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Zbláznil se svět nebo my?
Chcete být českým ministrem? Opráskněte něčí diplomku (a pokud možno kandidujte za páně
Babišovu stranu). Pomalu se zdá, jako by ústřední kvalifikací na ministerský post bylo mít na kontě
diplomovou práci s puncem plagiátu. Situace na české politické scéně začíná připomínat absurdní
divadlo – normálně bych byl asi nařčen z plagiátorství Václava Havla, ale ten s tím podle mého
názoru v podstatě začal, takže zásluhy mu rozhodně upírat nehodlám.
Ale i když to panu Krčálovi netrvalo tak dlouho jako jeho kolegyni z ministerstva spravedlnosti, a rezignoval hned po odhalení průšvihu, úplně škodný nebude. Zákon mu zaručuje (s jedinou podmínkou,
že do tří měsíců nenastoupí do jiné ústavní funkce) odchodné ve výši jednoho ministerského platu,
tedy 144 700 Kč hrubého a nárok na tříměsíční používání služebního vozidla s řidičem. Záleží jen
na něm, zda tohoto nároku využije.
A co hůř: lehký šmrnc Absurdistánu začíná nabírat už i Evropa – viz potácející se rozjařený šéf EK Jean
Claude Juncker poplácávající se s prezidentem Zemanem a neschopný udržet balanc – ba i celý svět.
A kdybyste provedli sebevětší lumpárnu a dostali se za mříže, i tam se můžete mít lépe než mnozí
z nás na svobodě. Na svůj fešácký kriminál, s podmínkami, o kterých se běžným vězňům ani nesní,
si už stěžoval kvůli „nehumánnímu zacházení“ hromadný vrah Anders Breivik – pardon: od loňska
již Fjotolf Hansen (pro připomenutí: má na svědomí 77 mrtvých v norském hlavním městě a na ostrově Utøya), který má ve věznici tři cely – obytnou, pracovní a tréninkovou o celkové ploše 30 m2,
mezi nimiž se může volně pohybovat, a kde má mj. psací stůl, televizi s DVD přehrávačem, X-box,
elektronický psací stroj či běhací pás. Nyní se se stížností na špatné podmínky přidal i Radovan
Krejčíř, t. č. v base v jihoafrickém Johannesburgu. Ten má, pravda, pobyt o něco přísnější – cela
o výměře zhruba 4 m2, což podle Krejčíře neodpovídá standardu 5,5 m2, doporučovanému OSN,
nepohodlná matrace, ze které ho chudáka bolí záda, a co hůř – sebrali mu notebook, a on teď
nemůže komunikovat s rodinou (případně se svými kumpány).
A co je neuvěřitelné, úřady jim vycházejí vstříc, aby nebyla dotčena jejich lidská práva (která oni u svých
obětí samozřejmě nijak nerespektovali), a dokonce česká vláda hodlá orodovat za odsouzeného
gaunera, kterému bylo prokázáno tolik věcí za hranicí zákona, že by stačily na doživotí (v některých
zemích možná i na popravu). To, že u nás je i dost lidí, kteří se snaží živit poctivou prací, a nemají
ani takový komfort jako odsouzenci typu Radovana Krejčíře (o jejich běžných denních starostech
spojených se zajišťováním denního živobytí nemluvě), ovšem už stát zase až tak moc nezajímá.
Ostatně vlastně ani není důvod – tito lidé si totiž obecně na svůj úděl nestěžují. A o tom, že mají
nějaká práva snad ani nevědí.
Jakkoli mohu s úřady JAR soucítit, že už toho mají „plné kecky“ a českého gangstera se jejich poplatníkům už dál draze hlídat a živit nechce, takže prý souhlasí s jeho vydáním do ČR, na druhou
stranu je ale asi dobře, že je tam, kde je. Jim totiž ještě neutekl (i když to samozřejmě zkoušel, ale
Jihoafričané jsou holt jinší liga). Asi je škoda, že nemůže být vydán třeba na Filipíny, do Thajska, či
některé ze zemí Latinské Ameriky proslulých tvrdostí podmínek, v nichž žijí tamní vězni. Jeho cela by
v tamních podmínkách byl nebetyčný a nedosažitelný luxus, a na wifi mohl rovnou zapomenout,
stejně jako vlastní (pokud vůbec nějakou) matraci. Aby bylo jasno – vězení (snad kromě domácího,
ve výjimečných případech, což sice tento je, ale nikoli tenhle chlápek) – není hotel, kde si mohu stěžovat, že není výhled na moře nebo mi nechutnala večeře a že brzy došly laskominy na švédských
stolech. Vězení je trest (tedy aspoň bývalo v časech, kdy existovaly instituce jako galeje, Alcatraz,
trestanecké kolonie typu Ďábelské ostrovy apod., kde byli pravomocně odsouzení skutečně a ze
zákona zbaveni svých běžných práv, s nimiž se dnes všichni ohánějí). To by si měli uvědomovat i ti,
co v něm sedí zaslouženě, a to každý den, který v něm stráví. Sorry jako…
À propos – lidská práva: OSN stvořila (a schválila!) „nezávaznou“ globální dohodu, podle níž by
migrace („bezpečná, řízená a legální“, jak se praví v dokumentu) měla patřit k základním lidským
právům. A co ještě dál, proboha?
Ať si lidé migrují, ale snad by mělo být v pravomoci každé země, zda pobyt v ní dovolí či umožní,
a za jakých podmínek, než aby se kdokoli domáhal této možnosti s odkazem na svá nezadatelná
práva. Paradoxní je, že jediný stát, jenž podobnou myšlenku smetl okamžitě ze stolu, byly USA
(následované nyní Maďarskem, které všichni kritizují, že se odvažuje chtít také dělat věci po svém)
a „šílený“ a permanentně peskovaný Donald Trump tak v podstatě projevil poslední zbytky soudnosti,
které jsou ve zbytku světa (a unijní Evropě zvláště) zjevně značně nedostatkovým zbožím.
Demokracie je fajn, ale její zásadní slabinou je, že se dá velmi snadno zneužít.
www.kovosvit.cz
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Společnost Boeing a brazilský
výrobce letadel Embraer podepsali předběžnou dohodu o vytvoření společného podniku,
který bude zahrnovat veškeré
aktivity v oblasti výroby komerčních letadel.
V nové firmě by Boeing měl vlastnit
80% podíl a Embraer 20 % s tím, že
by mu zůstala kontrola nad aktivitami
v oblasti obranné techniky a firemních letadel. To by mohlo zmírnit
obavy z vlivu USA na brazilské vojenské programy a umožnit schválení
dohody, která, pokud bude souhlasit
vláda a regulátoři trhu, by mohla být
dokončena na konci příštího roku.
Boeing původně plánoval firmu Embraer koupit, ale brazilská vláda byla
proti, aby zabránila převzetí kontroly
obranné divize Embraeru zahraniční
společností.
Boeing, který do společného podniku
vloží své aktivity v oblasti komerčního
rozvoje, výroby, marketingu a služeb,
by se tak stal jedničkou ve výrobě
menších osobních tryskových letadel. Nový podnik bude také výraznou

konkurencí programu letadel řady
CSeries kanadského Bombardieru,
na němž se podílí Airbus, ústřední
evropský konkurent Boeingu.
Embraer (který je třetím největším výrobcem komerčních letadel na světě
za Boeingem a Airbusem) a Bombardier jsou hlavními konkurenty na trhu
letadel s kapacitou 70 až 130 míst.
Takže dohody mezi Airbusem a Bombardierem a mezi Boeingem a Embraerem představují největší změnu
na globálním leteckém trhu za několik
desetiletí. Vzniká tak nový duopol, kdy
na trhu působí dvě dominantní firmy
s většinovým podílem na odbytu,
které výrazně posilují vůči novým
hráčům na trhu, jako je např. Čína. ■

v Německu jde do provozu
NejvýkoNNější superpočíTač
V superpočítačovém výzkumném centru v Jülichu (JSC) je
nyní uváděn do provozu nejrychlejší superpočítač v Německu – JUWELS (Jülich Wizard
for European Leadership
Science). Na jeho instalaci se
podílí i český tým.
Systém dodávaný firmou Atos je
postaven na technologii BullSequana X1000 využívající tzv. chlazení teplou vodou. Je navržen tak,
aby poskytoval maximální flexibilitu a univerzálnost. Dosahuje
teoretický špičkový výkon 12 petaflopů (12 milionů mld. operací
za sekundu), a v žebříčku Top500
je zařazen mezi 25 nejrychlejších
superpočítačů světa.
Svou koncepcí představuje milník na cestě
k nové generaci extrémně flexibilních modulárních superpočítačů pro širší spektrum
úloh – od big data aplikací až po výpočetně
náročné simulace. Jak
uvedl ředitel superpo-

čítačového centra v Jülichu profesor
Thomas Lippert, modulární superpočítače jsou klíčem k dostupné, energeticky efektivní moderní technologii,
která umožní realizaci exascalových
systémů. JUWELS se bude používat
pro simulace z mnoha oblastí a projektů, jako je např. Human Brain Project, jehož cílem je zlepšit pochopení
procesů v lidském mozku prostřednictvím simulace. Vědci jej využijí
i k vývoji klimatických modelů příští
generace. Zájem o nový superpočítač je mezi evropskými výzkumníky
enormní a jeho výpočetní čas má
přiděleno již 87 projektů – počítač
je tak zcela rezervován na několik
následujících měsíců. ■

Inzerce na obálce: Rexim (1.), Equi Com (2.), Misan (4.)
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Robotů ve světě přibývá – pRodeje se zvýšily
téměř o 30 %
Celosvětový prodej průmyslových robotů
dosáhl v roce 2017 rekordních 380 550 ks.
To představuje nárůst o 29 % oproti předchozímu roku 2016, kdy činil 294 300 jednotek. Vyplývá to z počátečních zjištění
World Robotics Report 2018 zveřejněných
Mezinárodní federací robotiky (IFR) na veletrhu Automatica v Mnichově.
Z hlediska objemu prodeje má nejsilnější individuální trhy Asie: v roce 2017 Čína nainstalovala
okolo 138 000 průmyslových robotů, následována Jižní Koreou s přibližně 40 000 kusy a Japonskem s ca 38 000 jednotkami. Na americkém
kontinentu jsou největším trhem USA s prodejem přibližně 33 000 průmyslových robotů,
v Evropě je to Německo s 22 000 prodanými
kusy. Největší nárůst poptávky po průmyslových
robotech zaznamenala Čína, a to o neuvěřitelných 58 %, zatímco prodeje v zemích, kde

robotizace začala dříve, probíhají pomalejším
tempem, ale s rovněž vzestupnou tendencí:
v USA meziročně vzrostl prodej robotů o 6 %,
v Německu o 8 %.
Posuzováno podle odvětví vede i nadále globální poptávku po průmyslových robotech automobilový průmysl. V roce 2017 bylo v tomto
segmentu prodáno zhruba 125 200 ks, což odpovídá růstu o 21 %. Největšího nárůstu v robotizaci dosáhl loni kovovozpracující průmysl
(+54 %), elektrotechnický/elektronický (+27 %)
a potravinářský průmysl (+19 %).
„Růst průmyslových robotů pokračuje působivým tempem po celém světě. Formovat
budoucnost a budovat rychlý rozvoj budou
současné klíčové trendy, jako je digitalizace,
zjednodušení a spolupráce mezi lidmi a roboty,“
říká Junji Tsuda, prezident Mezinárodní federace
robotiky. ■

Nové
soustružnické
centrum

kl 285
...inspirováno historií
s technologií budoucnosti

Nový typ oceli zajistí ReaktoRům 100letý pRovoz
Po nedávném představení nového materiálu
pro komponenty jaderných elektráren, určených pro provoz v tropických oblastech, ohlásilo Rusko další technologický úspěch.
Na průmyslovém veletrhu Innoprom v Jekatěrinburgu představil Kirill Komarov z Rosatomu nový
typ oceli, který umožní provozovat jaderné reaktory
minimálně 100 let.
„Jaderné elektrárny, které se staví v současnosti,
mají garantovanou dobu provozu 60 let. Pokud
však budou provozovány rozumně a ohleduplně
vůči jednotlivým komponentám a budou pravidelně probíhat potřebné modernizace, je možné

jejich provoz teoreticky prodloužit až na 100 let.
Vyvinuli jsme novou ocel pro výrobu reaktorů,
která vydrží 100 let provozu. Reaktor je zásadní,
protože všechny ostatní komponenty, jako turbínu,
čerpadla a tepelné výměníky, je možné vyměnit,
ale reaktor nahradit nelze,“ uvedl Kirill Komarov.
„Zatím nebyly provedeny reálné zkoušky, ale díky
digitálním technologiím jsme mohli metodou
matematického modelování s vysokou přesností
spočítat, že 100letý provoz bude možný,“ vysvětlil
Kirill Komarov s tím, že ověření výpočtů životnosti
materiálu pomocí materiálových zkoušek teprve
proběhne. ■

automobilky chtějí zavádět sdíleNí
elektRomobilů
Příští rok hodlá Volkswagen začít s provozem
sdílení elektromobilů – nejdříve v německých
městech a v následujícím roce i v dalších evropských zemích. Poté také v Severní Americe
a v Asii.
Cílem je oslovit lidi, kteří si nechtějí kupovat vlastní
automobil. „Jsme přesvědčeni, že trh sdílení automobilů má potenciál. Náš vozový park určený
ke sdílení budou tvořit výhradně elektromobily,“
uvedl Jürgen Stackmann, člen představenstva
VW. Razantní zaměření na elektromobilitu oznámil Volkswagen už na jaře s tím, že koncern musí
výrazně zrychlit tempo při rozvoji aktivit v oblasti
elektrického pohonu, automatizace řízení a digitalizace.
Otázkou však je, zda jde o sázku na správného
koně, vzhledem ke zkušenostem, které už učinili
jiní. Například Paříž ukončila program Autolib,
poté co se stejnojmenná firma dostala do ztráty.
srpen 2018
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Služba zaměřená na půjčování malých aut, sdružující na 150 tis. uživatelů měla problémy, přibývali
stížnosti na čistotu vozů, problémy s objednáváním,
s parkováním a také konkurence Uberu nakonec
přiměly radnici smlouvu s Autolibem vypovědět.
Pokus o revitalizaci projektu plánuje nyní automobilka Renault, která se chystá v Paříži a okolí spustit
službu sdílení vozidel objednávaných přes mobilní
aplikaci. Spolu s PSA chtějí dát k dispozici více než
2000 vozů. ■

www.kovosvit.cz
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Firmy a lidé
DS má nové
vedení
Skupina Emil Frey
v ČR jmenovala
do funkce ředitelky
značky DS od 1. července Martinu Bedrnovou, která doposud
zastává funkci marketing leadera
pro značky skupiny PSA.
Značka DS, která přenáší know-how francouzského luxusu do automobilového prostředí, nastupuje
zcela samostatnou cestu v prémiovém segmentu. To přináší i vývoj
nezávislého pracovního týmu,
nový showroom, koncept prodeje
a servisu a novou generaci vozů DS.

Změna
finančního
ředitele
S účinností od
27. června zastává
nově pozici Finančního ředitele
skupiny AutoBinck pro Českou
a Slovenskou republiku Peter Broster, který přichází ze společnosti
AAA Auto International.

Z technika
ředitelem
Společnost ELKO
EP ohlásila změnu
na pozici ředitele
výroby. Nově se jím stal Petr Demek,
který předtím působil ve firmě na
pozici zkušebního technika. Do nové
role přichází s cílem zmodernizovat
a zautomatizovat výrobní procesy.

Schneider s novou HR
Novou ředitelkou
lidských zdrojů společnosti Schneider
Electric se stala Ida
Ročňáková, která
přichází ze společnosti KONE. Bude
zodpovědná ze všechny HR procesy
a rozvoj organizační kultury firmy.

E.ON posiluje
V představenstvu
společnosti E.ON
Energie přibyla od
června nová tvář
Jana Zápotočného, který je ve
své nové funkci zodpovědný za
podporu a řízení obchodu. Dříve
pracoval na pozici obchodního ředitele ve slovenské Telefónice O2
a byl jednatelem ve společnosti
ČEZ Prodej. ■
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Čr dostala od oECd špatné
vysvědČEní za Ekologii
I když se Česko řadí mezi evropské
země s prosperujícím průmyslem,
má naše průmyslová infrastruktura
i stinné stránky: ČR patří mezi vyspělými státy i nadále k největším
spotřebitelům energie a znečišťovatelům ovzduší uhlíkovými plyny.
Konstatuje to hodnocení stavu a politiky životního prostředí Organizace
pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD), jejíž generální tajemník
Ángel Gurría navštívil v polovině července Prahu. „Česká republika je malá,
velmi otevřená ekonomika, která
v posledním desetiletí zaznamenala
vyšší růst, než byl průměrný růst
zemí OECD. Avšak skutečnost,
že česká ekonomika klade důraz
na uhlí, intenzivní průmyslovou
a zemědělskou činnost a rozvoj
silniční infrastruktury, umocňuje

environmentální problémy. Má-li
ČR dosáhnout svých dlouhodobých
cílů v oblasti klimatu, bude
muset posílit politické odhodlání
k přechodu na nízkouhlíkové
hospodářství a více investovat
do nízkouhlíkových technologií,
což bude vyžadovat nákladově
efektivnější environmentální

za prahou zahájil provoz unikátní
supErlasEr
Ve výzkumném centru ELI Beamlines v Dolních Břežanech
u Prahy slavnostně odpálili počátkem července první paprsek
z nového laseru L3. Superlaser
vyvíjela čtyři roky americká Lawrence Livermore National Laboratory, aby jej poté umístila
v Dolních Břežanech.
Do břežanského výzkumného
centra bylo zařízení, které se skládá
ze dvou částí o celkové délce 17 m
a šířce 4 m, instalováno loni. Brzy
lze očekávat první experimen-

tální výzkumy. Špičkové vědecké
centrum ELI Beamlines je unikátní
hlavně právě díky superlaseru L3.
Jak uvedl vedoucí týmu pro L3
Josef Cupal, petawattový laser už
sice není ve světě novinkou, ale
systém umístěný v ELI Beamlines je
unikátní svou schopností vystřelit
laserový pulz až 10krát za vteřinu,
což dosud ještě nikdo při takovém výkonu nedokázal. Tento
svůj špičkový výkon systém získává ve vakuové komoře vyvinuté
ve spolupráci s brněnskou firmou

politiky a lepší využívání finančních
prostředků EU,“ uvádí OECD ve
své zprávě. Podle ní je v Česku,
které je závislé na dovozu mnoha
strategických surovin a komodit,
velmi důležité, aby se s nakládáním
s odpady a materiály zacházelo co
nejúčinnějším způsobem, protože
přes dosažený pokrok v oblasti využití
a recyklace odpadů zůstávají výsledky
ČR, pokud jde o nakládání s odpady,
poměrně skromné, konstatuje
OECD. ■

Delong Instruments (která je i největší komorou vyrobenou v ČR),
kde dochází ke zkrácení laserového
pulzu na velice krátký časový úsek.
Laser najde využití v základním
výzkumu, protože jeho prostřednictvím je možné generovat podmínky, které např. panují v kosmu
a zkoumat tak děje uvnitř hvězd,
či k medicínským účelům pro výzkum a vývoj nových lékařských zařízení (např. k urychlování protonů,
které potom mohou být využity
při protonové terapii). Podobné
systémy by časem mohly pomáhat
při léčbě rakoviny a dalších onemocnění. ■

první Evropská zkouška 5g
Počátkem července spojily své síly
společnosti Cisco, Samsung
a Orange, aby v rámci testovacího
projektu v Rumunsku ukázaly
možnosti 5G sítí. Jde o první zkušební verzi 5G sítí v Evropě, na níž
spolupracuje více technologických firem.
Síť 5G běžela měsíc a půl v pilotním provozu v rumunské Kluži a její
výhody byly ve všech testovaných
oblastech potvrzeny. S využitím
širokopásmových přenosů ve
frekvenčním pásmu 26 GHz a pokročilých anténních technologií, jako je
masivní MIMO a tvarování paprsků,

dokázaly firmy při standardních podmínkách v okruhu 1 km zajistit pokrytí
s rychlostí 1Gb/s pro každého uživatele. Měření rovněž ukázala u několika uživatelů propustnost buněk až
3 Gb/s, ale kapacita systému je ještě
mnohem vyšší.
Kromě streamingu ve virtuální realitě a UHD rozlišení bylo testováno
i fungování moderních senzorů pro
chytrá města. Aplikace Smart City
využila např. připojovací uzel instalovaný na pouliční lampě a poskytující
bezdrátové připojení pro snímače teploty a vlhkosti a bezpečnostní kamery.
Součástí projektu byla i analýza kame-

rových systémů v reálném čase – video
data neslouží jen k bezpečnostním
účelům, ale mohou být použita např.
k přesnému počítání lidí, kteří se pohybují v oblasti kamery, poskytují cenné
informace pro lepší organizaci prostoru pro efektivitu a lepší služby. ■
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pozvání na veletrh

EuroBLECH 2018:

KROK DO DIGITÁLNÍ REALITY

Od 23. do 26. října letošního roku proběhne v Německu na výstavišti v Hannoveru mezinárodní
výstava technologií zpracování plechů EuroBLECH 2018. Na 25. ročníku tohoto prestižního
veletrhu si již zajistilo svůj prostor přibližně 1400 vystavovatelů z 38 zemí.

V

ystavovatelé z předchozí akce EuroBLECH
2016 mají již dnes rezervovanou prakticky
veškerou výstavní plochu. Ta byla před dvěma
lety obsazena s rekordním výstavním prostorem
87 800 m2. Nejvýznamnějšími účastníky v současné
době jsou především Německo, Itálie, Turecko, Čína,
Nizozemsko, Španělsko, Švýcarsko, Rakousko a USA.
Každé dva roky se EuroBLECH, přední světová
výstava pro průmysl zpracování plechu, stává
tradičním místem setkání projektových inženýrů,
výrobních manažerů, manažerů jakosti, výrobců
i zákazníků, technických ředitelů a odborníků z výzkumu a vývoje, aby se seznámili s nejnovějšími
trendy a stroji v segmentu obrábění plechů. V letošním roce ožijí haly 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 a 27
v areálu hannoverského výstaviště od úterý 23.
října do pátku 26. října od deváté hodiny ranní do
šesté hodiny večer.

Návštěvníci mohou očekávat kompletní spektrum inteligentních řešení a inovativních strojů
pro moderní kovozpracující výrobu. V současné
průmyslové výrobě je významným faktorem fenomén digitální transformace, umožňující dosáhnout
vyšší úroveň automatizace a prediktivní údržby
a tím i výrazně zvýšit efektivitu. Tento vývoj se odráží také v letošním ročníku veletrhu EuroBLECH
s mottem: Krok do digitální reality, protože hlavním
tématem práce s plechem se staly Průmysl 4.0
a koncepčně související inteligentní továrna. Jde
o téma, které se stalo důležitou oblastí nejen pro
srpen 2018
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velké společnosti, ale zejména pro malé a střední
firmy, které v blízké budoucnosti hodlají investovat
do těchto technologií, aby získaly konkurenční
výhodu na svém trhu.

v online soutěži EuroBLECH 2018, vyhlášené v pěti
kategoriích, které jsou zveřejněny na webové
stránce www.euroblech.com/2018/english/
awards/. Hodnotí se nejlepší praxe, inovace, excelence a vynikající výkonnost. Pět vítězů – po jednom
v každé kategorii – bude vybráno odborníky z kovozpracujícího průmyslu prostřednictvím online
hlasování, které bude zahájeno v září.
Letošní soutěž Krok do digitální reality je zaměřena
na téma podniků v digitálních a automatizovaných
procesech. Pět kategorií se zaměřuje na stěžejní
okruhy problematiky kovozpracujícího průmyslu
v digitálním kontextu odvětví výroby plechu: První
kategorie „Digitální transformace“ je otevřena pro
podniky s vynikajícími schopnostmi při uplatňování
inteligentních výrobních metod. Druhá, s označením
„25 EuroBLECH shows“, vybírá nejzábavnější příběh
z veletrhu, a to buď od návštěvníků, nebo od vystavovatelů, kteří se účastnili veletrhu během jeho dlouhé
historie. Třetí kategorie „Cyber Security“ zdůrazňuje
důležitost bezpečné výměny dat v rámci výrobního
prostředí. Čtvrtá pod názvem „Nejlepší start-up“ odmění nové firmy za vynikající výkon. Průkopníkům
v oblasti lehkých konstrukcí je pak určena pátá kategorie „E-Mobility“. Uzávěrka pro přihlášky (registraci)

Profil výstavy
EuroBLECH je největší veletržní akcí pro průmysl
zpracování plechu na světě a pro vystavovatele
i návštěvníky je příležitostí, jak získat přehled o nejnovějších inovativních výrobních řešeních aktuálně
dostupných na trhu. Živé demonstrace v expozicích
vystavovatelů nabízejí obchodním návštěvníkům
možnost vidět stroje a systémy ze všech oblastí
práce s plechem v akci. Výstavní profil veletrhu
zahrnuje patnáct různých technologických sektorů, díky tomu pokrývá celý technologický řetězec
zpracování plechu: polotovary i hotové výrobky,
manipulaci, separaci, tváření, flexibilní zpracování
plechu, zpracování trubek/řezů, spojování, svařování, aditivní výrobu, povrchové úpravy, zpracování
hybridních konstrukcí, nástroje, řízení jakosti, systémy CAD/CAM/CIM, tovární a skladové vybavení,
ale i výzkum a vývoj.
Seznam vystavovatelů, který je k dispozici na internetových stránkách veletrhu EuroBLECH, je
pravidelně aktualizován a poskytuje přehledné
informace o vystavujících společnostech, jako jsou
profily firem, on-line tiskové zprávy, firemní videa
a kontaktní údaje. Nejnovější zprávy o výstavě, vystavovatelích i průmyslu jsou zasílány každý měsíc
až do začátku akce prostřednictvím newsletteru.
Zájemci o veletrh mohou sledovat dění také prostřednictvím sociálních médií – Facebook, Twitter,
LinkedIn, YouTube, a nyní už i na Instagramu. Oficiální hashtag je #euroblech.
Registrační formulář pro EuroBLECH News je k dispozici i na webových stránkách www.euroblech.com.

EuroBLECH 2018 odmění v letošní
soutěži 5 firem
Již po třetí vyzývají pořadatelé významné organizace a firmy v oboru zpracování plechu k účasti

do soutěže je 31. srpna 2018. Poté budou příspěvky
zveřejněny na internetových stránkách EuroBLECH
a zahájeno hlasování, v němž si komunita pracující
s plechy může vybrat svůj preferovaný příspěvek
v každé kategorii prostřednictvím online hlasovacího systému. Hlasování bude ukončeno 30. září
a vítězové budou oficiálně vyhlášeni na slavnostním
ceremoniálu EuroBLECH 2018 dne 24. října. ■

Příspěvky všech účastníků budou zveřejněny na
internetových stránkách EuroBLECH, které jsou
pravidelně využívány jako informační platforma
odborníků v oboru zpracování plechu.
Více informací o online soutěži EuroBLECH 2018,
stejně jako o podmínkách účasti, je k dispozici
na www.euroblech.com/2018/english/
awards/.
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Letošní pražský festival vznikl s podporou PRUSA
Research, světového výrobce 3D tiskáren, takže
nebyla nouze ani o vyzkoušení 3D tisku. A že se
akce setkala s úspěchem, o tom svědčila skvělá
atmosféra a účast přes 10 000 návštěvníků během
dvou dnů, kdy festival probíhal.

Maker Faire aneb přehlídka šikovnosti
Předposlední červnový víkend (23.–24. 6. 2018) se uskutečnila v Průmyslovém paláci pražského
výstaviště opravdu povedená akce s názvem Maker Faire, což lze volně přeložit jako veletrh
kutilů. Šlo o první ročník této akce v Praze a podle velkého zájmu veřejnosti, jak jsem se mohl
přesvědčit osobně, určitě nebude poslední.
Když jsem jako malý kluk jezdil na prázdniny k dědečkovi, vždy mě fascinovalo, co všechno děda
dokázal opravit nebo vytvořit. I když se věnoval
ševcovskému řemeslu, nebyl pro něj žádný problém
opravit třeba nástěnné hodiny. Byla to krásná doba,
nic se nevyhazovalo, všechno se dalo spravit, aby
to sloužilo dál ke spokojenosti všech. Vzpomínám
si, jak děda sebral někde pohozený šroubek s tím,
že se jednou hodí...

Ale dost vzpomínek, když jsem se dozvěděl o připravované akci Maker Faire, musel jsem se tam jet
podívat. Byl jsem hned u vchodu velmi mile překvapen obrovským zájmem návštěvníků, ale nejvíce
mě potěšilo, že si tuto akci nenechaly ujít celé rodiny
s dětmi. To je opravdu povzbuzující hlavně v době,
když se díky různým nařízením z EU odbourávají na
základních a středních školách práce v dílnách nebo
třeba chemické pokusy, aby si děti náhodou neublížily.
Vše se nyní přesouvá do virtuální reality a dnešní mladá
generace pomalu neví, jak vypadají kombinačky.
Na festivalu Maker Faire se představilo na 180 tvůrčích projektů, bylo možno shlédnout 50 různých
vystoupení, nechyběly ani workshopy a přednášky
zajímavých lidí, jako např. Petra Koubského, odborníka na informační technologie.
Maker Faire není ryze českým výmyslem, pochází ze
Spojených státu a jde o lidovou přehlídku různých
inovací, kreativních technologických nápadů a kutilských dovedností. Jak řekla ředitelka festivalu
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Maker Faire Prague Denisa Kera: „Makeři jsou prostě
kutilové nové generace, kteří své nápady sdílejí
a tím inspirují ostatní, aby si něco vyzkoušeli vyrobit.“ festivalu nevystavovali jen „dospěláci“, ale
i děti, senioři ba i celé rodiny, pro které jsou koníčky
a různé bastlení v kůlnách a sklepních dílnách
určitým způsobem trávení volného času.
Asi nejvíce návštěvníků zaujalo obrovské vzduchové
dělo, které je největším zařízením svého druhu na
světě. Výstřel z něj doprovází mohutná rána a také
tlaková vlna, která dokázala zbourat zeď postavenou
celými rodinami z kartónových krabic. Můj obdiv
patřil skleněným parním strojům a také největší
velkoformátové fotografii Prahy, která tvořila samostatnou kruhovou „místnost“.
Zájemci si mohli zahrát třeba piškvorky proti „umělému mozku“ ze zavařovacích sklenic nebo si vytvořit vlastní elektronický hudební nástroj. Nechyběly
ani pokusy v dětské chemické laboratoři pod patronací firmy BASF. Bylo neuvěřitelné vidět rozzářený
dětský obličej, když se modrá tekutina odbarví
v čirou, pomocí šťávy z citrónu či pomeranče.

Tento první ročník festivalu možná odstartuje další
akce. Organizátoři už nyní plánují nejen druhý ročník festivalu, ale i vytvoření mini Maker Fairů na
školách v různých městech po Česku, aby kutilství
bylo pomůckou i kvalitnímu vzdělávání. ■
Petr Kostolník

K aktivaci vzduchového děla...

