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Cokoliv pro Vaše
obráběcí centrum
Více než 7500 dílů 
pro upnutí obrobků a nástrojů.
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Čas letní, zimní i stoletý

Tak nám to pěkně uteklo. Tedy to století, které si právě letos koncem října připomínáme od vzniku samostatné československé (a tedy v podstatě i té 

naší současné české) republiky. I když slůvko pěkně není asi v tomto případě tak úplně na místě, pokud vezmeme v úvahu, že zmíněné století, které 

uplynulo od konce první světové války, z níž se ČSR jako samostatný stát zrodila, zahrnovalo i po pouhých dvou dekádách dodnes fascinující prospe-

rity následnou německou okupaci a sedm a půl let protektorátní historie a hrůz další světové války, a následných několik dekád pro změnu opačně 

orientovaného režimu pod moskevskou taktovkou. 

Ty současné novodobé dějiny pro nepamětníky tak začínají vlastně až od roku 1989, který budeme s příslušnou pompou určitě oslavovat příští rok 

(dnešní zbyrokratizovaná EU byla tehdy ještě v plenkách, ale věřte mi nebo ne, naše členství v euroatlantických strukturách se připravovalo už v oněch 

dřevních časech a jako náhodný účastník těchto událostí jsem na to tehdy také koukal jak zjara). I když, přiznejme si upřímně, ještě dnes je po těch 

30 letech „znovunabyté svobody“ do ideálního stavu dost daleko. Ale to je teď ostatně problém tak nějak celého toho dnešního světa. Kromě toho 

ovšem to čs. století obnáší řadu pozoruhodných událostí, objevů a osobností, které přinesly nejen nám, ale i světu úžasné věci, na které můžeme být 

právem hrdí. Namátkou: polarografii, elektronkový mikroskop, měkké kontaktní čočky, světově uznávané zbraně jako Bren či pistoli ČZ 75, antivirotika 

prof. Holého, tryskový stav i tkací stroj na nanovlákna, semtex… 

Ale zpět do současnosti, takže co nás čeká aktuálně teď?

Kromě dušičkového času připomínajícího mj., že svět je od letošního října chudší o dvě pěvecké legendy – operní divu Montserrat Caballé (ano, ta, co 

nazpívala znělku k OH v Barceloně s Freddiem Mercurym) a francouzského šansoniéra Charlese Aznavoura, a EU včetně ČR o halogenové žárovky, za-

čneme zanedlouho řešit tradiční záležitosti spojené s přípravou přechodu po tropickém létě na zimní režim. Tedy řidiči přezouvání pneumatik, a všichni 

pak poslední říjnový víkend posun času o hodinu zpět pro zimní sezónu. Ale dost možná, že hodinky si upravíme už naposledy. EU totiž rozhodla, že 

navrhne, aby se čas už dále nestřídal, protože lidé si to nepřejí. A i když to dalo předtím, po zavedení této úžasné vymoženosti, která měla ušetřit fůru 

energie, dost práce vyladit projekt střídání letního a zimního času kvůli logistice, přepravcům apod., vrátí se tak všechno zase k původnímu řádu. Návrh 

na zrušení dosavadního systému podala Evropská komise na základě všeobecné ankety, pořádané v létě letošního roku, „v níž se naprostá většina ze 

4,6 milionu zúčastněných občanů EU vyslovila pro zrušení přechodu na letní čas“. 

Háček je ale v tom, že na počátku letošního roku udávaly statistiky počet obyvatel EU cifrou 512,6 mil. (tzn. zhruba o milion vyšší v porovnání s před-

chozím rokem a lze předpokládat, že i letos nějaký milionek přibude). Z toho mi vychází, že rozhodování o tom, jakým časem se bude Evropa řídit, 

rozhodnou unijní úřady na základě vyjádření nějakých 0,897 % unijní populace (tedy necelé procento, cifra pomalu pod hranicí statistické chyby, 

opravte mě, jestli jsem to spočítal špatně), což jim možná přijde normální, ale mně (a možná i části těch zbývajících více než 99 %), ačkoli jsem hlaso-

val také pro ustálení času, to přijde vůči absolutní majoritě, která se k tomu nevyjádřila, dost nefér. Pro lepší představu: Nejvíce respondentů vykázalo 

Německo, kde hlasovaly 3 (slovy tři!) miliony z jeho současných 82,3 mil. obyvatel, tzn. necelá 4 % – ve volbách by to u nás nestačilo ani pro získání 

mandátu. Navíc ani z těch 4,6 mil. hlasujících nebyli zdaleka všichni pro zrušení, byť většina z nich (konkrétně ca 80 %), na kterou se odvolává návrh 

EK, by raději uvítala jeden stabilní čas.

A nemuselo to být zdaleka jen proto, že byli líní udělat těch pár kliknutí myší ke své běžné agendě navíc. Třeba je to vůbec nezajímalo (v tom případě 

budiž, dobře jim tak), nebo (a to je podle mě ta pravděpodobnější varianta) o možnosti takového hlasování vůbec nevěděli. EU k záležitosti, která 

ovlivní životy půl miliardy lidí, ve srovnání s jinými svými výdobytky nedělala žádnou velkolepou, nepřehlédnutelnou osvětovou kampaň. Dopátrat 

se k hlasovací anketě na webu EU (který má při vší úctě zjevně násobně nižší návštěvnost než Google, Seznam či Wikipedie), byl úkol hodný téměř 

Sherlocka Holmese, po jehož úspěšném vyřešení mohl občan konečně vyplnit pětistránkový dokument. 

Suma sumárum, prostě nepovažuji výsledky „celoevropské“ ankety k poměrně důležitému tématu, jakým je šachování s časovým režimem, rozhodně 

za adekvátní. A ačkoli jsem byl proti střídání času, se kterým matička příroda pro nás určitě nepočítala, takže na něj zřejmě nejsme a priori nastaveni 

a vyrovnáváme se s tím každý po svém díky až podivuhodné adaptabilitě lidského organismu, byl bych rozhodně raději, aby o tom rozhodla skutečně 

kvalifikovaná většina. Za těchto okolností ať to raději zůstane tak, jak je, než se o tom dokážeme uradit zodpovědněji.

 Josef Vališka, šéfredaktor
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V rámci csG Vznikla diVize aerospace
Průmyslový holding Czechoslo-
vak Group (CSG) významně posí-
lil v oblasti letectví a radarové 
techniky. Díky růstu jejich společ-
ností spadajících do segmentu 
letectví byla v  rámci struktury 
holdingu CSG založena nová di-
vize CSG Aerospace. 
Nová divize má formu akciové 
společnosti, zahrnující firmy CS Soft, 
European Air Services, Česká letecká 
servisní, New Space technologies, 
Slovak Training Academy, ELDIS Par-
dubice, RETIA a Excalibur Internatio-
nal. Produkty a služby nově vzniklé 
divize poskytují kompletní řešení pro 
pokrytí vzdušného prostoru, jak pro 
majitele letadel, tak provozovatele 
letišť v civilní sféře a pro vojenská 
letectva i protivzdušnou obranu 

v armádní oblasti. Oborově jde pře-
devším o akvizice a prodej letounů 
a vrtulníků, modernizace letecké tech-
niky, vývoj a výrobu radarů a systémů 
řízení letového provozu, výcvik pilotů 
a posádek, osobní leteckou dopravu 
a letecké práce pro potřeby jak civil-
ních, tak vojenských zákazníků.
„Společnosti se vzájemně techno-
logicky doplňují, nekonkurují si, ale 
naopak se podporují a soustřeďují 
se na hledání synergických efektů. 
Rozšiřují tak své vlastní portfolio 
a společné řešení zvyšuje naši kon-
kurenceschopnost po celém světě. 
Dalším z našich cílů je spolupraco-
vat i s ostatními subjekty působícími 
v leteckém průmyslu v ČR,“ uvedl Jiří 
Sauer, spolumajitel a ředitel divize 
CSG Aerospace. ■

noVé laseroVé centrum eurazio

Od září zahájil v průmyslové 
zóně v Modleticích u Prahy pro-
voz moderní showroom laserů 
a CNC strojů – EURAZIO, který 
vybudovala mezinárodní firma 
4iSP. Jde o největší prodejní a 
předváděcí centrum svého 
druhu ve střední Evropě. 
Centrum nabídne komplexní ce-
lodenní, ale i zrychlené  2–3ho-
dinové testování strojů. Umožní 
vyzkoušení vlastních materiálů 
a disponuje ojedinělou nabídkou 
v podobě malé ubytovací části pro 
zákazníky, jejichž aplikace 
vyžadují delší přítomnost. 
V centru jsou připraveny 
základní typy vláknových 
řezacích laserů na řezání 
kovů (s dodáním do 1–3 
týdnů), což na jiných mís-
tech v Evropě může vidět 
zákazník zcela ojediněle. 

Vlastní materiály si v EURAZIU lze 
vyzkoušet např. na kombinovaných 
strojích pro trubkové a plošné řezání 
kovu, trubkových řezacích strojích 
pro velmi malé i velmi velké prů-
měry kovových materiálů, značko-
vacích laserech s automatickými 
podavači pro velkokapacitní vý-
robu nebo značkovacích laserech 
pro velkoformátová značení. Škála 
umístěných strojů bude široká, od 
zařízení pro školy přes hobby po-
užití až po profesionální stroje pro 
průmyslovou výrobu. ■
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Firmy a lidé
Nové tváře 
v Asseco
Top management 
společnosti As-
seco Solutions 
posílili dva noví 
odborníci. První 
z nich Jan Fiala 
na pozici ředitele 
divize realizace 
Helios Orange 
(segment SME) 
a druhý Martin 

Stoilov na pozici ředitele divize 
Enterprise. Oba jmenovaní mají 
bohaté zkušenosti v oblasti CEE. 

ČPS povede 
Kovačovská
Novou výkon-
nou ředitelkou 
Českého plyná-
renského svazu 

(ČPS) se od 1. října stala Lenka 
Kovačovská, bývalá náměstkyně 
ministra průmyslu a obchodu 
pro energetiku, která nahradila 
ve funkci Jana Rumla.

Přesuny 
v ČSOB
Od října se pře-
souvá Roman 
Fink z pozice ře-
ditele Strategie 
a rozvoje skupiny 
ČSOB na pozici fi-
nančního ředitele 
v dceřiné firmě 
ČMSS. Jeho post 
řízení strategie 

skupiny obsadí Vladimíra Drech-
slerová, která přechází z pozice 
výkonné manažerky pro oblast 
Řízení procesů. Nově bude jako 
výkonná manažerka Strategie 
zodpovědná za řízení strategie 
celé skupiny.

Dachser  
s novým  
prokuristou
Logistický pro-
vider Dachser 
Czech Repub-

lic jmenoval Jana Kloudu, šéfa 
pobočky v Hradci Králové, pro-
kuristou. Ten i nadále povede 
pobočku v Hradci Králové, ale 
jako prokurista bude oprávněn 
jednat jménem společnosti ve 
strategických záležitostech. ▲ ▲

iHUB stUdUje „elektrickoU“ logistikU
Společnost DB Schenker spolu se 
svými partnery v Berlíně spustila 
projekt, který zkoumá potenciál 
a přednosti využívání elektric-
kých vozidel v rámci vozového 
parku logistických firem.

Projekt iHUB využívá inteligentní 
systém, který vyhodnocuje, kdy je 
efektivní použít vozidlo poháněné 
naftou a kdy elektřinou. Na projektu 
financovaném Spolkovým minis-
terstvem hospodářství a energetiky 
spolupracuje DB Schenker, saský vý-
robce elektrických kamionů FRAMO, 
softwarová firma PTV, Fraunhoferův 
institut pro dopravní a infrastrukturní 
systémy (IVI) a Institut pro postfosilní 
logistiku.
Elektromobilita představuje logistickou 
výzvu zejména pro sběrné zásilky, 
které potřebují rychlé a spolehlivé 
dodání. Kurýři a doručovatelské firmy 
již malé elektrické dodávky využívají, 

ale jejich zkušenosti nelze převést do 
kontextu celé logistické praxe. Vozy na 
elektřinu se musí pravidelně dobíjet, 
a tím jsou ve srovnání s dieselovými 
kamiony v nevýhodě. Poskytovatelé 
logistických služeb, kteří je chtějí do 
svého vozového parku, potřebují 
inteligentní řídicí systém. Ten přidělí 
přepravní příkaz elektromobilu pouze 
tehdy, když vozidlo dokáže fungovat 
stejně spolehlivě jako jeho dieselový 
protějšek. Tento typ řízení vozového 
parku bude mít na starosti vyvíjený 
systém iHub. V rámci projektu DB 
Schenker využije tři elektrokamiony, 
na něž bude dohlížet speciální soft-
ware, který vypočítá nejefektivnější 
trasu a předejde zbytečným dobíje-
ním. ■

joB air tecHnic zaHajUje výUkU 
aBsolventů
Společnost Job Air Technic na-
vyšuje opravárenskou kapacitu, 
aktuálně probíhá výstavba no-
vého hangáru s dílenským záze-
mím, který pojme další dvě leta-
dla typu Boeing 737 či Airbus 
A320.
V loňském roce získala firma i opráv-
nění na údržbu velkých letounů typu 
Airbus A330. Na trhu práce však 
dlouhodobě scházejí absolventi 
této specifické profese. Proto byl loni 
na Vítkovické střední průmyslové 
škole obnoven obor letecký me-
chanik a sedm absolventů prvního 
ročníku již letos nastupuje odbornou 
praxi přímo v hangáru opravny na le-
tišti v Ostravě-Mošnově.
Po nástupu do Job Air Technic ab-
solventy střední školy čeká základní 

výcvik. Musejí prokázat tříletou praxi 
na letounu a kromě toho procházejí 
teoretickou přípravou a zkouškami 
z modulů podle Part-66 (souhrn 

všech požadovaných znalostí). Svou 
náročností se vyrovnávají úrovni vy-
sokoškolských zkoušek. Po absol-
vování základního výcviku získají 
průkaz leteckého mechanika, který 
si musí doplnit získáním typového 
oprávnění pro určitý letoun. ■

tramvaje pro největší zakázkU 
Skupina Škoda Transportation 
představila v Mannheimu model 
nové tramvaje ForCity Smart, s níž 
uspěla v konkurenci světových 
výrobců kolejových vozidel. Třetí 
největší dopravní podnik v Ně-
mecku, Rhein-Neckar-Verkehr, 
bude provozovat minimálně 80 
těchto vozidel, které Škoda dodá 
v letech 2021–2027.
Oblast tří měst propojených tram-
vajovými a železničními tratěmi je 
druhým největším spojeným regi-
onem v Německu, a vozy by měly 
být v provozu 30 až 40 let. Jak uvedl 
předseda představenstva Škoda 

Transportation Petr Brzezina, sou-
částí kontraktu, který je vůbec nej-
větší exportní tramvajovou zakázkou 
plzeňské firmy v její historii, je i opce 
na dalších 34 vozidel. Celková hod-
nota dodávky včetně opcí činí téměř 
10 mld. Kč. Skupina by měla dodat 
německému zákazníkovi tři délky 
tramvají stejného technického pro-
vedení, a to tří-, čtyř- a šestičlánkové. 
Vyrobí 31 ks třicetimetrových, 
37 ks čtyřicetimetrových a 12 
šedesátimetrových tramvají, které 
mají být ve své kategorii nejdelší 
na světě. Obousměrné nízkopodlažní 
tramvaje s otočnými podvozky a ma-

ximální rychlostí 80 km/h nabídnou 
i bezbariérový přístup. 
Další miliardový kontrakt získala Škoda 
na domácí půdě: Dodá tramvaje For-
City pro své mateřské město, které 
se tak stane druhým v ČR, kde jezdí 
nová generace tramvají plzeňského 
výrobce. ■
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Dell mění
Do funkce mar-
ketingového ře-
ditele Dell EMC 
pro Českou re-
publiku nastoupil 

Jakub Vítek. Ve funkci nahrazuje 
ředitele lokálního marketingo-
vého týmu Stanislava Hájka, 
který přechází v rámci firmy do 
regionální pozice vedoucího 
plánování marketingu a roz-
počtu partnerského prodeje 
pro region EMEA.

Nový HR 
v LeasePlan
Personálním ře-
ditelem společ-
nosti LeasePlan 
ČR byl jmenován 

Pavel Bořil, který pracuje v ob-
lasti HR přes 20 let. Patnáct let 
strávil v bankovnictví, jmenovitě 
v Citigroup, z toho pět let byl 
zodpovědný za oblast lidských 
zdrojů v pěti zemích střední 
Evropy. 

Změny  
ve vedení 
Renishaw
Společnost Re-
nishaw Czech 
ohlásila personální 
změny v nejvyšším 
vedení české po-
bočky. Obchod-
ním ředitelem 
brněnské firmy byl 
k 1. září jmenován 

Daniel Zeman, který ve firmě pů-
sobil jako produktový manažer. 
Jeho úkolem bude rozvíjet ob-
chodní tým.
Současně se od stejného data 
přesouvá Martin Dlouhý z pozice 
Senior application engineer na 
post technického ředitele. Bude 
rozvíjet tým aplikačních techniků 
a připravovat jej na nástup no-
vých produktů a služeb.

Střídání  
ve Valeo  
Od 1. září povede 
pražské vývojové 
centrum skupiny 
Valeo Leoš Dvo-

řák, který na pozici generálního 
ředitele střídá Pavla Peku. Leoš 
Dvořák přichází ze společnosti 
Siemens, kde zastával pozici ře-
ditele digitalizace. ■

Čeští strojaři mohou letos oČekávat 
dobré výsledky

Zaznělo na výroční tiskové kon-
ferenci Svazu strojírenské tech-
nologie (SST) na letošním MSV, 
kde představitelé Svazu zhodno-
tili stav v oblasti trhu obráběcích 
a tvářecích strojů.
Ředitel SST Oldřich Paclík poukázal 
na to, že letošní rok, kdy si připomí-
náme století od vzniku samostat-
ného Československa a jeho průmy-
slu, charakterizuje ekonomický růst 

a technologický rozvoj. Konstatoval 
také, že pro výrobce obráběcích 
a tvářecích strojů vypadá výhled 
pro letošní rok velmi slibně. Podle 
údajů SST došlo v prvním pololetí 
letošního roku v meziročním srov-
nání k nárůstu vývozu obráběcích 
a tvářecích strojů o 19 %. Celkový 
vývoz se ve stejném období zvýšil 
o 13,3 %. Pokud tento trend bude 
pokračovat i ve zbývající části roku, 

lze očekávat, že bude překonán i do-
sud rekordní rok 2015. 
Největší podíl na českém strojařském 
exportu i importu mělo Německo 
(směřovalo tam 30,2 % české strojí-
renské produkce, dovoz z Německa 
činil 35,5 %), za ním následovalo Slo-
vensko a Polsko. V rámci mezinárod-
ního srovnání patří podle statistik SST 
České republice v segmentu výroby 
obráběcích a tvářecích strojů 15 místo, 
v rámci evropského sdružení CECIMO 
se umísťuje v první desítce. V přepočtu 
objemu strojírenské produkce na 
hlavu zaujímáme dokonce 8. místo. ■

varroc v rychvaldu rozšiřuje 
výrobu
Americký výrobce osvětlovacích 
systémů do automobilů Varroc 
Lighting otevřel ve svém závodě 
na Ostravsku novou, celkově již 
pátou halu. Výroba v ní byla již 
zahájena, ale ještě ne na plnou 
kapacitu. 
Po dokončení haly, jejíž celková plo-
cha přesahuje 7000 m2, v ní najde 
práci na 200 zaměstnanců. Hala 
pojme 10 lisů na plastové díly světel 
(zatím jsou instalovány čtyři), dvě la-

kovny a pět montážních linek. V nově 
postavené hale se budou vyrábět 
moderní LED světla, a to i s techno-
logií Matrix, která nabízí adaptivní dál-
ková světla, kdy poté, co kamera v čel-
ním skle detekuje auto v protisměru, 
nevypne dálková světla kompletně, 
ale jen některé jejich segmenty, 
takže reflektory svítí „kolem” protije-
doucího vozu a neoslňují jeho řidiče.
V ČR má Varroc vůbec nejsilnější vý-
vojovou a technologickou základnu 

z celého světa. Z celkového počtu 
7200 pracovníků má firma u nás asi 
3000 zaměstnanců (v Rychvaldu jich 
nyní pracuje okolo 600), přičemž ze 
zhruba tisícovky celkového počtu 
inženýrů, které zaměstnává, jich té-
měř 60 % působí právě v Česku. ■

ŽĎas dojednala na msv zakázky  
za miliony 

Společnost Železiarne Podbrezová 
objednala na letošním strojíren-
ském veletrhu v Brně nové zakázky 
u společnosti ŽĎAS. Jde o kontrakty 
v hodnotě desítek milionů korun.
První z oznámených zakázek je výroba 
střihacích nůžek, určených k dělení 
vstupního materiálu. Dalšími zakázkami 
jsou pak např. strategický díl válcovny 
pro výrobu ozubených dílů k ozubeným 
tyčím a kontejner, který je součástí dě-

rovacího lisu. Slouží jako vodítko vedení 
předehřátého materiálu z karuselové 
pece při procesu děrování. „Nové za-

kázky potvrzují, že ŽĎAS je pro své zá-
kazníky spolehlivým dodavatelem, na 
kterého se neváhají obrátit. Jsme připra-
veni přinášet vlastní moderní a kvalitní 
řešení na míru požadavkům zákazníků, 
a také zakázky realizovat dle možností 
výroby v co nejkratších termínech. 
V tom je velká výhoda a podstata kon-
kurenceschopnosti naší společnosti,“ 
uvedl generální ředitel ŽĎAS Pavel 
Cesnek s tím, že např. právě díky dlou-
hodobé spolupráci a pozitivním zkuše-
nostem u první ze zmíněných nových 
zakázek upřednostnil zákazník ŽĎAS 
před německým konkurentem. ■

Watson ilab pomáhá s vyuŽitím ai
Společnost IBM otevřela v Praze 
vývojové pracoviště Watson iLab 
zaměřené na vývoj AI a robotic-
kých systémů pro firmy. Inovační 
laboratoř se specializuje na kon-
cepty využívající AI v oblasti zpra-
cování, analýzy a vyhodnocení 
audio, video či textových dat růz-
ného charakteru.
Zhruba 30členný tým má na starosti 
tvorbu proof-of-conceptů, kdy testují 

funkčnost originálních řešení vytvoře-
ných na základě využití nových tech-
nologií a postupů ještě dříve, než firmy 
investují velké sumy do konkrétních 
prototypů nebo produktů založených 
na těchto řešeních. Jednou ze zásad-
ních výhod pracoviště je, že tvorbu 
konceptů zvládají v rekordně krátkém 
čase. Již během pilotního období ino-
vační laboratoř zvládla dodat koncepty 
více než 300 řešení stovkám zákazníků 

z různých oborů v celé Evropě. Kon-
cepty umožňující zrychlit a zefektivnit 
různé procesy, které ale zároveň oteví-
rají i zcela nové možnosti.
Přestože jedinečným zaměřením i veli-
kostí by se dal Watson iLab přirovnat ke 
klasickému startupu, svými zkušenostmi 
předčí i mnohé zavedené společnosti. 
„Klasické startupy se většinou zaměřují 
pouze na jednu oblast a často fungují 
výhradně v rámci dané země. My takto 
vyhranění nejsme,“ říká vedoucí vývojo-
vého pracoviště Martin Švík. ■
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CzeChTrade – experT 
na váš exporT 

Agentura na podporu exportu CzechTrade 
je partnerem českých firem na jejich cestě 
k exportním úspěchům. Její rolí je ušetřit 
exportérům náklady a čas, a především jim 
pomoci snížit rizika spojená se vstupem na 
nové a neznámé trhy. 

Celosvětová síť 50 kanceláří pokrývá pět svě-
tadílů. Zástupci působí přímo v zahraničí, mají 
bohaté zkušenosti s mezinárodním obchodem 
a hlavně se specifiky daného teritoria. Vývozcům 
mohou díky svým kontaktům pomoci s hledá-
ním vhodných obchodních partnerů, zvláště na 
náročnějších mimoevropských trzích, kterých 
CzechTrade pokrývá více než třicet.
CzechTrade nabízí komplexní servis od informací 
a příležitostí ze zahraničních trhů přes odborné 
poradenství, detailní průzkumy trhu a konku-
rence, ověřuje zájem obchodních partnerů až po 
pořádání vzdělávacích akcí a dodavatelských fór. 
Výzkumy i individuální rozhovory ukazují, že vý-
vozci vnímají služby agentury jako neocenitelné 
a velké řadě z nich se díky pomoci CzechTrade 
podařilo úspěšně prosadit v zahraničí.
Velký zájem je o podporu při účasti na zahra-
ničních veletrzích. Agentura vyhledá a osloví 
tamní potenciální obchodní partnery. V případě 
zájmu domluví schůzku přímo na konkrétní akci 
a následně poskytuje asistenci při jednání. Česká 
firma je díky pomoci agentury komplexně při-
pravená na veletrh. Vystavovateli taková forma 
prezentace přináší především zjednodušení 
administrace, úspory velkého množství času 
i nákladů, ale nejen to, společné expozice lákají 
pozornost návštěvníků a navíc pod hlavičkou 
státní agentury jsou důvěryhodnější. To je dů-
ležité zvláště ve složitějších teritoriích mimo 
Evropskou unii. V roce 2019 to budou expozice 
na strojírenských veletrzích např. Automecha-
nika v Turecku, Expoconstruccion y Expodiseno 
v Kolumbii nebo Mining Week v Kazachstánu.
Ke každému klientovi CzechTrade přistupuje in-
dividuálně podle jeho potřeb, ať už jde o zkuše-
ného exportéra, nebo firmu uvažující o vstupu 
na zahraniční trhy. Bližší informace ochotně 
poskytnou exportní konzultanti. Kontakty na-
leznete na www.czechtrade.cz/kontakty. ■

nejbližší akce exportního vzdělávání CzechTrade
1. listopadu, Brno: Itálie a Rakousko 
– exportní příležitosti
Cílem exportního fóra je přiblížit aktuální stav 
italské a rakouské ekonomiky, podnikatelských 
příležitostí, poukázat na kulturní rozdíly v obchod-
ním jednání a na chyby, kterých se při obchod-
ním styku vyvarovat. Součástí jsou individuální 
konzultace. 
Cena: zdarma

6. listopadu, Olomouc: Jak úspěšně 
exportovat do Německa
Další z exportních fór agentury CzechTrade, kde se 
dozvíte praktické tipy pro obchodování s němec-
kými firmami – jak se prosadit na tamním trhu, jak 
hledat obchodní partnery a další. Součástí jsou 
individuální konzultace.
Cena: zdarma

14. listopadu, Praha: Business etiketa 
v obchodním jednání
Dozvíte se, jak se nejlépe představit, jak navazo-
vat kontakty ve společnosti neznámých lidí, jak 
pracovat s vizitkami, volit vhodný dress code, 
dodržovat etiketu stolování a především si zvýšíte 

svou jistotu při obchodním i společenském styku.
Cena: 1600 Kč bez DPH

15. listopadu, Praha: Kontrola exportu 
zboží dvojího použití (el. žádosti, postupy 
a procedury)
Jako každý rok, tak i letos přinášíme téma mezi-
národních kontrolních režimů. Na semináři zazní 
postupy a procedury při podání žádostí, omezu-
jící opatření a identifikace zboží na praktických 
příkladech. 
Cena: 1000 Kč bez DPH

16. listopadu, Praha: Jak založit  
a provozovat E-SHOP v Německu
Pro každého provozovatele e-shopu v České re-
publice je sousední Německo zajímavým trhem. 
Bez ohledu na to, zda se jedná o B2B nebo B2C: 
I přes stávající evropské právo existuje řada práv-
ních a daňových pastí!
Cena: 1000 Kč bez DPH

Podrobné informace o seminářích a konferencích 
naleznete na: www.exportnivzdelavani.cz 
nebo www.czechtrade.cz/kalendar-akci.

vizionářský kanTor Tvoří videa  
mísTo přednášek

Docent Zdeněk Hurák z katedry řídicí techniky FEL ČVUT experimentuje s výukou odborných 
předmětů ve formátu tzv. převrácené třídy. Studenti zhlédnou výklad v podobě animovaných 
videí na YouTube doma a při hodinách pak společně řeší příklady. 

V zahraničí se převrácená třída (flipped classroom), 
která je stále populárnější metodou, začíná používat 
už i na univerzitách, v Česku je zatím pouze na 
FEL ČVUT jako experiment. Průkopnickým poči-
nem doc. Zdenka Huráka je zavedení této výuky 
ve dvou předmětech v bakalářské i magisterské 
části studijního programu Kybernetika a robotika. 
Většina přednášek je už k dispozici v animované 
verzi YouTube videa. 

Efektivněji strávený čas se studenty
„Osobní kontakt s přednášejícím nemůže žádné 
video nahradit,“ jsou slyšet časté námitky proti 
experimentální výuce, s čímž souhlasí i Zde-

něk Hurák, ale nová metoda podle něj pouze 
nahrazuje dlouhý monolog přednášky daleko 
efektivnějším časem. Dobře odladěné video 
s vysvětlením základních pojmů a konceptů si 
studenti mohou přehrát doma a libovolně zrychlit, 
zpomalit, zastavit či pustit znovu. Samotná hodina 
s učitelem je pak mnohem interaktivnější. „Poprvé 
ve své kariéře jsem při výuce nucen v reálném 
čase reagovat na kvalifikované dotazy studentů,“ 
říká Zdeněk Hurák. 

Ocenění pro docenta „youtubera“
Díky svému inovativnímu přístupu získal Zdeněk 
Hurák v srpnu ocenění děkana FEL ČVUT pro nejlep-
šího pedagoga ve školním roce 2017/18. Pokladem 
pro udělení ceny byla i konzistentně skvělá zpětná 
vazba od studentů v anketě ČVUT. 
Při tvorbě videí používá Zdeněk Hurák osvědčený 
postup Khanovy školy. Videa jsou vytvořená perem 
na tabletu za současného záznamu hlasu. Nyní již 
ale používá zrychlené kresby a střihů s dodatečně 
přidanou zvukovou stopou.
O tématu převrácené třídy bude Zdeněk Hurák 
přednášet na akci „Towards better university  
teaching“, kterou pořádá MŠČR 22. a 23. listo - 
padu 2018. ■
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Budoucnost genů Rs
Navazuje Na slavNé rallyové speciály miNulosti.  
Nese sportovNí geNy rs. KoNcept ŠKoDa visioN rs je DalŠí 
evolučNí KroK DesigNu, Který KombiNuje sportovNí 
charaKter a eKologii.

ŠKODA VISION RS je předobrazem budoucího 
kompaktního vozu české značky. Tým desig-
nérů při jeho tvarování inspirovala slavná minu-

lost i 117 let trvající tradice motorsportu Škodovky. 
Zajímá vás, jak se rodily tvary konceptu VISION RS?

Ostře řezané rysy a nízké originálně tvarované přední 
světlomety podtrhují dynamický vzhled přídě 
vozu. Zádi zase vévodí difuzor a aerodynamicky 
optimalizovaný střešní spojler. Na aerodynamiku 
vozu při jeho vývoji mysleli designéři zvláště pečlivě.

Koncept ŠKODA VISION RS je 4,3 metru dlouhý, 
1,8 metru široký a 1,4 metru vysoký. Rozvor činí 
2,6 metru.
Samotné označení RS znamená Rallye Sport a poprvé 
bylo použito v roce 1974 u soutěžních prototypů 
ŠKODA 180 RS a 200 RS. Na jejich základě vyvinula 
automobilka ŠKODA v roce 1975 model 130 RS, který 
se stal legendou závodních tratí a dnes je ozdobou 
veteránských rallye. Od roku 2000 tuto zkratku nosí 
mimořádně výkonné verze automobilů ŠKODA. 

„Můžete cítit tu energii, která 
přivádí myšlenky k životu.“ 

Oliver Stefani

ŠKODA VISION RS vznikala v oddělení designu tech-
nického vývoje v Mladé Boleslavi. Šéfdesignér Oliver 
Stefani společně se svým týmem 150 zaměstnanců 
z 26 zemí světa zde dává tvar snům a myšlenkám, spo-
lečně tak rozvíjí budoucí podobu vozů značky ŠKODA.

ŠKODA Design sídlí v Mladé Boleslav v ma-
lebném prostředí, vedle řeky Jizery. Je toto 
místo pro designéra inspirující?
Ovšem. Lokalita, kde pracujeme, se mi velmi líbí 
a oslovuje mě i můj tým designérů. Inspiraci každý 
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z nás hledá jinak, přírodní krásy a přirozené tvary 
jsou samozřejmě také jejím zdrojem. Inspirují nás 
ale i lidé. Skutečně můžete cítit tu energii, která 
přivádí myšlenky k životu.

Zároveň tu také na člověka dýchá historie.
Ano, všichni vnímáme tradici a historii, která se ke 
značce ŠKODA váže, i ta je inspirující. Třeba moje 
kancelář je ve vile, která tu stála už v roce 1888. 
Spojení tradice, moderních technologií a unikát-
ních lidských osobností vytváří naprosto jedinečné 
kreativní prostředí. Promítnout to do naší práce, 
do budoucnosti, kterou vytváříme, je pro všechny 
členy mého týmu velká výzva.

Daří se to?
Řekl bych, že ano. Snažíme se na tradici navazovat 
a dávat jí nové tvary. Přicházejí sem kvůli tomu 
pracovat lidé z celého světa. Láká je i blízkost Prahy 
a jejích krás.

Design je vlastně umělecká disciplína, je i at-
mosféra v oddělení designu bohémská? 
Není to kancelářská rutina, ale na druhou stranu 
ani žádná anarchie. Tvůrčí proces vyžaduje inspi-
raci, trochu klidu a pak spoustu diskuzí, například 
při dolaďování detailů. To vše k naší práci patří. Za 
důležité ale považuji, že se vše nese v přátelském 
duchu a na konci je skvělý výsledek týmové práce. 

Jak složité je z lidí různých kultur poskládat 
tým jdoucí za jedním cílem? 
Náš tým designérů je skutečně velmi mezinárodní, 
tvoří ho asi 26 národností. Je to obohacující a po-
třebné, ŠKODA je atraktivní značka a vyrábí auta 
pro celý svět, potřebuje mít lidi s různým zázemím. 
Jejich úkolem je snít. Společně pak snům a myš-
lenkám dáváme tvar. ■

Hledáme nové kolegy do oddělení  
Technického vývoje ve ŠKODA AUTO.  

Pojďte s námi dávat snům a myšlenkám tvar. 
Tvořte auta budoucnosti.  

Vyberte si pozici podle svých představ na:  
skoda-kariera.cz/vyvoj.

Brněnský „žralok“ z VUT zaUjal i odBorníky 

Studenti Fakulty strojního inženýrství (FSI) VUT v Brně zvítězili v mezinárodní soutěži New 
Flying Competition, kterou v Německu na konci září pořádaly letecké společnosti Airbus 
a Lufthansa ve spolupráci se studentskou asociací Neues Fligen z vysoké školy HAW Hamburg.

Úkolem studentských týmů z celého světa bylo 
navrhnout a zkonstruovat model dopravního 
letounu, který bude schopen automaticky 
zredukovat rozpětí křídel tak, aby po přistání na 
letišti zabíral co nejméně místa. Brněnští studenti 

z týmu BUT Chicken Wings vyřešili úlohu tím, že 
vyvinuli unikátní mechanismus skládání křídel. Díky 
tomu zabírá stroj, který má ve vzduchu rozpětí 
křídel 5 m, při stání na letištní ploše jen necelý 
metr. Právě toto zmenšení rozpětí křídel spolu 

s unikátním klikovým mechanismem oslovilo 
odbornou porotu.
Při návrh mechanismu se soustředili zejména na ma-
ximální redukci rozpětí. „Námi vyvinuté řešení nezvět-
šuje ostatní rozměry letounu, tedy délku a výšku, ale je 
nutné přesně dodržet polohy všech pohyblivých sou-
částí a také dosáhnout jejich dostatečné tuhosti,“ uvedl 
konstruktér trupu Jan Rohánek. Letoun Shark, jehož 
stavba kvůli složitosti sklápěcího mechanismu vyžado-
vala velkou přesnost výroby všech součástek, využívá 
kompozitní materiály, překližku, balzu i letecké slitiny 
hliníku, což umožnilo dosáhnout vzletové hmotnosti 

pouhých 15 kg. O pohon 
se starají dva elektromotory 
o celkovém výkonu 2,34 kW. 
Cesta od prvního náčrtu 
k testovacímu letu proto-
typu zabrala studentům 
tisíce hodin práce. Návrhu 
a stavbě letadla se 20členný 
tým studentů z Leteckého 
ústavu FSI věnoval celý 
akademický rok. ■
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JubileJní MSV brno: SlaVná hiStorie 
i noVinky čeSkého průMySlu

Vrcholná událost letošního roku pro průmysl – MSV Brno – je už minulostí a pořadatelé si 
mohou zapsat do historie nejvýznamnější české průmyslové přehlídky další úspěšný milník. 
Letošní ročník MSV byl však v určitém smyslu výjimečný, neboť kromě prezentace nejmoder-
nějších produktových novinek a technologií představil v souvislosti se 100. výročím vzniku 
samostatného Československa i výběr z historie domácího průmyslu.

Expozice 1651 vystavujících firem z 32 zemí ob-
sadily plochu více než 45 tisíc m2. Přes 800 firem, 
tzn. zhruba polovina všech vystavovatelů, přijela 
ze zahraničí, nejvyšší zastoupení měly Německo, 
Slovensko, Čína, Itálie a Rakousko. Z více než 50 zemí 
dorazili také zahraniční návštěvníci, kteří tvořili asi 
10 % celkové návštěvnosti (přes 80 tisíc lidí) během 
pěti veletržních dnů. Kromě samotného strojíren-
ského veletrhu se letos společně s ním uskutečnilo 
dalších pět veletrhů: přehlídka kovoobráběcích 
a tvářecích strojů IMT, slévárenský FOND-EX 
a WELDING zaměřený na svařovací techniku, veletrh 
plastů, pryže a kompozitů PLASTEX  a výstava tech-
nologií pro povrchové úpravy PROFINTECH.

Veletrh byl rekordní i v počtu doprovodných akcí. 
Mezi téměř 8 desítkami konferencí, seminářů apod., 
připomeňme např. 5. ročník konference o 3D tisku, 
konferenci FA/IOT a business meeting pořádané 
agenturou JETRO, zastupující japonské firmy či 
tradiční konference Svazu průmyslu a dopravy. 
MSV tak potvrdil svoji roli významné platformy pro 
obchodní kontakty mezi českými a zahraničními 
podnikateli. Např. dvoudenního B2B projektu 
Kontakt-Kontrakt se zúčastnilo 233 firem z 15 zemí. 

