšší 
kvality ještě ladíme. Jde nám o to, aby také byla pro 
případné zájemce po všech stránkách dostupnější.“
WERTH TOMASCOPE XS je souřadnicový měřicí 
stroj se senzorem pro počítačovou tomografii. Jeho 
předností je rychlé měření a digitalizace plastů, 

lehkých kovů a grafitových částí pomocí počítačové 
tomografie. Dále je to kompletní design v kombi-
naci s nízkými provozními náklady a nízká hmot-
nost. Je použitelný především v leteckém průmyslu 
i v medicíně. Výrobce Werth Messtechnik GmbH, 
vystavovatel Prima Bilavčík, s. r.o.
Jakub Hrubý, specialista: „Zatím byly v této oblasti 
v ČR dostupné jen dražší a méně dostupné pří-
stroje. Inovační proces úroveň tohoto stroje výrazně 
posunul. Stal se českou novinkou srovnatelnou 
s evropskou špičkou. Projevili o něj zájem už i někteří 
zahraniční odborníci, takže počítáme i s exportem.“
LINKA PRO VÝROBU LINEÁRNÍHO KOMPO-
ZITNÍHO MATERIÁLU s obsahem nanovláken 
využívá novou technologii pomocí zvlákňování ve 

střídavém elektrickém poli. Jde o výrobu unikátního 
vlákenného produktu využívajícího výjimečných 
vlastností nanovlákenných materiálů. Tento nový 
kompozitní materiál vhodně kombinuje vlastnosti 
vláken nosného jádra, která zajišťují požadovanou 
pevnost společně s nanovlákny pláště, dodávající 
materiálu jeho specifické vlastnosti. Princip výroby 
tohoto materiálu spočívá v novém způsobu tvorby 
nanovláken z polymerního roztoku pomocí střída-
vého elektrického zvlákňování patentovaného TUL. 
Výsledný produkt je možné také zpracovávat na 
standardních textilních strojích s možností výroby 
textilií s jedinečnými přidanými vlastnostmi. Vý-
robce i vystavovatel Technická univerzita v Liberci.
Martin Bílek, proděkan: „Je to novinka, která nemá 
ve světě konkurenci. Dvě tyto linky už byly pro-
dány, jsme v kontaktu s dalšími českými firmami, 
ale o exportu zatím neuvažujeme.“
ULS 100 RB je stroj pro příčné klínové válcování 
s originálním konstrukčním řešením. Koncept 
inovace českého výrobce tvářecích strojů je uni-
kátní zejména ve smyslu bezvůlového uložení 
pracovních válců a jejich hydraulické rychlový-
měny. Druhou významnou inovací stroje je změna 
konstrukce přenosu krouticího momentu. Výrobce 
i vystavovatel Šmeral Brno, a.s.
Ondřej Veselý, manažer: „Po několika inovačních 
procesech dosahuje tento stroj větší variability a je 
rychlejší. Jeden stroj už na jaře putoval do Kanady, 
ale v Česku ještě v provozu není. Řada našich starších 
zákazníků má podobné stroje už několik let, jejich 
životnost je totiž dlouhá. Zájem projevilo Japonsko 
a Thajsko. Perspektiva stroje je velice slibná, a to pře-
devším proto, že patří do absolutní světové špičky.“
ERGOPACK AIR 740-580 je unikátní ergonomický 
systém páskování palet, umístěných ve výšce. Čili 
– ergonomicky ve vzpřímeném postoji bez nut-
nosti ohýbání s pomocí patentovaného plovoucího 
dvojitého vodního řetězu, nastaveného do výšky 
580 mm a s automatickou detekcí šířky palety ul-
trazvukovými snímači. Je vhodný pro páskování 
palet na dopravních, zvedacích stolech a vozících 
různých druhů.  Výrobce: ErgoPack Deutschland 
GmbH, vystavovatel: Alteg Bohemia, s. r.o.
Libor Hrstka, jednatel: „Jde o zjednodušení trans-
portu stroje do expedice. Díky své flexibilitě a mo-
bilitě nemá ve světě obdoby. Jeho ozdobou je 
unikátní patent.“ ■

Jaroslav Pešta

Některá z oceněných řešení - např. WeldPrint MCV 5X či unikátní nanovlákenná linka vznikly s využitím 
slibného vývojového potenciálu českých technických univerzit
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PRO LETECKÝ PRŮMYSL REALIZUJE SPOLEČNOST DMG MORI 
OPTIMÁLNÍ VÝROBNÍ ŘEŠENÍ DÍKY VČASNÉMU ZAPOJENÍ DO 
VLASTNÍHO VÝVOJE PRODUKTŮ. ZA ÚČELEM SPLNĚNÍ VYSOKÝCH 
POŽADAVKŮ ZÁKAZNÍKŮ SOUSTŘEĎUJE SVÉ ODBORNÉ ZNALOSTI 
V DMG MORI LETECKÉM CENTRU DOKONALOSTI. DÍKY TOMU MŮŽE 
NABÍDNOUT ZÁKAZNÍKŮM MNOHEM VÍC NEŽ JEN ŠPIČKOVÉ 
OBRÁBĚCÍ STROJE A ZNAMENITÝ TECHNOLOGICKÝ VÝKON. 

Průměrná míra růstu leteckého průmyslu o více 
než 7 % z něj dělá globálně rostoucí odvětví. 
Společnost DMG MORI proto podporuje vý-

robce OEM a dodavatele svými produktivními vý-
robními procesy, čímž se podílí na vysokém růstu 
tohoto odvětví. Experti DMG MORI se zapojují do 
budoucích projektů zákazníků již v rané fázi a vý-
sledkem je vývoj optimálních výrobních procesů 
a kompletní řešení na klíč. Díky technologii doko-
nalosti se zdvojnásobili prodeje v oblasti leteckého 
průmyslu.
„S obratem několik set milionů eur se firma stává 
leaderem v oblasti obrábění v leteckém průmy-
slu. Naším cílem je v příštích několika letech tuto 
částku zdvojnásobit,“ říká, s ohledem na budouc-
nost, Michael Kirbach, vedoucí DMG MORI Střediska 
dokonalosti pro letectví. Jen v roce 2016 prodala 
firma DMG MORI na tomto trhu přibližně 450 strojů 
v 25 zemích. Včasné zapojení do projektů zákazníků 
je základním předpokladem pro vývoj výrobních 
řešení, která mají slibnou budoucnost.
Jedním z příkladů do budoucna orientované oblasti 
v leteckém sektoru je aditivní výroba kovových ma-
teriálů. Již od roku 2013 nabízí DMG MORI hybridní 
řešení s laserovým nanášením pomocí práškové 
trysky a integrovaným obráběním a od letošního 
roku k tomu přidává také selektivní tavení laserem 
v práškovém loži. „Tyto možnosti nás činí jedním 
z mála dodavatelů, kteří nabízejí hned dva alter-

nativní procesy, přičemž každý z nich zahrnuje 
část výroby speciálních komponentů. Proto se 
domníváme, že jsme tzv. „full-liner“(značka, která 

působí v celosvětovém měřítku s nabídkou úpl-
ného sortimentu strojů) s veškerými odbornými 
znalostmi v tomto odvětví,“ konstatuje Michael 
Kirbach. Aditivní výroba v průmyslovém měřítku vy-
žaduje hluboké znalosti procesů za účelem výroby 
vysoce složitých komponentů s maximální procesní 
spolehlivostí a reprodukovatelným způsobem. 

Kompetentní partner
Podle ambiciózních cílů růstu společnosti DMG 
MORI je potřeba dynamického trhu. Jelikož le-
tecká doprava vzkvétá, roste také i prodej letadel. 
Přední výrobci letadel, jako např. Airbus a Boeing, 
očekávají, že letový park se do roku 2036 více než 
zdvojnásobí. Velké osobní letadlo je tvořeno z asi 
tří milionů komponentů, a pokud má být tato po-
ptávka splněna, musí být kapacity značně rozšířeny. 
Proto také DMG MORI, na rozdíl od konkurence, 
pokrývá svými výrobními řešeními většinu nejrůz-
nějších výrobků.
Specialisté v Leteckém centru dokonalosti posky-
tují svým zákazníkům služby od vytváření analýzy 
proveditelnosti až po posouzení ziskovosti a také 
při instalaci strojů včetně přizpůsobení aplikační 
technologie a rozsáhlého poprodejního servisu. 
Přitom časový rozsah, od prvního šetření až po 
přijetí projektu, může trvat od několika měsíců až 
po dva nebo i tři roky. Jak doplnil Michael Kirbach: 
„Náš servisní závazek platí i pro celé portfolio firmy 
DMG MORI, od obrábění a frézování až po integraci 
technologií a dále zahrnutím produktů ULTRASO-
NIC, LASERTEC a ADITIVNÍ VÝROBY.”
Díky technologickým výsledkům centra dokonalosti 
z toho těží celá skupina DMG MORI. Jejich odborníci 
jsou zapojeni do vývoje produktů zákazníků, získá-
vají tím spoustu zkušeností i rozsáhlé znalosti, které 
jsou pak v úzkém dialogu s konstruktéry výrobních 
závodů DMG MORI aplikovány do vývoje nových 
strojů a komponentů, např. pokud jde o efektivní 
obrábění speciálních leteckých materiálů.

TECHNOLOGIE 
DOKONALOSTI V LETECTVÍ

Díky optimálnímu odvodu třísek 
jsou horizontální obráběcí centra, 
jako je DMC 80 H linear, ideálním 
řešením pro vysoký objem třísek 
při obrábění hliníku
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Dominuje lehká konstrukce
Nové materiály vytvářejí netušené možnosti při 
konstrukci leteckých součástí a ty pak přispívají 
k celkové hmotnosti letadla. Pro výrobu dílů se 
proto kromě hliníku zvyšuje tendence použití 
CRP a titanu. Nízká hustota materiálů a jejich 
vysoká stabilita umožňují pokročilé geometrie, 
jako jsou např. tenkostěnné součásti. To platí 
i pro konstrukci motorů, kde hrají klíčovou roli 
titanové slitiny a stále odolnější niklové slitiny. 
Samotný výběr materiálu ukazuje, jak má být 
výrobní řešení specifické pro danou aplikaci. 
Zejména objem třísek vzniklých při obrábění 
hliníku je velmi problémový, protože až 90 % 
suroviny musí být často odstraněno. Na druhou 
stranu, obrábění titanových dílů vyžaduje stroje 
určené zejména pro obrábění těžkých kovů. 
„Otázka materiálu je přesně to, kde naši zákazníci 
těží z naší obrovské škály strojů a technologií,“ řekl 
Michael Kirbach a doplňuje: „Vysoce dynamická 
horizontální centra, naše nové portálové stroje 
pro hliníkové a CRP/GRP komponenty a stroje 
duoBLOCK pro vysokorychlostní frézování titanu 
jsou součástí našeho portfolia, stejně jako sou-
stružnicko-frézovací stroje nebo stroje pro 5osé 
obrábění rotačně symetrických obrobků pouze 
v několika konfiguracích v konstrukci motorů. 
Prakticky neexistuje žádná součást, pro kterou 
společnost DMG MORI nemůže nabídnout vý-
robní řešení.”

Aerospace speed MASTER 30,000
Témata rychlosti, zrychlení a vibrací jsou pro hliník 
rozhodující. Stroje řady DMC H linear pro horizon-
tální obrábění se strmými vnitřními kryty a ote-
vřenými spodními strojními lůžky umožňují přímý 
pád třísek. 
V kombinaci s vysokotlakým chlazením a správnou 
obráběcí strategií je výsledkem vysoká stabilita 

procesu, delší životnost nástroje, optimální roz-
ptyl tepla a povrchová kvalita obráběných dílů. 
„Stručně řečeno, nabízíme kompletní balík pro ob-
rábění konstrukčních prvků vyrobených z hliníku: 
vysoce dynamické lineární pohony s akcelerací 1 g 
pro složitější geometrii, náš naklápěcí rotační stůl 
a nově vyvinutý Aerospace speedMASTER 30,000 
s rychlostí odstraňování hliníku až 8 l / min,“ shrnul 
nabídku Michael Kirbach.

Rozšíření portálové řady
Pro dynamické obrábění větších dílů vyvinula 
DMG MORI řadu Gantry. Stroj DMU 200 Gantry 
kombinuje obrábění velkých dílů s maximální 
dynamikou s hmotností obrobku až do 10 000 kg 
a zrychlením 0,5 g. Další stroj DMU 600 G linear 
má pracovní plochu 6000 x 4500 x 2000 mm, což 
jej předurčuje pro velké integrované součástky. 
S ohledem na velikost součástí disponuje model 
DMU 340 Gantry pracovní plochou 3400 × 2800 × 
1250 mm mezi dvěma sesterskými stroji – přičemž 
stroj může být rozšířen až na 6000 mm v ose X 
a 1500 mm v ose Z.

Efektivní frézování s ULTRASONIC
Struktura vláken a tvrdé a křehké vlastnosti mate-
riá lů CRP představují výzvu pro každý typ konvenč-
ního obrábění. To je důvod, proč je zde odpovědí 
právě frézování podporované technologií ULTRA-
SONIC. Dodatečná oscilace nástroje až do 10 μm 
a 20 až 50 kHz znamená, že při nižších teplotách 
může být dosaženo vyšší řezné rychlosti. Současně 
se vlákna lépe řežou a tím se snižuje rozštěpení 
a delaminace vláken. Taktéž je zabráněno zalepení 
břitu nástroje v důsledku přilnutí prášku z uhlíko-
vých vláken.

Obrábění titanu vyžaduje  
tuhost a výkon
Při výrobě komplexních komponentů z titanu, jako 
jsou např. komponenty přistávacích zařízení letadel, 
spoléhá DMG MORI na svá obráběcí centra duoBLOCK 
s pěti osami, která jsou určená pro vysokorychlostní 
frézování. Tento koncept, který je používán již přes 

DMC 80 FD duoBLOCK disponuje výměníkem palet pro maximální efektivitu v kompletním obrábění (na přání 
je k dispozici také s integrovaným technologickým broušením)

Sofistikované komponenty 
z titanu jsou spolehlivě frézovány 
na centrech duoBLOCK

V oblasti aditivní výroby nabízí DMG MORI výrobní řešení jak v procesu svařování laserovým nanášením 
(LASERTEC 3D hybrid), tak i v procesu práškového lože (LASERTEC SLM)

▲ ▲ ▲
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18 let, je neustále zdokonalován a dnešní 4. gene-
race odpovídá nejnovějším požadavkům zákazníků 
firmy. Od modelu DMU 60 P duoBLOCK až po DMU 
160 P duoBLOCK nabízí tato série strojů prostor pro 
velké množství součástí nejrůznějších velikostí. Jejich 
osové pojezdy se pohybují od 600 x 700 x 600 mm 
do 1600 x 1600 x 1100 mm. K nim patří také modely 
DMC U s měniči palet pro vyšší produktivitu a zvýšení 
účinnosti vřetena.
Koncept duoBLOCK kombinuje výkon obrábění, 
přesnost a dynamiku s jedinečným celkovým ob-
razem. Jeho tuhost je podpořena rozsáhlými opat-
řeními pro chlazení, která zajišťují, že vysoké nároky 
na přesnost vyžadované odběrateli leteckého prů-
myslu mohou být dlouhodobě splněny. Dostupná 
vřetena, jak motorové vřeteno powerMASTER 1000 
s výkonem 1000 Nm a 77 kW, tak 5X torqueMASTER 

s výkonem 1800 Nm a 52 kW, zaručují dokonalý 
výkon pro letecký průmysl.
Volitelnou možností modelů duoBLOCK je balíček 
pro těžké obrábění, který zahrnuje tlumicí podložky 
pro osu Y, hydraulické brzdy na NC otočném stolu 
a – v kombinaci s řídicí jednotkou Siemens – těžké 
obrábění ATC, speciální cyklus technologie DMG 
MORI pro tuto aplikaci. Díky tomu je výsledkem až 
o 50 % vyšší výkon obrábění u materiálů, které jsou 
obtížně zpracovatelné, za účelem snížení opotře-
bení nástroje a zkvalitnění povrchových vlastností.

Výroba v konstrukci motorů
Technologická integrace obráběcích a soustruž-
nicko-frézovacích strojů DMG MORI otevírá cestu 
k dokonale zpracovatelnému obrábění rotačně 
symetrických dílů motorů vyrobených z titanu 
nebo niklových slitin. Důkazem toho je, že přední 
výrobci motorů, jako jsou GE Aviation, Rolls-Royce, 
Pratt&Whitney nebo MTU Aero, používají stroje 
FD monoBLOCK, duoBLOCK a portálové řady pro 
frézování a soustružení již přes 18 let. 

Vysoce přesné komponenty mohou být nyní ještě 
více produktivní díky dalším technologickým in-
tegracím. Například brusné kotouče s vnitřním 
a vnějším chlazením mohou být automaticky mě-
něny se stroji FDS. Speciální technologické cykly 
DMG MORI a strukturované zvukové snímání po-
máhají lépe manipulovat s touto technologií. Kromě 
toho, systémy pro průběžné měření a integrované 
sledování procesů podporují obsluhu na cestě 
k perfektnímu procesu.
Michael Kirbach poukazuje na trend směřující 
k použití materiálů, které jsou extrémně obtížně 
zpracovatelné. Jde např. o keramické matricové 
kompozity (CMC) užívané zejména v oblasti kon-
strukce motorů: „Pracujeme na těchto pokrokových 
materiálech už léta. Právě pro takové aplikace na-
bízí firma DMG MORI své technologie LASERTEC 

a ULTRASONIC. Není důležité pouze být lepší a rych-
lejší, ale také nákladově efektivnější – např. pomocí 
nástroje ULTRASONIC lze spolehlivě a produktivně 
zpracovat materiál, jako je CMC.”

Digitalizace v leteckém průmyslu
V leteckém průmyslu také směřuje celkový trend 
k integrovanému propojení strojů, výrobků a služeb 
do digitálních procesních řetězců. Jelikož DMG 
MORI aktivně rozvíjí téma digitalizace se svojí 
„Cestou digitalizace”, jsou všechny jejich špičkové 
stroje vybaveny aplikačně založeným ovládáním 
a uživatelským rozhraním CELOS, která umožňují 
konzistentní správu, dokumentaci a plánování ob-
jednávek. Kromě toho aplikace CELOS jako Ana-
lyzér podmínek nebo Monitor výkonu poskytují 
zákazníkům detailní pohled na procesy obrábění 
a stav strojů jakožto základ pro proces průběžného 
zlepšování. CELOS také ve stále větší míře funguje 
jako rozhraní IoT, takže vytváří základ pro vzájem-
nou interakci ve výrobních sítích budoucnosti. ■

/tp/

Letecké centrum dokonalosti rozvíjí vývoj procesů 
pro velmi náročné komponenty

Technologické integrace, jako např. broušení pomocí automaticky výměnných brusných nástrojů, může být 
spolehlivě naprogramováno díky technologickým cyklům DMG MORI

Stroj DMU 200 Gantry kombinuje obrábění 
velkých částí s maximální dynamikou

15_17_TM11.indd   17 03.11.17   11:03



strojírenství

18    /       listopad 2017

MAZAK NABÍZÍ KOMPLETNÍ ŘEŠENÍ 
PRO PRŮMYSL 4.0

Na nedávném veletrhu EMO v Hannoveru představila společnost Yamazaki Mazak v rámci 
řešení Průmysl 4.0 svůj koncept iSmart Factory a 25 nových strojů (z toho 15 ve světové pre-
miéře). Jen o pár týdnů později se mohli s některými z těchto novinek seznámit i návštěvníci 
letošního Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně.

Jde konkrétně o dvojici výkonných obráběcích 
strojů INTEGREX j-200S a QT-PRIMOS 150 SG, které 
firma prezentovala ve své expozici na MSV. 

INTEGREX j-200S Multi-Tasking
Toto víceúčelové soustružnicko-frézovací obráběcí 
centrum je určeno pro výrobu složitých středně 
velkých obrobků. Využívá dvou soustružnických 

vřeten a frézovacího vřetena pro cenově výhodné 
obrábění. Na jedno upnutí lze provádět soustruž-
nické i frézovací operace a obrobit celou součástku 
z obou stran bez dalšího přepínání obrobku. Šetří 
mezioperační čas a je vhodný 
pro kusovou i sériovou vý-
robu. 
V konkurenčním srovnání 
jde rozměrově o velmi malý 
stroj, který ale disponuje vel-
kým pracovním prostorem. 
Kromě pohodlné obsluhy 
a automatické výměny ná-
strojů nabízí velkou obráběcí 
plochu. To umožňuje upínat 
součástky o velkém prů-
měru (až 500 mm) a délky 

910 mm. Maximální otáčky frézovacího vřetene 
jsou standardně řešeny až do 12 000 ot.min-1. Hlavní 
soustružnické vřeteno má výkon 11 kW při max. 
otáčkách 5000 ot.min-1 dle použitého 
sklíčidla. Stroj má zásobník až na 
72 volných pozic nástrojů.
Osa B, která umožňuje 
multitasking, je polo-

hovatelná od – 30 do +210°, takže dokáže naklápět 
frézovací nástroje nebo soustružnický nůž apod. 
pod libovolným úhlem. Stroj je již k dispozici i na 
českém trhu, a to ve verzích s upínáním do j 200, 

j 300 a j 400, v opcích s protivřetenem i bez proti-
vřetena. Volitelně lze doplnit obsáhlý soubor příslu-
šenství hardwarového i softwarového charakteru. 
Mezi ně patří např. odsávání pracovního prostoru 
stroje nebo čtečka vlastností nástrojů – pouhým 
přiložením nástroje se do tabulky nástrojů zazna-
menají jeho parametry a charakteristiky (délka, 
průměr, vlastnosti) a s těmito hodnotami pak může 
dále pracovat. 

QT-PRIMOS 150 SG
Další z premiérových novinek je kompaktní stroj 
vybavený servomotorovou nástrojovou revolve-

rovou hlavou s vysokorychlostním 
indexováním. Nabízí nejen 

vysoce výkonné CNC 
soustružení a auto-

matizovaný systém 
pro bezobslužnou 
výrobu, ale i o pě-
tinu nižší nároky na 
zástavbový prostor 

ve srovnání s ob-
dobnými stroji své 

kategorie. Jde o zjed-
nodušené soustružnické 

centrum s 8 pozicemi nástrojů, 
které může fungovat buď zcela sa-

mostatně jako klasický soustruh, nebo k němu 
lze připojit gantry loader – robota fungujícího 
jako podavač dílů. 
Gantry Loader se vyznačuje vysokou produktivitou 
a přináší i větší rychlost. V horizontální ose B se 
dokáže pohybovat rychlostí až 180 m/min, v ose 
A pak 140 m/min. Robot ve větší verzi (prezen-
tované na veletrhu) dokáže naložit až tříkilový 
kus o max. průměru 125 mm a délce 100 mm. 

frézovací nástroje nebo soustružnický nůž apod. 
pod libovolným úhlem. Stroj je již k dispozici i na 
českém trhu, a to ve verzích s upínáním do j 200, 

Výkonný obráběcí stroj INTEGREX J-2005S Multi-Tasking...

... a kompaktní QT-PRIMOS 150 
SG se servomotorovou 
nástrojovou hlavou
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Doplnit lze i podavač tyčí. V tomto případě nebude 
využíván robot, ale specializované dedikované 
podávací zařízení. U stroje lze měnit velikosti zá-
sobníku, v maximální variantě může být vybaven 
až 20paletovým zásobníkem, konfigurovaným  
v 6 vrstvách o max. hmotnosti všech obrobků na 
jedné paletě 30 kg. 
Zajímavou novinkou je přidaný box, do něhož si 
lze po stisknutí tlačítka na zásobníku nechat vybrat 
ze stroje díl a ten pak z boxu vyzvednout např. ke 
kontrole či změření v průběhu obrábění a prove-
dení korekcí. Výhodou je, že není nutno otevírat 
pracovní prostor stroje a tím pádem není vyžado-
váno zastavení procesu. 

Továrny budoucnosti
Tyto stroje patří do konceptu iSmart Factory, který 
Mazak připravil pro nastupující éru moderní prů-
myslové výroby označované také jako Průmysl 
4.0. Uživatelům strojového vybavení umožňuje 
v budoucnosti realizovat zásadní přechod z auto-
matizované výroby v buňkách na továrnu kom-
pletně propojenou. Jejím základem jsou tři základní 

pilíře: Smooth Technology, SmartBox a standardní 
komunikační protokol MT Connect.  
Všechny tyto prvky se kombinují tak, aby výrob-
cům v reálném čase usnadnily sdílení výrobních 
údajů mezi výrobou a kancelářemi, což v konečném 
důsledku vede ke kratší době rozběhu a menším 
zásobám v průběhu výrobního procesu. 
Srdcem infrastruktury Průmyslu 4.0 je technologie 
Smooth Technology, jež využívá výhod světově 
nejrychlejšího softwaru pro CNC obrábění a řízení 
továrny Smooth Process Support (hladká podpora 
procesu). Dokáže zkrátit dobu obrábění o 30 %, 
propojit celé obráběcí dílny a také provádět mo-
nitoring a analýzy v reálném čase. Zahrnuje nový 
hardware Mazatrol SmoothX CNC a servosystémy, 
které usnadňují obsluhu, zkracují doby obrábění 
a dále integrují systém CNC do systému celkového 
řízení továrny. Nabízejí unikátní řešení systému 
CNC, který využívá intuitivní operace podobným 
způsobem jako chytré telefony a tablety. 
Kromě modulů Smooth Process Support, jako je 
Smooth Scheduler (plánovač) či Smooth PMC, 
je CNC stroj vybaven také celou řadou nových 
programů, představených právě na veletrhu EMO. 
Mezi ně patří hlavně Mazak API (Application Pro-
gramming Interface – rozhraní pro programování 
aplikací), které umožňuje integraci softwaru (který 
nepochází od společnosti Mazak) – např. automa-
tizačního vybavení do kompletní řady CNC strojů 
Smooth, nebo nový software Smooth Spindle Ana-
lytics zajišťující okamžité hlášení a analýzu vibrací 
vřetene.
Nový SmartBox pro efektivní a bezpečné zpracování 
dat využívá výpočetní koncept FOG firmy Cisco. 
Umožňuje lépe analyzovat citlivá data a na základě 
analýzy pak bezpečně a s optimální rychlostí reago-
vat, přičemž do cloudu se odesílají pouze vybraná 
data pro účely analýzy historie a dlouhodobé archi-
vace. Mimořádná pozornost je věnována zabezpe-
čení v kyberprostoru, které zajišťuje špičková síťová 

platforma Cisco a řízený switch Layer3, upravený 
pro nasazení ve výrobním prostředí. 
Posledním pilířem konceptu iSmart Factory je vy-
užití komunikačního protokolu MT Connect, který 
umožňuje vzájemnou komunikaci několika různých 
strojů a také získávání informací z nich. SmartBox 
dokáže komunikovat s jakýmkoliv strojem osaze-
ným adaptérem MT Connect, a to bez ohledu na 
výrobce stroje, stáří či typ CNC. Ke SmartBoxu lze 
po přidání systému SensorBox firmy Mazak moni-
torovat i chod a stavy starších strojů, konkurenčních 
strojů do kterých nelze implementovat technologii 
MT Connectu.
Jak uvedl na veletrhu EMO Richard Smith, výkonný 
ředitel evropské skupiny Yamazaki Mazak, koncept 
iSmart Factory kombinující technologie Smooth 
Technology, SmartBox a MT Connect, představuje 
kompletně propojenou výrobu a ukazuje, že pro-
pojená výroba „budoucnosti“, je k dispozici již dnes, 
s tím, že infrastruktura Průmysl 4.0 se stane ještě 
důležitějším prvkem moderní výroby. ■

/ig/

Velkorysá expozice v Hannoveru přilákala množství 
odborníků

Vybrané novinky z veletrhu EMO přivezl Mazak i na MSV 

Loupací centrum s automatizační buňkou

Společnost Pittler si v Hannoveru odbyla predpremiéru prvního obráběcího centra svého 
druhu pro tzv. skiving, včetně automatizační jednotky. Centrum je navrženo pro kompletní 
obrábění větších dílů až o Ø 400 mm.

Skiving, nebo tzv. loupání, je speciální technologie 
používaná při opracování součástek u jednovře-
tenových soustružnických automatů a CNC strojů 
všude tam, kde jsou vyžadovány obzvláště úzké 
tolerance při nejvyšší jakosti povrchu.

Centrum Pittler PV 315 umožňující kompletní 5osé 
obrábění v jednom upínacím procesu  je založeno na 
vyzkoušené vertikální řadě strojů Pittler PV³ a před-
stavuje nejnovější přírůstek do této řady obráběcích 
zařízení. Nová platforma byla zaměřena na pokročilou 
technologii výroby ozubených převodových kol 
metodou Power Skiving pro vnitřní i vnější řezání. 
Součásti mohou být kompletně obrobeny na jedno 
upnutí, nebo mohou být ozubené díly obrobeny 
soustružením, frézováním nebo odhrotováním. 
Loupací obráběcí centrum je také optimalizováno 
pro plně automatickou sériovou výrobu. Výrobce 
zdůrazňuje, že pracovní komory až dvou obráběcích 
středisek jsou zásobovány nástroji prostřednic-
tvím jedné automatizační buňky, což minimalizuje 
prostorové a investiční požadavky ve srovnání se 
zásobováním prostřednictvím vkládacích robotů.

Centrum PV 315 bylo vyvíjeno speciálně pro ná-
ročné potřeby automobilového průmyslu, pro ob-
rábění převodových komponentů. Nová platforma 
PV 315 byla zaměřena především na technologii 
výroby převodů metodou Power Skiving. Soustruží, 
řeže ozubení a měří obrobky o Ø až 315 mm s ma-
ximální účinností v jedné upínací operaci. Inova-
tivní systém MultiTool s 6 soustružnickými nástroji 
na jednom adaptéru umožňuje provádět změny 
nástrojů přímo na obrobku a tím šetří místo, čas 
a náklady. ■

První obráběcí centrum s automatizační buňkou pro 
tzv. skiving

Metoda Power Skiving umožňuje vnitřní i vnější 
obrábění ozubených kol
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V ČR zaČalo fungoVat 
noVé Regionální CentRum 
linde pRo Repase Vozíků
SpolečnoSt linde Material Handling otevřela ve velkýcH 
BílovicícH nedaleko Brna Svůj nejModernější závod pro 
repaSe Manipulační tecHniky, kde Bude repaSovat použité 
vozíky pro zeMě Střední a výcHodní evropy. druHý největší 
Světový výroBce vySokozdvižnýcH vozíků v něM využívá 
nejModernější tecHnologie, jako jSou např. digitálně 
propojené SyStéMy Sledující u každéHo vozíku poStup 
a úroveň prováděné repaSe. 

Jak uvedl při zahajovacím ceremoniálu ob-
chodní ředitel Linde MH Christophe Lautray 
patří repasované vozíky k významné části 

nabídkového portfolia společnosti a tento seg-

ment představuje 5 % činnosti Linde MH EMEA. 
„Otevřením nového centra pokračuje Linde MH 
v expanzi v oblasti použité manipulační techniky. 
Chceme se ještě více přiblížit našim zákazníkům 
a zajistit jim co nejširší nabídku manipulační 
techniky a Linde Approved trucks představují 
chytré řešení s vysokou kvalitou a rentabilitou,“ 
říká Christophe Lautray.