...jej musí několik lidí natáhnout

/
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Moderní alchyMisté nové
generace pro svět zítřka
Chemie je už od dob středověkýCh alChymistů úžasným
světem, který se prolíná Celou globální ekonomikou.
o tom, že jednomu z největšíCh ChemiCkýCh konCernů
nejde jen o strohý byznys, ale leží mu na srdCi i zájem
nejmladší generaCe o vědeCké obory, s námi hovořil
jednatel české pobočky společnosti basF Filip dvořák.
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zkouškami. Třeba pro automobilový průmysl,
který je jedním z hlavních oborů působnosti
BASF, není mnoho dodavatelů v naší branži. Na
trhu jsou dva až čtyři hráči tohoto ranku schopní
dodávat v požadované kvalitě, řeší se pak spíše

V domácí Škoda Auto ne?
Tam sice aktuálně ne, ale protože máme nejširší
škálu barev, možná vůbec nejrozsáhlejší portfolio
na světě, pokud firmy potřebují barvu na nějaké
speciální série, podnikové flotily, která není ve standardní nabídce, obracejí se většinou na nás.
Se segmentem automotive úzce souvisí i další
oblast, ve které se teď firma hodně angažuje:
elektromobilita a bateriový byznys...
Dynamika v segmentu celého bateriového průmyslu je velká a BASF chce hrát významnou roli
v tomto byznysu a být předním dodavatelem katodových materiálů pro baterie. Ať už lithium-iontových nebo jiných typů. Samozřejmě stěžejní je
pro firmu zaměření na automobilový průmysl, ale
sledujeme i ostatní sektory, např. sektor ukládání
energie a jejich zásobárny – energy storage. Pokud
jde o Česko jako takové, trochu se obávám, že bateriový byznys pro velké automobilky půjde mimo
nás, podobně jako je tento segment přes dosavadní
snahy s otazníkem i v Německu. Vše nasvědčuje
tomu, že pro Evropu bude velmi obtížné dohnat
již dnes velmi vyspělou konkurenci z Asie.

otázka ceny, termínů dodávek a schopnosti dodat
požadované množství, případně přizpůsobit požadovaný produkt konkrétním výrobním linkám.
Laky jsou v automotive módní záležitostí,
což zřejmě vyžaduje spolupráci s automobilkami...
Přesně tak. Je to hodně podobné módnímu průmyslu, téměř fashion byznys, kde mistři designéři
v Miláně, Londýně a New Yorku určí trendy pro

Dalším stěžejním oborem u nás je pro BASF
stavebnictví, probíhá i tady v posledních letech hodně inovací?
Ano, věřím, že zde máme opravdu co nabídnout.
Určitě stojí za zmínku, že naše značka PCI jako
první přinesla na trh cementová lepidla na keramické obklady pro aplikace v tenkých vrstvách,
a to již v roce 1959. Dnes určujeme standardy trhu
s produkty jako PCI Nanolight, jedná se o první
tenkovrstvé lehčené flexibilní lepidlo na obklady
a dlažby na bázi nanotechnologie. Novinky Slentite
a Slentex jsou vysoce inovativní izolační materiály,
které zajišťují vynikající tepelnou izolaci ve spojení
s tenkým designem. Naše značka Master Builders
Solutions představila novou příměs do betonu MasterSuna SBS, která umožňuje zpracování předtím
nevhodných druhů písku s vysokým obsahem jílu
do vysoce kvalitního betonu. MASTERTOP 1327 je
první podlahový systém, který snižuje kročejový
hluk až o 20 dB a obsahuje pouze tekuté komponenty. Inovace jsou tedy důležité, ale stejně
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Příští rok slaví BASF výročí, 40 let na zdejším
trhu. Jak vidíte ty uplynulé roky z dnešního
pohledu?
Společnost BASF s.r.o. jako separátní entita zahájila
oficiálně činnost až v roce 1991, ale značka BASF
v Česku funguje opravdu
už čtyři desetiletí. Její
počátky u nás jsou spojeny
primárně s agrochemií,
postupně se na český trh
dostalo mnohem širší
spektrum produktů a služeb, které portfolio společnosti zahrnuje. Dnes už má
zde firma i vlastní výrobu.
Pokud hodnotíme novodobou historii na českém
trhu od roku 1991, je to
jeden velký příběh úspěchu. To samozřejmě souvisí
s tím, jak rostl a vyvíjel se
transformovaný průmysl
v ČR s ohledem na to,
že jsme hodně navázáni
na německé firmy, které
zde v hojné míře působí,
zejména v automobilovém průmyslu. Při prezentaci našich výsledků
jsme mohli konstatovat
10–11% růst každý rok
v průběhu posledních let,
což je skutečně úžasné.
Loňský rok jsme skončili
s 666 miliony eur, což
je sice z pohledu bible
nešťastné číslo, ale my si
na něj z ekonomického
pohledu rozhodně
nemůžeme stěžovat, i když
představuje v meziročním
srovnání „jen“ 7% nárůst. Na výsledcích se totiž odrazil stagnující segment katalyzátorů do dieselových
motorů, který až dosud u nás běžel velmi dobře.
Naší úlohou v České republice je hlavně technická podpora. Vyjednávání velkých dodávek se
většinou odehrává na vrcholové úrovni. U homologizovaných, standardizovaných materiálů se příslušná kvalita a shoda se standardy předpokládají
jako hotová věc, proto vše od technických plastů,
polyuretanů až po laky musí projít příslušnými

příští sezónu. Obdobně je to v automobilovém
průmyslu, kde několik hlavních designérů určuje
trendy na automobilovém trhu i pro barvy.
V tomto smyslu máme i svoje designéry, kteří
komunikují s těmi automobilovými, a na laboratořích pak je, aby byly schopné požadovanou
barvu či odstín vytvořit.
Probíhá to na několika úrovních: v první fázi, která
je spíše technická, se řešení testuje, zda je novinka
vůbec vyrobitelná, pak jaké má parametry, testuje
se odolnost, trvanlivost atd. Pokud je vše ověřeno
a schváleno, a uvažovaní výrobci projdou po certifikační stránce, může přijít na řadu byznysová fáze,
kdy se jedná o dodavateli a ceně. A totéž pak může
probíhat na jednotlivých úrovních, resp. značkách
koncernu. Vítěz tendru má pak na určitou dobu
zajištěny zakázky na příslušnou barvu či lak ve velmi
zajímavém objemu. BASF takto například získal
kontrakt na speciální bílou barvu pro Audi a VW.

rozhovor
▲
▲

důležité jsou i osvědčené produkty. Například naše
průmyslové podlahové řešení UCRETE již téměř
50 let nabízejí výjimečnou odolnost vůči agresivním chemikáliím i extrémním mechanickým
a tepelným šokům. Poskytují tak našim zákazníkům
dlouhotrvající a odolné řešení.
Protože jde o velmi inovativní produkty, jsou tím
pádem také většinou drahé, a přesvědčit investory
v Česku, kde se zpravidla hodně tlačí na cenu, že se

u nás už přinejmenším stejná, ne-li dokonce
vyšší. V Německu ale fungují velmi silné odbory,
schopné docilovat pro zaměstnance mnohem
komfortnější podmínky, a to nemluvím o agenturních pracovnících.
To přináší velký tlak, aby firmy neustále zvyšovaly
efektivitu a investovaly ve výrobních závodech do
automatizace, robotizace, digitalizace, a mohly tak
udržet krok s konkurencí. Způsob, jakým se často

Buď si je v případě potřeby najdeme sami, nebo si
oni najdou nás.
Problém může být spíše u pozic spojených s byznysovou kvalifikací, kde je velký boj o kvalitní pracovníky.
Právě kvůli specifikaci oboru, ve kterém působíme,
nestačí„univerzální manažer“ na pozici market developement, ale je potřeba člověka s určitou znalostí
oboru v němž firma operuje. Takže například z 15
kandidátů, které jsme na tento post nedávno posuzovali, odpovídal našim představám pouze jeden.
Ze třinácti divizí, které v současnosti korporátní
struktura BASF zahrnuje, je dvanáct aktivních i na
českém trhu – těžko najdete u nás nějaký průmysl,
kde by firma nebo její produkty nefigurovaly. Jsme
na začátku nebo v průběhu řetězce každého průmyslového sektoru, což znamená, že jde o mezisektorové, mezioborové dovednosti, které by daný
člověk měl zvládat, a to už není úplně jednoduché.
Je potřeba specializované know-how a schopnost
obsáhnout problematiku komplexněji v celé šíři. Ale
technické, resp. chemické specialisty na jednotlivé
segmenty, jako jsou laky, pigmenty apod., s tím
problém nemáme.
Pracujete i se školami?
V loňském roce jsme od VŠCHT měli doporučenou
doktorandku, která pro nás pracovala na své práci
a zároveň to bylo téma, které nás zajímalo z hlediska
našeho byznysu v ČR. Byla to zatím první vlaštovka,
která se ale osvědčila, takže bychom v tom chtěli
pokračovat.

jejich používání vyplatí, je těžké. Přitom umožňují
mj. významně zkrátit různé technologické lhůty,
což je při dnešní výstavbě velmi důležitý faktor. To
by mohlo odstranit či redukovat řadu dosavadních
problémů, jako jsou dlouhé doby výstavby provázející mnoho státních zakázek. Stát zatím není
ale dost bohatý, aby mohl jít cestou vyspělejších,
lepších technologií, jako třeba stavebnictví v Dubaji, kde se tyto věci už velmi osvědčily. Ve finále
jsou ale i úspornější, např. povrchy silnic či fasády
objektů mají lepší odolnost a vyšší životnost, jsou
tedy trvanlivější a snáze se udržují. Doufám, že i v ČR
to budeme jednou schopni zaplatit a více používat,
pak by např. rekonstrukce silnic mohla trvat místo
osmi měsíců třeba jen pět.
Kromě produktového portfolia jsou jedním
z klíčových prvků zaměstnanci, což je pro
většinu firem u nás nyní akutní problém. Jak
to vnímáte?
Nedostatek pracovních sil je tématem číslo jedna
nejen u nás, ale i v sousedním Německu, na kterém
je česká ekonomika silně navázaná. Nemyslím
si, že se tento stav v nejbližší budoucnosti nějak
změní. Z hlediska české ekonomiky to ale může
mít i pozitivní vliv v tom smyslu, že možná konečně
porostou mzdy, protože rozdíl mezi nákladem
na mzdu dělníka v Německu a v České republice je pořád velký. Přitom z hlediska produktivity
práce ve výrobních závodech je v řadě případů

10

tato otázka řešila dříve, že se přenášela výroba do
„levnějších“ zemí, není možné donekonečna. Postupně, minimálně z logistického hlediska, narazí na
určité limity, kdy se jednoduše přestane vyplácet.
Vy problémy v situaci, kdy je v ČR extrémně
nízká nezaměstnanost, s hledáním potřebných
lidí nemáte? Právě hi-tech firmy jako je BASF,
potřebují často lidi s vysokou kvalifikací...
Vidím v tom dvě roviny. První jsou specializovaní
odborníci, druhou představují ostatní zaměstnanci.
A zatímco s první kategorií potíže nejsou, paradoxně máme největší problém najít lidi do výroby,
např. pro továrnu v Chrudimi. Všude se zvyšovaly
platy, ale tlak z jejich strany je velký – nejde o zvyšování platů v řádu dvou, tří procent, ale o desítky,
což je samozřejmě z hlediska podnikové ekonomiky
už poměrně zásadní problém.
Na druhou stranu, pokud jde o opravdu vysoce
specializované pracovníky, ti se k nám naopak spíše
hlásí sami. BASF má v daném sektoru výbornou
reputaci, takže odborníci nás často sami vyhledávají. A to platí i o absolventech technických škol.
Například i na VŠCHT je celá řada sylabů, kde se
pracuje s našimi materiály, a třeba i její rektor mi
nedávno potvrzoval, jak často se dostanou skrze
různá témata k pojmu BASF. Tím, že má firma obrovské zázemí výzkumu a vývoje, je atraktivní, takže
u opravdu specializovaných pozic nemohu zatím
říci, že bychom měli problémy získat kvalitní lidi.

/
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rozhovor
Kromě byznysu se BASF zaměřuje i na mladou
generaci, a to včetně těch nejmladších, jak
dokazuje třeba projekt Kids‘ Lab, který seznamuje nejmladší generaci se světem chemie,
nebo zapojení firmy do letošní akce Maker
Fair, jež letos poprvé probíhala v Praze. Vidíte
už konkrétní výsledky?
Projekt Kids‘ Lab zaměřený na 7–12leté děti loni
oslavil 20 let svého trvání a za ty dvě dekády už obsáhl na tři desítky zemí, u nás běží od roku 2012, kdy
jsme takovéto laboratoře pro střední a východní Evropu zakládali. Máme na to jen skvělou odezvu, což
dokumentuje i to, že poptávka po těchto dětských
programech permanentně převyšuje naše možnosti
pořádání dvou kurzů týdně. S jednou sadou pokusů
bychom mohli pokračovat klidně několik let, ale namísto toho je pravidelně inovujeme – například loni
na podzim jsme veřejnosti představili sadu pokusů
nazvanou Chytří gurmáni. Tu si děti mohly vyzkoušet
také na festivalu Maker Faire. Během pouhých dvou
dnů veletrhu si ho vyzkoušelo na 600 dětí. Nedávno
jsme počítali, že programem Kids‘ Lab prošlo v ČR
přes 10 tisíc dětí, celosvětově pak přibližně 800 tisíc
– a to už by nějakou stopu zanechat mělo.
Snažíme se u nich vzbudit pomocí přirozeného
zájmu a hravosti vztah k přírodním vědám – v tomto
případě konkrétně k chemii. I když je to jen kapka
v moři, kterou můžeme jako firma přispět. Důležité
je, když učitelé, kteří přivedou svoji třídu do Národního technického muzea, kde projekt probíhá, vidí
na vlastní oči, že pokud se seznamování s vědou

odehrává formou zábavných pokusů v duchu Komenského principu „škola hrou“, že taktika vzbudit
v dětech badatelského ducha skrze nějaký příběh
perfektně funguje. Stačí v dětech probudit jejich přirozenou zvědavost, kterou mají v tomto věku v sobě.
Zatímco „suchá“ chemie, kterou mají v pozdějších
ročnících, už je moc nebaví a často ji ani nerozumí,
protože už není zasazena do nějakého kontextu,
který by žáky upoutal. Prostě se ji jen biflují kvůli

klasifikaci. A pokud nemají v rodině někoho, kdo je
k tomu přivede, nebo ve škole výjimečně osvíceného učitele nebo učitelku, což jsou spíše výjimky, už
je tento jinak poměrně vzrušující atraktivní obor míjí.
Takže bude asi potřeba zamyslet se i nad
koncepcí vzdělávacího systému jako takového, aby odpovídal potřebám moderní doby,
a hlavně budoucnosti, jak dnes upozorňují
samotné školy...
V oborech jako je chemie navíc situaci příliš nepomáhají řešit ani přísné bezpečnostní předpisy EU, které
učitele od pokusů při výuce spíše odrazují a podle
některých je doslova paralyzují. Ale na druhou stranu
jsou tu i pozitivní zprávy. Například mě mile překvapilo konstatování pana ředitele jedné ze středních
chemických škol, že noví studenti, kteří přicházejí
během posledních let, jsou na mnohem vyšší úrovni
a daleko lépe připraveni, než jejich předchůdci. To
je samozřejmě potěšitelné a možná na tom máme
i trochu své zásluhy. Projekty jako je Kids‘ Lab
Abrakadabra nebo Maker Fair skvěle fungují a evidentně je o ně zájem, a to mě nesmírně těší.
Děti, resp. mládež, které se chytnou technických
nebo technologických oborů, jako je třeba chemie, budou vysoce cenění kvalifikovaní specialisté.
Protože tyto obory, které budou pro společnost
nejdůležitější, budou nejlépe placené. Obecně se
soudí, že nejvíce ceněná bude znalost nějakého
oboru se schopností to uchopit digitálně, ale asi
je dnes těžko říci, kdo to bude.
Třeba jste ho už potkali na Maker Fair nebo
v Kids‘ Lab…
Možná. To klidně může být, děti, které jsme tam
měli, jsou vesměs hodně talentované a mají velký
zájem o tyto věci. Ale v každém případe se bavíme
o velmi úzké skupině lidí, která má intelektuální
schopnosti tyto požadavky doby obsáhnout a bude
pro moderní společnost nepostradatelná. Ale na
druhou stranu tu je masa, majorita těch ostatních,
a to je zásadní věc, s kterou se bude muset svět
v nejbližší době vypořádat. ■
Děkujeme za rozhovor.
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pozvání na veletrh

Lipsko se připravuje
na veLetržní sezónu 2019
Již jen půl roku zbývá do doby, než se ve veletržním areálu v německém Lipsku otevřou brány
jedné z významných akcí strojírenské, kovozpracující a subdodavatelské branže v Evropě –
od 5. do 8. února 2019, tedy v termínu o měsíc dřívějším než obvykle, bude tamní výstaviště
hostit mezinárodní veletrhy Intec a Z 2019.
Dvojice průmyslových veletrhů, které se konají
s dvouletou periodicitou vždy v lichých letech,
získala svým počtem vystavovatelů (1382 v roce
2017) silnou pozici mezi nejvýznamnějšími strojírenskými veletrhy v Evropě. Podle organizátorů vše
nasvědčuje tomu, že i nadcházející ročník nebude
výjimkou. Už nyní je registrovaný zvýšený zájem
vystavovatelů o výstavní plochu. Jak potvrzuje
Kersten Bunke, projektová manažerka veletrhů,
jsou ohledně dalšího vývoje obou veletrhů velmi
optimističtí: „Od partnerů i vystavovatelů jsme zaznamenali velmi pozitivní reakce.“

oficiální expozice českých firem. Zejména pro malé
a střední firmy je přitom zásadní nejen finanční aspekt,
ale i blízkost Lipského veletržního areálu, vždyť např.
z Prahy až na výstaviště je to zhruba 260 km. Účast
na společném stánku je díky státní podpoře možná
za velmi výhodných podmínek, což firmám usnadní
a zatraktivní šanci prosadit se mimo domácí trh.

Přidaná hodnota: atraktivní
doprovodný program
Kromě samotných expozic bude tradičním lákadlem
i tematický doprovodný program. Prezentace vystavo-

vatelů doplní odborný program, který nabídne ideální
platformu pro transfer inovací a nejnovějších poznatků
výzkumu do průmyslové praxe. Jedním z příkladů
může být přehlídka„Aditivní + hybridní výroba – praktické aplikace nových výrobních technologií“, kde
bude formou atraktivních exponátů představeno
spojení aditivních výrobních postupů a nejnovějšího
technologického vývoje v oblasti odlehčených konstrukcí. Součástí této přehlídky bude i expertní fórum,
které během všech veletržních dní umožní náhled na
aktuální stav vývoje techniky v dané oblasti.
Chytrá výroba, digitalizace a také nové koncepty
mobility a jejich dopady na strojírenský a subdodavatelský průmysl, to jsou další témata, která budou
v odborném programu veletrhů Intec a Z 2019
hrát důležitou roli. Podrobnější informace nejen
o programu, ale i obsahovém zaměření veletrhů
lze získat na stránkách: www.intec-lipsko.cz
a www.z-lipsko.cz. ■

Šance i pro menší české firmy
Mezinárodní veletrh obráběcích strojů a automatizace výroby Intec a mezinárodní subdodavatelský
veletrh dílů, modulů a technologií Z 2019, což je
v podstatě zkratkové označení německého pojmu
Zuliefermesse, tedy veletrh subdodavatelů, patří
mezi významné události veletržní sezóny příštího
roku. Vzhledem k tomu, že jde o veletrhy určené
pro výrobce a dodavatele průmyslových firem
v zemi, která je největším obchodním partnerem
ČR, je jejich význam pro české firmy jako příležitost
k zvýšení svých šancí u německých zákazníků a na
získání nových kontraktů zřejmý.
Tyto specializované akce jsou svým zaměřením a oborovou skladbou vhodné nejenom pro velké koncerny
a společnosti s celosvětovou působností, ale i pro
menší a střední firmy. Například subkontraktační veletrh Z vnímá řada těchto firem jako osvědčenou platformu, kam se jezdí pro konkrétní zakázky. Ministerstvo
průmyslu a obchodu ČR proto na podporu českých
výrobců zde pravidelně organizuje velice úspěšné
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strojírenství

Nová hNací síla: „ElEktrické sNy“
v automobilovém průmyslu
Vzpomínáte si na píseň together in electric Dreams? V roce
1984 to byl mezinároDní hit oD mého spoluobčana, itala
giorgia moroDera, a britského sklaDatele philipa oakeyho.
Dnes je to již kultoVní sklaDba. tenkrát se obracela ke
generaci stojící na počátku Výpočetního Věku a zabýVala
se možnostmi sVěta, Ve kterém jsme obklopeni
elektronikou.

o patent na pevnou baterii, jejíž cena je oproti současným srovnatelným bateriím třetinová, je mnohem lehčí a její nabití na 800 km zabere jen asi jednu
minutu. Společnost Fisker očekává, že tato technologie bude pro použití v automobilovém průmyslu
dostupná za čtyři až pět let. K výrazným pokrokům
dochází také v infrastruktuře, kde se Evropa drží na
první pozici v oblasti ultrarychlých nabíjecích stanic.

Co to všechno znamená?

D

íky své práci u společnosti Rockwell Automation mám tu čest pomáhat mnoha předním
výrobcům automobilů, ale i několika odvážným startupovým firmám k uskutečnění jejich
vlastních elektrických snů.
V současné době se budoucnost elektrických vozidel jeví jako obzvlášť zářná, a to díky třem klíčovým
hnacím silám:
Vyspělé technologie: Elektrická vozidla, včetně
hybridů, už jsou s námi poměrně dlouho a již byla
důkladně otestována i na úrovni spotřebitelů. Noví
hráči na trhu, jako jsou společnosti Fisker nebo Tesla,
posouvají hranice se svou nabídkou, která sahá
daleko za „městská vozítka“ až k vysoce výkonným
a luxusním vozům.
Ekologické závazky: Elektrická vozidla jsou nutná
pro dosažení důležitých ambiciózních závazků v oblasti snižování emisí.
Faktor „Uber“: Služby sdílení automobilů mění
paradigmata vlastnictví vozidel. Může se stát, že
vlastnictví vozů se již brzy stane minulostí a tradiční
sběratelé aut téměř vymizí. Elektrická autonomní
vozidla slibují bezpečnější a úspornější cestování.
Spotřebitelé by také mohli platit pouze za dobu
nebo vzdálenost, na kterou vůz využívají.
Vůz Jaguar F-PACE využívá technologií společností
Rockwell Automation a Cisco. Výrobní proces se
vyznačuje ověřenými, rozšiřitelnými a zabezpečenými architekturami, kde správa dat napomáhá
zdokonalování obchodní výkonnosti.
Výrobci automobilů, a to i takoví velikáni jako
Google nebo Apple, jsou si těchto hybných faktorů
dobře vědomi a do e-strategií investují značné
prostředky. I středoproudé automobilky si dávají ambiciózní cíle. Společnost Volvo například
veřejně vyhlásila svůj záměr v roce 2019 na trh
uvést pouze elektrické a hybridní modely, tzn.
již příští rok!
Tento a další vývoj může mít za následek růst podílu nově vyrobených elektromobilů ze současného zlomku procenta na více než 50 % během
následujících 10 až 15 let.

k výrobě, který by optimalizoval výrobu elektromobilů a uspokojil požadavky trhu.
Startupoví výrobci elektromobilů se mohou od
tradičních automobilek mnoho přiučit. Podívejte
se na webových stránkách společnosti Rockwell
Automation, jak systém Connected Enterprise pomohl automobilce Kia dosáhnout 70% snížení doby

Role datově náročné výroby

Překonání překážek v infrastruktuře

Automobilky musí překonat celou řadu překážek,
ale i zpřetrhat některé vazby, aby využily potenciálu
vzkvétajícího trhu s elektrickými vozidly. Pravděpodobně nejdůležitějším úkolem je pro ně nyní
zaujmout propojenější, datově náročný přístup

A co další překážka, které trh s elektromobily čelí:
akumulátory a infrastruktura nabíjecích stanic?
Její překonání je v zájmu všech, a i v této oblasti
se dosáhlo výrazného pokroku.
Firma Fisker například v roce 2017 podala žádost
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bezpečnostních odstávek a umožnil firmě Jaguar
Land Rover zvýšit obchodní výkonnost.
Současně však tradiční automobilky začínají napodobovat nové obchodní modely a technologický
vývoj ad hoc, který popularizovaly startupové společnosti. Lepší integrace dat – přístupnější a zpracovatelnější data – jsou dalším klíčem k úspěchu
těchto přístupů.

Nejnovější vývoj směřuje k naprostému převratu
v dopravě, jaký jsme nezažili od doby, kdy lidé sesedli z koňského hřbetu a nasedli do aut.
Historie společnosti Rockwell Automation sahá
až do roku 1903, ve kterém Henry Ford založil svou Ford Motor Company. Od té doby se
zaměřujeme na podporu rozvoje automobilového průmyslu. Nyní se formuje nová éra, a my

jsme – slovy výše zmíněné písně – odhodláni
pomáhat automobilovému průmyslu dosáhnout
„elektrických snů“. ■
Paolo Butti, Industry Manager Auto & Tire,
Rockwell Automation

Zjistěte další informace o našich inovativních
řešeních pro automobilový průmysl na webu
www.rockwellautomation.cz
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SKF má pro KonStruKtéry

nové simulační nástroje SimPro Quick a Expert
Návrh nových strojů je nyní nutné provádět rychleji a finančně efektivněji, než tomu bylo
v nedávné minulosti. Aby konstruktéři udrželi svou konkurenční výhodu v neustále se měnicím
prostředí, využívají stále sofistikovanější software pro celý proces konstrukce. Umožňuje jim
to nacházet nové konstrukční alternativy, mohou zvážit více parametrů a tím zkracují dobu,
za kterou se produkty dostanou na trh.
SKF nyní pracuje se dvěma novými softwarovými nástroji. První z nich je SimPro Quick, simulační software,
který už nyní používají konstruktéři českých průmyslových firem, ale vhodný je i pro vysoké školy technického
zaměření. Druhý softwarový nástroj, SimPro Expert, je
určen pro velmi pokročilé uživatele a využívají jej tak
pro své zákazníky především aplikační inženýři SKF.
SKF SimPro Quick je simulační software pro aplikace s jedním hřídelem, který je určen k rychlému
posouzení návrhu uložení ložisek a jejich provozní
výkonnosti na základě požadavků a podmínek aplikace. Cílem nástroje je poskytnout větší rozsah
technických znalostí SKF a zajistit samostatnost
v zájmu urychlení procesu návrhu a optimalizace
volby ložisek. Mezi největší výhody tohoto programu patří přímé využití technických znalostí
SKF a podrobných údajů o výkonnosti výrobků,
snadnější a rychlejší komunikace a podpora vzhledem k tomu, že nástroj využívají i aplikační inženýři
SKF. Program se spouští na místním počítači, bez
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nutnosti odesílat důvěrná data modelu nové konstrukce do SKF. Umožňuje rychlejší provedení více
konstrukčních iterací před ukončením fáze vývoje,
stejně tak možnost vytvoření podrobné zprávy
o ověření konstrukce jedním kliknutím.
SKF SimPro Expert je pokročilý simulační softwarový
nástroj vyvinutý v SKF za účelem maximalizace podpory svých uživatelů a spolupráce s nimi (viz. obr.).

Program dává uživatelům větší svobodu a flexibilitu
při výběru ložisek SKF pro své konstrukční návrhy, ale
zejména jim poskytuje prostředky pro hodnocení
výkonnosti uspořádání ložisek SKF do nejmenších
detailů v celé řadě aplikací a provozních podmínek
virtuálního světa. SimPro Expert umožňuje efektivní
přístup k rozsáhlým inženýrským znalostem SKF
a představuje tak velmi přesný prostředek pro hodnocení výkonnosti ložisek v libovolném modelu stroje.
Program SimPro Expert řeší mnoho různých aspektů
použití valivých ložisek v návrhu stroje a umožňuje
simulaci velmi široké řady provozních parametrů
a servisních podmínek provozu ložisek, včetně nepřesného uložení, zatížení, momentů, tření, napětí
na kontaktních plochách oběžných drah, únavové
životnosti, mazání a mnoho dalšího. Software vytváří
modely, které uvažují teplotu, otáčky, druh maziva,
úroveň znečištění, vlastnosti materiálů atd. Umožňuje také spustit 3D animace těchto modelů. ■
Michaela Fikejzová

ArcelorMittal uspoří díky SKF
Díky dlouhodobé dokumentaci a vyhodnocování úspor, které v provozu přinášejí produkty SKF, podepsala společnost ArcelorMittal s SKF víceletou rámcovou smlouvu napříč 14 evropskými zeměmi,
včetně ČR, a také v severní Africe.
Smlouva pokrývá prodej, údržbu a výměnu standardních ložisek a ložiskových jednotek, ložisek pro
válcovací stolice a těsnění. SKF bude také moci doporučit a provést repasi ložisek, snížit náklady
a podpořit cíle ArcelorMittal ve snižování její uhlíkové stopy a při vývoji cirkulární ekonomiky. SKF
rovněž poskytne studie o úsporách na celkových nákladech na vlastnictví TCO (Total cost of ownership), ověřující realizovanou hodnotu získanou z jejích produktů a služeb.
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CNC soustruhy

a soustružnická centra OKUMA

Firma OKUMA pokrývá svým sortimentem CNC soustruhů a soustružnických center téměř všechny
potřeby zákazníků v tomto oboru obrábění. Vyrábí CNC soustruhy a soustružnická centra v typových řadách neboli „sériích“ označených GENOS, LB, LU, VTM, VTR, TWIN STAR LT, 2SP-V, 2SP-H.
O sérii GENOS jsme informovali v minulém článku,
proto bychom nyní rádi představili další z jmenovaných typových řad. Každá má několik konfigurací
lišících se např. nástrojovou částí stroje nebo provedením koníku. Chceme se také zmínit o konstrukci
soustružnických vřeten v provedení firmy OKUMA.
Podrobnosti naleznou zájemci buď v prospektech,
které jsou k dispozici ve firmě MISAN v Lysé nad
Labem, nebo jim odborníci firmy vysvětlí jakékoli
dotazy osobně nebo na odborných seminářích,
pořádaných několikrát ročně ve firemních předváděcích prostorách.
Společným znakem všech strojů, které budou
dále popsány, je vysoká, dlouhodobě udržitelná

přesnost obrábění. OKUMA garantuje vysokou
stálost obráběných rozměrů za proměnlivé teploty okolí. Je to parametr důležitý zejména pro sériovou výrobu. Příkladem dosahovaných výsledků
může být záznam zkoušky (viz. obr. 1). Jde o test
soustruhu LB4000 EXII (MY) při dokončovacím
obrábění uhlíkové oceli. Čas cyklu byl 60 s, pojezd osy X 60 mm a opakoval se 3x během cyklu.
Řezné podmínky: otáčky 4000 min-1, hloubka řezu
0,1 mm, posuvová rychlost 0,05 mm/ot. Během
obrábění teplota okolí stoupla rovnoměrně o 8 °C
za 4 h, setrvala 2 hodiny na této teplotě a opět
poklesla na původní hodnotu. Jak je vidět z grafu,
změny obráběného průměru, dilatace stroje ne-

Obr. 1 Záznam testu dlouhodobě udržitelné odchylky
obráběného rozměru

překročily během 24 hod. hodnotu 7 μm. Tento
vynikající výsledek docilují soustruhy OKUMA díky
systému nazvanému Thermo-Friendly Concept,
který je založen na speciální, skříňové konstrukci
nosné soustavy nástrojů aobrobku, a na promyšleném rozmístění pomocných agregátů jako
zdrojů tepla. Vše završuje kompenzační systém
tepelných deformací. K přesnosti přispívá velkým
dílem kvalita vřeten. Vřetena standardně zaručují
kruhovitost obrobků na úrovni 0,4 μm při otáčkách 2000 min-1. Drsnost obrobeného povrchu
se pohybuje při těchto otáčkách v okolí 0,3 μm.
Thermo-Friendly Concept je ve standardním provedení každého modelu. Jako opce je pro CNC
soustruhy k dispozici systém pro optimalizaci řezných podmínek z dynamického hlediska Machining Navi L-g používaný při běžném soustružení
a Navi T-g fungující při řezání závitů. Výkonnost
strojů je individuální a bude uvedena u každé
série. K vysoké produktivitě přispívá velkou měrou řídicí systém OKUMA OSP-P300L. Je snadno
ovladatelný a přizpůsobivý potřebám aktuálního
obrábění. Operátorovi napomáhá při nastavení
potřebných operací, programování i při volbě
a přípravě nástrojů.

Série SPACE TURN LB

Obr. 3 Nosná struktura CNC soustruhu LB4000EXII

Obr. 4 Výkonový diagram standardního
elektrovřetene LB4000EXII
srpen 2018
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Obr. 2 CNC soustruh SPACE TURN LB4000 EX II

Do této série patří nejjednodušší CNC soustruhy
s jednou revolverovou hlavou a s jedním nebo
dvěma vřeteny (obr. 2). Počtem modelů a variabilitou provedení je tato série nejrozsáhlejší. Přehled
modelů série SPACE TURN LB a jejich vybraných
parametrů udává Tab. 1.
Rozsah maximálních točných průměrů nad ložem
v celé sérii je 340-660 mm a rozsah točné délky je
150-4000 mm. Maximální otáčky hlavních vřeten

strojírenství
strojírenství
▲
▲
▲
▲

Tab.
1 Soustruhy
série
– vybrané parametry
Tab. 1 Soustruhy
LB série –LB
vybrané
parametry
Model

2000EXII (L)

2000EXII (M)

2000EXII (MY)

2000EXII (W)

2000EXII (MW)

430

360

360

430

360

150, 300, 470

-

-

Max. soustružený průměr (mm)
Max. soustružená délka (mm)

150, 300, 520

Max. otáčky vřetena (ot./min)

6000

Max. otáčky druhého vřetena (ot./min)

-

6000

Vrtání vřetena (mm)

62

Max. otáčky poháněných nástrojů (ot./min)

-

6000

Počet nástrojů
Model

12
3000EXII
(M)

3000EXII (L)

3000EXII (MY)

Max. soustružený průměr (mm)

410

340

Max. soustružená délka (mm)

250, 500, 1000, 1300

250, 450, 950, 1200

340

-

-

-

5000
-

-

-

Vrtání vřetena (mm)
Max. otáčky poháněných
nástrojů (ot./min)

3000EXII
(MYW)

3000EXII (MW)

410

Max. otáčky vřetena (ot./min)
Max. otáčky druhého vřetena
(ot./min)

3000EXII (W)

6000
80

-

6000

-

Počet nástrojů

6000

12

Model

4000EXII (L)

4000EXII (M)

4000EXII (MY)

Max. soustružený průměr (mm)

480

430

Max. soustružená délka (mm)

480, 750, 1500, 2150

380, 750, 1500, 2150

Max. otáčky vřetena (ot./min)

4200

Max. otáčky druhého vřetena (ot./min)

4200

-

-

Vrtání vřetena (mm)

91

Max. otáčky poháněných nástrojů (ot./min)

-

6000

Počet nástrojů
Model
Max. soustružený průměr (mm)

-

12
35EXIII

35EXIII (M)

45EXIII

45EXIII (M)

45EXIII (MY)

480

460

660

650

640

Max. soustružená délka (mm)

600, 850, 1500, 2000

Max. otáčky vřetena (ot./min)

3200

750, 1000, 2000, 3000, 4000
2800

Max. otáčky druhého vřetena (ot./min)

2800

-

Vrtání vřetena (mm)

90

110

Max. otáčky poháněných nástrojů (ot./min)

-

2000

-

Počet nástrojů

12

12

12

Římské číslice „II“, nebo „III“, v označení modelů znamenají druhou/třetí generaci ve vývoji modelů.

