
Rozhovor Takeshi Yamamoto
Cestou k automatizaci je i schopnost 
samostatné diagnostiky.

Tribotechnika
Kvalita oleje či maziva hraje 
významnou roli v prediktivní údržbě.

Letiště pro ptáky
Cílem je vytvoření klidové zóny 
pro migrující ptačí hejna.
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Řezné násTRoje  
a upínací sYsTémY
Produkty nové generace ukazují 
trendy směřování nástrojové techniky 
i upínacích systémů moderních 
obráběcích strojů.
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pomáhají úspěšným firmám ve všech odvětvích.

www.helios.eu
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Tel.: +420 244 104 111 nebo e-mail: info-cz@assecosol.com
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 ediToRiaL

podzimní biLancování
Na hřbitovech již pohasly „dušičkové“ svíčky, za ploty haloweenské dýně, 
a ráno škrábeme jinovatku ze skel svých čtyřkolých miláčků – neklamný 
příznak, že rok se překlápí do svého závěrečného období. 
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My, pragmatičtější jedinci, se kromě již zmíněné 
romantiky těšíme na svatomartinskou husu, 
mikulášské a následně i vánoční nadělení, které 

je s tímto kalendářním úsekem spojováno. Předvánoční 
besídky nevyjímaje, i když už i v této oblasti lze pozoro-
vat intenzivní přípravu na (možná) nadcházející léta hos-
podářského utlumení. Biblických sedm let tučných prostě 
časem střídá příslovečných sedm let hubených, „c‘ est la 
vie“, neboli tak už to na světě chodí, jak říkají Francouzi. 
Tedy přesněji řečeno, život už takový jest... a život, jak 
známo, je pes, jak tvrdí pesimističtěji založení jedinci, 
jimž mohou oponovat notoričtí optimisté tím, že pes je 
nejlepší přítel člověka, a tudíž by nemělo být tak zle. My 
realisté tušíme, že líp už bylo... ale skutečně? 

Oním momentem, který mi evokoval toto téma, byly 
současné oslavy tří desetiletí, které uplynuly od doby, kdy 
se naše republika (tehdy ještě jako československá soci-
alistická) rozhodla vydat na cestu ke světlým, pro změnu 
kapitalistickým, zítřkům. Podobě jako každé výročí nějaké 
historické události, která změnila běh světových či (což je 
náš případ) lokálních dějin, inspirovaly i oslavy „sametu“ 
diskuse na téma: Máme se líp nebo hůř? 

statistiky prezentované moderátory Tv speciálů doku-
mentují, co vše se zlepšilo, jiní argumentují s průzkumy, 
kolik procent lidí se domnívá, že „dříve bylo líp“. rohlík stál 
X Kč, pivo Y, auto z. ale platy jsou dnes deseti- či jinak 
Xnásobné, za které si můžeme pořídit o něco více rohlíků 
či aut, takže ve finále jsme v plusu. 

Máme nejnižší nezaměstnanost v evropě i ve své historii 
(což zase dělá problém ekonomice). ale i v tomto ohledu 
jsou čísla statistik podobná jako ta „předlistopadová“ – jen 
s tím rozdílem, že tehdejší nezaměstnaní a) buď na to měli 
oficiální dekret (obvykle status svobodného povolání), bez 
něhož riskovali paragraf za tzv. příživnictví, nebo b) byli 
v base (nezřídka s přispěním téhož paragrafu, kde ovšem 

práceschopní stejně makali, třeba lepili pytlíky apod., a ne-
měli psychologa, kaplana, fitness a barevnou televizi).

Málokdo si ale uvědomí, že porovnáváme nesrovnatelné, 
a že život není jen prostá statistika, že je dobré si při srov-
návání čísel uvědomit skutečnost, že svět se za ty tři deká-
dy změnil. a to že hodně – počítače, internet, digitalizace, 
sociální sítě (ty se staly doslova posedlostí) a hlavně dnes 
už všudypřítomná globalizace. ne, že by nebyla už dříve 
(jen si vzpomeňte ze školy na dějepis, v němž se probírala 
např. španělská říše, nad kterou slunce nezapadá, nebo 
britské koloniální impérium obepínající rovněž celý svět), 
nový je ale rozměr – to co tu dosud nikdy nebylo, a co 
umožnily právě výše zmíněné faktory a pár dalších věcí. 

Takže statisticky patří dnešní čr k nejmírumilovnějším 
zemím světa, je v „top ten“ ze 163 hodnocených zemí 
(loni byla sedmá), a i když letošním 10. místem na první 
island ještě nemáme, měli bychom si považovat toho, že 
dokážeme být v něčem i před světovou elitou. například 
Usa, renomovaný exportér demokratických hodnot, jsou 
se svou 124 pozicí hluboce za námi. 

Podobně si na tom stojíme v obecné spokojenosti, kde 
jsme se poté, co jsme předběhli spojené arabské emiráty, 
dostali do první dvacítky nejšťastnějších zemí na světě, 
jimž dominují mezi 156 státy hodnocenými průzkumem 
Osn skandinávci (dánsko, norsko, island) a nizozemsko. 
slovenští „bratia“ možná teď trochu litují rozdělení – jsou 
až 38. zajímavé je, že do první desítky neprošla žádná 
ze supervelmocí – polepšila si jen velká Británie, která 
skončila na 15. místě. Ostatní vesměs o několik příček 
klesly – německo (17), Usa (19), Japonsko (až 58), rusko 
(68) a čína se s 93. místem taktak udržela v první stovce. 
někdy je prostě asi lepší nebýt velký... 

česko je podle nového indexu společnosti deloitte 
v kvalitě života na 24. místě (ze 149), a to i před Usa. Také 
je letos ekonomicky nejsvobodnější zemí (22. místo ze  
162 sledovaných států) na žebříčku kanadského institutu 
Fraser, kterému zatím vévodí hongkong..., uvidíme, jak 
dlouho jim to vydrží. Jinými slovy: i když na něco skoro 
pořád skuhráme, což máme už jaksi v národní povaze, 
statisticky podloženo si vlastně nežijeme tak špatně.

a při tom podzimním bilancování se nám také nenápad-
ně bez okázalých gest přehoupnul TechMagazín do svého 
11. ročníku. Takže bychom chtěli poděkovat všem, kteří  
mu to svou přízní umožnili, a držte nám palce do další 
dekády! 

Josef Vališka, šéfredaktor
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RepoRTáž 
všechna dílčí zařízení linky 
jsou napojena na vlastní 
informační systém, odkud 
čerpají parametry k právě 
vyráběnému výrobku.

TechnoLogie 
nový skafandr je jakousi 
osobní kosmickou lodí 
poskytující astronautům 
potřebnou ochranu  
v kosmickém prostředí.

RozhovoR 
K dosažení automatizace 
nestačí jen přidat robota, 
stroj sám musí být  
absolutně spolehlivý,  
nesmí se zastavit.

TRiboTechnika
ze stavu provozních  
kapalin, mezi něž patří  
i oleje a maziva, lze  
poměrně přesně zjistit  
stav příslušných strojů.

Téma
Trumfem nástrojů označovaných jako „inteligentní“ by  
měla být schopnost předávat data o svém využití.
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Žebříček Qs World University ran-
king poskytuje mezinárodní srovnání 
univerzit z celého světa – hodnotí je 
z hlediska akademické reputace, citace 
akademických pracovníků nebo inter-
nacionalizace školy. TUL se tak dostala 
do elitní skupiny, které již osm let v řadě 
vévodí americká univerzita Massachu-
setts institute of Technology (MiT), dále 
standford nebo harvard. z českých uni-
verzit je nejlépe hodnocenou Univerzita 
Karlova, která je mezi třemi stovkami 
nejlepších a pyšní se 291. místem. 

nově se TUL také umístila v žebříčku 
The Golden age pro univerzity s datem 
založení v letech 1945–67. Podle tvůrců 
žebříčku šlo o „zlatý věk“ vysokých 
škol, charakteristický rychlým rozvojem 
univerzit a rostoucími investicemi do 
výzkumu. K umístění jsou rozhodující 

kritéria jako možnosti a prostředí výuky, 
objem a přínos výzkumu a citovanost vě-
deckých pracovníků. TUL, která se zde 
objevila letos poprvé, se hned umístila 
na 201. až 250. pozici. z dalších čes-
kých univerzit se do hodnocení dostala 
Univerzita Pardubice nebo vysoká škola 
ekonomická v Praze.

TUL má v současnosti 6350 studentů 
studujících na 7 fakultách. Kromě nich 
vede také Ústav pro nanomateriály, 
pokročilé technologie a inovace. 

techmagazin.cz l 5
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ŠkoLY a insTiTuce

TuL zabodovaLa  
ve sRovnání univeRziT 
Technická univerzita v Liberci (TUL) se letos poprvé 
probojovala do prestižního žebříčku v celosvětovém 
srovnání vysokých škol. Přidala se tak k dalším osmi 
českým univerzitám v tomto elitním klubu. 

augmenTovaná ReaLiTa 
sLaviLa úspěch
na britském veletrhu advanced 
engineering představily české firmy  
s pomocí agentury czechtrade projekt, 
který přilákal pozornost předních 
britských společností. 

Již pošesté se pod taktovkou britské pobočky 
agentury CzechTrade uskutečnila česká expo-
zice na technologickém veletrhu advanced en-
gineering v britských Midlands. Ten představuje 
inovace zejména z oblasti leteckého a automo-
bilového průmyslu či motosportu.

Český pavilon měl navzdory velké konkuren-
ci co nabídnout. Navštívil jej i zástupce ikonické 
automobilky McLaren, který zde jednal s kom-
pozitní firmou 5M. Česká expozice přitáhla 
i další klíčové hráče ve Velké Británii, například 
Airbus Defence and Space, Jaguar-Land 
Rover, Tata Motors, Safran, IBM, Caterpillar 
Defence či technologického obra QuinetiQ. 