Z kraje vína ve středu Evropy
Linde Approved trucks, jak jsou označovány repa-
sované a certifikované vysokozdvižné vozíky, po-
cházejí nejčastěji z dlouhodobých a krátkodobých 
pronájemních flotil Linde. Jsou pečlivě udržovány 
proškolenými servisními techniky, což znamená, že 
výrobce má kompletně zdokumentovanou servisní 
historii každého vozíku a pro renovaci provádě-
nou ve třech úrovních jsou vybírány jen ty nejlépe 
vyhovující. Pro opravy a výměny jsou používány 

výhradně originální náhradní díly, což zajišťuje, 
že takto připravené vozíky splňují všechny bez-
pečnostní požadavky evropské legislativy v oboru 
manipulační techniky. Jsou nabízeny tři stupně re-

pasí: Plus, Super a Ultra, které umožňují přizpůsobit 
se finančním možnostem a aplikačním potřebám 
zákazníků.
Firma začínala ve Velkých Bílovicích s programem 
repasí v roce 2016 s roční kapacitou asi stovky vo-
zíků. Nyní otevřený závod výrazně rozvíjí a posu-
nuje vpřed dosavadní aktivity v tomto segmentu 
jak z hlediska kapacity, tak i standardů. Centrum 
pro repase vysokozdvižných vozíků zabírá areál 
o ploše přes 4500 m² a má kapacitu 1000 vyso-
kozdvižných vozíků za rok s možností rozšíření na 
celkovou plochu 6250 m² a navýšení roční kapacity 
na 1500 vozíků. V současnosti v novém závodě 
pracuje kolem 40 lidí. 
Bílovické centrum je již čtvrtým závodem společ-
nosti Linde MH v ČR: Linde Pohony (LiPo) vyrábí 
řídicí nápravy a elektrické a hydrostatické pohonné 
nápravy pro KION Group v Českém Krumlově. JULI 
nedaleko Brna vyrábí elektrické motory a ve Stříbře 
nedaleko Plzně funguje továrna na výrobu retraků. 
Dohromady pracuje v těchto třech místech zhruba 
1400 lidí.
Jak uvedl jednatel a ředitel české pobočky Linde 
MH Jindřich Kotyza, je pro firmu zprovoznění bí-
lovického centra významným milníkem hned ze 
tří důvodů: podařilo se jej vybudovat v místě, kde 
program repasí začínal, spojit repase s pobočkou 
pro oblast Jižní Moravy a vytvořit dostatečnou atrak-
tivní nabídku pro repase ze zahraničí – do Brna, 
resp. Velkých Bílovic je z jakéhokoli místa v Evropě 
maximálně 8 hodin cesty. Při jeho budování byly 
využity i zkušenosti ze zahraničí, nainstalovány 
nejmodernější technologie a nastaveny přísné 
mezinárodní standardy firmy.

Kouzla pomocí špičkové techniky
Proces repase připomíná trochu magickou pro-
měnu, kdy ze starého vozíku, který vjede vstupní 
bránou, je po výjezdu z expediční sekce po několika 
dnech v podstatě nový nablýskaný „fešák“.
Na počátku, když přijede vozík k repasi, projde 
myčkou a vstupní prohlídkou, vizuální kontrolou 
a diagnostikou. Na základě zjištěných informací 
se konzultuje rozsah oprav se zákazníkem a po-
dle potřebných oprav či případné modernizace 
se objednají potřebné náhradní díly. Dodávka 

„zprovoznění bílovického centra je významným milníkem ze tří důvodů: podařilo se jej vybudovat v místě, kde 
program repasí začínal, spojit repase s pobočkou pro oblast jižní Moravy a vytvořit atraktivní nabídku pro 
repase ze zahraničí,“ řekl ředitel české pobočky linde MH jindřich kotyza

proces demontáže zdvihového sloupu v centru pro repase
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s náhradními díly přijíždí každou noc a jsou 
okamžitě přiřazovány k příslušným vozíkům, 
aby byly ráno připraveny pro techniky. Každý 
vozík je vybaven štítkem, který jej provází celým 
procesem, na nějž se zaznamenávají všechny 
náležité související informace – jde o jakýsi „nový 
rodný list“.
V bílovickém středisku je např. Centrum pro 
regeneraci baterií, dalším z příkladů nasazení 
moderních technologií je broušení šasi – z pů-
vodních 10 hodin práce zkrátila tato technologie 
čas potřebný pro příslušnou operaci na pou-
hých 30 minut, otryskávání nyní zabere místo 

dřívějších tří až čtyř hodin jen 7 minut. V další 
části centra – zámečnické dílně – jsou pracoviště 
specializovaná na opravy a úpravy věží, svařování 
střech a obrábění desek, další sekcí je pracoviště 
lisování pneumatik. 
O perfektní vzhled repasovaných vozíků se 
stará moderní lakovna se čtyřmi lakovacími 
boxy s vnitřní cirkulací. Základní nalakování trvá 
15 minut, po něm následuje 45minutové sušení 
(dříve tento proces zabral 7–8 h), načež je vozík 
připraven pro další lakování, které se provádí ve 
třech vrstvách.
Po repasi je vozík prakticky jako nový. Všechny reno-
vované vozíky jsou repasovány dle mezinárodních 
standardů kvality Linde MH a je tak zajištěno, že 
každý zákazník kdekoliv na světě získává stejnou 
kvalitu. ■

Josef Vališka, Velké Bílovice 

Proces repase vozíku je opravdu důkladný

Podle stupně repase se vozíkům věnuje patřičná péče

Některé části šasi se brousí ručně, záleží však na stupni repase

V Centru se repasuje vždy více vozíků najednou

Při slavnostním ceremoniálu nechybělo ani sázení stromků – konkrétně tří lip, které v němčině symbolizují název firmy
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Jednotky Parker Hiross HyPercHill 
sPoleHlivě ucHladí nanuky i oleJ

Chladicí jednotky Parker Hiross Hyperchill s výkonem od 2 do 24 kW jsou ideálním řešením pro 
chlazení jak vodních okruhů, tak i systémů, kde je potřeba přímo chladit olej nebo řezné emulze. 

Tradiční systémy s ventilátorovými 
chladiči v mnoha případech, a ob-
zvláště v letních měsících, nejsou 
schopny udržet chladicí kapalinu 
v požadovaných hodnotách. Ře-
šením jsou právě strojní chladiče, 
které jsou využívány pro jejich 
schopnost celoročně garantovat 
stálou teplotu chlazeného média. 
Proto jsou vyhledávány a používány 
v celé škále aplikací například pro 
obráběcí centra, chlazení hydrau-
lických agregátů a všude tam, kde 
je nutné mít přesnou kontrolu nad 
teplotou chladicího okruhu. 
Strojní chladicí jednotky Parker Hiross ICEP jsou 
kompaktní zařízení, která jsou díky dokonalému 
technickému provedení a širokým možnostem 
úprav pomocí speciálního vybavení schopna po-
skytovat nepřetržitý a efektivní výkon v jakékoli 
aplikaci. Rozsah chladicího média v systému může 
být od -10 až do +30 °C. Optimální teplotní spad je 
5 °C, ale maximálně může dosahovat až 15 °C, a to 
bez výměny oběhového čerpadla. 
Čerpadla jsou standardně nabízená a dodávaná 
pro jednotky Parker Hiross ICEP-W – jednotky 
pro chlazení vody nebo vody s glykolem. Jednotky 
mají nerezové pájené deskové výměníky a nádrže 
z nerezu, tudíž můžou být použity i pro chlazení  de-
mivody. Pro maximální životnost chladicího okruhu 
je kritická samotná kvalita vody, tudíž je potřeba se 
zabývat i její případnou úpravou. 
Pro přímé chlazení olejů nebo různých emulzí do 
požadovaného výkonu 2 až 24 kW nabízí Parker 
kompaktní jednotky Parker Hiross ICEP-O, které 
v základním vybavení nemají oběhové čerpadlo 
ani akumulační nádrž, protože většina chladicích 
agregátů již těmito zařízeními disponuje. To má 
velice příznivý dopad na pořizovací cenu systémů, 
jejich spolehlivost a dlouhou životnost. Standardní 
jednotky jsou navrženy pro maximální teploty 
okolí +48 °C. Tropická provedení jednotek mohou 
pracovat až do teploty okolního vzduchu +53 °C. 

K dispozici jsou i verze pro nízké teploty okolí za-
jišťující spolehlivý provoz i v extrémních teplotních 
podmínkách. Kvalitu chladicích jednotek Parker 
Hiross dokládá i poskytování prodloužené záruky 
konečnému uživateli nad standardních 12 měsíců. 

Když je třeba přichladit
Při požadovaném chladicím výkonu nad 24 kW 
nabízí Parker jednotky Hiross ICE pro chlazení 
vody nebo vody s glykolem. V aplikacích pro chla-
zení oleje či řezné emulze je nutné použít deskový 
výměník, který zajistí účinnou výměnu tepla mezi 
chladicím médiem a chlazenou kapalinou, aniž by 
byly smíchány. Pro tyto aplikace vyvinul výrobce 
vlastní řadu deskových výměníků.
Pro správnou volbu chladicí jednotky je nutné mít 
vždy na paměti celou řadu pravidel, aby vše po 
zprovoznění pracovalo, jak má. Hlavně je potřeba 
znát požadovaný chladicí výkon, zvolit, zda má být 
okruh otevřený nebo uzavřený, stanovit teploty 
chladicího média, teploty okolí (min./max.) a zda 

má jednotka být s integrovanou nádrží a oběhovým 
čerpadlem. 
Navíc pokud půjde o chlazení kapalin pro obráběcí 
centra, ve většině případů musí být jednotky vyba-
veny funkcí s dynamickým set pointem. Jde o funkci, 
kdy jednotka s rostoucí teplotou okolí v místě pro-
vozu postupně zvyšuje teplotu chladicího média na 
výstupu z jednotky pro dané obráběcí úkony tak, 
aby nedocházelo k teplotním šokům obráběného 
materiálu, vedoucím až k nežádoucím defektům vý-
robků. Dle požadavků zákazníků lze chladicí jednotky 
propojit s obráběcími centry různými konektory. 
Pro náročné aplikace, ve kterých je důraz kladen na 
velice přesnou teplotu chlazení, například aplikace 
pro chemické závody a zmíněná obráběcí cen-
tra, jsou jednotky Parker Hiross na přání vybaveny 
funkcí Close control s rozsahem tolerance teploty 
chladicího média +0,5 až -0,5 °C. Tolerance chladi-
cího média je tedy na výstupu pouze 1 °C. Řízení 
jednotek, které zabezpečuje patentovaný software, 
je vždy automatické s vazbou na nastavenou vý-
stupní teplotu a teplotní spád. 

Nejvýkonnější chladicí jednotky
Chladicí jednotky Parker Hiross ICE s výkonem od 
29 do 230 kW jsou z konstrukčního hlediska ideální 
a mají integrovaný výparník přímo uvnitř integro-
vané nádoby, která je již v jednotce zabudovaná. 
Tato kombinace usnadňuje instalaci a výrazně sni-
žuje investiční náklady spojené s případnou instalací 
do nádrže pro akumulaci chladné vody. 

Příkon (průměrná spotřeba) 66,0 kW 
Chladicí výkon 218,7 kW 
Zpětně získané teplo 44,0 kW 
Teplota média získaného zpět  60/50 °C 

(1,9 m3/hod) 

Využití:  Ohřev vody topné soustavy a vody 
pro denní hygienu zaměstnanců 

Provoz: Nepřetržitý 
Aplikace: Chlazení extrudérů
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 V sérii Parker Hiross jsou i chladicí jednotky s výkonem 
až 750 kW. U instalací jednotek o výkonu přibližně 
300 kW a výše stojí za úvahu se zamyslet nad vyba-
vením jednotky rekuperačním výměníkem, který se 
instaluje za chladicí kompresor a před kondenzátor. 
Jednotky o těchto výkonech disponují dvěma chla-
dicími okruhy, takže každá jednotka může mít dva 
vložené rekuperační výměníky. Díky neustálému tlaku 

na snižování provozních nákladů je toto řešení vhodné 
pro provozovatele chladicích stanic pracujících mini-
málně ve dvousměnném provoze velice vyhledávané. 
Zpětně získaná energie je závislá na mnoha fakto-
rech, ale z příkladu reálně instalovaného chladicího 
systému Parker Hiross jasně vyplývá jeho rentabilita.  
Pokud si vše zkalkulujeme například na 10 let, což je 
předpokládaná životnost strojních chladičů Parker Hi-

ross, tak zjistíme, že úspory z rekuperace odpadního 
tepla, které lze využít, můžou být skutečně značné. 
Parker Hannifin se jako světový producent chladicích 
systémů umí jednoduše přizpůsobit jakýmkoli pod-
mínkám, a proto je schopen poskytovat jednotky jak 
pro evropské a asijské, tak i americké trhy s UL cer-
tifikací. V České republice a na Slovensku poskytuje 
Parker Hannifin pomoc s volbou, výběrem a návrhem 
řešení chlazení díky svým vysoce kvalifikovaným 
technikům. ■ /me/

LASEROVÉ SVAŘOVÁNÍ PLASTŮ 

Společnost Panasonic díky řadě vláknových laserů VL-W1 přinesla 
nový systém laserového svařování plastických hmot. Lasery spl-
ňují požadavky kladené na novou generaci laserového svařování 
a přinášejí tak revoluci do spojování dílů z plastů. 

Zvyšující se tlak na rychlost výroby dle požadavků plastikářského průmyslu 
a stále komplexnější produkty  by měly splňovat parametry vysoké kvality 
a být jasně identifikovatelné. Tím je docíleno lokalizování konkrétního 
produktu v případě následných poruch.
Firma své znalosti ohledně vláknových laserů a získané zkušenosti využila 
i při vývoji nového laserového svařovacího systému VL-W1. Jelikož v sou-
časnosti nabízejí vláknové lasery maximální energetickou účinnost a laser 
nevyžaduje prakticky žádnou údržbu, jsou provozní náklady systému 
laserového svařování plastů jen zlomkem oproti standardnímu zpracování. 
Ve srovnání s konvenčními technologiemi spojování plastů nabízí laserové 
svařování plastů nemalé výhody, jako např. ultrazvukové svařování, lepení, atd. 
Laserové svařování je čistý a přesný proces, ve kterém mohou být plastové 
součásti spojeny bez viditelných svarů. Navíc laserová energie nezanechává 
žádné zbytky lepidla a také nevytváří žádné částečky, jejichž přítomnost 
může později vést k problémům u hotové součástky. Tento proces spojování 
při extrémně nízké spotřebě energie zároveň přináší spojování součástek 
jen pod mírným tlakem. Tento postup zajistí spojení konstrukčních částí 
bez pnutí a tím pá- dem s velmi malými deformacemi. 
U sys- tému VL-W1 je laserové svařování 

vysoce přizpůsobitelné potřebám 
svařovaných součástek.
Jednotlivé kroky procesu mohou 

být monitorovány a kompletně zdoku-
mentovány, a proto jsou užitečné a po-

užitelné i pro kontrolu kvality. 
Laserový svařovací systém VL-W1 při-

náší do spojování plastů zcela nové 
možnosti. ■ lb/

Odborná sekce Tribotechnika ČSS 
Vás zve na odborný seminář 

PROVOZNÍ KAPALINY 
pro osobní automobily

13. prosince 2017
v budově Českého svazu VTS, Praha 1, Novotného lávka 200/5

Cíl semináře
S rostoucími požadavky na moderní vozidla, stoupají i technické požadavky na 
provozní kapaliny, kdy základní tribotechnické nástroje nemusejí k rozpoznání 
dostatečné kvality těchto tekutin stačit. Přitom elementární znalosti o složení 
a vlastnostech provozních kapalin mohou přinést výrazné ekonomické úspory 
nákladů na provoz vozidel, ale i investic do originálních a náhradních dílů, ve kte-
rých kolují. Přednášky přinášejí pohled na poslední vývoj ve vybraných oblastech 
provozních kapalin ve speciálních i obecných parametrech, včetně nejmoder-
nějších trendů, které jsou reprezentovány např. nástupem biopaliv II. generace. 

Organizační sekretariát semináře:
Česká strojnická společnost, Novotného lávka 200/5, 116 68 Praha 1,

tel.: 221 082 203, mobil: 728 747 242, e-mail: strojspol@csvts.cz, 
www.strojnicka-spolecnost.cz, www.tribotechnika.cz
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ElEktrické vozíky Eliminují  
hlučnost provozů

Plzeňská společnost HP Pelzer provedla v průběhu let 2016/2017 kompletní výměnu své 
manipulační techniky. Stávající vozíky se spalovacím motorem nahradila elektrickými. Cílem 
bylo snížení hlučnosti ve všech provozech a vstřícnost k ochraně životního prostředí.

Plán na obměnu manipulační techniky vznikl 
u firmy HP Pelzer už v roce 2015, kdy vypsala tendr 
na nového dodavatele. Soutěž vyhrála intralogis-
tická společnost STILL ČR, která posléze dodala do 
všech čtyř provozů HP Pelzer celkem 88 vozíků. 

Přechod na elektrický provoz
Zpočátku se přechodu na elektrické vozíky vedení 
firmy obávalo z důvodů manipulace vozíků ve ven-
kovním náročném prostředí, kde by trakční baterie 
mohly utrpět újmu na životnosti. Nicméně z referencí 

uvedených společností STILL bylo zřejmé, že elek-
trické vozíky dokážou pracovat i v těchto náročných 
podmínkách, což se po několika měsících potvrdilo.  
„Celý proces výběrového řízení trvající jeden rok nám 
ukázal, že optimálním řešením pro závod Plzeň bude 
nákup vozíků s elektrickým pohonem,“ uvádí Ing. Ště-
pánka Bejčková, vedoucí nákupu společnosti HP Pelzer 
a dodává, že vozíky STILL musely nejdříve projít nároč-
nými testy v běžném provozu, které dopadly úspěšně. 
Volbu dodavatele rovněž ovlivnily příznivé pořizovací 
náklady a také náklady na celkový provoz vozíků.
Ve všech provozech závodu se dlouhodobě firma 
potýkala s poměrně vysokou úrovní hluku, k čemuž 
do značné míry přispívaly i manipulační vozíky se 
spalovacím motorem. Přechod na elektrické vozíky 
pomohl firmě částečně eliminovat hlučnost a záro-
veň zvýšit ohleduplnost k životnímu prostředí v ha-
lách, potažmo k zaměstnancům, kteří tam pracují.
Podle vyjádření Petra Málka, odborného manažera 
prodeje v dodavatelské společnosti STILL, byli od 
počátku výběrového řízení přesvědčeni o nasazení 
výhradně čelních elektrických vysokozdvižných 
vozíků v kombinaci s trakčními bateriemi. Po nároč-
ných testech byly prokázány nesporné přednosti 
těchto strojů.  

Optimalizovaný rotační  
systém nabíjení
Některé vozíky jsou v provozu firmy nasazeny až 20 
hodin denně. Používají se k manipulaci ve výrobě 
a skladech, k vykládce kamionů, zaskladňování, v od-
padovém hospodářství a při výměnách nástrojů. 
Extrémní nasazení vozíků s elektrickým pohonem 
proto vyžadovalo kapacitně vyhovující nabíjecí místo.
„Z tohoto důvodu jsme byli nuceni vybudovat 
nabíjecí halu, která bude splňovat požadavky pro 
obměnu manipulační techniky. To byla jedna z pod-
mínek pro přechod na elektrické vozíky,“ vzpomíná 
Štěpánka Bejčková a dodává, že na vybudování 
nabíjecího místa se podílely společnosti STILL ČR 
společně s firmou IBG. Vybudování nabíjecí haly 
si vyžádalo mj. stavební úpravy stávajících pro-
stor, aplikaci rotačního systému nabíjení, použití 
vysokofrekvenčních nabíječů, vzduchotechniku 
a výrobník destilované vody. 
Nabíjení vozíků nyní funguje na principu rotačního 
systému. Obsluha vozíku se orientuje podle zele-
ného světelného signálu signalizujícího místo, kde 
je připravená nabitá baterie. Pokud není dodržen 
správný postup, akustická signalizace řidiče vozíku 
upozorní na chybu.
Provoz každé baterie je monitorován včetně evi-
dence způsobu dobíjení a dodržování nabíjecího 
cyklu v souvislosti s časem a obdobím. V případě, 
že dojde k porušení nabíjecího cyklu, firma obdrží 
přehledná data, z kterých vyplývá, kdy konkrétně 
k porušení nabíjecího postupu došlo a kdo za něj 
nese zodpovědnost. „Rotační systém umožnil ušet-
řit firmě HP Pelzer několik baterií,“ řekl Petr Málek. ■

/pv/

Do provozu v Plzni bylo dodáno 25 ks manipu-
lační techniky STILL. Jde o vysokozdvižné vozíky 
RX 60-35, RX 60-25 a RX 20-20P, deset ručně vede-
ných vozíků EXV-SF 14 a EXV-SF 16 a jeden retrak 
FM-X 20SE. Stroje jsou osazeny on-line systémem 
FleetManager 4.x., který firmě přináší výhody, 
např.: poskytování ucelených informací o vytížení 
flotily, kontrolu přístupu osob, rozpoznání nárazu 
s vyhodnocením průběhu nehody atd.

Bezpečnost provozu je u firmy HP Pelzer prvo-
řadá, tak vznikly jisté obavy v souvislosti s velice 
tichým provozem elektrických vozíků. Vozíky byly 
proto vybaveny předními a zadními světly Safety 
Light, která vysílají světelný signál o jízdě vozíku 
na podlahu haly. Pracovníci ve skladu tak vidí s ně-
kolikametrovým předstihem, odkud vozík přijíždí.

Společnost HP Pelzer s.r.o. je součástí Adler 
Pelzer Group a představuje významného doda-
vatele interiérových koberců, textilních obložení, 
obložení zavazadlového prostoru a akustických 
i tepelných izolací v oblasti automotive. V ČR, 
kde pracuje cca 1600 zaměstnanců, provozuje 
čtyři závody: v Plzni (od 1992), v Mladé Boleslavi 
(od 1994), Žatci (od 1996) a Ostravě (2009). 
Hlavním odběratelem v rámci ČR a Evropy je 
Volkswagen Group se svými dceřinnými spo-
lečnostmi, GM, Ford či BMW. 

Ručně vedený elektrický vozík EXV-SF 16

Vysokozdvižný vozík RX60-25

Nabíjení elektrických vozíků funguje na principu rotačního systému 
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Konference K 60. výročí založení 
odborné seKce TriboTechniKa
Víte, co znamená slovo tribologie? Mám zkušenost, že pokud tuto otázku položím vzdělaným 
lidem mimo odborníky na maziva a mazání strojů, jen velmi málo lidí dokáže správně odpo-
vědět. Přesto je tribologie oborem, který patří v ČR k velmi tradičním a můžeme být právem 
hrdi na to, že patříme k průkopníkům a zakladatelům této technické disciplíny. 

České a slovenské profesní organizace tribologů 
patří k nejstarším ve světovém měřítku. Tribologie 
je vědní obor, jenž se zabývá chováním dotýkají-
cích se povrchů ve vzájemném pohybu nebo při 
pokusu o vzájemný pohyb. Slovo tribologie vzniklo 
z řeckých slov „tribos“ tření a „logos“ věda. Jak už 
tato slova napovídají, tribologie se zabývá procesy 
tření, opotřebení a mazání. Při vzájemném pohybu 
dvou nebo více materiálů, popřípadě při interakci 
materiálu s prostředím, dochází ke ztrátě materiálu 
z povrchu, což je proces známý jako opotřebení. To 
lze minimalizovat úpravou třecích povrchů nebo 
pomocí maziv nejrůznějších vlastností. 

Minulost české vědy o mazání
Tribologie je interdisciplinární věda na pomezí 
přírodních věd, totiž fyziky a chemie na pozadí 
matematiky a užších oborů, jako je materiálové 
inženýrství, petrochemie, strojírenství, analytická 
a fyzikální chemie a řada dalších. Slovo tribologie 
je v širší technické veřejnosti známé od roku 1966, 
kdy profesor Peter Jost publikoval svoji zprávu, 
která poprvé v širokém měřítku upoutala pozornost 
k negativním efektům a obrovským nákladům, které 
jsou spojeny s třením, opotřebením a korozí a které 
byly odhadnuty na významných 1,4 % hrubého 
národního produktu ve Velké Británii tehdejší doby. 
Tribologie je tedy věda o mazání, snižování nebo 
optimalizaci tření. Uplatňuje se při návrhu ložisek, 
převodů, motorů a dalších strojů, ale zasahuje do 
téměř všech ostatních moderních technologií 
včetně takových oblastí jako je výroba a aplikace 
kosmetiky (rtěnky, pudry, kondicionéry) nebo lé-

kařství (umělé kloubní náhrady). Správně zvolená 
povrchová úprava a mazání snižují tření povrchů, 
což minimalizuje opotřebení a výrazně snižuje spo-
třebu energie. Nejrůznějším technickým aplikacím 
tohoto vědního oboru říkáme tribotechnika. 
A právě česká resp. česko-slovenská tribotechnika 
měla letos svoje velké výročí. Před 60 lety, dne  
25. června 1957 zahájila odborná skupina pro tech-
niku mazání v rámci Strojnické společnosti ČSVTS 
pořádání seminářů, kurzů pro techniky mazání 
a kurzů pro konstruktéry. Na ni pak navázala, již jako 
odborná sekce Tribotechnika, pořádáním celostát-
ních i mezinárodních konferencí. Na podnět pracov-
níků Výzkumného ústavu paliv a maziv, n.p. Benzina 
v Praze vznikla sekce techniky mazání a začala se 
psát historie organizované tribotechniky v Čes-
koslovensku. Na propagaci důležitosti správného 
mazání strojů se v té době podíleli zejména pracov-
níci krajských odbytových závodů n.p. Benzina. Na 
Slovensku zahájila působnost vlastní tribotechnická 
skupina, která pokračovala v těsných kontaktech 
s českými kolegy i po rozdělení federace, kdy se 
tomuto oboru u našich sousedů začala věnovat 
Slovenská spoločnosť pre tribológiu a tribotechniku 
(SSTT) při Zvaze slovenských vedeckotechnických 
společnosti (ZSVTS). Důkazem pokračujících česko-
-slovenských aktivit jsou četné konference a setkání 
pořádané oběma odbornými skupinami.

Výročních 60. let
Takovým setkáním velmi slavnostního rázu byla 
i letošní výroční konference, která se uskutečnila 
8. června v penzionu Skalka u Ježova v půvabné 

Úvodní slovo o významu výročí tribotechniky u nás pronesl Ing. Pavel Špondr, předseda odborné sekce 
Tribotechnika, České strojnické společnosti
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krajině vinařského kraje Kyjovska a v inspirujícím 
prostředí vinných sklepů Skalák právě u příležitosti 
nadcházejícího šedesátého výročí organizované 
tribotechniky u nás.
Slavnostní zasedání zahájili předseda odborné 
sekce Tribotechnika České strojnické společnosti 
Ing. Pavel Špondr a předseda Slovenskej spoločnosti 

pre tribológiu a tribotechniku Ing. Jozef Stopka. Za 
účasti desítek osobností oboru z České i Slovenské 
republiky, jejich životních partnerů a mediálního 
partnera, časopisu TechMagazín, následoval bohatý 
program konference, ve kterém je třeba zdůraznit 
ocenění významných osobností. Vyznamenání od 
ČSVTS za dlouholetý rozvoj tribotechniky obdrželi 
Vladislav Marek, Ing. Josef Stopka a Dr. Pavol Klucho, 
vyznamenáním od sekce Tribotechnika při ČSS byla 
oceněna dlouholetá spolupráce a zásluhy o rozvoj 
tribotechniky Ing. Milana Šimánka. V neposlední 
řadě byla oceněna diplomem za podporu tribo-
techniky trojice dam ve složení Eva Rýglová, Ludmila 
Stránská a Hana Valentová, bez kterých si lze činnost 
sekce Tribotechnika u nás jen těžko představit.
Poté už následoval vlastní program, pohledy do 
minulosti, ale hlavně do budoucnosti našeho oboru. 
V přednáškách, které zaznamenaly velký a pozitivní 
ohlas nejen bezprostředně, ale byly tématem ho-
voru i při večerním posezení s hudbou nad výbor-

nými místními víny, mohli účastníci slyšet a vidět 
formou paralelních příspěvků k historii i budouc-
nosti oboru u nás i ve světě zajímavý myšlenkový 
nadhled, který ukazuje obrovský význam a přínos 
tribologie a tribotechniky pro celou společnost. 
Současná tribologie a tribotechnika řeší na pozadí 
sociálních i technologických změn třetího milé-
nia nové výzvy. V globálním měřítku považujeme 
za hlavní iniciátory změn růst nových ekonomik 
a požadavky na ochranu životního prostředí. Taktéž 
dramatická proměna průmyslu nazývaná jako Prů-
mysl 4.0 neboli čtvrtá průmyslová revoluce, budou 
výrazně formovat náš obor. Kromě digitalizace, 
která bude mít zásadní dopady na monitorování 
tribotechnických parametrů, půjde především 
o robotizaci, se kterou je spjato v oblasti tribo-
techniky neustálé zvyšování přenášených výkonů. 
Důsledkem budou zcela nové technologie, změny 
v konstrukci strojů, a tudíž změny v řešení mazání 

a důraz na efektivní využívání energií a další rozvoj 
jejich alternativních zdrojů. Z nových technologií 
stojí za to jmenovat např. rozvoj 3D tisku, robo-
tických aplikací, letectví a kosmonautiky. Změny 
v konstrukci strojů jsou dány intenzivním rozvojem 
materiálového inženýrství, jehož pokroky vedou 
v principu k menším množstvím mazacích médií 

a jejich vyššímu zatížení při protichůdném poža-
davku navyšování výměnných intervalů. 
Účastníci konference se v diskusích shodli na názoru, 
že budoucnost tribologie spočívá v rozvoji několika 
užších oborů oblastí, jako jsou nejvýkonnější zákla-
dové oleje, široké použití nanotechnologií a poly-
merů, výzkum a aplikace materiálů s lepšími povr-
chovými vlastnostmi. Často skloňovaným oborem 
je také tzv. „zelená tribologie“, která je zaměřena na 
efektivní využívání všech druhů energií. Novým smě-
rem je tzv. biomimetika, tedy technický obor blízký 
biofyzice, který napodobuje řešení z živé přírody, 
která se vyvinula jako výsledek evoluce u živočichů 
a rostlin. Zcela novou roli a ještě větší důležitost 
v budoucnosti bude mít monitorování nejrůznějších 
fyzikálních a chemických parametrů včetně on-line 
měření. Jako typický příklad lze uvést intersdisci-
plinární spojení sledování chemických parametrů 
a diagnostiky vibrací a jejich správnou interpretaci.
Je-li člověku 60 roků, většinou již začíná uvažovat 
o útlumu svých profesních aktivit. Analogie k lid-
skému věku však určitě nebude platit pro obory 
tribologie a tribotechniky. Osobně vidím obrov-
ské výzvy při zavádění poznatků tribotechniky do 
roviny technické a obchodní praxe. Tam totiž leží 
podle mého názoru budoucnost a úspěch našeho 
oboru, neboť v dnešním světě musíme klást důraz 
na zcela exaktní definování ekonomických benefitů 
a propagaci oboru v nejširších praktických souvis-
lostech. Tribologie má všechny předpoklady k tomu, 
přesvědčit každého racionálně uvažujícího člověka 
o jejím mimořádném přínosu a ekonomických ře-
šeních v rámci konceptů celkového sdílení nákladů, 
který je důležitý nejen v oblasti průmyslu. Bude tedy 
velmi vzrušující sledovat budoucí roky a desetiletí, 
už proto, že se na nich můžeme sami podílet. Vize 
našich odborníků je tak možno shrnout citátem 
Petera Druckera, faktického zakladatele moderního 
managementu: „Nejlepší cesta k předpovídání bu-
doucnosti je její tvorba“. ■

Ing. Petr Kříž, 
 za výbor odborné sekce Tribotechnika 

Nemohlo chybět ani památeční společné foto

Večer završil prohlídkou vinných sklepů Skalák...