2000

3000
12

Římské číslice „II“, nebo „III“, v označení modelů znamenají druhou/třetí generaci ve vývoji modelů.

Obr. 5 LB35III, vzdálenost mezi hroty je 2000 mm

Obr. 5 LB35III, vzdálenost mezi hroty je 2000 mm
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snížený rozsah otáček do 3200, resp. 2800 min-1.
Vrtání hlavních, standardních vřeten se pohybuje
v rozsahu od 62 mm (2000EXII) do 110 mm (modely 45III). Vyrábí se i zvláštní provedení s větším
vrtáním. Soustruhy 2000EXII (W) a 2000EXII (MW)
a také 3000EXII (W), 3000EXII (MW), a 3000EXII
(MYW) jsou vybaveny druhým vřetenem. Provedení soustruhů série LB se liší možnostmi nástrojové hlavy. Označuje se písmeny L, M, MY, W, MW,
MY, MYW. Písmeno L (Lathe) značí provedení s nástrojovou hlavou jen pro soustružnické nástroje.
Písmeno M (Milling) označuje hlavu s osazenou
frézovacími nástroji. Písmenem W je označeno

/ srpen 2018

jsou (dle modelu) od 4200 do 6000 min-1. Některé
modely se vyrábí s druhým vřetenem, které má
maximální otáčky 6000 min-1. Větší stroje mají
snížený rozsah otáček do 3200, resp. 2800 min-1.
Vrtání hlavních, standardních vřeten se pohybuje
v rozsahu od 62 mm (2000EXII) do 110 mm (modely 45III). Vyrábí se i zvláštní provedení s větším
vrtáním. Soustruhy 2000EXII (W) a 2000EXII (MW)
a také 3000EXII (W), 3000EXII (MW), a 3000EXII
(MYW) jsou vybaveny druhým vřetenem. Provedení soustruhů série LB se liší možnostmi nástrojové hlavy. Označuje se písmeny L, M, MY, W, MW,
MY, MYW. Písmeno L (Lathe) značí provedení s nástrojovou hlavou jen pro soustružnické nástroje.
Písmeno M (Milling) označuje hlavu s osazenou
frézovacími nástroji. Písmenem W je označeno
provedení se dvěma vřeteny. Podrobnější údaje
nalezne čtenář ve firemní literatuře.
Jako příklad řešení tuhé nosné konstrukce CNC
soustruhů série LB uvádíme na obr. 3 strukturu
modelu LB4000 EX II. Vysoká tuhost skříňové konstrukce stojanu a lože snižuje deformace od řezných
sil i tepelné dilatace. Umístění motorů jako velkých
zdrojů tepla rovněž sníží dilatace. Koncepce stojanu
a lože je volena tak, aby nedocházelo k ohybovým
deformacím od zdrojů tepla. Uvažováno je i omezení šíření tepelné energie od řezného procesu
a odcházejících třísek.
Standardní elektrovřeteno modelu LB4000EXII
má vrtání 91 mm. Jako opce může být dodáno
vřeteno s vrtáním 112 mm. Ve standardním provedení je výkonný motor konstruovaný ve firmě
OKUMA, má maximální příkon 30 kW a krouticí
moment 700 Nm. To umožňuje, spolu s tuhou
konstrukcí stroje na straně obrobku i nástroje,
stabilní obrábění průřezem třísky až 6,3 mm2 při
vysoké řezné rychlosti. Maximální otáčky motoru
jsou 4200 min-1 (obr. 4).
Jistou zvláštností v sérii LB jsou modely LB35III
a LB45III. Jsou určeny pro těžší obrábění. Oproti
ostatním modelům této řady se vyznačují možností provedení s vyšší vzdáleností mezi hroty, až
2000 mm u LB35III a až 4000 mm u stroje LB45III.
Pohled na stroj LB35III x 2000 mm ukazuje obr. 5.
Vrtání vřetena je také zvýšené. Ve standardu 90
a 110 mm, ve zvláštním provedení 130 a 260 mm.
OKUMA se nevyhýbá klasickému řešení pohonů
vřeten tam, kde potřebuje velké výkony a krouticí
moment. Vřeteno je u modelu LB45III poháněno
klasickou převodovkou s ozubenými koly. Uložení
hřídele vřetena je 37
zesíleno,
miliónůje uložen ve třech
člověkohodin
bodech ve dvouřadých
válečkových ložiskách dov neplánovaných
plněných dvojicí kosoúhlých
kuličkových ložisek.
odstávkách
Skříň vřetena je chlazena, aby se snížily tepelné
dilatace. Vřeteno zvláštního provedení s velkým
vrtáním 260 mm pohání motor s řemenovým
převodem.
Modely LB35III a LB45III jsou poháněny motory
o maximálním příkonu 30 a15
37miliard
kW s krouticími
počtuNm
zařízeníunamodelu
momenty až 1308 Nm, resp. nárůst
4136
50 miliard
LB45III. Alternativně mohou být
vybaveny radiální
revolverovou hlavou V12 (např. model LB45III (M)
nebo (MY) případně hlavou V12 (axiální), viz. obr. 6.
Výkonnost strojů řady LB uvádíme na příkladu
modelu LB4000
EX na:
II v Tab. 2.
Více informací
Stať o sériirok.auto/pripadovastudie1
LB CNC soustruhů uzavřeme zmín-

Chytrá výroba potřeb

Copyright © 2018 Rockwell Automation, Inc. All Rights Reserved.
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Tab. 2 Výkonnost soustruhu LB4000 EX II
Operace

Parametr

Jednotka

Hodnota

Materiál obrobku

-

S45C

Plocha třísky

mm

6,3

Řezná rychlost

m/min

150

Hloubka řezu

mm

10

Posuvová rychlost

mm/ot

0,63

Průměr vrtáku

mm

63

Řezná rychlost

m/min

179

Posuvová rychlost

mm/ot

0,25

Úběr materiálu

cm

200

Průměr frézy

mm

20

Počet zubů frézy

1

7

Řezná rychlost

m/min

200

Axiální x radiální hloubka řezu

mm

20 x 2,5

Posuvová rychlost

mm/ot

1,26

Úběr materiálu

cm3

177

Průměr frézy

mm

80

Počet zubů frézy

1

8

Řezná rychlost

m/min

312

Axiální x radiální hloubka řezu

mm

1,6 x 56

Posuvová rychlost

mm/ot

1,6

Soustružení

Vrtání

Frézování stopkovou frézou

Frézování čelní frézou

kou o pracovní přesnosti modelů LB35III a LB45III.
Pracovní přesnost se stanovuje za obdobných
podmínek, jaké jsme uvedli v úvodu tohoto článku.
Na modelu LB35III byla naměřena odchylka obrá-

2

3

Obr. 6 Radiální nástrojová hlava V12 (nahoře) a axiální
hlava V12 (dole)

běného rozměru 17 μm za 24 hodin, při změně
teploty okolí o 8 °C. Soustružilo se bez chladicí
kapaliny, stroj nebyl předem zahřát, vřeteno mělo
otáčky 2240 min-1.

V příštím pokračování tohoto článku se budeme
věnovat soustruhům a soustružnickým centrům
OKUMA se dvěma, případně třemi revolverovými
hlavami, které nacházejí uplatnění zejména při
výrobě štíhlých hřídelů, nebo obecně ve středněa velkoséeriové výrobě. ■
Ondřej Svoboda, Pavel Bach, Misan

Chytrá výroba potřebuje chytré stroje
37 miliónů
člověkohodin
v neplánovaných
odstávkách

15 miliard

nárůst počtu zařízení na
50 miliard

Více informací na:

rok.auto/pripadovastudie1
Copyright © 2018 Rockwell Automation, Inc. All Rights Reserved.

49 %

uživatelů
zaznamenalo méně
vadných výrobků
po zavedení
digitalizace

45% nárůst

zákaznické spokojenosti

50% snížení

pracovních úrazů

82 %

výrobních závodů
potvrzuje zvýšení
efektivity

66 %

výrobních závodů má
zkušenost se selháním
kybernetického
zabezpečení

■ Udržte si svou
konkurenceschopnost.

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

■ Zlepšete svou produktivitu.

■ Snižte si náklady u kusové a
malosériové výroby.

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

XYZ ProtoTRAK® EMX
Konzolové frézky

é
Dostupn
m
sklade

XYZ ProtoTRAK® SMX
Konzolové frézky
4 typy v nabídce

é
Dostupn
m
sklade

é
Dostupn
m
sklade
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XYZ vertikální frézovací centra a soustružnická
é
Dostupn
m
sklade

XYZ ProtoTRAK® SMX XYZ ProTURN® soustruhy
Ložové frézky
6 typů v nabídce
4 typy v nabídce

XYZ 2-OP

é
Dostupn
m
sklade

XYZ LPM Prototrak

é
Dostupn
m
sklade

XYZ Mini Mill 560

é
Dostupn
m
sklade

é
Dostupn
m
sklade

XYZ vertikální frézovací centra
3 typy v nabídce

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

Od výkresu k
hotovému dílu za
pouhých 20 minut
34
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40

68

58

5 6 5

M12 x 1.5
10 R

3R
Groove corners
Radius 3mm
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centra

XYZ těžké váhy mezi centry
é
Dostupn
m
sklade

XYZ vysokorychlostní
frézovací centrum

XYZ soustružnická centra
4 typy v nabídce

é
Dostupn
m
sklade

XYZ frézovací centra super těžké váhy
3 typy v nabídce

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

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

Navštivte nás
na MSV Brno,
pavilon P,
stánek 33

MSV 2018
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Co se dnes čeká od robotů?
Rychlé nasazení, snadné programování a flexibilita
Když společnost Universal Robots přišla s konceptem kolaborativních robotů, způsobila
v robotice doslova revoluci díky schopnosti bezpečné, bezprostřední spolupráce s lidmi.
V současnosti však „kolaborativnost“ znamená
mnohem více: tento termín již neznamená jen
to, že lidé mohou přímo spolupracovat s roboty
bez nutnosti bezpečnostních zábran, ale vyjadřuje
také jednoduchost použití – robot není plně kolaborativní, pokud jeho ovládání nezvládne široké
spektrum pracovníků.

Požadavky na koboty
Jednoduchost nastavení a použití je proto alfou
a omegou efektivního využívání kolaborativních
robotů, tzv. kobotů. Dnes mohou operátoři zapomenout na kurzy programování, protože s koboty
se může programátorem robotů stát kdokoliv za necelé dvě hodiny. Intuitivní uživatelské prostředí zpřístupní programování skutečně každému a snadno
programovatelné roboty pak rychleji a přesněji
dokáží inovovat výrobní provozy.
Dalším požadavkem je zkrácení doby nasazení
– dřívější doba implementace automatizačních
technologií v řádu měsíců již na současném dynamickém trhu nemůže obstát. Kolaborativní robotika dobu nasazení dokáže redukovat na pouhé
dny. V kombinaci s pokročilými technologiemi
a funkcemi, které umožňují rychlé nastavení, bezproblémovou integraci a snadné programování,
mění současné koboty způsob, jakým podniky
automatizují své provozy.
A třetím klíčovým prvkem úspěšné automatizace
je flexibilita. Robot musí umět zvládnout různé
pracovní aplikace a nároky vyplývající z rychle se
měnící poptávky zákazníků, a to nejen současné, ale
i budoucí. Připravenost na budoucí požadavky s pomocí platformy, která nabízí různé koncové nástroje,
doplňky a software od partnerských dodavatelů,
umožňuje růst společně s obchodními potřebami,
realizovat nové úkoly a hledat nová využití s jedním
a tím samým kolaborativním robotem.

modernějšímu vzhledu a urychlení programovacích
operací dovolujících menší počet kliků k vytvoření
programu.
A samozřejmě nelze zapomenout na další posílení
bezpečnosti. Kolaborativní automatizaci ulehčuje
17 bezpečnostních funkcí, včetně nastavitelných
parametrů pro zastavení robota. Všechny bezpečnostní funkce jsou certifikovány dle TÜV Nord
a v souladu s bezpečnostními standardy EN ISO
13849-1 a EN ISO 10218-1 (Cat. 3 PLd) pro bezbariérovou spolupráci robotů a lidí. Českým zájemcům
bude řada e-Series poprvé k dispozici na letošním
Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně, v hale
G2 na stánku č. 20.

Všestranné využití kobotů:
Assa Abloy
Společnost Assa Abloy nabízí jako vedoucí výrobce
dveřních systémů na globálním trhu širší portfolio

produktů než jiný konkurent. To ale znamená náročnější požadavky na variabilitu a konfigurovatelnost
produktů, a z toho vyplývající potřebu automatizace. Ve svém výrobním zařízení v Rumunsku, kde
zaměstnává téměř 500 pracovníků, potřebovala
zajistit vysokou kvalitu produktů a zároveň zefektivnit výrobní náklady.
V současnosti firma provozuje čtyři koboty UR3
a šest kobotů UR5 osazené uchopovači Robotiq
a interně vytvořenými koncovými nástroji. Vlastní
nasazení kolaborativních robotů trvalo několik
týdnů. V Assa Abloy Romania nasadili roboty na
nejrůznější provozy včetně svařování, nýtování,
šroubování, broušení a další. Tyto většinou obslužné
aplikace spočívají v naložení surového materiálu do
stroje, který jej zpracuje, a v následném vyložení
obrobeného polotovaru, jenž je pak přepraven na
jiné pracoviště k dalšímu zpracování.
Kolaborativní roboty UR ulehčily od opakované,
namáhavé a místy nebezpečné práce deseti pracovníkům, kteří nyní ve firmě vykonávají zajímavější
a potřebnější činnosti. Koboty UR poskytují flexibilitu, kterou Assa Abloy potřebuje pro uspokojení
klíčových požadavků zákazníků – rychlost, konzistentní kvalita a efektivní cena. ■
Pavel Bezucký,
obchodní ředitel Universal Robots pro ČR a SR

Nová řada e-Series
Právě s ohledem na tyto požadavky přišla nedávno
na trh e-Series, nová řada kolaborativních robotů
Universal Robots. Ta se zaměřila na další zvýšení
flexibility práce s koboty. Díky integrovanému F/T
senzoru dokáže zvládat širší spektrum aplikací – vedle osvědčené obsluhy strojů, paletizace, montáže
apod. je nyní možné zvládat i složitější aplikace
typu svařování nebo úkoly z oblasti dokončovacích
operací typu smirkování, broušení či leštění. Navíc
umožňuje být připraven i na budoucí požadavky
a aplikace a dále tím zlepšit míru návratnosti investice do konkrétního robota.
Rychlejší a jednodušší nasazení kobota do provozu
nyní umožňuje integrované, sériové komunikační
rozhraní, které zjednodušuje integraci s dalšími
systémy a eliminuje překážky spojené s komunikací
mezi koncovými nástroji a řídicí jednotkou. Došlo
zároveň k vylepšení uživatelského rozhraní díky
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Kovosvit MAs sází
nA nový soustruh

Představí jej na MSV v Brně

Obsluhu zpříjemní též zcela nový ovládací panel.
Bude nejen otočný, ale též sklopný. Také bude ve
srovnání se strojem SP 280 zvětšen průhled do pracovního prostoru. K tomu si budou moci zákazníci
dokoupit řadu příslušenství. Například visiport, tedy
rotační průhled do pracovního prostoru, dále hlavy
s upínáním BMT, tedy velmi přesné a tuhé upnutí,
které také dosud nebylo běžné. Zákazníci si též mohou objednat manipulátor pro velkosériovou výrobu.

Již na duBnoVých zákaznických dnech PotVrdil ManageMent
Průmysl 4.0
StroJírenSkého Podniku koVoSVit MaS, že letošní hlaVní
Novinka z produkce Kovosvitu MAS bude, podobně
noVinkou V Produkci firMy Bude zcela noVý SouStruh. StroJ jako další stroje tohoto tradičního výrobce z jihočesPředStaVí SPolečnoSt ze SeziMoVa ÚStí na MezinárodníM
kého Sezimova Ústí, kompatibilní s pravidly Průmyslu 4.0. „Stroj bude reportovat a zasílat monitoringy,
StroJírenSkéM Veletrhu V Brně. koVoSVit noVinkou hodlá
aby vedoucí či manažer věděli, jestli stroj pracuje
naVázat na ÚSPěšný SouStružnický PrograM, který firMu
a nakolik je vytížený. Samozřejmostí je, že stroj bude
ProSlaVil Již Brzy Po JeJíM založení V roce 1939.
připraven na robotizaci, automatizaci a začlenění

S

oustruh se zcela novým designem, jenž ponese označení KL (z anglického Kovosvit
Lathe) a do sériové výroby bude uvolněn
v první polovině roku 2019, nahradí ve výrobním portfoliu Kovosvitu MAS produkční soustruh
SP 280. Na tomto stroji, který se vyrábí od roku
2006, nedošlo k žádné zásadní inovaci, a přestože
je u zákazníků stále oblíbený, přistoupil Kovosvit
na radikální změnu svého soustružnického programu.
„Rozhodli jsme se, že neprovedeme inovaci stávajícího stroje, ale postavíme zcela nový soustruh
s osvědčenou kinematikou odkazující na stroje S50
či S80,“ říká Petr Heinrich, technický ředitel Kovosvitu
MAS, a dodává: „Naším cílem je být v segmentu soustružnických strojů, které tvoří zhruba 40 % z naší
celkové produkce, nadále konkurenceschopní.“

Dalším vylepšením, které zákazníci na soustruhu KL
ocení, bude změna umístění hydraulického agregátu. Ten byl u stávajícího stroje zdrojem hluku,
kterým obtěžoval obsluhu. Umístění hydraulického
agregátu v zadní části stroje, a tím i zmenšení hlu-

do výrobních linek,“ doplňuje Petr Heinrich.
Ovládací systém soustruhu KL bude primárně Siemens
SINUMERIK 820, nicméně dle preferencí zákazníka
nebude problém stroj dodat i se systémem Fanuc. Stroj
bude zákazníkům dodáván v pěti technologických variantách. Premiéra nového soustruhu je naplánována
na brněnský strojírenský veletrh, který začíná 1. října
2018. V roce 2019 bude zahájena jeho sériová výroba.
Rok 2019 je symbolický i z toho pohledu, že v tomto

kové zátěže, umožní skutečnost, že na novém stroji
bude možné nastavování tlaku na upínání přímo
na obrazovce ovládacího panelu.
Z něj půjde u nového stroje nastavovat též bezkontaktní spínače, což rovněž zvýší komfort obsluhy.
Dříve byla potřeba tyto bezkontaktní spínače na
upínacím válci přenastavovat podle toho, jaký
průměr byl upínán.

roce oslaví Kovosvit MAS 80. výročí svého založení
a zcela nový soustružnický program, který odkazuje na bohatou historii firmy v této oblasti, je k tomuto jubileu velmi vhodný. Vždyť historicky byl
Kovosvit známější svými soustružnickými stroji než
frézkami. Produkční soustruh KL vzbuzuje na trhu
velká očekávání a Kovosvit očekává, že půjde o nosný
a komerčně úspěšný produkt. ■
/jm/

Nové umístění hydraulického
agregátu

Kompaktnost nového stroje
Tým vývojářů a konstruktérů již řadu měsíců pracuje na soustruhu, který vychází velikostně z úspěšného stroje SP 280. Zachovány
zůstaly výkonové parametry i velikost obrobku.
Podstatnou změnou ale bude především větší
kompaktnost stroje, který má v porovnání se
soustruhem SP 280 výrazně menší zástavbové
rozměry, a to až o 35 %.
„Podstatná část zákazníků, kteří si pořizují naše
produkční soustruhy, jsou menší firmy a soukromníci. A ti logicky hledí na zastavěnou plochu,“ říká Petr Heinrich a přidává další parametry,
na které se Kovosvit při vývoji zaměřil. „Kromě
zástavbových rozměrů a výšky stroje bylo naším
cílem také zlepšení ergonometrie, to znamená
přístup obsluhy do pracovního prostoru, zejména
k vřetenu.“
Konkrétně se zlepší manipulace se sklíčidlem při
upínání obrobku, dále průchod vřetenem. Jde o jeden z velmi důležitých parametrů u tohoto typu
stroje, který se zvětší z původních 61 na 65 mm.
Díky využití přímých pohonů pro kuličkové šrouby
a dalších upravených parametrů dostane zákazník
v porovnání s SP 280 přesnější stroj. Ke zvýšení
přesnosti napomůže též vychlazování stěžejních
komponent, čímž se přispěje ke zvýšení teplotní
stability stroje.
srpen 2018
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jejich používání, tak údržbu, zejména díky auto
matické mazací jednotce, odstraňování odpadních
prvků a velkoobjemové vyjímatelné olejové nádrži.
K dispozici je ve třech verzích pokrývajících různé
průměry od 32 mm (GT 32), 25,4 mm (GT 26) až po
13 mm (GT 13). Každý z nich je speciálně navržen
pro přesnou výrobu soustružených dílů.
Centra GT 26 a GT 32 mohou být vybaveny až 40 ná
stroji, včetně 14 rotačních, model GT 13 může mít 30
nástrojů, včetně 12 rotačních. Osa Y nabízí značně
zvýšené schopnosti obrábění v sekundárních ope
racích a umožňuje výrobu složitých obrobků bez
přepracování, rovněž volitelná osa B, která umož
ňuje úhlové obrábění jak na hlavní, tak na čelní
straně, rozšiřuje možnosti strojů GT 26 a GT 32.
Jsou to jediné soustruhy řady Swiss vybavené osou
B s modulární pozicí, která může zahrnovat buď
čtvrtou rotační vrtací stanici, nebo závitovací hlavici.
Na strojích s osou B se počet nástrojů zvýší na 16
s celkovou kapacitou 36 nástrojů.
Soustružnická centra řady GT pokrývají ve třech verzích různé průměry pro přesnou výrobu (na obr. GT 32)

Stroje ze země helvétSkého kříže
Si potrpí na přeSnoSt

Specialista na mikro a nano přesnost
Svébytnou kategorii představuje unikátní soustruh
SwissNano. Výrobce jej charakterizuje jako zaří
zení s nejvyšší přesností ve své kategorii na trhu
s horologickou (tj. hodinářskou) standardní přes

Švýcarská firma Tornos, která se zabývá vývojem a výrobou přesných obráběcích zařízení,
nedávno představila přírůstky do produktové řady strojů Swiss GT a unikátní obráběcí řešení
SwissNano.
Výrobce využívá řadu technologií obrábění pro
procesy vyžadujících extrémní přesnost a kvalitu,
kterými vybavil i nové soustruhy řady Swiss GT
a unikátní systém pro obrábění velmi malých sou
částek SwissNano.

konem až 10 kW na hlavním a protiproudovém
vřeteníku. Vřetena a vodicí pouzdro jsou opatřeny
keramickými válečkovými ložisky, které zaručují
tepelnou stabilitu, přesnost a odolnost i při vyso
kém zatížení.
Tato jednoduchá řada GT nabízí snadný přístup ke
všem pozicím nástrojů, což výrazně usnadňuje jak
Vnitřek zařízení SwissNano – pracuje s horologickou
přesností

Přesný soustruh
SwissNano s podavačem tyčí

Os není nikdy dost
Swiss GT 32 je extrémně výkonné a odolné sou
stružnické centrum, které disponuje šesti lineárními
osami, dvěma osami C, třemi polohami pro pohá
něné nástroje a maximální kapacitou 40 nástrojů
(včetně 14 poháněných), což mu dává vysokou
úroveň flexibility. Jak zdůrazňuje výrobce, centrum
GT 32 je vytvořeno pro výkon a rychlost – pro auto
matické soustružení s kompletním standardním
vybavením za konkurenční cenu.
Centrum pohání synchronní motory s kapalinou
chlazenými vřeteny disponující 15 000 ot./min a vý
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Pro lepší představu s jakými měřítky stroje SwissNano
pracují: tužka vs. nástroj pro mikromechanické
aplikace

ností. Pracuje s nástroji do max. průměru 4 mm,
má 6 lineárních os a dvě C osy. Celkem nabízí
12 nástrojových pozic včetně dvou pozic pro rotační
nástroje. Soustruh byl navržen tak, aby splňoval po
žadavky na malé obrobky vyžadující velmi vysokou
přesnost. Například jeho unikátní kinematika umož
ňuje vyrábět dvě třetiny komponentů pro hodinky,
od jednoduchých až po nejkomplexnější – včetně
hrubování, řezání, soustružení, vrtání, odstraňování
otřepů až po dokončovací operace s vynikajícími
povrchovými úpravami. Může být vybaven pevným
nebo rotujícím vodicím pouzdrem, ale stejně tak
provozován bez vodícího pouzdra. Kinematická
konstrukce, navržená pro příkladné vyvážení a řízení
tepla umožňuje velmi rychle dosáhnout provozní
teploty. Typické jsou pro tento pozoruhodný stroj
i jeho kompaktní rozměry: minimální zástavbová
plocha je uváděna hodnotou 1,1 m před 0,65 m širo
kým strojem s podavačem tyčí. K jeho oceňovaným
přednostem patří i vynikající přístup pro snadné
nastavení. Možnosti stroje ovšem přesahují horo
logické aplikace a zahrnují prakticky jakýkoliv druh
obrobku vyžadující extrémní kvalitu a přesnost. ■
/jv/
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do našeho stánku vás
zavezeme z kteréhokoliv
místa výstaviště

Zveme vás do našeho stánku na
Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně
1.–5. října 2018

volejte: 736 654 321

stánek Tibbis
na volné ploše před pavilonem G1
do našeho stánku vás
zavezeme z kteréhokoliv
místa výstaviště

z

volejte: 736 654 321
mobil: + 420 603 232 151
Nad Vršovskou horou 88/4, budova 9, 101 00 Praha 10
michal.novak@tibbis.cz www.tibbis.cz


stánek Tibbis

ha 10

Rotační a lamelové kompresory
se zárukou až 10 let!

mobil: + 420 603 232 151
Nad Vršovskou horou 88/4, budova 9, 101 00 Praha 10
michal.novak@tibbis.cz www.tibbis.cz
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obsluha může tlačítkem volit mezi lepší energetickou efektivitou a vyšším výkonem překládky

RX 20 – stRoj nabitý eneRgií
IntralogIstIcká společnost stIll před časem zcela
přepracovala svůj prodejní bestseler – unIverzální
vysokozdvIžný vozík rX 20. novInka je kompaktnější, nově
byla vybavena IntelIgentnímI asIstenčnímI systémy,
vylepšIla se ergonomIe a zvětšIl výkon.

Vše pro zákazníka
Uživatel si může jednoduše tlačítkem zvolit mezi
lepší energetickou efektivitou a vyšším výkonem
překládky. Navíc může v každém jízdním programu
nastavit rychlost, zrychlení a elektrické brzdění při
změně směru jízdy.
Pro ty, kteří potřebují velmi kompaktní rozměry
vozíků s nosnostmi 1,4 nebo 1,6 t, jsou připraveny
extrémně obratné modely RX 20-14C a RX 20-16C,
které díky extra krátkému rámu získávají na obratnosti a umožňují překládky i v malých šířkách

I

novované vysokozdvižné vozíky disponují
moderním a elegantním designem s důrazem
na kvalitní ocelové materiály. Použití řady
modelů RX 20 se dobře hodí pro kombinovaný provoz (uvnitř/venku) ve vícesměnném
režimu s přepravou zboží o maximální rychlosti 20 km/h. Efektivní paket nabitý energií
byl koncipován pro nejrůznější použití. Kompaktní konstrukce umožňuje nasazení i v úzkých
pracovních uličkách skladů a stohovat palety
až do výšky 5,9 m.
Celkem se řada RX 20 skládá z 13 typů vozíků a je
dimenzována pro břemena o hmotnosti od 1,4
do 2 t při vzdálenosti těžiště břemene 500 mm.
Výrobce kladl velký důraz na sílu a výkon, proto
vybavil vozík novým hnacím modulem, v němž
jsou zapouzdřeny dva bezúdržbové trojfázové
pojezdové motory s aktivním chlazením a inovované měniče. Takovéto řešení zajišťuje vysoký
výkon a také výbornou stoupavost. Podle jmenovité nosnosti může vozík zvládnout (s maximální přípustnou hmotností břemene) stoupání
se sklonem až 20 %.
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řidič má pro bezpečnou manipulaci s břemeny vynikající výhled do všech stran

/
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strojírenství
Asistenční funkce

RX 20 poskytuje řidiči nejen dostatek prostoru, ale také např. ergonomické prémiové
sedadlo nebo úzký sloupek řízení s nastavitelným sklonem

Výrobce kladl velký důraz na kvalitní materiály a bezpečnost provozu. Například asistenční systém Curve Speed Control automaticky přizpůsobuje
rychlost v zatáčkách podle úhlu zatočení. Nová ovládací a zobrazovací
jednotka EASY Control funguje jako bezpečnostní a komunikační centrála.
Velký barevný displej informuje řidiče o všech parametrech vozíku, jako je
rychlost jízdy, úhel naklonění, stav baterie, spotřeba energie apod. Řidič
ale může prostřednictvím menu přistupovat také přímo k programům
jízdy a zdvihu, zobrazení zbývajícího nabití baterie a dalším funkcím.
Displej zobrazuje i směr jízdy a asistenční funkce, jako zobrazení stability
či omezení rychlosti při zdviženém nosiči vidlic.
Asistenční funkce zvyšují bezpečnost obsluhy a přispívají k precizní manipulaci s břemenem a zvýšenému výkonu překládky. ■
/ks/

pracovních uliček, přitom s velkou kapacitou baterie. Například u čtyřkolových vozíků přispívá ke zmenšení šířky
pracovní uličky kombinovaná klasická
náprava. Ve srovnání s předchozími
modely mají tříkolové vozíky o 29 mm
a čtyřkolové o 171 mm menší šířku pracovní uličky.
Díky standardní výšce 2035 mm jsou
vozíky RX 20 vhodné i pro práci v kontejnerech. Pro nižší průjezdy a ve vlakových
nákladních vagonech je k dispozici vozík
s výškou ochranné stříšky jen 1949 mm.

Dlouhý dojezd a vysoká
disponibilita
Elektrické 48V vozíky se standardním
rámem mají na výběr baterie s kapacitou
625 Ah ve dvojím zapojení, k čemuž
je uzpůsoben i unikátní duální prostor
baterie pro použití dvou typů baterií.
Provozovatel tak může používat své stávající baterie a podle nasazení využívat
výhody jiných baterií, přitom je připraven i na možné použití Li-Ion baterie.
Výměna baterie probíhá z boku pomocí
nízkozdvižného vozíku.
S Li-Ion baterií (49 kWh) má vozík nejdelší dojezd ve své třídě. Dokonce lze
v případě potřeby střídat olověnou
s Li-Ion baterii.
Pracoviště řidiče je díky vyšší ergonomii uzpůsobeno pro neunavující práci
obsluhy. Řidič má díky velké stupačce
snazší nastupování na o 6 cm sníženou výšku prostoru pro nohy, tím je
celý prostor řidiče o 50 mm níže. Výška
kabiny byla zvýšena o 16 mm, takže
obsluha, byť vyššího vzrůstu, má dostatečný prostor. Optimalizovaný byl
i stožár, jehož zvedací válce jsou nyní
umístěny za profily stožáru. Docílilo
se tak lepšího výhledu na všechny
strany, hlavně přes stožár. K tomu byla
konstruována i ochranná stříška řidiče,
který poskytuje výborný výhled pro
bezpečné zaskladňování a vyskladňování i ve výškách. Navíc byla snížená
hladina hluku od čerpadla zvedání
a řízení a pojezdových motorů.
srpen 2018
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NEDESTRUKTIVNÍ TESTOVÁNÍ,
CERTIFIKACE A ZKUŠEBNICTVÍ
Oblast nedestruktivního testování (NDT) provází lidstvo už od jeho počátků. Do postupů s využitím nedestruktivního zkoušení patřilo např. poklepání na meloun pro zjištění, zda je už zralý, vizuální kontrola při zhotovování
výrobků nebo senzorické vjemy.
Jde o jednu z nejstarších vědeckých disciplín, která se na profesionální vědecké úrovni začala rozvíjet až v moderní
době. K jejímu rozmachu významně přispěly i nové vědecké objevy posledních dekád a století (polarografie,
akustické technologie apod.) a samozřejmě digitalizace a rozvoj počítačové techniky.
NDT tak dnes zahrnuje pestrou paletu vysoce průkazných metod umožňujících nahlédnout do vnitřní struktury
materiálu či objektu, aniž by došlo k jeho poškození, jako je vizuální testování (VT), ultrazvukové testování (UT),
termografie, radiografické testování (RT), elektromagnetické testování (ET), akustická emise (AE) a shearografické
testování. Jsou široce využívány v nejrůznějších průmyslových oborech – ve strojírenství, v elektrárnách, letectví,
jaderném průmyslu, armádě, inspekci skladovacích nádrží, kontrole potrubí apod. V posledních letech roste význam NDT zejména v souvislosti s využíváním kompozitních materiálů.
Pohled na aktuální vývoj v tomto klíčovém oboru vám nabízíme na následujících stránkách, a to ve spojení
s dalšími, úzce souvisejícími obory: certifikací a zkušebnictvím. Právě ty totiž tvoří v moderní průmyslové výrobě
stěžejní faktor zajišťující výrobcům, že budou používat materiály a produkty odpovídající požadovaným, zejména
kvalitativním parametrům.