Kromě kompozit Češi nabídli i přesné ob-
rábění do leteckého průmyslu (CSO a Spo-
luWorks) a 3D tisk (Advanced Engineering). 
Technologie pak zastupovala audiodiagnostika 
strojů (Neuron Soundware), hi-tech elektro-
nika do elektrických leteckých motorů (MGM 
compro) a augmentovaná realita (Adamapp). 
Právě na jejím pozadí se podařil velmi zajíma-
vý projekt, který iniciovala britská pobočka 
CzechTradu. Společnost Adamapp vytvořila 
moderní interaktivní prezentaci pro Moravský 
letecký klastr, jenž zastřešoval hned čtyři firmy 
v českém pavilonu. Speciální prezentace spo-
čívala v tom, že návštěvníci namířili tablet na 
model letadla Evektor EV 55 Outback a postup-
ně klikali na jednotlivé části letounu a objevovali 
tak jejich dodavatele. 

Projekt slavil velký úspěch a o řešení do-
konce projevila zájem britská letecká aliance 
Midland Aerospace Alliance, jejímž členem je 
například společnost Rolls-Royce.

Prezentace za použití augmentované 
(rozšířené) reality je vnímána jako nový výrazný 
prvek marketingového úsilí českého leteckého 
průmyslu. Po premiéře v Birminghamu bude 
dále představena v Turíně a v létě 2020 na slav-
ném britském mezinárodním leteckém veletrhu 
Farnborough.  www.czechtrade.cz

28. listopad, Olomouc:  
Doing business – Velká Británie 
Jaká je aktuální situace ve velké Británii 
a s jakými perspektivními obory prora-
zit? využijte příležitosti setkat se s ředi-
telem zahraniční kanceláře CzechTrade 
v Londýně. Prozradí vám praktické tipy 
pro obchodování i jak si najít obchodní 
partnery. důležité téma bude brexit.
cena: zdarma

3. prosinec, Praha:  
Ochrana duševního vlastnictví  
ve firmách
víte, jaké duševní vlastnictví ve vaší 
firmě vzniká? dokážete s ním efektivně 
pracovat a vhodně jej chránit? Jste si 
jistí, že svým jednáním neporušujete 
duševní vlastnictví ostatních? Chrání 
česká ochranná známka vaše výrobky 
a služby i v zahraničí? vše se dozvíte 
na semináři.
cena: zdarma

5. prosinec, Ústí nad Labem:  
Skandinávie a Pobaltí aneb jak 
prorazit na trhy severní evropy
Konference přiblíží českým firmám 
aktuální exportní příležitosti ve skan-
dinávii a Pobaltí, strategie vstupu na 
trhy a praktické tipy pro obchodování. 
součástí jsou i individuální konzul-
tace s řediteli zahraničních kanceláří 
CzechTrade.
cena: zdarma

20. prosinec, Praha:  
Konzultační den Sae Dubaj 
setkejte se s ředitelem zahraniční kan-
celáře CzechTrade v dubaji a proberte 
možnosti exportu a doporučené kroky 
pro vstup na trh spojených arabských 
emirátů. dozvíte se, jaké jsou obo-
rové příležitosti, jak hledat obchodní 
partnery, možnost účasti na veletrzích 
a dalších akcích.
cena: zdarma

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

nejbLižŠí akce expoRTního vzděLávání 
czechTRade
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 Jaké trendy určují současné směřování 
strojírenství pro moderní průmyslovou 
výrobu?
Klíčové slovo je automatizace. K dosažení 
automatizace nestačí jen přidat robota, stroj 
sám musí být absolutně spolehlivý, nesmí 
se zastavit, jeho úkolem je vyrábět a obrábět 
díly. Cestou k tomu je i schopnost samostat-
né diagnostiky. aby se toho dosáhlo, musí 
být v řídicím systému obsaženy i další  
funkce pro diagnostiku a analýzu, umožňují- 
cí monitorovat a diagnostikovat podmínky 
i stav stroje, aby vyráběl dobré díly, to je 
klíčovým požadavkem. s tímto vybave-
ním můžete přidat robota a další systémy, 
jako třeba automaticky naváděné vozíky 
(aGv), a dosáhnout skutečné automatizace 
výroby. Ta je v současnosti důležitá hlavně 
kvůli nedostatku pracovních sil, a to nejen 
v číně, která je hlavním trhem, ale globálně. 
Postihuje i vyspělé země jako je třeba Finsko. 
Kvalifikovaných pracovníků je prostě kritický 

RozhovoR Takeshi yaMaMoTo

díly, ale vyrábět s minimem vedlejších časů, 
prostojů. a aby bylo možné minimalizovat 
tento neproduktivní čas, máme Connect Plan 
pro chytrou továrnu. Jakmile stroj neběží 
nebo neposkytuje plný výkon, systém na 
tuto skutečnost upozorní, zobrazí potřebné 
informace na displeji a obsluha okamžitě 
ví, co se děje. například v podniku jsou dvě 
směny, které mezi sebou začaly soupeřit ve 
zlepšování produktivity a zkracování nepro-
duktivních časů. Connect Plan má ai systém, 
který umožňuje v reálném čase sbírat data 
a analyzovat, proč se stroj např. zastavil, co 
vedlo k odstávce nebo k prodloužení času 
určité operace, a zda bylo příčinou třeba zá-
sobování nebo výměna nástroje. Po analýze 
můžete vidět, proč stroj nepracuje. Pokud je 
znám důvod tohoto nežádoucího stavu, pak 
je následně možné učinit stroj proaktivním, 
aby k takovýmto situacím nedocházelo. To 
umožňuje významně zkrátit nejen neproduk-
tivní, ale i výrobní časy, protože je okamžitě 

nedostatek, a klíčem k řešení těchto problé-
mů je právě automatizace.

důležité jsou samozřejmě funkce strojů. 
Máme stroje vybavené umělou inteligencí, 
jako třeba Laser eX, který kombinuje 
subtraktivní a aditivní výrobu. Mnohé unikátní 
funkce jsou již dostupné, ale je řada dalších, 
které si ještě ani nedokážeme představit. 
Účelem těchto strojů je nejen vyrábět kvalitní 

auTomaTizace podLe okumY:  
nebáT se jíT vLasTní cesTou
Při návštěvě letošního ročníku veletrhu eMo v hannoveru nám  
v expozici společnosti okuma poskytl rozhovor prezident  
okuma europe pan Takeshi yamamoto.

auTomaTizační  
koncepT

Okuma dále rozšiřuje své know-how Smart 
Factory, a její automatizační koncept zaměřený  
na IoT využívá nejnovější technologický vývoj  
a kombinuje velká data, umělou inteligenci  
a inteligentní výrobní procesy. Základním 
kamenem digitalizace je inteligentní ovládání, 
které firma vyvíjí i vyrábí jako jediný dodavatel 
typu single-source, tedy z jednoho zdroje v oboru. 
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viditelná dostupnost stroje, a zvýšit efekti-
vitu. našim zákazníkům to umožnilo zvýšit 
produktivitu až o 60 %.

Klíčový je spolehlivý stroj. Když se vrátíme 
zpět k jeho schopnostem, umělá inteligence 
zajistí samodiagnostiku, a pokud se stroje 
propojí do sítě a jsou schopny pracovat s vel-
kými daty, jejich možnosti se ještě násobí. 

 Světem nyní hýbe robotizace, a Okuma 
jde trochu proti mainstreamu. Ve srovnání 
s jinými výrobci integrovala robota přímo 
do obráběcího stroje. měli jste pro to 
nějaký důvod?

Toto řešení nazvané arMrOid jsme předsta-
vili jako první na světě. nechci samozřejmě 
kritizovat Ce regulace, ale např. poměřová-
ním využití pracovního času stroje jsou celé 
dny promrhány třeba jen otevíráním jeho 
dveří. Jde o potenciálně nebezpečnou ope-
raci, kterou nelze udělat bez zastavení stroje, 
aby se vyloučilo riziko zranění nebo kolize 
s obsluhujícím robotem.

Představte si ale, že máte ruku uvnitř 
stroje. Můžete dělat řadu věcí navíc, že? 
a právě to jsme s tímto cílem vyvinuli. ne 
robota stojícího mimo stroj, který potřebuje 
pro manipulační operace mít otevřené dveře 
pracovního prostoru. robotická ruka už je – 
a může pracovat – přímo uvnitř stroje. Toho 
jsme chtěli dosáhnout. robotické rameno je 
vybaveno různými koncovými nástroji, které 
umožňují provádět různé úkony, může se po-
užívat pro automatické zakládání a vykládání 
obrobků nebo nezávisle během výrobního 
procesu.

Okuma na veletrhu eMO představila ještě 
další nově vyvinutou automatizační techno-
logii opřenou o nejmodernější robotiku, která 
je v mnoha ohledech nadřazena konvenčním 
robotům. Kromě robotického ramene inte-
grovaného do obráběcího stroje je to ještě 
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sTandrOid, což je obdobné řešení v podo-
bě robotické ruky integrované do své vlastní 
samostatné buňky. Tato řešení zpřístupňuje 
automatizaci podnikům různých velikostí.

 mnoho výrobců preferuje pro 
automatizaci obsluhy pouhé přidání robota 
ke stroji, ale způsob, který zvolila Okuma, 
se mi zdá lepší, protože robot je tak lépe 
harmonizován, sladěn přímo s daným 
strojem. Byl toto záměr tohoto řešení?
správně, přesně toho jsme chtěli dosáhnout. 
stroj, v kterém je robot plně integrován, je vy-
baven i systémem vyhýbání se kolizím. Takže 
pokud by ve stroji, kde je zpracováván díl, 
hrozilo riziko překřížení dráhy nástroje nebo 
něčeho jiného, nemůže dále pokračovat. 
antikolizní systém umožní se této situaci vy-
hnout a udržet bezpečnou vzdálenost. robo-
tická ruka má rovněž tuto schopnost a drží se 
dále od potenciálního střetu. navíc je velice 
snadné díky speciálnímu softwaru, který má 
robot v sobě, jej naučit, jak se má pohybovat. 
Když se rozhodnete robota přeprogramovat 
na práci z bodu a do bodu B, stačí robotic-
kou ruku umístit do bodu a a posunout do 
pozice B. O ostatní už se postará systém, 
který propočítá všechna potřebná data 
s eliminací rizika. Trasa se vyhýbá kritickým 
místům, takže pohyb je vykonán bez rizika, 
že by se robot čehokoli dotknul. To je jedna 
ze speciálních funkcí, kterou jsme vybavili jak 
arMrOid tak i sTandrOid.