Novinky domácí i ze světa
V rámci veletrhu se tradičně představily novinky 
z nejrůznějších oborů a zajímavá řešení z výzkum-

ných ústavů a univerzitní sféry. K atraktivním pro-
duktům této kategorie patřil např. nový proudový 
motor, který vyvinula První brněnská strojírna Velká 
Bíteš pro (velké) drony. Primárně se ale pozornost 
zaměřovala tradičně na průmyslová zařízení a au-
tomatizační systémy, zejména na obráběcí stroje 
a s nimi související řešení.
Svou produktovou nabídku předvedly prakticky 
všechny významné značky působící na českém 
trhu – DMG MORI, Mazak, Okuma, Brother aj. Firma 
Teximp prezentovala 5osé vertikální obráběcí cen-
trum Matsuura MX-330, GF zase první vysokorych-
lostní obráběcí centrum schopné frézovat grafit 
i ocel – Mikron Mill S400.
Do Brna přivezla své novinky a inovace i plejáda 
českých výrobců obráběcích strojů. Například 
firma TOS Varnsdorf, která si letos připomíná 115. 
výročí svého vzniku, prezentovala aktuální řadu 
obráběcích center WHT. Kovosvit MAS nový sou-
struh KL285 a 5osé hi-tech vertikální obráběcí cen-
trum MCU700 nové generace s otočně sklopným 
stolem a s integrovaným rozvaděčem. TAJMAC-ZPS 
představil na stroji MCFV 1260iP osazeném robotic-
kým pracovištěm pro manipulaci s obrobky novou 
opci ke strojům s označením Průmysl 4.0.
Mezi výrobci obráběcích nástrojů nebylo možné 
přehlédnout expozici firmy Iscar, která se na MSV 
letos vrátila, aby v Brně uvedla novou produkto-
vou řadu s označením LOGIQ pro optimalizaci 

operací řezných nástrojů a inteligentní obrábění, 
podobně jako další člen skupiny IMC, firma Tunga-
loy. Ta představila rovněž svou novinku v podobě 
produktů s označením Premium Internal Bar – řady 
DPMT pro soustružení otvorů a multifunkční des-
tičky pro nástroje řady DoRec.

Brno plné robotů
Nepřehlédnutelným trendem posledních let, který 
se samozřejmě odráží i v expozicích vystavova-
telů, je automatizace a výrazný nástup robotů. 
Těm byly zasvěceny hlavně haly G 1 a 2 věnované 
automatizaci, svařování a plastikářskému průmyslu, 
kde se robotická řešení využívají kromě sektoru 
automotive asi nejčastěji. Tam např. představila 
premiérově svou novou řadu e-Series firma Uni-
versal Robots, nového mobilnícho robota MIR 500 
společnost MiR, nebo nové uchopovače firma On-
Robot. Ale s roboty bylo možné setkat se prakticky 
všude. Od strojírenské haly P, kde společnost ABB 
ukázala v české premiéře jednorukou verzi svého 
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kooperativního robota YuMi, či v podobě robotických buněk – např. zákaznic-
kého řešení firmy Profika, nebo systémů nabízených u svých řešení dodavateli 
obráběcích strojů jako DMG MORI, Misan, Kovosvit MAS a řady dalších. Stejně 
jako vybavení pro roboty (uchopovače Schunk, Festo, pojezdová dráha pro 
roboty HIWIN apod.), až po tančícího robotka, který lákal k prohlídce automa-
tizované balicí linky v expozici Packaging Live.

Retro lákalo návštěvníky
Partnerskou zemí letošního MSV byla v roce jubilea vzniku samostatného 
československého státu symbolicky Slovenská republika, zastoupená nejen na 
historické retrospektivě 100ries, ale ve spolupráci se Slovenskou agenturou pro 
rozvoj investicí a obchodu (SARIO) i v současné podobě více než osmi desítkami 
slovenských firem včetně tradičních strojírenských a průmyslových značek.
Právě přehlídka příběhů historie českého průmyslu 100ries byla (kromě repliky 
sochy T. G. Masaryka, umístěné na Výstavišti v době jeho otevření v roce 1928, 
kterou vyráběl robot přímo před očima návštěvníků) jedním z magnetů letošního 
ročníku. K vidění zde byly unikátní slavné československé obráběcí stroje nebo 
tryskový stav, elektrotechnické exponáty, slavné výrobky českých automobilek 
Škoda i Tatra a autobusy, které vozily cestující během poválečné československé 
historie. Nechyběla i unikátní meziválečná motorová lokomotiva Stříbrný šíp, tram-
vaje T2, T3 a K2, nebo větroň Blaník zavěšený pod kupolí kruhového pavilonu Z. 
Letošní strojírenskou přehlídku využila i firma Renishaw k vyhlášení 
nejvýznamnějšího českého vynálezce, o kterém hlasovali lidé v anketě, z níž 
vzešel jako vítězná osobnost české vědy profesor Antonín Holý, chemik a ba-
datel v oboru antivirotik, jenž se zasloužil mj. i o objev vakcíny proti viru HIV. ■

/red/

Bližší informace pro návštěvníky:  
EXPO-Consult + Service, spol. s r. o. 
Tel. 54517 6158 | info@expocs.cz

Odborný veletrh
• 17 hal

• Kompletní nabídka technologií, výrobků a řešení

Konference & Fóra
• 4 konference

• 11 fór

• Nový TechTalk pro inženýry a vývojáře

Talenti se setkávají s průmyslem
• electronica a zkušenosti na Live demonstracích

• Start up platforma ve spolupráci s firmou Elektor

• electronica a nabídka práce

 13.–16. listopadu 2018

 Connecting everything –
smart, safe & secure

Connecting Global Competence

co-located event

 Komponenty | Systémy | Využití | Řešení 
Světový odborný veletrh a konference pro elektroniku 
Messe München | 13.–16. listopadu 2018 | electronica.de

Ocenění za inovace i vytrvalost
Prestižní Zlaté medaile MSV za nejlepší exponáty získaly novinky vystavo-
vané firmami Bosch Rexroth, MCAE Systems, Sugino Machine, KUKA a týmy 
Západočeské univerzity v Plzni a Vysokého učení technického v Brně.
Ke Zlatým medailím se letos udělovala ocenění ještě v jedné specifické 
kategorii, a to firmám, které se účastnily všech ročníků MSV po celou dobu 
jeho 60leté historie v současné podobě. Ocenění převzalo od ministryně 
průmyslu Marty Novákové sedm firem: ArcelorMittal, Pfeiffer Vacuum, 
Siemens, Swisstool Gruppe, Šmeral Brno, Vítkovice a ŽĎAS.
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ElEctronica v novém

Už za měsíc proběhne v Mnichově ve dnech 13.–16. listopadu další ročník mezinárodního 
veletrhu a konference pro elektroniku – electronica 2018. Organizátoři evidují přes 3000 
firem z více než 50 zemí (tedy větší účast než na posledním ročníku), které na mnichovském 
výstavišti letos představí své produkty a řešení.

Veletrh bude s více než 180 000 m2 obsazené vý-
stavní plochy vůbec největší v dosavadní historii 
electronici. Letos přibyly také další dvě nové haly. 
Jde o halu C5, která bude zasvěcená polovodičům, 
a halu C6, jež poskytne návštěvníkům příležitost se-
známit se s kariérními příležitostmi v oboru elektro-
niky. Veletrh tak letos obsadí dosud rekordní počet 
hal – celkem 17. Pro návštěvníky jsou připraveny 
čtyři specializované konference a 13 fór pro výměnu 
zkušeností, networking a inspiraci. 
Inovací prošel i dosavadní formát veletrhu, který 
přináší nové, netradiční formy s cílem učinit elek-
troniku pro návštěvníky veletrhu přístupnější a zá-
žitkovější. Pořadatelé inovovali charakter veletrhu 
zavedením nového formátu electronica Experience, 
tj. „zkušenost“, který bude nabízet živé ukázky, ap-
likace i prezentace a North by North East (NxNE). 
Novým konceptem chtějí oslovit generaci poten-
ciálních technických odborníků od žáků základních 
škol přes středoškolské studenty až po absolventy 
vysokých škol.
Jako součást veletržního konceptu Experience bude 
probíhat i IMPACT-Design for a Cause – akce, která 
bude mj. zahrnovat inženýrské asociace Hackster 
a Element14, jež se budou prostřednictvím pre-
zentací a diskuzních panelů zabývat budoucím 
vlivem elektroniky na komunikaci, životní prostředí 
a medicínu.

Zaostřeno nejen na automotive,  
ale i na medicínu
Právě lékařská elektronika a medicína v digitálním 
světě bude kromě tradičního sektoru automotive, 
který patří k nejvýznamnějším zákazníkům elektro-
nického průmyslu, výrazným tématem letošního 
ročníku veletrhu. Zdravotnictví prochází obdobím 
dramatických změn, kde se uplatňuje stále více 
digitálních řešení v průběhu celého procesu péče 
o pacienta – v každé fázi od prevence a diagnostiky 
až po samotnou léčbu. Zdravotnictví se stále 
více digitalizuje prostřednictvím vytváření sítí, 
inteligentní analýzy dat a telemedicíny, a elektronika 

se stala jeho nedílnou součástí. Ve stále větší míře se 
zde uplatňují moderní elektronické systémy. Tento 
trend má velký dopad na zdravotní péči. Pacienti 
připojení k internetu umožňují lékaři sledovat vzdá-
leně jejich zdraví a neustále se starat o chronicky 
nemocné. Inteligentní analýza dat umožní navíc 
další optimalizaci systému zdravotní péče.
Mnohé inovace budou v budoucnu založeny na 
datech a softwaru, což však s sebou nese i neo-
pominutelná bezpečnostní rizika spojená s online 
sítí (IoT). A právě těmito tématy se bude zabývat 
i první elektronická lékařská konference Electronic 
Medical Conference (eMEC) jako nová platforma 
pro interdisciplinární partnerství, která si v Mnichově 
odbude svou oficiální premiéru, a elektronické fórum 
elektroniky. Lékaři a inženýři v oblasti elektroniky na 
nich budou diskutovat o budoucnosti zdravotnictví, 
která bude zahrnovat např. inteligentní zdravotnické 
přístroje, cloud computing, bezpečnost dat, spolupra-
cující roboty, umělou inteligenci, telemedicínu apod. 

Konferenční výlet do budoucnosti
K hlavním lákadlům letošního veletrhu patří ame-
rický vizionář a sociální teoretik Jeremy Rifkin. Jde 
o autora řady bestselerů jako Konec práce, Třetí 
průmyslová revoluce nebo Společnost nulových 
okrajových nákladů, který bude mít v předvečer 
veletrhu (12. listopadu) zahajovací projev, než se 
následující den oficiálně otevřou brány výstaviště. 
Kromě něj ale bude na elektronice i řada dalších 
zajímavých osobností a odborníků, jejichž před-
nášky bude možné navštívit v rámci bohatého 
doprovodného programu. I konferencí je letos 
rekordní počet. Kromě již zmíněné lékařské elek-
tronické konference to bude rovněž na medicín-
skou elektroniku zaměřená electronica Medical 
Electronics Conference, electronica Automotive 
Conference (eAC) rozčleněná do tří tematických 
sekcí: Technologies for Emission Free Driving, Road 
to Autonomous Driving (Level 2-5) a The Last Mile, 
a dále electronica Embedded Platforms Conference 
(eEPC), kde se bude během prvních dvou dnů dis-

kutovat o procesorech, inteligentních modulech, 
bezpečnosti, vestavěných vizualizačních systémech 
či strojovém učení. Konferenční kvarterto doplní 
navíc electronica Wireless Congress, určený pro 
vývojáře, systémové designéry a manažery zod-
povědné za investice do technologií. Je věnován 
technologickým trendům, bezpečnostním aspek-
tům, tržním příležitostem a bezdrátovým aplikacím 
pro průmyslové využití apod.

Mnichovský tandem
Souběžně s veletrhem electronica proběhne v Mni-
chově i další významná akce, související s elektronic-
kým průmyslem: veletrh SEMICON Europe (v hale 
A4), který se koná každý rok, a díky němuž electro-
nica rozšíří svůj záběr o oblast výroby polovodičů. 
Ke vstupu na oba veletrhy potřebují návštěvníci 
pouze jednu vstupenku. ■

/vj/

Zájemci o podrobnější informace o veletrhu, 
účast na něm či jeho návštěvu, se mohou ob-
rátit na agenturu EXPO CS (www.expocs.cz),  
která veletrh v ČR zastupuje a nabízí i zvý-
hodněné vstupenky, možnost organizované 
návštěvy apod.

Segment virtuální reality nebude samozřejmě na elektronice chybět K největším odběratelům elektronických komponent patří automobilový průmysl

Součástí veletrhu je už tradičně i prostor pro 
začínající firmy
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Kovosvit se vrací do segmentu soustružení

Na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně představila česká společnost Kovosvit MAS 
v národní premiéře zcela nový CNC soustruh pod označením KL285. Charakteristickými rysy 
novinky jsou výkon, přesnost a trvanlivost. Oproti svému předchůdci se vyznačuje větší 
kompaktností a menšími rozměry.

Soustružnická novinka nahradí v sortimentu firmy 
stroj řady SP280, který byl vyvíjen před více než 
10 lety. Označení stroje KL je zkratkou z anglic-
kého Kovosvit Lathe a číslo 285 odkazuje na obrá-
běný průměr. Už změna označení ukazuje, že jde 
o zcela přepracovaný stroj. Cílem vývojářů bylo 
splnit u nového soustruhu veškeré tradiční hodnoty 
vyžadované od obráběcího stroje, jako je přesnost, 
rychlost obrábění, výkonnost a spolehlivost, které 
byly doplněny snadnou ovladatelností a serviso-
vatelností, nízkou hlučností, ergonomickým pro-
vedením a čistým designem.

Kompaktní rozměry
Design stroje vychází z funkčních a jednoduchých 
geometrických tvarů, které jsou patrné na strojích 
MCU450 a MCV800Quick, uvedených počátkem 
letošního roku. Proporce stroje jsou navrženy tak, aby 
jej bylo možno provézt dvoukřídlými dveřmi většiny 
výrob a také aby bylo jednoduché stroj začlenit do 
automatizované linky. Disponuje výškou 1900 mm 
a šířkou bez ovládacího panelu 1752 mm. Vlastní 
délka je 2755 mm a s dopravníkem třísek, který lze 
směrovat také dozadu stroje, je 4105 mm. 
Při řešení kinematiky vycházeli vývojáři ze soustruhů 
řady S50/S80 a řady Smarturn, které se v Kovosvitu 
vyráběly již dříve a byly u zákazníků oblíbené. Zá-
kladem je široké lože v celé délce pod supportem 
osy X k zajištění co nejvyšší tuhosti. Vřeteník je 
uložen na masivní konzole z polymerního betonu. 
Tento nový materiál se kladně projevuje v útlumu 
vibrací a zabezpečuje kvalitní finální povrch po 
obrábění. Díky nižšímu koeficientu přenosu tepla 
byla zlepšena tepelná stabilita soustruhu. Koník je 
maximálně rozšířen opět z důvodu zvýšení tuhosti. 
Tyto části skeletu dávají samy o sobě velmi slušný 

základ pro výrobu přesných dílců v žádané kvalitě 
povrchu. 
Lineární valivé vedení osy X v pracovním prostoru 
je kalené v celém průřezu a masivně zapřené do 
lože. Kuličkové šrouby a ložiska vřeteníku dodávají 
japonské firmy, což podtrhuje důraz na přesnost 
a kvalitu stroje. Aby byl soustruh v maximální možné 
kvalitě a s maximálními výkonovými charakteris-
tikami, byly subdodavatelé komponent vybírání 
z Německa, Japonska a také z domácích dodavatelů.  
O pohon hlavního vřetene se stará vestavný motor 
o výkonu 27 kW doplněný o přímé odměřování. Po-

hon koníka je realizován hydraulickým válcem s inte-
grovaným odměřováním, který je řízen proporcionál-
ním ventilem. Vlastní hydraulický agregát je umístěn 
v zadní části stroje tak, aby teplotně neovlivňoval stroj. 

Uživatelský komfort
Za řídicí systém stroje byl zvolen Sinumeric 828D 
z dílny Siemens s 15“ dotykovou obrazovkou, ale 
alternativní možností je i Fanuc 0i-TF. Oba systémy 
jsou celosvětovým standardem. Velký důraz při vývoji 
byl kladen na komfort a přívětivost ovládání a také 
na seřizování stroje. Například už nyní není potřeba 
seřizovat koncové snímače pro upínání sklíčidla nebo 
polohy koníka. Všechno se nastavuje přímo na panelu 
soustruhu prostřednictvím uživatelských obrazovek 
řídicího systému. Obě zařízení jsou vybavena odmě-
řováním. Z obrazovky se nastavují také tlaky upínacích 
zařízení, takže obsluha nemusí seřizovat mechanické 
prvky pro upínání při změně obrobku jako doposud. 
Pro maximální komfort obsluhy byl zvolen nový typ 
panelu, který umožňuje náklon ve dvou směrech. 
Devízou KL285 je i výborný přístup do pracovního 
prostoru. Vzdálenost od dveří k ose vřetena je jen 

350 mm. Přehlednost podtrhuje velké bezpečnostní 
okno do pracovního prostoru. Stroj je také energe-
ticky optimalizován, např. rekuperací energie pohonů 
nebo použitím frekvenčních měničů pro řízení růz-
ných komponent. Nově je také možnost vypínání 
hradicího vzduchu v neproduktivních časech stroje. 

Tři modifikace
Představený soustruh na MSV byl ve dvouosém 
provedení s koníkem, s naháněnými nástroji, osou 
C a koníkem. Díky svému provedení je teplotně 
stabilní a vhodný zejména pro obrábění vysoce 
přesných dílců. V tomto provedení bude nabízen 
příští rok zákazníkům. Záměrem bylo nabídnout 
nejprve základní konfiguraci včetně standardního 
příslušenství. Varianta s osou Y a protivřetenem 
bude představena v roce 2019. 
KL285 bude vyráběn ve třech výbavových modifika-
cích: CLEVER, QUICK a SUPER PRECISION, aby si jej každý 
mohl přizpůsobit svým technologickým záměrům. 
Nejjednodušší CLEVER bude mít ovládací panel zabu-
dovaný do krytování stroje a bude bez komponentů, 
které zabezpečují zvýšenou přesnost. Provedení QUICK 
bude disponovat komfortním naklápěcím panelem 
řídicího systému a stroj v nejvyšší úrovní vybavenosti 
SUPER PRECISION bude osazen prvky zajišťujícími 
jeho zvýšenou přesnost. Ze zvláštního příslušenství 
si bude možné zvolit např. nástrojové rozhraní BMT 
nebo naháněné nástroje až na 12 000 ot/min, sondu 
měření nástrojů a obrobků, středová chlazení. 
Podobně, jako všechny nové stroje z portfolia Ko-
vosvit MAS, bude i novinka KL285 kompatibilní s po-
žadavky Průmyslu 4.0. Stroj je připraven na robotizaci 
a může např. zasílat monitoring zvolených veličin 
přímo do systému, aby vedoucí výroby byli přesně 
informování o vytíženosti stroje. Zákazníci ocení také 
možnost začlenění soustruhu do výrobních linek. ■

/pk/

Libor Kuchař, generální ředitel Kovosvit MAS, představil nový stroj KL285 poprvé na MSV

Řídicí systém byl zvolen Sinumeric 828D z dílny 
Siemens, ale alternativní možností je i Fanuc 0i-TF

Soustruh disponuje výborným přístupem do 
pracovního prostoru
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ŘEZNÉ NÁSTROJE 
A UPÍNACÍ SYSTÉMY

Staré pravidlo říká, že síla řetězu závisí vždy na nejslabším článku, a to 

samé platí přeneseně i o řadě dalších věcí, na které je lze aplikovat, 

obráběcí procesy nevyjímaje. Ani sebelepší parametrově výkonný 

stroj nezaručí dokonalé, precizní zpracování obrobku, které se od 

něj očekává, pokud nebude vybaven správným koncovým člán-

kem: odpovídajícím, spolehlivým upínacím systémem a dokonale 

připraveným řezným nástrojem, pokud možno optimalizovaným 

právě pro danou aplikaci.

Tyto možnosti zejména v posledních letech významně rozšířily 

nové technologie a materiály, které umožnily dosáhnout zcela nové 

kvality ve srovnání s konvenčními řeznými nástroji, zejména pokud 

jde o jejich výkon a životnost, jako např. povlakování pomocí nano-

technologií, nové sloučeniny zvyšující tvrdost a odolnost řezných 

hran apod. Do hry vstoupila i inteligentní řešení monitorující nástroje 

přímo v obráběcích strojích. To představuje zásadní změnu oproti 

tradiční údržbě založené na tabulkách, průměrných hodnotách 

a aproximacích, které střídají pokročilejší systémy vyhodnocující na 

základě údajů získaných z nejrůznějších čidel reálné opotřebení ná-

strojů. Tato řešení umožňují predikci životnosti nástrojů a v případě 

nutnosti výměnu, pokud se zásadně změní řezné parametry nebo 

hrozí riziko poškození, ještě dříve, než situace dozraje do kritického 

stavu, který by si vyžádal mnohem náročnější a nákladnější zásah.

Podobný pokrok doznaly také upínací systémy, kterým daly nové 

možnosti zejména různé senzory integrované do těchto řešení, 

umožňující přesnější a citlivější regulaci upínací síly apod. 
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NÁSTROJE PRO SOUSTRUŽENÍ 
KALENÝCH SOUČÁSTÍ
Portfolio společnosti Sandvik Coromant se rozšířilo o dvě nové nástrojové třídy CB7125 
a CB7135, určené pro operace s přerušovanými řezy při soustružení tvrzených součástí. 

Tyto nejnovější nástrojové třídy 
umožňují provádění středně těž-
kých až těžkých přerušovaných 
řezů a odebrání kalených 
vrstev u cementovaných 
a indukčně kalených oce-
lových součástí s hloubkou 
řezu až 2 mm. Nabízejí delší 
životnost, kvalitní obrobené 
plochy a stabilní rozměrovou 
toleranci.

Nástroje jsou určeny zejména 
pro automobilový průmysl, např. 
při výrobě převodových ústrojí či jiných sou-
stružených tvrzených součástí. Na dotaz, proč si 
zvolit právě nové třídy CB7125 a CB7135, odpo-
věděl Torbjörn Ågren, produktový manažer ve 
společnosti Sandvik: „Hlavně proto, že přidaná 
hodnota je dána jak jejich předpoklady pro použití 
vyšších řezných rychlostí, tak i tím, že nabízejí 
vyšší bezpečnost řezné hrany a konzistentní 
životnost nástroje, což vede ke snížení nákladů na 
obrobenou součást. Platí to hlavně v případě, že 

preferujete strategii jednoho 
řezu, zejména na jeden 

průchod prováděné řezy 
s větší tloušťkou třísky 
při vysokých řezných 
rychlostech.“

Novinky jsou optimalizovány pro soustružení 
ocelových materiálů s tvrdostí 58–62 HRC. Třída 
CB7125 (pro středně těžké přerušované řezy) je 
opatřena novým typem PVD povlaku, který jí do-
dává zvýšenou odolnost proti otěru a křehkému 
lomu. Její doporučené hodnoty pro volbu řez-
ných podmínek jsou řezné rychlosti v rozmezí 
100–200 m/min a rychlosti posuvu v rozmezí 
0,05–0,45 mm/ot. Tato třída je ideální pro sou-
stružení drážkovaných hřídelů a hřídelů, u kterých 
jsou vybrání a olejové kanálky opatřeny zkosenými 
hranami. Ale také pro obrábění čelních ploch ozu-
bených kol, soustružení talířových ozubených kol 
s přechody mezi tvrdými a měkkými partiemi nebo 
odebírání kalených vrstev. 

Třída CB7135 je určena pro efektivní podélné sou-
stružení ozubených kol a hřídelů, jejichž součástí 
jsou drážky pro pero nebo vybrání bez zkosených 
hran, a také součástí homokinetických kloubů. 
V závislosti na dané aplikaci by měly být dosažitelné 
řezné rychlosti 80–160 m/min a rychlosti posuvu 
0,05–0,4 mm/ot. Díky vysokému obsahu CBN dis-
ponuje tato třída vysokou odolností proti křehkému 
lomu a předvídatelnými výsledky obrábění. 
Obě nové třídy, které jsou k dispozici pro břitové 
destičky s pozitivním i negativním základním tva-
rem a s různými typy úprav řezné hrany, vhodně 
doplňují stávající třídy (CB7105 a CB7115) pro kom-
plexní nabídku k soustružení tvrzených součástí. ■

/ka/

Tyto nejnovější nástrojové třídy 
umožňují provádění středně těž-
kých až těžkých přerušovaných 
řezů a odebrání kalených 
vrstev u cementovaných 
a indukčně kalených oce-
lových součástí s hloubkou 
řezu až 2 mm. Nabízejí delší 
životnost, kvalitní obrobené 
plochy a stabilní rozměrovou 

Nástroje jsou určeny zejména 
pro automobilový průmysl, např. 

preferujete strategii jednoho 
řezu, zejména na jeden 

průchod prováděné řezy 
s větší tloušťkou třísky 
při vysokých řezných 
rychlostech.“

Novinky jsou optimalizovány pro 
soustružení ocelových materiálů 

s tvrdostí 58–62 HRC

Třída CB7125 je určena pro obrábění středně těžkých přerušovaných řezů

Nový typ PVD povlaku dodává 
břitovým destičkám zvýšenou 

odolnost proti otěru a křehkému lomu

Třída CB7135 je určena pro efektivní podélné soustružení ozubených kol a hřídelů
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Vyšší produktiVita díky noVé  
konstrukci cBn destiček
Japonská společnost Tungaloy uvedla na trh nový systém aplikace kubického nitridu boru na vyměnitelné 
břitové destičky s konstrukcí WavyJoint a také nové rozměry dělových vrtáků DeepTriDrill pro vrtání 
hlubokých otvorů.

Technologické trendy v průmyslových 
oblastech, zejména v automobilovém 
sektoru, přináší požadavky na vysoké 
přesnosti finálního výrobku, použití 
speciálních materiálů a v neposlední 
řadě i snižování nákladů. Výrobci jsou 
tak nuceni hledat stále nová a nákla-
dově efektivnější řešení pro zvýšení 
produktivity obrábění. Aplikace kubic-
kého nitridu boru (CBN technologií) 

ve výrobním procesu je tak efektiv-
ním řešením při obrábění kalených 
materiálů.     
CBN břit pájený konvenční technologií 
ke karbidové destičce je při vysokých 
řezných parametrech náchylný k uvol-
nění. Zvláště při soustružení za sucha 
a větší hloubce řezu vzniká vysoká 
teplota a může dojít k destrukci ná-
stroje. Kvůli tomuto obecně známému 

problému je proto nutné volit při po-
užití konvenční CBN destičky více prů-
chodů s malou hloubkou řezu.
Velkého zvýšení produktivity lze do-
sáhnout použitím nově vyvinuté CBN 
destičky s WavyJoint konstrukcí břitu. 
Prostřednictvím větší velikosti CBN 
břitu a speciálnímu tvaru spojení se 
základní destičkou došlo v místě spo-
jení ke zvětšení styčné plochy a bylo 

dosaženo lepšího rozložení teplot 
na destičce. Toto řešení umožňuje 
výrazně zvýšit efektivitu obrábění kale-
ných dílů zmenšením počtu průchodů 
při větší hloubce řezu a vyššímu po-
suvu. Nové CBN destičky umožňují 
zvýšit hloubku řezu až na hodnotu ap 
= 0,8 mm. Díky snížení rizika uvolnění 
CBN břitu je tak možné tyto destičky 
používat i při aplikaci přerušovaného 
řezu za sucha. Tato inovace významně 
zvyšuje produktivitu při soustružení 
kalených materiálů.

Nová nabídka dělových 
vrtáků pro hluboké otvory 
Svou nabídku dělových vrtáků Deep-
TriDrill rozšířila společnost Tungaloy 
o nové rozměry. Ke stávajícím, které 
pokrývaly rozsah Ø od 14 do 28 mm, 
přibyly další v rozsahu Ø od 28,01 
do 40 mm.  
Kdo se s operacemi vrtání hlubokých 
otvorů již setkal, tak ví, že jde o velmi 
náročnou operaci. V minulosti téměř 
výhradně používané jednobřité pá-
jené dělové vrtáky s nepovlakovaným 
karbidem měly omezené použití díky 
nízkým řezným parametrům. Vyšších 
hodnot posuvů tak bylo možné do-
sáhnout použitím dvoubřitých mo-
nolitních vrtáků s drážkami ve šrou-
bovici. Zde ale často docházelo 
k zahlcení třískami. S nutností tyto 
nástroje znovu seřizovat, ostřit a řídit 
jejich zásoby tak přinášely uživatelům 
značné náklady.

Výjimečné řešení 
Výrobce přišel s řešením u nových 
dělových vrtáků DeepTriDrill. Skládá 
se ze třech karbidových břitových 
destiček a dvou vodítek, jež jsou op-
timálně umístěny na tělese vrtáku. 
Tato geometrie pomáhá dosáhnout 
vysoké přesnosti, kruhovitosti a kva-
lity vyvrtaného otvoru. Speciální 
dvoubřité destičky mají utvařeč třísek, 
který dokáže správně nadělit třísku. 
Vylepšený odvod třísek z místa řezu 
a nižší řezné síly umožňují použití 
1,5–3krát vyšších parametrů po-
suvu oproti standardním dělovým 
vrtákům. Další nespornou výhodou 
oproti pájeným vrtákům je použití 
povlakovaných destiček a vodítek, 
díky kterým lze podstatně zvýšit řez-
nou rychlost.
DeepTriDrill tak nejen vylepší výkon 
vrtání při zachování stability, ale zá-
roveň sníží náklady u zásob pájených 
vrtáků díky systému vyměnitelných 
destiček. ■
Více informací naleznete na stránkách:
www.tungaloy.cz

/mk/

Nově vyvinuté CBN destičky s WavyJoint konstrukcí břitu

Rozšířená řada dělových vrtáků DeepTriDrill
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Katalog WNT s výběrem nástrojů pro podélné soustružení nazvaný „Nástroje pro dlouho-
točné automaty“ je unikátním samostatným katalogem pro danou technologii obrábění. 
Obsahuje 11 000 nástrojových položek určených pro dlouhotočné automaty, z nichž cca 
5000 je zcela nových a unikátních. 

Jednou z nových položek je systém 
XHeadClamp, pomocí kterého lze během ně-
kolika vteřin vyměnit hlavičku nesoucí břitovou 

destičku a pokračovat v obrábění bez dlouhých 
přípravných časů. Díky tomuto chytrému a přes-
nému systému s výměnnou hlavou se podstatně 
zkrátí prostoje stroje, sníží náklady a zefektivní 
výroba. To však není celý výčet výhod, co tento 
systém nabízí…
XHeadClamp od firmy WNT je speciálně vyvinutý 
systém pro dlouhotočné automaty, který má velmi 
přesné modulové rozhraní. Je vybavený čtyřhran-
nou, po obvodu broušenou stopkou a příslušnými 
výměnnými hlavami, které nesou různé typy vymě-
nitelných břitových destiček. Rozhraní mezi stop-
kou a hlavou nabízí vysokou přesnost opakování 
a stejnou konstrukční délku a výšku pro všechny 
dostupné typy hlav s VBD. Unikátní spojení nadchne 
také velmi snadnou a rychlou manipulací, jelikož 
k záměně jiné hlavy postačí pouze jediný šroub 
a bez jakýchkoliv dalších nastavení lze obrábět 

Broušenou stopku, 4 typy hlav, široký výběr břitových destiček, přesné rozhraní, rychlou a snadnou montáž, vysokou spolehlivost – to vše nabízí systém 
XHeadClamp od společnosti WNT

Kromě rychlé výměny nástroje nebo záměny 
geometrie v řádu několika vteřin vás systém 
XHeadClamp osloví velmi vysokou přesností 
opakování i stabilitou

Kratší přípravné časy  
pro podélné soustružení 
se systémem XHeadClamp
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další obrobek. Touto rychlou manipulací je uživatel 
schopen dosáhnout optimální efektivity stroje. 
Kromě rychlé výměny je systém vybaven i přesným 
aretačním rozhraním, které umožňuje upnutí hlavy 
v jedné nezaměnitelné pozici, což vylučuje její 
nesprávnou montáž. Tato přednost se též podílí na 
rychlém upnutí, především ale zajišťuje procesní 
bezpečnost a spolehlivost.

Maximální úspora času  
a enormní flexibilita
Je-li nutné provést změnu na obrobku či připravit 
stroj na nový typ výroby, přípravné časy se sníží 
na minimum a výsledný ekonomický efekt se 
promítne i do ceny obrobku. „V podobě produktu 
XHeadClamp se nám podařilo vytvořit prvotřídní 
systém, který umožňuje snížit čas nutný pro vý-

měnu nástroje natolik, že se po výměně břitu podaří 
docílit maximální časové úspory během dalšího 
obrábění obrobku. Kromě toho je třeba vyzdvih-
nout velmi vysokou přesnost opakování a stabi-
litu,“ konstatuje Dirk Martin, produktový manažer 
WNT a odborník na soustružnické nástroje. „Rychlá 
a bezpečná manipulace, a především enormní fle-
xibilita tohoto systému jistě osloví každého, kdo se 
rozhodne obrábět s tímto systémem,“ zdůrazňuje. 

Systém pro obrábění ocelí  
i superslitin
WNT k tomuto systému nabízí pestrou paletu vy-
měnitelných břitových destiček, které představují 
optimální volbu pro obrábění celé řady materiálů, 
jako jsou např. ocel a neželezné kovy, ale i supersli-
tiny jako titan nebo inconel. Vývojáři navíc připravují 
systém XHeadClamp s přívodem chladicího média. 
Tato modalita by měla být k dispozici v průběhu  
letošního roku. „V problematice technologie vývoje 
a možností vhodného přívodu chladicího média 
jsme již značně pokročili vpřed, takže počítáme 
s tím, že na trh uvedeme optimalizovaný systém 
s cíleným přiváděním chladicího média,“ informuje 
Dirk Martin o chystaných novinkách. „Tím si vytvo-
říme předpoklady pro další zvýšení výkonu.“ Dle 
informací, které nám poskytl tento produktový 
manažer, by měla být obě dvě rozhraní navzájem 
kompatibilní. ■
Inovativní produktové video i další informace o sys-
tému XHeadClamp najdete na: www.wnt.com. 

Chytrý systém s výměnnou hlavou XHeadClamp představuje jeden z dalších inovativních nástrojů určených 
pro dlouhotočné automaty, který naleznete v novém speciálním katalogu WNT s názvem „Nástroje pro 
dlouhotočné automaty“

Upínání v-tech na cnc centra
Pneumatický rychlovýměnný upínací systém Zero Point je dílem společnosti v-tech, která se 
zabývá výrobou upínačů a upínacích systémů pro CNC obrábění. Podle výrobce může přinést 
skutečně radikální snížení časů potřebných na upnutí a seřízení upínacího zařízení – až o 90 %.

Firma z Přerova nad Labem patří k podnikům, které 
se nemohou prezentovat mnohaletou historií, jeho 
zakladatel Michal Vašát firmu založil ještě jako 
student ČVUT. Stejně mladý jako firma samotná 
je i věkový průměr jejich zaměstnanců, který se 
pohybuje kolem 27 let. Ovšem i během svého 
relativně nedlouhého působení si už stačila vy-
dobýt uznávané postavení na trhu vybavení pro 
obráběcí stroje. Zaměřuje se především na kusovou 
a malosériovou výrobu mechanických složitých dílů 
a komponentů výrobních strojů. Firma zdůrazňuje, 

že všechna zařízení, která vyrábí, jsou navrhnuta 
vlastním konstrukčním střediskem a vyrobena na 
základě zkušeností získaných ve vlastním výrobním 
provozu. 
Systém Zero Point vyniká kompaktními rozměry 
a výjimečně vysokou upínací silou, kterou je vta-
hován upínací čep. Díky tomu je toto řešení pri-
márně určené pro použití na CNC strojích, kde jsou 
nejpřísnější požadavky na přesnost a bezpečné 
upnutí obrobku. Tělo z ušlechtilé oceli je vybaveno 
samosvorným mechanismem, takže upínací síla 
zůstává i po odpojení tlakového vzduchu. Ustavo-
vací drážky umožňují indexaci po 90°. Systém je 
vybaven čisticím ofukem – každé upínací hnízdo 
disponuje vnitřními ofukovacími tryskami, které 
zabraňují vniknutí třísek z obrábění.
Velká tažná síla upínacího hnízda byla přes jeho 
kompaktní rozměry (výška činí pouhých 41 mm) 
dosažena unikátní konstrukcí upínacího pneuma-
tického pístu. Jeho tvar je optimalizován pro rov-
noměrné rozložení dotykového napětí.
K hlavním výhodám systému, kromě razantně sní-
žených seřizovacích časů na výměnu upínacího 
zařízení, patří vysoké přesnosti upnutí, vysoké upí-
nací síly a široké spektrum nejrůznějších konfigurací. 
Standardně je systém nabízen v provedení pro 

vertikální a horizontální frézovací centra. U verti-
kální verze jsou upínací hnízda usazena v základně 
o počtu 1, 2, 4 a 6, horizontální varianta je řešena 
formou upínací věže o podstavě 500 x 500 mm 
s počtem 12 hnízd a upínacího úhelníku 700 x 
400 mm se šesti hnízdy.
Systém lze kombinovat jak se standardními upínači 
(např. strojními svěráky a univerzálními sklíčidly), 
tak se speciálními přípravky k upínání např. odlitků. 
Výrobce nabízí i možnost speciálních úprav či spe-
cifických řešení podle přání zákazníka. ■

/je/
Velká tažná síla upínacího hnízda je dosažena 
unikátní konstrukcí upínacího pneumatického pístu

Horizontální varianta je řešena formou upínací věže

18_19_TM10.indd   19 12.10.18   12:17



   /       říjen 201820

téma: řezné nástroje a upínací systémy

Kennametal nabízí 
reKordní frézu
Aby společnost Kennametal vyhověla rozdílným požadavkům zákazníků z leteckého i z prů-
myslového sektoru, vyvinula novou frézu se zuby ve šroubovici HARVI Ultra 8X. Tento vysoce 
sofistikovaný nástroj kombinuje několik technologií.