Foto: BYARA

téma: NDT a zkušebnictví

Kontrola potahu trupu
letadel na trhliny ze
Scribe line
V článku bychom chtěli seznámit s kontrolou trhlin na potahu trupu letadel Boeing 737
iniciovaných ze Scribe line. Co je vlastně Scribe line a jak vznikají? Scribe line jsou podélně
orientované rýhy nebo škrábance na potahu trupu letadla.
Tyto kontroly se provádějí v místech pevnostních
spojů tzv. Lap Joints. Přesná lokace je od přední
přepážky (STA-Station) 360 až po zadní přepážku
(STA) 907 resp. 908 a podél podélníků (S-Stringer)
4 a 10, a to pravé i levé strany trupu letadla. Tato
místa jsou znázorněna na obr. 1.

tahu již zmiňovanými Scribe line. Pro upřesnění
tloušťka plechu potahu trupu je v našem případě
0,81 až 1,10 mm. V těchto místech mohou časem
vzniknout únavové trhliny. Samozřejmě dnes se
odstraňování těsnění pečlivě sleduje a používají se
umělohmotné špachtle. Na obr. 2 a 3 je ukázáno

Tab. 1: Rozdělení trhlin do skupin dle jejich hloubky s možnostmi dalších kontrol a oprav.
Naměřená hloubka
v palcích

Přepočítaná
hloubka v mm

Způsob další kontroly, opravy

1

< 0,001

<0,025

Žádné další kontroly se nevyžadují

2

≥ 0,001 až ≤ 0,006

≥ 0,025 až ≤ 0,152

UZ Phased Array kontrola

3

>0,006

> 0,152

Provádí se oprava potahu trupu

Skupina

Každé letadlo, kde je nutné na trupu obnovit nástřik
nové barvy, musí projít procedurou odstranění
starého nátěru. Starý nátěr se z potahu trupu odstraní louhováním, ale v místech zdvojení plechů
trupu tzv. doublerů, kde horní plech končí, vznikne
spára, která je vyplněna těsnicím tmelem. Tento je
nutné odstranit mechanicky za pomoci špachtle.
Pokud byla použita kovová špachtle s ostrými konci,
docházelo při odstraňování tmelu k poškození poKontrolovaná oblast od přepážky
360 až do 907, podélník 10 L,P

Obr. 1 Kontrolovaná oblast od přepážky 360 až 907
srpen 2018
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místo odstraňování tmelu, pevnostní místo Lap
Joint s rýhou a možný výskyt únavových trhlin
v dolním potahu doubleru.
Z důvodu možnosti vzniku těchto trhlin předepisuje
firma Boeing defektoskopickou kontrolu těchto
míst. Pro tento účel byl vydán Service Bulletin 73753A1262 (B737CG) s odvolávkou na proceduru pod
označením 53-30-06, Part 4, kterou najdeme v NTM
(Nondestructive Test Manual) manuálu Boeing. KonKontrolovaná oblast od přepážky
360 až do 907, podélník 4 L,P

Obr. 2 Místo odstraňování tmelu

troly jsou náročné na přístrojové vybavení a poradí
si s nimi letecké opravny, které se specializují na
velké revize těchto letadel.

Co předchází před vlastní
NDT kontrolou
V revizi typu D-check se na letadle B-737 v místech
kontroly (která je popisována v úvodu a vyznačena na
obr. 1) provede na dolním potahu trupu odstranění
barvy v šířce pruhu asi 50 mm. Potom se v této oblasti
provede důkladná vizuální prohlídka za pomoci lupy.
Všechny rýhy nalezené tímto způsobem se zaznamenají a následuje proměření hloubky všech nalezených rýh, a to podle procedury 53-30-01, Part 10,
NTM manuálu. K měření hloubky vrypů se používá
laserový set přístroje InspectCam SDMS Laser Measurement System STTR-SDMS-001 od australské
firmy STTR Pty, Ltd. Zkratka SDMS znamená Surface
Deformation Measurement System (viz obr. 4).
Změřené rýhy rozdělíme do tří skupin podle naměřené hloubky, podrobnosti jsou uvedeny v tab. 1.

Provedení NDT kontroly
– ultrazvuková (UZ) Phased Array
(PA) metoda
Pokud laserovým měřením najdeme vrypy, které jsou
v tabulce uvedeny ve druhé skupině, musí být provedena dodatečná defektoskopická kontrola. Může
být též provedena kombinace konvenčních kontrol
ultrazvukem podle procedury 53-30-05, Part 4,
NTM manuálu a vířivými proudy podle procedury
53-30-22, Part 6, NTM manuálu, ale vždy se musí
v kontrolovaném místě odstranit barva.
Při kontrolách typu D-check se barva vždy odstraňuje kvůli měření hloubky vrypů laserem, ale pokud
je naměřená hloubka vrypů ≥ 0,025 až ≤ 0,152 mm
(≥ 0,001 až ≤ 0,006 palce), je nutné dodatečně provést zmíněnou defektoskopickou kontrolu v oblasti
nebo oblastech s nevyhovujícími vrypy. NDT kontrolu musíme v těchto oblastech periodicky opakovat
po 500 letových cyklech (časově to znamená asi
každé 3-4 měsíce) a místa jsou již chráněna barvou.
Z toho důvodu jsme v našem případě zvolili ultrazvukovou kontrolu metodou Phased Array. Výrobce,
firma Boeing, tuto kontrolu popisuje v proceduře

Obr. 3 (vlevo) Scribe line v oblasti pevnostního spoje,
(vpravo) místo výskytu trhlin v dolním potahu doubleru
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53-30-06, Part 4, NTM manuálu. Kontrolu lze provádět přes vrstvu barvy až do tloušťky 0,177 mm
(0,007 palce). U nově nastříkaných letadel je vrstva
barvy na trupu max. 0,120 mm, přesto však doporučuji tloušťku barvy vždy ověřit.

vad z pohledu shora, a to vzhledem k hraně horního plechu doubleru. Tato vzdálenost označená
PA se nazývá vzdálenost od čela sondy k vadě
měřené na cloně monitoru A (gate A) a je pro
nás kontrolní, zda dostáváme na displeji přístroje
v měřicím poli správnou vzdálenost od vady A, B
nebo C referenčního standardu. Její hodnota může
být kladná, nulová nebo záporná. Tato skutečnost
závisí na umístění zářezu, tedy zda leží před klínem
nebo přímo koresponduje s hranou klínu, případně
pokud se nachází pod klínem (viz obr. 6).
Na obr. 7 vidíme polohu sondy na referenčním
standardu skenující otvor pro nýt – vada od otvoru
pro nýt je vidět v sektorovém zobrazení, na kterém
leží měřicí kurzor.
Na obr. 8 vidíme polohu sondy na referenčním
standardu skenující zářez A, vada od zářezu A je
vidět v sektorovém zobrazení, kde je opět protnuta
měřicím kurzorem a v měřicím poli na displeji přístroje se nám tak ukáže i kontrolní vzdálenost od
čela sondy k vadě – PA.

Před první ultrazvukovou
Phased Array kontrolou
Pro kontrolu v oblastech Scribe line na trhliny byl
použit přístroj OmniScan MX, PA modul 16:128
a software verze MU-2.0R18 od firmy Olympus.
Lze použít i novější typ přístroje OmniScan MX2 od
téhož výrobce. Z příslušenství to byla UZ PA sonda
10L16 s klínem SA00-N60S a referenční standard
NDT 1094-040 s odpovídající tloušťkou a materiálem korespondujícím se zkoušeným povrchem
trupu letadla taktéž od firmy Olympus a vazební
prostředek glycerin s vodou. Na obr. 5 je vidět celková sestava: přístroj OmniScan a sonda s klínem.

Aplikace ultrazvukové
Phased Array metody
Nastavení přístroje OmniScan bylo provedeno
v souladu s procedurou 53-30-06, Part 4, NTM
manuálu. Podle kritérií procedury budeme hledat
podélné trhliny vznikající ze Scribe line (rýh) na
dolním panelu potahu doubleru o tloušťce 0,811,10 mm (0,032-0,040 palce), délky 5,08 mm a větší,
hloubky 0,46 mm a větší (zde se počítá s kritériem
měkčím z důvodu hledání přes barvu). U referenčního standardu je kritérium hloubky přísnější
(čistý povrch). V revizi D-check provádíme kontrolu
povrchu bez barvy, v opakovaných kontrolách
po 500 cyklech přes barvu do tloušťky 0,177 mm.
V základním nastavení přístroje využíváme kombinaci A-zobrazení a S-zobrazení (sektorového
zobrazení) s min. úhlem nastaveným na 45° až
do max. úhlu nastaveným na 80°. Základní barvy
byly zvoleny z palety barev, zelená pro sektorové

Zkoušení ultrazvukovou
Phased Array metodou na letadle

Obr. 4: Přístroj InspectCam SDSM Laser Measurement
System STTR-SDMS-001, a ukázka jeho použití

Můžeme přistoupit k provedení zkoušení na letadle. Vyvoláme si zkušební soubor s popisem
Scribe line z paměti přístroje OmniScan. Provedeme
nastavení základní citlivosti přístroje, jak již bylo
popsáno na referenčním standardu NDT 1094-40.
Pokud budeme zkoušku provádět přes barvu, zvýšíme citlivost o +6 dB, dále přidáme +12 dB na

zobrazení, červená pro zobrazení nalezených vad.
Velmi důležité je nastavení citlivosti sondy s klínem,
které se provádí na referenčním standardu NDT
1094-040 s třemi umělými zářezy označenými A, B,
C. Zářezy mají stejnou délku, a to 5,08 mm, hloubku
0,25 mm (přísnější kritérium, není zde barva) a šířku
0,12 mm. Rozdílné je pouze umístění každé ze tří
Obr. 6 Schéma referenčního standardu NDT 1094-040
s umístěním použité sondy

Obr. 5: Přístroj OmniScan MX se sondou UZ PA 10L16 s klínem SA00-N60S a referenční standard NDT 1094-040
od firmy Olympus
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rychlosti skenování povrchu. Na zkoušený povrch
aplikujeme vazební prostředek a provádíme vlastní
skenování oblasti trajektorie podle obr. 1, klín se
dotýká horního plechu doubleru a sondou pohybujeme směrem dopředu (doporučuji otejpovat čelo
klínu sondy, protože může docházet k jeho odírání
o plech horního potahu doubleru). Při postupném
skenování dostáváme odezvu od nýtu – žádná
odezva-odezva od nýtu – žádná odezva a tato
perioda se stále opakuje až do konce kontrolované
oblasti. Pokud se na displeji přístroje objeví
signál v oblasti vady, snížíme citlivost o – 12 dB
a provedeme v tomto místě nové skenování.
Vyhodnocování skenu probíhá v reálném čase. Pokud nalezneme vadové echo od trhliny, označíme
počátek a konec trhliny s vyznačením přepážky
a podélníku. Provedeme zápis do pracovní karty
(Job Card). Pokud jsou na letadle určené kontroly
po 500 letových cyklech, je v místě zkoušení barva,
ale místo již není tmelené. Kontrolu doporučuji
provádět ve dvou pracovnících, jeden se věnuje
skenování povrchu a druhý sleduje displej přístroje
OmniScan (viz obr. 9).

/
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Obr. 7 (nahoře) Poloha sondy pro skenování otvoru
nýtu na referenčním standardu NDT 1094-040,
výrobce Olympus, (dole) odezva od otvoru nýtu

Obr. 8 (nahoře) Poloha sondy pro skenování zářezu A
na referenčním standardu NDT 1094-040, výrobce
Olympus, (dole) odezva od zářezu A

Obr. 9 Kontrola potahu trupu přístrojem OmniScan
od firmy Olympus

Závěr

ale cena za provedené práce je vysoká a pokud
je těchto kontrol prováděno u letecké společnosti více během určitého období, vyplatí se
investovat do nákupu potřebného vybavení.
S kontrolou se zcela určitě setkají jak provozo-

vatelé letadel B-737, tak i provozovatelé letadel
B-747, B-757, B-767, B-777, a i starších typů DC-8,
DC-9,DC-10. ■
Ing. František Mojžíš

Popsaná ultrazvuková PA kontrola je náročná
na zkušební vybavení a spíše ji provádějí dobře
vybavené opravny letadel. Lze samozřejmě využít služby externích defektoskopických firem,
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Kontrola svarových
spojů velKých tlouštěK
ultrazvuKem
Kontrola svarových spojů kovových materiálů je velmi důležitou součástí zajištění celkové
kvality různých strojírenských výrobků – od relativně jednoduchých až po konstrukční celky.
Svarové spoje se kontrolují různými metodami nedestruktivního zkoušení, mezi nimiž má své
důležité a nezastupitelné místo i zkoušení ultrazvukem.
Je zcela běžné zkoušet tloušťky od 8 mm do několika desítek milimetrů. Zkoušení rozměrů menších
či větších však může přinášet různá úskalí.
Zkoušení svarových spojů z běžných feritických či
nízkolegovaných ocelí ultrazvukem nepředstavuje
většinou zásadní problém a provádí se buď klasickým způsobem, nebo ultrazvukovou metodou Phased Array, či TOFD. Normy ovšem neřeší zkoušení
svarových spojů o malé tloušťce. Podobně předpisy
neřeší nijak podrobně ani zkoušení materiálů, které
jsou v případě svarových spojů obtížně prozvučitelné, např. zhotovených z austenitických ocelí.

Phased Array, které umožňují vyslat ultrazvukový
svazek do materiálu z jednoho konkrétního místa
pod různým úhlem a tím je zásadním způsobem
zredukován potřebný prostor pro umístění a pohyb sondy. Použitá ultrazvuková sonda Phased
Array vysílající podélné vlny však musí mít podstatně nižší frekvenci, než je běžné (ne více než
1,5 MHz) a jak sonda, tak plexisklová předsádka
jsou tedy značně veliké v porovnání s běžně
používanými sondami a také váha celé sestavy
je značná. Vzhledem k velké tloušťce materiálu
a s tím souvisejícím útlumem obzvláště v pří-

Simulace použitých ultrazvukových sond

Typickým příkladem je zkoušení svarových spojů
tlakových nádob o velké tloušťce, například 100
a více mm, zhotovených z austenitického materiálu. I když samotný základní materiál může být
dobře prozvučitelný, svarové spoje jsou díky své
tloušťce a především struktuře vytvořené i mnoha
desítkami svařovacích housenek téměř neprozvučitelné. Použití klasického ultrazvuku nebo
např. ultrazvukové metody TOFD je obtížné až
nemožné. Díky velké tloušťce je také velmi obtížné
vyzkoušet oblasti pod převýšením svaru, a svar
tedy není možné běžnými prostředky vyzkoušet
stoprocentně.
Při této tloušťce materiálu, a tím i výrazně omezenému pro kontrolu potřebného prostoru na
bocích svarového spoje, nelze použít běžné ultrazvukové sondy, ale je nutné použít sondy typu
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padě svarového spoje z austenitického materiálu
však nelze využít ke kontrole ultrazvukových vln
odražených od vnitřního povrchu. Jednoduše
řečeno, do sondy se vrátí pouze minimum vyslané
energie, které neumožňuje odpovídající zkoumání
stavu materiálu.
Řešením této situace je použití takzvané dvojité
sondy místo sondy jednoduché, která se použila
pro zkoušení v prvním kroku kontroly.
Dvojitou sondu představují dvě samostatné sondy
Phased Array umístěné těsně vedle sebe na plexisklovém klínu. Tyto sondy podélných vln tvoří dvojitou sondu Phased Array. Aby byl materiál dobře
kontrolovatelný, je opět použitá nízká frekvence,
ne větší než 1,5 MHz.
Nejdůležitější však je, že pomocí této sondy je
možné směřovat ultrazvukový paprsek až 86 stupňů
od kolmice k povrchu. To znamená, že osa paprsku
je téměř rovnoběžná s povrchem a lze tedy vyzkoušet i oblasti nacházející se těsně pod povrchem.
Rozdíl mezi oběma použitými sondami je názorně
zobrazen na simulaci měření.
Prokázanou výhodou dvojité sondy je to, že pomocí
ní je možné registrovat velmi dobře nejen vady
nacházející se pod povrchem, ale i vady vycházející
z vnějšího povrchu, tedy z povrchu, na kterém je
zároveň umístěna i samotná ultrazvuková sonda.
Toto u běžných ultrazvukových sond není možné.
To, co není příjemné, je cena, protože speciální
pokročilé sondy jsou 10-20 krát dražší než sondy
běžné. Navíc se ukazuje, že pro různé případy nelze
vycházet z univerzálního řešení. To znamená, že
každý případ je nutné řešit individuálně, a to jak
z pohledu použité trechniky, tak způsobu měření.

Tlustostěnný zkušební vzorek s vadami
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Je to však jediná možnost, jak realizovat měření,
které bude plně odpovídat požadavkům předpisů
a norem.

Použití techniky
Společnost TEDIKO, s.r.o., používá pro kontrolu
materiálu různá měřicí zařízení včetně přístrojů
Olympus Omniscan. Ultrazvukem se kontrolují především svarové spoje tlakových nádob a potrubí,
případně i jiné vhodné komponenty, u nichž je
podezření na výskyt trhlin. K měření a hodnocení
se používá výkonný software. Výstupem měření je
záznam uložený v paměti přístroje či na pevném
disku počítače, se kterým je možné dále pracovat
– přehrávat, analyzovat a hodnotit získaný obraz.
TEDIKO používá často pro měření manipulační
prostředky vyvinuté na míru přímo ve společnosti.

Tyto prostředky umožňují kontrolovaný pohyb měřicích sond, urychlují a zpřesňují kontrolu. Zařízení
umožňují použití i více sond při jednom měření,
jsou vybavena snímáním polohy a automatickým
přítlakem sond s imerzní vazbou.
To je případ i zde popisované metody. Moderní
metody návrhu a výroby umožňují operativní
a pružné uzpůsobování měřicího zařízení okamžitým požadavkům.
Kromě výše popsané metody se TEDIKO zabývá
i ostatními nedestruktivními a destruktivními
zkouškami materiálů, diagnostikou stavu a sledováním životnosti výrobního zařízení v energetice,
teplárenství, chemickém průmyslu včetně rafinérií
a dalších průmyslových oborech. Zajišťuje revize
a zkoušky tlakových a plynových zařízení, termovizní a geodetická měření, přejímky investičních

Dvojitá Phased Array sonda v manipulátoru

celků ve výrobních závodech a během stavebně
montážních prací, poradenskou, konzultační a školicí činnost.
Zavádění nových metod, jako je například TOFD
nebo Phased Array, patří mezi základní principy
společnosti TEDIKO v závazku poskytovat svým
zákazníkům služby vynikající kvality, které budou
plně uspokojovat jejich požadavky a očekávání
nejen současná, ale i budoucí. ■

TEDIKO, s.r.o., Pražská 5487, 430 01 Chomutov
tel.: 474 652 161,
e-mail: info@tediko.cz, www.tediko.cz

Záznam drážky na vnějším povrchu

KOMPAKTNÍ SILOVÝ A MOMENTOVÝ
SENZOR S VYSOKOU KVALITOU SIGNÁLU
Extrémně kompaktní 6osý silový a momentový senzor FT Mini 58 firmy SCHUNK umožňuje
přesné měření zatížení až +/ – 2800 N a 120 Nm s minimálním požadavkem na prostor.
Senzor je díky vnějšímu průměru 58 mm a výšce
30 mm vhodný především pro roboticky řízené
aplikace v průmyslové výrobě, v testovacích

Kompaktní FT Mini 58 má téměř nulový poměr signál-šum
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a zkušebních aplikacích, stejně jako v chirurgii.
Vyhodnocení může být prováděno například přes
Ethernet, DeviceNet, Profinet, DAQ nebo analogově. Tím, že senzor umožňuje i vysoce dynamické
řídicí koncepty s vyhodnocením v reálném čase,
mohou s ním být automatizovány velmi náročné
úkoly.
Jako všechny silové a momentové senzory firmy
SCHUNK, je i FT Mini 58 vybaven křemíkovými
tenzometry. Ty poskytují 75násobně silnější signál
než konvenční tenzometry a zajišťují vysokou kvalitu signálu s téměř nulovým signálovým šumem.
Ve spojení se standardně integrovanou teplotní
kompenzací zůstává spolehlivě zachována vysoká
přesnost měření v průběhu velkého teplotního
rozsahu. Navíc chrání před škodami vysoký faktor přetížení ve výši 21násobku maximální síly.
Centrální průchozí otvor (Ø 9,5 mm) umožňuje
průchod kabelů, hadic nebo nástrojů. Kompaktní
FT Mini 58 se dodává ve třech kalibracích. Pro

S novým senzorem lze realizovat i vysoce dynamické
měřicí koncepty

silové složky Fx a Fy dosahuje měřicí rozsah dle
kalibrace 700 N, 1400 N nebo 2800 N (rozlišení
1/6 N, 1/3 N, 3/4 N), pro Fz až 1700 N, 3400 N
nebo 6800 N (rozlišení 7/24 N, 7/12 N, 1 ¼ N).
U momentových složek Mx a My i u složky Mz
jsou hranice rozsahu 30 Nm, 60 Nm, případně
120 Nm s rozlišením 9/1600 Nm, 9/800 Nm,
9/400 Nm, respektive 1/320 Nm, 1/160 Nm, 1/80
Nm. Silový a momentový senzor FT Mini 58 je
k dispozici ve třech stupních krytí (IP 60, IP 65
a IP 68). Volitelně může být vybaven radiálním
kabelovým vývodem. ■
Gabriela Prudilová
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Délkové inDukčnostní
snímače pro automatickou
kontrolu
Linková montáž, zejména v automobilovém průmyslu, mění výrazně charakter kontroly. Aby
se zcela zamezilo zmetkovosti, zavádí se 100% kontrola přímo do výrobního procesu. Do
výrobních linek jsou integrovány tzv. automatické kontrolní stanice, jejichž takt je obvykle
v řádu sekund. Za tu dobu je nutné proměřit všechny důležité parametry s přesností známou
donedávna jen u laboratorní techniky.
I když existuje velký boom bezkontaktních měřicích
metod, díky celé řadě výhod neztrácí kontaktní
měření na významu. Do kontaktu s měřeným povrchem přichází jako první dotek se snímačem
a ty výrazně ovlivňují přesnost. Po letech určité
stagnace zaznamenává snímačová technika opět
rozmach, a proto jsme se obrátili na člověka nejpovolanějšího – Ing. Jana Kůra, vedoucího výzkumu a vývoje brněnské společnosti MESING.
Jde o předního výrobce a dodavatele zakázkových
měřicích a kontrolních zařízení, ale i indukčnostních snímačů.

Lze jednoduše říct, jaká je nyní v oblasti délkových snímačů situace?
Bohužel, přední světoví výrobci snímačů zatím
nepodchytili, co moderní kontrolní technika do
provozních podmínek potřebuje a desítky let vyrábí
stále stejné – sice velmi kvalitní – snímače, které
však byly původně vyvinuty hlavně pro laboratorní
účely, výjimečně pro provozní měrová střediska.
Zaměřuje se vývojový trend na automatizaci?
Ano, vývoj snímačové techniky musí být v souladu
s automatizovanou výrobou. Zejména automo-

bilové díly jsou vyráběny linkově a součástí linek
jsou i kontrolní zařízení. Linky jsou koncipovány pro
danou součást nebo pro skupinu tvarově i rozměrově blízkých typorozměrů. To přirozeně platí i pro
kontrolní techniku. Používat v budoucnu univerzální
snímače není možné jak z technických, tak z ekonomických důvodů. Spějeme k širokému spektru
snímačů s velkou variabilitou. Samozřejmostí by se
mohly stát zakázkově koncipované snímače pro
danou kontrolní operaci i velikost kontrolované
součástky.
Čím se hlavně liší nově vyvíjené snímače od
stávajících?
Laboratorní a provozní podmínky jsou až na výjimky
diametrálně odlišné a bude ještě trvat dlouho, než
se k sobě přiblíží. V provozech se budeme i nadále
setkávat s kolísáním teploty, vibracemi, rázy, olejovou mlhou, magnetickými poli atd. Proto musí
být nové snímače koncipovány tak, aby byla jejich
funkčnost a přesnost měření nepříznivými vlivy jen
minimálně ovlivněna. Snímače musí standardně
pracovat s rozlišením 0,01 µm. Velmi důležitým
parametrem, který nebyl dosud vůbec sledován, je
doba dokmitu doteku snímačů. Čas vyhrazený na
měření se stále zkracuje a uživatelé požadují, aby
byl dokmit v řádu desítek ms; jako limitní se jen

Obr. 1: Příklady nových indukčnostních snímačů
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vývoji nanometrických komparátorů na měření citlivosti a linearity. Tato zařízení řešíme ve spolupráci
s ÚPT AV ČR a ČMI v Brně. Montáž snímačů se zatím
neobejde bez „zlatých rukou“.

Všechno to musí být finančně velmi
náročné, jak dokážete financovat
vývoj?

Obr. 2: Dlouhodobá stabilita a opakovatelnost měření snímače pro kontrolu otvorů

Máte pravdu. Částečně vývoj financujeme z vlastních zdrojů, částečně za účinné grantové podpory
MPO (momentálně projekt TRIO FV – 10336).
Příklady některých nových snímačů do provozních
podmínek jsou zobrazeny na obr. 1. Na obr. 2 je
ukázka dlouhodobé stability a opakovatelnosti
měření speciálního a unikátního snímače na měření průměrů hlubokých otvorů. Takové přesnosti
nebyly donedávna myslitelné ani v laboratorních
podmínkách. A to lze konstatovat i o dalších snímačích z obr. 1. Příklad linkové mnohasnímačové
stanice dokládá obr. 3. ■
Děkujeme za rozhovor.

výjimečně uvádí 100 ms. Velké nároky jsou kladeny
přirozeně i na dlouhodobou stabilitu a opakovatelnost měření. Nově vyvíjené snímače běžně pracují
s opakovatelností jen několik 0,01 µm a v řádu
0,1 µm se pohybuje i dlouhodobá stabilita. Při
úrovni vibrací 1m/s2 (kryt 1kW elektromotoru; v takových podmínkách by snímače neměly nikdy
pracovat – nebezpečí destrukce feritových jader)
se pohybuje šumové pozadí snímačů okolo 0,03
µm. Důležitou roli hraje nově i měřicí síla; uživatelé
požadují rozsah 0,01 až 5 N.
Jak se daří tak náročné parametry realizovat?
Optimalizací indukčnostního systému a hlavně
úplně novým konstrukčním pojetím stěžejních
uzlů snímačů. Minimalizují se nebo se úplně vyloučí pasivní odpory, používají se bezvůlové pružné
klouby, nově i jejich monobloky, striktně se dodržuje Abbeho přesnostní princip a používají se rozměrově stabilní materiály, např. uhlíkové kompozity.
Standardem je již pneumatické přistavování nebo
odstavování doteků. Vývoj zaznamenávají i doteky
a očekává se intenzivní uplatnění nanodiamantů.
Jsou přitom sledovány i finanční otázky?
Přirozeně a velmi intenzivně. Cena snímačů hraje
velkou roli. Některé stanice, například na kontrolu
komplikovaných hřídelových součástek, obsahují
třeba i 50 snímačů. U takových zařízení pak snímače
tvoří nemalou část ceny. V budoucnu se změní i náhled na snímače s širším uplatněním. Ty nebudou
jako mnohdy ještě dosud vrcholem metrologické
dokonalosti, ale budou to standardní měřicí prvky
charakteru „metrologické bižuterie“.

Používáte speciální technologie?
Výroba snímačů patří do jemné mechaniky a elektroniky. Neobejde se bez „svařovací“ navíječky samonosných cívek, obráběcích strojů na výrobu
malých dílů a také bez drátořezu. Nový náhled
na snímače nás nutí vyvíjet si speciální montážní,
měřicí a zkušební zařízení. Kontrolujeme citlivost,
linearitu, opakovatelnost měření, dokmit, měřicí
sílu, silový gradient atd. Velkou pozornost věnujeme
srpen 2018
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Obr. 3: Příklad linkové měřicí stanice
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Česká společnost pro nedestruktivní testování, z. s.
pořádá pro všechny defektoskopické odborníky i zájemce
o tento obor nejvýznamnější událost roku 2018
z oblasti nedestruktivního zkoušení v České republice.
48. mezinárodní konferenci a výstavu NDT techniky

DEFEKTOSKOPIE 2018 / NDE FOR SAFETY 2018
6. – 8. 11. 2018, Konferenční centrum City, Praha
Mezinárodní konference a výstava Defektoskopie 2018 / NDE for Safety 2018 bude
zaměřena zejména na problematiku nedestruktivního zkoušení materiálů a konstrukcí
ve všech oborech technické činnosti. Konference bude příležitostí k setkání všech, kteří
se zajímají o výzkum, vývoj, praktické aplikace i vzdělávání a normalizaci v tomto oboru.
Jednacími jazyky konference budou čeština, slovenština a angličtina.
Výstava bude zaměřena na
prezentaci nejmodernějšího
vybavení a služeb v oblasti
nedestruktivního zkoušení
materiálů a konstrukcí.
Hlavní kontaktní adresa:
ČNDT z.s.
Technická 2896/2
616 00 Brno
E-mail: cndt@cndt.cz
Telefon: (+420) 541 143 229
Sekretariát:
E-mail: kratochvilova@cndt.cz

Hlavní sponzoři:

Sponzoři:

Více informací a přihlášky:

www.cndt.cz
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Prieskum umeleckých diel
rTG lúčmi
Röntgenografia je nedeštruktívna metóda výskumu obrazových vrstiev, vypovedajúca o ich
zložení a poskytujúca informácie o rozložení podmalieb. Vychádza z poznatku, že RTG žiarenie je silnejšie pohlcované ťažšími prvkami, napr. Pb. Takto ovplyvnené prenikajúce žiarenie
spôsobuje rôzne zčernanie fotografickej emulzie a tým umožňuje získať röntgenový snímok.
Vzhľadom na skutočnosti, že v podmaľbách starších
diel prevláda olovená bieloba, možno na röntgenograme identifikovať spodné partie, ich zmeny
a iné doplnky v spodných vrstvách, poprípade
v podkladoch. Metóda poskytuje cenné údaje
tak o charakteristikách autorovho rukopisu, ako
aj o inak skrytých technických zvláštnostiach ako
vady a defekty podložiek, podkladových vrstiev
a pod. Röntgenovému výskumu sú podrobené
predovšetkým diela starých maliarov. Maľby umelcov
20. storočia sú často vynechané, pretože značná časť
diel bola tvorená jednoduchou technikou a zjavne
nesľubuje významné objavy. U diel kľúčového
významu však práve RTG výskum môže odhaliť
i premaľby a mnohokrát i druhotné použitie staršieho
obrazu k vytvoreniu nového diela a upresní tak predstavu o umelcovom vývoji, či o jednotlivých etapách
tvorby diela. Veľmi významné je RTG snímkovanie
pri odhaľovaní falšovaných umeleckých diel. Dôležitosť využitia röntgenografie vo výskume výtvarných
umeleckých diel preukázal v r. 1932 Ch. Wolters odhalením významu podmalieb olovenou bielobou
v nemeckej a holandskej maľbe 15. a 16. storočia,
hlavne výskumom maľby Rembrandta van Rijna.