 Prakticky to tedy znamená záruku, že 
robot bude 100% kompatibilní se strojem?
ano, pokud se podíváte na stroje (představe-
né v expozici na veletrhu eMO, pozn. red.), 
vypadá sTandrOid jako běžný, standardní 
robot. ale jeho ovládání, řízení jeho pohy-
bů je možné provádět velice snadno a učit 
robota požadovaným úkonům. Bez zasažení 
čehokoli nebo kohokoli v jeho dosahu, což 
zajišťuje právě speciální logika a antikolizní 
systém pracující na pozadí. 

není potřeba se obávat, co by se mohlo 
stát, když... provedu tuto operaci či takovýto 
pohyb apod. navíc povolání systémového 
integrátora stojí peníze. Což v našem případě 
není nezbytně nutné. a to samé dokáže  
i arMrOid. systém je dokonale „collision 
free“, precizní, spolehlivý a bezpečný pro pro-
voz i obsluhu. Obsluha může robota jednodu-
še sama naučit vše potřebné – je to vlastně 
svého druhu „system integrator killer“, kladivo 
na drahé systémové integrátory. 

Josef Vališka

K dosažení  
automatizace nestačí 
jen přidat robota, 
stroj sám musí být 
absolutně spolehlivý.

„Systém umělé inteligence stroje umožňuje 
v reálném čase sbírat data a analyzovat 
neproduktivní časy, tak je možné jej učinit 
proaktivním, což umožňuje výrazně zvýšit 
produktivitu,“ říká Takeshi Yamamoto.

„Pokud se stroje propojí do sítě a jsou schopny 
pracovat s velkými daty, jejich možnosti se ještě 
znásobí.“ 

Jednou ze žhavých novinek na EMO 2019, která 
zpřístupňuje automatizaci výrobním firmám, bylo 
řešení STANDROID. 

Na tiskové konferenci v Hannoveru seznámil 
Takeshi Yamamoto, CEO Okuma Europe a Okuma 
America, přítomné s produktovými novinkami 
a řešeními.
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Letošní ročník Msv potvrdil masivní 
nástup digitálních technologií do 
průmyslové praxe. Kromě tradičních 

strojírenských exponátů, zpravidla s výraz-
ným podílem automatizace, dominovaly 
v expozicích roboty, ioT, systémy virtuální 
simulace i řízení pomocí umělé inteligence. 

Tomu odpovídalo i ústřední téma veletr-
hu: digitální továrna 2.0 a řešení zaměřená 
na digitalizaci a automatizaci průmyslové 
výroby, přičemž důraz byl kladen zejména 
na posun od nákupu technologií k jejich 
vzájemnému propojení. speciální expozice 
digitální továrna v pavilonu a1 představi-
la digitalizaci výroby v praxi: autonomní 
řízení pomocí umělé inteligence, vzájemnou 
komunikaci výrobních zařízení i využití di-
gitálních dvojčat či virtuální reality, strojo-
vého učení nebo technologie blockchainu 
v průmyslové sféře.

expozice 1662 vystavujících firem  
z 30 zemí (ze zahraničí bylo 829 vysta-
vovatelů) si za pět dní tohoto největšího 
středoevropského průmyslového veletrhu 
prohlédlo více než 81 tisíc návštěvníků. 
a to včetně řady zahraničních delega-
cí a obchodních misí, které dorazily mj. 
z indie, Jar, ruska, Běloruska, Ukrajiny, 
slovenska, severní Makedonie a Bavor-
ska. Mezi zahraničními vystavovateli měly 

nejpočetnější zastoupení německo, slo-
vensko, čína, itálie a rakousko (japonské 
a jihokorejské firmy vystavovaly přes svá 

evropská zastoupení). ve velkém rozsahu 
byly kolektivními účastmi zastoupeny čína, 
indie, Tchaj-wan, Francie a itálie. 

Tradiční koncept partnerské země Msv 
letos netradičně v této zvýrazněné pozici 
představil čr s cílem prezentovat její 
ekonomický potenciál a ukázat ji zejména 
zahraničním návštěvníkům jako „zemi pro 
budoucnost“, a představit novou inovační 
strategii čr 2019–2030. Proto pavilonu z 
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ohLédnuTí za msv

sTRojíRenský veLeTRh ukázaL  
budoucnosT pRůmYsLu 
kromě „obnovené premiéry” sochy TGM se na letošním  
MsV v Brně představila řada novinek a samozřejmě  
i aktuální trendy moderní průmyslové výroby.
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dominovala česká národní expozice 
The Country For The Future, kde poprvé 
v historii veletrhu vystavovaly společně 
všechny státní organizace spojené s prů-

myslem nebo podporou exportu. Celkem 
13 institucí nabízelo služby a asistenci 
státu firmám v každém životním cyklu 
podnikání, od podpory start-upů a pod-

nikatelských inkubátorů přes exportní 
asistenci, exportní financování a pojiš-
tění až po ochranu duševního vlastnic-
tví, zkušebnictví a certifikaci. veletrhy 
Brno během Msv představily i koncept 
festivalu start Me Up, který připravují 
ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu 
a obchodu na Msv 2020, a jehož cílem 
je propojit start-upy a inovační firmy 
s potenciálními zákazníky i investory, 
kteří se veletrhu účastní. souběžně 
s Msv probíhal i veletrh Transport a Lo-
gistika, kde se v hale a2 a na přilehlé 
volné ploše představilo 115 vystavova-
telů. nabídka firem se výrazně zaměřila 
na iT řešení pro logistiku. nechyběla ani 
tradiční vzorová balicí a expediční linka 
prezentovaná v projektu Packaging Live 
s živými vstupy. 

součástí průmyslového podnikání 
je i odpovědný přístup k životnímu 
prostředí a přírodním zdrojům, na který 
byl zaměřen veletrh technologií pro 
ochranu životního prostředí envitech 
s 44 vystavovateli. zvýrazněným téma-
tem (podobně jako u Msv samotného) 
byla Cirkulární ekonomika – systém 
opětovného využívání materiálů,  
které by se měly udržet v oběhu co 
nejdéle. 

Josef Vališka

ČESKÁ STROJNICKÁ SPOLEČNOST z.s.

odborná sekce Tribotechnika
Novotného lávka 200/5, 110 00 Praha 1, tel. 221 082 203, mobil 728 747 242
www.strojnicka-spolecnost.cz

www.tribotechnika.cz

Vás zve na odborný seminář:

STANDARDIZACE 
PALIV, MAZIV a PROVOZNÍCH KAPALIN

Odborným garantem semináře 
je OS Tribotechnika ČSS - CENTRUM TECHNICKÉ NORMALIZACE
e-mail: petr.kriz@chematribos.cz
ve spolupráci s Českou agenturou pro standardizaci

ve středu 4. prosince 2019
od 9:00 v budově Českého svazu VTS, Praha 1, Novotného lávka 200/5

Seminář bude zaměřen na procesy tvorby a použití technických norem, standardy paliv, maziv
a provozních kapalin, normované diagnostické metody, budoucnost motorových paliv.
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sTRojíRensTví

Na letošním Mezinárodním strojíren-
ském veletrhu v Brně udělil vedoucí 
Ústavu zemědělské, potravinářské 

a environmentální techniky (ÚzPeT)  
agronomické fakulty Mendelovy univerzity 
v Brně prof. ing. Jan Mareček, drsc.,  
dr. h. c., medaili agronomické fakulty za 
přínos pro rozvoj vědy, vzdělávání a šíření 
dobrého jména fakulty jednateli společnosti 
strojírny Olšovec ing. Pavlu stupárkovi, 
jako výraz ocenění mnohaleté vzájemné 
spolupráce výrobního podniku a výzkumně 
vzdělávací instituce. 

Mendelova univerzita, která letos slaví 
100. výročí od založení, byla zřízena zá-
konem č. 460 ze dne 24. července 1919. 
stoleté jubileum využila k poděkování 
významným pedagogům a osobnostem 
na poli vědy a poznání, a ocenění za 
významnou dlouholetou spolupráci spo-
lupracujícím institucím a podnikatelským 
subjektům.

a právě mezi ně patří i ryze česká 
společnost strojírny Olšovec. nedlouho 
po zahájení její činnosti v roce 1993 byla 
navázána spolupráce s ÚzPeT na řešení 

dílčích technických a technologických 
problémů zařízení ke zpracování odpadů, 
později za účelem provádění experimentál-
ních praktických ověření technického řešení 
kontinuálního procesu hydrotermického 
zpracování zbytkové a odpadní biomasy. 

v této souvislosti bylo vypracováno několik 
diplomových prací. 

získaných poznatků bylo prakticky využi-
to při realizaci projektu stabilizace a hygie-
nizace odpadní komunální biomasy z ploch 
veřejné zeleně a biologicky rozložitelných FO
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mendeLova univeRziTa oceniLa  
sTRojíRnY oLŠovec
o potřebě součinnosti akademických institucí a průmyslového  
sektoru se hodně mluví, ale konkrétních příkladů je výrazně méně. 
Jedním z těch prokazatelně úspěšných je spolupráce české firmy 
strojírny olšovec a Mendelovy univerzity v Brně.