Při stavbě letadel jsou vyžadovány nejvyšší možné 
úběry při obrábění kovů, avšak při dosažení dlouhé 
životnosti nástrojů. Zároveň výrobci i uživatelé obrá-
běcích strojů požadují nástroje schopné dosahovat 
vyšší řezné rychlosti, avšak generující nižší řezné 
síly, aby se snížilo opotřebení komponent strojů. 
Kennametal proto v nové fréze zkombinoval obou-
stranné břitové destičky s pozitivním úhlem čela 

(přinášejí nejnižší cenu na řeznou hranu a snižují 
spotřebu energie) a unikátní AlTiN+TiN PVD povlak 
pro vysokou odolnost proti tepelnému namáhání. 
Pro vyšší tuhost je těleso frézy vyrobeno z oceli 
vyšší kvality, a speciální přírubové spojení BTF46 
poskytuje maximální odolnost proti deformacím. 
Proměnlivý design šroubovice zamezuje vzniku 
harmonických frekvencí, které vedou k vibracím, což 
dále zlepšuje životnost nástroje, kvalitu  obrobku 
a výkon nástroje.
Jak říká Tim Marshall, vedoucí produktový mana-
žer pro frézovací nástroje Kennametal: „Poslední 
jmenovaná proměnlivá geometrie šroubovice je 
velmi důležitá. Výrazně totiž snižuje vibrace, které 
ničí karbidový řezný materiál. Použití 12- a 10mm 
břitových destiček také pomáhá, jelikož jejich menší 
velikost umožňuje použití většího počtu destiček 
v tělese frézy, tím také větší počet destiček v záběru 
a také větší počet destiček absorbujících rázy při 
těžkém obrábění.“ 
Fréza HARVI Ultra 8X disponuje přesnými tryskami, 
které prochází tělesem nástroje a směřují řeznou 

kapalinu do místa, kde ji je nejvíce potřeba. Široké 
drážky v tělese frézy zajišťují snadný odvod třísek 
a zvlášť velký šroub M4 Torx Plus zajišťuje lepší 
stabilitu upnutí destiček. Opce s adaptérem KMM4X 
přináší větší stabilitu držáku. Speciální provedení 
břitů destiček, která jsou optimalizovaná pro jakost 
KCSM40, výrazně prodlužuje životnost nástroje. 
Rohový rádius od 0,8 do 6,4 mm, jak u palcového, 

tak u metrického provedení znamená, že je jen 
málo materiálů, který nelze obrábět.
Oboustranné břitové destičky znamenají nejen 
nižší cenu na řeznou hranu, ale také možnost zvýšit 
rychlosti a posuvy nad dřívější možnosti. A protože 
HARVI Ultra 8X je k dispozici s integrovanou stopkou 
nebo se silnou montáží BTF46, mohou uživatelé 
přizpůsobit frézu každému vřeteni obráběcího 
stroje bez ztráty tuhosti.
Při testech s použitím hloubky řezu 95 mm, šířky 
řezu 20 mm a posuvu 423 mm/min, dokázala fréza 
s průměrem 80 mm obtížně obrobitelnou super-
slitinu pro letecký průmysl drážkovat přímo a bez 
trhání téměř tři minuty. Fréza byla testována při 
maximálním využití svých limitů ve všech materiá-
lech od 15–5 PH přes litinu až po vysokopevnostní 
ocel Aermet 100, a pokaždé s výtečnými výsledky.
„U HARVI Ultra 8X jsme optimalizovali všechno,“ říká 
Tim Marshall. „Fréza byla navržena tak, aby dokázala 
každou minutu odebrat 328 cm3 materiálu Ti-6Al-
-4V při predikované životnosti nástroje 60 minut 
na řeznou hranu. Drážky a chladicí trysky zaručují 
maximální odvod třísek, což je velmi důležité, když 
se odebírá takové množství materiálu. Bez nich by 
došlo k pěchování třísek a ucpání nástroje, a tím také 
ke katastrofě. Naše sorta KCSM40 prokázala špičkový 
výkon ve vysokoteplotních slitinách, ale Kennametal 
nabízí také několik stejně excelentních sort pro další 
materiály obrobku. A osm řezných hran na destičku? 
To nikdo jiný ve fréze se zuby ve šroubovici nemá.“ ■

/pk/Fréza HARVI Ultra 8X s přírubou se šrouby směřovanými do kužele a adaptérem KM4X pro vysokou stabilitu

Oboustranné břitové destičky s pozitivním úhlem 
čela a s 8 různými rohovými  rádii

Novou frézu charakterizuje maximální úběr kovu a maximální flexibilita
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Více než 1000 způsobů 
upnutí obrobků 
upínací systém nulového bodu Vero-s

Nejpohodlnější způsob zvýšení flexibility upnutí obrobků poskytuje zaručeně nulový upínací 
systém VERO-S firmy SCHUNK. V modulu nulového upínacího systému radiálně umístěné upí-
nací čelisti vtáhnou upínací čep a zajistí jeho pozici díky samosvornému a tvarovému spojení. 

Všechny funkční části, jako základní tělo, upínací 
čepy a upínací čelisti, jsou vyrobené z kalené 
nerezové oceli, modul je kompletně utěsněný 
proti třískám, prachu a chladicím kapalinám. Díky 
tomu se systém VERO-S osvědčil v praxi jako velmi 
robustní. SCHUNK standardně integroval připojení 
pro přetlakový vzduch, stejně jako možnost mo-
nitorování upínacích čelistí. Tím lze každý modul 
použít do automatického provozu.   
Patentovaný systém rychlého a upínacího zdvihu 
dosahuje paletový modul vtahovacích sil až 40 kN. 
Zvláště při náročném objemovém obrábění jsou 

spolehlivě zachyceny boční síly, aniž by obrobek 
změnil svou pozici.
Trend přímého upínání se stále více prosazuje 
při výrobě jednotlivých dílů nebo malých sérií. 
Přitom jsou obrobky opatřeny upínacími čepy 
VERO-S a přímo, tedy bez přídavného upínacího 
zařízení, upnuty do modulu nulového upínacího 
systému. Přesně broušené upínací čepy zaručují 
samosvorné upnutí a zároveň je zajištěna vysoká 
opakovatelná přesnost < 0,005 mm. Pomocí zpět-
ného tlaku vzduchu mohou být všechny kroky 
procesu spolehlivě monitorovány:  Modul otevřen, 
modul zavřen a přítomnost palety. Při výměně je 
paleta nadzvednutá speciálním čepem, a tím je 
zjednodušen proces odebrání palet.
Výhoda: Bez dalších rušivých kontur od čelistí, 
podpěr nebo upínek. Pokud se moduly nulového 
upínacího systému umístí na standardizované mo-
dulové podložky, jsou obrobky volně přístupné ze 
všech pěti stran.
Bezpečně připevněný systém VERO-S na stole stroje 
lze osadit všemi upínacími zařízeními z programu 
SCHUNK, např. upínacím svěrákem TANDEM, ma-

nuálním upínacím systémem KONTEC, magne-
tickou upínací technikou MAGNOS, stacionárním 
sklíčidlem ROTA, vakuovým upínacím systémem 
PLANOS nebo různými upínacími věžemi. Tento 
systém umožňuje téměř nekonečné možnosti 
upnutí. VERO-S znázorňuje extrémně přesné upnutí 
a rychlé a vysoce flexibilní přestavění.  

Rychlejší, přesnější a bezchybné 
ustavení
Systém VERO-S je základem pro pružná a snadno 
kombinovatelná řešení v oblasti upínání obrobků. 

Kompletuje nejen výrobní proces, ale spojuje pro-
cesy a činí je ještě flexibilnějšími.

Záruka výkonu a vaše výhody
Bezpečnější – Samosvorné upnutí pomocí pružin
Produktivnější – Až 90% úspora nákladů na seřízení
Všestrannější – Více než 1000 kombinací upnutí 
obrobků
Přesnější – 0,005 mm opakovatelná přesnost
Bezúdržbový – Hermeticky utěsněný proti prachu, 
třískám a chladicím kapalinám
Trvanlivý – Základní tělo a funkční díly z kalené 
nerezové oceli
Pomocí největší stavebnice VERO-S lze upnout 
obrobky, palety, upínací stanice a upínací věže 
jedním nebo více upínacími čepy. Pro každý stroj 
je optimálním upínacím řešením. Zvýšení modulu 
nabízí další flexibilitu. S programem SCHUNK lze 
upnout téměř vše přesně v řádech μ a individuálně 
podle potřeb uživatele. ■

/gp/

VERO-S NSE plus – vysoce přesné 
středění a bezpečné uzamykání
Pokud jsou upínací jednotky VERO-S NSL zákla-
dem veškeré flexibility, potom upínací moduly 
VERO-S NSE plus doplňují funkčnost celého 
systému. Vtahovací síly až 40 kN a nerezové, 
tvrzené, kompletně utěsněné provedení zaručují 
bezpečnost, přesnost a dlouhou životnost. Bez 
nutnosti údržby!

VERO-S znázorňuje extrémně přesné upnutí a rychlé a vysoce flexibilní přestavění

Upínací systém nulového bodu pro běžné frézovací aplikace a těžké obrábění z nerezové oceli
Oblasti použití: 3osá standardní obráběcí centra, 4osá vertikální obráběcí centra, 4osá horizontální obráběcí 
centra, 5osá obráběcí centra
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Vysokorychlostní 
dokončoVací frézoVání 
přiVedené k dokonalosti
Za účelem efektivního snižování procesních časů se výrobní podniky při hledání příslušného 
řešení často zaměřují na oblast hrubování. Velký potenciál pro zkracování výrobních časů 
a zajištění rychlejší výroby ovšem nabízí časově náročné dokončovací frézování. 

A právě na tuto kartu vsází WNT, specialista na třís-
kové obrábění patřící do koncernu CERATIZIT Group, 
při zavádění nového systému 3D Finish. Díky frézám 
tohoto systému lze při dokončovacím obrábění na 
5osých strojích dosáhnout značné časové úspory 
a současně docílit lepší kvality obrobeného povrchu.

Rychle a spolehlivě  
s frézami 3D Finish
Nová rodina nástrojů 3D Finish představuje další 
vývojový stupeň rádiusových fréz a je kompletně 
dimenzována pro dokončovací obrábění. 
Specifickou vlastností těchto fréz jsou velké rá diusy 
(až 1500 mm) v oblasti řezu, které simulují velký 
průměr břitu kulové frézy v kontaktu s obráběným 
materiálem. A to je právě know-how tohoto sys-
tému, jelikož větší kontaktní plocha umožňuje volit 
násobně větší řádkování, tzv. větší hloubky řezu (ap), 
oproti konvenčním rádiusovým a kulovým frézám 
stejného průměru. Výsledkem jsou násobně kratší 
výrobní časy, a to až o 90 %, aniž byste obrobek, 
nástroje nebo stroj vystavili vysokému zatížení. Vy-
soké kvality obrobených povrchů je dosaženo i při 
maximálních doporučených hloubkách řezu. Při po-
žadavku na dosažení ještě vyšší kvality opracování 
lze volit menší řádkování a dosáhnout tak násobně 
lepší jakosti povrchu. Při použití typické kulové frézy 
Ø 16 mm by se s řádkováním 0,5 mm na rovné 
ploše dosáhlo kvality obrobeného povrchu Ra 0,4 µ, 

v případě nástroje 3D Finish a rádiu1500 mm by 
se při stejné kvalitě obrobeného povrchu mohlo 
řádkování zvýšit na 6,93 mm. Při menší hloubce 
ap u frézy 3D Finish se kvalita opracování úměrně 
zlepší. Z toho vyplývá, že při uvedených hodnotách 
se výrobní čas zkrátí až o 92,8 %.

Pro každý obrobek optimální  
geometrie 
Společnost WNT nabízí v podobě sortimentu 3D 
Finish nejrozsáhlejší produktovou paletu na trhu 
a díky tomu je schopná poskytnout optimální 
geometrii frézy pro jakýkoliv tvar obrobku. V na-
bídce jsou v soudkovitém, kapkovitém, kuželovi-
tém a čočkovitém tvaru pro dokončovací frézování 
rozvinutých ploch na 5osých strojích. Funkční tvar 
je u všech uvedených typů fréz vyroben v toleranci 
±0,01, což zaručuje velkou opakovatelnou přesnost, 
a nová generace nanopovlaku prodlužuje životnost 
nástroje. Typickou oblastí využití je sektor výroby 
nástrojů a forem nebo letecký a astronautický prů-
mysl. Frézy 3D Finish lze používat univerzálně, jsou 
vhodné pro obrábění oceli, nerezavějících ocelí, 
ocelové litiny, neželezných kovů, žáruvzdorných 
ocelí a okrajově.

Prověřený výkon
Při prověřovacích testech před uvedením na trh 
se specialisté WNT ze skupiny CERATIZIT Group 

přesvědčili o ekonomickém přínosu nástrojů 
3D Finish a dospěli k neuvěřitelnému závěru. Na 
základě výsledků testu mohou výrobní podniky 
profitovat z podstatně kratších strojních časů už 
i na jednom vyráběném kuse, když namísto kulové 
frézy použijí frézu 3D Finish. V rámci srovnávacího 
testu s průměrem frézy 10 mm se frézoval obrobek 
z nástrojové oceli o rozměrech 100 x 200 mm 
s řeznou rychlostí Vc 200 m/min. Na základě vyš-
šího řádkování ap 1,5 mm u frézy 3D Finish (kulová 
fréza: ap 0,1 mm) se podařilo celkovou délku řezu 
200 m dosaženou pomocí kulové frézy snížit na 
13 m. Čas obrábění se přitom snížil ze 79 minut 
na pouhých 7 minut. Když tuto časovou úsporu 
přepočítáme na strojní a nástrojové náklady, pak se 
pomocí nástroje 3D Finish dosáhlo celkové úspory 
nákladů až 88 %.

Napřed před konkurencí
Abyste mohli plně využít předností, které přinášejí 
nástroje 3D Finish, je třeba mít k dispozici 5osé 
obráběcí centrum a příslušný software CAD/CAM, 
který podporuje a dokáže zpracovávat geometrie 
nástroje 3D Finish. Celá řada renomovaných vý-
robců softwaru již pro tento typ obrábění vyvinula 
vhodná softwarová řešení (CAD/CAM). Výrobní 
závody, které splňují výše uvedené požadavky, mo-
hou díky programu 3D Finish dosáhnout okamžité 
úspory výrobních i strojních časů a být napřed před 
konkurencí. Výše uvedené prokazatelné výsledky 
spojené s vysokou efektivností a spolehlivostí řadí 
frézy 3D Finish na vrchol pro oblast dokončovacího 
frézování tvarových ploch.
Pro další informace, podrobnosti, využití a pomoc 
při odladění nových nástrojů 3D Finish na vašich 
strojích můžete kontaktovat techniky WNT ze sku-
piny CERATIZIT Group. Noví zájemci mohou zavolat 
na bezplatnou telefonní linku WNT 800 555 666 
(0800 606 666 pro SK) a sjednat si termín schůzky 
k doladění technického požadavku. ■
Další informace včetně produktového videa jsou 
k dispozici na www.wnt.com/cz/nastroje/fre-
zovani/3d-finish.html.Dokončování s frézami 3D Finish umožní vytvořit si náskok před konkurencí

Díky většímu řádkování s frézami 3D Finish lze snížit 
výrobní časy až o 90 % 
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Produktivní frézování 
bočních Ploch
V praxi je často potřeba řešit produktivní obrábění bočních ploch. Pokud není k dispozici 
vhodný nástroj, bývá výsledkem výrazné zvýšení času pro takovou operaci. Firma HOFMEIS-
TER doporučuje pro tyto případy použití rohové frézy německé firmy AVANTEC s označením 
MULTIRING.

MULTIRING je válcová fréza, jejímž základem je držák 
s upínacím kuželem SK40, SK50, SK60, HSK63 nebo 
HSK100. Na držák se postupně skládají jednotlivé 
kroužky s výměnnými břitovými destičkami, a celá 
sestava je smontována pomocí centrálního šroubu. 
Pro každý průměr nástroje existují tři typy kroužků 
s různou šířkou. Jejich výběrem lze sestavit potřeb-
nou délku nástroje. 
Nástroj se vyrábí od průměru 32 do 125 mm, cel-
ková délka nástroje (tzn. hodnota ap) může být až 
2,5xD, v některých případech až 3xD. Ke každému 
břitu je přivedena chladicí kapalina. Kroužky o prů-
měru 32 a 40 mm mají 2x 2 destičky, od průměru 
50 do 80 mm 2x 3 destičky, a větší průměry pak 2x 
4 destičky. Na přání lze vyrobit držák s délkou podle 
požadavku zákazníka.
Břitové destičky jsou v levém a pravém provedení, 
a v kroužcích jsou uloženy střídavě. Jsou kompletně 
vybrušované a mají pozitivní geometrii. Vysoce po-
zitivní geometrie přináší „měkký“ řez a klidný chod 
nástroje. Síly, které vznikají při obrábění, a které 
jsou přenášeny do vřetena stroje, jsou ve srovnání 
s jinými výrobci výrazně nižší a to patří k největším 
výhodám nástroje AVANTEC. 
V dlouhodobém provozu vynikne to, že náklady na 
údržbu vřetena jsou výrazně nižší než při použití 
nástrojů se zuby ve šroubovici a s jinou geomet-
rií. Také nároky na velikost příkonu jsou nižší než 
u konkurenčních výrobků. Břitové destičky mají 

čtyři řezné hrany, to znamená velmi ekonomický 
provoz nástroje. Pozitivní geometrie destiček záro-
veň znamená, že lze bez potíží frézovat i poměrně 
labilní obrobky. 
Velkou předností nástroje od firmy AVANTEC je jeho 
modulární systém. Pokud dojde k poškození lůžka 
jedné destičky nebo jednoho kroužku, je možné po 

výměně kroužku pokračovat v práci. Náklady na 
opravu tvoří pouze cena jednoho kroužku.
Doporučené řezné podmínky závisí na obrábě-
ném materiálu, hloubce řezu ap a šířce záběru ae. 
V litině a běžných ocelích je řezná rychlost kolem 
200 m/min. a posuv na zub 0,05 až 0,15 mm/ot. 
Díky tomu, že šířka řezu může být až 0,2xD, pa-
tří nástroj MULTIRING mezi špičku v hodnocení 
odebraného množství materiálu za jednotku času. 
Samozřejmě je nutné mít na paměti, že se jedná 
o nástroj hrubovací. ■

Stanislav Škabraha, Hofmeister
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Výroba a repase kol železničních Vozidel

Společnost ISCAR známá v podvědomí strojařské veřejnosti jako proletář systémů pro zapi-
chování a upichování rozšiřuje již roky své pole působnosti v oblasti strojního obrábění, a tak 
se v jejich portfoliu najde i něco pro oblast kolejových vozidel.

Jeden za segmentů týkající se železničního prů-
myslu je výroba a repase železničních kol a náprav 
vůbec. Není ani tolik výrobců, kteří spadají do to-
hoto odvětví, jako se najde dodavatelů snažících 
se ukrojit si svůj podíl z tohoto možného odbytiště 
nástrojů. Konkurence je veliká a podmínky obrábění 
složité.

Obrábění železničních kol patří do oblasti těžkého 
soustružení. Proto také nástroje k tomuto účelu 
určené jsou v ISCARu vedeny v sekci Heavy-Turn. 
Tato skupina nástrojů je reprezentována nožovými 
držáky na tangenciálně upnuté čtyřbřité destičky 
LOMX a LNMX. Destičky LNMX jsou vyráběny v ši-
roké škále rozměrů. Pro tyto hrubovací operace se 

doporučují v rozměrech 19, 22 a 30 mm. LOMX 
jsou vyráběny s velikostí řezné hrany 40 mm. Od-
povídající nožové držáky mají označení PRWR/L 
50-55 (pro destičky LNMX) a PLBOR/L 5050T-40 (pro 
destičky LOMX). Obě typy destiček jsou v držáku 
jištěny páčkou. ■
Více na www.iscar.cz

Čtyřbřité destičky LOMX

Systém upnutí

přesné měření řezných sil V upínači 

Na veletrhu pro zpracování kovů (AMB) ve Stuttgartu předvedla společnost Big Kaiser a part-
nerská firma Kistler inovativní sklíčidlo kombinované s dynamometrem disponující vysokou 
přesností. Toto řešení účinně prodlužuje životnost nástroje a snižuje výrobní náklady.

Upínače firmy Big Kaiser nabízejí vysokou přesnost pro každé strojní vřeteno a model Mega New Baby 
Chuck patří mezi nejpopulárnější upínací sklíčidla švýcarsko-čínského výrobce pro průměry až do 20 mm. 
Nabízí vyšší přesnost než tradiční upínací systémy ER. Všechny upínací kleště mají matici bez závitu, která 
zabraňuje vibracím a snižuje hladinu hluku. Sklíčidla jsou utažena pomocí unikátního klíče, který může 
bezpečně aplikovat sílu po celém obvodu.
Nově představený upínač Mega New Baby Chuck s dynamometrem Kistler RCD 9171A poskytuje vysokou 
úroveň přesnosti při měření řezné síly.
Piezoelektrický dynamometr Kistler RCD 9171A je určený pro použití ve vysoce výkonných řezacích 
aplikacích. Měří síly a točivé momenty i při velmi vysokém zatížení rychlostí až 12 000 ot./min. Oproti 
předcházejícím modelům nabízí velký rozsah otáček vřetena se zlepšenými dynamickými vlastnostmi 
a výrazným snížením hmotnosti. Podle výrobce je zvlášť vhodný pro vícesložkové měření síly a krouticího 
momentu na rotujících nástrojích během frézování a vrtání.
Big Kaiser speciálně upravil rozhraní Mega New Baby Chuck pro rotační dynamometr Kistler, díky čemuž 
dosahuje výrazného snížení celkové radiální chyby. Kombinace těchto systémů nabízí zlepšené měření 
řezné síly. Výrobcům, kteří používají dynamometr ve svých výrobních procesech umožňuje díky vysoké 
přesnosti optimalizovat a snížit celkové náklady. Ve výrobě systém umožňuje nahradit nástroje, na jejichž 
řezné hrany působí větší síly, ještě před tím, než by hrozilo jejich zlomení a tím i přerušení výrobního 
procesu. ■

Kombinovaný nástroj PRWR/L 50-55 s destičkami LNMX a výměnnými kazetami
Destičky LNMX mají volbu tří typů utvařečů – WF hloubku záběru 0,3–3,5 mm, WM hloubku záběru 
1,5–7,0 mm, WR hloubku záběru 3,0–12 mm. Rozsahy posuvů se pohybují mezi 0,3 až 2 mm/ot.     
K výběru jsou zatím čtyři druhy jakostí karbidů řady SUMO TEC IC8150, 8250, 9150 a 9250. Všechny 
s MT CVD TiCN povlakem a další tenkou vrstvou alpha Al2O3. Vlastnosti základních substrátů určují 
karbidy pro rozsah řezných rychlostí v rozsahu 30–100 m/min.

Nožový držák PLBOR/L…
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A kloužeme dál...

Půlrok uběhl jako voda a do rukou dostáváte další z letošních plánovaných dvou čísel Tribo-

technických informací. Je zároveň dokladem toho, že tribologie a tribotechnika si stále drží 

své pevné místo i v moderním světě, který je dnes podle médií a firemních prezentací spíše 

doménou „jedniček a nul“, jak bývá někdy charakterizována digitální technologie. Jenže i když 

možná věrozvěstové digitálního byznysu a Průmyslu 4.0, bez nichž se dnes neobejde snad 

žádná záležitost, nebudou s touto svatokrádežnou myšlenkou souhlasit, sebelepší počítač ještě 

sám o sobě nic zásadního nevyrobil, stejně tak jako dnes všudypřítomné digitální technologie 

jako takové. Mohou však pomoci výrazně zlepšit a zefektivnit provoz a funkčnost nejrůznějších 

zařízení, pro které lze na jejich základě stanovit optimální provozní režim a podmínky.

A to samé lze říci ostatně i o tribotechnice – v podobě nejmodernější měřicí techniky, výpočtů, 

simulací, monitoringu založeném na snímání a analýze digitálních dat, získala významnou 

posilu umožňující postupy dříve neproveditelné, a tím i využití zcela nových metod nabí-

zejících dosud nevídané možnosti. Základem je ovšem stejně pořád to, aby mechanické 

systémy běžely co nejlépe, hladce a bez poruch. A pokud by se snad k nějaké schylovalo, aby 

se o tom obsluha dozvěděla co nejdříve, a pokud možno ještě před tím, než situace dospěje 

do kritického stadia. Právě v tom hraje svou nezastupitelnou úlohu „klasická“ tribotechnika 

a její moderní podpůrné nástroje.

Třináctka sice nese status nešťastného čísla, ale asi i ti nejpověrčivější při pohledu na toto vydání 

Tribotechnických informací – je totiž právě třináctým, které vychází ve spolupráci s TechMagazí-

nem – snad uznají, že nedopadlo zase tak špatně. Tak jako v těch předchozích v něm čtenáři, ať 

už jde o profesionály z branže nebo z firemního sektoru, najdou dost zajímavých a užitečných 

informací, které pomohou rozšířit jejich znalosti v tomto pro průmysl velice důležitém oboru. 

Zásluhu na tom samozřejmě mají zejména autoři, kteří zajišťují obsahovou náplň časopisu, 

i když redakce někdy právě díky jejich snaze obsáhnout co nejširší záběr dané problematiky 

stojí před nesnadným úkolem dostat maximum z onoho maxima do vymezeného prostoru. 

Jak se to daří, posuďte na následujících stránkách sami.

 Josef Vališka

 šéfredaktor
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Trvanlivé kompoziTní 
mazivo
Výzkumníci z americké Purdue University vytvořili s využitím grafenu 
typ kompozitního netekutého maziva, které výrazně snižuje tření 
a opotřebení za extrémních podmínek. 

Nový bezkapalinový mazivový 
kompozit je vyroben z polotekuté 
směsi grafenového materiálu, oxidu 
zinečnatého a polymeru, jímž je poly-
vinyliden difluorid. Směs po vystavení 
vysoké teplotě vytvoří velmi odolný 
povrchový povlak s vynikajícími 
ochrannými a kluznými schopnostmi. 
Klíčovou složkou směsi je grafen, ex-
trémně tenká vrstva uhlíku, která má 
mnoho potenciálních technologic-
kých aplikací včetně mazání. K jeho 
stěžejním vlastnostem patří zejména 
vynikající tepelná vodivost, vysoká 
pevnost a extrémně nízké tření. Na-
nočástice zinku a oxidu zinečnatého 
umožňují, aby se mazivo přichytilo 
a drželo na kovovém povrchu, za-
tímco polymer spojuje celou směs 
dohromady.
„Základními příčinami mechanického 
selhání jsou tření a opotřebení, takže 
snížení těchto faktorů zvyšuje výkon-
nost a životnost mnoha mechanic-
kých systémů. Navzdory nedávným 
pokrokům nemohou být ale kapalná 
maziva použita v situacích, kde jsou 
vystavena vysoké teplotě nebo níz-
kému tlaku, jako je třeba vakuové pro-
středí. Takže životaschopnou alterna-
tivou ke svým kapalným protějškům 

jsou v těchto extrémních provozních 
podmínkách suchá pevná maziva,“ 
uvedl Farshid Sadeghi, profesor stroj-
ního inženýrství Cummins Purdue.
Výzkumní pracovníci testovali po-
vrchy z nerezavějící oceli potažené 
novým mazivem za nejhorších scé-
nářů a závěry detailně popsali ve 

výzkumném dokumentu publikova-
ném v červencovém vydání časopise 
Carbon. Zjistili, že kompozitní mazivo 
vytváří film, který výrazně zlepšuje 
tření a snižuje opotřebení. Ramanova 
spektroskopická analýza škrábanců 
způsobených opotřebením odhalila 
na kontaktních površích tento trvalý 
ochranný film i jeho mimořádné 

ochranné a lubrikační vlastnosti. 
„Trvanlivost a odolnost tohoto adhe-
zivního nátěru naznačují výjimečný 
potenciál jako suchého maziva pro 

vysoké zatížení,“ komentoval výsledky 
experimentů Vilas Pol, profesor che-
mického inženýrství na Purdue Uni-
versity. ■� /re/

C

Ušetřete náklady instalací vhodného mazacího systému

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

Projekt, montáž, nonstop servis

www.spondrcms.cz
spondr@spondrcms.cz

+420 549 274 502

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

Projekt, montáž, nonstop servis

výhradní zastoupení pro CZ a SK

Snímek pořízený skenovacím elektrono-
vým mikroskopem a rentgenovou spekt-
roskopii s disperzní energií ukazuje částice 
zinku v novém typu netekutého maziva

Postup výroby a parametry nového kompozitního maziva
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Komplexní analýzy hydraulicKých 
a turbínových olejů s využitím 
speciálních rozborů

Pod pojmem komplexní analýza může každý rozumět odlišný soubor testů. V článku chceme 
ukázat, které testy pro komplexní analýzu volíme v ALS Czech Republic, a jakým způsobem 
mohou přispět k vyhodnocení celkového stavu oleje. Zároveň chceme poukázat na použití 
některých speciálních metodik, jež můžeme využít, hledáme-li příčinu problémů u zařízení.

Komplexní analýzu oleje bychom měli volit v pří-
padech, kdy nevíme o oleji vůbec nic, a chceme ho 
dále používat. Nebo chceme ověřit vlastnosti oleje, 
které mohou být ovlivněny přítomností nečistot, 
vody, případně nějakou další cizí látkou, která nám 
do oleje pronikla. Pokud se rozhodneme, že chceme 
kontaminovaný olej dále používat (samozřejmě 
po vhodném přečištění, dehydrataci apod.), měli 
bychom ověřit některé vlastnosti, které mohou být 
klíčové pro bezporuchový provoz zařízení. V ta-
bulce 1 je uveden soubor komplexních analýz pro 

hydraulické a turbínové oleje tak, jak jsou nastaveny 
v naší laboratoři ALS Czech Republic. 
Testy, které jsou v tabulce podtržené, se využívají 
jako součást proaktivní údržby, sloužící ke stano-
vení stavu oleje a zároveň i stroje. Doporučuje 
se je provádět třikrát až čtyřikrát do roka nebo 
v závislosti na výsledku rozboru. Ostatní testy pak 
tvoří dohromady tzv. komplexní analýzu, která 
by měla být provedena zhruba jednou za jeden 
nebo dva roky. Četnost komplexního rozboru se 
může lišit v závislosti na výsledcích testů z pro-

aktivní údržby (podtržené). Jsou-li např. výsledky 
obsahu otěrových prvků, kódu čistoty a obsahu 
vody z proaktivní údržby stále vysoké, pak je na 
místě udělat komplexní rozbor oleje, abychom 
se ujistili, že přítomné kontaminanty nemají vý-
raznější vliv na kvalitu oleje, a tím i na kvalitu 
provozu stroje. Pokud jsou výsledky z proaktivní 
údržby v pořádku, pak není nutné komplexnější 
analýzu provádět. 

Proč by se měly testy provádět?
Deemulgační schopnost je v podstatě schopnost 
oleje oddělovat proniklou vodu do oleje. Nepřímo 
tím sledujeme množství přísad v oleji, které jsou 
schopny udržet takové povrchové napětí vody, 
že voda, která do oleje pronikne, se v klidovém 
stavu odloučí a my ji pak můžeme od oleje oddělit. 
Analýza probíhá tak, že do odměrného válce se 
nalije v poměru 1:1 voda a olej, směs se rozmíchá 
při předepsaných otáčkách (vznikne emulze), a pak 
se sleduje doba, za kterou se olej od vody odloučí. 
Ideální výsledek testu by měl být do 10 minut (vý-
sledek 40-40-0/10 – tedy 40 ml oleje se oddělí 
od 40 ml vody za 10 minut a nezůstane žádná 

emulze, tj. směs se rozdělí na dvě fáze olej – voda). 
Pokud tedy výsledek testu ukazuje 0-0-80/60, pak 
vzniklá směs se od sebe neoddělí ani za 60 minut 
a znamená to, že přísady, které mají v oleji být, jsou 
zcela vyčerpány nebo znehodnoceny. Příčinou 
špatné hodnoty deemulgační schopnosti jsou ve 
většině případů nečistoty v oleji, ať už pevné nebo 
i kapalné, které mají polární charakter a mění povr-
chové napětí kapaliny. 
Velmi podobné je to i se zkouškou deemulgač-
ního čísla. I tady za špatný výsledek mohou nečis-
toty polárního charakteru. Při tomto testu se sleduje 
oddělení oleje z emulze, která vznikla zavedením 
páry do oleje. Za velmi dobrý výsledek se považuje 
oddělení oleje do 300 sekund. Pokud se olej oddělí 
v rozmezí 300 až 900 s, výsledek je zhoršený a doba 
potřebná na oddělení delší než 900 s pak značí 
špatné deemulgační číslo.
Zkouška pěnivosti charakterizuje objem pěny, 
který se vytvoří při probublávání oleje vzduchem. 
Po ukončení testu by pěna měla opadnout do 
10 minut. Pokud se tak nestane, pak je výsledek 
testu nevyhovující, neboť jak je všem tribotech-

Tab. 1: Komplexní analýzy hydraulických a turbínových olejů

Analýzy Hydraulický olej Turbínový olej

Kinematická viskozita při 40 °C ✔ ✔

Kinematická viskozita při 100 °C ✔ ✔

Viskozitní index ✔ ✔

Celkové číslo kyselosti (TAN) ✔ ✔

Obsah vody ✔ ✔

Celkové nečistoty na membráně 0,45 µm ✔ ✔

MPC (kolorimetrie) ✔ ✔

Kód čistoty ✔ ✔

Infračervené spektrum (FTIR) – oxidace, obsah vody ✔ ✔

Obsah aditivních a otěrových prvků OES-ICP ✔ ✔

Deemulgační schopnost ✔ ✔

Obsah přísad (RULER) ✔ ✔

Deemulgační číslo – ✔

Pěnivost – ✔

Odlučivost vzduchu – ✔

Protikorozní vlastnosti – ✔

Oxidační stabilita (RPVOT) – ✔

OES-ICP (optická emisní spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem)

Obr. 1 Příklad voltamogramu

Obr. 2 Kontaminace hydraulického oleje látkou na bázi isokyanátu 
(N=C=O skupina v oblasti 2280 cm-1) – níže položené spektrum je 
referenční olej
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nikům známo, „pěna nemaže“, tudíž pokud máme 
ve stroji místo oleje pěnu, pak můžeme očeká-
vat velké problémy. Za špatnou (tedy vysokou) 
pěnivost nesou zodpovědnost opět nečistoty 
polárního charakteru a nezřídka se může jednat 
i o prostředek na čištění nebo odmaštění. Pokud 
se taková látka dostane do oleje, pak to znamená 
konec pro olejovou náplň, protože látky na bázi 
detergentu (čisticí prostředky) se z oleje nedají 
ničím odstranit. 
Posledním z testů uvedených v tab. 1, který je 
výrazně ovlivňován povrchovými vlastnostmi ka-
palin, je odlučivost vzduchu. Při této analýze se 
sleduje čas, za který se objem vzduchových bublin 
natlakovaných do oleje sníží na objem 0,2 %. Za 
dobrý výsledek se považuje doba snížení objemu 
bublin vzduchu do 10 minut. Bubliny vzduchu jsou 
v oleji dalším nežádoucím jevem, neboť mohou 
snižovat viskozitu oleje, způsobovat kavitaci (vznik 
dutin v kapalině, které při zániku vytvářejí rázovou 
vlnu s destruktivním účinkem na okolní materiál) 
nebo zvyšovat hlučnost provozu stroje. Stejně jako 
v předchozích třech případech i tady za špatný vý-
sledek mohou ve většině případů přítomné polární 
kontaminanty v oleji. 
Ověření protikorozních vlastností oleje je vlastně 
nepřímým stanovením obsahu protikorozních pří-
sad v oleji. Jedná se o test na ocelové tyčince v pří-
tomnosti vody za předepsané teploty po dobu 24 
h. Po testu se sledují známky koroze a její intenzitu 
(stupeň) na testované tyčince. V případě pozitiv-
ního výsledku nám analýza naznačuje, že v oleji 
je nedostatečné množství protikorozních přísad, 
takže může dojít v případě proniknutí vody do 
oleje k napadení stroje korozí.
Další metodou, kterou je možno také nepřímo 
sledovat obsah aditiv a i narůstající produkty degra-
dace, je oxidační stabilita (RPVOT test). Jde o si-
mulovanou oxidaci oleje v rotační tlakové bombě 
za vysokých teplot, za přítomnosti katalyzátoru 
a vody. Sleduje se pokles tlaku kyslíku a doba, která 
je k tomuto poklesu nutná, je výsledkem testu. Běž-
nou hodnotou bývají výsledky kolem 1000 minut. 
Dá se tedy poměřovat mezi oleji, které mají lepší 
oxidační stabilitu. Není ale nutné podle hodnoty 
oxidační stability volit do stroje olej, neboť pro 
různé aplikace není olej s lepší oxidační stabilitou 
podmínkou. Nicméně pokud dostaneme nějaký 
výsledek, měli bychom ho vždy porovnávat s hod-
notou nového oleje. V případě hodnoty 1000 min. 
bychom tedy neměli dosáhnout výsledku horšího 
než 250 min., což odpovídá zhruba 25% hodnotě 
nového oleje. Dá se předpokládat, že pod 25 % 
hodnoty nového oleje je obsah přísad v oleji ta-
kový, že špatně dokáže chránit olej a potažmo tedy 
i stroj – v takovém případě bychom měli provést 
nějaký zásah.
Naopak přímé sledování obsahu přísad v oleji nabízí 
metoda RULER, která je založena na voltametric-
kém stanovení. Porovnává pásy přísad (aminický, 
fenolický, dithiofosfát zinku, některé protikorozní 
přísady obsahující aminy) s pásy přísad v novém 
oleji. Na obr. 1 je příklad, jak takový výsledný vol-
tamogram vypadá. Horní křivka s výraznějšími 
pásy je křivka nového oleje a pod ní je křivka oleje 
použitého, u kterého obsah přísad je velmi malý.

Podobně jako u oxidační stability by i při metodě 
RULER hodnota obsahu přísad neměla klesnout 
pod 25–30 % hodnoty nového oleje. Pod těmito 
hodnotami je obsah přísad nízký a přísady pak 
nedostatečně chrání olej před degradací. Pokud by-
chom používali olej s takto nízkým obsahem přísad, 
musíme počítat s častějším čistěním náplně, a také 
s tím, že nám olejová náplň nevydrží tak dlouho, jak 
jsme si představovali. Zároveň tím vystavujeme stroj 
možným problémům. Neboť vznikající produkty 
degradace se nebudou držet v oleji, ale budou se 
zachytávat na stěnách stroje a bude se objevovat 
zasekávání ventilů, zvýšené opotřebení komponent, 
snížená účinnost chlazení apod. 
Posledním z testů, který chceme zmínit (dle tab.), je 
metoda stanovení MPC (kolorimetrické stano-
vení barvy membrány), která slouží k vyjádření 
obsahu měkkých kalů v oleji. Test spočívá v měření 
barvy membrány kolorimetrem po stanovení cel-
kových nečistot na membráně. 
Při testu se nejdříve přefiltruje 50 ml vzorku smícha-
ného se stejným množstvím heptanu a po promytí 
a usušení membrány se měří kolorimetrem barva 
membrány. Podle naměřeného výsledku se pak 
množství měkkých kalů vyjadřuje číslem (viz tab. 2). 
Je nutné upozornit na možnost ovlivnění výsledku 
přítomnými otěrovými prvky, které mohou hodnotu 
MPC zkreslovat. Proto doporučujeme při měření 
hodnoty MPC měřit i obsah otěrových prvků. Kdy-
bychom totiž neměli informaci o obsahu otěrových 
prvků, mohli bychom se v případě např. vyššího 
obsahu železa domnívat, že nečistoty na membráně 
jsou měkké kaly a nikoli železo jako otěrový prvek. 
Následně bychom pak mohli provést zákrok, který 
by nebyl nutný (např. výměna oleje).