RTG žiarenie v reštaurátorskej praxi
Jednou z dôležitých častí dokumentačného materiálu reštaurátora je RTG snímka diela. Keďže RTG
žiarenie prechádza všetkými materiálmi a vrstvami
obrazu, alebo sochy, sú tak poskytované informácie
o všetkých vrstvách. RTG snímka sa vytvára bez použitia optiky, pričom lúče vychádzajú z jedného bodu
– ohniska. Tým vzniká obraz centrálnej projekcie

prežiareného predmetu na röntgenovom (líniovom,
alebo maticovom) detektore, resp. fotocitlivom filme,
ktorý je uložený v hliníkovej kazete. Snímka geometrického tieňa sa najviac približuje skutočnej veľkosti
predmetu, ak je farebná vrstva obrazu obrátená
a položená čo najbližšie k detektoru, resp. fotocitlivej
vrstve filmu. Tiene vzdialenejších častí prežiareného
predmetu sú menej ostré. Optimálna vzdialenosť obrazu od zdroja žiarenia je 60-100 cm. Pri zhotovovaní
RTG snímky je dôležité, aby vyšetrovaný predmet
bol uložený kolmo na stredový lúč RTG zväzku a ten
aby prechádzal stredom predmetu, resp. stredom
vyšetrovanej časti obrazu. RTG fotomateriál musí
mať okrem veľkého kontrastu širokú škálu poltónov
s veľmi jemne vykreslenými podrobnosťami. Tvrdosť
lúčov sa na RTG prístroji nastavuje napätím a intenzita
žiarenia žeraviacim prúdom katódy.
Optická hustota sčernenia fotomateriálu závisí od
intenzity žiarenia, expozičného času a od absorpčnej
schopnosti materiálových zložiek vyšetrovaného
predmetu. Kvalitu RTG snímku možno ovplyvňovať
filtrami, ktoré sa umiestňujú medzi zdroj žiarenia
a vyšetrovaný objekt. Ide o tzv. predfiltráciu. Filtre
sú kovové fólie, resp. plechy, ktoré v závislosti od
hrúbky a atómového čísla kovu absorbujú väčšiu, alebo menšiu časť RTG žiarenia. Pôsobením
filtra sa stane primárne polychromatické žiarenie
tvrdším a homogénnejším, dochádza k zníženiu
intenzity žiarenia, k zadržaniu jeho mäkších zložiek
a vzniknutých rozptýlených lúčov. Tým sa dosiahne
podstatné zlepšenie kvality snímku.
Na rozdiel od prieskumu obrazu, alebo sochy inými
druhmi žiarenia, ktoré zachytávajú len optické javy
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Obr. 1: Alegorická figúra (autor Théodore Chassériau, 1834/1854?, olejomaľba na lepenke prilepenej na
plátno). Vľavo – VIS celok, vpravo – RTG celok. Reštaurátorský výskum techniky maľby: Bc. Zuzana Weiglová
pod vedením Doc. D. Stojkovičovej.

Obr. 2: Sv. Matúš (autor Pavol Gross st. 1659, drevo
smrek – kazateľnica, lipa – figurálna výzdoba,
polychrómia, zlatenie, výška cca 550 cm). Vľavo
– stav pred reštaurovaním, vpravo – RTG snímka.
Reštaurátor Mgr. Art. Štefan Siváň.
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Ilustračný obrazový materiál autora je z niektorých starších prác reštaurátorov z praxe, ako
aj z prác bývalých študentov VŠVU v Bratislave,
ktorým prednášal predmet Fyzika – nedeštruktívne metódy prieskumu a praktikum metód
prieskumu.
Prezentované výsledky vznikli realizáciou projektu APVV-14-0719 za finančnej podpory Agentúry na podporu vedy a výskumu a Slovenskej
grantovej agentúre pre vedu VEGA.

Obr. 3: Svätá rodina s Jánom Krstiteľom (taliansky maliar 1530-1540, drevo, olej). Vľavo – stav pred
reštaurovaním, vpravo – detail RTG snímky. Reštaurátor Mgr. Art. Peter Mlích.

sená podkladová kriedová vrstva, čo odhalí len
RTG fotografia.
●●Identifikácia tmelených miest (obr. 4, 5, 6). Ak
sa uvoľní určitá časť podkladu od dosky a tá sa
vytmelí aj keď bolo miesto odpadnutého podkladu dôkladne vytmelené, obrysová línia zachováva polohu a smer krakelov, čo je možné
na RTG snímke presne určiť. V tomto smere RTG

▲
▲
Obr. 4: Bohorodička Hodegetria (neznámy karpatský ikonopisec, druhá pol. 17. stor., drevo, tempera, striebrenie). Vľavo – stav počas reštaurovania, uprostred – stav pred
reštaurovaním, vpravo – RTG snímka hlavy Ježiška. Reštaurátor: Akad. mal. Andrea Dobošová.

žiarenia odrazeného od povrchu skúmaného predmetu, RTG žiarenie zviditeľní a umožní analyzovať
na snímke všetky vrstvy, ktorými žiarenie prešlo.
Prieskum prevádzaný RTG žiarením poskytuje
tieto možnosti analýzy umeleckého diela:
●●Podložku tabuľových obrazov, zviditeľnenie
letokruhov, sukov, klincov, spon (aj na sochách,
obr. 1, 2). Niekedy je potrebné tieto zložky z RTG
snímky odstrániť, čo je možné urobiť pomocou tomografie, ktorá je založená na súčasnom esovitom
pohybe zdroja RTG žiarenia a fotografickej dosky.
Stred (os otáčania) musí byť situovaný v mieste,
ktoré chceme na fotografii vidieť. Ostatné časti
pri otáčavom pohybe splynú a ostanú v pozadí.
●●Štruktúra dreva, nepravideľnosti v doske, alebo
soche, praskliny, chodbičky po červotočoch, otvory
po skrutkách.

36

●●Krakely (craquelé) v podklade, ktoré prestupujú

farebnými vrstvami a javia sa ako ostré tmavé línie.
●●Podklady na plátne. Silné olejové podklady s olovenou bielobou majú výraznú štruktúru vlákna. To
znamená, že vidíme odtlačok plátna na podklade,
ale nie plátno.
●●Kriedový podklad tabuľových obrazov sa prejavuje zosvetlením snímky (obr. 3). Bieloba olovená,
zinková, titánová v podkladovej kriede absorbujú
RTG lúče, čím spôsobujú zjasnenie snímky. Na stredovekých obrazoch (14. stor.) sa vyskytujú kriedové
nátery na oboch stranách dosky. Keď je kriedový
podklad natretý na červotočovú dosku, chodbičky
červotoča, do ktorých vnikla podkladová krieda
sa javia na RTG snímke jasnejšie. To pomáha identifikovať falzifikáty starých umeleckých diel. Na
gotických tabuľových obrazoch býva často povrch
dosky prelepený plátnom a až na ňom je nane-

fotografia predstihuje všetky ostatné metódy
prieskumu malieb.
●●RTG snímka umožňuje určiť techniku maľby, ktorá
je charakteristickou črtou umelca.
●●Pentimenty – zmeny kompozície obrazu (obr. 7),
čiže spresňovanie výrazov gesta a tváre portrétu
vykonané autorom diela. Ako aj neskoršie zásahy
do diela inými autormi, či falzifikátormi (obr. 8).
●●Farebné vrstvy – farba je disperziou pigmentu
v spojive a tak absorpcia RTG lúčov závisí od pomeru
pigmentu a vysušeného spojiva a hrúbky farebnej
vrstvy. Absorpcia RTG žiarenia závisí od protónového
čísla atómu absorbujúceho prvku v pigmente. To
znamená, že o povahe RTG snímky a jej sčernení rozhoduje atómová hmotnosť pigmentu farebnej vrstvy.
Absorpcia RTG žiarenia rastie s atómovou hmotnosťou prvku. Farby obsahujúce atómy olova s relatívnou atómovou hmotnosťou 207,20 (protónové

/
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Obr. 5: Portrét Márie Jozefíny von Pálfy (autor neznámy, olej na plátne).
Vľavo – fotografia vo viditeľnom svetle, vpravo – RTG ukázal prítomnosť
staršej maľby tváre. Tvár je oproti novšej premaľbe posunutá viacej doľava
a pravdepodobne sa jedná aj o inú osobu. V strede obrazu je zreteľný veľký
tmel na tvári (ide o veľký výpadok farebnej vrstvy originálu), ako aj ďalšie
výpadky farebnej pôvodnej vrstvy. Reštaurátor: Aneta Špánová.

Obr. 6: Portrét Wilhelmíny von Palfy (autor neznámy, olej na plátne, 1765). Vľavo – na
snímku pred reštaurovaním sú viditeľné veľké vrstvy sekundárnych premalieb. Vpravo –
RTG snímka ukazuje veľký úbytok maľby. Vďaka vymedzeniu sa podarilo lokalizovať naj
dôležitejšie časti tváre. Reštaurátor môže navrhnúť odstránenie hrubých premalieb a do
plnenie tmelu a retuší bez toho, aby výrazne zmenil výtvarnú stránku pôvodnej maľby.
Dušan Rohlík, Magisterská diplomová práca.

Obr. 7: Detail obrazu Nanebovzatie Panny Márie (autor Anton Schmidt, olej na plátne, 1740). Vľavo – stav pred
reštaurovaním, vpravo – RTG (stranovo prevrátený) vykazuje prítomnosť výtvarne kvalitnejšej staršej maľby.
Golier plášťa bol pôvodne nižší. Rozdiel je v jemne maľovanom origináli a v neskoršej premaľbe. Peter Koreň,
Magisterská diplomová práca.

číslo Z = 82), ako napr. kremžská bieloba, mínium,
massicot (amorfný kysličník olovnatý), olovená žltá,
ktoré sú charakteristické pre gotické a renesančné
obrazy, silne pohlcujú RTG lúče. Hlinité farby, ktoré
sú zložené z oxidov hliníka, kremičitanov a oxidov
kremíka (hliník Al, hmotnosť 26,98, Z = 13, kremík Si,
hmotnosť 28,08, Z = 14), uplatňujúce sa vo všetkých
obdobiach, ako napr. okry, sieny, umbry, pálené okry,

bolus a ultramarín, majú malú absorpčnú schopnosť
RTG lúčov. Výnimku tvoria červené okry, ktoré sú
po chemickej stránke aluminosilikátmi sfarbenými
oxidom železa. Fe má atómovú hmotnosť 55,85 (Z =
26) a preto je absorpcia červených okrov podstatne
väčšia. Najmenšiu absorpciu RTG lúčov vykazujú
farby uhlíkaté, bitumenózne (asfaltové živice), farbivá
rastlinného a živočíšneho pôvodu, všetky organické
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α
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α

olovená
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94,5

kobalt
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88,5

smalt
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bieloba

81,7

krieda

8,6

zinková
bieloba

44,5

oker

7,8

malachit

27,8

ultramarín
pravý

4,0

azurit*

26,0

lampová čerň

0,7

farbivá a z nich vyrobené pigmenty, pravda, ak nie
sú zrážané síranom barnatým. Uhlík C má atómovú
hmotnosť 12,01, Z = 8, síra S má hmotnosť 32,06
a bárium Ba 137, 34. Takýmito farbami s malou
absorpciou RTG sú napr. Kasselská a van Dyckova
hnedá, rôzne asfalty, kostné černe a iné.
Na RTG snímke je tak možné určiť rôzne premaľby
bielej, pravda, ak nebola použitá rovnaká bieloba ako
pôvodná. Najväčšiu absorpciu má olovená bieloba,
potom barytová, zinková a napokon titánová (hmotnosť 47,88, Z = 22), ktorá je výdobytkom modernej
chémie. Pri vlnovej dĺžke 0,0708 nm sú absorpčné
koeficienty niektorých pigmentov podľa M. Wilda
nasledovné (viz tabulka). ■
Jan Bartl, Ústav merania SAV, Bratislava

▲
Obraz pred reštaurovaním

RTG snímka odhalila podmaľbu

Odstraňovanie premalieb

Po odstránení premaľby

Obraz po zreštaurovaní

Obr. 8: Portrét neznámeho aristokrata (autor neznámy, začiatok 18 stor.). Demonštrácia reštaurovania obrazu po RTG prieskume. Reštaurátor: Akad. mal. Jozef Dorica.
srpen 2018
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Miniaturní senzory
řady eX
Největší překážkou při výrobě miniaturizovaných průmyslových fotoelektrických senzorů je optimální kombinace optické a elektronické
části do jednoho výrobku.
Vzhledem k velikosti hlavně optiky jde o jeden z nejsložitějších požadavků dnešního průmyslu. Společnost Panasonic dokáže tuto výzvu překonat díky dlouholetým zkušenostem s vývojem fotoelektrických senzorů pro automatizaci.
Schopnost společnosti Panasonic vyrábět miniaturní senzoriku byla nedávno
opět prokázána, a to vývojem celosvětově nejmenšího optického senzoru
s vestavěným zesilovačem – senzorem EX-Z.
Přestože je pouzdro pouze 3 mm hluboké, vše je bezpečně uvnitř: optika,
elektronika, LED indikátory a tranzistorový výstup. Průmysl má vysoké nároky,
ale nízká spotřeba a krytí IP65 vyhovuje většině aplikací průmyslové výroby.
Také vynikající odolnost proti vibracím a nárazům je důležitou vlastností pro
použití v náročných podmínkách.

Panasonic nabízí více než 2000 různých fotoelektrických senzorů. Senzory řady
EX jsou vhodné zejména pro přesnou detekci objektů, kde prostor pro instalaci je velmi omezen. Všechny tyto senzory mají velmi malé rozměry a dokáží
s vysokou přesností rychle detekovat i ten nejmenší objekt. ■

Miniaturní
fotoelektrické
senzory EX-Z

Ultratenké miniaturní
fotoelektrické
senzory EX-10

Ultrakompaktní
miniaturní fotoelektrické
senzory EX-20

Miniaturní fotoelektrické senzory
se závitem EX-30

Miniaturní
laserový snímač
EX-L200

Rozměry

8 x 14 x 3 mm (š/v/h)

10 x 14,5 x 3,5 mm
(š/v/h)

10,5 x 19 x 8,2 mm (š/v/h)

M4

8,2 x 23,4 x 12 mm (š/v/h)

Zvláštní
vlastnost

Nejmenší optický
senzor s vestavěným
zesilovačem

Barevné LED indikují stav
signálu

Elektronika, optika
a LED displej
– vše integrováno

Snadné mechanické
upevnění

Velmi tenký paprsek pro
detekci miniaturních objektů
z velké vzdálenosti

technologie

LENOVO ROZHÝBÁVÁ LEGIONEM SVĚT HRÁČŮ
Poslední den v červenci předvedla společnost Lenovo na tiskové konferenci herní produkty,
které byly již představeny na letošním veletrhu E3 v LA a které zásadně mění pohled na herní
segment. Místo těžkých a velkých zařízení, přichází s lehkými, ale silnými notebooky a desktopovými počítači a také s novými herními monitory.
Podle posledního průzkumu Softwarové herní asociace se největší procento hráčů (64 %) nachází
ve věku mezi18 a 35 lety. Proto Lenovo přichází
s novinkami Legion, které odbourávají zažitou
techniku v podobě extravagantně vyhlížejících
a neskladných zařízení. Ale hezky popořadě...
Legion Y730 – je celohliníkový, téměř bezrámečkový herní notebook o šířce jen 20 mm a hmotnosti
2,2 kg s možností výběru 15“ nebo 17“displeje.
Rámeček monitoru je tenký pouze 6,7 mm a díky
vyšší obnovovací frekvenci 144 Hz je o 20 %
jasnější obraz s vyšším kontrastem.
V porovnání s předchozí generaci se nezvedla jen obnovovací frekvence,
ale i účinnost chlazení (o 16 %). Systém duálního chlazení
eliminuje vibrace a snižuje hlučnost,
ale také zvýšeným počtem lopatek ventilátorů
umožňuje lepší proudění vzduchu.
Klávesnice disponuje nastavitelným podsvícením
s bleskovou odezvou kláves (méně než 1 ms). Její
chlazení (včetně základní desky) je zabezpečeno pomocí tepelného odvodu a vrstvou odpuzující vodu.
V zajímavém designu je předsazeno víko notebooku, jehož hliníkové panty zlepšují stabilitu displeje. Konektory I/O pro kabely jsou nyní jen v zadní
části, navíc s osvětlenými ikonami pro snadnější
zapojování v noci. Výdechy chlazení jsou efektně
podsvíceny. Notebook disponuje nejnovější vysoce
výkonnou grafikou NVIDIA GeForce GTX 10/11,
zvukovým systémem Dolby Atmos, 8. generací
procesorů Intel a FHD IPS panelem s vysokou frekvencí pro plynulost her ve vysokém rozlišení. Na
náš trh by měl model Y730 dorazit začátkem října

letošního roku.
Legion Y530 – menší notebook kombinuje přesnost s výkonem. Moderní design je podpořen
duálním chlazením a také téměř bezrámečkovým
displejem (ze tří stran je pouze 6,7 mm tenký). Šíře
notebooku je 24 mm a hmotnost 2,3 kg. Stejně

jako větší Y730 disponuje grafikou NVIDIA GeForce
GTX 10 nebo 11, osmou generací procesoru Intel,
zvukovým systémem Dolby Audio Premium, operační pamětí DDR4, duálním úložištěm, obnovovací
frekvencí 144 Hz a 15,6“ displejem s rozlišením FHD
IPS. Klávesnice s bílým podsvícením obsahuje i numerický blok. Stisk klávesy je 1,7 mm, výška 4 mm
a doba odezvy 1 ms. V porovnání s předchozí generací je o 17 % tenčí, o 28 % lehčí a 10 % tišší. Na našem
trhu by měl být dostupný už od letošního srpna.
Legion T530 – výjimečně výkonný 28litrový
desktopový počítač v provedení Tower disponuje
nejmodernějšími herními procesory Intel Core
i7-8700, dedikovanou grafickou kartou NVIDIA

GeForce GTX 1060, operační pamětí 16 GB DDR4,
úložištěm PCIe SSD, technologií Dolby Atmos a dvoukanálovým
chlazením, které eliminuje horko uvnitř
počítače, tlumí hluk ventilátorů a vylepšuje
výkon. Má upravenou přední část, červené
podsvícení a integrovaný držák pro snadnější
přemístění. Dostupný by
měl být také od srpna.
Legion C530 Cube –
desktopový kompaktní počítač v provedení kostky a objemem 19 litrů
nabízí srovnatelný herní výkon jako provedení Tower.
Jeho tvar navíc umožňuje snadné přemísťování. Zaujme průhledným horním panelem s červeným podsví-

cením a stejně jako T530 disponuje herními procesory
Intel Core i7-8700, grafickou kartou NVIDIA GeForce
GTX 1060, operační pamětí až 16 GB DDR4, úložištěm
PCIe SSD a systémem dvoukanálového chlazení proti
přehřívání. V srpnu by už měl být v prodejní síti.
K těmto novým zařízením byla představena i dvojice
herních monitorů s nejnovějšími technologiemi pro
ostrý a jasný obraz. Jde o monitory Legion Y25f
a Legion Y27g. První z nich (Y25f ), je 24,5“ monitor
s tenkým rámečkem a Full HD WLED obrazovkou
a úhlem pohledu 170/160°. Technologie AMD
FreeSync synchronizuje 144Hz obnovovací frekvenci monitoru s grafickou kartou, čímž eliminuje
sekání obrazu a minimalizuje zpoždění.
V případě druhého modelu (Y27g) jde o nejzahnutější herní monitor s 27“ panoramatickým širokoúhlým obrazem nabízející vysoký kontrast. Zahnutý
tvar spolu s technologií VA umožňují mimořádně
široký pozorovací úhel 178°. ■
/pk/
srpen 2018

/

39

reportáž
byla zajištěna přece jen pasterizace, kterou jinak pivovar ze zásady odmítá. Projekt se ale podařil a úspěšně
funguje. Dnes už svijanský pivovar stáčí do plechovek
pět druhů (samozřejmě nepasterizovaného) piva.

Kde se pivo vaří a do „piksel“ stáčí…

Do plechovek stáčí
Svijanský pivovar pět druhů
nepasterizovaného piva

Že to nejde? ne u nás…
Pokud jste příznivci nepasterovaného piva, ale na cestu byste si ho chtěli vzít s sebou v plechovce, dokáže vaše přání splnit jediný pivovar v ČR: Svijany, kde nedávno
zahájila provoz první, a zatím unikátní linka u nás na výrobu plechovkového nepasterovaného národního nápoje. Může jí projít až 15 tisíc plechovek za hodinu.
„Když jsme v roce 1998 přišli do poměrně zanedbaného pivovaru a od roku 2000 ho začali dávat
dohromady, bylo součástí zvolené strategie, že pivo
se zde bude vyrábět tradičním klasickým způsobem
a že nebude pasterizované“, říká sládek Petr Menšík
(jinak také nositel ocenění sládek roku udělovaného
Společností přátel piva).
Vzhledem k tomu, že nebylo možné úplně ignorovat výrazný vzestup zájmu o „plechovkové“ pivo,
bylo logickým krokem úsilí, jak do tohoto typu
obalu dostat jejich nepasterovaný mok. Ovšem
vzhledem k tomu, že jde o opravdu náročný systém, žádná stáčírna v Čechách nevyhovovala poža-

davkům na tento typ výroby, a ani neumožňovala
stáčet do plechovek pivo bez pasterizace, začali
ve svijanském pivovaru koketovat s myšlenkou
postavit si vlastní plechovkárnu. Před třemi roky
přesvědčili majitele, aby zainvestoval do projektu,
od něhož je všichni odrazovali, a začali na něm
intenzivně pracovat.
Plnění nepasterovaného piva do plechovek je
opravdu technicky a technologicky velmi obtížně
řešitelné. Stáčení do plechovek, jež jsou na vyplachování a řadu dalších operací komplikovanější
záležitostí než lahve, se totiž běžně neobejde bez
pasterizace. Ta se ovšem kromě přínosu v podobě
delší trvanlivosti (vyžadované např. velkými prodejními řetězci) „podepíše“ i na chuťových vlastnostech piva. Ale takovýto produkt nezapadal do
strategie pivovaru jako takového, který vsadil na
nepasterovaný zlatý mok, jenž si zakrátko získal
mezi konzumenty značnou oblibu.

Prohlídku provozu zahajujeme u dvojice velkých nablýskaných stříbřitých tanků – až perfekcionistický
důraz na čistotu je ostatně charakteristickým rysem,
který vás upoutá hned u vchodu do výrobních prostor. K nim by měly přibýt již naprojektované další
dva tanky, aby pivovar stačil uspokojit stále rostoucí
poptávku po nepasterovaném plechovkovém pivu.
Z nich se trubkami přivádí pivo do stáčírny a k plnění do plechovek. Tomu však předchází celá řada
operací, kde důležitou roli hraje mikrofiltr.
Sanitační stanice, odkud probíhá čištění veškerého
zařízení, potrubí atd. je právě pro výrobu, kdy neprobíhá pasterizace, velice důležitá. Používá se několik
různých sanitačních přípravků pro různé typy zařízení.
Celý proces je plně zautomatizovaný, což vylučuje
lidský faktor a riziko jeho případné chyby. Systém si
sám nahřívá různé složky na požadovanou teplotu,
nastavuje správnou koncentraci čisticích prostředků
a hlídá potřebné časy. Ladění systému v počáteční
fázi probíhalo podle laboratorních výsledků a poznatků z jiných provozů, využity byly i zkušenosti ze
stáčírny lahví. „V pivovaru je čistota základ, od toho
se odvíjí všechno,“ konstatuje Petr Menšík.

Sprcha naruby
Prázdné plechovky začínají svou cestu na depaletizátoru. Jde o automatické zařízení, které shrnuje
jednotlivé řady plechovek, odebírá prokladové papíry a řadí plechovky do jednořadého dopravníku,
odkud putují k čištění a do plniče.
Na pásovém dopravníku se plechovky otočí a jedou do tzv. vystřikovačky se systémem trysek, které
plechovku důkladně vypláchnou. Právě tato fáze
je pro řešení, pro něž se rozhodl svijanský pivovar,
jedním z kamenů úrazu – nejde o klasické mytí
a dezinfekce je obtížná, protože kontaktní doba je
na rozdíl od lahví poměrně krátká. Slouží především
k tomu, aby se z vnitřku odstranily případné nečistoty, které se tam mohly dostat v průběhu cesty.
Ve Svijanech proto rozdělili čisticí proces na dvě
části – v první je speciální dezinfekce nastříkána
dovnitř plechovky, která se následně rozpadá na
kyslík, ve druhé je pak plechovka vyplachována
sterilní vodou.

Tři rušné roky s jasným cílem,
ale nejistým výsledkem

U vchodu do stáčírny plechovek stojí (zatím) dva
stříbrné tanky, odkud pivní mok postupuje na další
operace
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Po ujasnění požadavků a parametrů bylo vypsáno
oficiální výběrové řízení na dodavatele technologií.
Celý proces trval zhruba 1,5 roku. Polovinu roku pak
zabrala výstavba a odladění samotné linky. „Každý
stroj představuje v podstatě to nejlepší, co lze v dané
oblasti za rozumné peníze v Evropě získat. Na podzim
roku 2017 byl spuštěn zkušební provoz, letos na jaře
jsme oficiálně vypnuli pasterizaci a začali dodávat
nepasterované pivo v plechovkách“, komentuje tři
roky strávené na přípravě unikátní linky Petr Menšík.
Přiznává ale, že kdyby se vše nepovedlo podle plánu,

„Čistota je v pivovaru základ, od kterého se odvíjí
všechno,“ konstatuje sládek Petr Menšík
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Na své cestě do stáčírny prochází pivo řadou operací,
v nichž důležitou roli hraje mikrofiltrace

Vzduchu vstup zakázán
Poté plechovky putují do stroje, kde získávají svou
cílovou náplň. Tady bylo ovšem nutné vyřešit další
problematické místo: na rozdíl od lahve z plechovky
není možné odsát vzduch. Proto se vyplachuje
oxidem uhličitým, aby se z ní odstranil vzduch, což
ovšem není tak dokonalé řešení, a navíc díky velké
spotřebě CO2 značně nákladné.
Standardy plniče od firmy Krones, která jinak představuje v oboru absolutní špičku, nebyly nicméně
pro účel pivovaru vždy dostatečné, proto bylo
potřeba jejich laťku zdvihnout o něco výš a vymyslet doplňkové řešení. Na to může být Petr Menšík
právem hrdý, protože řada renomovaných výrobců
už jejich řešení uplatnila u sebe.
Souboj se vzdušným kyslíkem, který se při plnění dostává do piva z ovzduší, je u lahví vcelku zvládnutý,
ale v případě pivních plechovek opět představuje
komplikovanou záležitost. Působí zde řada faktorů,
které kvalitu produktu významně ovlivňují. Například doba proplachu, a tedy spotřeba CO2, různé
technické vychytávky, např. úpravy na ventilech, kdy
po jejich vytažení z hladiny se přidává ještě vrstva
CO2 na hladinu, sprchuje se oxidem uhličitým apod.
V neposlední řadě mohou být plechovky různě
naplněné (norma umožňuje určitou toleranci). Když
např. některé pivovary šetří a obsah pivní náplně se
pohybuje na spodní hranici stanoveného objemu,
může pivo získat nežádoucí oxidační chuť. Svijanský
sládek zdůrazňuje, že Svijany plní i z tohoto důvodu
pro zajištění kvality poctivých 500 ml, aby vzduchový
polštář byl minimální a pivo tím pádem mohlo
udržet svou typickou chuť bez pasteračních příchutí.

Plechovka naplněná pivem je poté přesunuta do
zavíračky, což je další strojírenské zařízení, které
do plechovky osadí (napertluje) víčko. Zde je také
poměrně složité udržet dokonale čisté prostředí už
jen proto, že tam jsou různé materiály, na které nelze
používat běžné pivovarské sanitační prostředky. Což
znamená v případě nepasterovaného moku další
kámen úrazu – plechovka putuje mezi plničem
a zavíračkou poměrně dlouhou dobu, takže bylo
nutné zabezpečit i zde sterilní prostředí v podobě
vlastního vylepšení nad rámec výrobcem dodávaných standardů.

Rengten není jen u doktora
Následná cesta plechovky pokračuje přes rentgenové zařízení. U průhledné lahve lze prosvícením
jednoduše zjistit, jak správný obsah náplně má,
u plechovky ovšem nikoli, takže hladinu detekuje
zařízení, kde je nastavena minimální a maximální
úroveň. Nevyhovující nebo špatné plechovky systém automaticky vyřazuje.
„Plechovky putující po dopravníku by mohly být
postříkány od pěny, proto jsou ještě strojem osprchovány. I když riziko potřísnění pěnou v případě
pečlivě seřízené linky Krones v podstatě nehrozí,“
říká Petr Menšík.
Druhé sušení řeší jeden z problémů, s nímž bylo
nutné se na nové lince vypořádat. Při pasteraci má
plechovka teplotu 20–30 °C a takto teplá se zabalí,
zatímco plechovka s nepasterovaným pivem, které
je díky absenci pasterizace studené (plechovka má
teplotu 6 °C), se vlivem procesních operací orosí –
na studené plechovce se vlivem teplejšího okolního
prostředí sráží vlhkost. Před finálním zabalením do
fólie je tedy ještě jednou ofukována. Proto svijanský
pivovar balí plechovky s pivem do perforovaných
fólií, které mohou „dýchat“, větrat. Celá stáčírna je
také z tohoto důvodu klimatizována.
Za sušárnou je druhá kontrola plnosti, a hned za ní
inkjetová tiskárna, která na dna plechovek vyznačí
šarži a minimální trvanlivost. Po označení se ple-

chovky obracejí opět víčkem nahoru a balí do fólie,
kde druhá inkjetová tiskárna provede to samé označení na fólii, aby zákazník nemusel balení obracet.

Chcete vlastní pivo? Žádný problém
(ale něco to bude stát)
Další stroj, který je součástí linky, je aplikátor sleeve,
který na plechovky navléká tenkou plastovou fólii
s potiskem navinutou v jakémsi velkém rukávu.
Tu seká na jednotlivé kusy, které „nastřeluje“ na
plechovky, jež následně projíždějí parní pecí s pěti
sekcemi, kde se fólie působením páry postupně natahuje a smršťuje, až ve finále vytvoří finální vzhled.
Plechovky lze stáčet i bez potisku, jen do stříbřitých
tenkostěnných hliníkových obalů, stejně tak jako
plastové fólie, které je povlékají, různě upravovat
podle požadavků zákazníka, který si tak může nechat vyrobit „vlastní“ pivo ve firemním designu,
a to i od velmi malých sérií. Je to však nákladnější.
Cenové náklady se lépe rozloží do větších sérií –
např. vícenáklady pro 5000 kusů se pohybují kolem
pětikoruny, zatímco u extrémně malých sérií ca
1000 kusů může vyjít cena na padesátikorunu za
jednu plechovku piva.
Hotové, naplněné a označené plechovky pak čeká
poslední fáze: balení. Linka je dokáže připravit do
několika různých typů skupinových balení, uspořádat po různém počtu vrstev. Připravená paleta
je pak pokryta ochrannou fólií proti prachu ve
skladech – a plechovky se mohou vydat na cestu
k zákazníkům…
Konkurence velkých pivovarů se Petr Menšík příliš
neobává, protože ty jsou zpravidla zaměřeny na
masovou produkci s úsilím dosahovat co nejnižších
nákladů – a to není právě případ plechovkového nepasterizovaného piva. „Jedna věc je toho dosáhnout
technologicky, a druhá pak tuto kvalitu udržet. Je
to pořád vlastně takový tanec na hraně“, konstatuje
sládek s tím, že právě to je pro velké výrobce riziko,
do něhož se nechtějí pouštět ■
Petr Kostolník, Svijany

Čistota vždy na prvním místě
Plnič je kvůli dosažení maximální čistoty stavebně
koncipován jako uzavřený prostor. Je zde udržován
přetlak a tím i podmínky podobné jako v tzv. čistých
prostorách – v podstatě má parametry jako operační
sál, konstatuje Petr Menšík. Místnost má vlastní klimatizaci, do které nasávaný vzduch prochází několika
filtry (včetně HEPA filtrů) a přes UV zářiče. Z výdechů
ve stropě pak klesá laminárně stanovenou rychlostí
dolů, postranní klapky udržují přetlak a přebytečný
vzduch je z místnosti vytlačován do sousedního
prostoru stáčírny a přes rekuperaci je získávána zpět
část energie. Navíc má zařízení umístěné uvnitř tzv.
ultra clean krytování, které disponuje vlastními HEPA
filtry, takže v čistém prostoru probíhají tytéž procesy
dvakrát. Systém tak má dvojnásobně jištěny parametry čistého provozu, které by měly dokonale zabránit
riziku možné kontaminace plechovek.
srpen 2018

/

Na výstupu linky vyjíždí kartony s plechovkami do expedice
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TechMagazín leTí se lveM
koleM svěTa
Ve středu 25. čerVna odstartoValo z malého sportoVního
letiště točná na jižním okraji prahy letadlo s imatrikulací
ok-tGm, připomínající iniciály prVního prezidenta
českosloVenské republiky t. G. masaryka. jeho pilot roman
kramařík nemá V plánu nic menšího, než jako prVní čech
V malé jednomotoroVé cessně obletět sVět.

P

rvní český sólový oblet zeměkoule nebyl impulzivní nápad, ale plán, který postupně uzrával delší
dobu,“ říká autor projektu s tím, že cesta má být
„
také připomenutím 100. výročí vzniku samostatného
Československa a jeho tradic v letectví a leteckém
průmyslu. Stroj, který nese ve svém označení iniciály
prvního československého prezidenta, známého svou
podporou letectví vyjádřenou jeho sloganem„vzduch
je naše moře“, je pro takovýto projekt ideálním prostředkem. Tak začala vznikat Mise okřídlený lev, na

níž sbíral letec – jinak občanským povoláním právník
– prostředky na crowdfundingovém serveru Hithit.
Inspirací se mu mj. stala i kniha Jana Antonína Bati
„Za obchodem kolem světa“ o letecké obchodní
výpravě, kterou slavný český průmyslník podnikl
v předválečném Československu od 6. ledna do
1. května 1937 a od níž loni uplynulo 80 let. Mimochodem: letoun OK-CTB, s nímž tuto unikátní cestu
završil, jeden ze dvou strojů L-10A Electra, jež si firma
Baťa pořídila kvůli rychlému spojení s filiálkami, se

nedávno vrátil opět do Čech poté, co jej v Kanadě
získal zakladatel Seznamu a rovněž aviatický nadšenec a amatérský pilot Ivo Lukačovič, který je i majitelem letiště Točná. Tam je také Baťův stroj po
renovaci od roku 2015 vystaven a cesty obou letadel
se tak opět symbolicky setkají na tomto letišti, kde
po svém návratu domů poprvé přistál – jeden se na
něj ze světa vrátil, druhý se jej odtud chystá dobýt.