... s odborným výkladem sommeliera a nezbytnou 
ochutnávkou
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AnAlýzA oleje jAko nástroj 
proAktivní údržby
Neplánované opravy a odstávky výrobních strojů a velké zásoby náhradních dílů způsobují 
pokles produkce a vzrůst nákladů. Proaktivní (vstřícná) údržba je taková, při které se na vznik 
poruch nečeká, ale je snaha jim aktivně předcházet. Tento způsob údržby ovlivňuje výrazně 
spolehlivost provozu.

Monitorování stavu oleje po celou dobu pro-
vozu, sledování průběhu změn vlastností (tedy 
tribodiagnostika) a jeho správné ošetřování – to 
je proaktivní údržba mazacích olejů. Analýza 

mazacích olejů dnes slouží jako diagnostický 
prostředek ke sledování různých typů strojů 
s uzavřeným cirkulačním mazacím systémem 
od turbín po plynové motory. Schémata rozborů, 
tedy jaké zkoušky se mají provést, se liší právě 
podle typu stroje a jsou dobře známa. Při do-
držení optimálních intervalů odběru vzorků lze 
spolehlivě zachytit všechny změny od běžného 
stavu (běžných hodnot jednotlivých sledovaných 
parametrů) a s velkým předstihem upozornit uži-
vatele stroje, že se děje něco neobvyklého. Velmi 
důležité přitom je, aby diagnostik z laboratoře 
znal podrobnosti o sledovaném stroji, což velmi 
často není možné bez komunikace s uživatelem 
stroje. Při formulaci diagnostického závěru ana-
lýzy mazacího oleje je nutné „poskládat“ údaje 
od výrobce stroje, uživatele stroje a výrobce oleje 
s naměřenými daty.

Možnost úspor
Stále je možné setkat se s názorem, že analýzou 
mazacího oleje zjistíme jeho stav a posoudíme, 
zda je možné ho ponechat ve stroji navzdory do-

saženému předepsanému intervalu výměny oleje. 
A to že je ta hlavní úspora – nemuseli jsme koupit 
nový olej. Přitom je dávno zřejmé (a dokázáno), že 
hlavní úspory dosažitelné proaktivní údržbou jsou 
dnes v minimalizaci prostojů strojů.
Je tedy zřejmé, že hlavním cílem je, pokud možno, 
zabránit prostojům, a když už k prostoji dojde, pak 
ho zkrátit na minimum. Proto i jedna z podmínek 
úspěšné diagnostiky je rychlost. Stav stroje, pří-
čina poruchy a možnost jejího odstranění musí 
být známy, co nejrychleji je to možné. Tady je úskalí 
všech „off-line“ prováděných diagnostik, tedy i ana-
lýzy olejů prováděné v laboratoři, kam je nutné 
vzorek odebraný ze sledovaného stroje poslat. 
Přesto se po celém světě analýzy olejů v komerč-
ních laboratořích v širokém měřítku provádějí. Jak 
je to možné?

Výhody tribodiagnostiky
Nejpodstatnější je, že při správně aplikované tribo-
diagnostice lze s velkým předstihem zjistit vznikající 
poruchu – sledujeme totiž změnu režimu opo-
třebení ve stroji, když ke skutečné poruše je ještě 
daleko. Analýzami oleje můžeme sledovat stav 
stroje, především jeho dílů, které jsou v kontaktu 
s mazacím olejem, i stav oleje. Dokonce je možné 
sledovat stav součástí stroje, které s olejem v kon-
taktu vůbec nejsou (např. vzduchový filtr motoru). 
Laboratoř Tribology ALS Czech Republic nabízí 
analýzy všech typů mazacích olejů pro účely 
tribodiagnostiky. Pro každý typ oleje je vytvo-
řen balíček testů, který je sestaven tak, aby 
při nejnižším možném počtu testů (cena roz-
boru) bylo možné posoudit stav stroje i oleje  
(viz tabulka). Důležité je, že ke správnému vyhod-
nocení, především stavu stroje a změn režimu 
jeho opotřebení, je nutné odebírat a analyzovat 
vzorky oleje pravidelně, aby z výsledků analýz 
mohly být vytvořeny trendy. Na základě trendů lze 
totiž změny sledovaných parametrů jednoznačně 
vyhodnotit a s dostatečným předstihem uživatele 
stroje upozornit na blížící se možný problém. 
A pak, pokud je to pro správné vyhodnocení situ-
ace vhodné, je možné provést detailnější analýzu 
vzorku s varovnými výsledky. ■

Vladimír Nováček, ALS Czech Republic

Typ oleje Zkoušky

Motorový (benzin)
ICP – Al, Cr, Cu, Fe, Pb, Sn, Si, Mg, Mo, B, Na, K, Ca, Zn, P, Ni, S
FTIR – voda, glykol, nitrace, palivo
Viskozita při 40 °C

Motorový (nafta)
ICP – Al, Cr, Cu, Fe, Pb, Sn, Si, Mg, Mo, B, Na, K, Ca, Zn, P, Ni, S
FTIR – voda, glykol, saze, sulfatace, oxidace, palivo
Viskozita při 100 °C, TBN

Hydraulický
ICP – Al, Cr, Cu, Fe, Pb, Sn, Si, Mg, Mo, B, Na, K, Ca, Zn, P, Ni, S
FTIR – voda, oxidace
Viskozita při 40 °C, ISO kód (ISO čistota), TAN

Turbinový
ICP – Al, Cr, Cu, Fe, Pb, Sn, Si, Mg, Mo, B, Na, K, Ca, Zn, P, Ni, S
FTIR – voda, oxidace
Viskozita při 40 °C, ISO kód (ISO čistota), TAN

Převodový
ICP – Al, Cr, Cu, Fe, Pb, Sn, Si, Mg, Mo, B, Na, K, Ca, Zn, P, Ni, S
FTIR – voda, oxidace
Viskozita při 40 a 100 °C

Pro vzduchové kompresory
ICP – Al, Cr, Cu, Fe, Pb, Sn, Si, Mg, Mo, B, Na, K, Ca, Zn, P, Ni, S
FTIR – voda, oxidace
Viskozita při 40 °C, TAN

Pro chladicí kompresory
ICP – Al, Cr, Cu, Fe, Pb, Sn, Si, Mg, Mo, B, Na, K, Ca, Zn, P, Ni, S
FTIR – oxidace
Viskozita při 40 °C, TAN, ISO kód (ISO čistota), obsah vody (KF)

Pro plynový motor
ICP – Al, Cr, Cu, Fe, Pb, Sn, Si, Mg, Mo, B, Na, K, Ca, Zn, P, Ni, S
FTIR – voda, glykol, nitrace, oxidace, sulfatace
Viskozita při 40 a 100 °C, TBN, TAN, i-pH

Balíčky testů pro tribodiagnostiku

Únavové částice na ferogramu
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MAZÁNÍ OVLIVŇUJE SPOLEHLIVOST 
STROJŮ A ZAŘÍZENÍ
Většina firem si v současné době uvědomuje, že péče o správné mazání strojů a udržení čistoty 
olejů (maziv) je jednou z nejlepších a nejvýhodnějších investic. Kontaminace olejů je příčinou 
selhávání strojů, nekvalitní výroby a vede ke snížení životnosti olejů (maziv). 

Mnoho firem však neví, jaký systém péče o oleje 
zvolit, jak s prevencí v oblasti znečištění začít a jak 
odstraňovat problémy spojené se znečištěním. 
Je důležité si uvědomit tato základní fakta o olejích:

 ●  Mazivo je základní konstrukční prvek strojů a zařízení 
(pochopitelně u strojů, kterých se to týká – hydrau-
lické systémy, převodovky, spojky, točivé stroje apod.). 

 ●  Pokud má mazivo správně pracovat, tj. snižovat 
tření, omezit opotřebení, odvádět teplo atp., je 
nutné, aby mazivo bylo čisté, suché a mělo správ-
nou teplotu. 60-80 % problémů souvisejících s ma-
záním je způsobeno nevyhovujícím stavem oleje, 
zejména kontaminací, která je schopna několika-
násobně zkrátit životnost klíčových prvků stroje. 
 ●  Z hlediska opotřebení jsou podstatné malé čás-
tice. Pokud si uvědomíme, jaké jsou u moderních 
strojů výrobní tolerance, dojdeme k závěru, že 
tloušťka mazacího filmu ve ventilech, čerpadlech, 
ložiskách, pístech… se typicky pohybuje ve veli-
kostech od 0,5 do 10 µm. To jsou pouhým okem 
neviditelné částice. Statisticky pak docházíme k zá-
věru, že částice menší než 5 µm generují 3–5 krát 
více opotřebení než částice větší než 10 µm.
 ●  Voda, ve většině případů, do olejů nepatří. Zhor-

šuje základní vlastnosti oleje, způsobuje korozi, 
kavitace, zkracuje životnost oleje a je často pří-
činou tvorby měkkých kalů v mazacím systému. 

Správně nastavený systém péče o maziva pak po-
zitivně ovlivňuje celou řadu aspektů:

 ●  Zvýšení spolehlivosti zařízení a díky tomu vyšší 
efektivitu výroby

 ● Delší životnost strojů a zařízení
 ● Snížení nákladů na údržbu
 ● Prodloužení životnosti maziv
 ● Vyšší jakost výroby
 ●  Zlepšení pracovních podmínek a bezpečnosti 
provozu

Cesta k vyšší spolehlivosti
Používání lepších či dražších maziv není nutně vždy 
cestou, jak zajistit vyšší spolehlivost a delší životnost 
stroje. Ani častější výměna olejů obvykle nepřinese 
požadovaný efekt.
Správnou cestou je holistický přístup ke všem as-
pektům životního cyklu maziv. Jinými slovy – platí 
zde pravidlo: „Každý řetěz je tak silný, jak silný je jeho 
nejslabší článek“. Je to proces zahrnující správnou 
specifikaci maziv pro dané aplikace, péči o maziva, 

vzdělávání, optimalizaci intervalu výměny olejů, 
správné skladovaní, správnou manipulaci a plnění 
strojů, sledování kondice maziv atd. 
Paradoxně ty nejúčinnější změny jsou jedny z nej-
levnějších. Zároveň jsou nejtěžší. Základem je totiž 
změna myšlení lidí a změna firemní kultury.

Nejlepší mazivo
Nejlepší mazivo je mazivo odpovídající pro danou 
aplikaci, ve správný čas, na správném místě, ve 
správném množství, ve správné kvalitě, za přija-
telnou cenu, kompatibilní se všemi prvky systému 
(např. s těsnivy, s předchozí náplní…), se správnou 
teplotou a bezpečné. 
Nákup nového maziva obvykle představuje pouhý 
zlomek z celkové částky ceny stroje. Podle studie 
zveřejněné společností Exxon Mobil méně než 

0,5 % ročního rozpočtu údržby výrobního provozu 
tvoří náklady na nákup nových maziv. Poruchy 
způsobené chybou mazání však ovlivňují více než 
30 % rozpočtu na údržbu. 
Často se stává, že dodaný nový olej nesplňuje 
kvalitativní požadavky stanovené výrobcem 

Ukázka správně organizovaného skladu maziv – vše 
je přehledně umístěné, oleje jsou chráněné proti 
vnější kontaminaci

Smísení nekompatibilních druhů maziv může způsobit 
vážné problémy. V tomto případě se do hydraulického 
systému dostal pravděpodobně převodový olej.

Primární mechanizmy opotřebení strojů souvisí s kontaminací olejů O maziva je potřeba pečovat ve všech etapách životního cyklu maziva v provozu

Zátky sudů nejsou vždy vzduchotěsné. 
Sudy uložené nastojato jsou schopny nadýchat vnější vlhkost. 

Vodou kontaminovaný olej pak může být 
příčinou problémů se stroji.
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zařízení. Nový olej tak má např. vyšší kód čistoty, 
než je požadavek výrobce stroje. Řešení problému 
je jednoduché – pravidelná vstupní kontrola maziv 
a čištění oleje před aplikací v zařízení.

Skladování, manipulace a plnění
Skladování může výrazně ovlivnit kvalitu ma-
ziv. Důležité proto je, abychom zajistili správ-
nou péči od úplného začátku – při jeho vstupu 
do firmy. Nevyhovující skladování maziv, kdy se 

nezabezpečené sudy a kontejnery nacházejí přímo 
ve výrobním provozu nebo venku na dvoře, je 
poměrně častou chybou. Nejasné označení umožní 
záměnu maziv. 
Obecně známá je skutečnost, že zátky na sudech 
(i ty zaplombované) nejsou dokonale plynotěsné. 
Pokud jsou sudy postaveny nastojato zátkami 
nahoru, tak i do uzavřených sudů může proni-
kat voda a nečistoty. Obecné doporučení tedy 
je skladovat sudy naležato se zátkami v poloze 
čtvrt na 9. 
Sklad maziv musí mít jasný řád a „štábní kulturu“. 
Načaté sudy je možné zabezpečit zavzdušňovacími 
filtry s desikantem, které zabrání vniku kontami-
nace. Sudy a kontejnery je možné vybavit nástavci 
s rychlospojkami. Oleje se před použitím přečistí 
nebo filtrují, tak aby se do strojů dostával opravdu 
nový a čistý olej.
Pro manipulaci s mazivy se často používají nevy-
hovující prostředky. Olej se přelévá ze sudu do 
otevřených nádob (kbelíku či konve) a pak pomocí 
trychtýře do stroje. V lepším případě obsluha kbelík 

na olej vytře hadrem. To je jeden z nejčastějších 
scénářů, jak se v jinak velice dobře zabezpečených 
systémech objevuje kontaminace.
Pokud se v provoze používá více druhů olejů (např. 
hydraulické, převodové atp.), může jejich vzájemné 
smísení způsobit závažné problémy. Některé oleje 
jsou totiž vzájemně nekompatibilní. Při smísení 
různých druhů (tzv. cross kontaminaci) dochází pak 
např. k vypadávání přísad, tvorbě různých sraženin, 
oleje mohou začít pěnit, vytváří se silné vrstvy úsad, 
zalepují se filtry apod. 
Abychom předešli problémům, které způsobuje 
nekompatibilita maziv, je potřeba celý systém do-
plňování olejů a jejich filtrace nastavit s ohledem 
na jednoduchost a zamezení chyb lidského faktoru. 
Základem je zavedení barevného označování a jed-
noznačného označení pro jednotlivé druhy oleje, 
tak aby se předešlo vzájemnému smísení. Každý 
typ oleje pak má přiřazen svoji barvu, která je jasně 
viditelná na plnícím otvoru stroje, na vyhrazené 
filtrační jednotce či přenosném kontejneru pro 
daný typ oleje.
Na trhu je k dispozici celá řada prostředků pro 
precizní manipulaci s oleji. Nádoby na oleje jsou 
hermeticky uzavíratelné, plnění nádob je možné 
provést přes rychlospojky a oleje jsou dokonale 
chráněné. Odlišení jednotlivých druhů olejů růz-
ných viskozitních tříd se realizuje přes barevné kó-
dování – barva je jasně viditelná na plnicím otvoru 
stroje, na vyhrazené filtrační jednotce či přenosném 
kontejneru pro daný typ oleje.

Zavzdušňovací filtry
Za zkrácení životnosti strojů je odpovědné ze-
jména poškozování povrchů – opotřebení. Stati-
sticky 82 % opotřebení je vyvoláváno částicemi 
nečistot a další kontaminací maziv. Kontaminace 
v mazivech je tak příčinou snižující se efektivity 
strojního zařízení, způsobuje prostoje a zvyšuje 
náklady na provoz a opravy. Velká část konta-
minace proniká do systému z vnějšího prostředí 
„dýcháním“ stroje. 
Zavzdušňovací filtr omezuje množství částic, 
které by mohly proniknout do systému během 
„dýchání“ v průběhu pracovního cyklu. U vět-
šiny olejových systémů (např. mazacích, hyd-
raulických) dochází během normálního provozu 
k výměně vzduchu s okolním prostředím neboli 
k „dýchání“. U některých systémů k této výměně 
dochází v důsledku zahřátí a chladnutí zařízení. 
V jiných systémech, jako jsou hydraulické sou-

stavy, je výměna vzduchu výsledkem pohybu 
kapaliny v nádrži.
Ať už jde o převodovku, hydrauliku, pumpu nebo 
mazací systém turbíny, krokem číslo jedna je za-
mezit vniku nečistot do systému veškerými otvory, 
které k „dýchání“ stroje nejsou určené. Návazným 
krokem je zabezpečit „dýchání“ olejového systému 
účinnými zavzdušňovacími filtry.
Velice účinným nástrojem pro zajištění vysoké spo-
lehlivosti strojů a zařízení je zavzdušňovací filtr s de-
sikantem (hygroskopická látka zachycující vzdušnou 

vlhkost). Tento aktivní filtr nahrazuje standardní 
vzduchový filtr (často je to zátka na plnicím otvoru 
nádrže na olej) nebo odvzdušňovací ventily. Nabízí 
účinnou filtraci vzduchu a tím lepší ochranu před 
pronikáním i těch nejmenších částic, které jsou 
hlavní příčinou opotřebení a poklesu spolehlivosti. 
Jak je vzduch nasáván do zařízení přes zavzdušňo-
vací filtr, vrstvené filtrační vložky odstraňují částice 
a granule desikantu zbavují vzduch vlhkosti, která je 
také velice nebezpečným kontaminantem. Desikant 
ve filtru absorbuje vlhkost nejen při provozu zaří-
zení, ale i při odstávce stroje a chrání tak olejovou 
náplň stroje nepřetržitě.
Zavzdušňovací filtr s desikantem vynalezl Jim Waller 
v roce 1982, když řešil problematiku častých zá-
vad strojů a zařízení v rafinerii a kterou díky tomu 
úspěšně vyřešil. Následně v roce 1983 založil spo-
lečnost Des-Case, která je od té doby světovou 
jedničkou ve vývoji a výrobě zavzdušňovacích filtrů 
pro průmyslové aplikace. Dnes jsou zavzdušňovací 
filtry Des-Case stále častěji instalovány již přímo 
výrobci na nové stroje, ale je velice snadné tyto 
filtry aplikovat i na stroje, které je z výroby nemají.
První krok při výběru zavzdušňovacího filtru je 
správné pochopení, k čemu filtry vlastně jsou 

Příkladem ideálního způsobu pro doplňování oleje 
do strojů jsou chytré nádoby IsoLink, díky kterým je 
doplňování olejů jednoduché, bezpečné a olej je 
chráněn před vnější kontaminaci

Ukázka zavzdušňovacího filtru Des-Case na 
převodovce ve výrobním provoze – filtr chrání stroj 
před vnikem nečistot a vlhkosti

Ukázka řešení dle „nejlepší praxe“ – přizpůsobení 
stroje pro připojení jednotky na čištění oleje pomocí 
nástavce s rychlospojkami a kvalitním 
zavzdušňovacím filtrem

3D olejoznak jako náhrada za tradiční olejoznak. Díky 3D BullsEye olejoznaku lze z libovolného úhlu snadno 
zkontrolovat, zda je ve stroji optimální množství oleje, případně zda nedošlo ke skokové změně barvy nebo 
jestli olej neobsahuje zvýšené množství vody.
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UŠETŘÍME VAŠE 
VÝROBNÍ NÁKLADY 

○ prodloužíme životnost oleje
○ prodloužíme životnost stroje

○ snížíme spotřebu elektrické energie
○ zvýšíme kvalitu vaší výroby

○ pracujeme za plného provozu, 
    bez jeho omezení

○ využijte možnosti dlouhodobého nájmu

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

a jaké jsou potřeby stroje. Doporučené aplikace 
zahrnují zejména:
●● Převodovky 
●● Hydraulické systémy 
●● Oběhové systémy mazání
●● Robotická zařízení 
●● Olejem chlazené transformátory
●● Skladování maziv/paliv/surovin

Péče o oleje
Čistit celý mazací systém stroje, zbavovat olej 
ve stroji vody a nečistot je nákladné. Na druhou 
stranu je nutno říci, že taková investice se může 
bohatě vrátit. Máme popsané případy, kdy množství 
prostojů hydraulických lisů kleslo téměř na nulu, 
resp. klesá o 98 %.
Podle konkrétní situace vybíráme vhodnou techno-
logii – ve vybraných případech používáme jemnou 
filtraci, v jiných např. elektrostatické čištění olejů. 
Naším cílem je uvést systém na vyhovující čistotu, 
vyčistit celý systém, odstranit nejen větší částice 
nečistot, ale i produkty degradace oleje. Výsledkem 
je pak vysoká spolehlivost technologií, kvalitní vý-
roba a nízké náklady na jejich provoz. 
Velice užitečné je přizpůsobit stroj tak, aby na stroji 
byla snadno přístupná přípojná místa pro připo-
jení obtokové jednotky na čištění oleje za provozu 
stroje a ventil pro správný odběr vzorku. Využitím 
rychlospojek se šetří čas na případné přepojování, 
minimalizuje se vnik vnější kontaminace a nedo-
chází k úniku oleje. Systém kombinací různých 
druhů a velikostí rychlospojek na strojích znemožní 

záměnu při doplňování oleje a předchází se závaž-
ným problémům s nekompatibilitou maziv.

Systém kontroly olejů
Systematická vizuální kontrola oleje ve stroji je jed-
ním ze způsobů, jak předejít havarijním stavům 
strojů. Pokud dojde k úniku oleje, je potřeba mít 
možnost tuto skutečnost rychle zjistit. Zejména 
u menších strojů je ideální způsob kontrola oleje 
pomocí olejoznaku.

Pomocí vhodného olejoznaku je možné identi-
fikovat:
●● Správné množství oleje ve stroji
●● Rychlou změnu barvy (např. ztmavnutí oleje)
●● Přítomnost zákalu (přítomnost vody v oleji)
●● Pěnění oleje
●● Plovoucí částice (částice opotřebení)

Bohužel řada výrobců zařízení z důvodů snižo-
vání nákladů na výrobu nebo neochoty měnit 
zavedené způsoby, používá kontrolní šrouby, 
olejové měrky či levné a špatně čitelné olejo-
znaky. Kontrola správného množství oleje ve 
stroji je pak většinou nahodilá a v příliš dlouhých 
intervalech. Důvodem je přílišná pracnost této 
kontroly, zejména pokud je zařízení špatně do-
stupné, někde ve výšce či naopak v hloubce, za 
oplocením apod. 
Moderní celoprůhledné olejoznaky jsou vyráběny 
ze špičkových materiálů, které zajišťují jejich ex-
trémní mechanickou a chemickou odolnost v ná-
ročných průmyslových provozech. Tyto olejoznaky 
umožňují v některých provedeních nejen vizuální 
analýzu oleje, ale odběr vzorku či odstranění kalu 
a vody ze dna olejoznaku.  

Závěr
Pokud nevíte, kde začít, nejlepší je začít auditem sou-
časného stavu. Identifikujte slabá místa a navrhněte 
nápravná opatření, podle nákladnosti a rychlosti 
návratnosti pak naplánujte jednotlivé kroky. Prvním 
a nejdůležitějším krokem je změna myšlení. ■

Ing. Jan Novák, CLS, Intribo

Olejoznak umožňující kontrolu hladiny olejové 
náplně, odběr vzorku a odstranění vody za pomocí 
odkalovacího ventilu na dně olejoznaku
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Údržba strojů a zařízení 
v nepřetržitém provozu
Možná také stojíte před potřebou dalšího snižování nákladů spojeného s údržbou zařízení, 
které je v nepřetržitém provozu. Opravy můžete provádět pouze jednou ročně, a to v časově 
velmi omezené provozní odstávce. A ceny náhradních dílů neustále rostou úměrně tomu, jak 
zařízení stárne. Existují ale firmy, které našly řešení.

1. Výchozí stav
Firma se zabývá výrobou cementu. Jádrem výroby 
je proces kalcinace surovinové moučky, který pro-
bíhá v rotační peci. Pec je srdcem výroby, jakmile 
se zastaví, cementárna nevyrobí ani cent cementu. 
Pec je uložena na 12 podpůrných kladkách s kluz-
nými ložisky. Jejich mazání v jedné kladce zajišťuje 
pouhých 120 litrů oleje s kinematickou viskozitou 
680 mm2/s. Analýzou prostojů bylo zjištěno, že právě 
poškození ložisek způsobuje nejvyšší ztráty. Proč? 
Z tribologického pohledu je zajištění správného ma-
zání kluzného ložiska jedním z nejsložitějších úkolů. 
Navíc se v tomto případě jedná o velmi zatěžo-
vaná mazací místa. Ložiska jsou střídavě namáhána 
tlakem i tahem vlivem elastické deformace pece. 
Velmi problémová je také fáze rozběhu, kdy musí 
být olej do ložisek vháněn pod tlakem, aby došlo 
k nadlehčení hřídele a k rovnoměrnému rozvrstvení 
maziva. V těchto podmínkách jsou nároky na olej 
opravdu velmi vysoké. A to nejen na jeho fyzikálně 
chemické vlastnosti, ale především na jeho čistotu. 
Tradiční způsob údržby, kdy se oleje pouze vymění, 
nejsou účinné a vedou k častému poškození ložisek.

2. První nasazení elektrostatického 
čištění metodou KLEENTEK
Bylo nutné vyzkoušet jinou cestu. Prvním krokem 
byly pravidelné analýzy olejů a správná interpre-
tace jejich výsledků. Rozbory ukázaly jeden zásadní 
problém. Oleje byly velmi silně znečištěné. Po jejich 

výměně docházelo k recidivě původního stavu 
během dvou až tří týdnů. Vzhledem k tomu, že se 
výměny prováděly v průměru třikrát ročně, bylo 
zřejmé, že ložiska jsou mazána zcela nevyhovujícím 
mazivem po většinu roku. Účinnost instalované 
stacionární obtokové filtrace byla mizivá. Nebyl 
zjištěn žádný podstatný rozdíl mezi filtrovanou a ne-
filtrovanou kladkou. Nabízela se možnost zvolit jiný 
způsob péče. Vysoce viskozitní oleje lze bez větších 
problémů ošetřovat metodou elektrostatického 
čištění KLEENTEK. Její hlavní předností je v tomto 

případě to, že olej není nutné protlačovat přes 
žádný porózní materiál. Průtokové průřezy v čisticí 
komoře přístroje KLEENTEK ELC jsou dostatečně 
veliké. A zpomalení průtoku vlivem vyšší viskozity 
vede jednoznačně ke zvýšení účinnosti čištění. To 
dokládá i první nasazení přístroje KLEENTEK ELC. 
Výsledky byly zaměřeny na gravimetrické hodnocení 
celkových nečistot na membráně 0,8 mµ a obsahy 
dominantních otěrových kovů a prachových částic 
metodou atomové absorpční spektrometrie. Čištění 
navíc probíhalo za relativně nízké provozní teploty Poškození ložisek a hřídele

Datum Průměr –  
Obsah Fe mg/kg

Průměr –  
Obsah Al mg/kg

Průměr –  
Obsah Cu mg/kg

Průměr – Mechanické  
nečistoty (5 μm) 

mg/100 ml
Poznámka

13. 11.2 009 28,3 9,4 49,2 19,6 Bez ELC
13. 4. 2010 16,7 3,4 25,6 10,4 Bez ELC
16. 9. 2010 36,1 8,0 109,1 23,0 Bez ELC
6. 10. 2010 44,8 9,8 125,8 24,2 Bez ELC

15. 12. 2010 18,8 4,9 77,8 16,6 Bez ELC
4. 3.2 011 23,4 6,2 105,0 24,8 Bez ELC

30. 5.2 011 24,8 6,3 39,6 24,8 S ELC
22. 6. 2011 30,8 9,4 46,7 15,1 S ELC
23. 9. 2011 26,9 11,3 35,1 10,8 S ELC
8. 12. 2011 13,3 9,4 23,9 12,8 S ELC
23. 4. 2012 13,8 3,7 18,8 27,2 S ELC
11. 6. 2012 16,3 5,3 33,4 12,5 S ELC
26. 7. 2012 13,4 2,6 20,8 2,8 S ELC

19. 10. 2012 7,7 4,8 20,4 6,2 S ELC

Výsledky zavedení systémové péče o oleje

Celkové  
nečistoty (mg/kg)

Obsah Cu 
(mg/kg)

Obsah Fe 
(mg/kg)

Obsah  
Sn (mg/kg)

Obsah K  
(mg/kg)

Obsah Si  
(mg/kg)

Kinematická  
viskozita (mm2/s)

243 65,4 25,3 3,5 1,9 1,3 637,3

Celkové  
nečistoty (mg/kg)

Obsah Cu  
(mg/kg)

Obsah Fe  
(mg/kg)

Obsah Sn  
(mg/kg)

Obsah K  
(mg/kg)

Obsah Si  
(mg/kg)

Kinematická  
viskozita (mm2/s)

37 25,9 8,2 1,0 <1 <1 545,5

Tabulka č. 1

Před ELC

Po ELC
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oleje, takže jeho viskozita dosahovala až 950 mm2/s. 
Sumarizace výsledků je uvedena v tabulce. 
Kromě poklesu nečistot se ale objevil i výrazný 
pokles kinematické viskozity. To ukázalo dosud 
nezjištěný problém. Výsledky měření viskozity byly 
ovlivňovány znečištěním. Olej obsahoval velké 
množství submikroskopických částic, které zvyšovaly 
jeho viskozitu. Po jejich odstranění se objevila její 
skutečná hodnota. Samozřejmě, že ztráta deklaro-
vané viskozity se také mohla výrazně promítnout 
do poškozování ložisek. Bylo proto rozhodnuto 
o změně typu oleje. 

3. Zavedení systémové péče o oleje
Na základě velmi dobrých výsledků prvotního na-
sazení přístroje KLEENTEK ELC padlo rozhodnutí 
o zavedení pravidelného čištění jednotlivých kladek, 
dle vypočítaného plánu nasazení. Nadále probíhal 

sběr dat o nečistotách, a tentokrát již ze všech 
ložisek. Výsledky jsou uvedeny v tabulce. 
Zavedením pravidelné systémové péče se podařilo 
snížit a dlouhodobě stabilizovat nečistoty v oleji. 
Snížit a stabilizovat obsahy otěrové mědi, hliníku 
a železa. Nejpodstatnější ale bylo, že se podařilo 
zcela odstranit provozní odstávky z důvodu zadře-
ných ložisek. Údržba se omezila pouze na kontrolu 
ložisek při plánované provozní odstávce pece.

4. Závěrečné shrnutí
Pečovat o olej má smysl pouze tehdy, pokud do-
sáhneme jasného ekonomického přínosu. Pokud 
používáme drahý olej, zabývejme se možnostmi, jak 
prodloužit jeho životnost. Ve většině případů ale leží 
úspory zcela jinde. Najdeme je v prostojích, v čase, 
který ztratíme při odstávce zařízení. Ušlý zisk v pří-
padě cementárny činí za 48 hodin 700 000 Kč. Ztráta 

času je nenahraditelná. Pokud se naučíme dávat do 
souvislostí stav našich olejů s chováním našich strojů, 
posuneme se v údržbě do 21. století. Snížení nákladů 
z 55 360 000 Kč za 5 let provozu pece na 5 190 000 Kč 
v následném pětiletém období je opravdu unikátní. ■

Ing. Milan Soukup, Kleentek

Náklady na opravu zadřeného kluzného 
ložiska podpůrné kladky za 48 hodin (Kč)

Pronájem autojeřábu 50 000

Demontáž a montáž (práce) 130 000

Pánve ložiska (materiál) 135 000

Ušlý zisk 700 000

Náklady na nájezd pece 500 000 

Celkem 1 730 000

Plán nasazení přístroje Kleentek ELC-R50SP Náklady a výpadky

SLEDOVÁNÍ OBSAHU PŘÍSAD 
V OLEJÍCH PRO PLYNOVÉ MOTORY
Využití stanovení obsahu přísad pomocí metody RULER (Remaining Useful Life Evaluation Rou-
tine – Vyhodnocení životnosti oleje) se ve velké míře využívá především v oblasti hydraulických 
a turbínových olejů. V příspěvku chceme ukázat využití i pro oleje pro plynové motory a také 
souvislosti mezi obsahem přísad a stavem oleje přímo na příkladu oleje z bioplynové stanice. 