Speciální rozbory
Speciální rozbory nám slouží k doplnění informací 
nebo zaměření se na konkrétní problém, který byl 
v průběhu ať už proaktivní nebo komplexní analýzy 
zjištěn. Jednou z takových analýz je rentgenová 
analýza. Tu využíváme pro určení složení větších 
nečistot, které se zachytí na membráně, nebo pro 
analýzu různých neznámých úsad, stěrů, sraženin. 
Výsledkem je semikvantitativní stanovení, což je 
stanovení, které nám řekne, jaké prvky ve vzorku 
jsou a jaké je jejich poměrné zastoupení (např.: 
desítky procent železa, jednotky procent křemíku 
a hliníku, desetiny procenta síry a fosforu). Tento 
typ rozboru nám tedy pomáhá odhalit, z čeho se 
nečistota skládá a může nasměrovat pátrání po 
příčině problému. Malou nevýhodou této analýzy 
je, že k určení, z čeho se úsada skládá, je nutnost 
porovnání s čistým olejem nebo hmotou, na které 
se úsada nebo sraženina objevila, což někdy bývá 
velký problém. 
Infračervenou spektrometrii využíváme standardně 

např. pro vyhodnocení obsahu vody a oxidace 
oleje v porovnání s olejem novým. Je možné ji ale 
také využít pro identifikaci neznámé látky, která 
se objeví buď v oleji, nebo na nějakém materiálu. 
Můžeme to zjistit z porovnání s referenčním olejem 
nebo i materiálem nebo porovnáním s knihovnou 
spekter. V takových případech neurčíme přesně, 
o jakou látku jde, ale můžeme odhalit, čemu se 
nejvíce podobá nebo jaké má podobné funkční 
skupiny s tou nebo onou sloučeninou. Tady pak 
např. v kombinaci s rentgenovou analýzou mů-
žeme velmi konkrétně určit typ látky, o kterou by 
se mohlo jednat. Ideální je pak porovnání s čistou 
látkou, o které si myslíme, že by mohla být konta-
minantem (viz obr. 2).
Poslední analýzou, kterou chceme zmínit je fe-
rografie. Jde o vysoce specializovanou analýzu 
zaměřenou na tvar kovových částic. Pomáhá od-
halit velikost, počet a původ těchto částic, tj. jakým 
způsobem ve stroji vznikly. Zda jde např. o ab-
razivní částice nebo částice únavové (viz obr. 3). 
Pomáhá doplnit např. částicovou analýzu obsahu 
otěrových prvků (OES-ICP), neboť ta je schopna 
zachytit částice do 10 µm. Zatímco ferografie je 
schopna zachytit všechny feromagnetické částice. 
Její velkou nevýhodou je náročnost výcviku ope-
rátora a také velká pracnost.
Závěrem bychom rádi zopakovali, že komplexní 
rozbory mají sloužit k ověření vlastností, které 
mohou být ovlivněny přítomnými nečistotami 
kapalného i pevného charakteru nebo tam, kde 
vůbec nevíme, o jaký olej jde a chtěli bychom 
ho dále používat. Speciální analýzy by nám měly 
sloužit jako významný pomocník k vyřešení pro-
blému, který byl objeven proaktivní nebo kom-
plexní analýzou. ■

Ing. Tomáš Turan, ALS Czech Republic

Obr. 3 Příklady částic zachycených ferografií (únavové 
a abrazivní částice)

Tab. 2: Hodnocení MPC (měkkých kalů)  
kolorimetricky

0–15 ∆E normální

16–30 ∆E zvýšená

31–40 ∆E abnormální

>40 ∆E kritická
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Centrální mazaCí systém  
pásového hydrauliCkého rypadla

Nasazování CMS (hlavně u rozsáhlých strojů a zařízení u ložisek v těžko přístupných místech) 
je výhodné a v mnoha případech nepostradatelné. Mazací systémy dopravují mazací látku 
(olej/tekuté plastické mazivo/plastické mazivo) do mazaných míst v přesně stanoveném 
množství a čase, nezávisle na odporu proti vnikání maziva do mazaného místa a nezávisle 
na „negativním lidském faktoru“.

Účelem je snížení tření a valivého odporu (snížení 
opotřebení a hnací energie), zvýšení ekologičnosti 
a hygieny provozu (ochrana životního prostředí), 
zvýšení bezpečnosti práce a zvýšení ekonomické 
rentability stroje.

Mobilní progresivní CMS
Progresivní CMS (obr. 1), které jsou vhodné nejen 
pro mobilní stroje, slouží k mazání strojních zařízení 
až do cca 100 (i více) mazacích míst (MM) vzdá-
lených desítky metrů. Systém je provozně velmi 
spolehlivý, odolný proti mechanickému poškození 
a vlivům prostředí. Uspořádáním a provedením 
rozdělovačů docílíme dodávání požadovaného 
množství maziva do jednotlivých MM v širokém 
rozsahu poměrů. Princip funkce umožňuje 100% 
kontrolu („ucpání i prasknutí“) dodávky maziva do 
všech MM.
Zdrojem maziva u bagru je mazací přístroj po-
háněný elektromotorem, který dodává mazivo 
rozvodným potrubím přes kontrolní místo (zde je 
instalován manometr a pojišťovací ventil) k hlav-
nímu progresivnímu rozdělovači. Ten obsahuje 
pracovní písty, které dávkují mazivo a současně se 
v určeném pořadí vzájemně řídí. Při každém zdvihu 
pracovního pístu progresivního rozdělovače je pří-
slušné množství maziva (odpovídající zdvihovému 

objemu pístu) vytlačeno do dalšího progresivního 
rozdělovače nebo přímo MM. Mazací cyklus se 
ukončí vypnutím pohonu mazacího přístroje. 
Celý mazací obvod je řízen a kontrolován auto-
matikou, která obvykle hlídá stav maziva v nádrži 
a funkci progresivního rozdělovače.
Pracovní režim automatického progresivního 
CMS – se volí podle charakteru a požadavků pro-
vozu. Automatický progresivní CMS může pracovat 
ve spojitém nebo přerušovaném pracovním režimu. 
Většinou se u mobilních strojů používá přerušo-
vaného pracovního režimu, kdy se automaticky 
opakují soubory intervalů provozu a přestávky 
mazacího agregátu. Možnost libovolného nasta-
vení doby provozu a přestávky mazacího agregátu 
(v závislosti na čase nebo na zatížení) je dána pro-
vedením a nastavením řídicí automatiky.
Mazací přístroj – je na principu neregulova-
telného pístového hydrogenerátoru se dvěma 
čerpacími jednotkami. Zásobník maziva bývá 
většinou na 2 l včetně indikace nízké hladiny. 
Integrovaný automatický systém umožňuje 
nastavení doby provozu a přestávky mazacího 
agregátu současně s vyhodnocením prázdné 
nádrže a sledováním chodu až dvou progresiv-
ních rozdělovačů. Samozřejmostí je plnění nádrže 
mazacího přístroje přes rychlospojku, čímž je 

zajištěno, že nebudou při doplňování do nádrže 
maziva zanášeny nečistoty a částice vyskytující 
se v provozech těchto strojů.
Progresivní rozdělovač – slouží k dávkování ma-
ziva dodávaného ve vhodném režimu mazacím 
přístrojem do MM nebo k dalšímu rozdělovači. Je 
pasivní součást mazacího obvodu (do činnosti se 
uvede až zvýšením tlaku maziva na jeho vstupu). 
Rozdělení objemu maziva je docíleno pomocí 
pohyblivých pístů s funkčními zápichy a soustavy 
přepouštěcích otvorů. Do přívodní sekce se při-
vede mazivo z mazacího přístroje pod tlakem 

Obr. 2: Příklad uchycení progresivního rozdělovače na násadě bagru... Obr. 3: ... pod výložníkem bagru...

Obr. 1 Obecný progresivní CMS se sériově 
uspořádanými progresivními rozdělovači a kontrolou 
chodu hlavního rozdělovače
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větším, než je hydraulický odpor (proti pohybu, 
zrychlení a deformaci) na jednotlivých vývodech 
rozdělovače. Jde o hydraulické odpory ve vedení 
a MM nebo v dalších rozdělovačích. V tom oka-
mžiku nastane pohyb vždy jen jednoho pístu 
jedné sekce (toho, který je spojen s tímto tlakem 
otvory a zápichem pístu bližšího k přívodní sekci). 
Pohybem pístu je mazivo vytlačováno přes ot-
vory a zápich pístu do výstupního otvoru sekce 
bližší k přívodní sekci (neplatí pro přívodní sekci). 
Dokončením tohoto taktu nastává stejná situace 
pro píst další sekce – bližší k závěrné sekci. Píst 
přívodní sekce pracuje do vývodů sekce závěrné. 
Tento cyklus se neustále opakuje, pokud je hyd-
raulický tlak ve vývodech z rozdělovače nižší než 
tlak na přívodu.
Největší výhodou progresivního rozdělovače je 
možnost jednoduché a 100% kontroly jeho chodu 
sledováním pohybu kontrolního kolíku jednoho 
z pístů rozdělovače. K výhodám dále patří vysoká 
hodnota pracovního tlaku, přesné dávkování do 
různých protitlaků v MM a vysoká odolnost proti 
mechanickému poškození i negativním vlivům 
pracovního prostředí.
Velkou předností rozdělovačů je také variabilnost 
jejich provedení (až cca max. 24 vývodů) a široký 
rozsah zdvihových objemů (+ možnost externího 
i interního spojení vývodů), který umožňuje spo-
lehlivé pokrytí požadavků různých MM na konkrétní 
dodávaná množství. 
Progresivní rozdělovače se dodávají v blokovém 
(všechny písty v bloku mají stejný zdvihový objem) 
nebo sekciovém provedení a s různými povrcho-
vými úpravami (např. v provedení nerezovém pro 
potravinářské stroje). 
Rozvodná potrubí – standardně se používají 
kovové (ocelové pozinkované, měděné aj.) trubky. 
Pro pohyblivá spojení se využívají vysokotlaké 
hadice s nalisovaným šroubením. Pro propojení 

jednotlivých prvků CMS se používají především 
šroubení (spojky, redukce, přípojky, „T“ – kusy, 
atd.) se zářeznými prsteny odpovídajících svět-
lostí. Široký sortiment prvků rozvodných potrubí 
umožňuje provedení kvalitních a spolehlivých 
propojení.
Řídicí a kontrolní prvky – zařízení pro řízení režimu 
CMS v závislosti na čase (motohodiny) mazaného 
stroje (nastavitelná přestávka a provoz) a kontrolu 
funkce (vyhodnocování signálů kontrolních čidel 
– snímač pohybu kontrolního kolíku rozdělovače, 
hladinoměr, manometr, pojišťovací ventil apod.).
Pro řízení a kontrolu funkce progresivního CMS 
rypadla, jak už bylo zmíněno, je použita řídicí a kon-
trolní elektronika včetně displeje a ovládacích tlačí-
tek, jejichž pomocí se nastavují různé hodnoty časů 
doby provozu a přestávky a také počet impulzů 
nutných k promazání celého stroje.

Specifika CMS mobilních strojů
Celý mazací obvod je řízen a kontrolován inte-
grovanou automatikou, která mimo řídicí funkci 
hlídá i stav maziva v nádrži a funkci progresivního 
rozdělovače. Nad to je dále možné využít funkce 
sdruženého tlačítka mezimazání a kontroly chodu 
a poruchy, umístěného v kabině řidiče, které umož-
ňuje v případě nutného přimazání stroje např. při 
průjezdu vodou, při práci v prašném prostředí nebo 
při těžkých klimatických podmínkách spustit ma-
zání mimo programové nastavení. V době provozu 
mazacího přístroje tlačítko svítí zeleně. V případě 
poruchy (nesplnění počtu změn progresivního 
rozdělovače nebo prázdné nádrže) se tlačítko roz-
svítí červeně. 
Těžební stroje se pohybují v těžkém terénu a v ná-
ročném prostředí. Ne vždy je možné mazací přístroj 
umístit do krytého motorového prostoru. Tehdy je 
nutné vybavit mazací přístroj krytem proti prachu 
a vodě a příp. fyzickým kolizím s překážkami (větve, 

kameny apod.). Případné zakrytování se týká také 
progresivních rozdělovačů. Ovšem pokud to jde, 
tak jsou umísťovány do takových míst, kde nehrozí 
žádné kolize s překážkami a odletujícími předměty 
při práci stroje nebo příp. odstřikování vody nebo 
dokonce jejich ponor pod hladinu.
Podobně je zvýšená ochrana pohyblivých částí, 
tj. tlakových hadic, příp. exponovaných potrub-
ních rozvodů. Hadice jsou vedeny v plastových 
nebo drátěných omotávkách, příp. chráničkách 
(i trubky), aby nedošlo k jejich utržení, vytržení 
nebo kolizi s okolními předměty nebo jinou částí 
samotného pohybujícího se stroje. Kovové po-
trubní rozvody musí být upevněny tak, aby vibrace 
vznikající při práci stroje nebyly příčinou jejich 
proděravění.

Hlavní výhody CMS rypadla
●● spolehlivost namazání i těžce přístupných míst,
●● žádné MM není opomenuto,
●●  minimalizace vniknutí nečistot do MM během 
mazání,
●●  klesá opotřebení díky možnému předmazání po 
dlouhé pauze stroje nebo mezimazání při projetí 
těžkým terénem (příp. deštěm),
●●  přesné dávkování v krátkých intervalech (nedo-
chází k nedomazání nebo přemazání),
●●  zvýšení životnosti ložisek díky pravidelnému ob-
novování mazivového filmu,
●●  flexibilita elektronického řízení umožňuje přizpů-
sobení všem provozním podmínkám,
●●  minimální požadavky na údržbu, pouze doplňo-
vání zásobníků mazacích přístrojů,  
●●  lepší ekonomika provozu stroje (zcela elimino-
vány prostoje na ruční mazání stroje),  
●●  vyloučení negativního lidského faktoru.

Tyto vlastnosti mobilních CMS jsou předpokladem 
pro jejich úspěšné prosazování v tomto segmentu 
průmyslu.

Závěr
CMS mohou do MM dopra-
vovat mazací látky v širokém 
rozsahu fyzikálních (viskozita 
nebo konzistence) parametrů 
a chemických nebo ekologic-
kých vlastností. 
Je známo, že až 90 % poruch 
je následkem špatné údržby, 
v tomto případě tzn. nedodržo-
váním pravidelných mazacích 
intervalů, špatného dávkování 
maziva a nečistotami obsaže-
nými v mazivu. Veškeré tyto 
příčiny lze zcela odstranit apli-
kováním CMS na stroj.
Přitom ekonomická návratnost 
nákladů na pořízení CMS, jejich 
flexibilita na aktuální provozní 
podmínky a kladné provozní zku-
šenosti po jejich nasazení mluví 
jasně pro jejich výraznější použí-
vání ve všech typech mobilních 
strojů a strojních zařízeních. ■
Pavel Špondr, Antonín Dvořák, 

ŠPONDR CMSObr. 4: ... a v prostoru za kabinou bagru
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Technická TribodiagnosTika  
– účinný násTroj predikTivní údržby
Základní otázka zní: Proč provádět diagnostiku strojů a tribodiagnostiku nevyjímaje?  Odpověď je 
možná překvapivě jednoduchá – významně nám šetří firemní náklady. Současně je nutné si uvědomit, 
že ji musíme umět využívat jako skutečného pomocníka prediktivní údržby a ne pouze jako formální 
předpoklad splnění podmínek auditu. V takovém případě se naopak stává zlým pánem, prostředkem 
zbytečného zvyšování nákladů. 

Co je základem úspěchu
Každá technická diagnostika je za-
ložena na zachycení změny sledo-
vaného parametru. Neměli bychom 
se proto pídit po takzvaných „limit-
ních“ hodnotách, je nutné se zaměřit 
přednostně na jejich výkyvy. Tribodia-
gnostika sleduje vliv oleje na kvalitu 
mazání. Probíhající tření způsobuje 
vznik opotřebení, které se projevuje 
přiměřenou emitací částic nečistot. 
Pokud množství těchto nečistot pra-
videlně sledujeme, lze zachytit jejich 
nárůst a diagnostikovat blížící se po-
ruchu – tak praví teorie. 
Hlavním předpokladem je tedy za-
chycení skutečného diagnostického 
signálu. Nečistoty v oleji nejsou kon-
stantní veličinou. Jsou dramaticky 
proměnné. 
Vezmeme-li si za příklad jakýkoli hyd-
raulický agregát, máme v podstatě 
jedinou jistotu, a to, že se nečistoty 
rozhodně nebudou nikdy chovat po-
dle našich představ. Předpokládejme, 
že nositelem informace je olej, který 
je uzavřen ve velmi znečištěném ole-
jovém systému, tedy v naprosto ne-
předvídatelném prostředí. Základním 
a prvotním předpokladem úspěšné 
aplikace tribodiagnostiky je tudíž sní-
žení a trvalá stabilizace nečistot nejen 
v oleji, ale i v olejovém systému. A to 
u všech nečistot, bez ohledu na jejich 
velikost a druh. Znečišťování olejů je 
trvalý a nikdy nekončící proces. Olej 
bude vždy oxidovat, protože se ve 
většině případů dostává do kontaktu 
se vzduchem. Bude vždy obsahovat 
částice „tvrdého“ znečištění, tedy kovy 
a prach. A bude vždy obsahovat větší 
či menší množství vody. Odstraňování 
a stabilizace nečistot musí tudíž být 
také trvalé a systematické. Příklad 
správně zavedené péče je vidět v kle-
sajícím trendu nečistot v grafu č.1. 

Komunikace tribotechnika
Druhým předpokladem je, možná 
překvapivě, fungující komunikace 
mezi tribodiagnostikem, údržbou 
a obsluhou stroje. Představa o tom, 
že na vznikající poruchu přednostně 
přijdeme pečlivým studováním roz-
borů olejů, je mylná. Poměrně často 
se vznikající problém stroje projeví 
nejdříve na změně jeho chování. 
Například typickým projevem hydrau-
lických lisů při vznikající poruše čerpa-
del je nutnost četnějšího seřizování 
nastavených parametrů. To by měl být 
rozhodně signál k mimořádnému od-
běru vzorku oleje a jeho kontrole. Musí 
se to ovšem dozvědět tribodiagnostik, 
tedy musí se komunikovat. Rovněž 
tak zvýšení provozní teploty oleje bez 

Číslo 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

stroje

BOY č. 1 134 79 103 116 61 57 21 7 24 4 36 20 42

BOY č. 2 195 66 89 19 53 20 13 16 14 32 4 16,5 6 18,5

BOY č. 4 164 78 107 50 61 13 5 9 24 20 29 17,5 6 18

BOY č. 5 122 35 105 26 59 14 6 12 10 10 5 16,5 18 28,5

BOY č. 6 157 10 109 32 50 26 8 6 7 23 37 20,5 15 27,5

BOY č. 7 13 49 24 5 15 23 5 39 22 11

IPC č. 1 101 113 95 78 39 9 6 9 12 10 59 18,5 19 8

IPC č. 2 129 145 94 88 53 10 18 12 6 15 15

IPC č. 3 122 82 83 28 56 17 14 10 7 7

IPC č. 4 160 61 81 16 61 27 9 8 4 20 10

IPC č. 5 220 12 123 17 35 107 11 24 12 11 29 41

IPC č. 6 173 10 202 53 48 39 7 10 16 70 4 15,5 5 8

Průměr 152,45 62,81 108,27 44,67 52,08 30,25 9,27 12,45 11,17 23,45 16,27 23,22 16,89 20,19
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 Průměry – celkové nečistoty
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zjevné příčiny by mělo končit jeho 
mimořádnou kontrolou. O zvýšení 
hlučnosti čerpadel nebo četnějších 
poruchách pohybu lisu ani nemluvě. 
Komunikaci mezi lidmi, kteří se po-
hybují kolem strojů s interním nebo 
externím tribodiagnostikem lze bez 
nadsázky označit jako druhý stavební 
kámen fungující tribodiagnostiky. Pří-
kladem může být včasné zachycení 
poruchy chladiče vstřikovacího lisu, 
která se projevila krátkodobým zvý-
šením hlučnosti hlavních čerpadel 
hydraulického vstřikovacího lisu. Kon-
trola otěrových kovů potvrdila nárůst 
obsahu mědi, a to téměř rok před 
průnikem vody do oleje. Firma si včas 
zajistila náhradní díly a voda byla z oleje 
odstraněna za provozu lisu pomocí de-
hydrátoru firmy KLEENTEK. Náklady na 
výpadek výroby byly zcela minimální.

Četnost a rozsah analýz 
olejů
Třetím předpokladem úspěchu je vý-
běr vhodných strojů, u kterých dia-
gnostiku provádět, a správná volba 
četnosti a rozsahu analýz. 
Výběr strojů by se měl jednoznačně 
opírat o ekonomické parametry, ne 
pouze o celkový objem olejové ná-
drže. 
Jaká finanční ztráta hrozí při jeho 
neplánované odstávce? Je nahradi-
telný? To jsou otázky, které jsou zcela 
oprávněné. Typické představitele 
nenahraditelných agregátů najdeme 
např. v cementárnách, kde jedna pec 
ovlivňuje hospodářský výsledek celé 
firmy. Správný model péče a tribo-
diagnostiky zvolili třeba v cemen-
tárně v Prachovicích, kde aplikovali 

elektrostatické čištění metodou 
KLEENTEK pro snížení a stabilizaci 
nečistot a pravidelné rozbory olejů 
na olejových náplních ložisek vodicích 
kladek rotační pece. Dosažené úspory 
za snížení výpadků výroby cementu 
z důvodu zadření ložisek vodicích kla-
dek se pohybovaly v řádech desítek 
milionů korun ročně. 
Četnost rozborů je dána potřebou 
vytvořit alespoň minimální možnost 
zachycení nastalé změny ve znečištění 
oleje. Nejčastěji se odběry vzorků 
provádí cca po třech měsících. Při 
aplikaci elektrostatického čištění oleje, 
kdy se oleje čistí dle plánu nasazení 
minimálně čtyřikrát ročně, je velmi 
dobré spojit čištění právě s odběry 
vzorků. Samozřejmě je nutné používat 
vzorek oleje před čištěním, kdy je ještě 
hledaná nečistota detekovatelná. 
Čtyři rozbory ročně také umožňují 
„trendovat“ výsledky a následně 
optimalizovat systém péče.
Rozsah analýz, které chceme prová-
dět, je velmi široce volitelný. Nebudu 
zmiňovat nutnost spolupráce s certi-
fikovanou a akreditovanou laboratoří. 
Zaměřím se spíše na minimalistickou 
verzi. Hodnocení nečistot v průmyslo-
vých olejích prochází stálým vývojem. 
Dříve se preferovalo a považovalo za 
dostačující stanovení kódu čistoty 
dle NAS 1638 a ISO 4406:1999. Kód 
čistoty je velmi účinným nástrojem 
diagnostiky, protože zaznamenává 
počty částic nečistot v oleji. Pokud do-
chází k nadměrnému opotřebení, lze 
předpokládat, že se to projeví právě 
nárůstem otěrových částic v oleji. Má 
to ovšem i svá velká úskalí. Prvním 
z nich je čas. Pokud se v oleji objevují 

již tak „velké“ částice železa, např. nad 
4 µm a větší, je k nějaké vážné poruše 
stroje již velmi blízko, někdy pouze 
v řádech několika dnů. A tím pádem 
už nelze hovořit o prediktivní údržbě. 
Druhým úskalím je sedimentační 
schopnost velkých hmotných částic 
v nádržích strojů. A to i za provozu. 
Takže zachytitelnost diagnostického 
signálu pouze kódem čistoty staví 
tuto analýzu na úroveň náhody. My 
ale potřebujeme co nejširší nástroj. 
Proto je nutné provádět ještě gravi-
metrické a kolorimetrické hodnocení. 
Gravimetrie hodnotí hmotnost nečis-
tot, které se zachytí ze vzorku 100 ml 
na filtrační membráně 0,8 nebo 0,45 
µm. To výrazně rozšiřuje vypovídající 
schopnost analýzy, když víme, že až 
90 % nečistot je menších než jeden 
mikrometr. Dojde-li k tomu, že analýza 
zachytí nárůst počtu částic kódem 
čistoty i nárůst hmotnosti nečistot, 
nemusí to ještě znamenat blížící se 
problém stroje. My většinou ale potře-
bujeme co největší jistotu. Doporučuji 
proto používat pravidlo tří vzájemně 
si odpovídajících analýz. 
Dalším krokem je kontrola obsahu 
otěrových kovů a prachových částic. 
Nejčastěji se kontroluje obsah železa 

a mědi a pro vyloučení vlivu pracho-
vých částic obsah křemíku a hliníku. Až 
když se potvrdí nárůst znečištění podle 
všech tří výše uvedených analýz, lze 
s největší pravděpodobností prediko-
vat poruchu. Určení konkrétního místa 
stroje, kde se porucha objeví, vyžaduje 
kromě různých druhů analýz i využití 
dalších diagnostických metod. Přede-
vším termodiagnostiky, vibrodiagnos-
tiky a elektrodiagnostiky. Kolorimet-
rické hodnocení (MPC) je zaměřeno na 
přítomnost největšího objemu nečis-
tot a to jsou produkty „stárnutí“ olejů. 
Moderní průmyslové oleje jsou chrá-
něny aditivy proti oxidaci, ale i přesto 
v nich dochází k tvorbě nerozpustných 
částic submikroskopických velikostí. 
Z hlediska diagnostiky je význam MPC 
nenahraditelný, zvláště při predikování 
problémů proporcionálních ventilů 
a servoventilů. 

Závěr
Tribodiagnostika je opravdu velmi uži-
tečný nástroj prediktivní údržby. Má 
ovšem svoje pravidla, která musíme 
poznat a respektovat. Její přínosy 
jsou výrazné a návratnost vložených 
prostředků je snadno vyčíslitelná. ■

Ing. Milan Soukup, KLEENTEK

KLEENTEK, spol. s.r.o.
+420 266 021 559

Sazečská 8
108 00 Praha 10

www.kleentek.cz

Už 25 let 
jsme tu pro vás!

KLEENTEK
 je originál 
a originál 

je jen jeden.

Ušetřete až 90 % 
nákladů díky 
čistému oleji.

32_33_TM10.indd   33 15.10.18   7:42



34    /       říjen 2018

téma: tribotechnika, maziva / 10

Technologické zkoušky 
obráběcích a Tvářecích olejů
Fyzikální a chemické vlastnosti prostředí, ve kterém probíhá řezný proces, mohou významně 
ovlivnit primární a sekundární plastickou deformaci třísky, teplotu řezání a řezný odpor, 
trvanlivost nástroje, přesnost a jakost obrobené plochy. 

Vhodným řezným prostředím lze obvykle zvýšit 
hospodárný úběr o 50–200 % v porovnání s prací 
za sucha, prodloužit trvanlivost a životnost řezných 
nástrojů, zvýšit kvalitu obrobené plochy. Řezné 
prostředí vytváří nejčastěji kapaliny, procesní pasty, 
olejová mlha nebo plyn. Tato média jsou vyrobena 
a užívána tak, aby měla chladicí, mazací a čisticí 
účinek. Prostředí v zóně řezání má významný vliv na 
kvantitativní, kvalitativní a ekonomické parametry 
řezného procesu. V praxi existuje řada operací, které 
se provádí za sucha, bez přívodu řezné kapaliny. 
Například při soustružení, kdy se používají nástroje 

s povlakovanými slinutými karbidy nebo řeznou 
keramikou. Také při obrábění litiny se nemusí chla-
dit – materiál obsahuje grafit, pracující jako pevné 
mazivo. Pro některé operace, jako je protahování, 
lapování, řezání závitů, vrtání hlubokých děr, vý-
roba ozubení odvalovacím způsobem, je naopak 
významným požadavkem mazání. Výběr řezné 
kapaliny a její aplikace ovlivňují jak mechanismus 
utváření třísky, tak produktivitu obrábění i náklady 
na obrábění. 

Teoretické aspekty chlazení  
a mazání ve výrobních procesech
Základní funkce řezných kapalin jsou chladicí, 
což znamená odvod tepla z místa řezu, stabilizaci 
nízkých teplot řezání, mazací (zahrnuje třecí po-
měry na rozhraní nástroj-obráběný materiál-tříska, 
čisticí (např. výplach třísek u hlubokého vrtání), 
redukční tvorbu nárůstků na nástroji, antikorozní 
a stabilizační pro snížení vibrací stroje.
Způsob přívodu řezné kapaliny do zóny řezání 
významně ovlivňuje parametry řezného procesu, 
zejména trvanlivost břitu nástroje a jakost obrobené 
plochy. Rozlišujeme tyto způsoby přívodu řezné 
kapaliny do místa řezu:
●● Standardní chlazení – tento způsob přívodu 

řezné kapaliny nevyžaduje žádnou úpravu přívod-
ního potrubí a vystačí se standardně dodávaným 
zařízením, které je tvořeno nádrží na řeznou kapa-

linu, čerpadlem a rozvodovým potrubím. Množství 
dodávané řezné kapaliny je dáno typem čerpadla 
a škrcením průtoku výstupním kohoutem nebo 
ventilem. 
●● Tlakové chlazení – řezná kapalina je přivá-

děna do místa řezu pod vysokým tlakem. Průměr 
výstupní trysky bývá 0,3–1,0 mm, tlak 3–20 MPa, 
výjimečně 100–120 MPa. Řezná kapalina je při-
váděna na břit nástroje zespodu, přímo do místa 
řezu. Množství přiváděné kapaliny se pohybuje 
v rozmezí 0,5–2,0 l/min. 
●● Vnitřní chlazení – přináší výrazné zvýšení 

výkonu obrábění, umožňuje zvýšení řezné rych-
losti o 5–25 %. Při soustružení je tato metoda 
vhodná pro nástroje s vyměnitelnými břitovými 
destičkami ze slinutých karbidů. U vrtáků je vnitřní 
chlazení upraveno tak, že řezná kapalina je při-
váděna centrálními otvory v tělese nástroje až 
do místa řezu s tlakem řezné kapaliny 6–8 MPa, 
což vede ke zvýšení výkonu obrábění a případně 
k lepšímu odvodu třísek.
Vedle konvenčního dělení řezných kapalin na 
vodné roztoky, emulzní kapaliny, mastné oleje, 
minerální oleje, zušlechtěné oleje a syntetické 
kapaliny můžeme tyto procesní kapaliny rozdělit 
na vodou nemísitelné a vodou mísitelné (ve vodě 
rozpustné a ve vodě emulgační). Vývojovým tren-
dem je ústup od látek s vodou nemísitelných (těž-
kých olejů) k emulzím a mikroemulzím, k vodou 
ředitelným produktům, umožňujícím vyšší řezné 
rychlosti, vysokou produktivitu obrábění a vyšší 
kvalitu obrobených povrchů na bázi ekologicky 
nezávadných, biologicky odbouratelných látek 
s prodlouženou technologickou trvanlivostí (od 
šesti měsíců až do několika let). Tyto tzv. procesní 
kapaliny můžeme aplikovat individuálně – u jed-
notlivých obráběcích strojů (s otevřeným nebo 
uzavřeným okruhem chlazení) nebo centrálně 
(se zásobním tankem a rozvodným systémem 
po dílně).
Chladicí účinek řezných kapalin je dán:
●● měrným a výparným teplem řezné kapaliny,
●● součinitelem tepelné vodivosti [W m-1 K-1],
●● součinitelem teplotní vodivosti a [m2 s-1],
●●  součinitelem přestupu tepla mezi obrobkem 
a nástrojem, resp. kapalinou [J m-2 s-1 K-1],
●●  rychlosti hmotnostního toku proudění kapaliny 
(5–30 l/min, u broušení i přes 100 l/min) [kg s-1],
●● smáčivostí řezné kapaliny (ovlivněnou povrcho-

vým napětím řezné kapaliny) [mN/m-1].
Mazací účinek řezných kapalin se projevuje zmen-
šením tření na stykových plochách břitu. Snížené 
tření se pozitivně projevuje ve všech oblastech 
tvorby třísky, lepší kvalitě dosaženého povrchu 
a klidnějším chodem stroje. Jeho předpokladem 
však je, že řezná kapalina pronikne do stykové 
plochy a vytvoří zde účinný mazací film. Tento 
předpoklad se dá splnit jen do určité míry, neboť 
mezi styčnými plochami působí vysoké tlaky (řá-
dově 103 MPa, tzn. mnohem vyšší než u mazaných 
strojních zařízení), a vysoké teploty 300–1000 °C. 
Povrchově aktivní látky mohou účinně ulpívat 
v mikroskopických nerovnostech obráběných 
povrchů, napomáhat vzniku tzv. mezní vrstvy 
a bránit adheznímu ulpívání částic kovu na nástroji 
a tvorbě studených svarů a mikrosvarů.Obr. 1 Uspořádání zkoušky: 1 – dynamometr Kistler 9575B s řezným nástrojem, 2 – termokamera Flir 2000
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Řezné oleje, zušlechtěné řezné oleje – jsou kapaliny 
na bázi minerálních olejů. Přísady, které se používají 
(mastné látky, organické sloučeniny a pevná 
maziva), zvyšují jejich tlakovou únosnost a mazací 
vlastnosti. Mají dobrou smáčivost (tj. rychlost, se 
kterou se kapalina rozprostře po daném povrchu), 
dobrou vzlínavost, malý chladicí účinek, ale velmi 
dobrý mazací účinek ve velmi širokém rozsahu 
řezných podmínek. Pro srovnání – povrchové na-
pětí oleje je pouze 30 mN/m-1, zatímco u vody je 
73 mN/m-1 – takže smáčivost oleje je podstatně 
lepší než u vody. Výparné teplo (taktéž i rychlost 
vypařování) je však u olejů ve srovnání s vodou 
velmi malé (170 až 315 J.g-1, tzn. přibližně 10x menší 
pro olej ve srovnání s vodou, pro kterou je tato 
hodnota asi 2260 J.g-1 při 100 °C). Měrné teplo 
vody je přibližně 4,182 kJ.kg-1K-1, měrné teplo oleje 

je 1,80 kJ.kg-1.K-1. Tepelná vodivost vody je 0,598 
W.m-1K-1, oleje zhruba 0,181 W.m-1.K-1. Z toho všeho 
tedy vyplývá, že chladicí účinek vody je podstatně 
větší než chladicí účinek olejů a olejnatých kapalin, 
i přes její poměrně horší smáčivost. 
V technologii třískového obrábění se obvykle po-
užívají:
●●  minerální oleje bez přísad (nepodléhají bakteri-
álnímu rozpadu, mají výborné mazací a antiko-
rozní schopnosti, lze je dále obohacovat řadou 
vyvinutých přísad),
●●  mastné oleje z rostlinných a živočišných tuků 
(dobré mazací schopnosti, ale vytvářející pouze 
tenkou vrstvu olejového filmu málo bránící ad-
heznímu otěru nástrojů – např. řepkové oleje),
●●  smíšené mastné a minerální oleje (maštěné 
řezné oleje; přísada mastného oleje vytváří ten-
kou vrstvu o vysoké nosnosti, nízké pevnosti ve 
střihu, ale postačující ke snížení tření a zabránění 
adheznímu svařování),
●●  aditivované (zušlechtěné) smíšené mastné a mi-
nerální oleje (s EP přísadami – sírou, chlorem, 
fosforem), 
●●  procesní kapaliny s polymerními přísadami (bez 
obsahu minerálních olejů).

Limitujícím faktorem je v případě použití olejů 
na obrábění ocelových materiálů řezná rych-
lost, při překročení její hodnoty nad 80 (m/min) 
se již obvykle vyvíjí dým. Proto se jich využívá 
především pro lehké obrábění na automatech 
(HSS nástroje; nízkolegované ocele, mosazi), 
při pracích na protahovacích strojích nebo při 
broušení. Některé oleje mohou vzplanout, což 
taktéž limituje jejich rozsah použití.  Zušlechťo-
vání olejů bylo dříve založeno na zvyšování vyšší 
tlakové únosnosti a třecích vlastností (přidáním 
mastných přísad – živočišných nebo rostlinných 
olejů, mastných kyselin), které však zkracovaly 
životnost olejů. Dnes se pro tento účel používají 
tzv. vysokotlaké (EP) přísady rozpustné v oleji 
a bez omezujícího vlivu na trvanlivost oleje. Úči-
nek EP přísad je založen na chemické reakci mezi 
kovově čistým povrchem, vznikajícím neustále 
při obrábění a danými přísadami. Tyto přísady 
reagují při vysokých teplotách s materiálem ob-
robku a vytváří mikroskopické vrstvičky kovových 
mýdel (sulfidů, chloridů a fosfidů) zabraňujícím 
mikrosvarům a zlepšujících tření.

Technologické zkoušky mazacích 
účinků procesních kapalin
Na rozdíl od laboratorních podmínek se tech-
nologické zkoušky provádí v podmínkách blíz-
kých nebo shodných s podmínkami v praxi. 
Jsou nezastupitelné a mají nejvyšší vypovídající 
schopnost, zvláště když se podaří vytvořit vazbu 
na vhodné monitorování řezného procesu. Cí-
lem těchto experimentů bylo především ověřit 
schopnost měření mazacích účinků různých 
tvářecích olejů od různých výrobců, ale obecně 
všech doporučovaných na aplikaci tváření závitů 
v korozivzdorné oceli. Zkoušky byly krátkodobé, 
ale po nich následovaly dlouhodobé aplikace 
v praxi.