Pavel Stupárek (vpravo) 
převzal medaili Agronomické 
fakulty z rukou prof. Ing. 
Jana Marečka (vlevo). 

Zařízení MBU  
„SBM Olšovec“ při 
předvádění v kompostárně 
Kyjov (2009). 

Výzkumně-experimentální 
zařízení určené k aerobnímu 
i anaerobnímu zpracování 
bioodpadů.

Bioreaktor tekuté frakce 
o pracovním objemu  
120 dm3.
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IBM STORWIZE FAMILY – NOVÉ MODELY
V5000E, V5100 A V5100F
PRO RYCHLÉ UKLÁDÁNÍ DAT

•  Vyšší výkon
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komunálních odpadů břeclavského regionu 
společnosti hantály ve velkých Pavlovicích. 
v souvislosti s úspěšnou realizací projektu 
a na základě požadavků potenciálních zá-
kazníků bylo započato s vývojem, konstruk-
cí a výrobou prototypu zařízení k bezpečné 
a efektivní mechanicko-biologické úpravě 
(MBU) biologicky rozložitelných odpadů. 
Toto zařízení, nazvané „sBM Olšovec“, bylo 
na brněnském veletrhu představeno v roce 
2008 a okamžitě získalo svého uživatele 
– kompostárnu Kyjov. Při jeho vývoji byla 
uplatněna řada poznatků získaných při 
provádění experimentů s výzkumně-expe-
rimentálním zařízením o pracovním objemu 
1 m3 určenému k aerobnímu i anaerobnímu 
zpracování bioodpadů v laboratořích těžké 
techniky ÚzPeT, společně vyprojektovaném 
a vyrobeném ve strojírnách Olšovec. i na 
těchto experimentech se významně podíleli 
studenti bakalářských, navazujících magis-
terských i doktorských studijních programů 
akreditovaných na agronomické fakultě, 
zejména oboru Technologie odpadů. 

souběžně s vývojem zařízení „sBM Ol-
šovec“ byla podle dokumentace ÚzPeT ve 
strojírnách Olšovec vyrobena celá řada bio-
reaktorů, umožňujících dosažení obdobných 
technologických podmínek jako v reálných 
bioplynových stanicích, pro nově zřízenou 
republikovou referenční laboratoř bioplyno-
vých transformací. Bioreaktory byly vyrobeny 
ve dvou velikostech objemu, a to pro 5 dm3 

netekuté frakce a 120 dm3 tekuté frakce. 
veškeré řídicí a měřicí procesy byly automa-
tizovány, částečně byly automatizovány pro-
cesy vyhodnocení měřených veličin. Během 
experimentů byla získána řada zcela nových 
unikátních poznatků o průběhu bioplynových 
transformací charakteru základního výzku-
mu mikrobiálních metanogenních procesů 
i charakteru aplikovaného výzkumu, např. 
ke stanovení řídicích algoritmů automatizo-
vaného řízení provozu bioplynových stanic, 
k optimalizaci poměru materiálového složení 
vstupní suroviny, k výběru vysoce produkč-
ních hybridů kukuřice z hlediska metenogene-
ze, k optimalizaci technologických podmínek 
zpracování čistírenských kalů v bioplynových 
stanicích apod. na jejich základě pak bylo 
možné sestavit procesní modely sloužící 
k optimalizaci řízení bioplynových stanic 
a efektivnímu využití vstupních biomateriálů. 
získané poznatky byly již prakticky uplatněny 
podnikatelskými subjekty.

Těchto několik zmíněných výsledků 
vzájemné spolupráce strojíren Olšovec 
a ÚzPeT ukazuje, že olšovečtí dělají nejen 
poctivou strojařinu, ale umí se vypořádat 
i se složitějšími požadavky konstrukčně 
technologického řešení strojů a zařízení. 
a v úspěšně započaté vzájemné spolupráci 
proto hodlá ÚzPeT pokračovat se společ-
nosti strojírny Olšovec i nadále. 

Josef Vališka
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Výrobní procesy se zrychlují, ale dochází 
i ke generování stále většího množ-
ství dat. integrace systému iO-Link 

zjednodušuje jejich sběr a nakládání s nimi, 
a zároveň činí komunikaci přehlednou – od 
senzorů až po cloudová uložiště. Konfigurační 
data pro chytré senzory a akční prvky přichá-
zejí přímo z řídicího systému, a není nutné je 
ručně konfigurovat. nastavení stroje je tak 
podstatně rychlejší.

s iO-Link je konfigurace zařízení uložena 
v masteru, a pokud je zařízení nutné vyměnit, 
původní konfiguraci je možné nahrát do nové 
komponenty. To výrazně zrychluje a zjedno-
dušuje výměnu, a zkracuje dobu odstávky, 
takže iO-Link znamená revoluci svého druhu 
v údržbě. Potřebné opravy je možné plá-
novat předem a některé z nich lze provádět 
i vzdáleně. Komunikace iO-Link nevyžaduje 
stíněné kabely, místo nich lze použit senzo-
rové kabely se standardními konektory M8 
a M12, řídicí systém tak už nepotřebuje drahé 
analogové karty. 

mVK metal & impact67
Klíčovým elementem ve strojích jsou komu-
nikační moduly v krytí iP67, které nahrazují 
komplikované a drahé zapojování pomocí 
svorkovnic. MvK Metal a impact67 jsou dvě 
řady kompaktních modulů schopných připo-
jení k zařízením s iO-Link.

v kombinaci s iO-Link huby umožňují 
moduly přivést až 76 signálů. nabízejí multi-
funkční porty M12, konfigurovatelné kanály 
iO-Link/di/dO a automatickou konfiguraci 
standardních kanálů i/O. Funkce uložení 

iOdd umožňuje výměnu zařízení iO-Link bez 
dalších nástrojů.

Solid67
nové kompaktní komunikační moduly solid67 
umožňují v kombinaci se senzory a aktuá-
tory iO-Link jednodušší instalaci na strojích. 
Kompletní zapouzdření, vysoká odolnost 

vůči rázům a vibracím (15 a 50 G) a výborná 
tepelná odolnost (-20 až +70 °C) předurčuji 
tyto moduly k nasazení v drsném průmyslo-
vém prostředí. To otevírá dveře široké škále 
aplikací. díky lokální diagnostice, vzdálené 
komunikaci s řídicím systémem a integrova-
nému webovému serveru, je hledání a odstra-
ňování závad velmi jednoduché.

Připojení kabely s konektory M12 Power 
s L-kódováním pro proudy až 16 a umož-
ňuje jednodušší instalaci, ale i redukci počtu 
kabelů. Moduly Port Class a a Port Class B 
široké 30, resp. 60 mm, jsou ideální pro 
instalace v omezeném prostoru. Ke zjedno-
dušení instalace přispívá i využití multipro-
tokolových modulů – pro změnu stačí otočit 
přepínačem.

všechny kompaktní sběrnicové moduly 
MvK Metal, impact67 a solid67 jsou vybave-
ny porty iO-Link.

mVK Fusion
výjímečnost tohoto sběrnicového modulu 
spočívá v jeho mnohostrannosti. Kombinuje 
tři základní typy komunikace: standardní vstu-
py a výstupy, bezpečnostní signály a iO-Link. 
Tato nová kombinace umožňuje realizovat 
unikátní automatizační koncepty, přičemž in-
stalace je jednodušší a rychlejší. i složité kon-
figurace jsou podstatně snazší, protože je lze 
kompletně provést s inženýrským nástrojem 
pro bezpečnostní řídicí systémy. Programátoři 
i technici se tak obejdou bez detailní znalosti 
nástrojů a manuálů od výrobců. MvK Fusion 
umožňuje zredukovat počet modulů na stroji, 
některé z nich si dokonce vystačí pouze 
s jedním, což nabízí nové možnosti v řešeni 
automatizačních procesů.

výhodou je i iOdd on Board – soubor iOdd 
(i/O device description) představuje popis 
zařízeni iO-Link. Obsahuje identifikační údaje, 
konfiguraci zařízení, procesní a diagnostická 
data, komunikační možnosti a další informa-
ce. sběrnicové moduly MvK Metal a im-
pact67 ukládají soubor iOdd jako součást 
knihovny GsdML a není potřeba použít další 
software.

cube67 s iO-Link
Prostorově úsporný, plně distribuovaný 
a praxí prověřený modulární i/O systém se 
stupněm kryti iP67 umožňuje připojit až  
128 zařízení iO-Link k jedinému uzlu. Může 
sestávat z až 32 i/O modulů při délce kabelá- FO
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inovace io-Link v zeLeném sTYLu
společnost Murrelektronik uvedla na trh systém io-Link, který zkracuje 
dobu uvedení do provozu, a je odpovědí na otázku, jak stavět stroje 
efektivnější, flexibilnější a výdělečnější.

sTRojíRensTví

Napájecí zdroj Emparro67 Hybrid má vestavěnou 
IO-Link funkci pro sběr diagnostických 
a operačních dat.

IO-LINK zjednodušuje instalace a dělá výrobní 
proces výdělečnější.

Komunikační moduly MVK Metal a Impact67 
nahrazují ve strojích komplikované zapojování 
pomocí svorkovnic.

Modulární I/O systém Cube67 umožňuje připojit  
až 128 zařízení IO-Link k jedinému uzlu.