Stejně jako u hydraulických a turbínových olejů 
tak i u olejů pro plynové motory přísady pomáhají 
zpomalovat degradaci oleje. Tím se v podstatě 
snažíme ochránit olej jako takový a prodloužit jeho 
dobu použití, ale zároveň tím chceme ochránit 
i stroj, v tomto případě motor. Ve srovnání s hydrau-
lickými a turbínovými oleji se u motorových olejů 
setkáváme nejen s výrazně vyšším obsahem přísad, 
ale zároveň i s odlišnými typy přísad, než je tomu 
právě u hydraulických a turbínových olejů. Tyto 
přísady (např. může jít o detergenty, disperzanty, 
inhibitory koroze atd.) mohou mít v závislosti na po-
užitém rozpouštědle různé eluční časy (různý výskyt 
píků přísady ve voltamogramu), což může způsobit 
problémy v jejich identifikaci a vyhodnocování. 
Zároveň ale není zcela nezbytně nutné vědět, kde 
přesně která přísada má svůj pás. Obecně platí, že 
v porovnání s novým olejem by obsah přísad neměl 
klesnout pod 30 % obsahu nového oleje. Pokud 
se tak stane, vystavujeme olej příliš velké zátěži 
a můžeme očekávat problémy nejen u oleje, ale 
také u stroje. Častější sledování a vyhodnocování 
trendů nám přinese vždy více informací a větší šanci 

na provedení nějakého nápravného opatření, než 
např. analýza jednoho parametru jednou ročně. 
Na obr. 1 je ukázán právě takový příklad. Jde 
o olej klasifikace SAE 30, který byl odebrán po cca 
2000 mth. Hodnota TAN (3,4 mg KOH/g) a hodnota 
TBN (1,8 mg KOH/g) jasně naznačovaly, že olej je vý-
razně degradovaný a dávno zralý na výměnu (hod-
noty nového oleje: TAN-1,74 a TBN-4,9 mg KOH/g). 
Měření obsahu přísad 
metodou Ruler uká-
zalo celkový obsah 
přísad jen 28 %, což je 
samo o sobě jen těsně 
pod hranicí pro obsah 
přísady. Navíc nebylo 
možné zjistit, jak dlouho 
byl olej v takovém stavu 
používán, protože chy-
běla trendová návaz-
nost alespoň tří až čtyř 
měření, ze kterých by 
bylo možné zjistit, jak 
degradace postupovala.

Ve druhém případě se jednalo o olej klasifikace SAE 40. 
V následující tabulce jsou uvedeny hodnoty sledo-
vaných parametrů a také naměřené obsahy přísad 
v porovnání s novým olejem. 
Z naměřených parametrů je patrné, že oba oleje jsou 
z hlediska TAN, TBN, ipH i oxidace zatím v pořádku. 
Co se týká obsahu přísad pomocí metody Ruler, 
tak i z tohoto hlediska je zatím vše v dobrém stavu. 
Pokud se ale podíváme blíže na křivky jednotlivých 
vzorků a nového oleje, tak jsou tam patrné rozdíly 
v počtu pásů. Zatímco u nového oleje jsou pásy 
slité do jednoho, tak u použitých olejů jsou patrné 
dva rozdělené pásy (podle použitého rozpouštědla 
lze odhadnout první pás jako aminickou přísadu 
a druhý pás jako přísadu na bázi dithifosfátu zinku).
Tento jev je možné si vysvětlit tím, že v novém oleji 
se pásy přísad překrývají, zatímco u použitých olejů 
došlo už k degradaci některých přísad. Proto jsou 
pásy zřetelně oddělené (viz obr. 2 a 3). Proto je pro 

Obr. 1: Obsah přísad metodou Ruler pro olej klasifikace SAE 30
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zjištění obsahu přísady klíčové, jakým způsobem 
se bude plocha pásů vyhodnocovat. Zároveň by se 
měl zachovat stejný postup i při dalších měřeních, 
aby výsledek nebyl zkreslený.
Z dosažených výsledků je patrné, že oleje po 
1000 mth (vzorek z 19. 5.) i po 1800 mth (vzorek 
z 23. 6.) jsou zatím v pořádku. Rozhodně ale u vzorku 
po 1800 mth není možné udělat další odběr tak, 
jak byl proveden u vzorku z 19. 5., tedy po 800 mth. 
Je vhodné v tomto případě zkrátit interval odběru 
alespoň na polovinu, tedy cca po 400 mth. Z tohoto 
hlediska nebylo možno dále olej hodnotit, neboť pro-
vozovatel bioplynové stanice se olej rozhodl vyměnit. 
Jaký způsobem nám tedy vlastně stanovení obsahu 
přísad přispívá k analýze oleje? Prvním přínosem 
je, že nám pomáhá rozklíčovat, jaký typ přísady 
v oleji máme. Jsou k tomu sice nutné informace 

od výrobce oleje (což 
bývá dosti složité získat), 
ale pokud víme, jaké pří-
sady ve spektru můžeme 
očekávat, snadněji se nám 
potom vyhodnocuje, jaká 
přísada ubývá nejrychleji 
a také někdy tyto infor-
mace vedou k odhalení 
jiné aditivace oleje (kon-

taminace nebo doplnění jiným olejem). Druhým 
„plus“ je, že víme, do jaké míry přísady ubývají. Me-
toda Ruleru se totiž jeví jako nejspolehlivější ve 
vyhodnocování obsahu přísad ve srovnání s FTIR 
spektrometrií nebo atomovou absorpční spektro-
metrií, případně rentgenovou spektrometrií. U FTIR 
spektrometrie totiž nelze všechny pásy přísad spo-
lehlivě identifikovat, a tudíž nelze všechny přísady 
jednoznačně vyhodnocovat. U atomové absorpční 
spektrometrie (i rentgenu) zase získáváme informace 
o aditivních prvcích a ne o funkčních skupinách, 
které tyto aditivní prvky nesou. Ve výsledku totiž 
pokles obsahu aditivního prvku často nekorespon-
duje s úbytkem funkční skupiny, která tento prvek 
nese. Naopak se stává, že obsah aditivních prvků 
se u olejů pro plynové motory často mírně zvyšuje. 
Tudíž se může stát, že podle obsahu aditivního prvku 

se olej jeví v pořádku, zatímco funkční skupina, 
která tento aditivní prvek nese, může být prakticky 
vyčerpána. V praxi to znamená, že aditivní prvek 
může v systému zůstávat v neaktivní formě, která 
není schopná chránit olej. Třetím nejdůležitěj-
ším přínosem je, že podle naměřeného obsahu 
přísad (zároveň i ostatních analýz) jsme schopni 
rozhodnout, co v daném případě udělat. Jestli olej 
už vyměnit a vyčistit systém anebo olejovou náplň 
částečně doplnit čerstvým olejem pro prodloužení 
životnosti.
Metoda Ruleru se tedy dá velmi dobře využít nejen 
u hydraulických a turbínových systémů, ale také 
u olejů v plynových motorech. Analýza v prvním 
případě ukázala nedostatečné množství přísad 
a další testy potvrdily, že olej je ve špatném stavu 
a na výměnu. Vzhledem k malé četnosti odběru 
vzorků ani nemohl být doporučen interval odběru 
vzorků. Ve druhém případě se zase ukázalo, že olej 
je dále použitelný (ačkoli ho provozovatel vyměnil) 
a bylo možno odhadnout další interval odběru.
Nechceme tím snižovat význam ostatních stanovo-
vaných parametrů (jako např. TAN, TBN a degradaci 
oleje), které jsou pro vyhodnocení stavu oleje klí-
čové. Jen jsme chtěli poukázat na možnost využití 
této metody v praxi. ■

Ing. Tomáš Turan , ALS Czech Republic

Tabulka 1: Sledované parametry u oleje klasifikace SAE 40

sledované parametry nový olej použitý olej  
z 19. 5. 2016 1000 mth

použitý olej  
z 23. 6. 2016 1800 mth

TAN (mgKOH/g) 0,90 1,64 2,76

TBN (mgKOH/g) 5,5 4,2 3,3

ipH 8,5 6,5 5,5

Oxidace (ABS/cm) – 9 11

Ruler (celková plocha 
pásů v rel. %) – 72,2 45,7

Obr. 3: Vyhodnocení obsahu přísad u vzorku použitého oleje z 23. 6. 2016Obr. 2: Vyhodnocení obsahu přísad u vzorku použitého oleje z 19. 5. 2016

ALS Tribology poskytuje detailní analýzy mazacích olejů pro dosažení 
bezporuchového provozu a vysoké produktivity zařízení pomocí 
preventivní údržby.

Výhody spolupráce s naší nezávislou laboratoří 

• Jednoduchá sada pro odběr a zaslání vzorku
• Příznivé ceny analýz
• Kvalitní diagnóza na základě výsledků
• Přizpůsobivost schémat rozboru olejů
• Svoz vzorků z našich poboček po ČR a SR

ALS Czech Republic, s. r. o.
Na Harfě 336/9, 
Praha 9, 190 00
email: alspr.tribo@alsglobal.com
www.alsglobal.cz

tel:  +420 284 081 575,
 +420 734 646 563
 +420 602 162 535,
 +420 731 687 110

Potravinářská maziva  
a Požadavky na ně kladené 

Potravinářský průmysl je legislativně přísně sledovaným odvětvím. Zpracování potravin, 
ale i výroba léčiv, podléhá stále zpřísňujícím se předpisům, a to nejen co do vlastní kvality 
vyráběného produktu, ale i monitorování všech rizikových míst, kde by mohlo dojít ke 
kontaminaci ať už samotného produktu či surovin. 

Každé mazivo, ať olej či plastické mazivo, ale i další 
podpůrné produkty používané v potravinářství, 
musí mít patřičnou registraci a klasifikaci. Dříve 
platnou klasifikaci amerického ministerstva ze-
mědělství USDA (United States Department of 
Agriculture) nahradila v roce 1998 klasifikace 
zdravotnické neziskové organizace NSF (National 
Sanitation Foundation), která registruje a zařazuje 
maziva pro potravinářství po celém světě. Vydává 
certifikáty a vytváří přehled maziv schválených pro 
nahodilý či přímý kontakt s potravinami a léčivy, 
tzv.„Bílou knihu“.

Platné a používané klasifikace:
H 1 – maziva pro náhodný kontakt s potra-
vinami. Tato maziva nesmějí být ve stálém styku 
s potravinou a jejich vlastnosti musí zaručovat, že při 
náhodném a neúmyslném kontaktu neznehodnotí 
potravinu a neovlivní její vůni, chuť ani vizuální vlast-
nosti. Kontaminace těmito mazivy podléhá detekčním 
limitům. Koncentrace takového maziva v produktu 
by neměla přesáhnout 10 ppm tedy 10 mg na 1 kg 
potraviny (0,001 %). NSF vyvinula certifikační postup 
založený na certifikátu ISO 21469, což je mezinárodní 
hygienický standard stanovující požadavky na složení, 

výrobu a používání maziv řady H 1 v potravinářském 
a farmaceutickém průmyslu. Tento postup stanovuje 
každoroční kontrolu provozu na výrobu maziv audi-
torem NSF, který kontroluje dodržování hygienických 
požadavků a možnosti zabránění  kontaminace bě-
hem výroby maziv H 1. Aby provoz získal certifikát 
podle ISO 21469:2006 je někdy nutné provést dost 
nákladné změny ve výrobním procesu.
H 2 – maziva použitelná v potravinářských 
provozech, kde je kontakt s potravinou nebo 
produktem vyloučen. Jde o mazání třecích uzlů, 
kde nehrozí  úkap nebo uvolnění maziva do po-
traviny nebo suroviny. Většina látek používaných 
ve formulacích maziva je obecně přijatelná pro 
H2 maziva, ale existují omezení týkající se toxikologie 
a dalších hledisek. Například řada H2 nemůže obsa-
hovat karcinogeny, mutageny, teratogeny, minerální 
kyseliny nebo záměrně těžké kovy, jako je antimon, 
arsen, kadmium, olovo, rtuť nebo selen.
H 3 – vodou mísitelná maziva, čistící a protiko-
rozní prostředky. H3 maziva mohou obsahovat 
pouze jedlé oleje, které vyhovují FDA 21 CFR 172.860 
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ALS Tribology poskytuje detailní analýzy mazacích olejů pro dosažení 
bezporuchového provozu a vysoké produktivity zařízení pomocí 
preventivní údržby.

Výhody spolupráce s naší nezávislou laboratoří 

• Jednoduchá sada pro odběr a zaslání vzorku
• Příznivé ceny analýz
• Kvalitní diagnóza na základě výsledků
• Přizpůsobivost schémat rozboru olejů
• Svoz vzorků z našich poboček po ČR a SR

ALS Czech Republic, s. r. o.
Na Harfě 336/9, 
Praha 9, 190 00
email: alspr.tribo@alsglobal.com
www.alsglobal.cz

tel:  +420 284 081 575,
 +420 734 646 563
 +420 602 162 535,
 +420 731 687 110

(jako kukuřičný, sójový nebo bavlníkový olej), ně-
které minerální oleje splňující FDA 21 CFR 172.878 
a oleje obecně uznávané jako bezpečné (GRAS) 
podle FDA 21 CFR 182 FDA 21 CFR 184. Obvykle 
se maziva H3 používají k čištění a prevenci proti 
korozi na hácích, vozících a podobných zařízeních.
3 H – separační, mazací a uvolňovací prostředky, 
technologické přísady s  čistícím účinkem. 
U těchto látek se předpokládá přímý kontakt s po-
travinami a je zde téměř jisté, že minimální zbytkové 
množství těchto látek zůstane v potravinách. Tyto 
materiály tedy nesmí obsahovat alergeny a geneticky 
modifikované organismy (GMO). Zde již nestačí pouze 
bílé parafinové oleje, ale používají se přípravky na 
bázi rostlinných olejů a vosků, případně doplněné 
potravinářskými aditivy. Musí splňovat evropskou 
směrnici 95/2 EC a 1829-1830/2003. V této souvislosti 
musí rovněž splňovat požadavky Nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (ES) č. 1935/2004 a dále dle § 26 
zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví 
a o změně některých souvisejících zákonů pro po-
užití v ČR jako technologické prostředky pro přímý 
kontakt s potravinami. Nacházejí uplatnění např. při 
mazání aktivních částí kráječů chleba nebo dávkovačů 
těsta, při separaci potravinářských výrobků z forem. 
Důležitou vlastností je neovlivnit chuť ani vůni finál-
ních produktů, a to i tehdy, budou-li déle skladovány.
HT-1: označení pro teplonosné kapaliny pro 
nahodilý kontakt s potravinami. Registrace NSF 
HT-1 je výslovně vyhrazena pro oleje pro přenos 
tepla, které mohou mít náhodný kontakt s po-
travinami. 
HX-1: označení pro složky jejichž použití je 
přípustné v  mazivech klasifikace H 1. Pří-
pustnost složek stanovuje FDA (Food and Drug 
Administration) – úřad pro testování netoxicity 
jednotlivých komponent a formulací a stanovuje 
seznam ingrediencí v nařízení č. 21 CFR 178.3570 
(Code of Federal Registration).

Některé technické požadavky
Kromě základní mazací funkce jsou na tato maziva 
kladeny další mnohdy protichůdné požadavky. 
Mimo zajištění pohybu všech strojních částí (va-

livá a kluzná ložiska, řetězy lineárních vedení aj.) 
musí vykazovat uspokojivé výsledky pod vlivem 
působení různých médií (např. vody, páry, odmaš-
ťovacích činidel nebo jsou vystaveny vysokým či 
nízkým teplotám). Správný výběr maziva, které je 
tyto podmínky schopno snášet bez ztráty jeho 
vlastností, je klíčový pro snížení nákladů na údržbu 
a prevenci neplánovaných odstávek.
Vliv okolního média – pára, horká voda, odmaš-
ťovací a mycí přípravky mohou být velmi agresivní 
vůči mazivům pro valivá ložiska. Mohou narušovat 
jejich strukturu, konzistenci a těsnicí vlastnosti. 
V důsledku toho vzrůstá spotřeba maziv a zkracuje 
se životnost mazaných dílů. Plastická maziva jsou 
proto testována na vlivy médií. Nejčastěji se provádí 
test na vymývání vodou (ASTM D 1264) případně 
test na postřik vodou (ASTM D 4049).
Vliv vysokých teplot – strojní díly pracující v hor-
kých prostředích (např. pekařské pece, vysoušecí 
tunely, varné kotle aj.) nesmí selhat z důvodu ne-
vhodného maziva. Proto je nutné testovat maziva 
určená pro taková  prostředí na horní limity pracov-
ních teplot podle zkušebního cyklu FE-9 DIN 51 821 
a na rozsah pracovních teplot DIN 51 825, což zajistí 
spolehlivou funkci maziva v celém teplotním roz-
mezí pracovního cyklu stroje. Některá speciální 
maziva vydrží trvale teploty na ložisku 260-300 °C.
Vliv nízkých teplot – nízké teploty až -40 °C 
se vyskytují v provozech mrazíren a uchovávání 
potravin. Pro tyto podmínky je nutné testovat 
maziva na stabilitu při nízkých teplotách, která je 
hodnocena zkouškou protlačitelnosti (DIN 51 805) 
a zkouškou krouticího momentu ložiska při nízké 
teplotě (ASTM D 1478). (Mimo tyto zkoušky se 
potravinářská maziva podrobují další testům ob-
vyklým pro ostatní strojní maziva, např. Stanovení 
mechanické stability (ASTM D 217), Stanovení oxi-
dační stability (ASTM D 942), Stanovení separace 
oleje (ASTM D 1742, ASTM D 6184), Stanovení 
koroze na měď (ASTM D 4048 ), 4kuličkový test 
na opotřebení (DIN 51350-T5), 4kuličkový test na 
svaření (ASTM D 2596) a další.
Kromě vlastností eliminující výše uvedené vlivy vy-
žadují nejrůznější provozní  podmínky některé další 

speciální vlastnosti maziv pro styk s potravinami, 
např.: odolnost proti potravinám, proti chemikáliím, 
neutrální chování vůči umělým hmotám, elastome-
rům a gumě, neutrální chování vůči těsnicím mate-
riálům, tlumicí účinek, schopnost rozpouštět cukr, 
neovlivnit pěnivost piva, bez zápachu a bez chuti, 
zdravotně nezávadná a bakteriologická inertnost.

Některé požadavky na suroviny 
Ne všechny dostupné suroviny jsou použitelné 
a přípustné pro výrobu potravinářských maziv. Týká 
se to zejména vhodného výběru základového oleje, 
zpevňovadla a potřebných přísad. 
V případě olejů nejsou přípustné zejména ropné 
oleje. Použitelné jsou lékařské parafíny, PAO, estery, 
silikony a polyglykoly. I tyto oleje však mají určitá 
omezení týkající se jejich složení, molekulární váhy 
a množství v mazivu.
V případě zpevňovadel jsou nepřípustná lithná 
a barnatá mýdla. Použitelná jsou hlavně vápenatá 
a hlinitá mýdla. Přípustným zpevňovadlem je také 
bentonit a polymočovina.
Jako aditiva do plastických maziv i olejů jsou pou-
žitelné pouze síra a fosfor. Ostatní běžně používaná 
aditiva jsou do maziv NSF H 1 nevhodná.

Přechod na potravinářská maziva
Při přechodu z běžných ropných maziv na maziva 
potravinářská je nutné dodržet některé zásady. 
Pokud je to možné, mělo by být staré mazivo 
odstraněno a třecí uzel co nejvíce vyčištěn od zbytků 
původního maziva. V případě náplní (převodovky, 
hydrauliky, topné okruhy) je vhodné propláchnout 
zařízení novým mazivem H 1 a po vypuštění naplnit 
mazivem čerstvým. Tato varianta je však zejména 
u větších náplní velmi nákladná. V případě, že není 
možné mazací místo vyčistit, je dobré alespoň pro-
tlačit staré mazivo novým potravinářským a ná-
sledně častěji mazat, aby došlo k rychlé obměně 
maziva za mazivo H 1. V případě převodovek a zaří-
zení bez možnosti proplachu je doporučeno provést 
další výměnu za druhou náplň oleje H 1 dříve než je 
předepsaný interval pro dané zařízení. ■

 Ing. Lubomír Tresner, Ekolube

32_35_T08_11_TM11.indd   35 03.11.17   12:48



36    /       listopad 2017

téma: tribotechnika, maziva / 12

Reálné možnosti stabilizace 
pRovozu bioplynových stanic
Přínos tribodiagnostiky k zajištění spolehlivého provozu plynového motoru spalujícího 
bioplyn je všeobecně známý fakt. Využití možností v praxi však za teorií pokulhává. Chybný 
systém odběru vzorků, chybná interpretace výsledků rozborů a další faktory mohou negativně 
ovlivnit provoz motoru včetně ekonomických důsledků. 

V systémech bioplynových stanic je spalován plyn 
vznikající anaerobním mikrobiálním rozkladem 
organické hmoty živočišných exkrementů, hospo-
dářských plodin a další biomasy. Kvalita a čistota 
takto vyráběného plynu závisí na zplyňovaných ma-
teriálech a následné technologii odsiřování a vysu-
šování. Současná technologie je schopna připravit 
palivo s velmi vhodnými vlastnostmi a složením pro 
spalování s vysokým obsahem CH4 okolo 60 až 70 % 
(viz. tabulka). Přes dobré spalovací parametry plyn 
často obsahuje velké množství pro chod motoru 
rizikových složek, zejména některé sloučeniny síry 
(sulfany, H2S). I když je odstranění těchto složek 
věnována zvýšená péče, jsou výraznými faktory 
ovlivňující negativně provoz a servisní činnost. 

Konstrukce motoru a jeho zástavba 
Spalovací motor pro spalování bioplynu disponuje 
sofistikovanou technologií na výrobu a úpravu 
plynu. Většina plynových motorů vychází kon-
strukčně z platformy vznětového motoru. Samotný 
motor je však zážehovým plynovým motorem. 
Se vznětovým motorem má základní konstrukční 
prvky (klikový hřídel, blok motoru, olejové hos-
podářství atd.), specializovaná je technologie 
a konstrukce spalovací části, konstrukce ventilů, 
pístů apod. Každý typ motoru má svoje specifika 
provozu. Použité materiály mohou být různě citlivé 
na kyselé produkty spalování, samotné motory 

a jejich zástavby v technologickém celku mohou 
pracovat v různých teplotních režimech. Různé jsou 
i obsahy olejových systémů. Některé motory pracují 
jen se standardní náplní 
(ca 30-120 l), v jiných 
jsou speciální nádrže 
až do 500 l oleje s růz-
ným typem doplňování 
(automatika, ruční dolé-
vání) a s různou měrou 
cirkulace v systému. To 
všechno má velký vliv na 
stav motorového oleje, 
potažmo na interpre-
taci výsledků rozboru. 
Zejména obsah otě-
rových kovů ve vzorku 
oleje je velice závislý na 
objemu olejové náplně 
v systému. Pro každý mo-
tor a zástavbu je nutné 
stanovit vlastní limity. 
Výrobci motorů sice doporučují servisní interval 
výměny motorového oleje, ale často neznají a ani 
nemohou znát detailní způsob zástavby motoru, 
který může některé hodnoty rozborů ovlivnit. Velice 
důležitým prvkem majícím obrovský vliv je kvalita 
plynu, resp. jeho úprava a složení při spalování. 
Další proměnnou jsou zplyňované materiály nebo 
technický stav technologie např. nefunkční filtrace. 
Na následujících řádcích je seznam pravidel a do-
poručení, na které bychom při hodnocení rozboru 
vzorku motorového oleje neměli v žádném případě 
zapomenout: 
Doporučení výrobce motoru a zhotovitele technologie, 
celkový technický stav motoru a technologie, zástav-
bové podmínky (teplotní režim, objem a funkční para-
metry olejového systému), zatížení motoru a empiricky 
zjištěná specifika konkrétního motoru a zástavby.

Motorový olej
Dalším článkem technologického celku je moto-
rový olej. Výrobci olejů jsou formulovány speciální 
motorové oleje splňující specifické požadavky vý-
robců plynových motorů. Standardní typy motoro-
vých olejů pro plynové motory jsou viskozitní třídy  
SAE 40 nebo 30, s optimalizovaným obsahem ně-
kterých složek např. sulfátového popela, P a dalších 
prvků a sloučenin, s optimalizovanými některými 
parametry, např. hodnotou TBN. Použití konkrétního 
oleje potom závisí na typu plynu, jeho čistotě, pro-
vozních podmínkách, zástavbových podmínkách, 
servisních intervalech, ekonomických parametrech 
atd. Oleje pro plynové motory lze pro zjednodušení 
rozdělit do tří skupin podle obsahu sulfátového 

popelu. Motorové oleje s nízkým obsahem sulfá-
tového popelu do 0,5 % hm. (Low Ash), oleje se 
středním obsahem 0,5 až 1,0 % hm. (Medium Ash) 
a s obsahem nad 1,0 % hm. (High Ash). Pro provoz 
v běžných bioplynových stanicích jsou nejčastěji 
používány oleje se střední hodnotou (Medium Ash). 
Podobné je tomu u hodnoty TBN. Ta je u těchto olejů 
v rozmezí 6-13 mg KOH/g. Užití je potom závislé na 
čistotě plynu a obsahu některých sloučenin síry. 
Pro potlačení vlivu termooxidačního zatížení jsou 
k dispozici motorové oleje na bázi nejnovějších 
typů základových olejů (API sk. II, III, PAO, syntetické 
estery) s vynikající termooxidační stabilitou. V oblasti 
zušlechťujících přísad došlo k výrazným změnám 

také reflektujícím zejména termooxidační zatížení 
oleje. Pro bezproblémový chod motoru spalujícího 
bioplyny je nutné v provozu používat tribodiagnos-
tické hodnocení motorového oleje, které umožňuje 
předejít většině havarijních stavů motoru.

Organizace tribodiagnostiky
Vzhledem k naprosto specifickým podmínkám 
provozu plynových motorů je vyhodnocování roz-
borů vzorků motorového oleje komplikovanější 
než u provozu naftových motorů. Rozbory oleje 
v průběhu servisního intervalu jsou nedílnou sou-
částí provozu plynového motoru. V praxi tomu však 
často není. Hodnocení vzorků je zcela povrchní 
bez znalosti technologického celku, motoru, oleje 
a dalších provozních podmínek. Jeden rozbor vzorku 
motorového oleje v průběhu servisního intervalu je 
zcela nedostačující, a nemůže říci o stavu motoru 
téměř nic. Celý princip hodnocení je nutné vnímat 
na úrovni změn a jejich trendů. Lze sledovat dlou-
hodobé zhoršování chodu motoru i rázové změny 
charakterizující možné poškození motoru. Vyhod-
nocením těchto změn je možné využít v plánova-
ných krocích údržby i při zabránění havárií motoru. 
Dalším nedořešeným problémem je četnost vzorků. 
Pokud zde hovořím o sledování změn a trendů, je 
nutné stanovit nějaký počátek. Tím nejvhodnějším 
se jeví tzv. „blank“ vzorek odebraný po 1-10 hodinách 
provozu po výměně oleje. Tento vzorek nejenom, 
že zmapuje skutečný stav oleje na počátku servis-
ního intervalu, ale také ukáže úspěšnost servisního 
úkonu výměny oleje a jednoznačně stanoví počátek 
vyhodnocení všech změn na oleji. 

Složka/vlastnost Jednotka Obsah

CH
4

% > 60

CO
2

% < 40

NH
3

mg/m³ < 50

H
2
S mg/m³ → 2500

Složení bioplynu

Síry bývá v plynu skutečně hodně

U plynového motoru je specializovaná konstrukce spalovací části, jako jsou ventily, 
písty apod.
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Vyhodnocení jednoho vzorku oleje odebraného 
někde uprostřed plánovaného servisního intervalu 
laboratoří, která nezná detailní podmínky a nemá 
dostatek informací, je vyhodnocením pro „alibi“ 
a pro stabilizaci provozu nemá význam. Pro správné 
fungování sledování provozu plynového motoru 
pomocí tribodiagnostického rozboru vzorku mo-
torového oleje lze doporučit následující:
Stanovení cílů pro tribodiagnostiku (servisní intervaly, 
zamezení velkým poruchám a haváriím atp), stanovit 
metodiku pro odběr vzorku a časový interval hodno-
cení, vybrat specializovanou laboratoř s vhodnými 
metodami hodnocení, hodnotitel rozboru musí znát 
podmínky motoru pro objektivně správné rozhodnutí.