Cesta kolem světa za 50 dnů
Zatímco hrdinům známého románu Julese Verna
trvalo obcestovat Zemi 80 dnů, český pilot by to
měl stihnout o měsíc dříve. Cesta má trvat (pokud
vše půjde podle plánu) zhruba 50 dní a Roman
Kramařík při ní překoná se svým strojem vzdálenost
ca 47 tisíc km. Za řízením letounu stráví ve vzduchu
na 200 hodin a přeletí tři kontinenty a tři oceány.
Vzhledem k tomu, že i v době vyspělých navigačních systémů jde v případě malého jednomotorového stroje o poměrně náročný a riskantní podnik,
neponechává pilot nic náhodě, před odletem tak
stačil natrénovat např. nouzové přistání na moři.
Právě dlouhé přelety oceánů budou podle něj patřit
k technicky asi nejvíce nebezpečným etapám. Myslet se musí prostě na vše, a tak je ve výbavě kromě
automaticky nafukovaného záchranného člunu
třeba i balíček pro přežití v případě nouzového
přistání v divočině s mačetou.
Trať Mise okřídlený lev povede východním směrem
(kvůli převládajícímu východnímu větru pro optimální letové podmínky) přes Bělehrad, Perský záliv,
Indii, Thajsko, Tchaj-wan, Japonsko, Tichý oceán,
USA, Azorské ostrovy a Velkou Británii zpět do ČR,
kde by měl Roman Kramařík přistát na letišti Praha
– Letňany 8. září 2018. O jeho putování se samozřejmě zajímá i TechMagazín, a na svém webu bude
přinášet informace o letu, který lze detailně sledovat
i na webové stránce projektu Mise okřídlený lev
(www.okridlenylev.cz).
Pro tuto cestu doznal stroj i speciální úpravy, např.
vizuální provedení s českou vlajkou na přídi a se
symbolem lva, charakterizující název mise, připomínkou programu Paměť národa, jehož součástí je
i tento sólový oblet zeměkoule, a také jmény těch,
kteří ji svými příspěvky pomohli podpořit.

Aby svět nezapomněl
na české letectví
hlavní hrdina cessna ve stínu většího stroje lockheed electra, který používal baťa

před odletem proběhla nezbytná tisková konference...

42

... rozloučení s rodinou...

Letadlo nese na palubě kolem světa i jeden výtisk
TechMagazínu, a to číslo věnované leteckému prů-

... usednout za knipl...
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Cessna P210N „Centurion“
Jde o turboverzi populárního 6místného stroje
s přetlakovou kabinou a čtyřmi okny po obou
stranách, vyráběného v letech 1978–83 (tento
konkrétní letoun má v rodném listě rok výroby
1979), vybaveného motorem Continental
TSIO-520-AF (231 kW) s turbodmychadlem s plynulým chlazením. Letadlo je 8,6 m dlouhé a rozpětí křídel o ploše 16,23 m² činí 11,2 m. Prázdná
hmotnost je udávána 1035 kg, max. vzletová
hmotnost 1814 kg. Stroj tohoto typu má max.
rychlost 378 km/h (při 5200 m) a létá cestovní
rychlostí 358 km/h (při 6100 m), dostup až do
8230 m a dolet 900 námořních mil (1666,8 km)
při ekonomickém letu ve tříkilometrové výšce.

Pilot Roman Kramařík představuje novinářům svůj doprovod – časopis TechMagazín

myslu. Posláním Mise okřídlený lev je totiž kromě
rekordního letu samotného i připomenout světu
tradice českého letectví a vyspělost zdejšího leteckého průmyslu, který přes nešťastné peripetie
posledních desetiletí přežil a podle všeho se opět
dokázal zvednout ode dna. ČR patří stále do elitního vybraného klubu několika málo zemí světa
schopných kompletně vyrobit celý letoun. Kromě
víceúčelového výcvikového proudového stroje
L-159 a menšího dopravního stroje L-410NG (nástupce populárního Turboletu) se zde vyrábí celé
plejáda úspěšných menších sportovních letadel
a strojů z kategorie tzv. ultralightů, v jejichž produkci
je ČR doslova světová velmoc a patří mezi špičku
jejich výrobců ve světě.
V desetimilionové ČR působí dnes desítky leteckých továren – většinou menších výrobců, ale
i velké renomované firmy s dlouhou historií – a jejich subdodavatelů. Zbrojovka Aero Vodochody
(která je s datem svého založení 1919 jednou
z nejstarších fungujících leteckých továren na
světě), výrobce lehkého podzvukového bitevníku
L-39 NG představila na nedávném aerosalonu ve
Farnborough víceúčelový stroj zcela nové generace F/A-259 Striker (nástupce bitevního letounu
L-159 Alca), vyvinutý ve spolupráci s izraelskou
firmou IAI.

GE Aviation připravuje v ČR výstavbu továrny
na nové letecké motory Advanced Turboprop
(ATP) vyvinuté právě ve spolupráci s českými
odborníky, které označuje za první turbovrtulové motory zcela nového designu v segmentu
všeobecné a obchodní letecké přepravy po více
než 30 letech. Kromě toho zde funguje i rozsáhlá
řada partnerů pro významné výrobce segmentu
aerospace, jako je např. Airbus či Boeing, Sikor-

sky, Bell Helicopter, Zodiac a dalších, pro něž
dodávají zdejší firmy široké spektrum podsestav
a komponent.
Pokud se Romanu Kramaříkovi oblet světa podaří
podle plánu, k čemuž mu samozřejmě držíme palce,
světu se připomeneme jako země se skvělou leteckou tradicí a velkým průmyslovým potenciálem
– a TechMagazín, rovněž usilující o podporu domácího průmyslu, se tak stane díky němu i prvním
českým časopisem, který doslova a do písmene
obletěl svět.
Takže: Start povolen, přejeme úspěšný let a šťastný
návrat! ■
Josef Vališka, Točna

Cessna roluje na start

... zapnout pásy a nastartovat
Ještě zamávání křídly a nashle za měsíc
srpen 2018
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AviAtici nApříč
rovnoběžkAmi A poledníky
Cesta kolem světa lákala lidi odjakživa a letadla nabídla
v tomto směru zCela nové možnosti. vůbeC prvním letCem,
o němž je v historii leteCtví záznam o úspěšném obletu
světa, je němeCký baron FriedriCh karl von koenigWarthausen.

N

a letounu Klemm L20B1 s motorem Daimler
o výkonu 20 HP (14,7 kW) cestoval rychlostí
105 km/h. Cesta s řadou zastávek, při níž
se potýkal s nedostatkem paliva a jednou havárií,
mu zabrala 15 měsíců a 12 dní (od 9. 8. 1928 do
21. 11. 1929). Ovšem podobně jako u řady dalších
z jeho následovníků nešlo při cestě kolem světa
o čistě leteckou záležitost, tzn., že celá trasa byla
absolvována nejen ve vzduchu, ale část i po moři,
což je vzhledem k možnostem tehdejších strojů
pochopitelné.

agenturní zpráva o završení baronovy cesty kolem
světa uvádí mj., že jeho jediným zavazadlem byl
zubní kartáček a jedna náhradní zapalovací svíčka

že je létání záležitost jen pro chlapy? mary bruceová
by vám o tom už v roce 1930, kdy obletěla svět na
stroji blackburm bluebird, řekla své...

Před 2. sv. válkou se cesta kolem světa podařila
jen čtyřem pilotům, z nichž dvě byly ženy: historicky první sólovou pilotkou byla v roce 1930
tehdy 35letá Angličanka Mary Petre Bruceová
a trvalo jí to 5 měsíců (v jejím letadle nezbylo
kvůli 90galonové přidané nádrži místo ani na padák), po ní o rok později to dokázala i 24letá
hannoverská rodačka Elly Beinhorn, také na stroji
Klemm.
Na první skutečně sólový let vykonaný po celou
trasu vzduchem si letečtí kronikáři museli počkat
do roku 1933, kdy se Američan Wiley Hardeman
Post na letounu Lockheed 5C Vega pojmenovaném Winnie Mae stal prvním pilotem, který sám
obletěl svět, a také prvním, který dokázal obletět zeměkouli dvakrát (jeho první pokus z roku
1931 nebyl sólový, letěl s navigátorem). Let mu
zabral 8 dnů (tj. 207 h a 51 min., z nichž 107 h
strávil ve vzduchu) a překonal při něm vzdálenost
29 022,7 km. Na oficiální minimum pro oblet světa
stanovené FAI, což je délka obratníku Raka (36 787,
559 km) by však ani tento jeho jinak úctyhodný
výkon nestačil.
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Rozmach dálkových letů a pokusů obletět svět
nastal až v poválečném období. Detailní přehled
sólových letů kolem světa lze najít na stránkách:
www.soloflights.org/list2_e.html, včetně záznamů před a po zavedení systému GPS, který
lety významně ulehčil. Navigační chyba zřejmě
způsobila i fatální tragédii slavné americké letkyně
Amelie Earhartové, která zmizela při pokusu o ob-

letoun klemm, s nímž podnikl svůj let baron von koenigWarthausen, je vystaven v muzeu mb ve stuttgartu

let světa v roce 1937 – na stejném stroji Lockheed
Electra, jaký používal i Baťa.
V roce 1952 přistál ve Springfieldu stroj Beechcraft
Bonanza, na němž sólově obletěl svět americký
kongresman Peter Mack (na 61 116km trase strávil
téměř čtyři měsíce), který i jako první pilot sám
přeletěl Pacifik.
K pozoruhodným osobnostem patří i britská pilotka
Sheila Scottová, která obletěla svět třikrát (1966,
1969, 1970), její třetí let byl i historicky prvním přeletem malého letadla (dvoumotorový Piper Aztec
D) od rovníku k rovníku přes severní pól.
Rekordní sólový oblet světa zaznamenává historie
těchto dálkových letů roku 1971, kdy americký pilot
Elgen Marion Long obletěl Zemi na stroji Piper Navajo přes oba póly, za což získal i zlatou medaili FAI.
V roce 2016 obletěl svět první letoun poháněný
pouze elektřinou vyráběnou ze Slunce pomocí
17 248 fotovoltaických článků. Tento čtyřmotorový
švýcarský stroj Solar Impulse 2 byl pilotovaný dvoučlennou posádkou. Přes úctyhodné rozpětí křídel
72 m (což je více, než má Boeing 747) činila hmotnost
stroje jen 2,3 t. Cesta se 17 zastávkami, při níž urazil
trasu zhruba 40 tis. km, mu přeletem čtyř kontinentů,
tří moří a dvou oceánů zabrala 17 měsíců. ■
Pro zajímavost: Většina letů kolem světa využívala podobně jako mise Okřídlený lev přelety
východním směrem, kdy stroje nemusí tak často
čelit protivětru.

Foto: smithsonianmag

Willey post se svým strojem Winnie mae byl prvním sólovým letcem, který obletěl svět výhradně vzduchem
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Jak to funguje?
Při objevení prvních příznaků nevolnosti se
mají okamžitě nasadit brýle. Po 10–12 minutách brýle umožní mozku sesynchronizovat se
s pohybem, který vnímá vnitřní ucho, zatímco
oči se soustředí na nehybný předmět, jako je
telefon nebo kniha.
Brýle nejsou vybaveny sklem, takže je může
používat kdokoliv a také je lze nasadit na vlastní
brýle ke čtení. Jsou vhodné pro dospělé a děti
od 10 let (po dokončení růstu vnitřního ucha).

První brýle Proti kinetóze
Díky současným technologiím (chytré telefony, tablety) si cestování stále více lidí užívá čtením.
Samozřejmě jsou i ortodoxní čtenáři, kteří se bez klasické knihy neobejdou. Ale je tady nešvar
zvaný kinetóza, tj. nevolnost při cestování, která mnohým znemožňuje čtení.
Přitom tato nemoc při cestování postihuje stále
více lidí, a to nejen dospělé, ale i děti. Už více jak
30 milionů Evropanů trpí kinetózou chronicky.
Co vlastně kinetóza je: Jde o nemoc z pohybu, kdy
vjem pohybu vestibulárním systémem nesouhlasí
s vizuálními vjemy. Příznakem může být závrať, vyčerpání či zvedání žaludku. Podle příčin vedoucích
ke kinetóze se může mluvit např. o mořské nemoci,
nevolnosti v letadle a také nevolnosti v autě či jiném

kapaliny, která se pohybuje v dutých obroučkách
kolem očí v bočním směru (vpravo/vlevo), ale
také v předozadním směru, vytvářejí linii obzoru
a odstraňují tak smyslový diskomfort způsobující
nevolnost.
Technologii Boarding Ring, kterou brýle používají,
vyvinul francouzský start-up. Tato patentovaná
zdravotnická pomůcka vykazuje v testech až 95%
účinnost. ■

dopravním prostředku. Také ji může způsobovat
nadměrné používání virtuální reality.
Proto vývojáři automobilky Citroën zkonstruovali na základě řešení původně vyvinutého pro
námořníky, speciální brýle nazvané Seetroën,
které odstraňují nevolnost při cestování a umožňují klidné čtení i při neklidné jízdě ve vozidle
či jiném dopravním prostředku. Brýle fungují na
jednoduchém principu – prostřednictvím zbarvené

nový trend: Ponorná datacentra

Foto: Microsoft/Frank Betermin

Datová centra přibývají jako houby po dešti, ale s expandujícím datovým provozem stejně
roste potřeba dalších. Možnost, jak problém rostoucích požadavků na výstavbu a kapacitní
nároky datových center řešit, nabízí nový projekt společnosti Microsoft.
Ta umístila své nejnovější datové centrum pod
vodou v oceánu u pobřeží Skotska. Datacentrum
nazvané Projekt Natick firma charakterizuje jako

příklad cílového řešení: „ekologicky udržitelných,
zákaznicky stavěných předpřipravených datových
center“, jež mohou být rychle zprovozněna. V blízké
budoucnosti by mohla být nabízena jako komerční
produkt.
Tyto jednotky by mohly být objednávány na základě požadované kapacity a po aktivaci ponechány na mořském dně bez údržby po celá léta
díky chladicímu systému. Projekt Natick obsahuje
12 racků s celkem 864 servery a infrastrukturu systému chlazení. Podmořskou část projektu řešila
francouzská firma Naval Group s využitím procesu
výměny tepla, který se používá pro chlazení ponorek. „Mořské chlazení“ je tak odpovědí na jeden
z tradičních problémů stále mohutnějšího provozu
datacenter – regulace teploty generované enormní
energetickou spotřebou těchto objektů.
Po dopravě na místo a nastavení se dálkově ovládaná plošina nesoucí datacentrum vydá na cestu
pod hladinu moře do hloubky 35 m, kde je datové
centrum po usazení propojeno kabelem obsahujícím vláknovou optiku a elektrické vedení oživeno. ■
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Mají chodci přednost
na přechodu pro chodce?
Stále diSkutovanou otázku Si mnoho lidí vySvětluje po
Svém. nechybí však názory, že chodec má v ČeSku abSolutní
přednoSt. bohužel tomu tak není. legiSlativa předpokládá
urČitou pomySlnou domluvu (oČní kontakt) mezi
chodcem a řidiČem.

N

a toto téma se zaměřil i průzkum společnosti Goodyear Dunlop Tires Czech s názvem Zebra, který přinesl překvapivá zjištění
o chování českých a slovenských řidičů. Průzkum
probíhal v letošním červnu a červenci na různých
frekventovaných přechodech ve třech větších
městech – v Praze, Brně a Bratislavě. Na celkovém
vzorku 1500 případů průzkumníci zaznamenávali
četnost případů, kdy řidiči dají přednost chodcům,
kteří se jednoznačně chystají použít označený přechod. Vyhodnocení ale přineslo překvapivé zjištění,
např. že Češi berou přednost chodců na přechodu
vážněji než Slováci a že nejhůře ze srovnání tří měst
vycházejí ženy-řidičky v Praze.
„Nejbezpečněji se podle výsledků výzkumu mohou cítit chodci v Brně, horší situace je v Praze
a nejmenší ochotu dávat chodcům přednost naši
výzkumníci zaznamenali v Bratislavě. Situace však
není uspokojivá ani v jedné z obou zemí: i v Brně
zastaví navzdory zákonné povinnosti před přechodem jen něco málo přes dvě třetiny řidičů,“ řekl
marketingový manažer Goodyear Dunlop Tires
Czech pro Českou republiku, Slovensko a Maďarsko
Boris Tománek.

Výzkum odhalil i některé zajímavé kulturní odlišnosti. „V Brně i Bratislavě např. dávají přednost
stejně často řidiči i řidičky, zatímco v Praze by si
měli chodci (a zejména chodkyně) dávat pozor
na řidičky, které jsou méně ochotné před přechodem zastavit. Podíl žen-řidiček, které daly na
přechodu přednost jiné ženě, byl vůbec nejnižším naměřeným údajem. Slovenské řidičky dávají
přednost mužům na přechodu dokonce výrazně
častěji, zatímco v Brně je tomu přesně naopak.
Tam ženy dávají ženám na přechodu přednost
téměř v sedmdesáti procentech případů,“ doplnil
Boris Tománek.
Zatímco na Slovensku se nově zavádí absolutní
přednost chodců na přechodu, v Česku se často
setkává s kritikou mírnější zákonná úprava, která
do určité míry sází na ohleduplnost řidičů. Obě
země mají ovšem společné to, že na tom z hlediska
úmrtnosti chodců na silnicích nejsou vůbec dobře.
Podle loňských statistik EU jsou české a slovenské
silnice z hlediska bezpečnosti až v druhé polovině
první dvacítky členských zemí EU. Konkrétně na
přechodech přitom v ČR loni přišlo o život 22, na
Slovensku 11 chodců.

Průzkum Zebra 2018: Chování řidičů před přechodem, na nějž vstupuje chodec
Situace

Řidič vs. žena na přechodu
Řidič vs. muž na přechodu
Řidiči celkem
Řidička vs. žena na přechodu
Řidička vs. muž na přechodu
Řidičky celkem
Celkem
zdroj: temper communication
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Možnost (%)

Praha

Brno

Bratislava

dá přednost

71

68

54

nezastaví

29

32

46

dá přednost

66

68

51

nezastaví

34

32

49

dá přednost

68

68

53

nezastaví

32

32

47

dá přednost

46

74

46

nezastaví

54

26

54

dá přednost

56

61

69

nezastaví
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39

31

dá přednost

50

68

53

nezastaví

50

32

47

dá přednost

63

68

53

nezastaví

37

32
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Absolutní přednost ano či ne?
Slovensko hodlá od 1. ledna 2019 uzákonit absolutní přednost, kde je řidič za všech okolností
povinen dát přednost každému chodci, který
přechází vozovku po přechodu. Legislativa ČR
absolutní přednost chodce na přechodu nestanovuje. Podle §5 novelizovaného zákona
o pozemních komunikacích z roku 2000 je řidič
povinen umožnit chodci, který je na přechodu
pro chodce nebo jej zřejmě hodlá použít, nerušené a bezpečné přejití vozovky; proto se musí
řidič takového vozidla přibližovat k přechodu
pro chodce takovou rychlostí, aby mohl včas
zastavit vozidlo před přechodem. Chodec nicméně musí dávat přednost tramvajím a vozidlům
s právem přednosti v jízdě se zapnutým majáčkem. Přednost chodců navíc omezuje i rozporné
ustanovení §54 odst. 3 stejného zákona, podle
nějž: „Chodec nesmí vstupovat na přechod pro
chodce nebo na vozovku bezprostředně před
blížícím se vozidlem.“
„Tuto novelizaci zákona právem mnozí považují za
nejasnou a matoucí; poukazují i na to, že v prvních
letech po zavedení omezené přednosti chodců na
přechodech se počet obětí na životech na přechodech pro chodce dokonce zvýšil. Od té doby se
sice situace stabilizovala, ale stále není uspokojivá,
jak ostatně ukazují i výsledky našeho bleskového
průzkumu,“ konstatoval Boris Tománek.
Chodci by se neměli domnívat, že jim na přechodu nic nehrozí a řidiči by se měli chovat lidsky,
slušněji a ohleduplněji. V zájmu své bezpečnosti
i bezpečnosti řidičů chodcům radíme, aby se řídili doporučenými zásadami bezpečného použití
přechodu pro chodce:
●●Je-li v blízkosti 50 m přechod nebo nadchod pro
chodce, musíte ho využít!
●●Zastavte se čelem k přechodu. Nepostávejte před
přechodem, pokud se nechystáte přecházet.
●●Rozhlédněte se a zřetelně naznačte záměr přejít
silnici.
●●Pokud možno navažte oční kontakt s řidičem
přijíždějícího auta.
●●Silnici přecházejte co nejrychleji nejkratší cestou
kolmo, nikoli šikmo.
●●V půlce přechodu znovu zkontrolujte, zda řidič
přijíždějící z opačného směru respektuje váš záměr přejít silnici.
●●Dvouproudovou silnici přecházejte obzvlášť opatrně, dávejte pozor na druhý pruh, odkud může
přijíždět další vozidlo. ■
/jj/
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PoPometr Pro automatizovaná vozidla
Bosch připravuje spuštění služby, která bude zvyšovat bezpečnost automatizované jízdy.
Spojil se s experty z finské firmy Foreca na předpověď počasí, aby mohl vyhodnocovat oblast
prediktivních služeb o stavu komunikací.
Cit při řízení automobilu, např. jaký je stav silnice,
či jak dobře drží pneumatiky, pomáhá řidičům dosahovat bezpečného řízení vozidla. Závodní jezdci
si pro tento cit vytvořili pojem tzv. popometr. Jde
o zadní část těla, kterou sedí na sedadle a díky níž
během jízdy vycítí stav vozovky. A přesně takový
popometr, který by dával informace o podmínkách
na silnici, potřebují i automatizovaná vozidla.
Proto pro ně společnost
Bosch vyvinula popometr.
Pomocí prediktivních služeb
o stavu komunikací hlásí
nebezpečí dlouho před tím,
než nastane kritická situace,
jako např. déšť, sníh nebo led.
K tomu využívá údaje o počasí
a automatizované vozidlo tak
bude přesně vědět, kde a jak
může řídit autonomně.
V budoucích automatizovaných vozidlech bude
rozhodnutí o převzetí řízení
založeno na prediktivních
službách o stavu komunikací. Díky službě Bosch získá
automatizované vozidlo včas
povědomí o podmínkách pro-

středí, jaké může očekávat, tzn., že bude mít dost
času na přizpůsobení stylu jízdy, namísto toho, aby
muselo při prvních příznacích zhoršených silničních podmínkách úkolovat řidiče. Například v dešti
přizpůsobí včas svou rychlost tak, aby se vyloučilo
riziko aquaplaningu.
Bosch plánuje tuto technologickou službu uvést na
trh v roce 2020. Zpočátku na základě údajů o počasí,

Fantomovým zácPám může Předejít
adaPtivní temPomat
Téměř každý řidič se už někdy dostal na přehledných silnicích či dálničních tazích do kolony,
která se najednou objeví. Když ale po několika stovkách metrů popojíždění přijede na pomyslný
začátek kolony, zjistí, že tam žádná překážka nebyla. Lidově se tomu říká „fantomova zácpa“.
Původcem těchto frustrujících dopravních komplikací bývá lidský faktor. Například připojování
se bez použití blinkru, nepozornost, špatné řidičské návyky, příliš dlouhá reakční doba a zby-

tečné brzdění. A tady je kámen úrazu. Jakmile
se totiž řidič dotkne brzdového pedálu, nastává
řetězová reakce, kdy postupně brzdí také řidiči za
ním. A protože téměř každý zpomalí o něco víc
než řidič před ním, daleko vzadu se může provoz
zcela zastavit.
Automobilka Ford ve spolupráci s vědci z americké
Vanderbiltovy univerzity předvedla že tyto komplikace by bylo možné omezit nebo jejich vzniku
i zcela předcházet, kdyby se v autech dostatečně
rozšířil adaptivní tempomat. Ten samočinně reguluje rychlost jízdy tak, aby udržel stálý odstup od
vozidla jedoucího vpředu.

Jak probíhal výzkum
Na uzavřeném testovacím polygonu Fordu simulovalo 36 automobilů ve třech jízdních pruzích běžný
dálniční provoz. Vozy jedoucí v čele zpomalovaly
z 97 na 64 km/h, čímž vzniklo narušení plynulosti
provozu. Bez adaptivního tempomatu řidiči vždy
zpomalili o něco víc než vůz před nimi. Vznikala
srpen 2018
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následně s nárůstem počtu propojených vozidel
bude služba dále vylepšována.
S dostatečným počtem propojených vozidel bude
Bosch moci doplnit své prediktivní služby o stavu komunikací daty přímo z vozidel. Tyto údaje budou zahrnovat
informace uložené na CAN sběrnici – tedy centrální
datové síti vozidla. Díky konektivitě nezůstanou tato
data nevyužitá, ale najdou si přes příslušný back-endový
server výrobce vozidla svou cestu do cloudu Bosch.
Navíc Bosch vyhodnotí pravidelné zásahy protismykového ESP systému. Pomocí matematických metod
pak mohou inženýři změřit koeficient tření povrchu
vozovky u každého kola, stejně tak jako jeho stav. Po
vyhodnocení všech těchto dat bude výsledkem balíček
inteligentních služeb Bosch. ■
/rp/

tak vlna brzdění, která směrem dozadu zesilovala.
Při opakování pokusu měly všechny vozy adaptivní tempomat nastavený na 100 km/h, aby bylo
zaručeno, že zůstanou ve formaci za vedoucími
vozy, které i tentokrát udržovaly rychlost 97 km/h.
Adaptivní tempomat prakticky při všech brzdných
manévrech překonal lidské řidiče. Při jedné z jízd
dokonce oslabil „vlnu“ brzdění tak, že poslední vůz
v daném pruhu zpomalil pouze o 8 km/h.
Při jednom z pokusů snížili výzkumníci počet vozů
se zapnutým adaptivním tempomatem na 33 %,
což je hraniční hodnota, kterou odborníci považují
za dostatečnou k omezení vzniku fantomových
zácp. Výsledky byly srovnatelné se situací, kdy měly
adaptivní tempomat zapnutý všechny automobily
v experimentu.

A výsledek?
Při použití adaptivního tempomatu měl brzdný
manévr mnohem menší dopady na plynulost
provozu. Přínos se projevil i tehdy, když adaptivní
tempomat využívala jen třetina vozů na polygonu.
Ford ve spolupráci s vědci předvedl, že široké využití
adaptivního tempomatu může fantomové zácpy
zmírnit nebo zcela předejít jejich vzniku.
V loňském roce strávili řidiči v dopravních zácpách
v Německu v průměru 30 h, ve Velké Británii 31 h,
a v Londýně dokonce 74 h, tedy víc než tři celé
dny. ■
/ml/
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CITROËN C3 AIRCROSS

MÁ USNADNIT ŽIVOT VE MĚSTĚ I MIMO NĚJ

razením, hands-free přístup a startování, parkovací
asistent se zpětnou kamerou, samočinné přepínání
světel, sledování mrtvého úhlu, rozpoznání dopravního značení s doporučenou rychlostí, apod.
Poměrně přesná byla navigace s intuitivním ovládáním, zobrazovaná na 7“ dotykovém displeji, který
je celkově centrem ovladačů vozu.
S C3 Aircross jsem najel 465 km především v širším
okruhu kolem Prahy, v samotném městě skoro
třetinu. Při nezatížených zadních sedadlech na nerovném povrchu kazilo dobrý dojem jejich patrné
drnčení. Překvapila mě poměrně vysoká průměrná
spotřeba 7,5 l/100 km při ohleduplném způsobu
jízdy, bez zbytečně dramatických akcelerací, při dodržování předepsaných rychlostí. Při objemu nádrže
45 l neslibuje zrovna daleký dojezd. Je to nejspíš
dané automatickou převodovkou. Mimochodem
u ní jsou poněkud netradiční nikoliv lineární, ale
kaskádovité polohy voliče převodových stupňů.
Základní cena Citröenu C3 Aircross v testované
verzi je 512 900 Kč, další položky je třeba počítat
za příplatkovou výbavu, na druhé straně je vhodné
sledovat akční slevy a bonusy. ■
Oldřich Šesták

Kompaktní SUV je nepřehlédnutelné svým zjevem, přináší velkou škálu prvků personalizace.
Zároveň využívá nejmodernější technologie jako nejrůznější podpůrné prvky řízení nebo
související s konektivitou. Je vstřícným partnerem pro každodenní cesty po městě i víkendové
a prázdninové výlety.
Citroën cíleně posiluje svou mezinárodní ofenzivu
ve světě SUV. C3 Aircross při své délce 415 cm působí mnohem mohutněji. Má jedinečný tvar typický
pro nové modely automobilky, vyšší světlou výšku,
vysoko posazené sedadlo řidiče, zpevněnou spodní
část nárazníku vpředu i vzadu, velká kola a široké
blatníky. Jeho silueta je zdůrazněna výraznými grafickými prvky, jako jsou barevné body na střešním
nosiči a zadní postranní okénka s efektem žaluzií.
Vyznačuje se bezprecedentní nabídkou osobních
úprav na míru, kterou tvoří 90 barevných kombinací
u exteriéru včetně odstínů střechy u dvoubarevných verzí a čtyři balíčky Pack Color, v interiéru je
k dispozici pět velmi různorodých stylů. Interiér se
inspiroval různými světy, jako je třeba svět módy
nebo nábytkářství. Používá propracované detaily
a různé textury na palubní desce. Díky sladění barev
a materiálů, ozdobným dveřním panelům, barevným prvkům na volantu, větrákům či čalounění
sedadel vznikají nejroztodivnější styly.
Pohodlná jsou široká přední sedadla, snadno ovladatelná je zadní lavice dělená v poměru 2/3–1/3
se sklopitelnými opěradly a sedadly, které lze jednotlivě posunout o 150 mm. Poměrně dost pro-

Nezaměnitelný design je patrný i na zádi vozu
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storu pro všechny cestující je na nohy i nad hlavou.
Základní objem zavazadlového prostoru je 410 l,
posunem lavice se zvětší na 520 l a po sklopení
zadních sedadel dosáhne na celkovou kapacitu
1289 l. C3 Aircross je vybaven důmyslně rozmístěnými odkládacími přihrádkami včetně prostoru pro
bezdrátové nabíjení telefonů ve středové konzole.
Na našem trhu jsou v nabídce dva benzínové tříválcové motory 1,2 PureTech poslední generace
s nejnovějšími technologiemi pro zajištění nízké
spotřeby paliva a emisí, a rovněž dva dieselové
agregáty BlueHDi. K redakčnímu testu jsem měl vůz
v nejvyšší výbavě ze tří: Style, se silnějším zážehovým motorem o výkonu 81 kW v kombinaci s 6stupňovou automatickou převodovkou s možností manuálního řazení a polohami Sport a Sníh. Uváděná
spotřeba u této varianty je 8,9/5,1/6,5 l/100 km.
Zajímavé je, že jednotlivé ukazatele jsou znatelně
vyšší než deklarované u stejného motoru s manuální převodovkou.
Vůz má předpoklady, aby se cítil dobře ve městě
i v terénu. Do terénu jsem s ním nezavítal, abych
mu ani v nejmenším nepoškodil fasádu, kterou se
tak pyšní. Nicméně nejvíc mu nejspíš sedí městský
provoz, je v něm dobře ovladatelný, poměrně hbitý
a vcelku i pohodlný. Zvládá schopně také dálkové
cesty, i když při předjíždění ve vyšších rychlostech
se rozhoupává ne zrovna snadno a je v těchto situacích i hlučnější. Jízdní vlastnosti umocňují systémy
jako Grip kontrol s polohami Standardní, Sníh, Bláto,
Mokrá tráva, Písek, s možností vypnutí systému
ASR/DSC, dále automatická regulace rychlosti při
sjíždění svahu Hill Assistent Decent, tempomat
s omezovačem rychlosti nebo automatické brzdění
Active Safety Brake. Nechyběly komfortní systémy,
mj. head-up průhledový displej s barevným zob-

Vstup do zavazadlového prostoru usnadňují široké
výklopné dveře

Pracoviště řidiče rozhodně netrpí fádním dojmem

Sklopením zadních opěradel se docílí výrazného prostoru pro zavazadla, bohužel s ne zcela rovnou podlahou

/
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jsem nadšen, že je pod víkem podlahy zavazadelníku
umístěna dojezdová pneumatika, a ne lepicí sada.