Převodník pro nejjednodušší způsob zpracování 
analogového signálu v rozhraní IO-Link.
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www.murrelektronik.cz

IO-Link pro 
jednodušší  
instalace

IO-Link 
by Murrelektronik 

Murrelektronik má prostředky 
a know-how nutné k tomu, aby 
tomu tak skutečně bylo. Když 
přijde na implementaci zařízení 
IO-Link, jsme vaším expertem.

IO-Link je odpovědí na 
otázku, jak stavět stroje 
efektivnější, flexibilnější  
a výdělečnější.

K-AZ_IO-Link_08-19_70x297.indd   1 11.09.2019   10:22:46

že do 60 m. Podporuje řadu protokolů, včetně 
ethernet/iP, etherCaT, Profibus a Profinet. 
sběrnicové uzly mají vždy dva paralelně spo-
jené napájecí konektory a integrovaný switch, 
takže další účastníky na sběrnici lze připojit 
řetězením. Plynulé přecházení mezi moduly 
s iP67 a iP20 umožňuje jak konstruktérům, 
tak provozovatelům stroje dosáhnout nejefek-
tivnější možné instalace a údržby.

K nejvýznamnějším možnostem systému 
Cube67 s iO-Link patří (kromě začlenění 
128 iO-Link master portů) 1 iP adresa, a/B 
interchangeable a iO-Link rozšíření +20 m, 
a také integrovaný nástroj iO-Link Configura-
tion Tool.

emparro67 hybrid
inovativni spínaný napájecí zdroj emparro67 
hybrid disponuje řadou užitečných vlastností 
a funkcí. Má integrované iO-Link funkce pro 
sběr diagnostických dat a změnu nastavení. 
Umožňuje přesunout napájení z rozvaděče 
přímo ke stroji, a navíc i kontrolovat výstupní 
výkon pomocí dvou integrovaných obvodů 

určených ke sledování proudů v obvodech  
24 v dC.

Převodník do iO-Link
analogovy převodník pro iO-Link umožňuje 
přivést analogové signály do iO-Link masteru. 
Převodníky je možné zapojit mezi analogový 
senzor nebo aktuátor a iO-Link master. Jde 
o nejjednodušší způsob, jak zpracovat ana-
logový signál v rozhraní iO-Link bez nutnosti 
pořizovat drahé analogové karty. 

iO-Link hub
huby umožňují jednoduše znásobit počet iO 
portů. s iO-Link huby je možné do masteru 
připojit pomocí standardních senzorových 
kabelů hned několik senzorů a aktuátorů. 

iO-Link huby MvP12 Metal automaticky 
přenášejí diagnostická data každého kanálu 
přímo do řídicího systému bez nutnosti pa-
rametrizace. Když dojde k poruše, postižený 
port se odpojí.

iO-Link hub Basic je ekonomickým řešením 
pro vysoce decentralizované instalace.

induktivní vazební člen přenáší oboustran-
nou komunikaci bezkontaktně skrze vzducho-
vou mezeru, což díky absenci třecích ploch 
zamezuje obvyklému mechanickému opotře-
beni. díky využití induktivních vazebních členů 
lze master a zařízení rozpojit téměř okamžitě 
(ca 10 ms), a jednoduše vyměnit nástroj. 

www.murrelektronik.czFO
TO

: M
ur

re
le

kt
ro

ni
k

3

4

5



14 l 11-2019

sTRojíRensTví

Jak v této nelehké roli co nejlépe 
obstát? Pro efektivní řízení firmy je 
klíčová zejména schopnost strategic-

ky myslet a mít nástroje i dovednosti pro 
implementaci stěžejních rozhodnutí. a to 
vyžaduje mít k dispozici více času na strate-
gické myšlení. 

zkušení praktici jistě potvrdí, že největším 
nepřítelem každé firmy jsou (zbytečně velké) 
zásoby a největším nepřítelem manažera je 
obvykle zase každodenní operativa. aby se 
manažer mohl operativou zabývat co nej-
méně, je důležité poskytnout mu nástroje, 
které podchytí všechny standardizované 
procesy a umožní je mít pod kontrolou. 
Takovéto nástroje představují zpravidla 
specializované programy, jako jsou např. 
produkty heLiOs, které usnadňují řízení 
procesů ve firmách tím, že manažer už 
nemusí nosit v hlavě, co kde je rozdělané 
a kdo má co dokdy schválit apod. systém 
řeší vše automaticky a přehled nad děním 
ve firmě lze získat jediným pohledem do 
příslušné tabulky nebo dashboardu. 

Svět ovládaný daty
Procesní stránka věci je však jen první 
polovina problémů. další stará manažer-
ská, resp. vojenská moudrost říká, že co 
nemůžete měřit, nemůžete řídit. dnešní 

informatizovaná doba umožňuje měřit leda-
cos a moderní management je postavený 
na tvrdých datech, která dávají určitou 
jistotu při manažerském rozhodování a také  
umožňují využívat matematický aparát, 
včetně nástrojů pro tzv. forecasting. Ten je 
k dispozici pro podporu skutečně kvalifiko-
vaného rozhodování. 

informační systémy heLiOs pokrývají 
potřeby prakticky všech odvětví, a nabízejí 
nejen kombinaci nezbytných iT nástrojů, 
ale i odpovídajících technologických řešení 
(čtečky čárových kódů, čipových karet 
apod.), která maximálně usnadňují bez-
chybný sběr takřka libovolných dat. v sou-
časném světě řízeném precizními systémy 
není totiž nic horšího, než stavět manažer-
ské rozhodování na nepřesných, neúplných 
či neaktuálních údajích.

Sběr dat – podmínka nutná,  
nikoliv postačující
Pokrýt všechny každodenní procesy, aby 
se manažeři nemuseli zbytečně zabý-
vat běžnou rutinou, a dát jim k dispozici 
„tvrdá data“ o klíčovém dění ve firmě, 
však nestačí. velmi důležité a potřebné 
je mít na tato data k dispozici také různé 
náhledy, a získat tak možnost s nimi 
pracovat nejen v rovině operativního 
řízení, ale i strategického uvažování. Právě 
k tomu jsou určena řešení označovaná 
jako business intelligence nástroje. do-
davatelé podnikových řešení technologie 
této kategorie v moderních produktech 
pro firemní sféru také důsledně využívají. 
systémy heLiOs z produkce asseco 
solutions nejsou v tomto směru výjimkou 
– plně pokrývají potřeby velkých, středních 
i malých firem, přičemž všem bez rozdílu 
nabízejí i vestavěné cloudové nástroje 
pro business intelligence. Podstatné je, 
že tyto nástroje jsou k dispozici za jednu 
cenu všem uživatelům systému a business 
intelligence tak už není pouze výsadou 
nejvyšších manažerů, ale může efektivně 
sloužit všem pracovníkům, kteří její pod-
poru mohou potřebovat.  

iva mottlová, asseco Solutions FO
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s Řízením pomůže sYsTém
Řídit firmu nikdy nebylo snadné. V současnosti, kdy zákazníci určují 
podmínky na trhu, kde existuje silná konkurence, to už vyžaduje 
zvládnout často komplikovanou kombinaci tvrdých a měkkých 
dovedností i moderních nástrojů pro řízení. 

Pro efektivní řízení 
firmy je klíčová schop-
nost strategicky 
myslet a mít nástroje 
pro implementaci 
stěžejních rozhodnutí.
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Nástroje a jejich komponenty 
i systémy pro jejich osazení se 
strojírenští výrobci snažili dosud 

vylepšovat hlavně pomocí optimalizace 
jejich vlastností na základě designových 
inovací, simulací řezných parametrů 
a nových pokročilých materiálů, které jim 
přišly na pomoc v posledních letech – 
např. s využitím nanotechnologií. 

nyní vstupuje éra inovací do další 
fáze, kterou umožnil nástup internetu 
věcí (ioT) – hlavně jeho průmyslo-
vá varianta iioT – a senzory, které 
umožňují sbírat provozní data přímo 
ve strojích. v portfoliu hlavních 
výrobců se už začaly objevovat první 
nástroje označované jako „inteligent-

ní“. Jejich hlavním trumfem by měla 
být schopnost předávat data o svém 
využití, na jejichž základě pak mohou 
být aktuálně upravovány parametry 
výrobních procesů, aby se podařilo 
získat s ohledem na konkrétní pod-
mínky co nejlepší výsledky. a také 
zabránit poškození nástroje, ať už 
automatickým vypnutím, varováním 
obsluhy apod., ještě před tím, než 
stav dosáhne kritických hodnot. za-
tím jde sice o první vlaštovky, které 
ale ukazují, kam nyní míří trendy 
v nástrojové technice, upínacích 
systémech a dalším vybavením 
moderních obráběcích strojů nové 
generace. systémy iioT ready či 

compatible podle všeho nebudou jen 
další marketingovou bublinou, ale 
skutečně užitečným pomocníkem 
pro zvyšování efektivity a produktivity 
výroby s prokazatelnými výsledky. 

Což samozřejmě nijak neubírá na 
významu klasických konvenčních 
nástrojů, které výrobci díky využití 
technických a technologických inovací 
už rovněž dovedli téměř k dokona-
losti – i bez digitálních vymožeností. 
a koneckonců, ne každý potřebuje 
nejmodernější hi-tech, špičkové 
výrobky mohou s pomocí precizních 
nástrojů a generacemi šlechtěnému 
řemeslnému umu vzniknout i v obyčej-
né dílně. 

Řezné násTRoje  
a upínací sYsTémY

chYTRá skLíčidLa a jiné věci

pŘíLoha
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Podle odborné poroty získala novinka 
ocenění za inovativní metodu techno-
logie podélného a čelního soustružení, 

kdy je hrubování, dokončování a obrábění 
kontur realizováno pomocí jediného nástroje. 
společně s progresivní obráběcí metodou 
high dynamic Turning zvyšuje dynamičnost 
a efektivnost procesu vnějšího soustružení.