Interpretace výsledků rozborů 
vzorků motorového oleje
Změny viskozitních parametrů 
Ve stacionárních plynových motorech dochází k ná-
růstu viskozity vlivem termooxidační a celkové 
degradace motorového oleje. Zpravidla dochází 
u monográdních olejů k nárůstu viskozity s doporu-
čenou změnou do +20 až +25 %. U multigrádních 
olejů tomu může být i naopak a degradace přísad 
upravujících viskozitní parametry může způsobit 
snížení hodnoty viskozity. Potom platí hodnota 
změny ±25 %. Pro stanovení změny viskozity je 
důležité změřit viskozitu u tzv. „blank“ vzorku, pro-
tože jinak nemáme počáteční hodnotu viskozity 
pro další hodnocení. Vyhodnocení je také nutné 
spojit se sledováním dalších změn zejména v oblasti 
oxidačních a nitračních produktů, ale také v oblasti 
znečištění oleje. Tyto parametry by měly společně 
určovat stav oleje. Znečištění oleje může mít v la-
boratoři zcela rozhodující vliv na průtočnost oleje 
viskozimetrem a tím na hodnotu viskozity. V praxi 
je viskozita měřena v laboratořích na viskozimet-
rech ve viskozitních lázních při teplotě 100 a 40 °C. 
Toto klasické měření je spolehlivé, ale je zatíženo 
vysokou cenou. V terénu se používá i alternativní 
metoda pomocí infračervené spektrometrie. Ze 
změřeného spektra je hodnota viskozity dopočítána 
pomocí softwaru. Toto hodnocení je však velmi zá-
vislé na stabilizaci provozu a kalibraci pro konkrétní 
motor, olej a zástavbu. Nedokonalá kalibrace tohoto 
procesu je příčinou mnohých omylů a servisních 
chyb. Výhodou bývá zpravidla cena a rychlost. 
Pro objektivní zhodnocení viskozitních parametrů 
je třeba vnímat následující vztahy:
Vzájemný vztah naměřené hodnoty viskozity hod-
noceného vzorku a „blank“ vzorku, vzájemný vztah 
naměřené hodnoty viskozity a stavu oxidačních, ni- 
tračních a sulfatačních produktů, vzájemný vztah 
naměřené hodnoty viskozity a znečištění oleje. U me-
todiky využívající pro stanovení hodnot naměřené 
spektrum FT-IR a stanovující hodnoty kinematické 
viskozity pomocí statistických metod a výpočtu je třeba 
mít na paměti, že výpočet konkrétních hodnot je přímo 
závislý na hodnotách oxidace, nitrace a sulfatace.
Oxidační, nitrační (sulfatační) produkty 
Jde o charakteristické parametry degradace a kon-
taminace motorového oleje. V praxi jsou hodno-
ceny pomocí infračervené spektrometrie FT-IR na 
FTIR spektrometru s ATR technikou. Limity je nutné 
stanovit pro konkrétní motor, technologii, olej a pro-
voz. U hodnocení vzorků oleje z plynových motorů 

je sledování tendence změn těchto složek součástí 
sledování oleje a motoru. Někteří výrobci motorů 
stanovují limity změn „absorbance“ pro své motory. 
V praxi lze doporučit stanovení vlastních limitů 
změn podloženou hodnocením většího množství 
vzorků klasickými metodami. 
Pro objektivní zhodnocení viskozitních parametrů 
je třeba vnímat následující vztahy:
Vzájemný vztah naměřených hodnot oxidace, nitrace, 
sulfatace s hodnocením „blank“ vzorku, vzájemný 
vztah naměřených hodnot oxidace, nitrace, sulfatace 
s viskozitou a vzájemný vztah naměřených hodnot 
oxidace, nitrace, sulfatace s otěrovými kovy. 
TBN, TAN, pH vodního výtřepku
Hodnoty poklesu TBN a nárůstu TAN jsou měřítkem 
kontaminace motorového oleje kyselými produkty 
spalování. Zejména vysoký podíl síry v plynu může 
vyvolat rychlé a nevratné změny, které mohou 
způsobit poškození kovových dílů motoru. 
●● TBN charakterizuje odolnost oleje kyselým pro-

duktům (mg KOH/g) limit 30–50 % nového oleje, 
min. 2 mg KOH/g. 
●● TAN (mg KOH/g), charakterizuje nárůst obsahu 

kyselých složek v oleji, limit 2,5–3 mg KOH/g nad 
novým olejem. 
Tato hodnocení jsou často doplněna hodnocením 
dalšího posouzení kyselosti nebo alkality. Například 
pH vodního výtřepku nebo tzv. ipH.
●● pH vodního výtřepku charakterizuje prostředí, 

limit min. pH 6,0. 
TBN a TAN se měří klasickými metodami titrace, 
pH měřidlem. Nevýhodou je vysoká cena. I zde 
se používá metodika pomocí FT-IR. Platí pro ni 
však všechna pro i proti (viz měření viskozity). Při 
vyhodnocování rozboru vzorku oleje by všechny 
tři hodnoty měly být na sobě závislé a měly by být 
vyhodnocovány současně. Je např. velmi nepravdě-
podobné, aby byla hodnota TAN nízká např. 1,3 mg 
KOH/g, pH 7,0 a TBN pod 50 % původní hodnoty. 
Pro objektivní zhodnocení viskozitních parametrů 
je třeba vnímat následující vztahy:
Vzájemný vztah naměřených hodnot TBN, TAN, ph 
VV s hodnocením „blank“ vzorku, vzájemný vztah 
naměřených hodnot TBN, TAN, ph VV mezi sebou na-
vzájem. U metodiky využívající pro stanovení hodnot 
naměřené spektrum FT-IR a stanovující hodnoty TBN, 
TAN pomocí statistických metod a výpočtu je třeba mít 
na paměti, že výpočet konkrétních hodnot je přímo 
závislý na hodnotách oxidace, nitrace a sulfatace. 
V tomto případě je mnohem přesnější než u viskozity. 
Otěrové kovy, prvky
Obsahy prvků charakterizují opotřebení motoru 
mimo klasické opotřebení (např. nečistotami pra-
chového charakteru, mazacími vlastnostmi oleje, 
fungováním olejového systému) také korozívní 
napadení motoru kyselými produkty. Využití pro 
tribodiagnostiku motorového oleje plynového mo-
toru mají zejména následující prvky – Fe, Cu, Pb a Cr, 
dokonale charakterizují opotřebení a korozivní na-
padení kovových částí motoru. Dalším sledovaným 
prvkem je Si, který může pomoci odhalit netěsnosti 
v sacím traktu motoru. 
Pro měření jsou k dispozici přístroje s rozdílnými 
možnostmi přesností měření např. atomový ab-
sorpční spektrometr (AAS), jiskrový optický emisní 
spektrometr (CCD), rentgenový spektrometr a ICP 

spektrometr. Vyhodnocení výsledků je vždy závislé 
na množství oleje v systému v konkrétním motoru 
a zástavbě. Pro každý motor je nutné stanovit nové 
limity na základě olejové náplně, použitých materiá-
lech a na základě stanovení „standardního“ množství 
prvků při dlouhodobém sledování. 
Pro objektivní zhodnocení viskozitních parametrů 
je třeba vnímat následující vztahy:
Vzájemný vztah naměřených hodnot otěrových kovů 
s hodnocením „blank“ vzorku, vzájemný vztah naměře-
ných hodnot otěrových kovů mezi sebou navzájem, při 
hodnocení brát v úvahu možnosti zvolené metodiky 
a vyhodnocovat jen prvky, které mají skutečný přímý 
vztah s opotřebením.
Změny bodu vzplanutí 
Tato hodnota bývá vnímána spíše jako informativní 
a pomocná pro kompletní sledování významných 
změn. V některých případech může být ovlivněna 
v oleji rozpuštěným plynem. To se však stává jen 
výjimečně.
Obsah vody a glykolu 
Podobně jako u dalších spalovacích motorů chlaze-
ných kapalinou predikuje poruchu chladicího sys-
tému. Limit pro vodu je někde mezi 0,15 až 0,20 %. 
Obsah chladicí kapaliny se zpravidla nedoporučuje.
Obsah nečistot 
Olej je kontaminován produkty chemických 
reakcí některých sloučenin spojených s konta-
minací látkami ze spalovacího procesu a nečis-
totami z vně motoru (prach, Si). Hodnotí se nej-
častěji jako celkové množství nečistot např. dle 
ČSN 65 6135  (% hm., 0,8 μm filtrační membrána). 
Doplňkově je možné využít i kapkovou zkoušku pro 
doplňující hodnocení celkového stavu oleje i jeho 
kontaminaci nečistotami. Dalším hodnocením 
nečistot může být stanovení Si (viz předcházející 
odstavce). Obsah nečistot může mít přímý vliv na 
hodnoty viskozity. 
Hodnocení stavu zušlechťujících přísad 
v motorovém oleji  
Novodobým úspěšně aplikovaným hodnocením 
je hodnocení obsahu (ztrát) některých typů an-
tioxidantů. Tato měření pomáhají doplnit celkový 
skutečný stav sledovaného motorového oleje. Sle-
dování se provádí pomocí technologie FT-IR nebo 
i voltametricky (Ruler test). Hodnoty a metodika 
sledování se teprve formují. 
Tribodiagnostika motorového oleje je součástí 
provozu motoru a při jejím využívání je nutné si 
stanovit cíle a všechny změny hodnotit komplexně 
v celé šíři sledování chodu technologií instalova-
ných na bioplynových stanicích. ■

Jiří Klapka

Ruler Test Zdroj: Machinery Lubrication 13.2.2012
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Centrální mazaCí systém 
mobilníCh strojů
Článek pojednává o aplikaci progresivního centrálního mazacího systému /CMS/, pro dávkování 
maziva do mazacích míst podvozků a technologických nástaveb mobilních strojů (nákladních 
automobilů, autobusů, trolejbusů, návěsů, přívěsů a těžebních, stavebních, zemědělských 
a jiných strojů).

Prodloužení životnosti dílů třecích dvojic (zajiš-
těno 100% namazání všech mazacích míst), snížení 
spotřeby maziva, zkrácení prostojů a odstranění 
obtížné a namáhavé práce proti ručnímu mazání 
zaručí rychlé ekonomické zhodnocení pořizovacích 
nákladů. Správným používáním se zvyšuje i ekolo-
gičnost provozu.

Vývoj mazání podvozků a nástaveb 
mobilních strojů
Ruční mazání
●● ruční mazací lis
●● pojízdný (elektrický, pneumatický) mazací lis

Automatické mazání

Rozdělení CMS použitelných  
u mazání mobilních strojů
●● vícepotrubní CMS
●● jednopotrubní CMS
●● progresivní CMS
●● dvoupotrubní CMS

Řídicí a kontrolní systém
Většinou je (samostatná krabička) umístěn v kabině 
řidiče. Indikační kontrolky ukazují aktuální stav či 
poruchu CMS. Obsluha okamžitě kontroluje průběh 
či stav mazání, příp. může kdykoli stroj přimazat 
funkcí mezimazání (při zhoršených klimatických 
podmínkách, při průjezdu těžkým terénem, při 
nárazovém extrémním zatížení apod.). Nebo je 
řídicí a kontrolní systém součástí mazacího přístroje 
a k němu vede sdružený kabel z kabiny od tlačítek 
a kontrolek.

Hlavní výhody CMS mobilních strojů
●● spolehlivost namazání i těžce přístupných míst,
●● žádné mazací místo není opomenuto,
●●  minimalizace vniknutí nečistot do mazacího 
místa během mazání,

Ruční mazací lis Ruční pistole pojízdného 
mazacího lisu

Elektrický mazací přístroj bez a s řídicím systémem

Pneumatické / hydraulické (mechanické) mazací 
přístroje (např. zdvih čerpací jednotky odvozen od 
pohybu určité technologické části vozidla)

Možnosti použití mazacích přístrojů 
u jednobodového mazání podvozku mobilního stroje 
osazeného progresivními rozdělovači maziva

1. mazací 
místo

Indikační 
kolík

Externí řídicí a kontrolní systém mobilního stroje

Nakladač Caterpillar určený pro opravu / instalaci CMS

Instalovaný mazací přístroj na nakladači 

Pohled do kabiny řidiče
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●●  klesá opotřebení díky mož
nému předmazání po dlouhé 
pauze stroje,
●●  přesné dávkování v krátkých 
intervalech (nedochází k ne

domazání nebo přemazání 
– optimální množství maziva 
v mazaných místech),
●●  zvýšení životnosti ložisek díky 
pravidelnému obnovování 
mazivového filmu,
●●  flexibilita elektronického 
řízení umožňuje přizpůso
bení všem provozním pod
mínkám,
●●  vyloučení negativního lid-
ského faktoru.

Zvyšující se stupeň mecha
nizace a automatizace strojů 
a zařízení vyžaduje nasazování 
obecně všech typů a pokroči
lostí CMS. ■

Pavel Špondr, Antonín Dvořák, 
Špondr CMS

C

Ušetřete náklady instalací vhodného mazacího systému

Silný důraz na kvalitu, záruka až 36 měsíců
Komplexní řešení pro všechna odvětví

Projekt, montáž, nonstop servis

www.spondrcms.cz
spondr@spondrcms.cz

+420 549 274 502

Silný důraz na kvalitu, záruka až 36 měsíců
Komplexní řešení pro všechna odvětví

Projekt, montáž, nonstop servis

výhradní zastoupení pro CZ a SK

Detail 24V DC mazacího přístroje

Detail řídicího a kontrolního 
systému v kabině řidiče

GOMA slAvilA 50. výrOčí
Chorvatská společnost pro paliva a maziva GOMA důstojně oslavila 50 let od svého založení. Me-
zinárodní konference The 50th Lubricants and Base Oils Symposium 2017 se konala 18.–20. října 
v Zagrebu. Konference přilákala 124 odborníků převážně z okolních zemí, ale i z UK, Ruska i Číny. 

Oficiálním jazykem konference byla výlučně 
angličtina a možná i to bylo důvodem přítom
nosti řady světoznámých odborníků. Program 
byl zaměřen jak na budoucí trendy v používání 
maziv, tak na aktuální problémy v oblasti mazání 
a maziv. Plenární přednášku obstaral prof. W. J. 
Bartz s detailním rozborem maziv pro nastupující 
elektromobily. Dále následovaly bloky přednášek 
od dodavatelů zušlechťujících přísad a výrobců 
syntetických i ropných olejů. Zajímavá byla účast 

představitelů „zájmových skupin výrobců maziv 
a regulátorů“, jako je evropské sdružení výrobců 
plastických maziv ELGI či americké NSF Internatio
nal. Přednášky obou avizovaly nárůst spotřeby 
plastických maziv i maziv schválených pro potravi
nářský průmysl. Poslední skupinou byla všehochuť 
přednášek velmi dobré úrovně od lidí ze střední 
Evropy a Balkánu. Konference proběhla ve velmi 
pěkném prostředí hotelu Esplanade v centru Za
grebu za podpory místní rafinérie INA. GOMA je 

nezisková organizace, podobně jako Tribotech
nická sekce České strojnické společnosti, což se 
příznivě projevilo na vložném, které bylo 4x nižší, 
než pro obdobné konference pořádané profesio
nálními nadnárodními organizacemi. ■

Ing. Jiří Valdauf
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Tribologie Tenkých vrsTev
Článek popisuje základní metody hodnocení tribologických vlastností tenkých uhlíkových 
vrstev v laboratorních podmínkách TUL. Charakterizuje základní tribologické vlastnosti 
tenkých vrstev oproti ocelové a keramické kuličce.

Měření a hodnocení součinitele tření mezí tenkou 
vrstvou a keramickou (Si

3
N

4
) a ocelovou (440c – ISO 

683/XIII-74) kuličkou bylo realizováno na přístroji CETR 
UMI Multi-Specimen Test System – Tribometr (Obr. 1).

K určení součinitele tření byla použita metoda 
„Ball-on-disc“, jejíž princip spočívá v umístění 
tělíska ve formě nerotující kuličky na povrchu 
vzorku (ve tvaru disku). Použité kuličky byly z ke-
ramiky (Si

3
N

4
) a z oceli (440c – ISO 683/XIII-74). 

Na určité vzdálenosti od středu vzorku je umístěn 
„Ball“ zatížený předem definovanou silou. Stoleček 
společně s diskem se otáčí definovanou rychlostí 
(rpm) a vykonává předem určitý počet otáček 
nebo určitou délku dráhy. Výsledkem měření je 
grafická závislost koeficientu tření na délce kluzné 
dráhy (resp. čas). Tribologické měření probíhalo 
podle normy EN1071-13:2010 a při použitém 
zatížení 10 N. Rychlost pohybu keramické kuličky 
po povrchu definované podložky byla 60 rpm. 
Definované podložky byly připevněny k rotují-
címu stolečku z důvodu zajištění rovinného po-
vrchu, po kterém se kulička pohybovala během 
experimentu. 

Součinitel tření
Průběhy součinitele tření při použití třecí dvojice ku-
lička z materiálu Si

3
N

4
 vůči tenkým vrstvám (DLC, TiC/C 

a WC/C) a ocelové kuličce 440c (ISO 683/XIII-74) vůči 
vybraným vrstvám (DLC, TiC/C a WC/C) viz. obr. 2, 3 
a 4, hodnoty jsou popsány v Tab. 1. Cílem provede-
ných experimentů bylo hodnocení změn a porovnání 
třecích vlastnosti při použití různé třecí dvojice.

Hodnocení míry opotřebení třecí 
dvojice
Opotřebení disku
Hodnocení opotřebení vrstvy bylo provedeno me-
chanickým profilometrem, hodnoty jsou popsány 
v Tabulce 2.
Na následujících obrázcích 5–6, 7–8 a 9–10 je zná-
zorněno opotřebení disku z třecí dvojice u různých 
tenkých vrstev.
Opotřebení kuličky (protikusu)
Hodnocení opotřebení kuličky (protikusu) bylo 

Obr. 1: Přístroji CETR UMI 
Multi-Specimen Test System 
– Tribometr

Obr. 2: Průběh součinitele tření v závislosti na čase, 
třecí dvojice kulička z materiálu Si3N4 vůči tenké 
vrstvě DLC a kulička z materiálu 440c (ISO 683/XIII-
74) vůči tenké vrstvě DLC

Obr. 3: Průběh součinitele tření v závislosti na čase, 
třecí dvojice kulička z materiálu Si3N4 vůči tenké 
vrstvě TiC/C a kulička z materiálu 440c (ISO 683/XIII-
74) vůči tenké vrstvě TiC/C

Obr. 4: Průběh součinitele tření v závislosti na čase, 
třecí dvojice kulička z materiálu Si3N4 vůči tenké 
vrstvě WC/C a kulička z materiálu 440c (ISO 683/XIII-
74) vůči tenké vrstvě WC/C

Obr. 5: Opotřebení disku z třecí dvojice u vrstvy DLC, 
protikus kulička z materiálu Si3N4

Obr. 6: Opotřebení disku z třecí dvojice u vrstvy DLC, 
protikus kulička z materiálu 440c (ISO 683/XIII-74)

Obr. 7: Opotřebení disku z třecí dvojice u vrstvy 
TiC/C, protikus kulička z materiálu Si3N4

Obr. 8: Opotřebení disku z třecí dvojice u vrstvy TiC/C, 
protikus kulička z materiálu 440c (ISO 683/XIII-74)

Obr. 9: Opotřebení disku z třecí dvojice u vrstvy 
WC/C, protikus kulička z materiálu Si3N4

Obr. 10: Opotřebení disku z třecí dvojice u vrstvy WC/C, 
protikus kulička z materiálu 440c (ISO 683/XIII-74)

Obr. 11: Opotřebení kuličky 
z materiálu Si3N4 vůči tenké 
vrstvě DLC

Obr. 12: Opotřebení kuličky 
z materiálu 440c (ISO 683/ 
/XIII-74) vůči tenké vrstvě DLC

Obr. 13: Opotřebení kuličky 
z materiálu Si3N4 vůči tenké 
vrstvě WC/C

Obr. 14: Opotřebení kuličky 
z materiálu 440c (ISO 683/ 
/XIII-74) vůči tenké vrstvě 
WC/C
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provedeno na optickém mikroskopu a znázorněno 
na obrázcích 11–14. Hodnoty naměřené na kuličce 
jsou popsány v Tabulce 3 a výpočet opotřebení 
podle normy ČSN EN 1071-13 znázorněn na obr. 15.

Závěr
Na základě provedených experimentů je možno 
konstatovat, že nejnižšího součinitele tření vykázala 
třecí dvojice DLC vrstva versus keramická kulička 
a to K = 0,12. Oproti tomu nejmenší opotřebení 
kuličky vykázala dvojice keramická kulička versus 
vrstva WC/C a nejmenšího opotřebení vrstvy bylo 
dosaženo v kombinaci ocel versus DLC vrstva. ■

Totka Bakalova, Petr Louda, FS TUL

Obr. 15: Znázornění výpočtu opotřebení kuličky 
(protikusu) podle normy ČSN EN 1071-13

Tab. 3: Naměřené hodnoty opotřebení kuličky po tribologii

Tab. 1: Hodnoty součinitele tření

Tab. 2: Naměřené hodnoty opotřebení po tribologii

Kapaliny do ostřiKovačů 

Mnoho řidičů snižuje náklady na bezproblémový výhled z vozu tím, že místo kapaliny do 
ostřikovačů používá v létě vodu s „jarem“ nebo přímo pitnou vodu z řadu. Neuvědomují si 
však, že pokud jezdí svým automobilem často, mohou tím ohrozit své zdraví.

Letní kapalina do ostřikovačů není v plastovém obalu 
zrovna marketingové terno. Obzvlášť v litrovém obalu 
si zákazník kupuje vlastně předražený obal, daleko za 
tím ovlivnila cenu samotná kapalina, protože její složení 
tvoří z 99 % voda. To nakonec nemusí být špatně. Jde 
o velmi účinnou mycí složku, je ekologická a na rozdíl 
od alkoholů nezapáchá, naopak po aditivaci parfémem 
tato tekutina příjemně voní. Část uživatelů věří, že stej-
nou službu jim odvede např. Jar. V podstatě ve stejné 
koncentraci jako pro mytí nádobí, tedy pár kapek 
na 3–5 l vody. Někteří z nich dokonce použijí pitnou 
vodu bez jakékoliv úpravy. A tam začíná kámen úrazu.

Nevýhody obyčejné vody
Neřešme, že voda díky absenci povrchově aktivních 
látek nemůže čistit přední sklo tak dobře, jako komerční 
letní kapalina do ostřikovačů. A už vůbec není schopna 
odstraňovat zbytky hmyzu. Na ohrožení zdraví nemá 
stejně tak vliv tvrdost, která se z pitné vody vyloučí jak 
v zásobní nádobce, tak všude cestou k přednímu sklu. 
Postupně může vodní kámen zanést, zneprůhlednit 
a zhoršit další používání ostřikovače. Primární problém 
pitné vody je ale to, že jde o tekutinu, která je základním 
životodárným médiem pro většinu mikroorganismů, 
hub a dalších škodlivin, které mohou poškozovat 
naše zdraví. A nemusí jim vůbec vadit, že pod krytem 
motoru nemají moc velký přísun světla a občas jsou 
vystaveny vyšším teplotám z důvodů jeho přehřátí.

Legionella – horečnaté onemocnění
V anglosaských zemích si lékaři po roce 2000 začali 
všímat, že stoupá počet pacientů s onemocněním 

dýchacích cest způsobenou bakterií Legionella. Při 
podrobnějším pohledu na statistiku se zjistilo, že 
většina z nich jsou profesionální řidiči nebo lidé, 
kteří tráví hodně času na cestách vozidlem. Po de-
tailním průzkumu Britskou agenturou pro ochranu 
zdraví bylo zřejmé, že velká část z nich jezdí vozidly 
staršími roku 2010, většinou nákladními, jsou kuřáci 
a večer po zaměstnání se nesprchují. Tyto tři faktory 
se poté sice ukázaly být méně signifikantní pro vznik 
onemocnění, ale 95 % postižených vykazovalo 
shodu v tom, že jezdí často ve velmi industrializo-
vaných areálech a nepoužívají žádnou kupovanou 
kapalinu do ostřikovačů. Poslední činností, která 
nemocné spojovala, byla častá jízda se staženými 
okny u vozidla. Naopak lidé, kteří preferují osobní 
vozidla, autobusy a vlaky, a používají klimatizaci, 
jsou lépe chráněni, i když v tomto posledním fak-
toru se anglický výzkum neshodoval se studiemi 
z Japonska.

Nemoc veteránů
Kontaminace bakterií nastává pro uživatele vozi-
dla používáním kapaliny na ostřikování skel, kdy 
vzniklý aerosol proniká do kabiny ventilací nebo 
otevřenými okny. V případě, že jde jen o vodu z ko-
houtku, máte dle studií 20% pravděpodobnost, že 
je kontaminována Legionellou, zejména druhem L. 
pneumophilla. Legionella je gramnegativní bakterie 
známá přes 40 let. Pojmenování získala po onemoc-
nělých 211 amerických veteránech, které postihla 
na oslavě 200 let nezávislosti USA ve Philadelphii 
v roce 1976. Třicet čtyři z nich tehdy zemřelo. Ob-

vykle je jí nakaženo 3-16 obyvatel na 1 mil. popu-
lace. Inkubační doba pro rozvoj onemocnění je 
v průměru 2–10 dnů. Úmrtnost nastává z 5–30 %, 
v případě včasného zahájení léčby je menší než 5 %. 
Pro její růst je vodní prostřední základem a teplota 
mezi 20 až 50 °C nezbytnou podmínkou. Snese 
i lehce kyselé prostředí. Množství bakterií se v pří-
padě ideálních podmínek zdvojnásobí každých 
cca 8 hodin. 

Používejte letní kapaliny
Odlišnost mezi pitnou vodou a prodávanou ka-
palinou do ostřikovačů, vyrobenou ze změkčené 
vody, je z pohledu možnosti vzniku onemocnění 
v tom, že komerční produkt obsahuje konzervační 
činidlo – biocid. Ačkoliv jej tam výrobci nepři-
dávají z důvodů prevence před „legionářskou“ 
nemocí, ale čistě z pragmatických důvodů, aby 
se během prodeje letní kapalina nezkazila, na 
tuto bakterií stačí. Z etikety se to dá nepřímo 
poznat díky tomu, že dle Nařízení EU č. 648/2004 
o tenzidech a detergentech, musí být na štítcích 
produktů uvedeny všechny alergenní látky. Ty 
nejpoužívanější konzervační látky – isothiazoliny 
– z tohoto pohledu naštěstí alergenní jsou, takže 
je najdete téměř na všech etiketách hlavních 
výrobců provozních kapalin. Je jich několik typů, 
před onemocněním vás uchrání methyl(chlor)
isothiazoline a všechny jeho odvozeniny, výrobci 
je navíc často uvádějí na etiketách psané velkým 
písmem. Onemocnění se nemusejí bát ani uži-
vatelé zimních kapalin do ostřikovačů, ačkoliv 
Legionella se při nízkých teplotách nerozmnožuje. 
Zimní kapaliny do ostřikovačů sice biocidy přímo 
neobsahují, na ochranu vašeho zdraví ale stačí 
jejich nemrznoucí složky. Jak etanol, tak propan-
-2-ol (isopropanol) mají také konzervační účinky 
a tuto bakterií zabijí. ■

Ing. Jan Skolil, Ph.D., CLASSIC Oil
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Víte, co znamená next?
Nevíte? Zadal jsem si do iNterNetového vyhledávače slovo 
Next a byl jsem velmi překvapeN, protože jsem čekal, že 
všude Na mě vyskočí přiNejmeNším aNglický výZNam 
tohoto slova „další, příští, Následující“, či stejNojmeNNá 
firma ZaměřeNá Na domovNí ZabeZpečovací techNiku, ale 
ejhle, jde Např. o realitNí kaNcelář, oNliNe fashioN či 
secoNd haNd, ...

Pro mnoho lidí je přesto pojem Next spojen 
právě se značkou bezpečnostních dveří, zabez-
pečovacích high-tech systémů, bezpečnost-

ních fólií na okna a dveřní skla, bezpečnostních mříží 
a dalších zabezpečovacích prvků a doplňků, jimiž 

se zabývá česká firma tohoto jména. S příchodem 
podzimu a zimy, kdy je již brzo tma, nastává období, 
kdy mají lapkové hotové žně. Přitom se neloupí jen 
ve městech, ale i v malých obcích. 
Podle statistiky Policie ČR bylo jen za loňský podzim 
evidováno téměř 7000 hlášených případů vloupání, 
kdy škody přesahovaly 270 mil. korun. Pachatelé 
se do objektů dostávají paradoxně dveřmi, a to až 
v 51 % případů. Další cesty, jako okna, garáž, balko-
nové dveře či střecha, jsou až na dalších pozicích. 
Podle dostupných statistik používají zloději při vlou-
pání nejčastěji hrubé síly, jež se uplatňuje hlavně 
u běžných nepříliš odolných dveří se slabou cylin-
drickou vložkou, kterou zloději jednoduše rozlomí (až 
37 % případů). Nejvíce ohrožené jsou byty v pane-
lácích, kde jsou dveře většinou ještě původní, často 
starší i 20 let. „Zkušený zloděj takové dveře překoná 
během několika vteřin,“ potvrdil nám Ivan Pavlíček, 
odborník na zabezpečení ze společnosti Next. 

Nejúspěšnější triky zlodějů 
Drzost zlodějů nezná hranic. Často používají léty 
osvědčené triky, ale přibývají i nové. Z policejní 
praxe vyplývá, že vedle oblíbených metod, jako 
je hrubá síla, vrtačka s páčidlem či tzv. bumping, 

používají i stále populárnější převleky za řemeslníky 
a sázejí na anonymitu panelových domů, kde se 
soused nezná se sousedem.
Například parta zlodějů převlečená za opraváře 
vykradla byt v pravé poledne. Stačilo trochu drzosti 

a předstírat, že nemají co skrývat. Lidem v domě 
proto nepřišlo divné, že je v bytě naproti hluk. V ji-
ném případě zase při dotazu muži ve středních 
letech, který vynášel z cizího bytu krabice, fungovala 
suverénně pronesená věta, že si vyzvedává své věci 
od bývalé partnerky. Oblíbeným trikem, jak se do-
stat do bytu, je vydávat se za prodejce s výhodným 
zbožím. Pak už to jde ráz na ráz. Dalším trikem je 
vydávat se za podomního prodejce zabezpečení 
dveří, kdy poškozenému namontují vložku, od které 
mají ovšem svůj klíč...

Jak se chránit?
V první řadě, jak doporučují odborníci ze společnosti 
Next, místo klasických dveří se starou zámkovou 
vložkou pořídit certifikované bezpečnostní dveře 
minimálně ve 3. bezpečnostní třídě s vložkou a ko-
váním ve stejné bezpečnostní třídě. Dalším doporu-
čením je, aby se udržovaly dobré sousedské vztahy, 
které pomohou zajistit také bezpečnost bydlení.

Podle čeho vybírat bezpečnostní 
dveře?
Důležitými parametry při výběru vhodných bezpeč-
nostních dveří do bytu či domu je jejich bezpeč-
nost, tj. do jaké bezpečnostní třídy spadají, a kvalita. 
Proto nenechávejte nic náhodě a nespokojte se 

dveře patří mezi nejkritičtější místo k průniku do 
bytu či domu

bezpečnostní dveře jsou vyztuženy sendvičovou konstrukcí z ocelového plechu

v novém showroomu jsou ukázky nejrůznějších systému a doplňků bezpečnostních dveří
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s první nabídkou. Stejně není dobré vybírat jen 
podle nízké nebo vysoké ceny. Nízká cena zna-
mená, že nemusí jít o kvalitní, funkční a certifikovaný 

výrobek. Přemrštěná cena zase nezaručuje, že jde 
o nepřekonatelné řešení. 
„Důležité je, aby byly dveře efektivně odolné proti 
vylomení a proti překonání zámku. Zároveň by 
měly odpovídat platným normám a disponovat 
certifikáty vydanými českou zkušebnou. Důležitou 
součástí je i certifikovaná montáž, nonstop servis 
a zámečnická pohotovost,“ doplňuje Ivan Pavlíček. 

Bezpečnostní dveře a high-tech 
systémy Next
V ČR patří společnost Next mezi hlavní výrobce 
bezpečnostních vchodových dveří, které spadají 
do 3. a 4. bezpečnostní třídy. Bezpečnostní třída 
je přiřazována podle konstrukčního know-how 
výrobce, kvality použitých materiálů a výrobního 
procesu. Kromě odolnosti proti vloupání splňují 
dveře Next vždy vysoké požadavky na zvukovou 
a tepelnou izolaci včetně požární odolnosti. Navíc 
jsou i zajímavým designovým prvkem. Kromě stan-
dardních velikostí bezpečnostních dveří se firma 
přizpůsobí i individuálním rozměrovým požadav-
kům. I k takovýmto zakázkovým bezpečnostním 
dveřím je zaručeno splnění všech certifikátů pro 
3. a 4. bezpečnostní třídu. 
Certifikované bezpečnostní dveře lze doplnit high-
-tech systémy zvyšujícími bezpečnost a komfort. Na-
příklad digitálním kukátkem, které přenese obraz na 
malý LCD monitor. Kamera kukátka pracuje s úhlem 

170°, takže pokrývá téměř celý prostor přede dveřmi. 
Obraz lze přenášet i na vzdálený mobilní telefon. 
Dalším systémem jsou např. motorizované vložky, 
které lze ovládat klíčem nebo elektronicky. Srdcem 
vložky je řídicí jednotka s vestavěným motorkem, 
který zamyká na základě elektronického impulzu 
např. magnetickou kartou, kódovou klávesnicí nebo 
tlačítkovým spínačem.

Nejnovějším high-tech prvkem je čtečka otisků prstů, 
která umožňuje, ve spojení s elektromotorickou vlož-
kou nebo zámkem, odemknout dveře bez použití 
klíče. Do systému lze navolit až 99 otisků prstů. ■

Společnost Next má sídlo v Praze, ale disponuje 
pobočkami v Brně, Plzni, Ostravě a Hradci Krá-
lové. Ve výrobních provozech v Budyni nad Ohří 
probíhá vlastní výroba bezpečnostních dveří. Po 
26 letech se centrála firmy z pražského Karlína 
přestěhovala do zcela nových prostor, asi 100 m 
od stanice metra Pražského povstání. V ulici Na 
Pankráci 79 vznikl i reprezentativní showroom 
s širokým sortimentem bezpečnostních dveří 
a zabezpečovacích prvků. Zakázky od prvotní 
konzultace a zaměření až po samotnou reali-
zaci zpracovává vyškolený odborný tým, který 
dokáže na místě posoudit realizaci a vhodně 
poradit s výběrem bezpečnostních dveří.