Experimentální zkoušky
Pro všechny zkoušky byla materiálem obrobku 
legovaná austenitická ocel s velmi nízkým ob-
sahem uhlíku 1.4404 (AISI 316L, ČSN 41 7349), 
chrom niklová X2CrNiMo 18-10+AT+SH) o prů-
měru 170 mm a délce 200 mm, ze kterého byly 
zhotoveny přířezy o tloušťce 20 mm pro zkoušky 
vrtání a tváření závitu. Pro zahlcení místa tvorby 
třísky při soustružení nebo tváření bylo využito 
samonasávací lamelové čerpadlo Viscomat 70 
(0,75 kW, průtok 25 l/min, tlak 30 barů) s exter-
ním zásobníkem oleje na 50 l. Po každé zkoušce 
byl pracovní prostor řádně vyčištěn a odmaštěn. 
Pro sledování teplot v místě řezu byla zpočátku 
použita termokamera Flir-2000, ale její použití 
se příliš neosvědčilo (zvláště při tvorbě dýmu, 
kontaminaci olejem).
Zkoušky mazacích účinků procesních kapalin 
při obrábění
Pro soustružení byl využit soustruh SU 50 A/1000 
s plynulou regulací otáček 0–1400 1/min z pro-
dukce Tos Kuřim (viz obr. 1) a samostatným okru-
hem procesní kapaliny. Řezným nástrojem byly VBD 
TNMG 120408E-M 6630 v upraveném nožovém 
držáku PTGNR 2020 H16. Šířka řezu ap = 1,5 mm, 
posuv na otáčku f = 0,205 mm a otáčky 500 1/min,  
tzn. obrábění v pásmu řezných rychlostí vc = 
47–267 m/min. Pro každý řez byl použit nový břit. 
Čelní soustružení probíhalo směrem od menšího 
průměru k většímu. Pro měření řezných sil byl po-
užit piezoelektrický dynamometr Kistler 9575b, 
pro měření krouticích momentů Kistler 9272, plně 

Obr. 2 Typický časový průběh sil při čelní zkoušce 
obrábění – nevýrazný účinek mazacích schopností 
procesní kapaliny na průběhy sil Fc a Fp (počáteční 
píky je nutno neuvažovat – neefektivní geometrie 
nástroje)

Obr. 3 Typický časový průběh sil při čelní zkoušce 
obrábění – výrazný účinek mazacích schopností 
procesní kapaliny na průběhy Fc a Fp (mimo 
počáteční píky)

Obr. 4 Zkoušky tváření závitů: a) uspořádání zkoušky: 1 – upínač, 2 – tvářecí 
závitník, 3 – obrobek, 4 – svěrák, upevněný na dynamometru Kistler 9272; 
b) časové fáze zatížení závitníku, c) schematický časový průběh tvářecího 
momentu

Obr. 5 Typický časový průběh tvářecích momentů při tváření – srovnání 15 druhů 
procesních olejů (nejlepší průběhy mají pásmo tvářecích momentů ustálené, s nejnižší 
průměrnou hodnotou)
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řízené počítačem, se snímací frekvencí až 16 kHz 
v každém měřicím kanálu. Princip zkoušky umožňo-
val plynulý záznam tří ortogonálních sil při rostoucí 
řezné rychlosti, podle posunu nástroje od vnitřního 
otvoru (Ø 30 mm) k vnějšímu okraji (Ø 170 mm), 
čímž se měnila teplota obrábění, součinitel tření 
a další parametry.
Zkoušky mazacích účinků procesních kapalin 
při tváření závitu
Pro vrtání byla využita stolní vrtačka VS 20 (výkon 
1,5 kW) s přídavným pracovním prostorem a sa-
mostatným okruhem procesní kapaliny (obr. 4). 

Nástroje pro vrtání byly upínány do hydraulického 
sklíčidla pro tváření do bezpečnostní upínací hlavy. 
Díra pro vrtání závitu byla předvrtána NC středicím 
vrtákem a vrtaná SK vrtákem Guhring o Ø 9,48 mm 
pro závitník M10×1,5 ISO3X (6GX) se zesílenou 
stopkou. Díra byla  sražena kuželovým záhlubníkem 
2x 90°. Pro každý závit byl použit nový závitník  
s vc = 2,26 m/min.
Dílčí průběhy (obr. 5) byly minimálně dvakrát opa-
kovány pro každý olej, nicméně řada olejů byla pro 
tuto aplikaci zcela nevhodná (nestabilní průběhy 
krouticího momentu při tváření, rychlé opotřebení 

(viz obr. 6) s lokálními extrémy v tvářecích mo-
mentech vedoucích až k lomu tvářecích závitníků 
(obr. 7).

Diskuze výsledků
Tyto zkoušky prokázaly poměrně dobrou shodu 
mezi čelní zkouškou soustružením a následnou 
zkouškou tváření vnitřního závitu. Zkouška sou-
stružením prokázala, zda řezný olej má schopnost 
proniknout do místa řezu, kontaktu třísky s ná-
strojem, případně a iniciovat určitý tribologický 
účinek, snížit tření, případně v jakém pásmu řezných 
rychlostí. Zkouška tvářením závitu pak obvykle 
potvrdila předchozí výsledky. Některé oleje při 
vyšších řezných rychlostech (nad 150 m/min) již 
vykazovaly vývin dýmu.

Závěry
Zkoušky prokázaly, že oleje se složením založeným 
na rafinaci minerálních olejů hydrotechnologií a ex-
trakcí rozpouštědly s nízkým obsahem aromátů, 
obsahující polarizované částice a částice odolné vy-
sokým tlakům snižujících zatížení i otěr břitů, fungují 
velmi spolehlivě při obrábění i tváření. Tyto kapaliny 
neobsahovaly chlor a těžké kovy, ale obsahovaly 
síru, účinné emulgátory a nízký obsah aromátů. 
Takovéto oleje vytváří dobré předpoklady pro vyšší 
materiálové úběry, delší trvanlivosti nástrojů a vyšší 
produktivitu práce. Zkoušky byly krátkodobé, jejich 
význam nelze přeceňovat, ale návazné nasazení 
v praxi plně potvrdilo tyto zkoušky a výsledky 
s vysokou shodou.
Tento výzkum byl podpořen projektem NETME 
CENTRE PLUS (LO1202) za finančního přispění Mi-
nisterstva školství, mládeže a tělovýchovy v rámci 
účelové podpory programu „Národní program 
udržitelnosti I“. ■

Prof. Ing. Miroslav Píška, CSc.,  
FSI VUT v Brně, Ústav strojírenské technologie

Obr. 7 Výběr zhotovených děr a závitů a) nekvalitní závity, zlomené závitníky, b) vyhovující závity

Obr. 6 Mechanismy opotřebení závitníků: a) abraze, b) adheze

Využití monitoringu staVu maziVa  
pro hodnocení choVání mazaného uzlu
Kontaminace a degradace maziv a hydraulických kapalin představuje vážnou příčinu selhání 
hydraulických a mazacích systémů nebo mazaných uzlů. Pravidelné sledování stavu těchto 
kapalin tvoří základ prediktivní údržby strojů. Běžnými sledovanými parametry je úroveň 
oxidace, obsah vody, obsah pevných látek, otěrových částic apod. 

Pro posouzení souvisejících změn dochází v po-
sledních letech k rozšiřování nabídky jednoduchých 

senzorů pro průběžné sledování stavu maziv a hyd-
raulických kapalin. Jde zejména o kontaminační 

senzory na bázi tzv. světelné závory pro stanovení 
obsahu pevných částic v souladu s normou ISO 
4406 : 1999, snímače kovového znečištění, sní-
mače relativní vlhkosti a snímače pro hodnocení 
stavu maziva, které různým způsobem vyhodnocují 
relativní dielektrickou konstantu, vodivost apod. 
Tyto snímače umožňují zavádět prvky proaktivní 

Obr. 1 Použitá experimentální zařízení: Optický tribometr, Mini Traction Machine a Optický profilometr

▲ ▲
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údržby. Přitom je třeba uvážit vliv detekovatelných 
změn na mazaný systém, který však značně závisí 
na konkrétní aplikaci. Cílem této práce je pojednat 
o vlivu kontaminace a degradace maziva přímo 
na tribologický uzel. Tím může být např. ozubené 
soukolí převodovky, u které nastává elastohydro-
dynamický (EHD) režim mazání.
Z pohledu opotřebení a životnosti EHD kontaktu je 
nejpodstatnější kontaminace pevnými částicemi. 
Hodnocení vlivu kontaminace vychází z předpo-
kladu, že částice, případně důlky vytvořené těmito 
částicemi v kontaktních tělesech způsobují lokální 
nárůst tlaku při průchodu kontaktem. Ten vede na 
zvýšení napětí, které je zodpovědné za rozvoj kon-
taktní únavy. Tento přístup je dobře implementován 
např. v hodnocení vlivu čistoty maziva při výpočtu 

trvanlivosti valivých ložisek. V případě nadměrné 
kontaminace dochází spíše k nepřijatelnému zvý-
šení abrazivního opotřebení. 
Další častým kontaminantem je voda, která se do 
oleje může dostávat přirozeně vzdušnou vlhkostí 
nebo procesními úniky. Zatímco vliv vody na cho-
vání mazacího nebo hydraulického systému je 
zřejmý (zvýšené riziko koroze, urychlení oxidačních 
a degradačních procesů apod.), vliv na únosnost 
mazacího filmu je diskutabilní.
Velkou skupinu degradačních procesů představuje 
stárnutí nebo oxidace maziva. U mazacích systémů 
je vliv oxidace dobře znám (zvýšení viskozity, tvorba 
úsad, apod.), ovšem vliv na tloušťku mazacího filmu 
a tření v EHD režimu dosud nebyl uspokojivě ře-
šen. Tato práce se tedy věnuje experimentálnímu 

stanovení vlivu kontaminace pevnými částicemi, 
kontaminace vlhkostí a oxidace maziva na tloušťku 
mazacího filmu, tření a opotřebení v EHD kontaktu. 

Metody a materiály 
Popis experimentů je v Tab. 1. Studován byl vliv 
kontaminace pevnými částicemi, vlhkostí a oxi-
dační degradace. Sledovanými parametry bylo tření 
a opotřebení a tloušťka mazacího filmu. Ke studiu 
byly použity dva tribometry v konfiguraci ball-on-
-disc (obr. 1), u kterých je ocelová kulička zatěžo-
vána vůči disku, přičemž oba povrchy jsou nezávisle 
poháněny pro dosažení různých podmínek skluzu 
a valení. Pro studium tření byl použit komerční 
tribometr Mini Traction Machine (MTM, PCS Instru-
ments) a disk z ložiskové oceli. Míra opotřebení byla 
stanovena po testu analýzou kontaktní stopy na 
optickém profilometru (Bruker ContourGT). Pro sta-
novení tloušťky mazacího filmu byl použit optický 
tribometr využívající transparentní disk, který je na 
kontaktní straně opatřen tenkou vrstvou chromu. 
Díky ní dochází k interferenci světla na rozhraních 
oleje a povrchů, přičemž výsledné interferogramy 
jsou snímány pomocí průmyslového mikroskopu 
a barevné kamery. K vyhodnocení interferogramů je 
použit SW Achilles, který na základě kalibrace přiřa-
zuje jednotlivým barvám tloušťku mazacího filmu. 
Sledována je pouze centrální tloušťka, která odpo-
vídá průměrné tloušťce ve středu EHD kontaktu.  
Pro jednotlivé testy byly použity různé oleje, a to jak 
základové, tak i plně formulované. Jejich shrnutí je 
v Tab. 2. Oleje byly dále upraveny tak, aby reprezen-
tovaly kontaminované a degradované vzorky. Pro 
účely studia kontaminace pevnými částicemi byly 
použity částice korundu (střední velikost 40 µm) 
reprezentující kontaminaci tvrdými minerálními 
částicemi a částice železa (střední velikost 40 µm) 
reprezentující otěrové částice. Částice byly rozmí-
chány v základovém oleji FVA3 v koncentraci, která 
odpovídá jednotlivým stupňům čistoty maziva 
dle normy ISO 4406 : 1999. Sledovány byly úrovně 
čistoty 18–21. 
Příprava vzorků pro měření vlivu kontaminace vo-
dou probíhala probubláváním převodového oleje 
CLP 220 vzduchem s relativní vlhkostí 95 % při po-
kojové teplotě. Během 8 h bylo dosaženo relativní 
vlhkosti oleje 100 % (hodnoceno snímačem relativní 
vlhkosti LubCos H20+ II – Argo Hytos).
Pro studium oxidační degradace byla použita me-
toda umělého stárnutí oleje probubláváním vzorku 
suchým vzduchem při zvýšené teplotě. Prvním vzor-
kem byl motorový olej 0W-20, u nějž probíhala 
příprava při teplotě 160 °C a průtoku vzduchu 10 l/h 
po dobu 96 h. Dosaženo bylo oxidace 50 A/cm (dle 
DIN 51453), poklesu čísla celkové alkality TBN o 65 % 
(dle DIN ISO 3771) a nárůstu neutralizačního čísla 
o 7 mg KOH/g (dle DIN 51558). Tento stav by měl 
odpovídat motorovému oleji po nájezdu 30 000 km. 
U dalších vzorků byly použity převodové oleje, a to 
základové i formulované, minerální a syntetické. Tyto 
vzorky byly připravovány při teplotě 135 °C a průtoku 
vzduchu 15 l/h po dobu 8, 16 a 24 h (obr. 2).  

Kontaminace pevnými částicemi
Vliv kontaminace pevnými částicemi byl studován 
z pohledu tření a opotřebení povrchů. Tloušťku 

Obr. 2 Vzorky olejů s různou úrovní oxidační degradace

Obr. 3 Porovnání součinitele tření a velikosti opotřebení vzorků kontaminovaných pevnými částicemi (Hertzův 
tlak 0,7 GPa, poměr skluzu a valení SRR 20 %, olej FVA3)

Obr. 4 Porovnání součinitele tření a tloušťky mazacího filmu vzorků kontaminovaných vodou pro různý 
Hertzův tlak (olej CLP 220)

Obr. 5 Porovnání součinitele tření a tloušťky mazacího filmu oxidačně degradovaných vzorků pro různý 
Hertzův tlak (olej EDGE 0W-20)

▲

34_38_TM10.indd   37 15.10.18   7:42



téma: tribotechnika, maziva / 2

mazacího filmu částice ovlivňují pouze lokálně 
při svém průchodu kontaktem, proto nebyl tento 
parametr měřen. Je však uváděna tloušťka predi-
kovaná pomocí vztahu Dowsona pro čistý olej. 
Výsledky v závislosti na valivé rychlosti pro vybrané 
podmínky jsou na obr. 3, a to pro kontaminaci 
tvrdými a měkkými částicemi. Je zřejmé, že tření 
s rostoucí kontaminací roste, a rovněž se mění vliv 
rychlosti. Pro čistý olej s rostoucí rychlostí souči-
nitel tření jen mírně klesá, zatímco pro kontami-
nované vzorky je pokles z počátku velmi výrazný. 
Od určité rychlosti přestává být vliv kontaminace 
na tření významný a třecí křivky se přibližují prů-
běhu pro čistý olej. S tím dobře koreluje i průběh 
míry opotřebení. Nabízí se vysvětlení v podobě 
vlivu rychlosti na tloušťku mazacího filmu. S ros-
toucí tloušťkou nedochází k přímé interakci částic 
s povrchy. Většina částic má však řádově větší 
průměr než je tloušťka mazacího filmu. Dalším 

možným vysvětlením je tendence částic kontakt 
obtékat, přičemž je tento jev výraznější s rostoucí 
rychlostí. Experimenty na optickém tribometru 
s vysokorychlostní kamerou však tuto domněnku 
nepotvrdily.

Kontaminace vodou
Porovnání tloušťky filmu a tření u čistého vzorku 
a vzorku kontaminovaného vodou je provedena na 
obr. 4. Je patrné, že voda v oleji má zanedbatelný 
vliv jak na tloušťku mazacího filmu, tak i na tření, 
ačkoli je kontaminace vzorku viditelná. Dřívější 
experimenty potvrdily, že tloušťka mazacího filmu 
není příliš ovlivněna ani při podstatně větší kon-
centraci vody v oleji. Je to způsobeno tím, že voda 
je díky afinitě povrchu s olejovou fází vytlačována 
z okolí kontaktu, takže se na utváření mazacího 
filmu ve vstupní oblasti kontaktu nepodílí. Tento 
mechanizmus se částečně využívá u emulzí oleje 

a vody nebo u některých maziv na bázi vody. Voda 
nicméně ovlivňuje proces hladovění EHD kontaktu, 
ke kterému dochází při vysokých rychlostech.    

Oxidační degradace
Porovnání tloušťky mazacího filmu a tření u čitého 
a oxidovaného motorového oleje EDGE 0W-20 je na 
obr. 5. Výsledky ukazují, že vliv oxidace na tloušťku 
mazacího filmu je neprůkazný. Stejné chování bylo 
zjištěno také u všech typů převodových olejů. Zde 
nedošlo ani k průkazné změně viskozity, která by 
naznačovala hromadění oxidačních produktů. 
U motorového oleje byl nicméně zaznamenán vý-
razný vliv na součinitel tření. Výsledky konzistentně 
ukazují na nárůst tření u oxidovaného vzorku, a to 
pro různé provozní podmínky. 
V některých případech nárůst představuje až 100 %. 
Zdůvodnění vlivu na tření v EHD režimu souvisí se 
změnou reologických vlastností, respektive degra-
dací aditivních látek oleje. Změny spojené s oxidací 
olejů představují velmi komplexní problém, který 
vyžaduje pečlivé zohlednění fyzikálně-chemické 
povahy jednotlivých olejů, procesů, ke kterým do-
chází při zrychleném stárnutí a konkrétní metody 
testování.   

Závěr
Na základě studia vlivu kontaminace a degradace 
maziv na tribologické parametry byly stanoveny 
následující závěry:
●●  kontaminace pevnými částicemi má značný vliv 
na tření a vznikající opotřebení, které roste s vyšší 
hodnotou úrovně čistoty maziva (dle ISO 4406 
: 1999). Valivá rychlost má opačný účinek a při 
dosažení určité hranice vliv kontaminace u bo-
dového kontaktu zaniká.
●●  Kontaminace vodou má zanedbatelný vliv na 
tloušťku mazacího filmu a tření, jelikož se voda 
nedostávají do vstupní oblasti kontaktu. 
●●  Oxidace oleje má zanedbatelný vliv na tloušťku 
mazacího filmu a výrazný vliv na tření v režimu 
EHD mazání. ■

Milan Omasta, Jan Strnad, Martin Hartl,  
Ivan Křupka, FSI VUT Brno

Tab. 2 Použité oleje

Název oleje Výrobce ISO VG Klasifikace

FVA 3 – 100 minerální, parafinický, 
základový

FVA 4 – 460 minerální, parafinický, 
základový

CLP 220 Paramo 220 minerální, převodový

Spectrasyn 6 ExonMobil 32 syntetický, PAO, 
základový

Intrans 220 Mogul 220 syntetický, převodový, 
PAO

EDGE 0W-20 Castrol 46 syntetický, motorový

Tab. 1 Použitá zařízení a sledované parametry

Kontaminace  
pevnými částicemi

Kontaminace  
vlhkostí

Oxidační  
degradace

Tribometr MTM tření, opotřebení tření

Optický tribometr – tloušťka mazacího filmu

▲ ▲

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

Výhody spolupráce s naší nezávislou laboratoří 
• Jednoduchá sada pro odběr a zaslání vzorku
• Příznivé ceny analýz
• Kvalitní diagnóza na základě výsledků
• Přizpůsobivost schémat rozboru olejů
• Svoz vzorků z našich poboček po ČR a SR
• Školení a konzultace pro zákazníky

ALS Czech Republic, s. r. o.
Na Harfě 336/9, 
Praha 9, 190 00

e-mail: alscz.tribo@alsglobal.com
tel: +420 603 566 106
 +420 602 162 535
 +420 731 687 110

Kontakt:
Ing. Zuzana Bardová, Senior Sales Consultant - Tribology
tel: +420 734 646 563, e-mail: zuzana.bardova@alsglobal.com
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Standardizace v oblaSti 
paliv, maziv a tribologie 
V Pensylvánii (USA) proběhlo od 24. do 28. září ve městě Filadelfie zasedání Mezinárodní 
technické komise ISO/TC 28 a další souvisící aktivity. Komise ISO/TC 28 představuje hlavní 
celosvětovou autoritu v oblasti standardizace (tvorby technických norem) v oboru ropa 
a příbuzné výrobky, paliva a maziva. 

Hlavním partnerem Mezinárodní organizace pro 
normalizaci se sídlem v Ženevě (International Or-
ganization for Standardization – ISO) pro konání 
této konference se stala americká instituce ASTM 
International s globálním působením v oblasti nor-
malizace, která byla dříve známá pod označením 
American Society for Testing and Materials, a jejíž 
celosvětové ústředí sídlí v malém městě West Con-
shohocken, které tvoří předměstí Filadelfie. ASTM In-
ternational má zastoupení a kanceláře nejen v USA 
a Kanadě, ale i v Jižní Americe, Evropě a Číně a je 
autorem celé řady celosvětově důležitých norem 
využívaných nejen v laboratořích, ale i v průmyslové 
praxi v oblasti petrochemie a testování ropných 
výrobků, paliv a maziv. ASTM International kromě 
reprezentace v delegaci USA (ve spolupráci s ANSI 
– American National Standards Institut) nabídla 
účastníkům konference seminář se zaměřením na 
praktickou aplikaci statistického zpracování vý-
sledků zkušebních metod dle normy ASTM D6299.
ISO/TC 28 zahrnuje široký rozsah činností v oblasti 
standardizace terminologie, klasifikace, specifikací, 
metod vzorkování, měření, analýz a testování v ob-
lasti ropy, kapalin na bázi ropy a kapalných pa-
liv, kapalin a kapalných paliv na bázi přírodních 
a syntetických zdrojů, plynných paliv pro aplikace 
v dopravě, plynných paliv zkapalněných chlaze-
ním nebo kompresí, ropných, přírodních i syn-
tetických maziv a kapalin včetně hydraulických 

kapalin a plastických maziv. Sekretariáty komise 
zajišťují národní normalizační orgány Nizozemí 
(NEN) a Brazílie (ABNT). Prostřednictvím NEN (Dutch 
Standardization Institute) je také zajištěna úzká 
spolupráce s příslušnou evropskou technickou 
komisí CEN/TC 19 a rovněž její sekretariát. Práce 
obou komisí je v současné době organizována 
v dvouletých cyklech a s touto frekvencí se konají 
i mezinárodní konference, v sudých letech ISO/TC 
28 a v lichých CEN/TC 19. V současnosti zahrnuje 
Mezinárodní technická komise ISO/TC 28 celkem 
82 členů zastoupených národními normalizačními 
orgány 28 účastnických zemí (p-členství) a dalšími 
54 národními normalizačními orgány pozorova-
telských zemí (o-členství), které zahrnují i Českou 
republiku prostřednictvím 
o-členství Úřadu pro nor-
malizaci, metrologii a státní 
zkušebnictví (ÚNMZ). 
Uvedená technická komise 
má vzhledem k zaměření 
významnou spolupráci 
s celou řadou jiných me-
zinárodních technických 
komisí. Jako jeden z mnoha 
příkladů lze uvést přede-
vším komisi ISO/TC 131, 
která je zaměřena na teku-
tinové systémy pro přenos 

síly, tj. prakticky na veškeré hydraulické systémy. 
V olejářském světě je tato technická komise známá 
mj. v oblasti stanovení kódů čistoty mazacích 
(především hydraulických) olejů, kdy se s pou-
žitím čítačů částic určuje počet částic v určitém 
objemu oleje v závislosti na jejich velikosti, jako 
tvůrce příslušné mezinárodní normy ISO 4406 a její 
nejnovější revize z roku 2017. Dalším příkladem 
mohou být komise zabývající se plynnými palivy, 
jako jsou ISO/TC 193 (Zemní plyn) a ISO/TC 158 
(Analýza plynů). ISO/TC 28 zahrnuje přímo 10 
pracovních skupin odborníků a prostřednictvím 
čtyř subkomisí dalších 16 pracovních skupin za-
měřených na různá odborná témata. Konference 
během čtyř jednacích dní shrnula pracovní aktivity 
stovek odborníků za uplynulé dva roky. Z velmi 
rozsáhlé agendy je zde možné uvést jen výběr 
dokumentů, které mohou být zajímavé pro od-
borníky v České republice. 
Subkomise ISO/TC 28/SC 2 Měření ropy a příbuz-
ných výrobků se zabývá prostřednictvím 8 pra-
covních skupin především měřením, kalibracemi 
a výpočty množství ropných produktů, dále měře-
ním a kalibracemi nádrží pro ropné produkty, hod-
nocením kvality a vzorkováním v této oblasti. Úzce 
spolupracuje s profesním sdružením The Energy 

Institute se sídlem v Londýně. Tato subkomise pub-
likovala za uplynulé období čtyři nové mezinárodní 
normy. ISO 2714 a ISO 2715 zaměřené na měření 
objemu kapalných uhlovodíků různými typy prů-
tokoměrů. Dále ISO 12917, která je zaměřena na 
kalibraci horizontálních válcových nádrží manuál-
ními metodami. Nejobecnější využití v petrochemii 
má z nových dokumentů mezinárodní norma ISO 
91 definující teplotní a tlakové objemové korekční 
faktory a standardní podmínky pro různé ropné 
produkty, která v sobě inovuje informace dříve 
uváděné v několika starších zrušených meziná-
rodních normách. Byla iniciována revize norem 
ISO 3170 (Kapalné ropné výrobky – ruční odběr 
vzorků) a ISO 3171 (Kapalné ropné výrobky – odběr 
vzorků z potrubí), které jsou zavedeny do systému 
českých norem jako převzaté evropské normy ČSN 
EN ISO 3170, resp. 3171. Velmi aktivní a zajímavá 
pracovní skupina i z pohledu laboratorní praxe je 
WG 12 zabývající se stanovením hustoty ropných 
produktů. Ve spolupráci s The Energy Institute 

▲ ▲

Centrum Filadelfie (Philadelphia downtown) 
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probíhají studie v oblasti měření hustoty dieselo-
vých kapalných paliv s biosložkou (motorové nafty 
s různým podílem biosložky na bázi FAME). Tato 
pracovní skupina požádala též ISO/TC 28 o pře-
vzetí technické zprávy ISO/TR 19441 zabývající 
se vztahem hustota vs. teplota u paliv a biopaliv, 
která byla uveřejněna v únoru 2018. Jde o zásadní 
normalizační dokument, jehož překlad do českého 
jazyka doporučila technická normalizační komise 
TNK 118 Ropa a ropné výrobky, jakožto poradní 
orgán České agentury pro standardizaci (ČAS). 
ČAS od letošního roku zajišťuje pro ÚNMZ tvorbu, 
překlady a vydávání českých technických norem. 
Subkomise ISO/TC 28/SC 4 Klasifikace a specifi-
kace paliv a maziv má zásadní dopad pro třídění 
a aplikace nejrůznějších druhů maziv.
 Pod touto subkomisí působí 6 pracovních skupin. 
WG 3 je společnou pracovní skupinou ISO/TC 
28 a výše zmíněné ISO/TC 131, která se zabývá 
klasifikací a specifikacemi hydraulických kapalin. 
WG 16 tvoří normy pro klasifikace a specifikace 
průmyslových převodových olejů, turbinových 
a kompresorových olejů. Další dvě pracovní sku-
piny se věnují palivům v námořní dopravě: WG 6 
Klasifikace a specifikace paliv pro námořní dopravu 
a WG 17 Specifikace zkapalněného zemního plynu 
pro námořní aplikace. Zbývající dvě pracovní sku-
piny WG 13 a WG 14 jsou dokladem současného 
velkého soustředění na alternativní paliva, neboť 
jde o uskupení, která jsou soustředěna výhradně 
na klasifikace, specifikace, resp. zkušební metody 
pro dimethylether (DME), který díky svému vyso-
kému cetanovému číslu může hrát roli alterna-
tivního paliva především pro motorovou naftu, 
tedy pro dieselovy motory. DME lze mj. vyrábět 
i z biomasy a představuje tedy pro budoucnost 
biopalivo s výrazným potenciálem. Aktuálně je pro 
odborníky v ČR nejzajímavější letošní publikování 
norem v oblasti specifikací průmyslových maziv, 
konkrétně ISO 6743-6 Maziva, průmyslové oleje 
a příbuzné výrobky (třída L) – Klasifikace – Část 
6: Skupina C (převodové systémy). Tato norma je 
právě revidovanou součástí 16 norem série ISO 
6743, které pokrývají celý rozsah průmyslových 
mazacích olejů i jejich všeobecné členění, tj. oleje 
pro ztrátové mazání, vřetenové, kompresorové, 
hydraulické, turbinové, převodové, obráběcí, an-
tikorozní, kalicí a teplonosné, pro kluzná vedení, 
pro pneumatické stroje, pro stacionární motory 
a jedna část je rovněž věnována klasifikaci plas-
tických maziv. Do českého jazyka byla v minulosti 
převzata překladem jako evropská EN ISO 6743-4 
norma klasifikující hydraulické oleje. Na základě 
výstupů z letošního zasedání příslušné technické 
normalizační komise bylo navrženo přeložení me-
zinárodní normy pro klasifikaci průmyslových pře-
vodových olejů ISO 6743-6 a mezinárodní normy 
specifikující požadavky pro maziva určená pro 
uzavřené systémy převodovek ISO 12925-1, která 
je z pohledu ČR druhou důležitou publikovanou 
mezinárodní normou v posledním období.
Subkomise ISO/TC 28/SC 5, s výrazným zastoupe-
ním japonských odborníků, zabývající se měřením 
zkapalněných uhlovodíkových plynů a zkapalně-
ných plynných paliv na neropné bázi, přispěla 
k výraznému trendu konference, totiž zaměření 

na alternativní paliva. V posledním období byla 
publikována řada nových norem, zejména v oblasti 
spojené s námořní přepravou a skladováním zkapal-
něných uhlovodíkových plynů, např. zkapalněného 
zemního plynu (LNG), a několik norem, které se 
týkají manipulace s již zmíněným alternativním pa-
livem dimethyletherem (DME). Příkladem může být 
ISO 29945, která se zabývá metodami vzorkování 
DME pro pobřežní terminály.

Alternativní paliva byla samozřej-
mou doménou v působení subko-
mise  
ISO/TC 28/SC 7 Kapalná biopaliva, jejíž sekreta-
riát zajišťuje Brazílie. Pod touto komisí působí dvě 
pracovní skupiny, WG 4 se zaměřením na zku-
šební metody pro ethanol a WG 5 se zaměřením 
na zkušební metody pro bionafty. V rámci WG 4 
probíhají v současné době odborné aktivity na 
revizi mezinárodních norem ISO 17308 (stano-
vení elektrické vodivosti v ethanolu) a ISO 17315 
(stanovení celkové kyselosti ethanolu potencio-
metrickou titrací). Ve stadiu návrhu TC je nově 
vyvíjený dokument ISO/CD 20782, který se zabývá 
zkušebními metodami pro stanovení pH paliv na 
bázi ethanolu. Zajímavým a nadšeně diskutovaným 
projektem pro budoucnost byl brazilský návrh 
jednoduché terénní metody pro stanovení obsahu 
ethanolu v benzinu, aplikovatelné přímo na čerpa-
cích stanicích nebo zásobnících pohonných hmot. 
Rozpracovaným projektem WG 5 je dokument 
ISO/DIS 20424 zabývající se stanovením obsahu 
síry v methylesterech mastných kyselin (FAME) 
instrumentální metodou ICP-OES.
Skutečným jednacím maratonem se stal poslední 
den zasedání, kdy probíhalo za účasti několika desí-
tek delegátů z celkem 15 zemí do večerních hodin 
plenární zasedání celé technické komise ISO/TC 28. 
Zasedání přijalo celkem 71 rezolucí ve své oblasti 
technické normalizace. Dle mého názoru stojí za 
to jmenovat poslední vydané mezinárodní normy 
významné pro odborné dění v oblasti petrochemie, 
paliv, maziv a tribologie pro  Českou republiku. Jde 
především o dvě již přijaté revidované mezinárodní 
normy do systému ČSN pod označením ČSN EN ISO 
2719 (bod vzplanutí v uzavřeném kelímku při hod-
notách do 100 °C), která byla převzata překladem 
v roce 2017, a obdobným způsobem byla v letošním 
roce přejata příbuzná norma jako ČSN EN ISO 2592 
(stanovení bodu vzplanutí metodou otevřeného 
kelímku využitelnou pro velkou většinu mazacích 
olejů s vyššími body vzplanutí). V důsledku 
spolupráce a přejímání mezinárodních norem 
do systému norem evropských byla v letošním 
roce dále publikována revidovaná EN ISO 20623 
Stanovení vysokotlakých a protioděrových vlast-
ností kapalin – čtyřkuličková metoda (Evropské 
podmínky). Důležitá je palivářská norma EN ISO 
4264 Výpočet cetanového indexu paliv na bázi 
středních destilátů rovnicí o čtyřech proměnných. 
Vývoj nových norem, které definují nejrůznější 
zkušební metody se neobejde bez zadávání ově-
řovacích programů a mezilaboratorních zkoušek 
v testovacích laboratořích. Statistické zpracování 
dat má i obrovský význam při testování, získávání 
výsledků a jejich interpretaci. Proto je mimořádně 

důležité zavedení statistických norem EN ISO 4259-1 
a ISO 4259-2 pro laboratorní testování ropných 
výrobků. Část 1 se zabývá stanovením preciznosti 
údajů ve vztahu ke zkušebním metodám. Část 2 
standardizuje interpretaci a použití hodnot pre-
ciznosti ve vztahu k metodám zkoušek. 
Všechny výše uvedené normy jsou v současnosti 
zaváděny do systému ČSN překladem do českého 
jazyka. Z řady desítek zajímavých projektů a rezolucí 
považuji za užitečné jmenovat dále např. zprávu 
o výzkumu v Energy Institute ohledně náhrady 
rtuťových teploměrů v některých ISO normách pro 
zkušební metody. Dále společné projekty s CEN/TC 
19, zejména projekt ISO/DIS 22995 pro stanovení 
bodu zákalu metodou automatického krokového 
chlazení, zkušební metody na obsah síry ISO 20846 
(metoda UVF) a ISO 20884 (metoda WDXRF). Uve-
dení projektů vedoucích k revizím norem zahrnuje 
několik desítek položek a je mimo možnosti roz-
sahu tohoto článku. Delegáti se shodli např. na 
požadavku přepracovat široce známou normu ISO 
3448 z roku 1992 ohledně viskozitních klasifikací 
průmyslových olejů ISO VG a doplnit tuto normu 
o nové viskozitní třídy ISO VG pro oleje s extrémně 
vysokou viskozitou.

Česká republika využila možnost navázat kontakt 
se světovou normalizací v oblasti ropy a ropných 
výrobků. Jsem přesvědčen, že se do budoucna 
otevírá velký potenciál pro přínosnou mezinárodní 
spolupráci, jak v ISO/TC 28, tak i ve spolupracující 
evropské technické komisi CEN/TC 19. Z evropského 
úhlu pohledu je ISO/TC 28 zcela zásadní institucí 
pro určování trendů v oblasti norem pro maziva, 
které jsou často přebírány evropskou normalizací 
v rámci CEN/TC 19. Primárním zdrojem palivářských 
normalizačních dokumentů je potom v Evropě 
v důsledku návaznosti na evropskou legislativu 
CEN/TC 19. Hlavními současnými trendy 
v oboru jsou alternativní paliva a zavádění 
automatizovaných zkušebních metod. Součástí 
zasedání byla také komerční prezentace firem 
dodávajících analytické přístroje, např.  Metrohm 
nebo VUV Analytics. Po vyhodnocení a analyzování 
současného stavu zdrojů využitelných v technické 
normalizaci oboru a odborných zájmů v rámci 
České strojnické společnosti a příslušné technické 
normalizační komise bude vypracován návrh ak-
tivní mezinárodní spolupráce a předložen národ-
ním normalizačním institucím. ■

Ing. Petr Kříž, Česká strojnická společnost,  
odborná sekce Tribotechnika

▲ ▲

Zadření kuliček při provedení tzv. čtyřkuličkového testu
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PURITY FG SYNFX  ODPOVĚĎ NEJEN 
PRO POTRAVINÁŘSKÝ PRŮMYSL

Náročná cesta ke špičkové kvalitě jakéhokoliv výrobku dnes nesouvisí pouze s výrobkem 
samotným. Jde o komplexní proces, ve kterém rozhoduje mnoho faktorů. A jedním z nich je 
rovněž zajištění, a hlavně dlouhodobé udržení efektivního provozu technologických zařízení 
s pomocí vysoce kvalitních průmyslových maziv. 

Již přes 40 let se tomuto oboru intenzivně vě-
nuje kanadská společnost Petro-Canada. Dnes 
je ve většině odvětví lídrem na trhu s technic-
kými oleji a mazivy, což dokazuje také v nabídce 
produktů pro potravinářský průmysl. Společnost 
Pe tro-Canada byla založena jako podnik se státní 
účastí v roce 1975 v kanadské Ottavě, avšak hlavní 
sídlo bylo zřízeno v olympijském městě Calgary 

v provincii Alberta. V roce 2009 se Petro-Canada 
spojila fúzí s koncernem Suncor Energy. V roce 
2016 se však stala dceřinou společností koncernu 
Holly Fronitier a dnes patří k nejvýznamnějším 
světovým dodavatelům olejů a maziv pro většinu 
průmyslových odvětví. Svých více než 350 typů 
produktů z oblasti prvotřídních maziv a speci-
álních kapalin exportuje do více než 60 zemí 
světa. Její výrobky špičkové kvality se dlouhodobě 
a úspěšně aplikují např. v automobilovém, ener-
getickém, zemědělském, stavebním či zpracova-
telském průmyslu. Zcela výsadní postavení má 
však společnost Petro-Canada za již zmíněné čtyři 
desítky let v průmyslu farmaceutickém a potravi-
nářském, protože je světově největším výrobcem 
tzv. bílých olejů. 

Křišťálově čirý základový olej
Za celosvětovým úspěchem stojí především vlastní 
patentovaný postup HT Purity Process pro výrobu 
základového oleje. Ten ho unikátním způsobem 
několikastupňového hydrogenačního procesu zba-
vuje aromatických sloučenin, parafínů a ostatních 
nečistot. Tímto procesem je u základového oleje 
nakonec dosaženo 99,9 % čistoty přinášející vysoký 
viskózní index, což mu zaručuje vynikající mazací 
podmínky při nízkých i vysokých teplotách, doko-
nalejší oxidační stabilitu, nízkou těkavost a toxicitu. 
Mezi další vlastnosti patří biologická odbouratel-

nost, velmi nízká tvorba uhlíkatých úsad (karbonů) 
a ultra nízké body tuhnutí až do teploty –45 °C. 
Právě tyto vlastnosti dodávají mazivům Petro-Ca-
nada vynikající výkon a dlouhou životnost, což je ve 
výsledku profitem pro provozovatele technických 
zařízení v podobě extrémně dlouhých výměnných 
intervalů, a tím snížení celkových nákladů na údržbu 
výrobní technologie.