 V čem tkví hlavní přednosti  
oceněné novinky?
nový nástroj FreeTurn společně s technolo-
gií hdT (high dynymic Turning) nabízí nový 
trend dynamického soustružení s prokaza-
telným ekonomickým přínosem. K hlavním 
přednostem u tohoto nástroje patří čtyři 
hlavní faktory: variabilita (úhel náběhu, který 
se mění během řezu, přispívá ke kontrole 
nad třískami a povrchy), flexibilita (jed-
ním nástrojem je možné nahradit až čtyři 
konvenční soustružnické nástroje), stabilita 
řezu (díky optimálnímu rozložení sil), a v ne-
poslední řadě produktivita (vyšší posuv 
a méně přejezdů a výměn znamená kratší 
výrobní časy a nižší výrobní náklady). v praxi 
to znamená možnost zvýšení produktivity až 
o 200 %. FO
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 Dosud si uživatelé obráběcích strojů 
vystačili do značné míry s konvenčními ná-
stroji, ale s nástupem nových, pokročilých 
materiálů se situace změnila. 
Trend se vyvíjí, jsou tu aditivní technologie, 
nastupuje digitalizace, robotizace, a aby 
v tom uspěly např. nástroje na soustružení, 
musejí přinést zákazníkovi další přidanou 
hodnotu. Ta je skrytá třeba v tom, že nahradí 
konvenční obrábění, ale to není hlavní atribut. 
Těch výhod je ve finále více. Jde zejména 

důležité po nás bylo ukázat, že CeraTi-
ziT má nové a velmi zajímavé řešení. Teď je 
před námi výzva dostat tuto novinku mezi 
zákazníky, na jejich stroje. To se neobejde bez 
spolupráce s výrobci těchto strojů, řídicích 
softwarů a dodavatele obráběcích programů. 
Přinesli jsme na trh nástroj, který umožní 
využít naplno schopnosti moderních strojů 
a nového softwaru, teď musíme docílit toho, 
aby ho zákazníci byli schopní využívat, aby 
dostali správné informace a podporu.

pŘíLoha ŘezNé NásTroJe a UPíNací sysTéMy - rozhoVor

ceRaTiziT zvYŠuje pRodukTiviTu 
obRábění
Jednu ze zlatých medailí letošního MsV si z Brna odvezla  
společnost ceraTiziT za nový nástroj FreeTurn. o komentář  
k tomuto ocenění jsme požádali technického ředitele  
ceraTiziT Česká republika Jana Gryče

Díky novince FreeTurn  
s HDT nabízí dynamické 
soustružení prokazatelný 
ekonomický přínos.

Management společnosti 
CERATIZIT Česká republika 
si převzal Zlatou medaili za 
Inovaci ve zpracovatelské 
technologii s nástrojem FreeTurn 
a technologií HDT.

Nový katalog skupiny 
CERATIZIT Group pro rok  
2019 obsahuje vice než  
60 000 nástrojů značek 
Ceratizit, Komet, WNT a Klenk.
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Nové nástrojové řešení má posílit 
využití víceúčelových obráběcích 
strojů založených na věžích vybave-

ných poháněnými držáky nástrojů. systém 
Coromant Capto dTh Plus maximalizuje 
využití stroje a minimalizuje nákladné 
prostoje. nové řešení používá senzory 
ke shromažďování dat a jejich přenosu 
prostřednictvím Bluetooth, což umožňuje 
prediktivní údržbu držáku. softwarová 
aplikace poskytuje operátorům informace 
v reálném čase – umožňuje živé sledování 
vřetena a zároveň sleduje vibrace, teplotu 
uvnitř držáku, ot./min nebo směr otáčení, 
což minimalizuje riziko překročení limitů 
držáku. K dispozici jsou nejen aktuální 
data, ale i historické informace o daném 
nástroji. Přehled provozních dat v reál-
ném čase umožňuje naplánovat odstávky 
k údržbě, a aby byl servis prováděn na 
základě reálných potřeb.

další novinkou byl Corodrill ds20 – 
první koncept s vyměnitelnými vrtáky, 
který dokáže hloubit otvory až do 7xd. 
Univerzální vrták zcela nové konstrukce 
nevyžaduje žádné pilotní vrtání a nabízí 
předvídatelné ovládání třísek a vynika-
jící míru penetrace ve všech aplikacích 

4–7xd. varianty 6–7xd představují zcela 
nový rozsah možností. silné tělo vrtáku 
je odolné proti únavě a má vyšší tuhost 
než dosavadní předchůdci, tvary drážky 
pro třísky jsou individuálně navrženy pro 
každou velikost vrtáku a vložku. Tato kom-
binace faktorů vede k menším vibracím, 
lepší predikci opotřebení a prodloužení 
životnosti nástroje. 

Praktickou aplikaci pro analýzu opo-
třebení nástroje lze použít tam, kde není 
jasná příčina opotřebení. Řezný nástroj 
s opotřebením se vyfotografuje pomocí 
smartphonu a v databázi obrázků se hledá 
podobný typ opotřebení. Po identifikaci 
jsou nabídnuta doporučení, jak se podob-
nému opotřebení vyhnout a také seznam 
příčin, které mohou k danému nežádou-
címu jevu vést. s ohledem na tyto příčiny 
doporučí nápravná opatření – např. výběr 
ostřejší hrany, zmenšení vstupního úhlu 
nebo změnu hloubky řezu, volbu jiné třídy 
povlaku nástroje apod. 

Petr Kostolník

techmagazin.cz l 17

sandvik digiTaLizuje obRábění
Na letošním veletrhu eMo předvedl sandvik nové 
řešení držáku poháněného nástroje s konektivitou, 
první systém s vyměnitelnými vrtáky pro otvory až 
do 7xD a aplikaci pro analýzu opotřebení nástrojů.

o produktivitu, úsporu času, možnost nahradit 
jedním nástrojem několik konvenčních. Mezi 
další patří vyšší stabilita obráběcího procesu, 
rozložení sil působících na frézovací vřeteno 
a také možnost navýšení řezných parametrů. 

vše, co jsem zmínil výše, má v konečném 
důsledku velkou ekonomickou výhodu pro 
cílového uživatele. a to je hlavní přidaná 
hodnota a velký potenciál každého takového 
nástroje. a chápou to i výrobci strojů, proto se 
zapojují do vývoje a testování nových produk-
tů. naše společnost například spolupracuje 
s jedním z největších výrobců obráběcích 
strojů dMG MOri, který už zaimplementoval 
FreeTurn s technologií hdT do svých obrábě-
cích cyklů. 

 na letošním veletrhu emO měl člověk 
dojem, že co není chytré, nemá v sobě 
RFiD, snímače apod., jako by ani nestálo 
za pozornost. není to ale jen marketingová 
záležitost? Je poptávka zrovna po těchto 
produktech?
Je to záležitost, na kterou je cílena digitaliza-
ce. Jedním z argumentů je, že není dostatek 
specializovaných pracovníků, takže stroj 
není využitý na maximum. například chybě-
jící obsluhu může nahradit určité robotické 
zázemí nebo aspoň nějakého pracovníka na 
daném pracovišti uspoří či zčásti nahradí. 
samozřejmě je to určitý směr, ale není jediný. 
a potenciál, který nabízejí nástroje nedispo-
nující tzv. inteligentními prvky, ještě zdaleka 
vyčerpaný není. 

na první pohled se sice může zdát, že 
v soustružení se asi už nic vymyslet nedá. vše 

je vlastně hodně podobné, možná je třeba 
ještě určitá inovace v povlacích, utvářečích, 
ale nejedná se o něco zcela zásadního, co 
by způsobilo technologický průlom v da-
ném segmentu. a právě tohle je důkaz, že je 
možné využít potenciál víceméně konvenční 
technologie. Pokud to stroj umí a nabídne, lze 
příslušný díl nebo součástku obrobit ekono-
mičtěji a v rychlejším čase. 

To, co dělá nástroje výkonnější a lepší, 
a umožňuje využít jejich potenciál, je právě 
kombinace nástroje a hdT technologie. To 
je něco nového, co lze označit za revoluční, 
protože to svým způsobem tak opravdu je. 

Petr Kostolník

Systém Coromant  
Capto DTH.

První koncept  
s vyměnitelnými 
 vrtáky – CoroDrill DS20. 

Praktická aplikace 
pro analýzu opotřebení 
nástroje.
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tungmodularSystem 
První novinka v podobě modulárního 
systému zahrnuje vyměnitelné modulární 
planžety, které umožňují mnoho kom-
binací nástrojů se sníženou investicí do 
nástrojů a jejich zásob. Propracovaná 
konstrukce upnutí břitové destičky je 
vybavena kanálky pro přívod vysokotlaké 
procesní kapaliny. To podporuje dlouhou 
životnost břitové destičky a správnou 
kontrolu třísek, které jsou zásadní pro 
efektivní operace zapichování. Modulár-
ní systém zajišťuje flexibilnější výměnu 
nástrojů uvnitř stroje, čímž snižuje náklady 
na prostoje a zásoby.

systém zahrnuje modulární planžety 
s připojením na TungCap velikosti C3 i kla-
sická tělesa s 90° úhlem nastavení planžety, 
jenž je ideální pro zapichování velkých dílů 
na karuselech. navíc jsou nové modulární 
planžety dostupné také k nástrojům Tung-
Cut pro zapichování šíře 2–6 mm a využívají 

širokou škálu geometrií a řezných mate-
riálů této řady. stejně tak je tento systém 
v nabídce také pro použití s ekonomickými 
a výkonnými 4břitými destičkami TetraFor-
ce-Cut a TetraMini-Cut. všechna tato tělesa 
jsou schopna využívat systém přívodu vy-
sokotlakého procesního média pro efektivní 
kontrolu třísky.  

tungBoremini 
druhou novinkou japonského výrobce je 
produkt, který integruje aplikace soustruže-
ní a vrtání v důmyslném spojení do jednoho 

nástroje. Jde o multifunkční nástroj, který 
sjednocuje nástroje pro vrtání a vnější 
i vnitřní soustružení. Tyto možnosti použití 
přispívají k významné úspoře času při vý-
měně nástrojů, vyšší produktivitě a lepšímu 
využití stroje.