Firma využívá speciální zámkové vložky značky EVVA 
odolné proti planžetám i bumpingu

Robot jako znakový tlumočník  
pRo hluchoněmé

Přibližně 70 milionů lidí dnes používá jako svůj mateřský jazyk znakovou řeč neboli SL (Sign 
Language) a nyní došla řada i na roboty. Seznamte se s Aslanem, novou 3D-tištěnou entitou, 
která „minimalizuje komunikační bariéru mezi slyšícími a neslyšícími.“ 

Aslan má sloužit jako překladatel, který by po odpo-
slechu mluveného slova je následně prostřednictvím 
robotické sestavy převáděl na znakovou řeč. Tým, 
který stojí za projektem sponzorovaným Evropským 
institutem pro otorinolaryngologii, se domnívá, že 
díky 3D tištěnému designu se snadno dosažitelnými 
komponentami může robot zůstat dostupný za níz-
kou cenu a přístupnější světu. Navíc jej bude možné 
vyrobit kdekoli, kde bude k dispozici 3D tiskárna.
Tlumočnický znakový robot, jehož původní kon-
cepce sahá do roku 2014, je nápadem tří magi-
sterských studentů, kteří narazili na nedostatek 
tlumočníků znakové řeči v Belgii, a rozhodli se 

s tímto stavem něco udělat. Nyní, jen o pár let 
později, je Aslan funkčním prototypem. Jeho ná-
zev je zkratkou pro „Antverpský znakový jazyk pro 
ovládání znakové řeči“ (Antwerp’s Sign Language 
Actuating Node), a skládá se z 25 dílů vytištěných 
na 3D tiskárně, 16 servopohonů a tří motorových 
kontrolérů řízených deskou Arduino. Vytištění plas-
tových částí zabralo zhruba 140 hodin, kompletace 
robota pak dalších 10. 
Zatímco současná verze Aslanu je jen jednou robo-
tickou rukou, a může přeložit text pouze do znaků 
signalizovaných pohyby prstů, pracuje tým na pro-
hloubení systému pro budoucí verze, aby mohl 

komunikovat více výrazů. Vyjadřování ve znakové 
řeči je dáno kombinací ručních gest, postojů těla 
a výrazů obličeje, takže výzkumníci hodlají vyvinout 
konfiguraci se dvěma robotickými rameny, aby vyho-
vovala obouručnímu znakování. Uvažují i o „emotivní 
robotické tváři,“ která by umožňovala napodobovat 
výrazy obličeje. Konečným cílem by tak měla být 
komplexní sestava schopná imitovat lidské interprety 
znakové řeči.
Jakmile bude návrh Aslanu dokončen, měl by být 
k dispozici jako open source, aby mohlo tento chytrý 
nástroj využít co nejvíce lidí. Robotické rameno není 
podle jeho tvůrců určeno k úplnému nahrazení 
lidských překladatelů, ale může pomoci vyplnit ně-
které mezery – např. když překladatelé do znakové 
řeči nejsou vždy snadno k dispozici – aby pomohlo 
překonat komunikační bariéry. Specialisté v oboru 
znakové řeči nápad oceňují, vyjadřují však pochyb-
nosti, zda robot bude schopen zvládnout tento úkol 
s tím, že interpretace znakového jazyka je mnohem 
komplexnější a složitější záležitost, než jen pouhé 
porozumění a převod řeči (navíc komplikované řa-
dou dialektů). ■

Detail vnitřní konstrukce znakovací robotické ruky

K programování gest robota pro interpretaci znakové řeči byla použita speciální elektronická rukavice
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Mapování nanočástic poMůže zlepšit 
nanotechnologie

Výzkumníci vyvinuli metodu, která umožňuje mapovat jednotlivé reakce nanočástic v různých 
situacích a kontextech. Výsledky, které připravují půdu pro lepší nanomateriály a bezpečnější 
nanotechnologie, byly zveřejněny v časopise Nature Communications.

V budoucnu budou téměř všechny nové tech-
nologie založeny na nanotechnologiích, přitom 
nanočástice, i když vypadají zdánlivě stejně, jsou 
individuální. Nanočástice každého materiálu se 
skládá z množství krystalů, jejichž počet a způsob 
uspořádání je rozhodující pro to, jak částice reagují 
v určité situaci.
Vědci z Chalmers University of Technology ve 
Švédsku společně s Dánskou technickou univer-
zitou studovali různé polykrystalické nanočástice 
při kontaktu s vodíkem. Tato znalost je nezbytná 
pro vytvoření lepších detektorů vodíku, které bu-
dou hrát důležitou roli v bezpečnosti vodíkových 
vozidel. Vědci pak vytvořili mapy, tzv. virtuální 
portréty jednotlivých nanočástic palladia. Každá 
nanočástice se skládá z několika zrn, které se na 
snímcích zobrazují jako různobarevná pole, jež se 
navzájem ohraničují a určují vlastnosti a reakce 

nanočástic při jejich kontaktu s jinými látkami.
Nová metoda charakterizace nanočástic je založena 
na kombinaci elektronové a optické mikroskopie, 
kdy jsou stejné objekty zkoumány pomocí obou 
metod. To umožňuje 
mapovat základní ma-
teriálové vlastnosti na-
nočástic, což otevírá 
nové možnosti pro 
další výzkum nano-
materiálů bezpečněj-
ších z hlediska život-
ního prostředí.
Zkoumané nano-
částice fungují samy 
o sobě jako senzory. 
Při osvitu odhalují, 
jak reagují s jinými 

látkami, např. s plyny nebo tekutinami. Poznatky 
o nanočásticích jsou potřebné v celé řadě různých 
oblastí. Mezi ně patří např. nová elektronická zaří-
zení, baterie, palivové články, katalyzátory, textilní 
a chemické inženýrství nebo biotechnologie. 
„Naše práce naznačuje, že ne všechno je to, co 
se zdá – a často jsou to detaily, které rozhodují. 
Abychom pochopili, zda a proč jsou nanočástice 
nebezpečné pro člověka, zvířata nebo přírodu, 
musíme se na ně podívat i individuálně, lépe po-
chopit rizika a rozlišovat bezpečné nanočástice 
od nebezpečných,“ říká Christoph Langhammer, 
docent na katedře fyziky v Chalmers. ■

Osm různých nanočástic stejné látky – palladia

Budou se drony Moci doBíjet pod vodou?

Zatímco v minulém vydání jsme informovali o pokroku v oblasti komunikace pod vodou, 
pracuje americké námořnictvo na další pozoruhodné technologii, která by mohla způsobit 
revoluci pod hladinou. Tentokráte nejde o nic menšího, než přenést pod vodu technologii, 
která je v suchozemském prostředí již ověřena a využívána: bezdrátové nabíjení elektřinou.

Podvodní bezdrátové nabíjení, na němž nyní pra-
cují inženýři US NAVY a výzkumných organizací 
zapojených do tohoto projektu, by mělo sloužit 
především pro doplňování energie podmořských 
dronů, robotizovaných plavidel, která jsou až do-
sud odkázána na dobíjení svých baterií na hla-
dině nebo na souši. To je v případě vojenských 
aplikací činí jednak zranitelnější a také obecně 
podstatně limituje dosah jejich operačního pů-
sobení. Dron, který se musí vrátit dobít baterie, 
zvládne obsáhnout jen polovinu trasy, kterou by 
mohl urazit v případě využití plného dosahu, který 
mu umožňuje akční rádius daný kapacitou jeho 
baterií, případně musí čekat po jejich vyčerpání 
na podpůrné plavidlo.

Na zemi už to funguje,  
bude i pod hladinou?
To je i důvodem, proč americké námořnictvo vyvíjí 
podvodní bezdrátové nabíjecí stanice pro auto-
nomní plavidla bez posádky. Princip bezdrátové 
dobíjecí technologie je už známý dlouhou dobu 
– bezdrátové nabíječe fungují tak, že vysílají stří-
davé magnetické pole, které přivádí střídavý proud 
do cívky v celém zařízení – a induktivní dobíjení 
se již běžně využívá pro chytré telefony a tablety, 
koketuje se s možností jeho využití např. pro do-
plňování baterií elektromobilů. Elektrický pohon 
je pro námořnictvo lákavý – plavidla jsou tichá, lze 
je tedy obtížněji zjistit na základě zvukové stopy, 
a mohou operovat v poměrně velké vzdálenosti 
od své mateřské lodě nebo základny – k ní se však 
musejí vracet pro doplnění energie.
To by v případě, že by se drony prozkoumávající 
oceán mohly dobíjet i jinde během svých cest, 
odpadlo a výrazně tak znásobilo jejich možnosti. 
A i když je bezdrátové dobíjení oproti přímému 
čerpání energie pomalé, znamenalo by významný 
pokrok. Řešením je, aby nabíjecí stanice byla bez-
drátová, takže by robotovi stačilo u ní na dobíjení 
prostě přistát. Tím by se mohlo zcela vyloučit člo-
věka z energetického problému. Nabíjecí stanice 
by stačilo rozmístit do vzdálených oblastí, kde bez-
posádkové autonomní podmořské stroje působí.
US Navy chce proto technologii dobíjení pomocí 

elektromagnetické indukce, které nevyžaduje ve 
světě pod hladinou náročné připojování kabelů, 
vyzkoušet pro podvodní dobíjecí stanici, kde by se 
mohla autonomní podmořská plavidla rovněž sa-
mostatně nabíjet bez asistence lidského operátora. 

Od mobilu k průzkumným  
ponorkám
První testy proběhly již před několika lety ve výzkum-
ném středisku US Department of Defence‘s Space 
and Naval Warfare Systems Center Pacific (SPAWAR), 
kdy se podařilo pod vodou pomocí indukce dobít 
mobilní telefon zabalený v plastovém sáčku. Od spíše 
žertovného pokusu však už vývoj pokročil a podle 
informací uveřejněných na serveru magazínu Po-
pular Mechanics letos v létě dokázal výzkumný tým 
převést z podvodní nabíjecí stanice 2 kW elektřiny do 
autonomního průzkumného dronu střední velikosti. 
„Bezpilotní a autonomní systémy jsou už hodně 
používány pro námořní mise a budou i nadále 
hrát velkou roli v budoucích námořních a společ-
ných scénářích. Zatímco většina těchto systémů 
je schopna plnit své poslání bez lidské interakce, 
omezení dané objemem energie, která může být 
uložena pro jejich pohon, limituje celkovou nezávis-
lost systému,“ vysvětluje Dr. Alex Phipps, šéf oddělení 
pokročilých technologií integrovaných okruhů ze 
SPAWAR. Zdůrazňuje přitom, že americké námořnic-
tvo se chce vyhnout problémům s nekompatibilními 
technologiemi nabíjení, protože pořizuje podmořské 
drony od různých dodavatelů. „V současné době, po-
kud námořnictvo koupí jedno podmořské plavidlo 
a nějakou nabíječku, bude moci pracovat pouze 
s touto značkou nebo daným typem. To, co hledáme, 
jsou proto společné prvky, které mohou být použity 
pro autonomní plavidla a vytvořit standard, který 
můžeme nabídnout průmyslu.“ ■

Foto: US NAVY

Podvodní dobíjení by mělo sloužit pro podmořské 
drony a robotizovaná plavidla
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ČESKÝ UNIKÁT: Nejmodernější kultivace řasy 
s obsahem nejsilnějšího přírodního antioxidantu

Mikroskopická sladkovodní řasa Haematococcus pluvialis je ve světě známá jako nejbohatší 
zdroj nejsilnějšího přírodního antioxidantu – astaxanthinu. V přírodě se v našich zeměpisných 
šířkách nevyskytuje, poblíž Dvora Králové nad Labem však vznikla specializovaná pěstírna 
zaměřená na její kultivaci. 

Jedná se o jedinou výrobnu svého druhu v EU. Kul-
tivace řasy probíhá v laboratorních podmínkách ve 
zcela ekologickém provozu za využití obnovitelných 
zdrojů. Díky využití nejmodernějších technologií se 
řasa vyprodukovaná v České republice řadí svou 
kvalitou mezi světovou špičku.
Proces kultivace je rozdělen do dvou fází. V první 
fázi (zelené) dochází k produkci biomasy a množení 
řasy. Ve druhé fázi (červené) řasa vlivem změny 
podmínek a působení UV záření začne produko-
vat astaxanthin. Jakmile je dosaženo požadované 
koncentrace astaxanthinu, řasa se „sklidí“ a usuší. 
Primárním produktem kultivace je řasa ve formě 
prášku, kterou je možné zpracovat pro výrobu 
dalších produktů.
Astaxanthin se řadí do skupiny karotenoidů, je roz-
pustný v tucích a je nejsilnějším přírodním antioxi-
dantem. Antioxidanty pomáhají zmírňovat účinky 
volných radikálů, které v lidském organismu vznikají 
působením negativních vnějších a vnitřních vlivů, 

jako je např. nesprávný životní styl, stres nebo zne-
čištěné prostředí. Volné radikály mohou v organismu 
vyvolat oxidační stres, který stojí za vznikem celé řady 
onemocnění a způsobuje předčasné stárnutí. Antioxi-
danty posilují imunitu, chrání kardiovaskulární 
systém, pohybový aparát, snižují hladinu LDL 
cholesterolu, zlepšují kvalitu pokožky, zvyšují energii, 
chrání před záněty a zpomalují předčasné stárnutí. 

V přírodě se kromě řasy Haematococcus pluvialis 
astaxanthin vyskytuje také např. v mase lososovi-
tých ryb, krevet nebo humrů. Díky své jedinečné 
struktuře chrání buněčné membrány ve všech or-

gánech těla. Tím dokáže zabránit jejich poškození. 
Využívá se pro výrobu potravinových doplňků a pro 
své blahodárné účinky na pokožku je využíván také 
v produktech pečující kosmetiky.
Samotnou řasu Haematococcus pluvialis z české 
produkce v přírodní sušené formě nabízí společ-
nost Bonaloka. V portfoliu produktů lze nalézt také 
měkké želatinové kapsle, energetické a proteinové 
tyčinky nebo kosmetickou řadu s omlazujícími 
účinky, vše s obsahem astaxanthinu. ■V zelené (první) fázi dochází k množení řasy

V červené (druhé) fázi začne řasa působením 
UV záření produkovat astaxanthin
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Nový C3 AirCross pro moderNí styl

Díky neustále expandujícímu segmentu SUV, který se od roku 2012 zpětinásobil, opouští 
automobilky zavedené modely MPV a útočí v posilování svého portfolia na poli SUV. Téměř 
všechny značky vyvíjejí v tomto směru své aktivity, aby co nejvíce zaujaly potenciální zákaz-
níky. Nejinak je tomu i u značky Citroën, která přichází s kompaktním modelem C3 Aircross 
patřící do segmentu B-SUV. 

Aby ale všechny značky mohly svými modely zau-
jmout, musí se od sebe odlišovat nejenom detaily. 
V tomto směru si vývojáři při navrhování novinky 
C3 Aircross vedli opravdu dobře. Výrazný model, 
který nahrazuje původní MPV C3 Picasso, se může 
pochlubit velmi zajímavou personalizací s až 90 
barevnými kombinacemi exteriéru a pěti různými 
styly interiéru, např. inspirací světem módy. 
Novému C3 Aircross s robustní karosérií kompakt-
ních rozměrů (délka/šířka/výška – 415/176/164 cm) 
nechybí sebevědomí. Velká kola, široké blatníky 
a větší světlá výška umocňují robustní vzezření 
a kopírují typický tvar nových modelů Citroën. 

Silueta vozu je zdůrazněna výraznými grafickými 
prvky, jako jsou barevné body na střešním nosiči 
nebo polykarbonátová zadní postranní okénka 
s barevnou fólií vytvářející efekt žaluzií. Zákazníci 
si mohou zvolit jakoukoliv osobní úpravu exterié-
 ru,  k dispozici je 8 odstínů karoserie, čtyři odstíny 
střechy pro dvoubarevné kombinace a také čtyři 
balíčky Pack Color.
Zajímavě je řešena přední část vozu s vysokou 
kapotou a pod sebe umístěnými světly, kdy na-
hoře vévodí LED světla denního svícení a pod nimi 
je kompaktní světlomet včetně světel do mlhy. 
Světlá kabina s prosklenou otevíratelnou střechou 
navozuje pocit prostoru, který je díky důmyslným 
sedadlům velmi variabilní. Například zadní dělená 
sedadla jdou posouvat v rozmezí 15 cm a jejich 
opěradla sklápět od 21 po 29°. Základní objem 
zavazadelníku je možné díky tomu zvětšit ze 410 
až na 520 l. V případě potřeby převozu delších před-
mětů (až 240 cm) lze ještě sklopit přední opěradlo 
u spolujezdce.  

C3 Aircross je postavený na stejné platformě jako 
sesterské modely Opel Crossland X a Peugeot 2008, 
s téměř stejným rozvorem (2600 mm). Využívá 
nejmodernější technologie a v nabídce má až 12 
podpůrných prvků řízení. Jde o hands-free přístup 
a startování, head-up displej, zpětnou parkovací 
kameru se systémem Top Rear Vision, Park Assist pro 
snadné parkování, nouzové automatické brzdění se 
zvukovou a vizuální výstrahou, systém varování před 
neúmyslným opuštěním jízdního pruhu, systém 
sledování mrtvého úhlu, systém rozpoznání značení 
s doporučenou rychlostí, automatické přepínání 
dálkových světel, varování před snížením pozornosti 
řidiče a systém Grip Control umožňující díky pěti 
režimům jízdu za jakýchkoliv podmínek (pro stan-
dardní jízdu, jízdu v písku, ve sněhu, 4x4 nebo s vy-
pnutým ESP). S tímto systémem je spojena funkce 
Hill Assist Descent pro sjíždění velmi strmých svahů. 
Kromě toho nabízí C3 Aircross také technologie 
konektivity, např. bezdrátové nabíjení telefonu, 
funkce Mirror Screen pro využívání multimediálního 
obsahu, on-line navigaci s hlasovým ovládáním 
a informacemi v reálném čase a Connect Box s ba-

líčky Pack SOS a Assistance pro pomoc v případě 
poruchy nebo nehody.
Pohon zajišťuje jeden z pětice nových motorů 
– tříválcové motory PureTech 82 (60 kW) a 110 
(81 kW) a motory BlueHDi 100 a 120 (73 a 88 kW) 
s technologií tří systémů na zpracování emisí, díky 
níž motory BlueHDi splňují normu Euro 6.1. Jde 
o oxidační katalyzátor, filtr pevných částic s aditivem 
a selektivní katalytickou redukcí.  
C3 Aircross je uzpůsoben díky kompaktním rozmě-
rům pro město, ale nelekne se ani nezpevněných 
komunikací, proto je vhodný i pro sport a out-
doorové aktivity. Jeho základní cena pro český trh 
začíná na 309 900 Kč (1,2 PureTech ve výbavě Live 
a výkonem 60 kW) a nejvyšší motorizace 1,6 Blue- 
HDi s výkonem 88 kW, ve výbavě Shine, vyjde na 
489 900 Kč. ■

/ks/ 

posilA Fordu – Nové suv eCosport

Ford představil svůj nový přírůstek v podobě kompaktního modelu EcoSport, který přijde 
na náš trh začátkem příštího roku. Novinka má zákazníkům přinést elegantní vzhled SUV, 
více všestrannosti a vyspělé technologie. Poprvé bude EcoSport nabízen s inteligentním 
pohonem všech kol.

Ford zahájil prodej kompaktního SUV EcoSport 
v Evropě v roce 2014, od té doby se jich prodalo 
150 000 ks. Nová generace bude disponovat nejen 
větší individualizací, ale také novým výkonným 
vznětovým motorem 1,5 Eco Blue ve vyspělé čtyř-

válcové konstrukci. V nabídce nebude chybět ani 
sportovně stylizovaná varian ta ST-Line. 
Dynamické linie nového SUV budou vyvedeny ve 
dvanácti různých odstínech karoserie s možností 
individualizace na detailech exteriéru. V interiéru 

nebudou chybět pokročilé technologie jako komu-
nikační a zábavní systém SYNC 3, tempomat s nasta-
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VlajkoVá loď opelu je o 200 kg lehčí

Opel uvedl na český trh svůj druhý vlajkový model. Insignia dostala většího bratříčka v pro-
vedení kombi, neboli Sports Tourer. Druhá generace Insignie ST přijíždí se sportovní elegancí 
velkého kupé nabízí zvětšený zavazadlový prostor a inteligentní systém pohonu všech kol.

Díky nové architektuře získala Insignia větší prostor 
a disponuje silnou výbavou bezpečnostních 
a komfortních prvků. Oproti svému předchůdci 

kombi narostlo do délky na 4980 mm, na výšku měří 
jen 1500 mm, rozchod kol se zvětšil o 11 mm, rozvor 
se prodloužil o 92 mm (na 2829 mm). Díky tomu 
mají cestující větší komfort, zvětšil se i objem zava-
zadlového prostoru (o 130 l) na celkových 1665 l.  
Insignia ST nabízí také širokou paletu inteligentních 
technologií a výtečnou konektivitu s novými funk-
cemi telematického systému Opel OnStar. Součástí 
je také hotspot 4G LTE Wi-Fi umožňující současné 
připojení mobilních zařízení celé posádky na internet. 
K dispozici má široké portfolio turbodmychadlem 
přeplňovaných zážehových a vznětových motorů 
s přímým vstřikováním paliva a s novými převodov-

kami, mezi které patří i nový 8stupňový automat. 
Novinkami jsou čtyřválec 1,5 Turbo ve výkonech 
103 a 121 kW a zážehový čtyřválec 2,0 Turbo o vý-
konu 191 kW s inteligentním systémem pohonu 
všech kol s funkcí torque vectoring. Jde o unikátní 
prvek ve střední třídě. 
Nabídku dále tvoří vylepšený turbodiesel  
1,6 CDTI (81 a 100 kW) a turbodiesel 2,0 CDTI s vý-
konem 125 kW. Špičkovým agregátem je nedávno 
zavedený turbodiesel 2,0 CDTI BiTurbo (154 kW), 
který díky sekvenčnímu dvoustupňovému přepl-
ňování dvojicí turbodmychadel vyniká mohutným 
točivým momentem 480 Nm už při 1500 ot.min-1.  
Kombi ST poskytuje v segmentu nejširší škálu 
asistenčních technologií. Například adaptivní re-
flektory IntelliLux LED s 32 segmenty LED diod 
a aktivním přisvětlováním zatáček, head-up displej 
zobrazující info o rychlosti vozidla, rozpoznávání 
značek, tempomat nebo omezovač rychlosti a na-
vigaci, kamerový systém se záběrem 360°, Adaptive 
Cruise Control (ACC), který měří pomocí radaru 
odstup od vozidla vpředu a podle toho přizpůso-

buje rychlost vozu, Lane Keep Assist s automatic-
kou korekcí řízení nebo Rear Cross Traffic Alert pro 
vyparkování. Insignia ST je také prvním modelem 
značky vybaveným aktivní hliníkovou kapotou, která 
se v případě kolize s chodcem nadzvedne, čímž 
výrazně sníží riziko zranění chodce. ■

koncept proceed V karoserii hot hatch

Automobilka Kia přichází s vývojovou studií Proceed oděnou do nového typu karoserie, tzv. 
prodlouženým Hot Hatch. Studie s atletickým charakterem naznačuje pravděpodobnou vizáž 
příští generace modelu cee’d.

Jak řekl Gregory Guillaume, hlavní návrhář Kia Mo-
tors Europe: „Studie má být smělou vizí pro novou 
generaci řidičů, kteří požadují výtečné jízdní vlast-
nosti a dynamiku.“ Proceed nese řadu tradičních 
designových prvků Kia od tzv. tygří masky, plasticky 
tvarované kapoty či prolamovaného čelního skla.
Koncepční model na 20palcových kolech disponuje 
elegantní linií střechy, která navazuje na výklopnou 
záď s vrstvenými výdechy vzduchu a zvlněným 
povrchem zadního světelného proužku (inspirací 
byl tekutý feromagnetický kov), dále pak atletickými 
proporcemi a kompaktními rozměry s řadou nápad-
ných designových prvků. Jde např. o dynamicky 
pojaté orámování oken s návazností na linii střechy 

až k výklopné zádi. Absence B-sloupků je znázorněna 
tzv. žraločí ploutví s logem GT. 
Lak karoserie konceptu má speciální červený od-
stín, který vznikl kombinací několika ručně nanáše-
ných vrstev laku: černého, stříbrného s chromovým 
efektem a červeného. ■

vitelným omezovačem rychlosti nebo zadní kamera.
Technologie inteligentního pohonu všech kol bude 
nabízena v kombinaci s novým motorem 1,5 EcoB-

lue a 6stupňovou manuální převodovkou. Motor 
dosahuje výkonu 92 kW a točivého momentu 300 
Nm. Kombinovaná spotřeba by podle výrobce měla 

činit 4,5 l/100 km. Nový EcoSport se zařadí po bok 
modelů Kuga a Edge. Vyrábět se bude v rumunské 
Craiově. ■
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VSTŘÍCNÝ VOLVO PERSONAL SERVICE

Švédská značka přichází se zcela unikátním servisním konceptem, který se vydává novým 
směrem v přístupu k servisu i samotným zákazníkům. Těm šetří čas a zvyšuje efektivitu 
a kvalitu servisních úkonů. 

Každý zákazník získá osobního technika, který se 
postará o vše, od sjednání servisní schůzky až po 
provedení vlastního servisu nebo opravy. Poté vůz 

osobně předá s vysvětlením, jaké práce na něm pro-
vedl. Klient se tak bude vždy setkávat s člověkem, 
který velmi dobře zná nejen daný automobil, ale 
i preference jeho majitele. 
V  programu Volvo Personal Service budou na jednom 
voze pracovat dva osobní technici současně, tak se 
dá požadovaná oprava dokončit za polovinu času. 
Protože většina oprav bude hotova do hodiny, zákaz-
ník může na svůj vůz počkat v pohodlí speciálního 
salónku vyvedeného jako typický skandinávský obý-
vák. Při tom má možnost sledovat práce na svém voze 
přes sklo dělicí showroom od servisních prostorů.
V autorizovaném servisu Volvo se každému vozu 
dostane pouze originálního servisu. Zkušení pro-
fesionálové při každé prohlídce také důkladně pro-

hlédnou bezpečnostní systémy a zkontrolují stav 
akumulátoru, každý vůz současně získá nejnovější 
aktualizaci softwaru. 
Luxusní vozy vyžadují luxusní přístup v podobě 
kvality, úspory času, důvěry a osobního přístupu. 
Návštěvy servisu tak budou probíhat mnohem 
snazším, pohodlnějším a rychlejším způsobem. 
Implementace nového servisního konceptu v jed-
notlivých dealerstvích trvá asi 18 měsíců, časově 
nejnáročnější je přestavba servisu a showroomu, 
vlastní zavádění nového postupu zabere kolem 
šesti měsíců. Do roku 2020 bude koncept Volvo 
Personal Service zaveden ve všech autorizovaných 
servisech na celém světě. 
U nás už se s ním setkáte u autorizovaných dealerů 
Auto Cardion Brno a SPX – CAR Zlín, další zavádění 
probíhá na servisních pracovištích Auto Palace 
Brno, Autokomplex Matějka Olomouc a SRBA Servis 
Jíloviště. Brzy se pak připojí Mach Motors České Bu-
dějovice a Auto Staiger Praha, následované dalšími 
dealerstvími na území celé republiky. ■

/oš/

DIGITÁLNÍ FINESA  

Lexus vybavil svůj nejnovější model LS 500 několika elektronickými pomocníky, mezi kterými 
se objevilo digitální zpětné zrcátko spojené se zadní kamerou. Řidiči to umožňuje sledovat 
obraz ve zpětném zrcátku nerušený hlavami zadních cestujících.

Digitální zrcátko není úplnou novinkou, protože se 
již objevilo na několika koncepčních studiích, ale 
v sériově vyráběném modelu je poprvé. Navenek 
vypadá jako obyčejné zpětné zrcátko, ale jeho ob-
raz je přenášen ze zadní citlivé kamery, která navíc 
zlepšuje viditelnost při nepříznivém počasí a hlavně 
v nočním provozu. Kamera disponuje širokým úhlem 
záběru, takže zrcátko přenáší panoramatický obraz. 

Funkce kamery se dá samozřejmě vypnout a zrcátko 
pak funguje jako standardní zpětné zrcátko. 
Evropští motoristé se jej ale nedočkají, protože 
automobilka tuto finesu nabízí (zatím) jen na ja-
ponském trhu. Možná se v budoucnu dočkáme 
i nahrazení bočních zrcátek kamerami, ale to by se 
musela změnit evropská legislativa, která nařizuje 
přítomnost bočních zrcátek. ■

HODILA BY SE VÁM DO AUTA ZÁSUVKA NA 230 V? 
Napájení nejrůznějších elektrických a elektronických zařízení v au-
tomobilu, 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 odpo-
vídá 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 stabil-
ním 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.

Zvyšte svou šanci na výhru a předplaťte si TechMagazín už nyní. 
Blíže o předplatném, soutěži a výherci na str. 58.

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.

zařízení je umístěna zásuvka na 230 V, která disponuje stabil-
ním 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 

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 
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Při prezentaci na autosalonu v Ženevě 2016 byla druhá generace modelu 5008 představena 
už jako SUV, nikoliv jako jeho předchůdce rodinné MPV. I když je 5008 zaměřena na sportovní 
aktivity, postrádá pohon všech kol, ale přitom je pohodlným společníkem i pro mladé rodiny. 
Díky 7místnému provedení a nezaměnitelnému exteriéru a interiéru směle konkuruje Renaultu 
Koleos nebo Škodě Kodiaq.   

SUV 5008 je postaveno na podvozkové platformě 
EMP2 (stejně jako menší model 3008). Vývojáři 
automobilky vylepšili celkovou koncepci vozu a po-
sílili bezpečnost. Oproti první generaci karoserie 
narostla o 112 mm do délky a o 7 mm do šířky, 
zvětšil se také rozvor, přitom byla snížená celková 
hmotnost. Příď karoserie je téměř shodná s 3008. 
Z bočního profilu (který se mi líbí nejvíce) s nízkou 
siluetou nabízí vůz čisté linie s dynamickými prvky 
a špetkou robustnosti. K tomu pomáhá také výrazné 
oplastování podběhů kol a spodků dveří, navíc 
zvýrazněné chromovými lištami. Záď je usedlejší, 
ale spojler nad zadním sklem a trojice světelných 
„drápů“  dávají tušit, že usedlost je jen předstíraná. 

Interiér a variabilita  
Na redakční test jsme měli k dispozici vrchol-
nou verzi v luxusním provedení GT. Protože jsem 
už měl možnost vyzkoušet v několika verzích tzv. 
i-Cockpit, neměl jsem problém si nastavit pohodlný 
posed, ale někoho, kdo ještě tuto možnost neměl,  
může tento design přivézt do rozpaků. Tady se názory 
různí, buď si peugeotí originální interiér vychutnáte 
nebo jej zatracujete. Patřím do první skupiny, mě 
se opravdu líbí, včetně malého zploštělého věnce 
volantu. Pracoviště řidiče je velmi přehledné, kaplička 
přístrojů je umístěna výše než obvykle, takže ji řidič 
má v zorném poli očí. Příjemný je i dotykový displej 
natočený k řidiči uprostřed palubní desky k ovládání 
rádia, navigace, klimatizace, konektivity apod. Velmi 
pěkně je řešený přechod z palubní desky na středový 
tunel výraznou eloxovanou lištou, kterou nacházíme 
dále v interiéru na dveřích, palubovce, průduších 
klimatizace či volantu. Esteticky odděluje řidičovu 
zónu. Několikrát už jsem v jiných testech chválil pro-
vedení ovladačů v podobě klavírních kláves, a nyní 
to musím zopakovat znovu. Je to velmi povedené 
a hlavně praktické. Efektní je také provedení voliče 
automatické převodovky, i když jste jej nikdy neměli 
v ruce, intuitivně přijdete na jeho fungování včetně 
výrazného tlačítka pro parkovací režim. Před voličem 
je prostor pro indukční nabíjení telefonu. 
Elektricky nastavitelná přední sedadla jsou pohodlná 
včetně bočního vedení, posed je vyšší, takže 

umožňuje pěkný výhled na všechy strany. Druhá 
řada je tvořena třemi stejně širokými sedadly, které 
se dají samostatně posouvat i naklápět opěradla, 
takže každý cestující si může nastavit individuální 
pohodlí. Dvě sedadla třetí řady ukryta v podlaze 
se dají jednoduše vysunout anebo i zcela vyndat 
z vozu. Ocenil jsem zavazadlový prostor, nejen že 
je nadprůměrný (780 l při sklopené třetí řadě se-
dadel), ale díky variabilitě sedadel se dá upravovat 
dle potřeby. Dokonce převážet i delší předměty 
sklopením opěradla sedadla předního spolujezdce.  