Směle do náročného 
prostředí výroby 
potravin
Právě potravinářský průmysl 
klade vlivem dodržení velmi 
přísných norem na výrobce 
technologických zařízení ob-
rovské nároky. Strojní součásti 
přicházející do styku s potra-
vinami jsou pod neustálou 
kontrolou z pohledu dodržení 
hygienických předpisů, aby 
žádným způsobem nedošlo 

k ohrožení zdraví spotřebitelů. Právě s tímto hlav-
ním cílem přistoupila společnost Petro-Canada 
k vývoji a následné produkci potravinářského ma-
ziva s označením PURITY FG SynFX. Jde o produkt 
využívající vlastností již zmíněného čirého zákla-
dového oleje s nadčasovou aditivní technologií. 
Aplikaci tohoto maziva lze nalézt např. v pivovar-
nictví, ale i dalších potravinářských výrobách, kde 
je potřeba zaručit oxidačně termální stabilitu pro 
delší životnost, odolnost proti opotřebení, stejně 
tak odolnost plastických maziv proti vymývání 
vodou a v neposlední řadě také odlučitelnost vody 
z olejů. PURITY FG SynFX tak dnes nabízí výkon 
syntetického maziva, avšak bez chemických látek 
a možné kontaminace potravin. Komplexnost 
vlastností tohoto maziva umožňuje jeho využití 
např. pro mazání šroubových a pístových kompre-
sorů, čerpadel, hydraulických systémů, převodo-
vých skříní nebo plnicích a uzavíracích automatů. 
Za zmínku stojí také unikátní řada výrobků PU-
RITY MICROL MAX, které obsahuje antimikrobiální 
konzervační prostředek chránící mazivo před de-
gradací, znečištěním a zápachem způsobovaným 
mikroorganismy. Díky tomu zůstává mazivo déle 
v účinném provozním stavu a může se tak využí-
vat pro mazání ložisek vodítek, řetězů a u dalších 
podobných aplikací.

Pod dohledem přísných standardů
Maziva Petro-Canada řady PURITY určená pro potra-
vinářský průmysl splňují nepřísnější globální potravi-
nářské standardy včetně norem Evropské unie, mezi 

které patří NSF H1, 3H, HT1, HA-
CCP, GMP, Kosher, Pareve Star K, 
FDA 21 CFR 178.3570, IFANCA 
Halal, CFIA či GMS. Autorizo-
vaným distributorem maziv 
Petro-Canada v České repub-
lice je dlouhodobě společnost 
I.O.B. spol. s r.o., která působí na 
trhu od roku 1992. V nabídce 
této ryze české společnosti je 
komplexní poradenský servis 
v oblasti tribotechniky, reali-
zace laboratorních testů maziv 
a také komplexní proškolení 
technického personálu. ■
Více na internetových strán-
kách www.petro-canada.cz

/tv/

41_TM10.indd   41 12.10.18   12:44



energie a energetika

42    /       říjen 2018

Francie – USa:  
SpolUpráce na reaktorech 4. generace

Obě země hodlají posílit spolupráci ve vývoji rychlých sodíkem chlazených reaktorů. Dohodu 
o spolupráci podepsali v dubnu zástupci amerického ministerstva energetiky (Department of 
Energy – DOE) a francouzské Komise pro alternativní a atomovou energii (Alternative Energies 
and Atomic Energy Commission – CEA). 

Uzavřená dohoda, která navazuje na půl století 
trvající spolupráci, se týká vývoje  rychlého sodíkem 
chlazeného reaktoru (SFR – Sodium-cooled Fast 
Reactor). DOE a CEA prozkoumají možné směry 
spolupráce v oblasti vývoje tohoto typu, přičemž 
hlavní pozornost bude věnována modelování, 

simulacím, ověřování návrhů, testování techno-
logií, návrhu experimentálních zařízení a vývoji 
moderních materiálů. Obě strany se dále dohodly 
na spolupráci v oblasti umělé inteligence, která má 
pomoci všechny tyto údaje zpracovat a podpořit 
dosažení zmíněných cílů.

Technologický demonstrátor reaktoru 4. generace 
ASTRID

Foto: CEA

Senzorické hybridní kabely  
měří SvoU teplotU

Jeden kabel, který přenáší silovou elektřinu i data a ještě k tomu měří svou vlastní teplotu, 
nemusí být jen záležitostí vědecko-technické literatury. Kabely českého podniku Kabelovna 
Kabex, které spojují tyto tři funkce, cílí na použití v jaderné energetice.

Kvůli vývoji senzorických hybridních kabelů, jak se 
tento typ kabelů nazývá, se spojil soukromý sektor 
s akademickou sférou. Kabelovna Kabex spolupracuje 
s VŠB – TUO (Vysoká škola báňska – Technická univer-
zita Ostrava), která do projektu přináší své zkušenosti 
s vyhodnocováním signálů z optických kabelů. 
V rámci dotačního programu probíhalo v letech 
2014-2016 ve spolupráci skupiny výrobních a te-
lekomunikačních společností zkoumání různých 
možností uplatnění senzorických optických vlá-
ken v průmyslu. Šlo tehdy o oblast měření teploty 
v kabelových trasách v tunelových stavbách. Druhý 
projekt, který je financován z programu Théta Tech-
nologické agentury ČR (TAČR) a bude probíhat do 
roku 2021, se zaměřuje na konkrétní průmyslovou 
aplikaci a podle toho se také jmenuje: Vývoj a testo-
vání hybridních kabelů, hermetických kabelových 
průchodek a modulů pro jadernou energetiku.

Základem je životnost
V jaderné energetice, ale i dalších náročných průmys - 
lových odvětvích, má velký význam co nejpřesnější 
znalost životnosti jednotlivých komponent. Vez-
meme-li v úvahu např. kabel před 
tím, než vůbec může být do pri-
mární zóny jaderné elektrárny do-
dán a instalován, musí projít kvalifi-
kačním typovým testem ověřujícím 
jeho schopnost plnit svoji funkci 
po dobu předpokládané život-
nosti. K tomu slouží celá řada testů 
teplotního a radiačního stárnutí, 
které umožní kvalifikovaně stanovit 
odhadovanou životnost při daných 
provozních podmínkách. Dále ale 
musíme sledovat reálné provozní 
podmínky a to, jak se odlišují od 
předpokládaných podmínek, pro-
tože pokud bude kabel provozován 

např. při vyšší teplotě, vydrží v provozu kratší dobu. 
Elektrárny si nemohou dovolit neplánované výpadky 
výroby, takže provozní podmínky sledují velmi peč-
livě s cílem předpovědět selhání kabelu před tím, 
než k němu dojde, aby mohl být včas vyměněn.
V praxi k tomu slouží čidla umístěná na několika 
místech kabelové trasy. Lepší by ale bylo, kdyby 
se čidla nacházela přímo v kabelu, aby neměřila 
vnější teplotu izolace, ale aby měřila v každém 
bodě kabelu. Právě toto umožňují optická vlákna, 
instalovaná do kabelového svazku. Optickými 
vlákny se pak posílá signál a vyhodnocují se jeho 
fyzikální charakteristiky, z nichž se dá určit teplota 
v libovolném místě vlákna. Kabex tyto kabely nabízí 
ČEZu a zájem projevila i francouzská energetická 
společnost EDF.

Vývoj senzorických hybridních 
kabelů
„Co je na tomto projektu zajímavé, je spojení dnes 
známých produktů do něčeho zcela nového. Silové 
kabely se sice běžně vyrábí, optická vlákna jsou 
v telekomunikaci naprosto běžným jevem a na trhu 

jsou dostupné vyhodnocovací jednotky signálů 
z optických kabelů. Avšak spojení těchto prvků 
do jednoho produktu určeného pro průmyslové 
použití není triviální. Pro instalaci optických vlá-
ken do kabelového svazku jsme museli vyvinout 
nový technologický postup, během nějž nedochází 
k praskání tenkého a z určitých hledisek křehkého 
optického vlákna. Rovněž VŠB – TUO má své know-
-how a široké zkušenosti s měřením a vyhodnoco-
váním signálů,“ vysvětluje Michal Klauber, technický 
ředitel společnosti Kabelovna Kabex.
Letos v květnu otevřela Kabelovna Kabex ve spo-
lupráci s VŠB – TUO showroom senzorických hyb-
ridních kabelů, kde předvádí potenciálním zákaz-
níkům jejich možnosti. Nyní se soustředí na vývoj 
jednotlivých součástí hybridní kabelové trasy, jako 
je kabel do zóny jaderného reaktoru, hermetická 

kabelová průchodka a spojky. 
Při vývoji senzorických hybridních 
kabelů těží Kabex ze svých dlouho-
letých zkušeností s dodávkami pro 
jadernou energetiku. Dodávají do 
českých a slovenských jaderných 
elektráren a největším projektem 
je dostavba 3. a 4. bloku slovenské 
JE Mochovce. Na zahraničním trhu 
rozvíjí své zkušenosti ve spolupráci 
s ruským Rosatomem, který firmu 
zapojuje do projektů jak v Rusku, 
tak ve třetích zemích, a to včetně 
jejich vlajkového projektu VVER-
1200 generace III+. ■

/vv/

Hybridní kabel s optickými vlákny

Výroba kabelů v Kabelovně Kabex

Foto: Kabex
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Jak uvedl ministr energetiky USA Rick Perry, uza-
vřená spolupráce demonstruje společný závazek 
Francie a USA v oblasti jaderné energie jako ce-
nově dostupné, bezpečné a čisté energie, která 
hraje klíčovou roli při zachování nákladové kon-
kurenceschopnosti a spolehlivosti v rámci celého 
energetického mixu. Zdůraznil, že tato výzkumná 
spolupráce v oblasti umělé inteligence, civilní ja-
derné energetiky a jaderné bezpečnosti slouží jako 
důležité pilíře inovací v dnešním světě.
Francie již vyvíjí rychlý, sodíkem chlazený reaktor 
ASTRID (Advanced Sodium Technical Reactor 
for Industrial Demonstration), který předsta-
vuje technologickou platformu, již by chtěla 
mít Francie k dispozici do roku 2040. Prototyp 
reaktoru 4. generace o výkonu 600 MWe by měl 
být v provozu od roku 2025. Jako další vývojový 
stupeň by měl následovat větší reaktor o výkonu 
1500 MWe. Palivem by měly být směsné oxidy 

MOX tvořené ochuzeným uranem a plutoniem. 
Tento rychlý neutronový sodíkem chlazený re-
aktor přemění více než 80 % přírodního uranu 
na energii, přičemž umožňuje současně spalovat 

použité palivo. Práce v USA se zatím soustředí na 
vyhodnocovací systémy, vývoj materiálů, bez-
pečnostní analýzy a zpracovávání použitého 
jaderného paliva. ■

Rychlé neutrony pod křídly galského kohouta
Francie patří k průkopníkům v technologii rychlých neutronů. Výzkum reaktorů, které využívají tento 
princip, odstartoval v roce 1959, kdy CEA zahájila výstavbu prototypového rychlého neutronového 
reaktoru Rhapsody 40 MWh. Uveden do provozu byl v roce 1967 a uzavřen v dubnu 1983. Další 
prototypový průmyslový reaktor Phénix 250 MWe byl v provozu od prosince 1973 do února 2010. 
V roce 1986 byl uveden do provozu jaderný reaktor Superphénix 1240 MW, který fungoval 11 let 
a sloužil jako první testovací projekt pro použití sodíku jako chladiva. Byl ale provázen řadou tech-
nických problémů a v důsledku silné opozice vůči jaderné energii koncem roku 1989 uzavřen. Jeho 
provoz však poskytl cenné poznatky, na něž navazují další výzkumné práce. Neutrony ztrácejí méně 
energie při srážkách s atomy sodíku, což snižuje množství radioaktivního odpadu. Tato technologie 
také výrazně zvyšuje bezpečnost, zejména v případě nehody s výpadkem tepla. Nevýhodou je, že 
sodík je vysoce reaktivní prvek s vodou a vzduchem.

Technologie V2X propojí  
foToVolTaiku s elekTromobiliTou

O možnosti využívat elektromobily mimo dobu jejich provozu jako zdroj energie pro jiné 
subjekty, např. pro budovy, se již diskutuje poměrně dlouho. Nyní se však téma posunulo 
z teoretické fáze do reality – první pilotní projekt má ověřit reálné možnosti.

Společnosti Mitsubishi Motors, Hitachi Europe a dis-
tributor elektřiny Engie spojily své odborné znalosti 
a představily projekt s cílem zkoumat využitelnost 
elektromobilů k ukládání obnovitelné energie pro 
kancelářské budovy. Konsorcium zmíněných firem 
propojilo první dobíjecí stanici typu V2X (konek-
tivita‚ vozidlo-cokoliv) s kancelářskou budovou 
společnosti Engie v nizozemském městě Zaandam.
Klíčovým prvkem testovacího systému je nový typ 
dobíjecí stanice V2X firmy Hitachi. Jde o první zaří-
zení svého druhu, které dokáže nejen dobíjet elek-
tromobily, ale také posílat energii do energetické 
sítě budovy či veřejné rozvodné sítě, a tak ji podle 
potřeby využít k více účelům. Kromě toho může 
být připojena přímo k fotovoltaickým panelům a na 
externí úložiště energie, což dává prostor k mno-
hem účinnějšímu zásobování budov elektřinou.
Dnešní budovy společně s dopravou se podílí cca 
75 %  na celkových emisích CO

2
 produkovaných 

firmami poskytujícími služby, a tak technologie V2B 
(vehicle-to-building) může výrazně přispět k úsilí 
o snižování uhlíkových emisí a současně pomoci 
snížit náklady na energie v rámci budov i celých 
firemních areálů. Konsorcium věří, že pokroková 
dobíjecí stanice typu V2X (v tomto konkrétním 
případě pilotního projektu vozidlo-budova) může 
vést ke vzniku chytřejších a účinnějších systémů 
pro hospodaření s energiemi v budovách.

Jak systém funguje?
Dobíjecí stanice V2X je propojena se systémem 
dodávek energie do budovy; když daná budova 
produkuje více sluneční energie, než potřebuje, pře-
bytečná energie se ukládá do baterie elektromobilu, 
která bude sloužit jako úložiště energie a zároveň 
jako zásobník pro nouzové napájení elektřinou. Tuto 

energii lze poté podle potřeby z baterie pouštět 
zpět do elektrické rozvodné sítě. 
Automobilka Mitsubishi Motors poskytla svůj vůz 
Outlander PHEV SUV jako centrum pro skladování 
energie, jejž mohou energetické systémy budov 
využívat pro přístup ke stabilnímu zásobování ob-
novitelnou energií. 
Dobíjecí stanice Hitachi V2X umožňuje obousměrné 
dobíjení mezi baterií elektromobilu a budovou 
nebo elektrickou rozvodnou sítí. Firma rovněž po-
skytla technologii umožňující předávání elektrické 
energie mezi vozidlem a budovou, resp. elektrickou 
rozvodnou sítí. 
Společnost Engie pro pilotní projekt vytvořila „chyt-
rou budovu“ propojením baterie elektromobilu 
prostřednictvím dobíjecí stanice V2X se systémem 
zásobování budovy elektřinou, včetně integrace 
s fotovoltaickými panely nebo dalšími zdroji ob-
novitelné energie v rámci chytré sítě.

Na řadě jsou inteligentní mikrosítě
V další fázi projektu bude konsorcium zkoumat, jak 
by mohly být elektrická vozidla, energie z obnovi-
telných zdrojů a systémy správy budov využívány 
společně, aby budovy mohly být energeticky ne-
utrální. Snahou je vytvořit koncepci inteligentních 
a hospodárnějších mikrosítí, které budou schopny 
komunikovat a spolupracovat se systémy budov 
pro hospodaření s energiemi (BEMS), takže díky 
optimálnímu využívání dostupné energie se sníží 
emise i náklady firem.
„Tento projekt názorně ukazuje, jak podpora IoT 
a digitálních technologií může pomoci k dosažení 
energetické neutrality budov v rámci zvyšování 
energetické účinnosti a snižování nákladů cestou 
optimalizace dobíjecí infrastruktury elektromobilů. 
Naše technologie může rovněž napomoci vytvořit 
nové obchodní případy napříč celým hodnotovým 
řetězcem elektromobilů, včetně technologie V2G 
(Vehicle-to-Grid), která přináší flexibilitu při distri-
buci energií,“ komentuje projekt Ram Ramachan-
der, ředitel pro digitální technologie společnosti 
Hitachi Europe.
Použité zařízení přesahuje inteligentní nabíjení, 
jak je známe, a jde v podstatě o první skutečnou 
inteligentní síťovou nabíječku, zdůraznil Hans Boot, 
výkonný ředitel společnosti Engie Services Ne-
therlands. ■
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ERP systémy na čEském tRhu
Centrum pro výzkum informačníCh systémů (Cvis) 
analyzuje hlavní trendy na českém erp trhu již od roku 
2000. v letošním shrnutí pro it systems, a na 
základě vzorků z výrobníCh a obChodníCh organizaCí 
a vlastníCh údajů doplněnýCh o analýzy dat z českého 
statistiCkého úřadu a eurostatu, komentuje aktuální stav 
trhu a jeho hlavní trendy. 

V evropském kontextu je v počtu ERP systémů 
využívaných v jednotlivých skupinách odvětví 
na první příčce Německo, které vysoce pře-

kračuje i průměr EU. Poté následuje Rakousko, jež je 
v pokrytí skupin odvětví ERP systémy rovněž vysoce 
nasyceno a nad unijním průměrem. Tato situace sou-
visí hlavně s investičními možnostmi malých a středně 
velkých podniků, které jsou v zemích V4 nižší (ČR a SR) 
nebo dokonce výrazně nižší (Polsko a Maďarsko), než 
je tomu ve vyspělých evropských zemích.

Jak je na tom ČR?
Podle údajů Eurostatu publikovaných v r. 2017 v po-
čtu ERP systémů využívaných na segmentu firem 
s 10 a více zaměstnanci zaostává ČR za Německem, 
Rakouskem i průměrem EU. Slovensko je v tomto 
porovnání srovnatelné s ČR, ostatní země V4 jsou 
za nimi. Což je zapříčiněno i tím, že ERP systémům 
konkurují v tomto segmentu ekonomické infor-
mační systémy (EIS) typu Pohoda, Money S3 nebo 
Premier. Také v segmentu středně velkých firem 
(50-249 zaměstnanců) ČR zaostává za Německem 
a Rakouskem, avšak za průměrem EU jen mírně. 
To souvisí mj. s dotačním programem zaměřeným 
na pořizování ERP systémů, který v ČR po osm let 

využívaly především právě podniky tohoto typu.
V počtu ERP systémů využívaných ve velkých 
podnicích (250 a více) ČR rovněž zaostává za ve-
doucím Německem, Rakouskem a Polskem, ale 
při porovnání s průměrem EU zaujímá relativně 
srovnatelnou pozici.
Trh je na straně poptávky stále nenasycen (s výjim-
kou některých oborů) a jeho potenciál je značný. 
Zahrnuje jak zákazníky, kteří neužívají žádný ERP 
systém, ale potřebují reagovat na vývoj ekonomiky 
a zvyšující se požadavky na automatizaci a integraci 
procesů, tak ty, kteří již využívají nějaký plnohodnotný 
ERP systém a postupem času se rozhodují o jeho 
výměně. V tomto případě mají výrazný vliv konkrétní 
zkušenosti s provozem dosavadního ERP systému. 
I když podniky ochotněji investují do IT než dříve, 
stále platí, že ERP trh je silně tažen nabídkou. Na 
českém trhu jsou nabízeny desítky (až 80) ERP 
produktů nejrůznější kvality a rozsahu. A to jak 
globálních a zahraničních řešení, tak původních 
českých ERP (včetně EIS, které ale nelze považovat 
za plnohodnotné ERP systémy).

Trendy
K aktuálně se prosazujícím trendům na českém 
trhu patří zpracování velkých objemů dat s pod-
porou in-memory computingu, avšak zatím na 
úzkém segmentu velkých organizací. Lze očekávat, 
že postupně bude růst poptávka po příslušných 
funkcích ERP systémů a souvisejících technologiích 
s tím, jak porostou požadavky na zpracování nejen 
existujících zdrojů dat, ale i zdrojů zcela nových 
(např. z oblasti logistiky, dopravy apod.). Zároveň 
lze očekávat vzestup požadavků na vyšší stupeň 

automatizace procesů tak, aby se minimalizovaly 
zásahy uživatelů do jejich průběhu.
Dalším významným trendem je rozšiřující se uplat-
nění nástrojů Business Intelligence, s cílem dosáh-
nout vyšších ekonomických přínosů z nasazení ERP 
systému a jejich konfigurovatelnost, která je patrná 
i v dlouhodobé orientaci především světových 
dodavatelů těchto řešení jako komoditizovaného 
produktu anebo služby prostřednictvím cloudu. To 
přináší možnost vysokého stupně standardizace 
procesů i pracovních postupů a doplňování dalších 
funkčních oblastí systému. 
Jedním z klíčových faktorů současného trhu ERP je 
i internet věcí, který bude mít podobu přenosu dat 
prostřednictvím příslušné infrastruktury bez zásahu 
člověka a jejich vložení do ERP systému pro další 
transakční zpracování, popř. analýzu.
Mezi další trendy související se změnou obchodních 
modelů je cloud computing. Cloudová ERP řešení 
poskytují dodavatelé stále častěji na bázi různých 
hybridních modelů, často kombinujících nasazení 
různých částí systému in-house (on-premise) s pro-
vozem v cloudu. Ty jsou vhodné spíše pro vysoce vy-
spělé organizace se zkušeným a silným IT oddělením. 

Co firmy očekávají od ERP?
Rozmanitost ERP řešení odpovídá i nabídce různých 
obchodních modelů. Jak vyplývá ze zkušeností CVIS, 
rozhodování o pořízení ERP systému silně ovlivňují 
především vnitřní problémy firem se stávajícím IS/ICT 
řešením. Zákazníci požadují podpůrný IS, který by jim 
pomohl řešit podporu automatizace běžné rutinní 
agendy, zajištění dostupnosti informací pro rozhodo-
vání apod. Informační systém vybudovaný na základě 
nadefinovaných požadavků pak poskytuje především 
zajištění podpůrných procesů (ekonomiky, financí 
a lidských zdrojů), popř. sledování a odvádění výroby 
a podporu manažerského rozhodování, přičemž stále 
více organizací se přiklání k modelu, který umožňuje 
pružně vytvářet sestavy vlastními silami. 
Úspěšnost nasazení ERP je výrazně limitována inves-
tičními prostředky, jimiž firma disponuje a které je 
ochotna na ERP projekt vynaložit. Problém však podle 
poznatků CVIS nespočívá jen v celkovém nedostatku 
investičních prostředků, což se týká jen určité části 
podniků, ale i v ochotě a schopnosti je efektivně vy-
naložit na pořízení systému, který by podniku přinášel 
vysokou přidanou hodnotu. ■� Kamil Pittner

PRvní 8k OLED tv na světě

Ačkoli neuběhlo moc času od doby, kdy na trh vstoupily první TV přístroje s fenomenálním 
ultravysokým UHD rozlišením, technologií 4K, umožňující zobrazovat dvojnásobek bodů než 
dosud dominující Full HD přístroje, už jim na paty šlape další, ještě dokonalejší generace.

Společnost LG Electronics představila na podzimním 
veletrhu IFA 2018 první OLED televizor s rozlišením 
8K (7680 x 4320) na světě. Prezentovaný 8K OLED 
televizor s úhlopříčkou 88 palců má více než 33 mi-
lionů aktivních pixelů vytvářejících bezkonkurenční 
kontrastní poměr a věrné zobrazení černé, které 
tvoří stěžejní kvalitu obrazu OLED televizorů. O tech-
nologii OLED se někdy hovoří jako o „zobrazovací 
technologii příští generace“, protože emituje vlastní 

světlo, což eliminuje potřebu jakéhokoliv podsvícení. 
To umožňuje výrobu tenkých moderních televizorů, 
často bez viditelných rámečků, které posouvají na 
novou úroveň jak kvalitu obrazu, tak design výrobků.
Protože se očekává, že dodávky OLED televizorů 
se na trhu ještě v letošním roce zdvojnásobí, 
i když jsou 8K televizory teprve v plenkách, LG 
předpokládá, že do roku 2022 vzroste na více než 
5 milionů kusů. 

Technologie OLED 4K hrála významnou roli při 
přetváření odvětví v oblasti televizorů, proto je 
8K OLED televizor LG vrcholem technického vý-
voje a dalším evolučním krokem v zobrazovacích 
technologiích. ■
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Jak 5G ovlivní podnikání?

Technologické testy a pilotní projekty naznačující blížící se nástup 5G vyvolávají nejen otázky, 
kdy lze čekat rozsáhlejší spuštění jejich reálného komerčního provozu, ale i diskuzi o jejích 
konkrétních přínosech pro podniky. Mají investice do 5G smysl a měly by firmy o nich uvažovat?

Analytici předpokládají, že už během nadcházejí-
cích několika let potenciál využití sítí 5G výrazně 
naroste. Prognózy hovoří až o půl miliardě uživatelů 
do roku 2022. Výrazném nárůstu přenosové rych-
losti i kapacity 5G přinese možnosti řízení a využití 
mobilních dat na nové úrovni. Není proto divu, že 
např. v souvislosti s nedávnou zprávou společnosti 

Deloitte, která uvádí, že „5G má jasný potenciál 
nabídnout oproti stávajícím mobilním technolo-
giím řadu nových a vylepšených možností,“ vyvo-
lává nástup sítí 5G očekávání v různých odvětvích 
a podniky už se začínají připravovat na zavedení 
této technologie.
Výzkum společnosti Ericsson o vlivu 5G v klíčových 
sektorech, včetně výroby, zdravotnictví, energetiky 
a inženýrských sítí uvádí, že 78 % respondentů před-
pokládá rozvoj možností, které budou moci nabízet 
svým zákazníkům. Z tohoto pohledu je zřejmé, 

že 5G představuje pro podniky příležitost zlepšit 
digitální toky, stávající operace i infrastrukturu.

Přínosy i rizika
Faktem je, že 5G bude hrát pro organizace 
důležitou roli v oblasti posílení mobilní práce 
a umožní zaměstnancům pracovat rychleji, 

efektivněji a produktivněji na mís-
tech mimo práci. Vzhledem ke stále 
vyspělejším počítačovým hrozbám 
tak současně vyvstává problém 
spolehlivého zabezpečení citlivých 
firemních informací.
Tak jako prakticky u všech moderních 
digitálních technologií využívajících 
síťovou infrastrukturu je i zde kritický 
faktor: bezpečnost. Zpráva firmy Thre-
atMetrix o bezpečnostních hrozbách 
souvisejících s 5G uvádí, že během 
prvního čtvrtletí roku 2018 zažila Ev-
ropa 80 mil. kybernetických útoků, což 
je o 30 % více než v předchozím roce. 
Kromě toho, že 5G nabídne vyšší rych-
lost než technologie 4G a LTE, bude 
jejich vedlejším efektem i zvětšení 
napadnutelného prostoru, protože 

kybernetičtí zločinci se budou moci zaměřovat 
na rostoucí počet zaměstnanců pracujících mimo 
kancelář a větší množství připojených zařízení.  
Podle výzkumu společnosti Toshiba považuje 
bezpečnost dat za klíčovou investiční prioritu 
téměř polovina (48 %) vedoucích IT pracovníků, 
a to zejména pokud jde o správu dat generova-
ných s rostoucím využíváním technologií M2M 
a IoT. Nedávná zpráva Univerzity of Surrey uvádí, 
že „bezpečnost je zásadní podmínkou úspěšného 
využití sítí 5G v celé řadě průmyslových odvětví“. 

Proto také vznikají nové technologie zaměřené na 
ochranu před těmito hrozbami, které umožňují 
např. lokálně šifrovat datovou komunikaci před 
jejím odesláním do datového centra společnosti 
přes cloudové služby.

Edge Computing
Pro mnoho organizací se tak stává stále zajíma-
vější využití fenoménu Edge Computing, tedy 
počítačů zpracovávajících data „na okraji sítě“, 
hned u zdroje jejich vzniku. Tento způsob zpra-
cování dat nejen zvýší jejich zabezpečení během 
přenosu, ale i efektivitu a produktivitu mobilních 
pracovníků, protože zároveň snižuje objem pře-
nášených dat, a tím dochází i k menšímu zatížení 
cloudových služeb.
Tato řešení mohou také sloužit jako brána ke zvyšo-
vání množství IoT zařízení využitelných ve firemním 
prostředí s tím, že řada z nich najde uplatnění právě 
s rozšířením 5G. Typickým příkladem jsou chytré 
brýle. Podle průzkumu společnosti Toshiba byl 
vedoucími pracovníky v oblasti IT uváděn nástup 
5G jako klíčový faktor, který povede k využívání 
inteligentních brýlí v průmyslovém sektoru. Nové 
možnosti, které přinesou 5G pro zaměstnance 
pracující v terénu, by mohly znamenat revoluci ve 
způsobech práce. Například servisní technik pro-
vádějící revizi průmyslového zařízení může využít 
inteligentní brýle k zobrazení jeho schématu i pra-
covního postupu, jenž mu umožní vykonat neče-
kanou opravu rychleji a zároveň podat okamžitě 
zpětné hlášení v reálném čase.
Technologie 5G zajistí podnikům zvýšení produkti-
vity a konektivity a otevře jim více příležitostí. Bude 
však třeba posilovat zabezpečení dat, které bude 
vždy aktuálním problémem. Pro organizace bude 
velmi důležité správně uchopit nástup 5G, který je 
vnímán jako katalyzátor pro přijímání přicházejících 
technologií. Řešení jako je Edge Computing bude 
těžit z možností 5G a nové technologie mohou 
podnikům pomoci maximalizovat potenciál 5G 
jak z hlediska mobility, tak i z hlediska produktivity 
a bezpečnosti. ■

Nick Offin, Toshiba Northern Europe

Praktické využití v průmyslových aplikacích nabídnou sítě 5G např. 
v oblasti servisních zásahů a služeb

počítač, který lze umístit kamkoli

Společnost Fujitsu představila počítač Esprimo G558 s celkovým objemem menším než 
1 litr (0,86 l). Kompaktní konstrukce je o 96 % menší než tradiční desktop typu micro-
tower. Počítač je možné připojit např. k zadní části displeje, ale zároveň má dostatek 
výkonu pro bezproblémový provoz desktopových i webových kancelářských aplikací.

V mimořádně kompaktním provedení nabízí pokročilou funkcionalitu stolního počítače a je 
zajímavou alternativou k počítačům typu all-in-one. Na rozdíl od běžných uzavřených sestav 
na trhu však umožňuje snadno provádět úpravy hardwaru a upgrade. Obsahuje procesory Intel 
Core 8. generace v plnohodnotné patici, a díky minimálnímu tepelnému výkonu a hlučnosti 
jej lze nainstalovat prakticky kamkoli – třeba na zeď nebo za monitor. Nabízí podporu dvou 
displejů, i starších verzí pro standardní rozhraní minipočítačů (HDMI + DP, 4 + 2 USB, LAN, audio), 
paměť DDR4 2666 MHz, podporu M.2 a disk SSD PCI Express NVMe. Pozoruhodný je i v oblasti 
bezpečnosti – díky vestavěnému kryptografickému modulu TPM (Trusted Platform Module), 
slotu na zámek Kensington a volitelnému řešení ochrany dat EraseDisk, které trvale odstraní 
data, jakmile zařízení dosáhne konce životnosti.
Výrobce rovněž nabízí o něco větší minipočítač Esprimo Q558 o stejném výkonu, který obsahuje 
i volitelnou vestavěnou optickou jednotku a integrovaný napájecí zdroj. ■
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Budeme čerpat vodu ze vzduchu?

Mezi strategickýMi koModitaMi, o které začíná být na zeMi 
nouze, je pitná voda. vědci se proto intenzivně zabývají 
hledáníM způsobů, jak ji získat, a jedníM z nadějných 
rezervoárů Může být zdroj, který MáMe vlastně příMo na 
dosah – vzduch koleM nás.

Na řešení jak dostat vodu ze vzduchu pracují 
i výzkumníci z Massachusetts Institute of 
Technology (MIT). Jejich revolučního sys-

tému extrakce vody využívá zařízení označované 
jako kovově-organický rám (metal-organic frame-
work – MOF) s vysokou povrchovou plochou. Ten 
umožňuje zachytit i malé množství vody ve formě 
páry, která následně použije zdrojové teplo (např. 
sluneční) k oddělení molekul par z kovově organické 
struktury. Po kondenzaci je výsledkem pitná voda.

Solární studánka z MIT
Praktické výsledky svého výzkumu a funkčnost 
tohoto principu vědci již potvrdili a nyní zkoušejí 
technologii i v podmínkách prostředí se suchým 
vzduchem (systém byl instalován na střeše univer-
zity v arizonském Tempe), aby prokázali účinnost 
zařízení. A výsledky jsou prý velmi nadějné. 
„Pokrok, kterého jsme dosáhli během demon-
strace důkazu o funkčnosti koncepce při tes-
tování prototypu malého rozsahu v pouštních 
podmínkách, nasvědčuje, že systémy na sklizeň 
vody založené na absorpci jsou nejpraktičtější. 
Navíc jsme provedli několik vylepšení, která 
umožňují provoz s výrazně vyšší efektivitou. Díky 
pečlivému návrhu a optimalizaci jsme vyvinuli 

zařízení, které je vhodné pro práci v suchých 
podmínkách a za negativních rosných bodů, kdy 
jsou konkurenční komerčně zralé technologie, 
jako jsou cykly založené na chlazení, nemožné,“ 
říká doktorand Sameer Rao, pracující na projektu. 
Zatímco současné metody získávání vody ze 
vzduchu vyžadují mnohem vyšší hladiny vlhkosti 
(100% vlhkost pro metody sběru mlhy a více 
než 50% pro systémy sběru mlhy založené na 
chlazení, které také vyžadují pro chlazení velké 

množství energie), řešení založené na nových ma-
teriálech s vysokou povrchovou plochou (MOF) 
dokáže extrahovat pitnou vodu i z nejsuššího 
pouštního vzduchu s relativní vlhkostí až 10 %, 
konstatují výzkumníci. Zkušební zařízení bylo 
napájeno výhradně slunečním zářením a navíc 
nemá žádné pohyblivé části, které se mohou 
opotřebovávat, jako čerpadla a kompresory, takže 
může být provozováno zcela pasivně na místech 
s nízkou vlhkostí, ale velkým množstvím sluneč-
ního světla. Ačkoli pro testovací účely je používán 
jen malý prototyp, vědci se domnívají, že větší 
verze extrakčního systému by mohla produkovat 
i v suchých oblastech více než čtvrt litru vody na 
1 kg MOF za den.

Osobní vodárna fungující  
na nanovláknech
Výzkumníci z University v Akronu, které vede pro-
fesor katedry strojního inženýrství Shing-Chung 
Wong, pracují na vývoji speciální látky z nanovlá-
ken, kterou lze použít k získání vody i v nejsušších 
oblastech světa. V současnosti používaná zařízení 
označovaná jako „sběrače mlhy“ jsou v závislosti 
na použitém materiálu schopná zachytit 2 až 10 % 
vzdušné vlhkosti. Na National Meeting and Exposi-
tion of the American Chemical Society představili 
vědci z Akronu koncept získávání vody ze vzduchu 
pomocí moderní technologie, využívající speciální 
tkaniny z nanovláken, která dokáže vytěžit vodu 
ze vzduchu i v sušších oblastech. Základem je 
membrána vyrobená pomocí elektrostatického 
zvlákňování. Nanovlákna ve tkanině obalují mi-
kroskopické částečky expandovaného grafitu, 
což umožňuje získat vysoký poměr povrchové 

plochy vůči celkovému objemu 
konstrukce. To poskytuje vel-
kou plochu pro kondenzování 
vodních mikrokapiček. Poté, 
co je materiál stlačen nebo 
zahříván, voda z něj vytéká, 
jako když vyždímáme nasáklou 
houbu. Podle výzkumníků by 
bylo možné tímto způsobem 
během jednoho dne získat až 
180 l vody na každý čtvereční 
metr materiálu. Technologie má 
jen minimální energetické ná-
roky a může dokonce fungovat 
i zcela pasivně bez energie, ale 
s použitím chladicího prvku vy-
kazuje mnohem vyšší účinnost 
na velmi suchých místech. Jed-
nou z možných praktických apli-
kací by tak mohl být např. batoh, 
jehož vnitřní dutá část by byla 
využita ke shromažďování vody 
v suchých oblastech. Nanofil-
try sbírají vodu a zároveň ji čistí, 
takže voda je zbavena nečistot 
a okamžitě pitná. ■

/joe/experimentální zařízení Mit prokázalo své schopnosti i v oblastech s minimální vlhkostí vzduchu

Foto: Mit

návrh využití technologie získávání vody ze vzduchu 
ve formě batohu
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Mobily budou analyzovat věci

Společnost  BASF v Londýně představila pod označením Hertzstück prototyp miniaturního 
spektrometru, díky němuž se chytré telefony mohou proměnit v malé kapesní laboratoře. 
Infračervený detektor umožní např. určit obsah složek v potravinách, ale nabídne i řadu dalších 
možností analýzy různých objektů.

Za vývojem tohoto inovativního snímače blízkého 
infračerveného záření o vlnových délkách 1–3 μm 
stojí start-up trinamiX,   který před třemi lety založili 
výzkumní pracovníci společnosti BASF v němec-
kém Ludwigshafenu. Tým tvoří odborníci z různých 
oborů od chemie přes fyziku po materiálové vědy 
a inženýrství. 

Kapesní laboratoř
Patentované zapouzdření funkční polovodičové vrstvy 
v tenkém filmu je velmi stabilní a chrání senzor před 
vlivy okolí, např. před vodou nebo kyslíkem. Díky této 
miniaturizaci bude možné Hertzstück instalovat jako 
senzorový čip na základní desce chytrého telefonu.
V blízké infračervené spektroskopii se využívá 

krátkovlnné infra-
červené světlo, které 
způsobuje specifické 
molekulární vibrace, 
jež dokáže senzor 
Hertzstück deteko-
vat. V průmyslových 
procesech se tato 
technologie už běžně 
aplikuje (mj. při kon-
trole kvality potravin, 
farmaceutických vý-
robků apod.) a pomocí 
specializovaného ana-
lytického softwaru je 
pak možné např. měřit 
obsah vody, bílkovin 
či tuků, ale přístroje, 
které se k tomuto 
účelu používají, jsou 
poměrně rozměrné 
a nepříliš praktické 
pro běžnou práci 
„v terénu“. 

Tím, že se tato technologie dostane i do smart-
phonů, umožní v budoucnu poskytovat užitečné 
informace o na první pohled neviditelných 
vlastnostech potravin prakticky kdekoli, bez potřeby 
dopravovat zkoumané objekty do specializované 
laboratoře.

Pro běžné „zvědavce“ i profesionály
Analýza jídla pomocí mobilu je dílem pouhých 
několika sekund, přitom nemá žádný vliv na zkou-
maný předmět. V některých případech lze snímač 
blízkého infračerveného záření dokonce použít na 
měření přes obal. Aplikace je však podle jejich tvůrců 
vhodná spíše pro nebalené potraviny a připravené 
pokrmy. Detektor Hertzstück ale nabízí i mnoho 
dalších potenciálních nepotravinářských využití 
včetně měření vlhkosti kůže pro výběr správných 
kosmetických přípravků, zjišťování množství účin-
ných látek v léčivech nebo dokonce určování obsahu 
přírodních vláken v nábytkových materiálech. První 
spektrometry s novým infračerveným senzorem by 
se měly na trhu objevit už v příštím roce a budou 
určeny pro průmyslové a poloprofesionální využití. 
Běžní uživatelé se této technologie dočkají zhruba 
o tři roky později. ■� /vp/

dron letí, kaM se pilot podívá

Existuje řada systémů pro řízení a dálkové ovládání dronů, ale američtí výzkumníci vyvinuli 
pozoruhodnou technologii, která fascinuje svou jednoduchostí a intuitivností – ovládání 
dronu pomocí pohledu uživatele. 