Konstrukce destičky a lůžka nástroje 
TungBoreMini se vyznačuje unikátním rybi-
novým tvarem, který poskytuje tužší upnutí 
a stabilitu destičky při různých aplikacích 
ve srovnání s běžným upnutím destičky 
šroubem.

výrobce v tomto sortimentu nabízí 8 těles 
o průměru 10, 12, 14 a 16 mm. Každý je 
dostupný v levém nebo pravém provedení. 
destičky jsou v nabídce ve čtyřech velikos-
tech příslušejících k dané velikosti tělesa. 
dvoubřité destičky jsou připraveny v karbi-
du ah725, který lze použít pro všechny typy 
obráběných materiálů. 

michal Karkoš

japonské novinkY  
TungmoduLaRsYsTem a TungboRemini 
V produktovém portfoliu japonské společnosti Tungaloy  
byl nedávno představen nový modulární systém TungModularsystem 
pro zapichování a upichování, a důmyslný nástroj TungBoreMini  
pro soustružení a vrtání.
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Preciznost nástrojů 
japonského výrobce 
přispívá k vyšší 
flexibilitě a lepší  
ekonomice obrábění.

Modulární systém  
pro aplikace 
zapichování  
a upichování je 
vybaven kanály pro 
přívod vysokotlakého 
procesního média.

TungBoreMini 
integruje aplikace 
soustružení a vrtání  
do jednoho nástroje.
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schunk.com/equipped-by

< 60 sekund
na výměnu čelistí
Silové sklíčidlo 

Cokoliv pro Váš
soustruh 
Více než 1700 dílů 
pro upnutí obrobků a nástrojů.

1200 různých typů
SCHUNK standardní upínací čelisti

300%
lepší kvalita povrchu
Hydraulický upínač 
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srážení hrany je výrobně jednodušší 
než její zaoblení, což vysvětluje, proč 
v procesu obrábění převládá. Jsme 

zvyklí na přítomnost srážení hran na růz-
ných obrobcích a nepozastavujeme se nad 
jejich důležitostí. srážení hrany například 
zabraňuje poranění rukou při manipula-
ci s finálním produktem, usnadňuje jeho 
případnou další montáž, snižuje koncentraci 
napětí v obrobku a je tak i nedílnou součástí 
designu finálního výrobku.

srážení hran je již tradičně považováno 
za velmi jednoduchou výrobní operaci. Ob-
vykle se provádí pomocí různých řezných 
nástrojů, které nejsou příliš sofistikované. 
Typickým představitelem takových ná-
strojů je soustružnický nástroj nebo fréza 
s úhlem nastavení řezné hrany 45° nebo 
vrták s úhlem 90°. současně není oblast 
použití těchto rotačních nástrojů omezena 
typickými operacemi pro srážení, ale umož-
ňuje také odjehlování a zkosení, zahloubení 
a podpíchnutí, zpětné sražení hrany v otvo-
rech a podél hran a navrtávání. Takovýto 
rotační nástroj je velmi univerzální a v ideál-
ním případě by měl být schopen provádět 

všechny výše uvedené operace efektivně 
a s velkou přesností. avšak existují různá 
objektivní omezení, zejména rozměrová, 
která tvoří vážné překážky při výrobě takto 
dokonalého nástroje, a proto stávající řešení 
nebývají ani zdaleka tak ideální. Pocho-
pení nejvýhodnějších vlastností nástroje 
z pohledu zákazníka je rozhodující pro 
konstrukci takovýchto moderních nástrojů 
a pro překonání těchto výzev. zejména 
zde, při operacích srážení hran, které se 
zdají být tak jednoduché, že se někdy jejich 
důležitost přehlíží, anebo přinejmenším 
podceňuje, hledají výrobci dodavatele řez-
ných nástrojů pro jednoduché, produktivní, 
cenově dostupné a univerzální nástrojové 
řešení svých potřeb.

Takový přístup je v souladu s konceptem 
moderních inteligentních nástrojů isCar. 
na základě toho vyvinula společnost 
isCar různé rotační nástroje pro srážení 
hran.

nástroje isCar z řady MULTi-MasTer 
s vyměnitelnými karbidovými hlavicemi 
jsou v nabídce v několika provedeních. 
ekonomické řešení těchto hlav s označením FO

TO
: i

sc
ar

pŘíLoha ŘezNé NásTroJe a UPíNací sysTéMy

„pěTihvězdičkový“ násTRoj  
pRo efekTivní sRážení hRan
srážení hran je snad nejčastější operací při opracování kovů.  
setkáme se s ním prakticky při každém procesu obrábění.  
Tato operace, a v menší míře zaoblení hran, se vyskytuje téměř  
na všech vnějších a vnitřních hranách obrobku. 

Jsme zvyklí na 
přítomnost srážení 
hran na různých  
obrobcích a nepo-
zastavujeme se nad 
jejich důležitostí.
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MM h… s dvěma břity a broušené hlavice 
s více břity s označením MM e…, které jsou 
schopné provádět operace srážení hran 
a odstraňovat otřepy, zejména při obrábění 
na relativně malých obrobcích. Jedna z kar-
bidových multifunkčních hlav s označením 
MM hCd (obr. 1) je skutečný mistr v tomto 
oboru. díky své vysoké popularitě je vhod-
ná pro efektivní srážení hran, odstraňování 
otřepů, navrtávání a zahlubování. Tajemství 
úspěchu této hlavice je v její jedinečné 
geometrii. Ta se vyznačuje kombinací 
negativních a pozitivních axiálních úhlů na 
čele. Kombinace těchto dvou vlastností má 
za následek odolnou řeznou hranu s utva-
řečem pro ideální tvorbu a odchod třísky 

a hladký chod nástroje i při velmi náročných 
podmínkách obrábění.

další hojně používanou hlavicí z řady 
MULTi-MasTer jsou karbidové vícebřité 
hlavice s označením MM GriT dovetail 
(obr. 2). Ty jsou dostupné s úhlem nastavení 
řezné hrany 45°, 60° a 75° a primárně jsou 
určeny pro frézování rybinovitých drážek. 
Používají se také pro zpětné srážení hran.

Budeme-li se bavit o vrtání otvorů a jejich 
následném sražení hrany, je upřednost-
ňovanou možností pro každého výrobce 
zhotovit tuto operaci jedním nástrojem při 
jedné operaci. například při vrtání otvoru 

před závitováním. Tuto operaci lze provést 
s kombinovaným nástrojem, kterým lze 
vyvrtat otvor a při jedné operaci zahloubit. 
Typickým nástrojem od firmy isCar je vrták 
dCnT (obr. 3). Tento nástroj je dodáván pro 
díry pod závit v rozsahu M8–M24. avšak 
téměř nekonečný počet hloubek otvorů vý-
razně omezuje možnosti takového nástroje 
a vyžaduje výrobu mnoha verzí speciálních 
nástrojů, z nichž každá je přizpůsobena 
konkrétní velikosti otvoru. 

Tento problém je však poměrně snadno ře-
šitelný. na těleso standardního vrtáku isCar 
ChaMdriLL s označením dCM lze namon-
tovat v požadované poloze srážecí kroužek 
rinG dCM. Takto si lze velmi efektivně 

nakonfigurovat nástroj, který může provádět 
vrtání a srážení hran při jedné operaci.

isCar také v nedávné době uvedl na trh 
nástroje z řady ChaMFMiLL (obr. 4). Jde 
o frézy s vyměnitelnými destičkami, které jsou 
dostupné jako stopkové, anebo v systému 
MULTi-MasTer. Frézy jsou určeny pro čelní 
a zpětné srážení hran a odjehlování. do tělesa 
frézy se montují jednostranné pětiúhelníkové 
destičky s 10 využitelnými řeznými hranami  
(5 pro čelní a 5 pro zpětné srážení).

ačkoli se jedná o zdánlivě jednoduchou 
operaci i nástroj, je při jeho konstrukci třeba 
brát v úvahu různé faktory, aby byl efek-
tivní. zejména když provádíme vnější nebo 
vnitřní srážení hran nebo když jde o sražení 
ostrých hran nebo o odstraňování otřepů, 
operace v otvorech atp. nástroj by měl být 
hlavně produktivní a co nejvíce všestranný. 
na otázku, který nástroj bude považován 
v této oblasti za „pětihvězdičkový“ produkt, 
bychom mohli odpovědět, že nejlepším 
nástrojem je ten, který si zákazník vybral na 
základě svých potřeb. 

www.iscar.cz

kdYž je upnuTí  
oTázkou sekund
Rychloupínací rozhraní centrotex, 
které bylo představeno na emO 
2019, je nyní k dispozici také ve 
verzi pro menší vřetena.