Pohon a jízda
SUV 5008 disponuje výkonnými motory BlueHDi, 
PureTech nebo THPi. Testovaný model měl k dis-
pozici přeplňovaný nejsilnější dvoulitrový agregát 
BlueHDi o výkonu 133 kW, který přenášel na kola 
prostřednictvím automatické převodovky. Volič 
převodovky ovládá hydrodynamický měnič elek-
tronicky. Řazení je plynulé bez jakéhokoliv cukání.
S vozidlem jsem na týdenním testu najel 1220 km. 
Jízda je pohodlná a ani na dlouhých trasách neunavu-
jící. Pokud chcete jezdit úsporně, auto se vám odmění 
klidnou komfortní jízdou a ekonomickým provozem. 
Pokud chcete dynamickou jízdu, stačí přepnout na 
sportovní režim – řízení je pak tužší, změní se reakce 
plynového pedálu a také se upraví zvukový projev, 
který je slyšet zvenčí. V kombinovaném provozu mi 
průměrná spotřeba ukazovala 7,2 l na 100 km. To 
není špatné vzhledem k mohutnosti vozu. Světlá 

výška 23 cm umožňuje také jízdu po nezpevněném 
terénu, co jsem nezkoušel, ale nerovnosti téměř polní 
silnice pohlcuje podvozek velmi dobře. 
Ocenění si zaslouží i velmi dobře odhlučněný inte-
riér vozu a velké množství odkládacích přihrádek 
a boxů, které mají všichni cestující k dispozici. ■

Petr Kostolník 

 DRUHÁ GENERACE 

PEUGEOT 5008 GT

Interiér nabízí prvky budoucnosti, např. i-Cockpit...

... nebo futuristicky pojatý volič automatické 
převodovky

Sklopná třetí řada sedadel se dá lehce z vozu vyndat  

Záď největšího SUV v nabídce Peugeotu klame tělem

Středový tunel nabízí ovládání klimatizace z druhé 
řady a také zásuvky na 12 a 230 V
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Kyberzločin stál svět 450 mld. 
dolarů, ohrožuje i česKé firmy
Kyberzločin je považován za jedno ze tří největších 
podniKatelsKých riziK v roce 2017, alespoň jej taK hodnotí 
zpráva světového eKonomicKého fóra. jen za loňsKý roK 
stál globální eKonomiKu 450 mld. dolarů a uKradena byla 
data dvou miliard lidí. 

Vyčíslení škod v souvislosti s kybernetickým 
zločinem je vždy sporné, ale rostoucí objem 
útoků je neoddiskutovatelný. „Zajištění bez-

pečnosti systémů, aplikací a dat je pro firmy životně 
důležité, protože jejich podnikání je čím dál tím více 
svázané s IT technologiemi. V příštím roce navíc 
vstoupí v platnost Evropské nařízení o ochraně 
osobních údajů (GDPR) spojené s citelným finanč-
ním postihem pro subjekty, jimž uniknou osobní 
data, která spravují. Nové nařízení si vyžádá nemalé 
finanční náklady na zavedení potřebných opatření, 
ale i náklady na průběžné dodržování stanovených 
pravidel,“ říká Jan Dvořák z Počítačové školy Gopas.

Problémem je zatajování
Jak komentuje Ivan Svoboda, poradce pro infor-
mační a kybernetickou bezpečnost společnosti 
ANECT, úspěšné útoky se objevují stále častěji proto, 
že útočníci jsou čím dál lepší a používají sofistiko-
vanější metody, včetně různých forem sociálního 
inženýrství. Celosvětově se stupňuje tlak na firmy, 
aby útoky tohoto typu nezatajovaly, ale veřejně 
přiznaly (což je i jeden z cílů zavedení GDPR). Proto 
se dnes dozvídáme o útocích, které se staly před 
pár lety, resp. byly utajeny. Nedávný hackerský útok 
na jeden z hlavních amerických úvěrových registrů 
Equifax (fungující jako registr dlužníků a poskytující 
odhad úvěrových rizik u jednotlivých osob), při němž 
útočníci zneužili bezpečností chyby a získali data 

o cca 143 mil. klientů této společnosti, upozorňuje 
na v dnešní době poměrně častý problém: zatajo-
vání kybernetických hrozeb. Co do objemu uniklých 
dat nejde o největší incident, nicméně v kombinaci 
s konkrétními typy údajů a jejich hodnotou patří útok 
na Equifax mezi ty nejzávažnější. V letech 2013 a 2014 
došlo ke dvěma masivním únikům dat – celkem šlo 
o cca miliardy údajů. Společnost Yahoo, která přišla 
o data představující souhrn cca jedné mld. údajů, se 
několik měsíců snažila tyto případy utajit a odtajnila 
je pod tlakem až v roce 2016. Průměrná doba de-
tekce útoku se v současnosti pohybuje v rozmezí 90 
až 200 dnů. Ke zveřejnění úniku na Equifax došlo až 
po několika měsících od jeho detekce, což v dnešní 
době rovněž odpovídá průměru. Americká zdravotní 
pojišťovna Anthem, které v minulosti uniklo 80 mil. 
záznamů, zjistila únik svých dat až po 11 měsících, 
ale na rozdíl od Yahoo a Equifaxu okamžitě zahájila 
plné vyšetřování a napravování škod, které zveřejnila 
v plném rozsahu. Komplexní proces incidentu tak 
zvládli během pouhých tří dnů.
V souvislosti s hodnotou a citlivostí jednotlivých 
údajů jde o celkem běžná data, jako třeba obdobu 
našich rodných čísel. V jejich kombinaci s osobními 
adresami, jmény uživatelů atd. však vytvářejí opti-
mální směs pro úspěšné návazné útoky na krádež 
identity. U většiny dat ale bohužel nyní neexistuje 
možnost jejich „resetu“, jako je tomu např. u he-
sel, bankovních účtů apod. I z toho důvodu se již 

mnoho let diskutuje a doporučuje místo rodných 
čísel a dalších identifikačních údajů osob využívat 
tzv. bezvýznamné a resetovatelné údaje. 

Týká se to i Česka
I když se ČR zdá být stranou zájmů velkých hacker-
ských skupin, není to tak úplně pravda. „Plná mobi-
lita, BYOD (používání vlastních zařízení pro pracovní 
účely), využívání veřejných cloudových úložišť, to 
vše zvyšuje produktivitu a flexibilitu pracovníků, ale 
přidělává i starosti IT specialistům zodpovědným 
za zabezpečení firemních dat a aplikací. Variabilita 
útoků je velká, bezpečnostních skulin přibývá a tra-
diční nástroje pro zabezpečení často selhávají,“ říká 
expert na bezpečnostní problematiku Počítačové 
školy Gopas William Ischanoe.
Jaké si mohou vzít ponaučení české firmy a orga-
nizace státní správy? Jak zdůrazňuje Ivan Svoboda, 
každý podnik by si měl zprvu zodpovědět otázku, 
kolik má ve svých systémech citlivých osobních 
údajů (z dosavadních analýz a datových inventur 
vyplývá, že většina firem nemá zcela kompletní 
představu o tom, jaká data a jaký objem jich zpraco-
vává) a zjistit, jakou mají tyto osobní údaje hodnotu. 
A to nejen pro samotné subjekty údajů, ale i pro 
potenciální útočníky a v neposlední řadě i pro celou 
firmu. V případě zjištění, že celková kombinace 
dat představuje vysoké riziko úniku, je nutné se 
zamyslet nad následujícími otázkami:
●●  Jaká je rychlost detekce úniku dat? Tedy, jak 

rychle je firma schopna zjistit (pokud vůbec), že 
došlo k nějaké nežádoucí operaci s osobními údaji 
(např. přístup hackera, vniknutí malware, vlastního 
zaměstnance apod.).
●●  Do jaké míry je firma připravena na situaci, že 

k takovému bezpečnostnímu narušení dojde? Je 
podrobně zpracovaný tzv. incident response plán 
s přesným určením, kdo a jakým způsobem v této 
situaci zareaguje? 
Veškeré plány je přitom nutné si předem otestovat, 
zda jsou plně funkční a schopné ochránit podnikový 
systém, resp. včas a rychle detekovat případnou 
hrozbu. ■

vytvoří velKé banKy vlastní Kryptoměnu? 

Nejznámější kryptoměna bitcoin se sice v srpnu letošního roku rozdělila – jak říkají její tvůrci 
rozvětvila – na dvě verze. Vznikla nová digitální měna bitcoin cash, ale situace se nevyvinuly 
v žádné drama. Hodnota původního bitcoinu, který od svého vzniku zůstává nejstarší a nej-
cennější digitální měnou v oběhu po krátkém zakolísání trhu už opět láme rekordy, podpora 
nové měny zůstává omezená.

Bitcoin navržený tak, aby ho nikdo nemohl jakkoli 
ovlivňovat (tedy ani vlády nebo centrální banky) 
vznikl v roce 2009 jako alternativa oficiálních měn 
a postupně se etabloval jako přední světová kyber-
měna světa. Vytváří ji síť počítačů se specializova-
ným softwarem naprogramovaným tak, aby uvol-
ňoval nové virtuální mince stabilním a postupně 
se zpomalujícím tempem. 
Inspiraci v bitcoinu nyní hledají i velké světové 
banky. V létě letošního roku se objevila informace, 
že šest významných finančních ústavů chce zá-
sadně zefektivnit své obchodování a vstoupily 

proto do již existujícího projektu usilujícího o vy-
tvoření nové digitální měny. Fintech inovace má 
přinést zprůhlednění finančních operací pomocí 
sdíleného řetězce transakcí – blockchainu – na 
jehož základě už funguje jiná kryptoměna – bit-
coin. Ambiciózní projekt, za nímž původně stojí 
švýcarská UBS, má začít fungovat během příštího 
roku. Ke spolupráci, na níž se již dříve dohodly 
Deutsche Bank, Santander, UBS a BNY Mellon, se 
nově hodlají připojit i Barclays, Credit Suisse, Ca-
nadian Imperial Bank of Commerce, HSBC, MUFG 
a State Street.

Přestože obdobný projekt usilující o využití 
blockchainu – konsorcium R3 – neuspěl a banky 
Goldman Sachs, Santander a JP Morgan z něj na-
konec vycouvaly, zdá se, že pokus o vytvoření nové 
digitální měny s podporou oficiálních významných 
finančních institucí vstupuje do nové fáze. Jak uvedl 
list Financial Times, zainteresované banky dodá-
vají projektu serióznost a váhu při diskusi o tomto 
tématu s centrálními bankami, a navíc by jejich 
spolupráce mohla přispět k lepší ochraně dat a za-
bezpečení pro případ kybernetického útoku. 
Lee Braine, šéf technologické divize Barclays, vidí 
výhody projektu ve snížení rizikovosti a zvýšení 
efektivity kapitálu na finančních trzích, protože 
zobchodování akcií či bondů by tak mělo probíhat 
rychleji, a účastníci projektu by se vyhnuli i časové 
prodlevě při klasickém peněžním převodu. Digitální 
mince by měly být přímo proměnitelné za hotovost 
v různých měnách skrze centrální banky. 
Mluvčí České národní banky Denisa Všetíčková 
soudí, že takovýto projekt by mohl představovat 
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alternativu k platebním systémům a vypořádacím 
systémům, a to i těm provozovaným centrálními 
bankami. Z pohledu ČNB jde o inovaci, která by 
mohla zvýšit efektivitu finančního trhu. Projekt 
je označován za digitální měnu a je založen na 
blockchainu, nejde však o korporátní kryptoměnu, 
která by byla obdobou bitcoinu, ale vydávaná ob-
chodními bankami. 
Řada ekonomů však varuje, že jde o příklad velmi 
rizikové investice – např. šéf britské finanční sku-
piny Setl Peter Randall vyjádřil ve Financial Times 
pochybnosti, zda je možné o platbách v kvazi měně 
uvažovat jako o natolik bezpečných a bezrizikových, 
aby jejich prostřednictvím bylo možné dosáhnout 
konečného vypořádání mezi bankami a nemusely 
být nadále kryty kapitálovými aktivy. S opatrností 
pohlížejí na současnou aktivitu bankovních přívr-
ženců nové kryptoměnové strategie i čeští eko-
nomové – např. ekonom České spořitelny Michal 
Skořepa soudí, že ze strany bank může jít nyní spíše 

o preventivní snahu o to, aby jim náhodou neujel 
vlak, a o možnosti investovat do takových projektů 
uvažují s ohledem na jejich vysokou rizikovost jen 

skutečně velké instituce, pro něž nepředstavuje 
významnou část jejich zisku. ■

/av/

Jací Jsou drobní čeští podnikatelé?

Online vyhledávací a srovnávací fintech služba Suri zaměřená na pojišťovací a finanční produkty 
si zadala průzkum mapující situaci českých podnikatelů. Z etnografické studie o drobných 
českých podnikatelích, která má mj. sloužit jako poklad pro nabídku vhodných finančních 
služeb této cílové skupině, vyplynula řada zajímavých informací. 

Podle průzkumu jsou drobní čeští podnikatelé sa-
mostatní a schopní. Získávání zakázek pro ně není 
problém, limitují je spíše časové možnosti. 
Komunitu drobných českých podnikatelů tvoří 
z převážné části (70 %) muži především střední 
věkové kategorie – polovina je starší 45 let. 

Spoléhají se jen sami na sebe, domnívají se, 
že stát a úřady jim rok od roku více komplikují 
život a neposkytují za to nic na oplátku. Rádi 
řeší věci z očí do očí. Znají rizika, ale přesto jim 
podnikání stojí za to. Nedostává se jim hlavně 
času, vše ostatní je řešitelné, považují se za fi-

nančně zdatné a nejvíce si v podnikání cení 
svého dobrého jména.
„Pokud jsme se něčím přiblížili západní Evropě, je 
to právě nezvykle progresivní, samostatný a pružný 
model uvažování drobných českých podnikatelů. 
Podle mého názoru jsou právě oni ekonomickou 
páteří státu, byť opomíjenou, či v některých bodech 
přímo znevýhodňovanou částí společnosti“, říká 
Pavel Jechort, CEO Suri. 
Právě pro drobné podnikatele s ročním obratem 
do 10 mil. Kč připravila firma na základě zmíněné 
studie např. inovativní online pojištění Suri podni-
katel, pro sjednání pojištění odpovědnosti za škody 
vzniklé při podnikání i pojištění firemního majetku, 
které jako první svého druhu využívá napojení na 
veřejné registry.
Co dalšího průzkum o českých podnikatelích 
zjistil? Například že jsou finančně zdatní – zhruba 
polovina (49 %) spoří v bance, 81 % si nerado půj-
čuje a 64 % umí šetřit lépe než většina populace. 
Mají také vlastní názory – 67 % nevěří reklamě, 60 % 
si informace vyhledává na internetu, pro 17 % je 
hlavním zdrojem informací rádio a také (65 %) věří 
českému zboží. Svou práci mají rádi: 66 % z nich ji 
doslova miluje, 73 % práce naplňuje a dělá jí, jak 
nejlépe umí, jak uvedlo 84 % respondentů. S pla-
tem je spokojeno 48 % z dotazovaných, ale to, co 
vyžaduje většina (68 %) podnikatelů, je hlavně volná 
pracovní doba. 
Jsou také zdravě sebevědomí, aspoň podle vý-
sledků, v nichž přiznává dostatek sebevědomí 
více než polovina (57 %) dotazovaných podni-
katelů. Tři čtvrtiny (74 %) z nich si cení možnosti 
dělat věci po svém, přičemž 68 % cítí potřebu 
dělat užitečné věci. Polovina se považuje za ši-
kovné na opravu věcí, a jsou ochotni pracovat 
na svém zlepšování – 64 % se neustále vzdělává. 
Téměř tři čtvrtiny z nich (73 %) jsou také připra-
veny chytit se jakékoli slibné příležitosti. Ovšem 
není vše procházka růžovým sadem, protože 
58 % přemýšlí o práci doma, 44 % přiznává, že 
dělá věci na poslední chvíli a 43 % se o sebe 
špatně stará. ■

Infografika, zdroj: Suri
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EVROPSKÁ KOMISE 
DOPORUČUJE PODPORU 
UČŇOVSKÉ PŘÍPRAVY
EVROPSKÁ KOMISE ZAČÁTKEM ŘÍJNA PŘIJALA NÁVRH NA 
VYTVOŘENÍ EVROPSKÉHO RÁMCE PRO KVALITNÍ A EFEKTIVNÍ 
UČŇOVSKOU PŘÍPRAVU. TATO LEGISLATIVNÍ INICIATIVA V PODOBĚ 
DOPORUČENÍ RADY JE SOUČÁSTÍ NOVÉ AGENDY DOVEDNOSTÍ PRO 
EVROPU, KTEROU KOMISE ZAHÁJILA V ČERVNU 2016 A KTERÁ 
V NÁVAZNOSTI NA EVROPSKÝ PILÍŘ SOCIÁLNÍCH PRÁV STANOVÍ 
PRÁVO NA KVALITNÍ A INKLUZIVNÍ VZDĚLÁVÁNÍ, ODBORNOU 
PŘÍPRAVU A CELOŽIVOTNÍ UČENÍ. 

Skutečnost, že nejde o zanedbatelnou inicia-
tivu potvrzují statistické údaje o počtu učňů. 
V celé Evropě je dnes okolo 3,7 milionu učňů. 

Vysokoškolských studentů je asi 20 milionů. Ně-
které členské státy mají velmi dlouhou a úspěšnou 
tradici, jiné své systémy učňovské přípravy teprve 
vytvářejí nebo zlepšují. Obecně 60–70 % učňů 
přechází po ukončení své učňovské přípravy přímo 
do zaměstnání a v některých případech jejich počet 
dosahuje až 90 %.

Cíl Doporučení Komise
Doporučení vybízí členské státy EU, aby uplatňovaly 
komplexní a soudržný soubor kritérií pro kvalitní 
a efektivní učňovskou přípravu. Pro účely doporu-
čení se učňovskou přípravou rozumí: 

 ● formální systémy odborného vzdělávání a pří-
pravy, které kombinují významný podíl učení s prací 
ve společnostech a na jiných pracovištích s výukou 
v institucích vzdělávání nebo odborné přípravy, 
které vedou ke státně uznávaným kvalifikacím. 
Tyto systémy charakterizuje smluvní vztah mezi 
učněm, zaměstnavatelem a/nebo institucí odbor-
ného vzdělávání a přípravy, přičemž učeň je za svou 
práci placen nebo odměňován.  
Dle Komise je tato definice dostatečně široká na 
to, aby pokryla různé formy systémů učňovského 
vzdělávání, které se vyskytují v členských státech, 
a aby se rozvíjela a byla používána v rámci Evropské 
aliance pro učňovskou přípravu.

Obsah iniciativy
Na základě konzultace, která předcházela vydání 
návrhu Komise, bylo v doporučení stanoveno 

14 klíčových kritérií, s jejichž pomocí by členské 
státy a zúčastněné strany (mj. podniky) měly rozvíjet 
kvalitní a účinnou učňovskou přípravu. Iniciativa by 
měla přispět ke zvýšení zaměstnatelnosti a osob-
ního rozvoje učňů, a tím k rozvoji kompetentní 
a kvalifikované pracovní síly.
Pro posouzení kvality a účinnosti učňovské přípravy 
stanoví navrhovaný rámec těchto sedm kritérií pro 
podmínky učení a práce: 
1) písemná smlouva; 
2) výsledky učení; 
3) pedagogická podpora; 
4) složka pracoviště; 
5) plat a/nebo odměna; 
6) sociální ochrana; 
7) pracovní, zdravotní a bezpečnostní podmínky.

K uvedeným podmínkám Komise navrhuje také 
sedm kritérií pro rámcové podmínky: 
8) regulační rámec; 
9) zapojení sociálních partnerů; 
10) podpora společností; 
11) flexibilní vzdělávací dráhy a mobilita; 
12) profesní poradenství a zvyšování povědomí; 
13) transparentnost; 
14) zajištění kvality a sledování absolventů.

Konkrétní kritéria pro podmínky 
učení a práce 
Písemná smlouva 
Před zahájením učňovské přípravy by měla být 
uzavřena písemná smlouva mezi zaměstnavatelem, 
učněm a institucí odborné přípravy, která definuje 
práva a povinnosti každé ze stran související s od-
bornou přípravou a prací.
Výsledky učení  
Zaměstnavatelé a instituce odborné přípravy by 
měli definovat soubor komplexních výsledků učení, 
které zajišťují rovnováhu mezi specifickými doved-
nostmi souvisejícími s určitou prací a klíčovými 
schopnostmi podporujícími jak osobní rozvoj, tak 
celoživotní profesní příležitosti učňů s ohledem na 
měnící se profesní modely. 
Pedagogická podpora 
Instruktoři na pracovišti by měli být určeni a po-
věřeni úkolem úzce spolupracovat s poskytovateli 

odborného vzdělávání a přípravy a učiteli s cílem 
poskytovat učňům vedení a zajistit pravidelnou vzá-
jemnou zpětnou vazbu. Učitelé, instruktoři a men-
toři by měli být podporováni, aby aktualizovali své 
dovednosti a schopnosti, aby prováděli odbornou 
přípravu učňů podle nejnovějších metod učení 
a odborné přípravy a potřeb trhu práce. 
Složka pracoviště 
Podstatná část zkušeností získaných během vzdě-
lávání, to znamená nejméně polovina doby trvání 
učňovské přípravy, by se měla uskutečňovat na 
pracovišti. To by mělo zahrnovat příležitosti absol-
vovat část takových stáží v zahraničí.
Plat a/nebo odměna  
Učni by měli dostávat plat a/nebo odměnu v sou-
ladu se státními nebo odvětvovými požadavky 
nebo s kolektivními smlouvami, pokud existují, 
a s přihlédnutím k ujednáním o sdílení nákladů mezi 
zaměstnavateli, učni a veřejnými orgány. 
Sociální ochrana  
Učni by měli mít právo na sociální ochranu včetně 
nezbytného pojištění v souladu s vnitrostátními 
právními předpisy. 
Pracovní, zdravotní a bezpečnostní podmínky 
Hostitelské pracoviště by mělo být v souladu s pří-
slušnými pravidly a předpisy o pracovních pod-
mínkách, zejména s právními předpisy o zdraví 
a bezpečnosti. 

Kritéria pro rámcové podmínky  
Regulační rámec 
Měl by být zaveden jasný a konzistentní regulační 
rámec založený na spravedlivém a rovnocenném 
partnerském přístupu včetně strukturovaného 
a transparentního dialogu mezi všemi příslušnými 
zúčastněnými stranami. To by mohlo zahrnovat 
akreditační postupy pro společnosti a pracoviště, 
které nabízejí učňovskou přípravu. 
Zapojení sociálních partnerů 
Sociální partneři, včetně těch na odvětvové 
úrovni, by měli být zapojeni do navrhování, správy 
a provádění systémů učňovské přípravy v souladu 
s vnitrostátními systémy pracovněprávních vztahů 
a postupy v oblasti vzdělávání a odborné přípravy.  
Podpora společností 
Měla by být poskytnuta finanční nebo nefinanční 
podpora, zejména malým a středním podnikům 
a mikropodnikům, a to na základě ujednání o sdílení 
nákladů mezi zaměstnavateli, učni a veřejnými or-
gány, což společnostem umožní nákladově efektivní 
učňovskou přípravu. 
Flexibilní vzdělávací dráhy a mobilita  
Požadavky na přijetí do učňovské přípravy by měly 
zohledňovat příslušné neformální a informální 
učení. Učňovská příprava by měla vést ke státně 
uznávané kvalifikaci se zařazením v souladu s ev-
ropským rámcem kvalifikací a měla by umožňovat 
přístup k jiným příležitostem ke vzdělávání, včetně 
na úrovních vysokoškolského vzdělávání a profesní 
přípravy, a k profesním dráhám. Nadnárodní mobi-
lita učňů by měla být součástí kvalifikací učňovské 
přípravy.
Profesní poradenství a zvyšování povědomí 
V průběhu učňovské přípravy by mělo být poskyto-
váno profesní poradenství, mentorování a podpora 
v učení, aby se zajistily úspěšné výsledky a snížily 
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předčasné odchody ze vzdělávacího procesu. Uč-
ňovská příprava by měla být propagována prostřed-
nictvím činností zvyšování povědomí.  
Transparentnost  
Transparentnost nabídek učňovské přípravy 
a přístup k nim v rámci členského státu a mezi 
členskými státy by měly být zajištěny s podporou 
veřejných i soukromých služeb zaměstnanosti a ve 
vhodných případech pomocí nástrojů Unie, jako 
je síť EURES.  
Zajištění kvality a sledování absolventů 
Přístupy zajištění kvality by měly být zavedeny 
v souladu s evropským referenčním rámcem pro 

zajišťování kvality v oblasti odborného vzdělávání 
a přípravy 19, včetně platného a spolehlivého po-
souzení výsledků učení. Mělo by být zajištěno sle-
dování zaměstnanosti a kariérního postupu učňů. .

Provádění Doporučení Komise na 
vnitrostátní úrovni 
Za účelem provádění tohoto doporučení by členské 
státy měly: 
●● podporovat aktivní účast sociálních partnerů 

na návrhu, správě a provádění systémů učňovské 
přípravy v souladu s vnitrostátními systémy pra-
covněprávních vztahů;  

●● zahrnout příslušná prováděcí opatření do národ-
ních programů reforem; 
●● brát Doporučení v úvahu při využívání finančních 

prostředků a nástrojů Unie podporujících učňov-
skou přípravu.  
Komise hodlá provádění těchto kritérií podpořit 
odpovídajícím financováním z EU. Jen samotný 
Evropský sociální fond přispívá až 27 miliardami 
eur na vzdělávání a odbornou přípravu, a to včetně 
učňovské přípravy. Evropská aliance pro učňovskou 
přípravu poskytla dosud více než 750 000 míst pro 
mladé lidi. Nejméně 390 000 učňovských míst bylo 
nabídnuto v rámci záruky pro mladé lidi, neboť 
učňovská příprava je jednou ze čtyř možností, které 
by měly být mladým lidem nabídnuty po čtyřech 
měsících nezaměstnanosti. Program Erasmus+ pod-
poruje mobilitu učňů, mimo jiné novou iniciativou 
ErasmusPro, která by v období 2018–2020 měla 
podpořit 50 000 míst pro účastníky odborného 
vzdělávání ve společnostech v zahraničí. 
V dalších krocích bude legislativní návrh projednán 
členskými státy, a na základě jejich doporučení a při-
pomínek předložen k přijetí v Radě. Komise dále 
připravuje nový soubor podpůrných služeb, které 
mají prostřednictvím sdílení poznatků, vytváření sítí 
a aktivit vzájemného učení pomoci členským státům 
a zúčastněným stranám provést tento rámec. ■

/pm/

První generace bioPaliv dostane stoP do r. 2030

EU začala revidovat některá svá překotná rozhodnutí, která se časem ukázala spíše jako 
kontroverzní ve svých důsledcích, a po biopalivové euforii přichází vystřízlivění a omezování 
regulace tohoto typu pohonných hmot. Podle nových pravidel chce jejich 1. generaci Unie 
zcela zakázat. 

Výbor Evropského parlamentu pro životní prostředí 
a zdraví (ENVI) odhlasoval návrh zrušit postupně 
během příštího desetiletí povinné přidávání sou-
časné generace biopaliv a od roku 2030 úplně 
ukončit přidávání biopaliv ze zemědělských plodin 
do pohonných hmot. Zatímco biopaliva vyráběná 
z řepky, kukuřice či z cukrové řepy mají skončit 
v roce 2030, palivo vyrobené z palmového oleje má 
být zakázáno ještě dříve – již v roce 2021.
Podle kritiků má pěstování řepky a kukuřice ne-
gativní ekologické dopady, protože tyto plodiny 
používané pro výrobu biopaliv vyčerpávají půdu 
a urychlují erozi. Plošně se pak pro jejich pěstování 
využívají pesticidy, což ohrožuje a poškozuje zásoby 
podzemní vody. Pro přibývající plantáže palmy 
olejné zabírají jejich pěstitelé plochu po vypálených 
deštných lesích v jihovýchodní Asii, rovníkové Af-
rice a Jižní Americe. Kritici poukazují na obrovské 
požáry deštných pralesů v jihovýchodní Asii, které 
jsou důsledkem nadprodukce zmíněné komodity, 
ochránci přírody zase na kritický vliv na populaci 
tamní fauny, zejména ohrožených orangutanů.

Konec první a nástup 2. generace
Původní návrh předložený EK předpokládal snížení 
cílové hodnoty podílu tzv. biopaliv první gene-
race (tj. vyrobených ze zemědělských plodin vy-
užitelných v potravinářství) ze 7 % v roce 2020 na 

3,8 % o 10 let později. Nyní europoslanci požadují 
radikálnější řešení – snížení až na nulu a rychlý zákaz 
bionafty vyrobené s použitím palmového oleje. 
Europoslanci z ENVI naopak podpořili další návrh 
EK, podle kterého bude od ledna 2021 zavedena 
minimální hodnota pro podíl biopaliv tzv. druhé 
generace – vyrobených z odpadních surovin a obno-
vitelných zdrojů (např. „zelené“ 
elektřiny či z vypěstovaných 
řas). Zatím však nedospěli ke 
shodě o konkrétních číslech: 
EK navrhla pro start v roce 2021 
podíl 1,5 % a postupné zvy-
šování až na cílový stav 6,8 % 
v roce 2030, poslanecký výbor 
je pro rychlejším tempo a do-
sažení minimálně 10% hranice 
už koncem příštího desetiletí. 
Návrh a stanovisko výboru 
ale ještě musí potvrdit celý 
Evropský parlament a také 
členské státy, což se zřejmě 
neobejde bez komplikací. ČR je proti, podobně 
jako další země visegrádské čtyřky či Bulharsko 
a Rumunsko. V zápisu z nedávného zasedání Rady 
vlády pro energetickou a surovinovou strategii se 
mj. uvádí, že „výrazně negativní stanovisko zaují-
máme k požadavku na rychlé omezení biopaliv 

první generace a naopak ambiciózní až nereálné 
požadavky na rychlý rozvoj pokročilých biopaliv“.