Tichý motor

OPEL INSIGNIA ST 2,0 CDTi
 KORÁBY JEŠTĚ NEVYMŘELY

V nabídce agregátů nabízí výrobce výhradně
čtyřválcové motory. Benzínové 1,5 a 2,0 l turbo
varianty a dieselové 1,6 a 2,0 l CDTi a také nejsilnější variantu 2,0 biturbo. Testovaná verze byla
poháněná dvoulitrovým vznětovým motorem
o výkonu 125 kW při 3750 ot./min. s maximem
točivého momentu 400 Nm dosahujícího v rozmezí 1750-2500 ot./min. Motor byl propojen
s 6stupňovou manuální převodovkou, jejíž jednotlivé stupně byly pěkně odstupňovány a řazení

Mohlo by se zdát, že automobilky už produkují pouze crossovery a vozy SUV, protože je po
nich největší poptávka, ale není to tak špatné, pořád je ještě zájem o dlouhé kombíky, tj. karosářské varianty, které se hodí jako všepobírající rodinný vůz nebo jako manažerský elegán.
Obrovský zavazadlový prostor je totiž pořád žádaným prvkem.
Osobně jsem zastáncem kombíků, a tak jsem s velkou radostí usedl do testovacího modelu Insignia
ST, tj. Sports Tourer, jak Opel označuje svou karosářskou variantu kombi. Jde o druhou generaci
vlajkové lodi automobilky, kterou představila v loňském září na českém trhu. A vlastně i posledním
modelem přicházející z produkce General Motors,
protože nyní Opel patří již do Skupiny PSA.

Výborný je head-up systém s promítáním informací
přímo na sklo

Oproti první generaci, která se narodila v roce 2009, je
novinka o 73 mm delší, nyní měří 4986 mm na délku,
takže se řadí na špici nejdelších kombíků střední
třídy. Při pohledu zepředu zaujme široký, majestátný
předek s dvojicí světel nad sebou. V horní úrovni jsou
denní LED světla v podobě hokejek zakomponována
do hlavních světlometů, pod nimi jsou pak ve stejném duchu provedená světla do mlhy. Na karoserii je
nejhezčí boční silueta, designérům se velmi povedl
zajímavý prvek, a to stříbrná lišta přecházející plynule
od předních světlometů v horní úrovni bočních oken
až k zadním světlům. Nekopíruje střechu, jak by se
mohlo zdát, ale opticky snižuje linie vozu.

prošíváním, což dodává interiéru pocit luxusu.
Řidič má dost manévrovacích schopností sedadla
a volantu, aby si mohl nastavit ten nejlepší posez.
Dokonce i kolega se svými 190 cm si liboval v nastavení pozice. Na všech místech je dostatek prostoru
nad hlavou i v oblasti loktů a kolen. Velmi pěkné
je provedení jakéhosi kšiltu nebo stříšky přes celou délku palubní desky, která nad budíky tvoří
příjemnou ochranu před sluníčkem. Uprostřed
palubovky je dobře čitelný a lehce ovladatelný 7“
displej doplněný klasickými tlačítky, což je ta lepší
varianta, než když je ovládání funkcí pouze přes
dotykový displej.
Velmi jsem ocenil head-up systém, který promítá
potřebná data přímo na čelní sklo. Uvědomil jsem
si, že za jízdy nekoukám na budíky za volantem, ale
plně se soustředím na potřebné údaje promítané
na čelní sklo. Tento pocit ale nemám při vysouvacím head-up displeji, tj. sklem, které se vysune
z palubovky v zorném poli řidiče.
Zavazadlový prostor je dominantní, nabízí o 20 l větší
objem než předchozí generace, tj. celkových 560 l
v základním provedení. Po sklopení zadních opěradel,
které se dají sklopit pomocí táhel i ze zavazadelníku,
dostaneme 1665 l se zcela rovnou plochou. Prostor
je dobře přístupný s nízkou nakládací hranou, disponuje bočními kapsami na drobnosti a také tolik
potřebnými háčky na pověšení např. nákupních
tašek, které se tím pádem nerozsypou za jízdy. Byl
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bylo přesné. Chod motoru byl tichý a zátah velmi
dobrý už od nízkých otáček. Na dotyk plynového
pedálu reagoval okamžitě a nechyběla mu ani
potřebná dynamika.
Chválím výborně odhlučněný interiér, např. při
klidné jízdě se do kabiny nedostával žádný hluk od
motoru, a také pěkně naladěný komfortní podvozek. Překvapením byla také spotřeba. Při celkové
hmotnosti vozu 2240 kg plus 80-170 kg (hmotnost

Ani zadní cestující si nebudou stěžovat na nedostatek
místa

Uvnitř je příjemně
Při šířce vozu 1863 mm a výšce 1500 mm nabízí
velmi prostorný interiér vyvedený v našem případě
v šedé kůži s černými lesklými prvky. Provedení
je příjemné v měkčených materiálech doplněné

Interiér je prostorný, řidič má vše v dobrém dosahu

K trumfům Insignie patří prostorný zavazadelník
(560/1665 l)

řidiče a spolujezdce) vykazovala po týdenním najetí
997 km kombinovaná spotřeba 6,2 l na 100 km.
Model Insignia je právem vlajkovou lodí automobilky. Dokáže nabídnout nejen prostorný interiér,
nadprůměrný zavazadlový prostor, ale také příjemnou komfortní jízdu, která se plně projeví na
dlouhých trasách. Cena v provedení Selection
v konfiguraci 2,0 l motor s 6stupňovou manuální
převodovkou vychází na necelých 715 tis. Kč. ■
Petr Kostolník
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Chybějí lidé a praCovníky
odčerpává i němeCko
Na základě dat Hospodářské komory Čr cHybí
zaměstNavatelům v ČecHácH miNimálNě 300–350 tisíc
zaměstNaNců a státNí rozpoČet je ocHuzeN Na daNícH
a odvodecH NejméNě o 84 mld. kč, které pak cHybí jiNde.

Z

analýzy Hospodářské komory (HK) vyplývá,
že kdyby se podařilo obsadit (do 1 roku)
všechna volná pracovní místa, jen na odvodech zaměstnanců a zaměstnavatelů a dani ze
mzdy by si státní kasa polepšila o více než 67 miliard a o dalších více než 17 mld. Kč na nepřímých
daních, jako je DPH.
Přičte-li se spotřeba zaměstnanců i to, že díky nim
by firmy mohly přijímat více zakázek, česká ekonomika by rostla mnohem rychleji než o letos avizovaných 4,2 % dle predikce Hospodářské komory,
3,9 % podle ČNB nebo 3,6 % předpokládaných
Ministerstvem financí.
Hospodářská komora také upozorňuje na problém
s obsazením pracovních míst, který je mnohem

Spásou nejsou zahraniční pracovníci
ani roboti
větší, než jak se dosud obecně referuje. Nedostatek
lidí už dopadá na téměř každého zaměstnavatele
v zemi. V ČR je na 280 tisíc zaměstnavatelů, kterým
chybí minimálně 1–3 pracovníci. Komora také zaznamenala zvýšený výskyt predátorských praktik
při přetahování zaměstnanců, včetně případů, kdy
se pracovníci nechají přeplatit a přejdou k jinému
zaměstnavateli, aniž by u předchozího podali výpověď, což firmám působí nemalé problémy.

Potíže mají hlavně průmyslové zóny
Vážné problémy, kvůli kterým některé firmy začaly
omezovat výrobu, jsou patrné v oblastech s průmyslovými zónami, kam přitom letos míří další desítky
zahraničních firem, které se chystají zaměstnat tisíce
nových lidí. Na Prostějovsku vznikne nový závod pro
automotive výrobu, převážně strojírenské firmy by
chtěly otevřít závody v nově chystané průmyslové
zóně v Týně nad Vltavou, rozšíření výroby se chystá
i v poličské průmyslové zóně nebo v Holešově ve
Zlínském kraji, kde vznikne závod na zpracování
potravin.
Zejména v západní části země odčerpává
pracovníky českému soukromému sektoru také Německo, které se rovněž potýká s rekordním počtem
neobsazených míst. Konkurentem soukromé sféry
je navíc i veřejný sektor – stát jen za posledních 5 let
odebral do svých služeb z trhu práce na 30 tisíc lidí.

většině američanů by nevadilo
poslouChat v práCi roboty
Zaměstnanci i specialisté na lidské zdroje se nebrání nástupu umělé inteligence (AI) do
firemního prostředí a mají zájem na jejím rychlém přijetí v podnicích. Hlavní překážkou je
nedostatek znalostí, a firmy by měly své zaměstnance na nové technologie lépe připravovat.
Takové závěry vycházejí ze studie „AI at Work“ provedené společnostmi Oracle a Future Workplace
v USA mezi vedoucími pracovníky z oddělení
lidských zdrojů (HR) i mezi zaměstnanci. Výzkum,
do kterého se zapojilo 1320 respondentů z amerických organizací všech velikostí, ukazuje, že lidé
jsou připraveni přijímat v rámci práce pokyny
od robotů.

AI má velký potenciál, ale je nutno
na ni lidi připravit
Podle výsledků studie lidé chápou přínosy umělé
inteligence (AI), ale samotné podniky pro to nedělají
dost, aby AI nasazovaly a zaměstnancům pomohly
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Zaměstnavatelé ve skutečnosti postrádají nejméně
o 40 tisíc lidí více, než jak na jaře uvedl Úřad práce.
Podle mínění řady zaměstnavatelů jsou totiž kvůli
vysoké poptávce o pracovníky a neochotě lidí evidovaných na úřadech vůbec pracovat možnosti využít nabídky pracovních úřadů vyčerpané. Inzeráty
s nabídkami zaměstnání proto vyvěšují rovnou na
pracovních portálech nebo angažují speciální HR
agentury. A nejedná se jen o manažerské pozice
na různých úrovních.

nové technologie přijmout. Důsledkem je pak zvýšené riziko zastarávání kvalifikace.
Studie také ukázala velké rozdíly mezi tím, jak lidé
používají umělou inteligenci pro své vlastní potřeby a jak v rámci svého zaměstnání. Zatímco 70 %
respondentů AI nějak využívá v osobním životě,
v zaměstnání je to už jen 24 % a aktivně ji nasazuje
pouhých 6 % profesionálů z HR. Přitom naprostá
většina (93 %) zaměstnanců uvedla, že nemají žádný
problém přijímat pokyny od automatizovaných
systémů umělé inteligence.
Všichni respondenti souhlasili s názorem, že AI
bude mít na jejich organizaci spíše pozitivní dopad.
Šéfové HR i zaměstnanci spatřují hlavní přínos ve

Firmy také žádají u HK o zahraniční pracovníky.
Ta už prostřednictvím Režimu Ukrajina od srpna
2016 firmám zajistila na 15 tisíc kvalifikovaných
pracovních sil z Ukrajiny minimálně s výučním
listem, převážně řemeslníky. O Ukrajince žádá už
2000 firem měsíčně. Nedávno začala HK vyřizovat
i žádosti o pracovníky z Filipín a Mongolska. To vše
ale zdaleka nestačí pokrýt poptávku po pracovní
síle, takže některé firmy jsou nuceny se uchýlit
i k pracovníkům ze šedého trhu.
Podle informací členů HK míří do ČR ale čím dál
více cizinců i ze zemí EU. Kromě „domácích“ Slováků
jde nejčastěji o občany zemí, které se potýkají
s vysokou mírou nezaměstnanosti – Španělska,
Řecka a Itálie. Zpravidla nastupují na technicky
zaměřené pozice.
Řada podniků se snaží zefektivnit výrobu robotizací
a digitalizací, do níž masivně investují. Podle dat HK
v loňském roce vzrostly investice firem tempem
okolo 5 % a letos by měl být tento růst ještě vyšší,
komora jej očekává nad 6 %. Firmy ale bohužel
i tady narážejí na značné bariéry vzhledem k tomu,
že ani dodavatelé strojů a robotů nestačí pokrývat
poptávku a sami se rovněž potýkají s nedostatkem
vysoce specializovaných personálních kapacit, takže
se instalace strojů a automatizovaných systémů
zpožďují. ■
Miroslav Diro, HK ČR

zvýšení produktivity. Účastníci průzkumu uvádějí
pro další tři roky následující výhody AI:
AI zvýší efektivitu provozu (59 %), umožní rychlejší
rozhodování (50 %), významně sníží náklady (45 %),
zlepší jak zákaznickou (40 %), tak i zaměstnaneckou
zkušenost (37 %). Vedoucí lidských zdrojů věří, že AI
vylepší vzdělávání a rozvoj (27 %), řízení výkonnosti
podniku (26 %), odměňování a mzdy (18 %), nábor
zaměstnanců a řízení zaměstnaneckých výhod
(13 %).
Navzdory jasnému potenciálu AI pro zvýšení výkonnosti podniku se však obě skupiny respondentů
průzkumu domnívají, že organizace nedělají dost
pro to, aby zaměstnance na nástup umělé inteligence připravily. Dotazovaní identifikovali i několik
dalších překážek, které zpomalují nasazování AI:
– Téměř všichni šéfové HR se obávají, že se nedokáží
přizpůsobit rychlému přijetí AI, ani (což je ještě
horší) nejsou oprávněni v rámci organizace řešit
nedostatek kvalifikace ve vztahu k AI.
– Více než polovina zaměstnanců se rovněž obává,
že s rychlým přijetím AI nedokáží držet krok. 71 %
se domnívá, že znalosti a dovednosti vztahující
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ekonomika
se k AI budou v příštích třech letech
důležité. 72 % respondentů z oblasti
lidských zdrojů ale přiznává, že jejich
organizace nemá pro AI žádné školicí
programy.
Jako hlavní překážky pro nasazení AI
v podniku obě skupiny respondentů vnímají náklady (74 %), riziko selhání technologie (69 %) a bezpečnostní rizika (56 %).

Čeští exportéři
mohou využít
státní poDporu

Nejlepší vliv bude mít
AI na šéfy
Navzdory všem tvrzením o tom, jak se
lidé umělé inteligence obávají, dokazují
výsledky průzkumu naprostý opak. Respondenti naopak věří, že ignorování
nových technologických trendů a selhání při zavádění AI bude mít negativní
dopad na jejich vlastní pracovní kariéru,
na jejich kolegy i organizaci jako celek.
Za tři hlavní rizika, která mohou být
důsledkem nepřijetí AI, pokládají dotazovaní pokles produktivity, zastarávání jejich znalostí a ztrátu zaměstnání. Zaměstnanci se tedy nebojí, že
o práci přijdou kvůli AI, ale spíše kvůli
jejímu ignorování.

Z hlediska organizace jako celku se účastníci průzkumu domnívají, že AI bude mít
nejpříznivější dopad na ředitele včetně
nejvyššího vedení firem (tzv. C-suite). Bez

DaviDové vs. Goliáš
Představenstvo petrochemického holdingu Unipetrol svolalo
na 28. srpna řádnou valnou hromadu firmy, jejímž tématem bude
schválení návrhu na vytěsnění minoritních akcionářů ze strany
majoritního vlastníka, polské skupiny PKN Orlen. Ta nabídla odkup
menšinových podílů v Unipetrolu a má záměr stáhnout jeho akcie
z pražské burzy.
Společnost Paulinino, největší minoritní akcionář Unipetrolu, za níž
stojí investiční skupina J&T, již odprodala svůj podíl (20,03 %) polské
skupině PKN Orlen, která je od roku
2005 většinovým vlastníkem Unipetrolu. Stejně tak získala skupina
PKN i podíl dalšího z významných
minoritních akcionářů, společnosti
Ëntris Equity Ltd., vlastníka zhruba
3 % akcií Unipetrolu. Podíl PKN
v Unipetrolu tak stoupl na více než
94 % z dřívějších 63 % a společnost
již na jaře oznámila, že hodlá od
menšinových akcionářů vykoupit
zbývajících 5,97 % akcií a stáhnout
akcie Unipetrolu z pražské burzy. Za
každou akcii nabízí 380 Kč, jako při
předchozím odkupu. To je částka
vyšší, resp. odpovídající obvyklým
průměrným hodnotám, s nimiž
společnost uzavírala své burzovní
výsledky koncem loňského roku,
a téměř dvojnásobná oproti hodnotě, za níž se akcie Unipetrolu
obchodovaly na burze ve stejném
období před rokem.
srpen 2018
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Finanční experti mají jasno
Za přiměřenou považuje cenu nabízenou za odkup i ČNB. Koneckonců
i zkušení dravci nekompromisního
světa byznysu o tom nepochybně
vědí své, jak nasvědčuje souhlas s prodejem svých podílů obou hlavních
minoritních akcionářů spadajících do
finanční skupiny J&T, kteří by si šanci
na potenciální zisk jistě nenechali ujít.
„S ohledem na záměr společnosti
Paulinino přijmout veřejný návrh PKN,
bude majoritní akcionář v pozici, kdy
bude mít dostatečný podíl na hlasovacích právech, aby prosadil a případně
realizoval deklarovaný záměr vyřadit
akcie Unipetrolu z veřejného trhu, a to
bez ohledu na postoj zbývajících minoritních akcionářů,” uvedl ekonom
a poradce investiční skupiny J&T Michal Šnobr, který zastupuje společnost
Ëntris Equity Ltd. Podle něj bylo takovéto riziko pro Ëntris závažným argumentem pro jeho rozhodnutí, s tím, že
v něm hrály roli i aktuální vývoj energetických komodit, rafinérských marží
či vývoj srovnatelných akcií v regionu.

přijetí AI na této úrovni, tedy bez toho,
že by umělá inteligence přímo podporovala i řízení firmy, mohou organizace přijít
o svou konkurenční výhodu. ■

Jaká cena je férová?
Cena, kterou Unipetrol i velcí minoritní
akcionáři shledali akceptovatelnou,
se však nelíbí některým minoritním
akcionářům, mezi nimiž figuruje např.
Tomáš Hájek, který podle svých slov
zastupuje na 300 minoritních akcionářů vlastnících dohromady zhruba
1,3 % akcií společnosti. Ten svůj podíl zatím nechce prodat, protože
považuje za férovou cenu 450 Kč za
akcii a snaží se tak dosáhnout zvýšení nabídkové ceny, podobně jako
v předchozích soubojích s majoritními
akcionáři AAA Auto či O2 (resp. společnosti PPF, vlastníkem telekomunikačního giganta). Otázkou zůstává, proč
i přesto, že i experti na tomto trhu
(např. J&T) s ohromným analytickým
zázemím uznali, že je hodnota odpovídající a shodli se v dobrovolném
výkupu tuto cenu akceptovat a akcie
prodat, Tomáš Hájek stále přesvědčuje,
že cena je neadekvátní.
Od oznámení nabídky odkupu akcií
jejich cena vzrostla asi o 3 %. Mohou
ale malí akcionáři, očekávající pod vlivem některých lobbistů šanci na růst
ceny akcií skutečně počítat s dalším
vzestupem, aby jim aktuální nabídka
mohla připadat jako podhodnocená?
Cena ropy je vysoce volatilní záležitost,
na níž působí řada často nevyzpytatelných, zejména geopolitických faktorů, které mohou její hodnotu velmi
dramaticky změnit ze dne na den. ■
/joe/

Agentura CzechTrade prodloužila lhůty realizace tří projektů
na podporu účasti českých firem na zahraničních výstavách
a veletrzích. V rámci této státní
podpory bude možné využívat
nabídku zvýhodněných služeb
až do roku 2020.
Hlavním cílem projektů NOVUMM, NOVUMM KET a DESIGN
je usnadnit malým a středním
podnikům vstup na zahraniční
trhy prostřednictvím účasti na
společných i individuálních expozicích na výstavách a veletrzích. Firmám je v rámci projektů
spolufinancovaných EU poskytována i marketingová podpora.
Díky projektu NOVUMM mohou
čeští exportéři získat podporu na
veletrzích v prioritních oborech
českého průmyslu, s pomocí NOVUMM KET na výstavách v oblasti
klíčových technologií a prostřednictvím projektu DESIGN na zahraničních akcích zaměřených na
propagaci designu.
„Prezentace na veletrzích bývá
pro české podniky klíčová zejména při vstupu na zahraniční
trhy. Bohužel je ale finančně i časově náročná. Za pomoci našich
projektů mohou firmy ušetřit čas
i peníze a dosáhnout efektivní
a úspěšné účasti na výstavě či veletrhu, která by pro ně mohla být
jinak velmi komplikovaná,“ říká
generální ředitel agentury pro
podporu obchodu CzechTrade
Radomil Doležal.
Prostřednictvím uvedených projektů je malým a středním firmám
poskytována podpora formou
zvýhodněných služeb, jako je
např. zabezpečení a nákup výstavní plochy, pomoc s registrací
či mediální poplatky. Maximální
výše této podpory činí v případě
projektu NOVUMM 80 000 Kč,
u projektu NOVUMM KET až
90 000 Kč. Intenzita podpory
účasti je v zemích EU 50 %. Na
podporu na akcích konaných
mimo EU je možné získat až 70 %.
Podrobnější informace o projektech včetně přihlášek a seznamů
veletrhů lze nalézt na:
https://www.czechtrade.cz/
programy-eu/oppik.
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EK ULOŽILA GOOGLE POKUTU
ZA PROTIPRÁVNÍ JEDNÁNÍ
EVROPSKÁ KOMISE OZNÁMILA 18. ČERVENCE 2018 ULOŽENÍ
POKUTY SPOLEČNOSTI GOOGLE VE VÝŠI 4,34 MLD. EUR ZA
PORUŠENÍ ANTIMONOPOLNÍCH PŘEDPISŮ EU. SPOLEČNOST
GOOGLE UKLÁDALA OD ROKU 2011 VÝROBCŮM ZAŘÍZENÍ ANDROID
A PROVOZOVATELŮM MOBILNÍCH SÍTÍ PROTIPRÁVNÍ OMEZENÍ, ABY
UPEVNILA DOMINANTNÍ POSTAVENÍ SVÝCH PRODUKTŮ
ZAMĚŘENÝCH NA VŠEOBECNÉ VYHLEDÁVÁNÍ NA INTERNETU.

Z

neužívání dominantního postavení zakazuje
článek 102 Smlouvy o fungování Evropské
unie (SFEU) a článek 54 Dohody o EHP. Rozhodnutí Komise je určeno společnosti Google LLC
(dříve Google Inc.) a společnosti Alphabet Inc.,
mateřské společnosti Google.
Komise zahájila toto řízení v souvislosti s operačním
systémem a aplikacemi Android v dubnu 2015
a v dubnu 2016 zaslala společnosti Google
prohlášení o námitkách. Google v rámci svého
jednání, které Komise klasifikovala jako protiprávní,
kromě jiného:
● od výrobců požadoval, aby na zařízení předem
instalovali aplikaci Google Search a prohlížeč
(aplikaci Chrome) jako podmínku udělení licence
k využívání aplikace Play Store (online obchod
společnosti Google s aplikacemi);
● zaplatil některým velkým výrobcům a provozovatelům mobilních sítí pod podmínkou, že tyto
společnosti na svých zařízeních předem instalují
výhradně aplikaci Google Search a nedovolil
výrobcům, kteří chtěli předem instalovat aplikace
Google, aby prodali jediné chytré mobilní zařízení
běžící na alternativní vývojové větvi otevřeného
softwaru Android (tzv. Android forks), jež nebyly
Googlem schváleny.

Strategie Googlu
Společnost Google, která za převážnou většinu
příjmů vděčí svému hlavnímu produktu – vyhledávači Google, brzy pochopila rozhodující význam
přechodu od stolních počítačů k mobilnímu internetu. Proto přišla se strategií, která jí pomohla
připravit se na účinky této změny a zajistit, že uživatelé budou Google Search používat i na svých
mobilních zařízeních.
V roce 2005 Google zakoupila původní vývojářskou
společnost, která je autorem mobilního operačního
systému Android. Na Androidu dnes běží po celém
světě přibližně 80 % chytrých mobilních zařízení.
Pokaždé, když Google přijde s novou verzi Androidu,
zveřejňuje zdrojový kód na internetu. To v zásadě
třetím stranám umožňuje kód stahovat a vytvářet jeho
vlastní vývojové větvě. Tento veřejně přístupný zdrojový kód systému Android zahrnuje základní funkce
chytrého mobilního operačního systému, nikoli však
proprietární aplikace Android či služby Google.
Výrobci zařízení, kteří chtějí získat proprietární
aplikace a služby Android, musejí s Google uza-
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vřít smlouvu, v jejímž rámci jim Google ukládá
řadu omezení. Společnost Google rovněž uzavřela
smlouvy s některými velkými provozovateli mobilních sítí a uplatnila na ně některá z těchto omezení.
I oni totiž mohou určovat, které aplikace a služby
jsou instalovány na zařízeních prodávaných konečným uživatelům.

Rozsah šetření Komise
Rozhodnutí Komise se týká tří konkrétních typů
smluvních omezení, která společnost Google ukládala výrobcům zařízení a provozovatelům mobilních sítí. Google tak Android využil k upevnění
dominantní pozice svého internetového vyhledavače. Rozhodnutí Komise však nezpochybňuje
model otevřeného zdrojového kódu ani operační
systém Android jako takový.

Dominantní postavení Google
Podle rozhodnutí Komise těží společnost Google
z dominantního postavení na trzích i) se službami
všeobecného internetového vyhledávání, ii) s licencovanými operačními systémy pro chytrá mobilní
zařízení a iii) s obchody pro aplikace určené pro
mobilní operační systémy se systémem Android.
i) Služby všeobecného internetového vyhledávání – Google vykazuje dominantní postavení
na vnitrostátních trzích s produkty sloužícími k všeobecnému internetovému vyhledávání v celém
Evropském hospodářském prostoru (EHP), tj. ve
všech 31 zemích EHP. Podíl Google na trhu ve většině členských států EHP přesahuje 90 %. Pro vstup
jiných hráčů na tyto trhy to představuje značnou
překážku.
ii) Operační systémy pro chytrá mobilní zařízení poskytované na základě licencí – Jako
vlastník Androidu vykazuje společnost Google
u operačních systémů poskytovaných v rámci
licence výrobcům chytrých mobilních zařízení celosvětově (s výjimkou Číny) dominantní postavení
a její podíl na trhu přesahuje 95 %. Vstup na tyto
trhy pak mají ostatní hráči částečně kvůli souvisejícímu dominovému efektu značně ztížený: čím
více uživatelů se pro daný operační systém chytrého mobilního zařízení rozhodne, tím více aplikací
vývojáři pro tento systém vytvářejí a ty zase lákají
další uživatele.
Licenčně poskytovaný operační systém Android se
liší od operačních systémů, které vertikálně integro-

vané společnosti (jako je Apple a jeho iOS nebo
Blackberry) používají exkluzivně. Takové produkty
nejsou součástí téhož trhu, protože nejsou k dispozici v rámci licencí pro výrobce zařízení vystupující
jako třetí strana.
Komise nicméně zjišťovala, do jaké míry mohla
hospodářská soutěž o koncové spotřebitele, zejména soutěž mezi zařízeními Apple a Android,
nepřímo omezit tržní sílu Google k udělování licencí
na Android výrobcům zařízení. Zjistila, že taková
hospodářská soutěž nemůže významně Google
omezit.
iii) Prodejny s aplikacemi pro mobilní operační systémy Android – Společnost Google těží
(s výjimkou Číny) z dominantního postavení na
celosvětovém trhu s obchody s aplikacemi pro operační systémy Android pro chytrá mobilní zařízení.
Z obchodu s aplikacemi Google (Play Store) pochází
více než 90 % aplikací, které se celkem na zařízeních Android stahují. Pro společnosti, které chtějí
na tento trh vstoupit, existují i zde velké překážky.
Z podobných důvodů není dominantní postavení
Google u obchodů s aplikacemi omezováno provozem obchodu s aplikacemi společnosti Apple,
který je k dispozici pouze na zařízeních s operačním
systémem iOS.

Porušení antimonopolních
pravidel EU
Dominantní postavení na trhu jako takové není
podle antimonopolních pravidel EU protiprávní.
Přesto však dominantní společnosti nesou zvláštní
odpovědnost a nesmí zneužívat své silné postavení
tím, že budou na trhu, na němž jsou dominantní,
ani na jiných trzích omezovat hospodářskou soutěž.
Společnost Google vyvíjela tři různé typy činnosti,
jejichž cílem bylo upevnit dominantní postavení
v oblasti všeobecného internetového vyhledávání.
1) Protiprávní vázání vyhledávací aplikace
a prohlížeče Google
Google nabízí své mobilní aplikace a služby výrobcům zařízení jako balíček, který zahrnuje Google Play Store, aplikaci Google Search a prohlížeč
Google Chrome. Licenční podmínky Google
výrobcům znemožňují, aby předem instalovali
některé z aplikací, ale ne jiné.
V rámci šetření Komise výrobci zařízení potvrdili,
že obchod Play Store je neopominutelnou aplikací
a uživatelé očekávají, že bude na jejich zařízeních
předinstalovaná (už jen proto, že si ji sami legálně
stáhnout nemohou).
Komise proto v rozhodnutí dospěla k závěru, že
společnost Google se dopustila dvojího nezákonného vázání produktů:
● Zaprvé vázání aplikace Google Search – Google
si tak pojistila, že její aplikace Google Search bude
předem instalovaná prakticky na všech zařízeních
prodávaných v EHP. Vyhledávací aplikace představují při vyhledávání na mobilních zařízeních důležitý
vstupní bod. Podle Komise se Google tohoto nelegálního vázání produktů dopouští od roku 2011.
● Zadruhé vázání prohlížeče Google Chrome –
Google si tak pojistila, že i její mobilní prohlížeč
bude předem instalovaný prakticky na všech
zařízeních prodávaných v EHP. Prohlížeče rovněž
představují důležitý vstupní bod při zadávání vyhle-
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dávacích dotazů na mobilních zařízeních a Google
Search je v Google Chrome nastaven jako výchozí
vyhledávač. Podle Komise se společnost Google
tohoto nelegálního vázání produktů dopouští od
roku 2012.
Tato předinstalace může mít za následek, že budou
tyto aplikace zvýhodněny. Uživatelé, kteří najdou
vyhledávací aplikace a prohlížeč na svých zařízeních
předinstalované, mají totiž tendenci tyto aplikace
neměnit. Komise např. dohledala důkazy o tom, že
aplikace Google Search se trvale používá více na
zařízeních Android, kde je předinstalovaná, než na
mobilních zařízeních Windows, na které si ji uživatel musí stáhnout. To také ukazuje, že uživatelé si
nestahují konkurenční aplikace v takovém počtu,
který by mohl kompenzovat významnou komerční
výhodu získanou předinstalací. Dokládají to údaje
z roku 2016:
●●na zařízeních Android – kde je předem instalovaný Google Search a Chrome – zadávali uživatelé
při vyhledávání přes 95 % všech dotazů přes Google
Search,
●●na mobilních zařízení se systémem Windows, kde
je předinstalovaný vyhledávač Bing, se přes Google
Search nezadávalo ani 25 % dotazů.
Praktiky Google snižovaly motivaci výrobců instalovat předem konkurenční vyhledávací aplikace
a prohlížeče i motivaci uživatelů si takové aplikace stahovat. Tím se snížila schopnost konkurentů
účinně se společností Google soutěžit.
Komise rovněž podrobně posoudila argumenty
společnosti Google, že vázání aplikace Google
Search a Chrome bylo nezbytné, zejména aby
společnost Google mohla profitovat ze své investice do Androidu, a dospěla k závěru, že tyto
argumenty nejsou opodstatněné. Jen z obchodu
Play Store plyne společnosti Google ročně výnos
v řádu miliard dolarů. Shromažďuje při tom velké
množství dat, která zhodnotí při podnikatelské činnosti související s vyhledávací službou a reklamou
na zařízeních Android, a i bez takových omezení by
těžila z významných příjmů z reklamy umísťované
do výsledků vyhledávání.
2) Nezákonné platby podmíněné výhradní
instalací služby Google Search
Společnost Google poskytla značné finanční pobídky některým z největších výrobců chytrých zařízení a provozovatelům mobilních sítí pod podmínkou, že v celé nabídce svých zařízení se systémem
Android předem a výhradně nainstalují Google
Search. Tím byla podle Komise narušena hospodářská soutěž, jelikož se výrazně snížila motivace
těchto společností k předinstalaci konkurenčních
vyhledávacích aplikací.
Šetření Komise ukázalo, že konkurenční vyhledávač
by nikdy nemohl výrobcům ani operátorům mobilní
sítě kompenzovat ztrátu na platbách od společnosti
Google a být zároveň ziskový. Je tomu tak proto,
že i kdyby byl konkurenční vyhledávač předinstalován pouze na některých zařízeních, musely by
výrobcům zařízení nebo mobilním operátorům
kompenzovat ztrátu na příjmu od Googlu na všech
zařízeních.
Na základě těchto skutečností dospěla Komise
k závěru, že od roku 2011 do roku 2014 bylo jednání
Googlu protiprávní. V roce 2013 (poté, co se Komise
srpen 2018
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začala touto záležitostí zabývat) začala společnost
Google od požadavku postupně upouštět. Protiprávní jednání fakticky skončilo od roku 2014.
3) Protiprávní překážka vývoji a distribuci
konkurenčních operačních systémů Android
Společnost Google bránila výrobcům zařízení v používání jakékoli jiné verze systému Android, která
nebyla Googlem schválena (tzv. Android forks). Podmínkou toho, že budou výrobci moci na svá zařízení
předinstalovat proprietární aplikace společnosti
Google – včetně Play Store a Google Search – byl
závazek, že nebudou vyvíjet ani prodávat jediné
zařízení, které by běželo na Android forks. Komise
zjistila, že tohoto zneužívajícího jednání se Google
dopouštěl od roku 2011.
Tímto jednáním se výrazně snížila možnost, aby
vznikala a prodávala se zařízení, která by běžela na
jiných vývojových větvích Androidu. Komise např.
našla důkazy o tom, že jednání Google zabránilo
tomu, aby několik významných výrobců testovalo
a prodávalo zařízení fungující na alternativní větvi
Androidu od společnosti Amazon (Fire OS).
Společnost Google tak rovněž uzavřela významný
kanál, který konkurenti mohli využít k zavádění
aplikací a služeb, zejména služeb všeobecného
vyhledávání, jež by mohly být na zařízeních běžících
na alternativních verzích Androidu předem instalovány. Jednání Google tak mělo přímý dopad na
uživatele – znemožňovalo jim přístup k dalším inovacím a chytrým mobilním zařízením založeným na
alternativních verzích operačního systému Android.
V důsledku těchto praktik to byla společnost Google (a nikoli uživatelé, vývojáři aplikací či trh), kdo
určoval, kterým operačním systémům se bude dařit.