Studie, která popisuje projekt s názvem „Prosto-
rové úlohy autonomního MAV, řízeného pohle-
dem člověka“, byla nedávno předložena jako 
příspěvek na Mezinárodní konferenci o robotice 
a automatizaci, která se uskuteční v květnu příš-
tího roku. Vědci věří, že tato technologie by mohla 
usnadnit lidem s malou zkušeností s létáním, 
aby mohli bezpečně létat s drony bez pomoci 
zkušeného pilota.
Projekt je výsledkem spolupráce inženýrů 
z newyorské univerzity, University of Pennsylvania 
a americké výzkumné laboratoře pro armádu, kteří 
vyvinuli metodu umožňující pilotům dronů řídit 
svůj stroj pomocí dvojice brýlí sledujících pohyb 
očí.  „Toto řešení poskytuje příležitost k vytvoření 
nových, neinvazivních forem interakcí mezi člo-
věkem a roboty, které člověku umožňují odesílat 
nové navigační body 3D do robota v neinstruk-

turovaném prostředí. Uživatel může řídit dron jen 
ukázáním na požadované prostorové umístění 
pohledem, který je v tomto případě odlišný od 
orientace hlavy,“ komentuje novou technologii Dr. 
Giuseppe Loianno, ředitel laboratoře Agile Robotics 
and Perception Lab.
Metoda je snadno použitelná a nevyžaduje pře-
hnané hardwarové nároky. Kromě dronu navíc jen 
malou výpočetní jednotku a dvojici brýlí Tobii Pro 2 
ke sledování pohledu, které jsou vybavené inerciální 
měřicí jednotkou (IMU) a zabudovanou HD kame-
rou. Pomocí některých inteligentních technologií 
hlubokých neuronových sítí a údajů o orientaci 
hlavy z IMU mohou brýle zjistit, kam se uživatel 
dívá a v jaké vzdálenosti je dron.
„Navrhované řešení otevírá nové způsoby, jak 
interpretovat pozornost člověka a vytvářet nová 
předpovědní rozhraní člověk-robot. Snažili jsme se 

vytvořit nové způsoby interakce mezi prvky. Kon-
krétně, abychom vytvořili multimodální interakční 
nastavení zahrnující vizuální, vokální a na gestech 
založenou interakci, a mohli přidat do daného 
rámce více prvků. Také bychom chtěli zkoumat 
přínosy, které navrhované řešení může poskytnout 
osobám postiženým tělesným handicapem nebo 
očními nemocemi,“ uvedl Giuseppe Loianno pro 
server Digital Trends. ■

Technologie sledování očí umožňuje ovládat dron 
tím, že pilot hledí tam, kam chce, aby letěl

Foto: Univerzita v New Yorku

Díky miniaturním rozměrům senzoru jej bude možné 
instalovat na základní desku smartphonu
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Technika versus zločin

Nové technologie přinesly nebývalé možnosti i při potírání zločinu. Například při vyhledávání 
lidí, kteří se dostali do křížku se zákonem, i v situacích, které by dříve byly jen těžko předsta-
vitelné. Policisté dostali v jejich podobě nevídaného pomocníka.

To že Čína patří ke světové špičce v oboru technologií 
schopných rozpoznávat obličeje, není tajemstvím, 
a úřady se nijak netají s tím, že díky rozsáhlé síti více 
než 170 mil. monitorovacích kamer (k nimž má 
během následujících tří let přibýt zhruba 400 mil. 
dalších) je prakticky nemožné uniknout státnímu do-
hledu. Síť videokamer automaticky detekuje osoby 
a sama upozorní na určitou situaci, což zvyšuje její 
efektivitu. Některé kamery na sledování veřejného 
prostoru jsou navíc opatřeny umělou inteligencí 
a dokážou tak odhadnout věk, pohlaví i etnickou 
skupinu sledované osoby. Software pak dokáže 
zachycený obličej přiřadit ke konkrétnímu jedinci 
v celostátním registru občanů, tedy ke každému, 
kdo v Číně vlastní průkaz totožnosti. Státní aparát 
dokáže navíc díky velkému množství kamer vysto-
povat pohyb obyvatel i týden dozadu, takže úřady 
jednoduše zjistí, kam často chodí a s kým se stýkají.

V Číně už před kamerami není úniku
Na vlastní kůži se o tom přesvědčil např. reportér 
britské televize BBC, který chtěl otestovat efektivitu 
čínského monitorovacího systému. Nejdříve se 
na policejním ředitelství nechal vyfotografovat, 
aby zadali jeho podobiznu do systému a vydal se 
zjistit, jak dlouho bude místní policii trvat, než ho 
pomocí kamer najde a zadrží. Trvalo jí to 7 minut. 
Jakmile systém detekoval na jedné z veřejných 
kamer jeho obličej, centrála okamžitě upozornila 
policisty v terénu a Brita vzápětí na autobusovém 
nádraží v centru města zastavilo několik strážníků.
Čínští policisté také začali být vybavováni brýlemi se 
systémem pro rozpoznávání tváří. Podle oficiálních 
zpráv už v krátké době novinka prokázala svou 
úspěšnost, když pomocí brýlí policisté odhalili řadu 
hledaných osob a několik desítek používajících 
falešné doklady. Informace o obličeji zachyceném 
brýlemi je odeslána do databáze pro porovnání se 
seznamem podezřelých. Navíc aplikace poskytuje 
i informace o tom, zda je podezřelý na útěku a jaká 
byla jeho nedávná historie na internetu.
Ovšem přesvědčivým dokladem až neuvěřitelných 

možností těchto technologií je případ, kde s vyu-
žitím systému detekce a rozpoznávání tváří čínská 
policie objevila a následně zatkla hledaného muže 
v mnohatisícovém davu. 
Technologie rozpoznávání obličejů dokázala identi-
fikovat v davu 60 000 lidí muže stíhaného za hospo-
dářskou kriminalitu. Podezřelý, který byl identifikován 
jen jako pan Ao, se jel s manželkou podívat do 90 km 
vzdáleného města Nan-čchang na koncert popo-
vého zpěváka. Podle policie byl jednatřicetiletý muž 
značně šokovaný, když si pro něj mezi diváky přišli.

Zrádný efekt sociálních sítí
Sociální sítě, resp. informace na nich dostupné, jsou 
zpravidla užitečnou pomůckou zločinců – např. 
bytařů, kteří si díky nim mohou vytipovat, kdy je 
ideální doba k „návštěvě“ daného objektu, jehož 
obyvatelé odjeli na dovolenou. Aplikace využívající 
sociální sítě jako WhatsApp, Snapchat a Instagram 
jsou často používány i k účelům, které jejich tvůrci 
asi rozhodně nezamýšleli. Nejen k distribuci zpráv 
a informací, ale třeba i drog, které jsou jejich pro-
střednictvím nabízeny. Ale někdy se z pomocníka 
zločinců stává nástroj obrácený i proti nim.
I když nejde o úplně první případ, kdy k dopadení 
zločince pomohla aplikace na sociální sítí nebo 
neuvážené použití komunikačních technologií, 
kdy se pachatelé např. sami vyfotili a svým činem 
pochlubili. V tomto případě šlo však o průlomové 
využití zdánlivě nedostatečných prvků.
Poprvé byl zadokumentován případ, kdy byl zloči-
nec usvědčen na základě fotografie částí ruky z mo-
bilní aplikace – spolu s ním pak bylo zatčeno 11 lidí. 

Pozor na fotky v mobilu!
Elliott Morris z britského hrabství Worcestershire byl 
tak odsouzen na osm a půl roku spolu se svým otcem 
Darrem a matkou Dominique. Osudnou se jim stala fo-
tografie, kterou zahlédl policista mezi proudem zpráv 

v aplikaci WhatsApp při prohlídce mobilního telefonu 
jiného zločince dopadeného v rámci jiného případu. 
Na snímku ukazoval drogový dealer svou nabídku, kde 
však kromě pilulek s drogou „extáze“ byla zachycena 
i část jeho ruky, přesněji jednoho prstu, navíc pouze 
jeho dvou spodních článků bez posledního článku. 
Snímek se dostal k policejním expertům z Oddělení 
vědecké podpory (což je společný podnik policejních 
sil Gwentu a Jižního Walesu), kteří dokázali obraz na-
skenovat do svého systému. Otisky prstů v policejních 
databázích jsou snímány jen z posledního článku, takže 
systém nenalezl běžným způsobem shodu v národ-
ních databázích a nebylo jak přiřadit k nim osobu přímo 
z databáze. Nicméně, protože byla vidět struktura dvou 
dalších článků prstu, i když nevalné kvality fotografie, 
speciální software dopočítal ruku podezřelého.
„Měřítko a kvalita fotografie se ukázaly jako výzva, 
a nakonec i malé kousky stačily, aby dokázaly usvěd-
čit prodejce drog,“ uvedl Dave Thomas s tím, že je 
to zřejmě poprvé, kdy i takto neúplné otisky prstů 
byly identifikovány pomocí fotografie z mobilu, což 
ukazuje potenciál forenzní jednotky i při nepříliš 
kvalitním důkazním materiálu. Takže nyní se poli-
cisté budou více a důkladněji dívat na fotografie 
z telefonů zabavených pro případné důkazy.
„Otisky prstů jsou staromódní technika, ale i my 
musíme držet krok s pokrokem v digitálním světě. 
Větší využívání informací ze sociálních médií je jen 
jednou z oblastí. Cílem je dostat se do situace, kdy je 
např. oznámeno vloupání ve 20:30, a díky rychlému 
skenování důkazů na místě činu a jejich odeslání 
dálkovým přenosem už budeme moci čekat ve 
20:45 na pachatele u jeho bydliště a zatknout jej, 
když přijde domů s lupem,“ dodal Dave Thomas. ■

Čínská policie dostala brýle se systémem pro 
rozpoznávání tváří

Foto: WION

Velký bratr po čínsku – Orwell by se svíjel radostí…

Foto: Globovision

Tato fotografie, kterou obchodník s drogami poslal 
potenciálním zákazníkům, se mu stala osudnou

Foto: South Wales Police
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Do aut míří nové zobrazovací technologie

Sotva si řidiči začali zvykat na ovládání různých systémů prostřednictvím dotykových displejů, 
připravují výrobci automobilů další novinky. Finové např. chystají tvarované 3D displeje, 
Hyundai zase kombinaci holografické projekce a virtuální reality.

Řada řidičů s nostalgií vzpomíná na stará dobrá 
tlačítka umožňující nastavení řady funkcí téměř 
„poslepu“, když se snaží na dotykovém displeji 
proklikat na danou funkci. Výrobci ale nastolili 
trend digitálního ovládání všeho prostřednictvím 
obrazovky umístěné mimo zorné pole. Zajímavé 

je, že od pohledu na mobil, který může způsobit 
tragédii, se řidiče snaží odstrašit nejrůznější va-
rovné kampaně, což je v pořádku, ale o poznání 
horší přesměrování pohledu od vozovky na ovlá-
dací displej, vyžadující výraznější koncentraci, už 
v pořádku rozhodně není.

Skutečně dotykové displeje
S možným řešením přišla finská společnost Canatu 
ve spolupráci s německým Continentalem. Jejich 
technologie dotykových displejů s označením 3D 
Touch Surface by měla zkombinovat jednoduché 
ovládání pomocí klasických tlačítek s výhodami mo-

derních dotykových displejů. Klíčovým 
prvkem jsou obrazovky, které obsahují 
vyčnívající prvky a plastické tvary. Mo-
hou být různě vytvarovány pro snad-
nější navigaci prstů řidiče. Díky tomu 
může řidič určité místo obrazovky najít 
pouze hmatem. Obrazovka disponuje 
i haptickou odezvou a reaguje na různé 
úrovně stlačení. Cílem je minimalizovat 
rozptýlení řidiče při ovládání funkcí au-
tomobilu.
Technologie získala ocenění v soutěži Au-
tomotive Brand Contest 2018, a nabídne 
nové možnosti designérům automobilek. 
Dotykové senzory lze umístit pod řadu 
povrchů od plastu, skla, textilních povrchů 

či kůže a dotykové plochy, které lze různě vytvarovat, 
je možné zakomponovat do jakékoli části interiéru. 

Holografické sci-fi?
Další netradiční technologii se chystá uplatnit 
ve svých vozech Hyundai, který zainvestoval do 

švýcarské technologické firmy WayRay s cílem 
urychlit vývoj navigačního systému s holografickým 
zobrazováním rozšířené reality.
Holografická řešení firmy WayRay dokonale integ-
ruje virtuální objekty do prostředí uživatele. V po-
rovnání s konvenčními průhledovými displeji nabízí 
kompaktnější projekční systém s jasnějším obrazem, 
který lze namontovat do téměř jakéhokoli vozidla. 
Neobyčejně široká promítací zóna umožňuje zob-
razovat více virtuálních objektů v komfortní vzdále-
nosti pro oči řidiče. Systém nemá žádné omezení 
z hlediska rozměrů zobrazení a dokáže promítat 
i na celé ploše čelního skla nebo na bočních oknech 
vozu, např. různé informační či zábavní služby. 
Systém může poskytovat navigační pokyny v závis-
losti na rychlosti jízdy včetně informací v reálném 
čase o přechodech pro chodce, chodcích, silnicích 
a výstražných dopravních značkách. V budouc-
nosti bude moci zobrazovat další informace o okolí 
v kombinaci s technologií autonomní jízdy ve vo-
zidlech síťově propojených se silnicí a okolními 
vozidly. ■

biometrické ověření na čtvrtou

Podle studie společnosti LastPass spravuje průměrný firemní zaměstnanec až 191 hesel. To 
vysvětluje, proč 81 % případů porušení bezpečnosti ve firmě je způsobeno z důvodů slabých, 
znovu použitých nebo odcizených hesel. 

Tento problém by měl pomoci vyřešit systém 
americké firmy Veridium, která byla založena k to-
muto účelu. Výsledkem jejich vývoje je přesnější 
řešení než rozpoznání obličeje (s až 90% snížením 
počtu neúspěšných pokusů o autentizaci). Navíc 
funguje jak za jasného světla, tak i v tmavých 
místnostech. Systém je schopen poskytnout stej-
nou přesnost jako tradiční snímač otisků prstů, 
a přitom nepoužívá nic jiného než fotoaparát 
mobilního telefonu. 
Tento první bezkontaktní biometrický autentizační 
systém Veridium TouchlessID na světě, pracuje na 

nemodifikovaných smartphonech a zachycuje sou-
časně čtyři otisky prstů místo jediného jako klasické 
snímače. To ztěžuje tzv. spoofing, snahu oklamat 
bezpečnostní systém, kvůli složitosti sbíraných dat.
Řešení funguje tak, že uživatel položí ruku za tele-
fon, jehož zadní kamera rozpozná prsty, umístí je 
do vodítka a s pomocí LED blesku zachytí všechny 
čtyři otisky prstů najednou. Biometrická šablona je 
normalizována na rozlišení 500 ppi a exportována 
do požadovaného formátu. Soubor je poté odeslán 
do databáze k porovnání s předtím registrovanými 
otisky.

Nezávislá zkušební firma QB iBeta testovala 4prstový 
systém vůči biometrickému standardu pro aplikace 
elektronického předpisu regulovaných látek (EPCS) 
amerického Národního úřadu pro kontrolu ob-
chodu s drogami. Systém splňoval míru falešných 
detekcí 0,0001 s 95% přesností, překračující úroveň, 
která je požadována k silné autentizaci při výměně 
hesel a tokenů u lékařských předpisů a mobilním 
bankovnictví.
Přes vysokou úroveň zabezpečení vyžaduje nový 
identifikační systém velmi jednoduchý a do-
stupný hardware – stačí mu pouze 5megapi-
xelový fotoaparát s LED bleskem. Čtyřprstová 
identifikace, která pracuje ve spojení se softwa-
rovým back-end serverem společnosti Veridium, 
je podle tvůrců systému připravena k integraci 
do libovolné mobilní aplikace na zařízeních s An-
droidem nebo iOS. ■

3D Touch Surface Display je první dotyková obrazovka  
s 3D plochou na displeji

Holografické systémy s využitím virtuální reality jsou 
blízkou budoucností
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VOLVO XC40 PŘINÁŠÍ DALŠÍ NADSTAVBU 
BEZPEČNOSTI A POŽITKU Z JÍZDY

Je nejmladším dítětem vozů SUV této automobilky. S novou XC40 se Volvo vydalo na cestu, na 
níž ještě nikdy nestálo. Výsledkem je přitažlivý kompaktní crossover, první v historii značky. 
Navíc jako vůbec první Volvo získalo ocenění Evropské auto roku 2018. 

Jinak se o XC40 mluví také jako 
o nejchytřejším autě roku. Před 
testem jsem slyšel na tuto 
krásku především samou 
chválu, a tak jsem byl zvědavý, 
zda předzvěst naplní i ve 
skutečnosti. Bez uzardění 
mohu konstatovat, že mj. 
přináší zajímavé, praktické 
novinky, a to i v oblasti 
zvyšování bezpečnosti, kterou je 
automobilka tradičně pověstná.
XC40 je prvním automobilem po-
staveným na zcela nové platformě CMA. Vyniká pro-
pracovanou kombinací hliníkových slitin a ocelových 
dílů lišících se technologií výroby, díky tomu je skelet 
lehký, ale zároveň mimořádně tuhý. To prospívá jak 
jízdním vlastnostem, tak prvotřídní bezpečnosti. 

Nový přírůstek do portfolia značky okamžitě roz-
poznáte stejně jako další SUV Volva podle cha-
rakteristické masky chladiče či světlometů s LED 
diodami ve tvaru Thorova kladiva. Robustní, zvýšená 
karoserie preferuje hrany před oblinami, barevně 
doladit ji můžete podle vlastních představ. Na vývoji 
se podíleli zákazníci z celého světa, designérům 
a konstruktérům pomáhali definovat, co všechno 
od svého vozu vyžadují. Vzniklo tak auto, které je 
ve všech směrech stvořeno k jednoduchosti tak, 
aby usnadňovalo život.
Je to patrné ihned po otevření dveří, uvnitř totiž na-
jdete chytrý a vcelku prostorný interiér s úložnými 
prostory pro každodenní nezbytnosti. Schránky ve 
dveřích jsou protaženy až dopředu, takže se do nich 
vejde notebook a ještě třeba i velká láhev s pitím. 
A navíc v nich obsah neklouže, protože vnitřek 
je vystlán měkkým materiálem z recyklovaného 
plastu. Tohoto řešení bylo dosaženo odstraněním 
reproduktorů, které ve výplních dveří obvykle bý-
vají. Ty si našly své místo jinde, nicméně hudební 
zážitek je pořád skvělý. XC40 navíc využívá novou 
technologii Air Woofer s basovým reproduktorem 
schovaným za palubní deskou, takže kvalita zvuku 
je skutečně výjimečná.

Celkově najdeme v interiéru přes dvacet praktických, 
nápaditých odkládacích prostorů, nechybí držáky 
na pití, vyjímatelný odpadkový koš či podložka pro 
indukční dobíjení chytrých telefonů. Další úložné 
prostory se ukrývají pod sedačkami a v podlaze. 
Objem zavazadlového prostoru se pohybuje podle 
uspořádání v rozsahu 460 až 1136 litrů.
Za volantem na první dobrou oceníte sedadlo. Je 
sportovně laděné, výborně drží v zatáčkách a záro-
veň velmi pohodlné i na delší cesty. Obdobně se 
mohou cítit i ostatní cestující, vzadu se však budou tři 
vzrostlejší postavy nejspíš o svůj prostor přetahovat. 
Palubní deska nabízí nejmodernější technologie 
a zároveň si nese specifické pojetí designérů značky 
s využitím kvalitních autentických materiálů, od hli-
níku přes kůži až po pravé dřevo. Řidiče nic neruší, vše 
je v odpovídajícím dosahu s intuitivním ovládáním. 
Kontrolní a ovládací prvky jsou přehledně rozmístěny 
na volantu a v páčkách před ním, digitální, široce 
konfigurovatelný přístrojový štít patří do standardní 
výbavy. Vše ostatní je integrováno do rozměrného 
12,3“ dotykového displeje na středové konzole.
Pohon Volva XC40 zajišťují zejména zážehové 
a vznětové čtyřválce s objemem 2,0 l s označením 
Drive-E. Standardně jsou kombinovány s přímým 
vstřikováním paliva a přeplňováním. Spojovány 
jsou s 6stupňovými manuálními nebo 8stupňovými 
samočinnými převodovkami, vybírat se dá mezi 
pohonem předních kol a elektronicky řízeným 
pohonem všech kol. V současnosti je v nabídce 
už i zcela nový zážehový tříválec s objemem 1,5 l. 
V brzké době by se mělo objevit také plug-in hyb-
ridní provedení kombinující spalovací motor s elek-
tromotorem a baterií, ale i čistě elektrické ústrojí.
K testu jsme měli XC40 s nejsilnějším dieselem D4, 
8stupňovou automatickou převodovkou Geartronic 
a pohonem všech kol AWD. V tomto uspořádání uvádí 

výrobce maximální výkon 140 kW, nejvyšší rychlost 
210 km/h, zrychlení 0-100 km/h za 7,9 s, spotřebu 
5,7/4,7/5,0 l/100 km. Výbava Momentum, druhá ze 
čtyř, byla doplněna mnoha výběrovými pakety.

Zcela unikátní v tomto segmentu 
je nabídka bezpečnostních 

systémů. XC40 umí např. 
hlídat provoz při couvání 
z garáže nebo parkova-
cího místa, sleduje okolní 
chodce, cyklisty a auta při 
jízdě, předpovídá krizové 

situace, zatímco kamerový 
systém s rozsahem 360° 

pomůže řidiči zaparkovat 
i do těsných míst. Možnost 

volby jízdních režimů přizpůsobí 
jízdní vlastnosti aktuálním okolnostem. 

Eco je pro nejhospodárnější jízdu, Comfort 
představuje pohodlí a vyrovnanost, Dynamic zdů-
razní dynamické schopnosti, Off Road je nabíledni, 
v režimu Individual můžete vše nastavit podle svých 
požadavků. V jednotlivých režimech dochází k úpra-
vám charakteristiky posilovače řízení, plynového 
pedálu, reakcí elektronických asistentů, převodovky 
a pohonu všech kol, vzhledu přístrojového štítu 
či adaptivních tlumičů. Příjemnou informací je, že 
v XC40 se už i u nás dá využívat služba Volvo On 
Call. Prostřednictvím chytrého telefonu tak můžete 
na dálku svůj vůz kontrolovat a ovládat a zároveň 
se propojovat s okolním světem. O dalších vymože-
nostech by se dalo neustále pokračovat.
Celkem jsme najeli ve všeobecné spokojenosti, 
rozumným, leč svižným tempem 508 km, z toho 
asi 150 km v městském provozu. Mám pouze dvě 
podstatnější negativní připomínky. Dosažená prů-
měrná spotřeba 6,9 l/100 km je znatelně vyšší než 
deklarovaná, a ukazatel dojezdu překotně lítal mezi 
nesouměřitelnými hodnotami. 
Ceny nového Volva XC40 začínají na 757 500 Kč, 
základní cena testované verze je 1 045 500 Kč, 
s volitelnou výbavou dosáhla na 1 465 800 Kč. ■

Oldřich Šesták, foto autor  

Navíc jako vůbec první Volvo získalo ocenění Evropské auto roku 2018. 

Jinak se o XC40 mluví také jako 
o nejchytřejším autě roku. Před 
testem jsem slyšel na tuto 
krásku především samou 
chválu, a tak jsem byl zvědavý, 
zda předzvěst naplní i ve 
skutečnosti. Bez uzardění 
mohu konstatovat, že mj. 
přináší zajímavé, praktické 
novinky, a to i v oblasti 
zvyšování bezpečnosti, kterou je 
automobilka tradičně pověstná.
XC40 je prvním automobilem po-
staveným na zcela nové platformě CMA. Vyniká pro-
pracovanou kombinací hliníkových slitin a ocelových 
dílů lišících se technologií výroby, díky tomu je skelet 
lehký, ale zároveň mimořádně tuhý. To prospívá jak 
jízdním vlastnostem, tak prvotřídní bezpečnosti. 

Celkově najdeme v interiéru přes dvacet praktických, 

výrobce maximální výkon 140 kW, nejvyšší rychlost 
210 km/h, zrychlení 0-100 km/h za 7,9 s, spotřebu 
5,7/4,7/5,0 l/100 km. Výbava Momentum, druhá ze 
čtyř, byla doplněna mnoha výběrovými pakety.

Zcela unikátní v tomto segmentu 
je nabídka bezpečnostních 

systémů. XC40 umí např. 
hlídat provoz při couvání 
z garáže nebo parkova-
cího místa, sleduje okolní 
chodce, cyklisty a auta při 
jízdě, předpovídá krizové 

situace, zatímco kamerový 
systém s rozsahem 360° 

pomůže řidiči zaparkovat 
i do těsných míst. Možnost 

volby jízdních režimů přizpůsobí 
jízdní vlastnosti aktuálním okolnostem. 

Eco je pro nejhospodárnější jízdu, Comfort 
představuje pohodlí a vyrovnanost, Dynamic zdů-
razní dynamické schopnosti, Off Road je nabíledni, 

Řidiče přivítá nadstandardní komfortní prostředí

Boku dodává dynamiku preference hran před oblinami

Nákladní prostor má rovnou vstupní hranu a dá se 
zvětšit až na 1136 l
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Korejská automobilka modelem Stinger předvedla, že se dokáže postavit evropské konkurenci 
i v segmentu sportovnějších automobilů. Pětidveřový fastback, jak jej označuje výrobce, 
disponuje výkonnými motory pohánějícími zadní nebo všechna kola. Sportovní karoserie 
ale nabízí dostatek prostoru i ve druhé řadě.

Pětidveřový Stinger, patřící do střední třídy (délka 
4,83 m), je siluetou podobný sedanu s velkými 
výklopnými pátými dveřmi, ale se sportovněji ladě-
ným charakterem. Jde o velmi pěkný a luxusně po-
jatý model určený pro komfortní jízdu celé posádky 
i na delší trasy. K dispozici je ve dvou výbavových 
verzích: GT Line a výkonnější GT.  
Křivky boční siluety fastbacku zaujmou okamžitě 
svým vyzývavým designem, což bylo patrné v běž-
ném provozu. Kdykoliv jsem někde zastavil, lidé se 
za vozem ohlíželi a někteří se dotazovali na bližší 

podrobnosti. Sportovní profil s výrazným designem 
a elegancí se mi líbil. Zajímavé byly i různé výdechy 
na kapotě, nárazníku  či blatnících (některé falešné 
jen pro image), jiné opravdu plnící aerodynamic-
kou funkci. 

Interiér
Nastupování i vystupování širokými dveřmi je po-
hodlné i na takto sportovní model s nižší světlou 
výškou. Po usednutí za volant překvapí příjemné 
sedadlo řidiče s prodlouženým sedákem a nasta-
vitelné v bederní části i bočních polštářů. Sedadla 

jsou nejen vyhřívaná, ale i ventilovaná. Řidič má 
před sebou klasické přístroje s displejem mezi nimi, 
to vše hezky zapasované do od světla odstíněné 
kapličky. Velký dotykový displej multimediálního 
systému uprostřed palubovky je pěkně čitelný i za 
slunečního svitu a některé základní údaje se promí-
taly na čelní sklo v zorném poli očí řidiče. Tady oce-
ňuji pěknou barevnou grafiku promítaných údajů.    
Byl jsem překvapen, kolik místa získali zadní cestující 
nad hlavou i v oblasti kolen díky většímu rozvoru 
(2905 mm). Kolega se svými 196 cm seděl vzadu 

vzpřímeně a před koleny měl ještě 11cm rezervu. 
Interiér se velmi povedl nejen designem, ale i po -
užitými měkčenými materiály, které dotvářejí lu-
xusní prostornost. Ocenil jsem praktičnost pro-
vedení středové konzole s designově hezky tva-
rovanou řadicí pákou automatické převodovky 
a indukčním nabíjením mobilního telefonu. 

Motorizace
Stinger je na našem trhu dodáván se třemi přepl-
ňovanými motory s podélným uložením. Na výběr 
je zážehový čtyřválec 2.0 T-GDI s výkonem 180 kW 
(pohánějící zadní nápravu), dieselová jednotka 2,2 
CRDI o výkonu 147 kW (může pohánět zadní nebo 
všechna kola) a nejsilnější verze v zážehovém prove-
dení 3,3 T-GDI V6 s výkonem 269 kW dodávána pouze 
s pohonem všech kol. Motor je propojen s novou 
8stupňovou samočinnou převodovkou z vývojové 
dílny automobilky, disponující měničem točivého 
momentu s tlumičem torzních kmitů typu CPA.
Na týdenní test jsem měl k dispozici model v pro-
vedení GT Line s přeplňovaným vznětovým čtyř-
válcem 2,2 CRDI a pohonem pouze zadní nápravy. 
Maximální výkon motoru je 147 kW při 3800 ot./min 
a maximum točivého momentu 440 Nm v rozmezí 
1750–2750 ot./min.
Vozidlo pěkně reaguje na povel plynového pedálu, 
akcelerace je dynamická, čemuž pak odpovídá 
i spotřeba. Výrobce sice udává spotřebu v kombi-
novaném provozu 5,8 l na 100 km, já jsem naměřil 
po týdenním používání v rozmanitém provozu 
a najetí 454 km 6,4 l. Podvozek je příjemný i na 
delší cestování, pěkně pohlcuje drobné nerovnosti 
a velkou pochvalu si zaslouží odhlučnění interiéru. 
Převodovka řadí rychle a hladce a při plnější ak-
celeraci je řazení nepostřehnutelné. To se výrobci 
opravdu povedlo. 

Jízdní vlastnosti jsou výtečné s nadprůměrným 
komfortem a výtečně odhlučněným interiérem. 
Cena modelu GT Line s pohonem zadní nápravy 
je 1 169 980 Kč.

Výbavové prvky z prémiového seg-
mentu
Stinger disponuje bohatou výbavou, ale některé 
prvky, kterými disponují prémiové automobily, 
se u něj objevují poprvé, např. elektronicky řízené 
tlumiče s nastavitelnou charakteristikou odpružení 
(ECS), řízení s variabilním převodovým poměrem 
(VGR), brzdiče Brembo, elektrochromatická vnější 
zpětná zrcátka a také diferenciál s omezenou svor-
ností (LSD). ■

Petr Kostolník

SPORTOVNÍ KIA STINGER

Čisté linie interiéru doplňují příjemné materiály

Zavazadelník je mělčí, ale dostatečně velký

Zadní části dominují nízký spojler nad svítilnami
a spodní difuzor s dvojitou koncovkou výfuku

Na zadních sedadlech měl kolega se svými 196 cm 
před koleny ještě 11cm rezervu
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EfEktivní nákupčí můžE 
být i robot či Ai
SpolečnoSt SAp AribA ve Spolupráci S německou 
univerzitou AplikovAných věd Würzburg-SchWeinfurt 
vyprAcovAlA Studii mApující nASAzování nových 
technologií v odděleních nákupu. průzkum ukAzuje, jAk Se 
robotická AutomAtizAce, umělá inteligence A internet věcí 
uplAtňují při zAjišťování podnikových dodávek.

V rámci průzkumu „CPO Survey 2018: Whats 
the Next Big Thing in Procurement“ bylo mezi 
nákupními odděleními firem dotazováno 

452 řídicích pracovníků, jak jejich podniky při ná-
kupech využívají automatizaci. Studie se soustře-
dila zejména na nasazení robotické automatizace 
procesů (RPA), využití nástrojů umělé inteligence 
(AI) a internetu věcí (IoT).

Z výsledků vyplývá, že ve firmách se zatím nejčastěji 
využívá robotická automatizace (tzv. softwarové ro-
boty). Tu má podle průzkumu pro podporu nákupu 
již nasazena zhruba pětina (19 %) dotazovaných 
podniků, a další pětina předpokládá, že ji budou 
využívat do jednoho roku. Obdobný poměr vyka-
zují i využití strojového učení a umělé inteligence, 
které deklarovalo 17 % respondentů, ale mnohdy 

šlo o využití v jiné oblasti než v oddělení nákupu. 
Technologie řazené do kategorie IoT/Průmysl 4.0 
dnes využívá 22 % dotazovaných podniků, za rok 
jejich implementaci předpokládá dalších 15 %.

Zlevní technologie proces nákupu? 
Podle odhadů podniky vynaloží při nákupech v prů-
měru 3-4 % celkových externích výdajů na zbytečné 

transakční náklady, neefektivitu a regulační nesoulad. 
„Potenciál na zlevnění celého procesu se sice na 
první pohled nezdá zrovna vysoký, je však nutné si 
uvědomit, že při dnes obvyklé míře automatizace ná-
kupů stále zbývá velké množství případů vyžadujících 
lidskou práci. Tu lze pomocí technologií eliminovat 
a potenciální úspory tak ještě zvýšit,“ říká Petr Havelka, 
ředitel české pobočky společnosti SAP Ariba.

Jednoduchá robotická automatizace zahrnuje 
nejčastěji zadávání poptávky prostřednictvím stá-
vajících systémů, samotné stanovení poptávky 
nebo zpracování faktur. Umělá inteligence dokáže 
jít ovšem výrazně za rámec RPA. Strojové učení 
nebo jiné metody umělé inteligence umožňují 
automatizovat i ty situace, které až dosud vyžado-
valy lidskou práci. Na rozdíl od systémů založených 
na pravidlech jsou systémy se strojovým učením 
samoučící, takže se neustále vylepšují a přizpůsobují 
změnám v organizaci. Takový software díky své 
schopnosti rozpoznávání vzorů dokáže správně 
provést už první krok procesu, tj. určit, o jaký typ 
úlohy vůbec jde.
„Umělá inteligence může podporovat např. řízení 
dodavatelů – analyzovat situaci na trhu, zohledňo-
vat spolehlivost dodavatelů a navrhnout optimální 
smluvní podmínky. Dokonce může doporučit, jaké 
požadovat slevy. Strojové učení zase podporuje 
dodržování předpisů a regulací, dokáže upozornit 
na rizika, když dodavatelé nesplňují potřebná kri-
téria. Navíc lze takto sledovat efektivitu celého pro-
cesu dodávek a zkoumat, jaké transakce skutečně 
vytvářejí přidanou hodnotu,“ uvádí Petr Havelka. 
Přínos umělé inteligence pro centrální nákup jde 
podle něj daleko za jednodušší techniky robotické 
automatizace a umožňuje, aby se lidé soustředili 
na aktivity strategičtějšího typu.

Je to důležité, ale praxe pokulhává 
Všechny uvedené technologie jsou vnímány jako 
součást celkové digitální transformace podniků 
a automatizace nákupu je tak obecně považo-
vána za klíčový faktor tohoto procesu přeměny 
moderní průmyslové výroby. Nicméně, ačkoli je 
téměř všechny firmy považují za důležité, proza-
tím je jen málokdy nasazují v takovém měřítku, 
aby mohly přinést maximální prospěch a nově 
definovat vlastní podnikání a podnikové procesy. 
Typicky zůstávají části organizace či některá od-
dělení novými technologiemi a digitalizací téměř 
nedotčena. V důsledku toho 83 % respondentů 
potvrzuje, že u nich probíhá digitální transfor-
mace, ale vysoce automatizované procesy se 
v oblasti nákupu využívají jen málo, uvádí 5 % 
respondentů. Téměř dvě třetiny (63 %) z nich 
pokládají automatizaci za kritickou a mají plány 
pro její zavádění, 22 % má podobné projekty 
týkající se IoT nebo Průmyslu 4.0. Organizace 
jsou v důsledku toho schopné fungovat pouze 
v reaktivním, nikoliv v proaktivním režimu, kon-
statuje studie. ■

/kp/

nové technologie mění i podniková nákupní oddělení, aneb když nakupuje mr. robot

JAk tEchnologiE nově formuJí poJEtí prácE

V rámci výzkumu společnosti Samsung zaměřeného na novou mobilní ekonomiku, proběhla 
studie Blurred World (Neostrý svět), zkoumající vzorce lidského chování v souvislosti s využí-
váním technologií na moderních pracovištích. 

Z průzkumu, zahrnujícího přes 5000 respondentů 
z 10 evropských zemí, vyplynula řada zjištění, které 
dokumentují, jak technologie mění práci i osobní 

život zaměstnanců, pracovní dobu, místo z kterého 
pracují, i zvyklosti považované na pracovišti za 
„obvyklé“. 

Práce a volný čas už nemají hranice
„Mobilní technologie mění způsob, jakým pracu-
jeme a jak se chováme, ať už v kanceláři nebo mimo 
ni. Vše počínaje pracovní dobou a konče podobou 
kanceláře se neustále vyvíjí, protože mobilní te-
lefony stírají hranice mezi tím, jak se chováme 
v pracovním a osobním životě, a prolínají se místa 
a okamžiky, kdy pracujeme a kdy trávíme volný čas,“ 
říká Phil Lander, vedoucí skupiny ETO-Mobile B2B 
ve společnosti Samsung.

foto: techieScoopes
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Stejně tak, jako po nástupu e-mailů nahradil tradiční 
pracovní dobu od 9 do 17 hod. tichý trend vyřizo-
vání pracovních záležitostí i v době pracovního 
volna, otevírají pokročilé mobilní technologie také 
nové možnosti pro čas i místo, kde pracujeme. 
Vstupujeme tak do nového věku „neviditelné“ práce 
mimo kancelář a mimo pracovní dobu.
Asi nepřekvapí zjištění, že se stírá rozdíl mezi 
„pracovní“ dobou a časem „volna“ a pojetí pracov-
ního dne je mnohem flexibilnější, přičemž i mezi 
různými zeměmi jsou značné rozdíly. Německo 
se může pochlubit největším počtem pracov-
níků začínajících pracovat brzo ráno (21 %), kdy 
začínají vyřizovat své pracovní záležitosti pro-
střednictvím e-mailu nebo telefonu mezi 6. a 7. 
hod. ráno. To jim dává velký náskok oproti 36 % 
pracovníků v dalších evropských zemích, kteří 
zahajují svůj pracovní den mezi 8. a 9. hodinou. 
Naopak nejpozději začínají pracovat zaměstnanci 
ve Španělsku a Itálii (mezi 9. a 10. hodinou ranní), 
zůstávají však v práci nejdéle: Až 47 % z nich 
končí po 18. hod.
Flexibilita, kterou přinášejí mobilní technologie, 
umožňuje lidem pracovat mimo kancelář a zkou-

šet nová prostředí. Například během dojíždění 
do práce pracují lidé nejvíce ve Švýcarsku, stráví 
průměrně 1,9 hodiny týdně kontrolou e-mailů 
a vyřizováním po telefonu. Velká Británie a Fran-
cie zase hlásí nejvíce lidí pracujících z domova, 
v obou zemích lidé takto pracují přes 8 hodin 
týdně, což je o více než 2 hodiny déle, než kolik 
činí evropský průměr.