EK je mírnější
Svůj vlastní pohled představí koncem listopadu 
i další klíčový výbor pro průmysl, výzkum a energe-
tiku (ITRE). Europoslanci se následně budou muset 
na postoji k návrhu shodnout se zástupci členských 
států EU, tzn. s ministry zemědělství, kteří o svém 
postoji k návrhu rozhodují kvalifikovanou většinou 
hlasů. Bez této shody návrh nemůže začít platit. 
Podstatně mírnější návrh, než výbor ENVI předložila 
i Evropská komise. Podle něj bude ještě v roce 
2030 možné pro biopaliva využívat 3,8 % zeměděl-
ské produkce (v současné době je to zhruba dvoj-

násobek). V případě ČR je podíl zemědělské půdy 
vyčleněný pro biopaliva vyšší než v jiných zemích 
EU – loni se pro pěstování cukrové řepy využité 
pro výrobu bionafty využilo 27,8 % celkové plochy 
zemědělské půdy a přibližně 15 % plochy kukuřice 
pro výrobu bioetanolu. ■● /jv/
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KomuniKaci po huriKánu 
zajišťují balóny
Po obdržení souhlasu regulačního 
úřadu FCC s použitím balónů k ob-
nově mobilních a LTE služeb v Por-
toriku, zasaženém hurikánem Maria, 
zapojila společnost Google balóny 
svého programu Project Loon na po-
moc pro obnovu komunikačních sítí 
v postižených částech ostrova. 

Ve spolupráci s operátorem AT&T pod-
pořila základní komunikační a interne-
tové aktivity, jako je posílání textových 
zpráv a přístup k informacím on-line 
pro telefony s podporou LTE. „Je to 
poprvé, co jsme použili naše nové al-

goritmy pro strojové učení, abychom 
udrželi balóny v Portoriku. Až se lépe 
seznámíme s neustále se měnicími 
větry v této oblasti, doufáme, že ba-
lóny zůstanou co nejdéle tam, kde je 
třeba připojení,“ uvedl vedoucí pro-
jektu Loon Alastair Westgarth. Balóny 
slouží jako náhrada za buňky teleko-
munikační sítě zničené hurikánem 
Maria, ale fungují jen jako doručovací 
mechanismus a nejsou schopny samy 
o sobě poskytovat žádnou službu. 
Google se proto musí spoléhat na 
služby AT&T a dalších operátorů. 
Loon je stále experimentální tech-
nologií, takže nejde odhadnout, jak 
dlouho bude fungovat, nicméně 
Google chce udržovat projekt tam, 
kde je potřeba. To může být i po řadu 
měsíců, protože téměř 80 % Porto-
rika zůstalo po katastrofě bez energie 
a nedostatek spolehlivých komuni-
kačních služeb zpomaluje obnovu.
Není to poprvé, kdy byl Project Loon 
použit, začátkem roku Google spolu-
pracoval v Peru na obnovení interne-
tového připojení pro desítky tisíc lidí 
postižených povodněmi. ■

Sprej zodolní budovy

Architekti vytvořili s využitím 
moderních stavebních materiálů 
a konstrukcí řadu zpevněných bu-
dov schopných odolat zemětřesení 
a vyrovnat se s otřesy. Ale co se stá-
vajícími objekty? 
Řešení možná nabídne výzkumný 
projekt vědců z katedry civilního 
inženýrství na univerzitě v Britské 
Kolumbii (UBC). Ti vyvinuli zcela nový 
typ betonu, který lze nastříkat 
na stěny a tím chránit budovy 
před poškozením i v pří-
padě velkých zemětřesení. 
Zajišťuje to konstrukce vyztu-
žená vlákny, která umožňuje 
betonu se ohýbat, ale ne-
zlomit, i když je násilně otře-
sena. V simulačních testech 
dokázal „eco-friendly tvárný 
kompozitní cement“ (eDCC) 
odolat zemětřesení s magnitudou 
9,0–9,1, které postihlo japonské To-
hoku v roce 2011.
„Provedli jsme nástřik 10 mm silné 
vrstvy eDCC, což postačuje k po-
sílení většiny vnitřních stěn proti 
seizmickým otřesům. Pak jsme je 

podrobili zemětřesením na úrovni 
Tohoku a dalším intenzitám, přesto 
jsme je nedokázali zlomit,“ uvedl Sal-
man Soleimani-Dashtaki, doktorand, 
který pracoval na projektu. Silný, 
ale tvárný materiál je přirovnáván 
k oceli, pokud jde o jeho vlastnosti, 
ale ve skutečnosti využívá vlákna 
na bázi polymerů, průmyslových 
přísad a průmyslového vedlejšího 

produktu nazvaného flush. Ten také 
činí materiál šetrný k životnímu 
prostředí, neboť snižuje množství 
potřebného cementu – čímž po-
máhá omezit množství CO

2
 uvolňo-

vaného jako vedlejší produkt výroby 
cementu. ■

měStSKá revoluce v mobilitě
Bezpilotní osobní dopravní systémy 
sice plní stránky médií, ale zatím jde 
jen o studie, nicméně když se do toho 
vloží velký výrobce letadel, věc na-
bývá na vážnosti. 
Airbus úspěšně otestoval pohonný 
systém malé kvadrokoptéry City-
Airbus, kterou hodlá zavést do výroby. 
Jde o podobný projekt jako Pop.Up 
představený letos na autosalonu v Že-
nevě, jen s jednodušším designem, 
který využívá třímodulovou konfigu-
raci v podobě futuristicky vypadají-
cího vrtulníku. Je schopný vzlétnout 
a přistát svisle s až čtyřmi pasažéry 
(včetně pilota) např. na nádraží či le-
tišti. Pohon obstarává elektrický hnací 

systém tvořený 8 samostatnými mo-
tory, zásobovanými ze čtyř 140 kW 
akumulátorů. Maximální rychlost je 
ca 120 km.h-1 a baterie mají kapacitu 
pro asi 15 minut provozu. První let je 
plánován do konce roku 2018. 
Rané prototypy budou z bezpečnost-
ních důvodů ovládány dálkově, dokud 
inženýři neshromáždí dostatek údajů, 
že pohonná jednotka funguje podle  
plánu. Pokud vše půjde dobře, mohly 
by první CityAirbusy začít křižovat 
nebe v roce 2023. Zpočátku budou 
řízeny profesionálními piloty, což 
usnadní certifikační proces, později 
se počítá se zcela autonomním pro-
vozem. ■

robot zíSKal občanStví

Prvním robotem na světě, který zís-
kal občanství, je androidka Sophia, 
vytvořená po vzoru Audrey Hepbur-
nové hongkongskou firmou Hanson 
Robotics. 
„Jsem velmi poctěna a hrdá na toto 
jedinečné vyznamenání. Je historické 
být prvním robotem na světě, který 
má být uznán pro udělení občanství,“ 
řekla Sophia na Future Investment 
Initiative v Rijádu. Poněkud para-
doxní je, že občanství robotce udělila 
země, která má pro ženy nastavena 
poměrně přísné zákony a pravidla. 
Saúdské království neposkytlo žádné 
podrobnosti, ale dalo by se před-
pokládat, že nyní má Sophia práva 
tamních žen – což v praxi znamená, 
že nemůže opustit dům bez dopro-
vodu mužského opatrovníka a až do 
června 2018 nebude moci sama řídit 
automobil.
Hanson Robotics tvrdí, že Sophia a jí 
podobní roboti jsou navrhováni tak, 
aby pomáhali seniorům v domovech 
důchodců a návštěvníkům v zábavních 

parcích. Firma chce vytvářet geniální 
stroje, které jsou chytřejší než lidé 
a mohou se učit tvořivosti, empatii 
a soucitu. Ovšem když se na živé de-
monstraci na festivalu SXSW v březnu 
2016 David Hanson zeptal prototypu 
Sophie: „Chcete zničit lidi? ... Řekněte 
prosím ne“. Po krátkém rozvažování  
androidka odpověděla: „Dobře. Zni-
čím je.“ Podle komentátorů by to však 
neměl být důvod k obavám, protože 
šlo určitě jen o drobnou závadu v soft-
waru rozpoznávání hlasu... ■
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I důchodce se může cítIt  
jako superman
Technologie nejsou jen pro mladé 
a geeky (i když mnohý by asi uvítal 
možnost podobat se oblíbeným su-
perhrdinům s mimořádnými schop-
nostmi), ale stále více se zaměřují 
i na opačnou stranu věkového spektra 
– na pomoc starším a handicapova-
ným lidem. 
Například nositelná robotická zaří-
zení mohou už brzy pomoci geriatrii 
učinit lidi se sníženou pohyblivostí 
a pohybovým omezením mobilnější. 
O jednom takovém informoval např. 

zpravodajský bulletin MIT Techno-
logy Review. Systém Superflex je tzv. 
měkký exoskeleton, který pohodlně 
padne na tělo nositele a pomáhá nést 
většinu zátěže nohou, paží a trupu. 
Přístroj může pomoci i starším lidem 
chodit, udržovat si dobré držení těla 
a chytat předměty. Fyzicky postižení 
lidé mohou s jeho pomocí najít pů-
vodní sílu, stejně jako jej ocení vojáci, 
kteří často musí nést obrovské zátěže.
Superflex nenabízí úplnou mobilitu 
jako exoskeletony vyvinuté firmami 

SuitX, Hyundai či Harvard 
Wyss Institute, obsahuje 
však vestavěné snímače, 
které umožňují přizpůso-
bení obleku zvláštnímu 
způsobu pohybu uživatele, 
a navíc zvyšují účinnost ba-
terie. Současný prototyp lze 
obléci zhruba za 5 minut, 
podle jeho tvůrců však 
bude komerční verze na-
vržena tak, aby to zabralo 
asi dvě minuty nebo méně. 
To redukuje velikost Super-
flexu a zlepšuje jeho pou-
žitelnost, takže může být 
mnohem praktičtější než 
jeho protějšky. ■

evropa přIpravuje první 
podmořský restaurant

Několik restaurací umístěných pod 
hladinou se stalo hitem v luxus-
ních přímořských letoviscích např. 
na Maledivách a nyní se prvního 
dočká i Evropa. První evropskou 
podmořskou restauraci (nepočí-
táme-li belgický projekt hodování 
pod hladinou, na které si ale musíte 
doplavat) připravuje v Norsku archi-
tektonická firma Snøhetta. 
Pro podvodní restauraci si vybrala 
lokalitu na nejjižnějším místě Nor-
ska. Under (v norštině „div“) se bude 
specializovat (jak jinak) na plody 
moře a má nabídnout kapacitu pro 
až stovku osob. Design připomíná 
velkou betonovou krabici, nakloně-
nou do moře, která bude ukotvena 
na pobřeží a ze stolů v úrovni 5 m 
pod vlnami se budou hosté moci 
kochat pohledem do moře přes 
obrovské (11 x 4 m) okno.

Severní moře je považováno za 
jedno z nejnebezpečnějších na 
světě. Betonové stěny proto budou 
až 1 m tlusté, aby odolaly tlaku a rá-
zům drsného mořského prostředí, 
ale také s ohleduplností k němu: 
betonová struktura nabídne do-
mov mořským živočichům. Vnější 
hrubý povrch má lákat slávky, aby 
se na něm přichytily. Jak se ko-
munita měkkýšů zhutní, stane se 
ponořený monolit umělým sláv-
kovým útesem, který přirozeným 
způsobem přitahuje do vyčiště-
ných vod více mořského života. Na 
plně funkční restauraci se Snøhetta 
přemění v roce 2018, kdy kuchyně 
uvaří první jídlo. Vedle provozování 
restaurace bude Under působit 
i jako výzkumné centrum s týmem 
vědců, kteří studují mořskou biolo-
gii a chování ryb. ■

německým pošťákům bude 
pomáhat mobIlní robot

Dodavatelský gigant DHL zkoumá 
možnosti využití nových technologií 
ve spedičních a kurýrních službách 
a po experimentech s doručováním 
zásilek pomocí dronů se nyní zamě-
řil na roboty. 
Výsledkem je použití mobilního po-
zemního robota s názvem PostBOT 
na pomoc poštovním doručovate-
lům. Nemá jít o jejich nahrazení, ale 
o výpomoc při dopravě zejména 
těžších zásilek, která by pošťákům 
uvolnila ruce a ulehčila jejich na-

máhaným zádům. Deutsche Post 
hodlá zahájit testování těchto auto-
matických pomocníků v Bad Hers-
feldu, městě s asi 30 000 obyvateli 
ve středním Německu.
PostBOT byl navržený francouz-
skou robotickou firmou Effidence 
ve spolupráci s DHL. Jde o stroj 
vysoký asi 150 cm, který obsahuje 
šest poštovních přihrádek a může 
přepravovat břemena o hmotnosti 
až 150 kg. Jeho senzory sledují 
nohy poštovního doručovatele, 
čímž je zajištěno, že robot i člověk 
zůstanou blízko sebe po celý roz-
náškový okruh. Zároveň zabraňují, 
aby Post BOT narážel do překážek. 
Robot byl zkonstruován tak, aby 
zvládl veškeré povětrnostní pod-
mínky a zajišťoval celoroční službu, 
nyní už jen zbývá vyzkoušet jeho 
spolehlivost a užitečnost v reálném 
nasazení. ■

Zpátky do vajíčka!

Moderní život může být 
plný rozptýlení a stresu 
a je logické, že se čas 
od času objevují i vyná-
lezy zaměřené na to, jak se 
jim aspoň na čas vyhnout. 
Jedním z nich je zařízení 
s názvem Seed Pod. 
Jde o snadno přemístitel-
nou, prostorově úspor-
nou kabinu, takový klidový kokon, izo-
lující před obvyklými životními stresy. 
Přestože jsou tato rozptýlení přímo 
před jeho otevřenými dveřmi, inte-
ligentní design zajišťuje, že zůstávají 
dostatečně odděleny od osoby uvnitř. 
Osobní uklidňující prostor je vytvá-
řen pomocí osvětlení a reproduktorů 
v podlaze (připojené k zařízení přes 
Bluetooth), které v kombinaci s de-

signem interiéru vyplňují 
prostor zvukem, jenž lze 
skutečně cítit skrz nohy. 
Pět přizpůsobovatelných 
světelných LED diod mění 
barvu osvětlení, je jemné 
a neruší. Sedadla jsou 
tvrdá, ale ergonomický 
design je velmi komfortní, 
až do křivky podstavce, 

který odpovídá naší uvolněné pozici. 
Kabinky Seed Pods jsou modulární. 
Celá horní polovina může být od-
straněna, takže se zařízení podobá 
spíše šálku, ale tím odstraňuje izolační 
a uklidňující atmosféru. V budoucnu 
bude možné přidat na sedadla vlastní 
tlumení. Základní verze „vajíčka“ Seed 
Pod stojí 15 000 britských liber, tj. 
zhruba 434 000 Kč. ■
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CO KDYSI BYLO NOVINKOU 
aneb co se psalo před více než půl stoletím 
v populárním měsíčníku „Svět techniky”

Námořní obři
V prosinci 1958 byly spuštěny na vodu dvě velké 
námořní lodi. První loď, osobní zaoceánský parník 
Leonardo da Vinci, byla spuštěna na vodu v Janově. 
Má tonáž 32 500 BRT a bude největší a nejrych-
lejší italskou zámořskou lodí. Je vybavena dvěma 
turbomotory o celkovém výkonu 60 830 koň-
ských sil a bude mít průměrnou rychlost 23 uzlů 
(42,6 km/hod). Délka lodi je 233 m a šířka 28 m. 
Druhá loď je tanková a patří mezi největší tan-
kové lodě na světě. Spuštěna na vodu byla v lo-
děnicích Kure v Japonsku a pojmenována The 
Universe Apollo. Postavili ji za pouhých 5 měsíců 
nákladem 5 miliónů anglických liber. Její délka 
je 288 m a šířka 41 m. Je poháněna strojem 
o výkonu 25 350 koňských sil (tedy polovičním 
výkonem než italská loď) a její rychlost bude 
15 uzlů (27,8 km/hod.). ■

Elektronický orchestr
Hudebních nástrojů s elektronkami přibývá. 
Nově vznikl dokonce už i elektronický orchestr, 
který řídí Vječeslav Mestčerin ze Sovětského 
Svazu. Členy orchestru jsou hudebníci z povo-
lání, kteří prošli speciálním kursem. ■

Bohatství země
Již od roku 1952 se u nás provádí geologický prů-
zkum bohatství země. Práce geologů, techniků, 
zeměměřičů i dělníků Geologického průzkumu 
získala ohlas i v zahraničí. V terénu a v laboratořích 
se používá nejmodernějších přístrojů a zařízení. 
Na obrázku provádí laborantka rozbor vzorků rud 
z oblastí města Stříbra tzv. spektrální analýzou. ■

Požár 3000 let starý
V údolí řeky Jagnob, v usedlosti Kuch-i-Malek 
(střední Tadžikistan), se nedaleko státní dálnice 
neustále valí bílý hustý dým. Hluboko pod zemí 
zde již po 3000 let hoří samovznícené uhlí. Části 
vycházejících plynů využívají místní obyvatelé 
ve zvláštních kamenných pecích, kde si pekou 
vdolky a vaří čaj. Jelikož se blzko hořícího uhlí 
vyskytuje nerostná krystalická síra, která se taví 
a vypařuje, vznikají ve skalních jeskyních útvary 
podobné vápencovým stalagmitům a stalakti-
tům. Místní kolchozníci z nich získávají kamenec, 
jehož se používá ve většině kožedělných závodů 
ve střední Asii. ■

Prvenství
Naše republika patří v hustotě autobusového trans-
portu mezi prvními. Na každých 10 čtverečních 
kilometrů připadá 70 km autobusových tras. Počet 
míst, jimiž autobusové linky probíhají nebo jsou od 
nich vzdáleny nejvíce 4 km, dosahuje v Čechách 
95,7 % a na Slovensku 87 %. ■

Ztvrdlá voda
Angličtí chemici vyrobili sloučeninu metylenbis-
akrylamid, která při styku s vodou vytváří tvrdou 
hmotu obsahující 95 % vody. ■

Do hotelu vrtulníkem
Na střeše varšavského hotelu Grand, jehož stavba 
už je ve finální fázi, zkoušeli nedávno zbudovaný 
heliport přistáním vrtulníku. Počítá se, že v bu-
doucnu by to urychlilo dovoz objednaných hostů 
do hotelu. Šlo by o rychlou dopravu cestujících 
z letiště přímo na střechu hotelu. ■

Televizní síť
Dvacet šest států, mezi které patří SSSR, lidově 
demokratické země, Finsko a také některé asijské 
státy, bude spojeno v televizní síť nazvanou Oir-
vision. Uvažuje se i o Spojené arabské republice. 
Mezi státy nové sítě budou postaveny retranslační 
stanice, které umožní přímý televizní přenos. ■

Polský Turysta
V Polské Poznani vyvinuli technici malý přenosný 
rádiový přístroj, kterého pojmenovali Turysta s ozna-
čením B-1. Pohled do výrobního závodu ukazuje 
konečnou montáž sympatických přenosných rá-
diových přístrojů. ■

65 tisíc otáček za minutu
Takovou rychlostí se otáčí rotor sovětské 
ultraodstředivky UCA-1 v Ústavu epidemiolo-
gie a mikrobiologie při Akademii lékařských 
věd SSSR. Tato centrifuga slouží k analytickému 
výzkumu bílkovin a vysokomolekulárních slou-
čenin. Speciální optické zařízení dovoluje nejen 
vizuální výzkum, ale i fotografování. ■

Gigantický turboagregát
Moderní technika může vyrobit turboagregáty 
s výkonem až milión kW. Krokem k takovým ener-
getickým obrům je turboagregát 750 000 kW, jehož 
projekt vypracoval leningradský Ústav elektrome-
chaniky při Akademii věd SSSR. ■

Obří elektroda
Jak velkou elektrodu jste zatím měli možnost vidět? 
Takovouhle elektrodu určitě ještě ne. Jde o ob-
rovské monstrum určené pro elektrickou pec. ■

Víte, kolik je lodí?
Loni (1958 pozn. red.) bylo na celém světě 
21 856 lodí o celkové tonáži 112 786 354 BRT. Z toho 
má SSSR 916 lodí o celkové tonáži 3 066 370 BRT. 
Podíl NDR činí 27 lodí o tonáži 77 302 BRT. ■
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Most v Číně
Teprve nedávno byl předán do užívání oce-
lový most přes mohutný dravý tok řeky Yang-
-tsé-Kiang, který spojuje tři významná města: 
Hankou, Hanjang a Wuchang, ležící asi 1000 km 
jižně od Pekinu. Tato stavba patří mezi nejdelší 
ocelové mosty světa, které byly poslední dobou 
vystavěny a jež silně konkurují oblíbeným mos-
tům betonovým. Most byl vybudován na osmi 
pilířích. Devět polí mezi pilíři měří zarovnaně 
celkem 1670 m. 

K hlavnímu mostu se pojí železniční most dlouhý 
300 m a most silniční 322 m, které přepínají pří-
tok řeky Yang-tsé-Kiang a říčku Han. Hlavní most 
o dvou podlažích, jimiž vede železniční i silniční 
trať, je vynikající dílo novodobé techniky. Šířka 
horního podlaží s dálkovou silnicí měří 18 m včetně 
oboustranných chodníků širokých 2,25 m, takže na 
vozovku zbývá 13,5 m, a skýtá tudíž čtyři dopravní 
pruhy po 3,375 m. 
Ve spodním podlaží je zřízena dvojkolejná želez-
niční trať se středním 4,1 m širokým pásem. V obou-

stranných rampách i v dolním podlaží jsou chodníky 
stejné šířky jako v horní etáži. Most je přímopásový, 
vytvořený třemi ocelovými pásy. Všechny mostní 
pilíře byly založeny na pevné skále a zhotoveny 
z armovaného betonu v šířce 1,55 m. O mohut-
nosti tohoto znamenitého výtvoru moderní tech-
niky svědčí tyto celkové spotřební údaje: 24,805 t 
oceli, 126,000 m3 prostého a vyztuženého betonu 
a 25,440 m3 kamene. ■

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. 

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.

4 3 5
6 5 4 1

3 8
7 8

4 3 8 6 9
9 4

1 6
3 6 9 2

2 9 3

Vyluštění sudoku z minulého čísla TM 10/2017:

9 2 1 5 4 6 8 3 7

7 6 4 2 3 8 9 5 1

3 8 5 7 1 9 2 4 6

4 1 3 8 9 5 6 7 2

6 5 9 1 7 2 4 8 3

8 7 2 4 6 3 1 9 5

5 4 8 6 2 7 3 1 9

2 9 7 3 8 1 5 6 4

1 3 6 9 5 4 7 2 8

Vylosovaní luštitelé sudoku z minulého čísla:
Irena Sadílková, Praha
Michal Sokol, Praha
Michal Borovský, Tábor

Vyhrajte vstupenky 
do NTM

Celkový pohled na ocelový most přes řeku Yang-tsé-Kiang

Vozovka mostu a jeho okolí v den, kdy byl dán most 
do provozu
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14.–17. 11. Mnichov, Německo: 
Productronica – veletrh pro inova-
tivní elektronickou výrobu. Pořádá/
/info: Messe München GmbH, tel.: +49 
(89) 9 49-2 07 20, fax: +49 (89) 9 49-2 
07 29, e-mail: info@productronica.de, 
www.productronica.com

15.–16. 11. Londýn, Velká Británie: 
The Commercial UAV Show – vý-
stava civilních bezpilotních letounů. 
Pořádá/info: Terrapinn Holdings Ltd, 
tel.:+44 (0)20 7608 7030, fax: +44 
(0)20 7608 7040, e-mail: enquiry.uk@

terrapinn.com, www.terrapinn.com/
exhibition/the-commercial-uav-show

21.–23. 11. Praha, Výstaviště Ho-
lešovice: CzechBus – veletrh au-
tobusů, hromadné dopravy, gará-
žové a servisní techniky. Pořádá/
/info: Incheba Praha, tel.: +420 220 
103 111, fax: +420 233 377 217, 
e-mail: czechbus@incheba.cz, www.
czechbus.eu/

25.–26. 11. Moskva, Rusko: 
Robotics Expo – výstava robotiky, 

robotických systémů a pokročilých 
technologií. Pořádá/info: Smile-Expo, 
tel.: +7 (495) 212 11 28, e-mail: cli-
ent@smile-expo.com, https://robot-
-ex.ru/en

28.–30. 11. Norimberk, Německo: 
SPS-IPC Drives – veletrh elektrické 
automatizace, digitální transformace 
systémů a komponent. Pořádá/info: 
Mesago Messe Frankfurt, tel.: +49 711 
61946-1184, fax: +49 711 61946-1184, 
e-mail: sps@mesago.com, www.me-
sago.de/en/SPS/home.htm Měsíčník pro technické obory, vědu, 

výzkum, strojírenství, plastikářský a au-
tomobilový průmysl, IT a technické 
školství
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V příštím čísle 
připravujeme:

■ Logistika v průmyslu

■ Energie a energetika

■ Nástroje pro obrábění 
kompozitů 

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

PRO LISTOPADOVÉ VYDÁNÍ JSME VYLOSOVALI:

Vladimír Novák, Ústí nad Labem

Cenu do soutěže - Měnič napětí z 12V autozásuvky na 230 V pro 
napájení např. notebooku - věnuje společnost Trust. Více na str. 48 a 
na www.trust.com.

Dárkový certifikát
Udělejte radost svým blízkým a věnujte jim dárkový certifikát. Stačí napsat 

na e-mail: predplatne@techmagazin.cz, pro koho bude dárkový cer-
tifikát a po obdržení fakturačních dat uhradit cenu za předplatné 300 Kč. 

Redakce obratem zašle vyplněný certifikát na Vámi udanou adresu.

Udělejte radost svým blízkým a věnujte jim dárkový certifikát. Stačí napsat 
na e-mail: 

tifikát a po obdržení fakturačních dat uhradit cenu za předplatné 300 Kč. 
Redakce obratem zašle vyplněný certifikát na Vámi udanou adresu.

paní/pan  ............................................................................................................................................................Tímto získává roční předplatné časopisu
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Za redakci TechMagazín PhDr. Josef Vališka, šéfredaktor

Dárkový certifikát

Vystavujte s CzechTrade na zahraničních veletrzích
Agentura CzechTrade organizuje české účasti na mezinárodních 
veletrzích, při kterých zahraniční zastoupení kromě příprav spo-
lečné expozice nabízí řadu doprovodných služeb pro zvýšení zájmu 
o české vystavovatele ze strany zahraničních obchodních partnerů. 

Společná expozice umožní prezen-
taci těm firmám, které neplánují sa-
mostatnou prezentaci. Malé a střední 
firmy mohou na svou prezentaci na 
vybraných veletrzích čerpat finanční 
dotaci v rámci projektů NOVUMM 
a NOVUMM KET.
Pokud vás některý veletrh zaujme, 
kontaktujte garanta akce pro bližší 
informace k osobní/katalogové pre-
zentaci nebo k asistenčním službám 
CzechTradu. Všechny akce najdete na 
www.czechtrade.cz nebo portálu 
pro podnikání a export 
www.businessinfo.cz. 

27. 2.–1. 3. 2018, Norimberg, Ně-
mecko – Embedded World 2018 

– Veletrh zaměřený na vestavěné 
počítačové systémy pokrývá širo-
kou škálu využití embedded systémů 
od Internetu věcí (IoT) přes čistou 
mobilitu až po energetickou účin-
nost. Účast na této akci je podpořena 
z projektu NOVUMM KET spolufinan-
covaném z OP PIK a je možné na ni 
čerpat podporu formou zvýhodněné 
služby až do výše 90 000 Kč na pro-
nájem plochy, registraci a další služby 
na veletrhu. 
Kontakt: eva.novotna@czechtrade.cz, 
tel.: 224 907 512.

18.–20. 4. 2018, Hanoj, Vietnam – 
Mining Vietnam 2018 – Veletrh 
je zaměřen na hledání profesionálů 

a investorů z odvětví těžby uhlí a ne-
rostů nejen z regionu Jihovýchodní 
Asie, ale z celého světa. Pro podnika-
tele je veletrh branou pro vstup do 
vietnamského těžebního průmyslu. 
Kontakt: vaclav.stika@czechtrade.cz, 
tel.: 724 808 086.

25.–27. 4. 2018, Petrohrad, Rusko – 
Elektrotechnika & Energetika 2018 
– Jde o největší mezinárodní veletrh 
v severozápadním Rusku. Petrohrad 
a okolí patří k rychle se rozvíjejícím 
průmyslovým oblastem federace. Pod-
mínkou dalšího rozvoje regionu jsou 
nové energetické zdroje, proto obor 
zůstává jedním z prioritních odvětví, 
do kterého jsou investovány nemalé 
finanční prostředky. Firmy, které se 
chtějí prezentovat na společné české 
expozici, mohou využít kontaktu níže.
Kontakt: marta.stolarova@czechtrade.cz, 
tel.: 725 763 172.

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

 - věnuje společnost Trust. Více na str. 48 a 

Redakce obratem zašle vyplněný certifikát na Vámi udanou adresu.

58_TM11.indd   58 03.11.17   11:06



Manažerské vozy

Alfa Romeo 
Giulia

Alfa Romeo 
Stelvio

BMW 5

Citroën Grand 
C4 Picasso

Ford Mondeo 
ST-Line 

Jaguar F-Pace

Jaguar XE

Jeep Compass

Kia Optima 
SW PHEV

Mercedes-Benz E

Mercedes-Benz V

MINI Clubman

Nissan X-Trail

Opel Insignia

Peugeot 5008

Renault Grand 
Scenic

SEAT Leon 
Cupra ST

Manažerské vozy

Subaru 
Outback

Škoda Kodiaq

Toyota C-HR

Volkswagen 
Arteon

Volvo V90 CC

NOMINOVANÉ VOZY DO ANKETY FLEET DERBY-FLOTILA ROKU ROZDĚLENÉ PODLE KATEGORIÍ

Vozy s ekologickými 
pohony

Audi A4 
Avant g-tron

Kia Niro PHEV

Mitsubishi 
Outlander PHEV

Škoda Octavia
G-Tec 

Toyota Prius 
Plug-in

Volkswagen 
e-Golf

Referentské vozy

Citroën C3

Fiat Tipo SW

Ford Fiesta

Hyundai i30

Kia Rio

Mercedes-Benz C

Nissan Micra

Nissan Qashqai

OPEL 
Crossland X

Peugeot 3008

Renault Megane 
Grandtour

SEAT Ibiza

Subaru Forester

Škoda Octavia

Toyota Auris (TS)

Toyota Yaris

Užitkové vozy 
do 3,5 t

Citroën 
SpaceTourer

Ford Transit

Mercedes-Benz 
Citan

Mitsubishi L200

Nissan Navara

Peugeot 
Traveller

Renault 
Kangoo Maxi

Toyota Proace

Volkswagen 
Amarok

Volkswagen 
Crafter

Prestižní anketu 
FLEET DERBY–FLOTILA 
ROKU organizují 
odborné časopisy 
Business Car a Flotila. 
Anketa je určena všem, 
kteří se pohybují 
v oblasti správy 
a obnovy vozových 
parků. Smyslem této 
nezávislé ankety je 
vybrat nejlepší flotilové 
automobily, produkty 
a služby. Hlasujte i vy  
prostřednictvím webo-
vých stránek 
www.fleetderby.cz 
a vyhrajte některou 
z hodnotných cen.



Moderní chladicí jednotky pomáhají udržet teplotní podmínky výrobního prostředí 
podle vašich požadavků. Jedním chladicím systémem je možné chladit také více 
chladicích okruhů s různými médii a rozdílnou teplotou média. Parker Hannifin je 
světový producent nabízející chladicí systémy s výkonem až 750 kW. U chlazení kapalin 
v obráběcích centrech jsou jednotky vybaveny funkcí s dynamickým set pointem pro 
vyloučení defektů výrobků kvůli teplotním šokům. Náročné aplikace s požadavkem 
na přesnou teplotu chlazení, mohou být zase vybaveny funkcí Close control, která 
zajišťuje toleranci teploty chladicího média 1 °C. Kontaktujte nás pro více informací! 

www.parker.cz/hyperchill

TOTO JE 
SPOLEHLIVOST

Udržíme teplotu 
vašeho prostředí 

pod kontrolou

Chlazení vody, oleju a emulzí 
Chladicí jednotky s výkonem až 750 kW 
Široké možnosti úprav díky speciálnímu vybavení 

Chlazení vody, oleju a emulzí 
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