Důsledky rozhodnutí
Pokuta Komise ve výši 4 342 865 000 eur bere
v úvahu trvání a závažnost protiprávního jednání.
V souladu s pokyny Komise z roku 2006 pro výpočet pokut byla pokuta vypočítána na základě výše
příjmu společnosti Google ze služeb spočívajících
v umísťování reklamy do výsledků vyhledávání na
zařízeních Android v zemích EHP.
Ve svém rozhodnutí Komise požaduje, aby společnost Google své protiprávní jednání fakticky
ukončila do 90 dnů od rozhodnutí. Google musí
přitom minimálně upustit od tří uvedených praktik
a nesmí se k nim vrátit. Rozhodnutí Komise rovněž požaduje, aby Google upustila od jakýchkoli
opatření, která by měla stejný nebo obdobný cíl či
účinek jako výše uvedené praktiky.
Je výlučnou odpovědností společnosti Google, aby
rozhodnutí Komise dodržela. Pokud Google nebude

Dopady nezákonných praktik
Komise dospěla k závěru, že tyto tři typy zneužití
dominantního postavení jsou součástí celkové
strategie společnosti Google, jejím prostřednictvím
chtěla v době, kdy význam mobilního internetu
značně rostl, upevnit svou dominanci na trhu v oblasti všeobecného vyhledávání na internetu.
Praktiky Google upřely konkurenčním vyhledávačům možnost soutěžit na základě předností.
Vázáním produktů si Google zajistil předběžnou instalaci svého vyhledávače a prohlížeče na prakticky
všechna zařízení Android a platbami za exkluzivitu
výrazně snížil motivaci k předinstalaci konkurenčních vyhledávačů. Google rovněž bránil vývoji
alternativních větví kódu Android, na základě kterých mohla vzniknout platforma pro konkurenční
vyhledávače. Strategie Google rovněž zabránila
konkurenčním vyhledávačům, aby shromažďovaly
více dat z chytrých mobilních zařízení, včetně dat
o vyhledávání a poloze, což společnosti Google
pomohlo při upevňování dominantního postavení
jejího vyhledávače.
Tyto praktiky Google rovněž poškodily hospodářskou soutěž a inovace v celé oblasti mobilních
zařízení, nikoli jen ohledně internetového vyhledávání. Zabránily totiž tomu, aby ostatní mobilní
prohlížeče s předinstalovaným prohlížečem Google
Chrome účinně soutěžily. V neposlední řadě Google
bránila rozvoji alternativních větví kódu Android,
které mohly dát vzniknout platformě pro ostatní
vývojáře aplikací.

rozhodnutí respektovat, bude čelit pokutě za jeho
nedodržení až do výše 5 % průměrného denního
celosvětového obratu společnosti Alphabet, mateřské společnosti Googlu.
Google může rovněž čelit občanskoprávním
žalobám o náhradu škody, které mohou být
podány u soudů členských států kteroukoli osobou
či podnikem, jež byly protiprávním jednáním
společnosti Google zasaženy. Nová evropská
směrnice o náhradě škody způsobené porušením
antimonopolních pravidel usnadňuje obětem
jednání, které je v rozporu s hospodářskou soutěží,
náhradu škody získat.

Protiprávní jednání na pokračování
Předmětné rozhodnutí Komise vůči společnosti
Google není jediné a ani osamocené. Již v červnu
2017 uložila Komise společnosti Google pokutu
ve výši 2,42 mld. eur za zneužití dominantního postavení, kdy její vyhledávač poskytoval protiprávní
výhodu její vlastní službě sloužící k porovnávání
cen zboží. ■
/pm/
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Motorizované prkno:
radost i riziko

Ohebný „hadí“ robot by do motoru dopravil roj miniaturních robotů a po
prohlídce by je stejnou cestou vrátil zpět

Flotila robotických inspektorů
a opravářů
Firma Rolls-Royce vyvíjí technologii
umožňující kontroly motorů bez jejich odstranění z křídel. Na aerosalonu ve Farnborough představila vizi
údržby motorů budoucích letadel
pomocí hejna inovativních robotů.
V rámci projektu IntelligentEngine
vypracovali vědci z RR ve spolupráci
s Harvardskou a Nottinghamskou
univerzitou koncepty minirobotů,
kteří by prováděli inspekce a údržbu
motorů. Na Harvardu vyvinuli miniaturní roboty inspirované švábem,

Velikost miniaturního robotka je asi
10 mm

jež mohou nést dálkově ovládané
kamery a přenášet živé video operátorům pro detekci např. prasklin
v součástech. V Nottinghamské
univerzitě zas vyvinuli hadům podobné roboty Flare, kteří by mohli
vytvořit síť periskopů, trvale zakotvenou v motorech. Další zařízení
opět z Nottinghamu je vrtací robot,
který umožňuje dálkovou kontrolu
v motoru a opravu např. poškozené
lopatky kompresoru odborníkem
na dálku.
„Vyvíjíme řady miniaturních zařízení,
která by umožnila dostat se dovnitř
tryskového motoru k provádění inspekcí nebo oprav, jež mohou mít
podobu odstranění poškozeného
materiálu nebo jeho dodání zpět –
podobně jako při laparoskopických
chirurgickýchtechnikách,“ řekl James
Kell, odborník na technologii křídla
v Rolls-Royce. Jak by takováto operace
mohla vypadat, lze vidět na https://
vimeo.com/album/5297916/video/280333962. ■

Módním technologickým výstřelkem a hitem letních radovánek se
stal tzv. elektrický hydrofoil, nad
kterým by asi ortodoxní surfaři pohoršeně zdvihli obočí.
Motorizované surfovací prkno, které
klouže nad vodní hladinou, v podstatě ani nepotřebuje vlny, po nichž
elegantně sjížděli surfaři staré školy.
Osobní okřídlená surfovací deska
nebo létací surfovací prkno, nazývejte si jej jak chcete, dobývá mořské pláže. Elektromotory pohánějící
tato zařízení jim dávají maximální
rychlost kolem 40 km/h a dojezd
činí obvykle asi 25 km.
Ovšem pozor! Surfování obecně není
úplně bezpečné, zejména pro nezkušené začátečníky, jimž může prkno,

které ani nepotřebuje vlny, přijít jako
úžasná záležitost. Nejen experti, ale
i jedinci, kteří se s hydrofilem již střetli,
varují, že díky lodnímu šroubu ostrému
jako nůž, který rotuje vysokou rychlostí,
může vzniknout riziko vážného zranění. Zábava je prostě jen do té doby,
dokud se s novým hitem nesrazíte. ■

„hluchátka“ pro spánkovou pohodu
Společnost Bose je ve světě audiotechniky známým
pojmem, ale sluchátka, která nyní uvedla na trh
(zatím jen v USA) jsou z trochu jiného ranku: nejsou
určena k privátnímu poslechu, ale ke klidnému usínání a nerušenému spánku.
Novinka Bose Sleepbuds vychází z bezdrátových
Bluetooth sluchátek s patentovanými silikonovými
zámky do uší zmenšenými tak, aby se celá vešla do
uší a nositeli zaručila patřičný komfort i při spaní
na boku.
Na rozdíl od podobných zařízení určených k potlačení hluku, jež zpravidla využívají technologii
označovanou jako noise-cancelling, eliminující zvuky
z okolí, zvolili tvůrci jiné řešení. Místo potlačování
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hluku jej aktivně vytvářejí - přesněji řečeno využívají
uklidňující zvuky, novou technologii noise-masking,
jejímž účelem je maskovat okolní hluk relaxační
zvukovou kulisou. Základem je aplikace pro smartphony a kolekce speciálně vytvořených zvuků, např.
šustění listí, praskání ohně, zvuky moře či podvečerní
koncert cvrčků, které jsou optimalizovány tak, aby
překryly nežádoucí ruchy a zajistily při spánku maximální relaxaci a komfort.
Aplikaci lze nastavit jen na dobu usínání nebo může
běžet po celou dobu spánku. Výrobce nezapomněl
ani na buzení, takže nechybí funkce budíku, který
uživatele decentně probere. Na jedno nabití vydrží
zařízení až 16 h provozu. ■

/
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Spiderman by Se divil
K pavoukům má řada lidí odpor, jiní
je zase považují za úžasná stvoření
kvůli pozoruhodným vlastnostem
materiálu, z něhož vytvářejí své sítě.
Právě tato vlákna mohou posloužit
jako unikátní a přitom vysoce univerzální materiál pro řadu aplikací,
např. od zlepšování kvality mikrofonů
v naslouchadlách až po výrobu mikrokapslí pro podávání protirakovinných
vakcín. Nyní vědci ze Švédska a Indie
našli další možnosti využití této neobvyklé kombinace síly a elasticity
pavoučího hedvábí - vytvoření umělé
pokožky a obvazů, které pomáhají
hojit zranění, o nichž informovali
v časopise ACS Applied Materials &
Interfaces.
„Vyvinuli jsme dva typy produktů
na bázi pavoučího hedvábí: matrice
z nanovláken, sloužící jako bioaktivní

obvazy na rány a mikroporézní houby
kultivované lidskými kožními buňkami, které slouží jako umělá kůže.
Oba typy jsou tvořeny z biomateriálu hedvábného vláknitého fibroinu, který
působí jako základová plocha - a jsou
potaženy rekombinantními pavoučími hedvábnými fúzními proteiny. Ty
obsahují bioaktivní peptidy, jako jsou
prvky vázající buňky, antimikrobiální
peptidy a růstový faktor,“ uvedl Biman
Mandal, docent na katedře biologických věd a bioinženýrství indického
technologického institutu Guwahati.
Vědci doufají, že obvazy budou moci
být použity k léčbě chronických ran
(např. vředy na diabetické noze). Kvůli
své podobnosti s kůží může materiál
nalézt využití i jako náhražka pokožky
pro vyšetření některých molekul léčiv
pro kosmetický průmysl. ■

nejrychlejší zahradní Sekačka
Na Festival rychlosti, tradiční prestižní přehlídku a závod současných
i historických vozidel v britském Goodwoodu, dorazil letos i jeden neobvyklý stroj. Závodní trasu si projela
i zahradní sekačka.
Ne ovšem ledajaká – Honda Mean
Mower V2 je poháněna litrovým
motorem ze sportovního motocyklu Honda CBR1000RR Fireblade
o výkonu 140 kW točícím až ke
13 000 ot./min. Zahradní traktůrek má
poměr hmotnosti a výkonu 735 kW
na jednu tunu a 2,5 m dlouhý stroj

s manuální 6stupňovou převodovkou dokázal jet rychlostí 241 km/h.
Stal se tak oficiálně nejrychlejší travní
sekačkou na světě. Už předchozí stroj
japonského výrobce, Honda Mover
první generace, předvedený před pěti
llety, nebyl žádný louda – s motorem
o výkonu 80 kW mu naměřili rychlost
209 km/h, což je na zahradní sekačku
bezesporu slušné.
A zatímco závodní sekačka svou
roli úspěšně zvládla, o poznání
hůře dopadl pokus firmy Siemens
„upgradovat“ Ford Mustang z roku
1965 na autonomní vozidlo
Foto: Imgur
a projet goodwoodskou trať
bez zásadu řidiče. Ten nakonec musel dorazit do cíle
s lidskou asistencí, protože
klasický vůz, byť vybavený
kompletní sadou autonomních technologií, nefungoval
při první jízdě tak, jak tvůrci
projektu očekávali. ■

Honda jede!
srpen 2018
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Obraz ve Skutečně velkOrySém
fOrmátu
Tým vývojářů americké firmy Screen
Innovations představil pod názvem
Slate XL projekční plátna impozantní XL velikosti, která mohou být
až 50 m široká (maximální rozměry
4,8 x 49,9 m).
Plátna jsou bez jediného švu a poskytují působivý divácký zážitek. Obří
projekční plocha, která vyniká svou
celistvostí, neutralitou barev, mikrotexturou a v neposlední řadě i schopností
potlačit ambientní světlo díky technologii ALR (Ambient light rejection)
si ovšem i při své extrémní velikosti
zachovává maximální kvalitu obrazu.
„Dvoudílný projekční systém pracuje
s jedním zdrojem obrazu a jedním
zobrazovacím povrchem. V kontrastu

k tomu stojí LCD video stěny, jejichž
složitost vede k exponenciálně vyšší
pravděpodobnosti nějaké poruchy.
Každá obrazovka musí mít totiž svůj
vlastní zdroj napájení a přívod signálu,
což znamená dva kabely na každou
obrazovku,“ říká Andrej Hronec, zástupce Screen Innovation v ČR. Instalace LED videostěn je také velmi složitá
a jsou náročné i energeticky - je nutné
používat vyhrazené obvody, montované napájecí zdroje atd. Vyžaduje také
odpovídající chlazení obrazovky, protože tento systém produkuje značné
množství tepla. Náročná je i samotná
montáž obrazovek, kdy je třeba vzít
v úvahu hmotnost celého systému,
případně dořešit vyztužení stěn. ■

Smart textilie už dOkáží
fungOvat nezáviSle
Oděvy se zabudovanými čidly už
nejsou novinkou, inteligentní textilie
testují přední vědecká a výzkumná
pracoviště i armády vyspělých států.
Problémem ale zůstává získávání
a uchovávání energie zajišťující funkcionalitu těchto materiálů.
Ani smart textilie se totiž neobejdou
bez spolehlivého zdroje energie.
Současná řešení spoléhají na dobíjecí akumulátory či využití solárních
článků, což je vzhledem k omezené
kapacitě nejen finančně náročné, ale
i nepraktické. Většina systémů se musí
před praním vyjmout a nejsou ani
dostatečně mechanicky odolné.
Výrazný posun by mohlo přinést
řešení vyvinuté ve spolupráci Západočeské univerzity v Plzni, Univerzity
Pardubice, VUT v Brně a soukromých
firem Spur, Applycon a COC. Jde o flexibilní energy harvesting systém, tj.
platformu pro získávání a akumulaci
energie, která slouží právě k napájení

elektronických systémů integrovaných ve smart textiliích. Je složena
z fotovoltaických článků 3. generace,
systému rezonančního nabíjení a tenkovrstvých flexibilních akumulačních
zdrojů, které mohou být připravovány
tiskovými a nanášecími technologiemi
na ohebné substráty. Řešení je možné
integrovat do pracovních i volnočasových oděvů, kde není komfortní
používat konvenční zdroje napájení.
Příkladem může být spojení energy
harvesting systému a flexibilního
akumulačního zdroje v rámci funkčních rukavic se světelnými zdroji pro
osvětlení těžko přístupných míst. ■
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retro – relax

CO KDYSI BYLO NOVINKOU
aneb co se psalo před více než půl stoletím
v populárním měsíčníku „Svět techniky”
Helikoptéra na silnici
V USA se vyrábí malá jednosedadlová helikoptéra
o váze jen 90 kg, kterou je možno užívat též jako
silničního vozidla. K tomuto účelu má kola s bantamovými pneumatikami a malou vertikální vrtuli
za sedadlem řidiče. Ta pohání helikoptéru po silnici
rychlostí až 48 km/hod., přičemž hlavní rotor je v rovnoběžné poloze ke směru jízdy zajištěn proti otáčení.
Po jeho uvolnění a uvedení v chod se helikoptéra
vznese a pokračuje v cestě vzduchem maximální
rychlostí 130 km/hod. (tento způsob cestování je
zvlášť výhodný na přeplněných silnicích). Obě vrtule pohání vzduchem chlazený benzínový motor
o výkonu 40 k. ■

Rostliny pomáhají odhalit nerosty
Zajímavé biochemické průzkumy uskutečněné
v Samarkandské oblasti biogeochemiky manželi
Jezdakovovými našly vzájemné vztahy mezi květenou a horninami uloženými v hlubinách země.
V popelu listů a větví křovin rostoucích jižně od
horského hřebenu Aktau je obsaženo neobvyklé
množství antimonu, stříbra a vizmutu. Výsledky
byly zaznamenávány do speciální mapy, která
geologům podstatně usnadní hledání ložisek
nerostů. Na základě zjištění, že rostliny v jednom
kraji obsahují nadměrný podíl chrómu a niklu,
nalezli Jezdakovovi do té doby neznámé ložisko
nefritu. Chemický rozbor popela nízké pichlavé
vikvovité rostliny zvané velbloudí koljučka (tráva
rodu Alhagi) pomohl zase objevit nové ložisko
cínu v podhůří jiného horského hřbetu. Tak se
stávají i rostliny cennými pomocníky geologů při
hledání pokladů skrytých v hlubinách země. ■

Japonská Leica

Měření ultrazvukem
Měření tloušťky tělesa ultrazvukem se provádí
tak, že se zjišťuje, za jakou dobu se vrátí odraz
vyslaného impulsu z opačného povrchu tělesa.
Přístrojem Sonizon firmy Magnaflux Corporation se však zjišťuje tloušťka materiálu jiným
způsobem. Nejprve se zjistí ultrazvukový kmitočet, při kterém se v materiálu vytvářejí stojaté vlny. Tloušťka materiálu je pak celistvým
násobkem poloviční vlnové délky příslušného
ultrazvukového kmitočtu. Princip přístroje
spočívá v tom, že elektrické kmity oscilátoru
jsou přeměňovány v ultrazvukové pomocí
zvláštní sondy s křemenným krystalem přiložené ke zkoušenému předmětu. Přístrojem se
dají měřit materiály o tloušťce 0,5 až 100 mm.
Aby měření bylo co nejrychlejší, periodicky
otáčí motor otočným kondenzátorem ultrazvukového oscilátoru. Tím se umožní, aby
v poměrně krátké době bylo překryto široké
kmitočtové pásmo. Současně s kondenzátorem obíhá signalizační zařízení. Při každém
rezonančním kmitočtu (kmitočtu stojatých
vln) se rozsvítí na určitém místě stupnice
neonka, čímž se pak dá určit tloušťka měřeného předmětu. ■
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Na světovém trhu ve fotografické oblasti probíhá
nemilosrdný konkurenční boj o prvenství, na něž
si nejnověji činí nárok Japonci. I když od druhé
světové války, za vydatné poválečné podpory amerického kapitálu, pokročili k cíli velmi podstatně –
zejména pozoruhodnými výkony v optice. Dosud
ale nezískali veřejné fotografické mínění natolik,
aby si mohli dovolit odpoutat se od evropského
vzoru. Hlavně je to výroba Německa, zejména lidově
demokratického, s vedoucím přístrojem Exactou,
která udává světovou módu ve fotopřístrojích.
Což je vidět i na nejnovějším modelu japonské Leici
značky Canon VI T. Základní řešení i podoba zůstávají evropské, i když je tu řada zlepšení, kterými se
Japonci snaží dostat před své konkurenty. Především se to týká optiky. Kromě základního objektivu o světelnosti v Evropě
neobvyklé 1 : 1,2 má
Canon VI T možnosti
výměny 14 objektivy
o ohniskové vzdálenosti
od 25 do 400 mm. Z nich
na evropské poměry nejpozoruhodnější skupinou
jsou objektivy širokoúhlé
o ohniskové vzdálenosti
25, 28 a 35 mm. Širokoúhlý objektiv o ohniskové
vzdálenosti 25 mm má
světelnost 3,5 o vzdálenosti 35 mm, dokonce
1 : 1,8. Nový model Canon VI T

Terénní nákladní auto
Nákladní auto Metrac, výrobek švýcarské firmy Ernst
Meili, dovede překonávat překážky jako málokteré
terénní vozidlo. Dokáže přelézt dokonce přes téměř
svislou stěnu, která je metr vysoká, s nákladem
1,5 tuny. Vůz má jen jednu nápravu, a to uprostřed podvozku, přímý pohon má však všech šest
kol. Ze střední osy je totiž pohyb přenášen řetězy
v dutých kyvných tyčích na přední i zadní kola. Při
překonávání překážek může řidič zdvihnout vodorovným zvedacím zařízením přední kola, příp. též
zadní kola. Při jízdě na silnici udržuje zařízení zase
prostřední kola nad povrchem vozovky. Všechna
kola mají hydraulické brzdy. Obrázek ukazuje, jak
si řidič Mertacu může pomoci zvednutím předních
kol při jízdě v terénu. ■

má hledáček i zaostřovací zařízení uzpůsobeno
v bohaté výměnné optice, paralaxa je automaticky
vyrovnávána, takže jde o aparát náležející nesporně
do prvé řady světově konstrukčně nejvyspělejších
fotografických aparátů. K tomu patří i expozimetr
volně spojený s přístrojem, který je automaticky
spřažen s clonou. K rychlému převíjení filmu se
používá páčky, nikoliv knoflíku. Zajímavou novinkou
je přímé připevnění flashe na skříňku aparátu, takže
odpadá nosné ramínko pro flash a připojení drátem.
K tomuto modelu náleží i automatické natahování
závěrky a převíjení filmu, velmi podobné tomu, jaké
používá Practina. ■
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retro – relax
Nové matematické stroje

Elektronický psací stroj

Pracovníci Výzkumného ústavu matematických
strojů v Praze dokončili dva nové stroje. První,
odporový elektrický model k řešení parciálních
diferenciálních rovnic (na obr.) v péči jedné z pracovnic ústavu, a druhý stroj – počítací lineární
interpolátor pro programové řízení obráběcích
strojů z děrné pásky. ■

Spirálové potrubí
V ČKD Blansko vyrobili spirálové potrubí první Kaplanovy turbíny pro vodní elektrárnu na Orlíku. Jde
o největší spirálovou turbínovou spirálu, kterou kdy
v ČKD zhotovili. Váží 143,5 tuny, její vstupní průměr je
6,25 m, tloušťka stěn dosahuje až 26 mm. Taková potrubí vyrobí v Blansku čtyři. Kaplanovy turbíny budou
pracovat se spádem 44 až 70,5 m, každá s výkonem
128 000 koňských sil (tj. 94 144 kW, pozn. red.). ■

Francouzský inženýr A. Ducroque vyvinul elektronický psací stroj, aby mohla průměrná písařka psát
rychlostí dosahovanou vítězi v soutěžích psaní na
stroji. Elektronický psací stroj je složen z desky,
která nahrazuje normální klávesnici psacího stroje,
z elektronického mozku a z tiskacího ústrojí podobného psacímu stroji. Na desce je velký počet
kovových kontaktů s písmeny, číslicemi a značkami – jako na klávesnici psacího stroje. Některá
písmena se však několikrát opakují, a to ve spojení
s jinými písmeny, s nimiž jsou zpravidla pospolu ve
slovech. Některé kontakty zase nesou nejčastější
spřežky, některé koncovky slov. Elektronická paměť je složena ze 16 ústrojí – v každém se může
chránit 50 znaků. Písařka pojíždí po kontaktech
kovovou tyčinkou. Jakmile se některé dotkne,
vyklepne tiskací stroj na papír dotčený znak. ■

O meteorech
V roce 1753 vyšla v Praze latinsky brožura „Úvaha o kamenném dešti r. 1753 u Strkova a jeho příčinách“
autora Josefa Steplinga, ředitele klementinské hvězdárny. V brožuře autor publikoval, že nalezené kameny
nejsou zemského geologického původu, ale pocházejí z vesmíru. ■

Vyhrajte vstupenky
do NTM

Stačí vyluštit a zaslat na adresu redakce:
TechMagazín, Pod višňovkou 35, 140 00 Praha 4
CENA PRO TŘI PRVNÍ NEJRYCHLEJŠÍ ŘEŠITELE:
Volná vstupenka pro dvě osoby do Národního technického muzea v Praze. Čestnou
vstupenku je možno kdykoliv směnit v pokladně muzea. Nenechte si ujít jedinečný zážitek
z nově koncipovaných expozic představujících staletí technického vývoje.
Pravidla sudoku jsou prostá:
stačí vyplnit hrací plochu složenou z devíti čtverců tak, aby v každé řadě, v každém sloupci a také v každém čtverci
byly umístěny číslice od 1. do 9., přičemž se čísla v jedné řadě, sloupci či čtverci nesmí vyskytnout dvakrát.

Vyluštění sudoku z minulého čísla TM 07/2018:
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Vylosovaní luštitelé sudoku z minulého čísla:
Anežka Pecharová, Praha
Jaroslav Vilímec, Tábor
Světlana Chudoreva, Praha
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veletrhy a výstavy, soutěž
4.–9. 9. Kielce, Polsko:
Logistyka a MSPO – logistický veletrh a výstava obranného průmyslu.
Pořádá/info: Targi Kielce, tel.: +48 413
651 222, fax: +48 413 456 261, e-mail:
biuro@targikielce.pl, www.targikielce.
pl/pl/logistyka.htm, www.targikielce.
pl/pl/mspo.htm
12.–13. 9. Lipsko, Německo:
All About Automation – odborný
veletrh průmyslové automatizace
a setkání výrobců a dodavatelů
technologie pro průmyslovou automatizaci. Pořádá/info: Untitled Exhibitions GmbH, tel.: +49 711 217267
10, fax: +49 711 217267 99, e-mail:
info@untitledexhibitions.com, www.
automation-leipzig.com/de/

12.–14. 9. St. Petersburg, Rusko: NDT
Defectoscopy – specializovaná výstava zařízení a technologií pro průmyslové nedestruktivní testování. Pořádá/
info: Primexpo, tel.:+7 (812) 380 60 00,
fax: +7 (812) 380 60 01, e.mail: ndt@primexpo.ru, www.ndt-defectoscopy.ru

řádá/info: Peter Sauber Agentur Messen und Kongresse GmbH, tel.: +49
(0)7156 43624-50, fax: +49 (0)7156
43624-99, e-mail: info@messe-sauber.
de, www.f-cell.de

17.–21. 9. Kodaň, Dánsko: ITS World
Congress & Exhibition – kongres
a výstava o inteligentních dopravních systémech a službách (letectví,
vlaková a automobilová doprava). Pořádá/info: Brintex Ltd. tel.: +44 (0)20
7973 6401, fax: +44 (0)20 7233 5054,
e-mail: p.valente@mail.ertico.com,
https://itsworldcongress.com

18.–22. 9. Stuttgart, Německo: AMB
– veletrh kovozpracujícího průmyslu
a strojírenství. Pořádá/info: Landesmesse Stuttgart GmbH, tel.: +49 711
18560-0, fax: +49 711 18560-2440, e-mail: info@messe-stuttgart.de, www.
messe-stuttgart.de/amb/en/

18.–19. 9. Stuttgart, Německo: F-CELL
– kongres o palivových článcích. Po-

19.–21. 9. Berlín, Německo: INNOTRANS – veletrh dopravy a dopravních systémů. Pořádá/info: Messe Berlin
GmbH, tel.: +49 (0)30 3038 0, fax: +49
(0)30 3038 2325. e-mail: innotrans@
messe-berlin.de, www.innotrans.com
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■ AMB – Stuttgart
■ Financování strojů a zařízení
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Dárkový certifikát – soutěžte s námi
Nevíte, co nadělit svým blízkým či známým k jejich jubileu či výročí? Věnujte jim dárkový
certifikát ročního předplatného časopisu TechMagazín.
Získání dárkového certifikátu je velmi jednoduché, stačí napsat na e-mail:
predplatne@techmagazin.cz pro koho bude dárkový certifikát (a od koho)
a po obdržení fakturačních dat uhradit cenu za předplatné 300 Kč.
Redakce obratem zašle vytištěný Dárkový certifikát na Vámi udanou adresu,
aby jej obdarovaný obdržel včas.
Nový předplatitel se může okamžitě zapojit do soutěže o velmi zajímavé ceny v podobě
elektrického nářadí japonské značky HITACHI. První kolo, kde je cenou Vyžínač CG 30SC,
bude uzavřeno v příštím čísle (viz. protější strana).
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JAK SE PRACUJE S VYŽÍNAČEM HITACHI
V předplatitelské soutěži, kterou jsme vyhlásili v červencovém
vydání (str. 59), hrajeme o vyžínač značky Hitachi CG 30SC. Nyní
bychom chtěli čtenářům a předplatitelům (stávajícím i novým),
kteří se mohou do soutěže přihlásit svou odpovědí na soutěžní
otázku (viz níže), přiblížit, jak se s vyžínačem pracovalo, abychom nenabízeli něco, o čem sami nejsme přesvědčeni, že je
špičkové kvality.
Vyžínač Hitachi CG 30SC jsme nejdřív museli vybalit a prostudovat přiložený
návod, který obsahuje 24 cizojazyčných mutací včetně českého a slovenského
jazyka. Návod (na dvou listech) je stručný a výstižný. Zaměřuje se jak na bezpečnost práce s elektrickým nářadím, tak na bezpečnostní pokyny k vlastní
práci. Ke zkompletování vyžínače je názorná obrazová příloha ve 13 grafických
oknech, podle kterých se nám podařilo vyžínač složit za 25 minut. Jedinou
pomůckou byl křížový šroubovák.

Nastavení
Vyžínač máme připravený, zbývá už jen nastavit jej na svou výšku. Tady jsme
ocenili výborný nápad v podobě teleskopické hřídele (podobný systém, jako
u vysavačů) v rozmezí od 94 do 117 cm (měřeno od země k zápěstí držící startér) a nastavitelné rukojeti (povytažením nahoru nebo dolů), pomocí kterých
lze nastavit pozici vyžínače tak, aby měl uživatel vzpřímenou polohu, nehrbil
se a práce byla pro něj příjemná. Další dobrou pomůckou je nastavitelný ramenní pás, který se přehodí přes rameno a pomocí karabiny jednoduše upne
k vyžínači. Tím spočívá celá váha vyžínače (2,6 kg) na rameni a ruce zůstávají
volné pro pohyb vyžínače.

V rukojeti je otvor s trnem
pro uchycení přívodního kabelu

Bezpečnost
Ocenili jsme, že výrobce nejen popisuje bezpečnost při práci, ale jako součást
zařízení dodává i ochranné brýle. Takže nyní už jen přístroj zapojit do zásuvky
230 V a můžeme začít sekat. Dobrou vychytávkou je oko s trnem v držáku rukojeti, přes které se převleče prodlužovací kabel ze zásuvky, čímž je upevněn, aby
se samovolně nerozpojil. Ergonomicky tvarovaná rukojeť má na vnitřní straně
velké spouštěcí tlačítko, které je chráněno aretačním knoflíkem. Jde o další
z bezpečnostních prvků, bez jehož stlačení není možno spustit motor vyžínače.

Pak stačí vyklopit sklopnou opěrku a vyžínačem nastojato zarovnat travnatou
plochu podél obrubníku či konce trávníku.
Závěrem musíme konstatovat, že s novým vyžínačem se pracovalo výborně.
Jednak díky ramennímu pásu, ergonomickým rukojetím a nízkým vibracím
zařízení nebyla práce namáhavá, a navíc nás překvapila nízká hlučnost. Díky
našemu testu můžeme vyžínač Hitachi CG 30SC vřele doporučit. U rodinných
domů či na menších záhradách poskytne svému majiteli neocenitelné služby.
Přitom příkon je jen 450 W, což je spotřeba za 1 hodinu provozu.

Sečení
Spustili jsme vyžínač a kývavým pohybem, jako bychom sekali trávu kosou,
dosahujeme pěkného zarovnaného trávníku. Průměr sekané plochy, tj. průměr
kotouče vyžínače je 30 cm. Jak jsme zjistili, nejlepší záběr je zhruba 0,5 m od
osy těla na každou stranu, tj. 1 metr posečené plochy na jeden záběr. Když
jsme došli k obrubníku, tady se uplatnila další výborná věc, kterou je vyžínač
vybaven. Stiskem tlačítka ve spodní částí těla zařízení lze pootočit hřídel o 180°.

Praktický
ramenní pás
nese celou váhu
vyžínače

Pootočením hřídelí
o 180° lze snadno vyžínat
trávník kolem obrubníku

Společnost Hitachi Koki změnila v červnu letošního roku název své řady elektrických nástrojů známých jako Hitachi a/nebo Hitachi Koki a od podzimu
mění i název samotné firmy. Bližší informace o soutěži na: www.techmagazin.cz
Soutěžní otázka: Jak zní nové jméno značky elektrických nástrojů tohoto japonského výrobce,

které bude i v názvu nově přejmenovaného holdingu?
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