Lepší výkon a efektivita? Jak kde…
Zaměstnanci přizpůsobují svůj život novému mo-
bilnímu způsobu práce, ale názory na to, do jaké 
míry je tento způsob účinný a efektivní, se liší. I když 
58 % evropských respondentů uvádí, že flexibilní 
a mobilní práce umožňuje lidem dosáhnout vyšší 
produktivity, téměř tři čtvrtiny (73 %) zároveň 
prohlašují, že jsou nejproduktivnější, když jsou na 
pracovišti fyzicky přítomni. 
Největšími zastánci mobilní práce jsou Francie, 
Švýcarsko a Velká Británie, kde až 68 % lidí nesou-
hlasí s tvrzením, že k produktivitě je třeba fyzická 
přítomnost na pracovišti.
Firmám po celé Evropě může flexibilnější pracovní 
síla pracující na dálku pomoci zvyšovat míru inovací 
a efektivity a otevřít novou éru růstu. 
Podniky a jejich zaměstnanci si osvojují nové 
vzorce mobilního chování, ale jak upozorňuje 
studie, je nutno se zamyslet i nad dopadem, jaký to 
může mít na používání dat, bezpečnost a ochranu 
soukromí - a zavést náležitou infrastrukturu, aby 
byla zajištěna ochrana citlivých firemních i osob-
ních informací. V souvislosti s nařízením GDPR 
potřebují mít podniky jistotu, že dokážou ochránit 

osobní údaje pracovníků a zajistit jejich bezpeč-
nost bez ohledu na to, kde a kdy zaměstnanci 
mobilní telefony používají. Stejně tak potřebují 
i jistotu, že z firmy neuniknou žádné citlivé in-
formace a k firemním datům nezíská nežádoucí 
přístup nikdo nepovolaný.
V souvislosti s tím vyvinul Samsung řešení posky-
tující podnikům technickou infrastrukturu k řízení 
a kontrole osobních údajů a obsahu. Nová bezpeč-
nostní platforma Samsung Knox, která splňuje poža-
davky obranného průmyslu a používá bezpečnostní 
mechanismy již na úrovni hardwaru, umožňuje 
jednotlivcům používat mobilní technologie tak, 
jak chtějí. 
Díky jednoduchému nastavení, zabezpečeným 
údajům a možnosti ovládání na dálku umožňuje 
podnikům využívat výhod nové mobilní ekonomiky 
s vědomím, že jejich data jsou v bezpečí. ■

Zlepšení beZpečnosti pomáhá šetřit

V ČR dochází ročně k více než 47 tisícům pracovních úrazů, což způsobuje, podobně jako 
nemoci z povolání, značné ekonomické ztráty. Navíc tím rostou i náklady na odpadové 
hospodářství. Úrazovost zaměstnanců zvyšuje i nesprávný výběr pracovních pomůcek, jak 
odhalují bezpečnostní audity.

Podle společnosti Ardon Safety, která se zabývá 
bezpečností práce v průmyslu, jsou diskrétní interní 
bezpečnostní audity pro firmy nezávazné. Jejich 
cílem je zjistit nedostatky týkající se bezpečnosti 
práce a v nákladech za ochranné pomůcky. Po-
máhají odhalovat vady v nastavení systému bez-
pečnosti práce, který pak nedostatečně chrání za-
městnance, a současně firmám ukazují, proč jim 
v souvislosti s pořizováním povinného ochranného 
vybavení pro zaměstnance vznikají nezřídka až 
milionové vícenáklady ročně. 
Výsledkem bezpečnostního auditu je návrh opat-
ření, díky kterému se firmy dozvědí, kde je po-
tenciál pro úspory a snížení pracovní úrazovosti. 
„Lépe nastavený systém bezpečnosti práce se pak 
samozřejmě odrazí také u dodavatelů ochranných 
pracovních prostředků. Namísto objednávek děla-
ných od stolu začnou s distribucí zboží, které lépe 
chrání zaměstnance i rozpočty firem,“ konstatuje 
Lubomír Winkler, bezpečnostní poradce Ardon 
Safety. 
„Zjistili jsme, že většina podniků investuje ne-
efektivně do osobních ochranných pracovních 

prostředků (OOPP) pro zaměstnance, např. rukavic 
nebo obuvi. Firmy často nakupují certifikované 
výrobky, které sice na papíře odpovídají bezpeč-
nostním normám, ale horší je to z hlediska reálné 
ochrany zaměstnanců nebo životnosti těchto 
prostředků,“ říká Lubomír Winkler, a pro ilustraci 
uvádí z praxe: „Pracovníci nejmenované firmy 

používali dvojitou vrstvu rukavic na každou dlaň 
v domnění, že tím zabrání pořezání při práci s ost-
rými plechy. Výsledkem byly nejen četné pracovní 
úrazy, ale i enormně vysoká spotřeba rukavic 
a s ní spojené náklady na odpady a čas strávený 
výdejem a obměnou nošených rukavic.“ Uvedený 
případ dobře ilustruje slabou informovanost firem, 
resp. jejich nákupčích, o technologickém vývoji 
na trhu s OOPP, který posunul ochranu zaměst-
nanců na zcela jinou úroveň, než jaká byla před 
několika lety. 
Nevhodně zvolené či zastaralé OOPP nejenže ne-
poskytují účinnou ochranu proti rizikům, ale zvyšují 
i náklady na odpadové hospodářství a logistiku 
firem. Expertka na bezpečnost práce Alena Komolá 
z poradenské společnosti Bureau Veritas to vysvět-
luje na příkladu: „Nákupčí pořídili zaměstnancům 
pracovní rukavice, které chrání jejich ruce před 
škodlivými látkami 6 hodin. Jsou sice levnější, jenže 
pracovní směna trvá 8 hodin. Takže pracovníci, aby 
dodrželi požadovaná pravidla bezpečnosti práce, 
jsou nuceni v jednom dni použít dva páry rukavic. 
Což znamená dvojnásobné náklady na OOPP, delší 
čas na fasování nových rukavic a více odpadu z vy-
řazených rukavic, který se musí odvézt.“ 
Je proto důležité, aby odpovědní pracovníci firem  
více přemýšleli nad tím, jaké pracovní pomůcky 
nakupují a zda skutečně odpovídají vykonávané 
práci a rizikům. Nejenže tím omezí riziko pracovních 
úrazů a sníží počet lidí na neschopenkách, ale také 
zefektivní své hospodaření. ■
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Foťáků v mobilu není  
nikdy dost

Duální fotoaparát v mobilech byl 
ještě nedávno revoluční novinkou, 
nyní jde o  běžnou záležitost a vý-
robci začínají soutěžit v počtu inte-
grovaných kamerek.
Huawei představil koncept nového 
modelu Mate 20, který má obsaho-
vat hned tři fotoaparáty a přisvětlo-
vací diodu v konfiguraci podobné 
„čtyřce” na hrací kostce. Kromě toho 
bude jako první obsahovat nový 
čipset Kirin 980 vyrobený 7nm tech-
nologií, nabízející díky úspornějšímu 
výrobnímu procesu až o 40 % lepší 
energetickou efektivitu a o pětinu 
lepší výkon oproti svému před-
chůdci. Ten byl mj. prvním čipsetem 
této kategorie, vybaveným umělou 
inteligencí. 
LG představil svou vlajkovou loď V40 
ThinQ, – mobil, který má dokonce 
pět fotoaparátů: Trojici umístěnou 
spolu s přisvětlovací diodou a lase-
rovým měřidlem, a na přední straně 
je doplňuje duální selfie kamerka 
také s přisvětlovací diodou a lase-
rovým dálkoměrem.  
Jako první na světě představil mo-
bil s 5 fotoaparáty Samsung. Model 
Galaxy A9 má na „zádech“ hned čtyři 

fotočipy s různým rozlišením, svě-
telností a úhlem záběru, a vpředu 
24MP selfie kameru.
Ve finále pak už snad zbývá počkat 
jen na (dosud nespecifikované) uve-
dení nového smartphonu Nokia. Na 
snímku z „únikového“ serveru Leaks, 
zachycujícím jeho zadní stranu, je 
vidět pětice obrazových snímačů 
rozmístěných spolu s přisvětlovací 
diodou netypicky do šestiúhelníku 
s infračerveným ostřením uprostřed, 
a pokud přičteme další selfie snímač 
vpředu… ■

letecká válka vstupuje  
do nové éry

Dramatické vzdušné souboje letec-
kých es ve vojenských konfliktech už 
budou možná brzy patřit historii. Na 
nebi se budou střetávat proti sobě 
bezpilotní robotické stroje. 
Americké vojenské letectvo infor-
movalo poprvé o události, která je 
začátkem nové éry vzdušných sou-
bojů. Podle informací US Air Force loni 
americký dron typu Reaper sestřelil 
další dron. Tato akce je zcela novým 
momentem v historii letecké války, 
protože bezpilotní letadla tím začí-
nají pronikat do přímých leteckých 
soubojů, které byly dříve výhradní 
doménou strojů s lidskou posádkou. 
Plukovník Julian Cheater, velitel 432. 
vzdušného expedičního křídla „Hun-
ters” uvedl v rozhovoru pro server Mi-
litary.com, že bezpilotní MQ-9 Reaper 
vystřelil řízenou střelu typu vzduch-

-vzduch s infračerveným naváděním 
proti manévrujícímu cíli. Šlo o menší 
terčový dron, jejž zasáhla naváděná 
raketa. MQ-9 Reaper je větší, těžce 
ozbrojená verze dronu MQ-1 Predator 
a může nést čtyři rakety AGM-114 Hell-
fire Hell-Air a dvě 500librové laserem 
nebo GPS naváděné bomby. Ame-
rické vojenské použití bezpilotních 
letounů prožilo dramatický rozmach 
v době po 11. září, ale zatím šlo ve-
směs o využití dronů k průzkumným 
úkolům a později k přesným útokům 
na vybrané pozemní cíle. Letectvo 
již také vcelku běžně používá drony 
plnící úlohu cvičných cílů, a v několika 
případech došlo v oblastech ozbro-
jených konfliktů k sestřelení dronu 
vojenskými piloty, ale zmíněná akce 
je první případ, kdy dron byl sestřelen 
dalším bezpilotním strojem. ■

Head-up displej pro potápěče

Profesionální potápěči musejí často 
pracovat v podmínkách, kde je voda 
příliš tmavá, aby viděli i s pomocí 
světelného zařízení na zápěstí. Tuto 
situaci by jim měl pomoci vyřešit nový 
head-up displej (HUD), vyvíjený ame-
rickým námořnictvem.
HUD bude umožňovat vojenským 
potápěčům lepší navigaci pod vodou 
a současně jim uvolní ruce pro vyko-
návání dalších úkolů. Systém Shadow 
NAV je zařízení, které má umožnit, 
aby „globální potápěčský průmysl, vo-

jenský a nevojenský, mohl provádět 
bezpečné a efektivní operace“. Přístroj, 
který lze namontovat na standardní 
potápěčskou masku, poskytuje infor-
mace o ukazateli kompasu, hloubce 
a dalších důležitých datech. Jeho ba-
terie by měla vydržet po dobu více 
než 20 hodin. 
Shadow NAV by měl snížit množ-
ství potápěčů, které je potřeba pro 
provedení určité podvodní operace 
a umožnit jim, aby se mohli orientovat 
pod vodou i za velmi ztížené viditel-
nosti v prostředí se špatným nebo 
žádným světlem. Ačkoli byl Shadow 
NAV vyvinut společně s americkou 
armádou, využít zařízení budou moci 
pravděpodobně i jiní - výrobce hodlá 
uvolnit tento systém pro potápěče na 
celém světě. Takže kromě vojenských 
aplikací by mohl nalézt uplatnění 
např. u záchranných operací nebo 
v jakékoli jiné situaci, kdy potápěči 
potřebují pracovat v podmínkách sla-
bého osvětlení a nízké viditelnosti. ■

pradědeček autonomnícH 
automobilů

Samořiditelné automobily jsou 
fenoménem zejména posledních 
let a dekád, ale historie autonom-
ních vozidel je delší, než si možná 
myslíte. 
O automatickém vozu začali inže-
nýři a vynálezci přemýšlet už ne-
dlouho poté, co automobil jako 
takový vznikl. Prvním vozem na 
světě, který neovládal přímo v něm 
sedící řidič, byl koncept Chandler, 
který představil vynálezce Francis 
Houidina v New Yorku v roce 1925. 

Díky podobnosti jeho jména s pro-
slulým eskamotérem Houdinim si 
mnoho lidí myslelo, že jde o další 
trik tohoto kouzelníka. Chandler 
sice nebyl zcela samořiditelný vůz, 
ale dálkově řízený automobil ovlá-
daný pomocí systému, kterým jej 
vybavila společnost Houdina Radio 
Control. Tvořila jej dvojice přijímačů 
rádiového signálu, které obsluho-
valy dva vysílače namontované 
na následujícím vozidle. Operátor 
druhého vozu přenášel příkazy přes 

rádio do robotického 
vozu a elektromotory 
uváděly do pohybu 
volant, plynové a brz-
dové pedály, spojku 
a řazení. A další me-
tou už byl vůz, který 
by dokázal jezdit bez 
zásahu člověka. ■První „bezpilotní“ vůz na světě: Chandler
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Kamera s aI doKáže  
rozpoznat zbraně
Americká firma Athena Security vy-
vinula inteligentní kamerový systém, 
který má detekovat zbraně ve video-
záznamu s 99% přesností. Techno-
logie je již uplatněna na řadě míst, 
např. ve školách, které se v USA nyní 
často potýkají s případy střeleckých 
incidentů.

„Technologie funguje pomocí počíta-
čového vidění, AI využívá speciální al-
goritmy pro detekci objektů a měření 
jejich rychlosti,“ řekl Chris Ciabarra, 
technický ředitel Athena Security. 
V případě střelby ve škole, by měl sys-
tém aktivovat policii během několika 

minut od momentu, kdy by střelec 
(nebo potenciální střelec) poprvé 
vytáhl zbraň. V ideálním případě by 
detekční systém mohl sloužit jako do-
statečně odrazující prostředek, který 
způsobí, že střelec uteče, když zjistí, že 
je sledován kamerou ještě dříve, než 
na někoho vystřelí; nejhorší scénář 
by stále znamenal, že by policie při-
jížděla na místo činu rychleji, včetně 
zdravotního personálu.
Instalace technologie je jednoduchá 
– IP adresa je používána stávajícím 
bezpečnostním kamerovým systé-
mem, který společnost zapojí do 
svého na cloudových technologiích 
založeného systému. Podle Chrise Ca-
barry může být stejná technologie 
použita také k identifikaci událostí, 
jako je např. uklouznutí a pád. Navíc 
může být systém napojen na bezpeč-
nostní technologie jiných výrobců – 
umožňuje např. zastavit výtahy nebo 
zamknout bezpečnostní dveře v pří-
padě, že je zjištěna určitá situace. ■

mercedes bude radIt řIdIčům

Budoucí modely Mercedesu budou 
využívat údaje o trestné činnosti 
a křížové odkazy na policejní statis-
tiku s navigací na dostupná parko-
vací místa k tomu, aby doporučily 
bezpečné parkoviště. 
Aplikace, která je v současné době 
vyvíjena pro USA, kde jsou údaje 
o trestné činnosti veřejně dostupné, 
by mohla snížit pravděpodobnost, 
že se řidiči na svých cestách mohou 
setkat s vandalismem, útoky a dalšími 
zločiny v rizikových oblastech. Napří-
klad jim pomůže se vyhnout nebez-
pečné oblasti při hledání parkovacího 
místa díky barevnému systému, který 
bude odrážet úroveň rizika.
„Vzali jsme otevřené údaje ze 
Seattlu a porovnali je s daty 

z parkovacích míst na vybraném 
cílovém místě. Můžeme vybrat 
parkovací místo a analyzovat, 
kolik kriminality se v této oblasti 
stalo v posledních týdnech. Ze-
lená ukazuje, že oblast je velmi 
bezpečná, takže je možné tam 
s klidem zaparkovat, žlutá zna-
mená, že je to stále v pořádku, 
ale vyplatí se větší obezřetnost, 
a červená signalizuje, že tam 
byste neměli jezdit,“ řekl vývojář 
softwaru Markus Ehmann.
Služba bude také poskytovat další 
informace, jako např. pěší vzdále-
nost k cíli, poplatky za parkování 
nebo dopravní zácpy zobrazované 
prostřednictvím nové obrazovky 
infotainmentu. ■

Tohle by se vám v „zelené” zóně stát nemělo

sKládací přIlba jaKo KšIltovKa

Přilba je povinnou výbavou motorkářů 
a dobrovolně i u dospělých cyklistů. 
Může v případě pádu zabránit zranění 
nebo i zachránit život, ale mnoho lidí 
se jejímu nošení brání, protože se cítí 
nekomfortně nebo zabírá moc místa. 
Novinka vyvíjená firmou Park & Dia-
mond tyto problémy řeší.
Nese název po křižovatce, kde se se-
stra jednoho ze zakladatelů zapletla 
při běhu do nehody, po níž strávila 
několik měsíců v komatu. A právě 
tato událost inspirovala Davida Halla 
a Jordana Kleina, aby vyvinuli přilbu 
zcela nového typu. Díky měkké vnější 
vrstvě a stínicímu štítku vypadá jako 
běžná kšiltovka, navíc je skládací, 
takže zabere minimum místa (přilbu 
lze složit do obalu o velikosti lahve 
na vodu), ale po rozložení funguje 
jako standardní přilba. Váží jen 300 g.
Vrchní textilní vrstva je odníma-
telná, omyvatelná a zaměnitelná, 
což umožňuje uživateli střídat různé 

styly a barvy. Důležité je však to, co je 
pod ní. Několikavrstvý kryt hlavy ze 
speciální pěny EVA, polykarbonáto-
vého pláště a vlastních kompozitních 
materiálů, navržený aby co nejlépe 
absorboval a odváděl energii z nárazu.
Tvůrci uvádějí, že helma byla podrobena 
důkladnému testování a vyhovuje bez-
pečnostním normám v USA, Kanadě 
a Evropě. Ovšem u produktů této kate-
gorie je požadována i náročná certifikace, 
což může projekt, na který firma sbírá 
finance na crowdfundingovém serveru 
indiegogo, poněkud protáhnout oproti 
plánovanému harmonogramu. ■

po asteroIdu hopsají  
japonští robotI
A poslali z něj už i fotografie a video, 
které je vůbec historicky prvním zá-
znamem z asteroidu. Dvojici malých 
robotů poháněných solární energií 
dopravila na 290 milionů km vzdálený 
asteroid Ryugu mise Hayabusa 2 (jap. 
Sokol) japonské agentury JAXA. 
Úkolem robotických vyslanců, které 
„vysadila“ ve výšce ca 50 m je pro-
zkoumat jeho povrch, po kterém se 
budou pohybovat pomocí zhruba 
15metrových skoků. Vzhledem 
k neexistující gravitaci a malé hmot-
nosti (ca 1 kg) robotů 
budou dopadat zpět 
na povrch asteroidu 
několik minut. Sonda, 
která obsahuje ještě 
jeden kontejner s dal-
ším robůtkem se drží 
u asteroidu a během 
příštího roku by se měl 

dostat do akce na povrch asteroidu 
i on. Na jaře plánují výzkumníci ze 
sondy do asteroidu střelit a odebrat 
pod jeho povrchem vzorky, které by 
měla sonda v roce 2020 dopravit na 
Zemi. Cílem mise je lépe porozumět 
procesu utváření Země, k čemuž by 
měly pomoci vzorky a měření aste-
roidu Ryugu, který má necelý kilo-
metr (900 m) v průměru a jehož stáří 
se odhaduje na čtyři miliardy let. 
Údajně by mohl obsahovat i stopy 
vody. ■

Foto: Park & Diamond
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CO KDYSI BYLO NOVINKOU 
aneb co se psalo před více než půl stoletím 
v populárním měsíčníku „Svět techniky”

Ruční vysavač prachu
Malý ruční vysavač prachu na obrázku má tu před-
nost, že není vázán na přívod elektrického proudu. 
Může se vzít s sebou na táboření nebo při cestě au-
tomobilem a se stejnou výhodou je možno ho pou-
žívat v domácnosti při kartáčování obleků, při čištění 
ubrusů, polštářů atd. Může být použít jako kartáč 
k nejrozličnějším účelům, což je zvlášť výhodné, 
neboť vůbec nevíří prach. Prach je zachycován do 
sáčku stejným způsobem jako u velkých vysavačů.
Přístroj je velmi vhodný do ruky, je vzhledný a velmi ob-
líben. K pohonu elektromotorku postačují dva články 
sloupkové baterie po 1,5 V (tzv. monočlánky). Motor 
je výkonný a pracuje nejméně rok bez poruchy. ■

Jeřáb – vrtulník
Jedna americká firma zkonstruovala pro ná-
mořnictvo plošinový vrtulník s automatickým 
ovládáním, poháněný elektromotorem, který 
je napájen kabelem ze země, popřípadě z lodi. 
Vrtulník je zařízen tak, že může nepřetržitě stát 
ve vzduchu na jednom místě a může ho být 
použito jako jeřábu. ■

Nylonové panty
Takovéto panty jsou velmi odolné proti pově-
trnostním vlivům v zimě i v létě. Není třeba je 
mazat a nikdy nevržou. Jejich montáž je jedno-
duchá. Přilepí se na dveřní nebo okenní závěsy 
roztokem plastické hmoty nebo nějaké prysky-
řice. Jsou asi 7krát lehčí než kovové závěsy. ■

Radar v domácnosti
Ve snaze pomoci ženám vyvinuli technici nový sys-
tém vaření – radarem. Tak byl radar (vysílač elektro-
magnetických vln vysokých frekvencí) pozměněn 
pro použití v domácnosti. 
Radarové vlny nemají nic společného s radioaktivním 
zářením. Jejich zvláštní vlastností, vyrobit v okamžiku 
prudké teplo, bude nyní použito k vaření. Vlny totiž 
pronikají každým materiálem s výjimkou kovů. Rozdíl 
mezi normální dobou vaření a novodobým systémem 
je 3–10násobný. Vaření je pravidelné a vzhledem 
k velké rychlosti neztrácí důležité vitamíny. Další výho-
dou je, že potraviny lze připravovat bez vody či jiných 
přísad. Barva, chuť a tvar zůstávají zcela zachovány. 
Jde o vysokofrekvenční elektronku, která pracuje 
s 2400 MHz, což odpovídá 2 400 000 000 kmitů 

za vteřinu. Tato speciální lampa – magnetron – se 
skládá z rezonanční kamery, anody a katody ze 
směsi wolframu a barya. Katoda rozpálená do běla 
vysílá elektrony k anodě, jejichž potencionál činí 
4500 V. Mocné magnetické pole permanentního 
magnetu řídí proud elektronů v kruhovém pohybu. 
Tento vír je veden vnitřkem magnetronu k určité 
rezonanci. Vyzářené energie se použije k vaření, 
zatímco okolí zůstává chladné. Zásobování mag-
netronu, jehož výkon je až 2,5 kW, se dosahuje 
napájecím přístrojem, jehož úkolem je měnit síťový 
proud 220 nebo 380 V ve střídavý proud nízkého 
napětí 5-7 V a ve stejnosměrný proud vysokého 
napětí 4500-5000 V. Aby se zajistila bezpečnost 
funkcí a zvláště citlivých částí přístroje, je činnost 
důležitých částí chráněna zvláštními relé. ■

První švýcarská elektronová kamna – v levé části je elektronový vařič a pod ním elektronová aparatura 
s magnetronem a ventilací k odsávání par tvořících se při vaření, v pravé části je normální ohniště a pod ním 
vysoce výkonný gril

Technika lidové Číny
V Anšanu postavili v pořadí již čtvrtou největší kokso-
vou baterii podle nejnovější techniky. Baterie bude 
ročně dávat 450 tisíc tun koksu a více než 200 milionů 
kubických metrů plynu, což znamená denní kapacitu 
přes půl milionů kubických metrů plynu. ■

Opravdu univerzální
V NDR zhotovili univerzální tužku, která má na svém 
obvodu logaritmické pravítko a je zakončena teplomě-
rem. Tato originální tužka poskytne neocenitelné služby 
nejen v provoze, ale i ve výzkumných ústavech. ■

Ochrana laku pod lištami
Konzervování laku za okrasnými lištami a jinými 
ozdobami na karoserii vozidla je obvykle slabou 
stránkou péče o vůz. A přece právě tady často 
začíná poškozování souvislého filmu laku drobnými 
zrnky písku a jinými nečistotami, jež se sem dostá-
vají  za jízdy nebo i při čištění vozidla. Otřesy za jízdy, 
boucháním dvířky a jinými vlivy pak tyto drobné 
mechanické částečky prodírají lak a uvolňují cestu 
ničícímu rezu. Nebezpečí můžeme čelit tím, že vždy 
asi po šesti týdnech vpravíme za lišty a jiné ozdoby 
velmi řídký roztok vosku impregnujícího lak. Dobře 
se k tomu hodí stříkací flakonky z plastické hmoty 
nebo malé olejničky pro mazání šicích strojů. ■

Maloobsahové vozy
Vozy o malém obsahu jsou stále středem zájmu 
všech motoristů. Vždyť mnohé z nich zachovávají 
levný provoz motocyklu a výhody automobilu se 
střechou nad hlavou a čtyřmi koly. Mezi nejznámější 
značky, které sériově vyrábějí malé vozy, patří: Zun-
dapp Janus (250 ccm, 14 k), Citroën 2 CV (425 ccm, 
12 k), Typ 50 (500 ccm, 18 k), NSU Prinz (583 ccm, 20 
k), BMW 600 (585 ccm, 20 k), DAF (590 ccm, 25 k), 
Goggomobil T600 (590 ccm, 25 k), Lloyd Alexander 
(600 ccm, 19 k), Fiat 600 (630 ccm, 19 k), Saab 93 (750 
ccm, 33 k), Renault Dauphine (845 ccm, 27 k). ■

56_57_TM10.indd   56 12.10.18   12:57



retro – relax

57říjen 2018       /   

Otec raket
Myšlenka použít raket k pohonu letadel vzešla, pokud známo, poprvé u ruského revoluci-
onáře a strůjce atentátu na cara Alexandra II. (v březnu 1881) Kibalčiče. Projekt takového 
letadla načrtl ve vězení před popravou. 
Zakladatelem teorie i techniky raketových letadel je ale Ciolkovskij. Vyřešil postupně všechny 
základní problémy raketodynamiky a raketonautiky (raketového létání). Ve své práci Zkoumání 
vesmírného prostoru raketovými přístroji (1903) vyvodil základní rovnici k výpočtu maxi-
mální rychlosti, jaké může dosáhnout raketa po vyčerpání celé zásoby paliva. Tato rovnice, 
která nese jeho jméno, ukázala cestu, jak vybavit raketu, aby se dostala z vlivu zemské 
tíže a mohla se pohybovat v meziplanetárním prostoru. V téže práci dodal Ciolkovskij 
také schéma rakety s reaktivním motorem na kapalné palivo. Rozřešil i četné problémy 
konstrukce rakety, jakož i technické a jiné problémy vlastního letu rakety do vesmíru. ■

Myšlenka použít raket k pohonu letadel vzešla, pokud známo, poprvé u ruského revoluci-
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Vyhrajte vstupenky 
do NTMdo NTM

Vyluštění sudoku z minulého čísla TM 09/2018:
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Vylosovaní luštitelé sudoku z minulého čísla:
Václav Tomášek, Benešov
František Bláha, Praha
Olga Svilanová, Kutná hora

Stačí vyluštit a zaslat na adresu redakce: 
TechMagazín, Pod Višňovkou 35, 140 00 Praha 4

CENA PRO TŘI PRVNÍ NEJRYCHLEJŠÍ ŘEŠITELE: 
Volná vstupenka pro dvě osoby do Národního technického muzea v Praze. Čestnou 
vstupenku je možno kdykoliv směnit v pokladně muzea. Nenechte si ujít jedinečný zážitek 
z nově koncipovaných expozic představujících staletí technického vývoje.

Pravidla sudoku jsou prostá: 
stačí vyplnit hrací plochu složenou z devíti čtverců tak, aby v každé řadě, v každém sloupci a také v každém čtverci 
byly umístěny číslice od 1 do 9, přičemž se čísla v jedné řadě, sloupci či čtverci nesmí vyskytnout dvakrát. 
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Automobilky v Číně
Čínská lidová republika odstraňuje zaostalost 
země neuvěřitelným tempem. Jako kouzelným 
proutkem kdyby mávl, říkají ti, kdož Čínu navštívili. 
O tom, jak se lidové vládě podařilo využít iniciativy 
a schopnosti čínského lidu, svědčí, že za několik let 
bude tato země soběstačná i ve výrobě osobních 
a nákladních automobilů. Na obrázku je automobil 
Dongfeng z čínské výroby. Jeho výkon je 70 koní 
a dosahuje rychlosti 128 km/hod. ■

Malý Trabant
Německý vůz Trabant, vyráběný au-
tomobilkou Sachsering ve Zwikau 
(NDR), zatím dokazuje, že má velmi 
dobré jízdní vlastnosti a že je i do-
statečně pohodlný. Má náhon na 
přední kola, dvouválcový dvoutaktní 
motor vzduchem chlazený o vý-
konu 18 k při 3750 ot./min. Celková 
váha vozidla je 620 kg. Tento výcho-
doněmecký Trabant  je schopen 
dosahovat rychlosti 90 km/hod. ■

Čtyři tisíce míst
V nejbližší době se začne stavět v Moskvě biograf 
pro čtyři tisíce diváků, kde se budou promítat jak 
obyčejné, tak i širokoúhlé a panoramatické filmy. 
Největší vzdálenost od plátna k hledišti bude 
50 m. ■

Malý Trabant
Německý vůz Trabant, vyráběný au-
tomobilkou Sachsering ve Zwikau 
(NDR), zatím dokazuje, že má velmi 
dobré jízdní vlastnosti a že je i do-
statečně pohodlný. Má náhon na 
přední kola, dvouválcový dvoutaktní 
motor vzduchem chlazený o vý-
konu 18 k při 3750 ot./min. Celková 
váha vozidla je 620 kg. Tento výcho-
doněmecký Trabant  je schopen 
dosahovat rychlosti 90 km/hod.
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23.–26. 10. Hannover, Německo: 
EuroBLECH – veletrh technologií 
zpracování kovu. Pořádá/info: Mack-
-Brooks Exhibitions Ltd, tel.: +44 
(0)1727 814400, fax: +44 (0)1727 
814401, e-mail: info@blechevents.
com, www.euroblech.com/2018

1. 11. Kyjev, Ukrajina: 
EV FORUM 2018 – fórum o elektric-
kých a hybridních vozidlech a infra-
struktuře pro elektromobilitu. Pořádá/
info: Euroindex Ltd., tel.: +380 (44) 
461-9300, fax: +380 (44) 461-9300, 
e-mail: info@eindex.kiev.ua, https://
evforum.org

1.–6. 11. Tokio, Japonsko: 
JIMTOF – mezinárodní veletrh obrá-
běcích strojů, který představuje nej-
novější technologie v oboru. Pořádá/
info: Tokyo Big Sight Inc., tel.: +81-
3-5530-1111, fax: +81-3-5530-1222, 
e-mail: jimtof@tokyo-bigsight.co.jp, 
www.jimtof.org/en/

2.–4. 11. Sosnowiec, Polsko: 
TOOLEX – veletrh obráběcích strojů, 
nástrojů a technologií zpracování. 
OILexpo – oleje, maziva a kapalinové 
technologie pro průmysl. Wirtotech-
nologia – veletrh nástrojů a metod 
virtuálního zpracování. Pořádá/info: 
Expo Silesia Sp. z o.o., tel.: +4832 78 

87 596, fax: +4832 78 87 502, e-mail: 
exposilesia@exposilesia.pl, www.ex-
posilesia.pl/toolex, www.exposilesia.
pl/oilexpo/pl/, www.exposilesia.pl/
wirtotechnologia

2.–5. 11. Utrecht, Nizozemsko: 
Industrial Processing – obchodní 
výstava pro kompletní zpracovatel-
ský průmysl. World of Technology 
& Science – výstava přenosu ener-
gie, tovární automatizace a řízení po-
hybu. Pořádá/info: VNU Exhibitions 
Europe, tel.: +31 (0)30 – 295 2700, 
fax: +31 (0)30 – 295 2701, e-mail: 
info@vnuexhibitions.com, https://
wots.nl/

Měsíčník pro technické obory, vědu, 
výzkum, strojírenství, plastikářský a au-
tomobilový průmysl, IT a technické 
školství
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Dárkový certifikát – soutěžte s námi 
Dárkový certifikát ročního předplatného časopisu TechMagazín je vhod-

nou pozorností k obdarování technicky 

zaměřených lidí.

Pro získání certifikátu stačí napsat na e-

-mail: predplatne@techmagazin.cz a po 

obdržení fakturačních dat uhradit cenu 

za předplatné 300 Kč. Redakce zašle obra-

tem Dárkový certifikát na Vámi udanou 

adresu. 

Nový předplatitel (ale i stávající) se může 

ihned zapojit do předplatitelské soutěže, ve 

které se nyní losuje o elektrické nářadí japon-

ské značky HITACHI – HIKOKI. Více na str. 59
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paní/pan  ............................................................................................................................................................
Tímto získává roční předplatné časopisu

které věnuje  ......................................................................................................................................................

Za redakci TechMagazín PhDr. Josef Vališka, šéfredaktor

Dárkový certifikát

Zahraniční akce pod hlavičkou CzechTradu

Agentura CzechTrade organizuje české účasti na mezinárodních 
veletrzích, při kterých zahraniční zastoupení nabízí řadu dopro-
vodných služeb pro zvýšení zájmu o české vystavovatele ze strany 
zahraničních obchodních partnerů.

5.–8. 3. 2019, Lyon, Francie
Global Industrie 2019 – veletrh 
propojuje čtyři akce – Midest, Smart 
Industries, Industrie a Tolexpo. Ná-
vštěvníci zde najdou sektor průmys-
lových subdodávek, sektor určený 
pro digitalizaci a modernizace prů-
myslu či sektor zaměřený na techno-
logie a vybavení. Účast na veletrhu 
je podpořena z projektu NOVUMM 
spolufinancovaném z OP PIK a je 
možné na ni čerpat podporu až do 
výše 80 000 Kč.
Kontakt: Jana Jíchová, tel.: 224 
907 528, jana.jichova@czechtrade.cz

12.–14. 3. 2019, Paříž, Francie
JEC World 2019 – Unikátní světový 

veletrh kompozitních materiálů po-
krývající celý produktový cyklus od 
surovin až po finální výrobky z kom-
pozitů. Účast na této akci je podpo-
řena z projektu NOVUMM KET spolu-
financovaného z OP PIK a je možné 
na ni čerpat podporu formou zvý-
hodněné služby až do výše 90 000 Kč.
Kontakt: Martina Handrlicová, tel.: 
224 907 519, martina.handrlicova@
czechtrade.cz

4.–7. 4. 2 019, Istanbul, Turecko
Automechanika 2019 – veletrh 
je zavedenou mezinárodní událostí 
na poli automobilového průmyslu. 
Značka Automechanika stojí za 
úspěšnými veletrhy pro automobi-

lovou OEM produkci po celém světě. 
Výstava v Istanbulu se umisťuje na 
druhé až třetí pozici co do význam-
nosti v celé síti těchto veletrhů. 
CzechTrade na ni již tradičně bude 
pořádat expozici pro společnou pre-
zentaci českých firem. 
Kontakt: Jiří Rak, tel.: 727 871 639, 
jiri.rak@czechtrade.cz

25.–29. 6. 2019, Düsseldorf, Německo
GIFA 2019 – jednou ze čtyři roky se 
otevírají brány veletrhu GIFA, který je 
celosvětově prvotřídní platformou 
pro prezentaci nejnovějších trendů, 
inovací a technologií ve slévárenském 
průmyslu. Na společném stánku 
s CzechTrade budou mít vystavova-
telé jedinečnou příležitost napřímo 
oslovit přední světové firmy z oboru. 
Kontakt: Dagmar Matějková, tel.: 
724 340 444, dagmar.matejkova@
czechtrade.cz
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Startuje druhé kolo soutěže časopisu TechMagazín se značkou HITACHI, dnes již HiKOKI

Chcete-li získat tuto značkovou elektrickou 
řetězovou pilu, pak stačí:

●   zajistit si předplatné časopisu 

TechMagazín na: 

www.techmagazin.cz/predplatne 

●   správně odpovědět na níže 

položenou otázku

Odpovědi posílejte na e-mailovou adresu: predplatne@techmagazin.cz
Soutěž o elektrickou pilu startuje ve vydání č. 10 (které nyní držíte v ruce) a končí v č. 12, 

kde bude zveřejněno jméno vylosovaného výherce. 
Poté bude následovat pokračování soutěže o další zajímavý produkt značky HiKOKI.

Losování a předání výhry bude probíhat za účasti zástupce společnosti HiKOKI.

Soutěžní otázka:
V kterém roce byla založena japonská společnost HITACHI a kde je její sídlo?

Soutěžit mohou nejen noví, ale i stávající 

předplatitelé časopisu TechMagazín.

Technické parametry:

Napětí: 230 V

Příkon: 2000 W

Délka vodicí lišty: 400 mm

Rychlost řetězu: 14,5 m/s

Olejová nádržka: 150 ml

Hmotnost: 5,4 kg

Společnost Hitachi Koki Co., Ltd., se od října letošního roku přejmenovala na HiKOKI, tzn., 

že i řady elektrických nástrojů již budou prodávány pod značkou HiKOKI.

Relaxujte na dokonale 
upravené zahradě!

Elektrická pila CS40Y je oblíbená díky vyvážené konstrukci 

pro lepší kontrolu řezu a výkonnému motoru. Mezi 

nesporné výhody patří napínání řetězu bez použití nářadí, 

mechanická brzda řetězu a možnost nastavení množství 

průtoku mazacího oleje.
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Tooling the Future
www.ceratizit.com

SJEDNOTILI JSME ZKUŠENOSTI 
PRO OBRÁBĚNÍ
Nový Tým Cutting Tools skupiny CERATIZIT Group

CERATIZIT je vyspělá engineeringová skupina
specializující se na nástrojové technologie a tvrdé 
materiály.

Čtyři odborníci, jeden silný tým! To je CERATIZIT Group v oblasti obrábění. Jako technologický lídr nabízíme 
nejkomplexnější sortiment produktů a souhrn znalostí ve všech oblastech třískového obrábění. A spolu s naší 
výrobní odborností by měl být Tým Cutting Tools první volbou našich zákazníků. Naše kompetenční značky 
CUTTING SOLUTIONS BY CERATIZIT, KOMET, WNT a KLENK spojují všezahrnující servisní koncept s 
nejmodernější logistikou. Takto jsme schopni dodat široký výběr inovativních produktů v nejkratším čase – 
i do zítřka.
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