Pod názvem Centrotex s představil 
německý výrobce upínací techniky 
hainbuch malé rychlé přepínací rozhra-
ní, které charakterizuje jako nejmenší 
systém na trhu pro nastavení upínacích 
zařízení během několika sekund. Toto 
osvědčené řešení je k dispozici i ve 
verzi pro menší vřetena. s průměrem 
pouhých 224 mm je Centrotex s ideál-
ním rychloupínacím systémem pro stroje 
s malým pracovním prostorem. 

díky opakovatelnosti ≤ 0,002 mm na 
rozhraní (bez nutnosti zarovnání) dokáže 
tato nejnovější verze rychlopřepínacího 
systému splnit i ty nejpřísnější požadav-
ky. rozhraní mezi strojem a upínacím 
zařízením je vhodné pro vřetena KK5, 
KK6, aP140 a aP170. K jeho výhodám 
patří i odolnost vůči kontaminaci. adap-
tér je namontován na vřetenu a upínací 
zařízení vybavené protikusem adaptéru 
lze vyměnit za jiné upínací zařízení za 
méně než minutu. 

nejmenší verze Centrotex obsahuje 
osvědčenou technologii svého velkého 
bratra, nabízí však komfortnější obsluhu. 
Centrotex s se ovládá pouze jedním 
radiálním zajišťovacím šroubem a ergo-
nomie provozu byla výrazně zlepšena 
díky potřebě méně utahovacích závitů. 
K rychlejšímu nastavení upínacího 
zařízení obsluhou stroje přispívá navíc 
výměnný systém Monteq. Karbidová multifunkční hlava MM HCD  

je skutečným mistrem ve svém oboru.

Vícebřité karbidové hlavice MM GRIT Dovetail 
jsou určeny pro frézování rybinovitých drážek 
a také pro zpětné srážení hran.

Kombinovaným nástrojem DCNT lze vyvrtat otvor 
před závitováním a při jedné operaci ho i zahloubit. 

Frézy z řady CHAMFMILL s vyměnitelnými 
pětiúhelníkovými destičkami jsou určeny pro čelní 
a zpětné srážení hran a odjehlování.
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Díky moderním magnetickým upínacím 
deskám, které umožňují optické nebo 
automatizované monitorování upína-

cího procesu, mohou být feromagnetické 
obrobky – především velkoformátové díly 
– upnuty během okamžiku a bez deformace 
pro obrábění z pěti stran. 

Obrobek je umístěn na magnetickou 
desku aktivovanou následně krátkým prou-
dovým impulsem. Během několika sekund 
zajistí permanentní magnet dlouhodobé 
bezpečné upnutí bez nutnosti dalšího přívo-
du energie. na rozdíl od běžných přípravků 
s upínacími čelistmi nebo upínacími svor-
kami se eliminují bodová poškození nebo 
napětí v obrobku. výhodou je i maximální 
přesnost upnutí a dosažená rovinnost ob- FO
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robku. rovinné upínání minimalizuje vibrace 
a šetří vřeteno stroje a řezné hrany nástroje. 

U elektricky aktivovaných desek se čtverco-
vými póly pohyblivé pólové nástavce pružně 
přilnou k obrobku a vyrovnávají jeho nerovnosti 
v prvním nastavení. ve druhém nastavení je 
dosaženo takových rovinností obrobků, které 
nelze získat s žádným mechanickým upínacím 
zařízením. rovinné rovnoběžnosti do 0,02 mm 
nejsou v praxi výjimkou. 

magnetické desky informují o upnutí 
deskami MaGnOs ukazuje společnost 
sChUnK, kam směřuje technologie čtverco-
vých pólů. všechny běžné standardní desky 
jsou vybaveny displejem, který neustále 
ukazuje aktuální stav upnutí – i v případě, 
kdy je deska odpojena od přívodu. Upínací 
proces je automatizovaný, obsluha stroje má 
pomocí displeje nepřetržitou kontrolu, zda 

jsou všechny magnetické desky v zásobníku 
nástrojů správně aktivovány.  

Modulární řídicí jednotka sChUnK Keh 
plus umožňuje ovládat jednu, dvě, čtyři nebo 
osm čtvercových nebo radiálních desek – 
volitelně napřímo nebo pomocí propojova-
cích modulů přes řídicí jednotku. Ta neustále 
poskytuje informace o aktuálním stavu upnu-
tí magnetických desek, 16stupňová regulace 

pŘíLoha ŘezNé NásTroJe a UPíNací sysTéMy

pohodLné upínání magneTem
Pokud jde o úsporu času při seřízení a upnutí obrobků bez deformace, 
je technologie elektricky aktivovaných permanentních magnetů 
považována za špičkový systém. 

Patentovaný ukazatel aktuálního  
stavu (zelený) signalizuje upínací  
proces čtvercových desek MAGNOS.   

Pomocí dálkového ovládání lze velmi snadno 
ovládat magnetické upínací desky, přídržnou sílu 
lze regulovat v 16 stupních.  

Systém MAGNOS Force Measuring System 
zajistí jak pozici obrobků na magnetické desce,  
tak i danou upínací sílu. 

U tohoto řešení jsou magnetické moduly 
připevněny ke straně stolu stroje, aby mohlo být 
frézovací centrum použito i pro jiné obrábění. 

Synergie upínacích technologií dvoupatrového 
systému – ve spodní části probíhá upnutí magnetu 
bez deformace, v horní přímé upnutí do upínacího 
systému nulového bodu.
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přídržné síly usnadňuje srovnání 
obrobků a umožňuje upnutí ten-
kých dílů. navíc mohou být mag-
netické upínací desky v automa-
tizovaných aplikacích ovládány 
přes PLC spojení přímo ze stroje. 
K zajištění procesní bezpečnosti 
lze detailně monitorovat každou 
desku, protože každý stav upnutí 
se přenáší přes rozhraní PLC do 
nadřazeného řídicího systému. 
ruční dálkové ovládání sChUnK 
MaGnOs haBe Keh plus zase 
umožňuje pohodlné manuální 
ovládání až 8 magnetických de-
sek, i individuální regulaci jejich 
přídržné síly. Přes LCd displej 
a Led kontrolky je obsluha ne-
ustále informována o aktuálním 
stavu upnutí. Pomocí aplikace 
pro rychlé posouzení obráběcích 
operací, která bude poskytována 
zdarma, mohou zaregistrovaní 
uživatelé simulovat na pólových 
deskách různé upínací situace. 

inteligentní magnetická deska 
významný krok směrem k inteligentní 
výrobě představuje technologická studie 
systému měření síly sChUnK MaGnOs 
Force Measuring systems. Jde o inteligent-
ní magnetické upínací řešení, které plně 
automaticky zaznamenává každou pozici 
a velikost obrobků umístěných na mag-
netické desce, a určí přesnou individuální 
upínací sílu. systém tak vytváří podmínky 
pro průběžné monitorování procesu, stejně 
jako pro automatizované nastavení obrá-
běcích parametrů podle velikostí a vlast-
ností jednotlivých obrobků. Tak může být 
v budoucnu (v případě velkého pokrytí pólů 
a tím vyšší upínací síle) individuálně zvýšen 
posuv nebo řezná rychlost. Případně při 
menším pokrytí pólů nebo slabě feromagne-
tických dílů posuv snížen, aby bylo zajištěno 
procesně stabilní obrábění. 

Jak je široké spektrum možností využití 
a jak je velký potenciál magnetické upínací 
technologie, dokazují příklady z aplikací, 
které sChUnK realizoval:

1) Vertikální upnutí velkých  
ocelových profilů
vertikálně uložené čtvercové desky 
MaGnOs umožňují závěsné upnutí hliní-
kových profilů o délce až 10 m, upnutí je 
flexibilní a bez zkroucení. Pružným využitím 
magnetických pólových nástavců lze rychle 
navrhnout vhodné upínací řešení na různé 
průměry tím, že se jednoduše odstraní nebo 
přidá řada pólů. Pohyblivé pólové nástavce 
easYTUrn umožňují šetrné upnutí různých 
tvarů obrobků.vertikálním upnutím jsou díly 
optimálně přístupné, zároveň je pracovní stůl 
stroje k dispozici pro jiná obrábění.  

2) magnetické upínací sady  
pro výrobu malých sérií 
Při výrobě jednotlivých dílů a malých 
sérií na frézovacích centrech je možné 
dosáhnout upnutím magnetem enormních 
výsledků: zatímco běžná upnutí středně 
velkých dílů upínacími čelistmi vyžadují 
průměrně hodinu, nastavení s použitím 
magnetické upínací technologie zabere 
ca 10–15 minut. díky časovým výhodám 
během nastavování lze tak u moderních 
frézovacích center ročně získat úspory 
až v pěticiferném rozsahu. navíc může 
být obrobek opracován ze všech pěti 
stran v jediném upnutí, aniž by musely 
být zohledněny rušivé kontury upínacího 
zařízení. 

3) Obrábění kolejnic 
Při výrobě kolejnicových dílů dosahují  
speciální řešení MaGnOs v praxi vícenásob-
ných efektů. ve srovnání s běžnými upína-
cími řešeními se snižuje počet upínacích 
operací i čas nastavení o více než 50 %. 
Obrobky plošně přilnou navzdory tepelné 
deformaci a během obrábění je zajištěno 
stabilní umístění bez vibrací.  

4) Dvoupatrový upínací systém 
speciálně zkonstruovaný dvoupatrový 
upínací systém kombinuje čtvercové desky 
MaGnOs se čtyřmi moduly nulového  
upínacího systému sChUnK verO-s  
nse-plus 138. U OP10 vstupuje do hry 
vyrovnávací efekt pohyblivých pólových 
nástavců MaGnOs k upínání odlitků bez 
deformace a obrábění leštěných ploch pro 
čepy upínacího nulového bodu, stejně jako 
čelních ploch. Pro OP20 jsou díly převzaty ze 
spodní části dvoupatrového upínacího systé-
mu, osazeny prodlouženými čepy nulového 
bodu a během pár sekund upnuty přímo 
v horní části do upínacího systému nulového 
bodu verO-s nse-plus 138. 

magnetické chapadlo  
k zakládání do stroje 
Pro automatizované zakládání a vykládání 
obráběcích strojů v rozsahu upínání  
400 v byla navržena řada eGM. Kompakt-
ní monopolní chapadlo eGM-M je vhodné 
pro manipulaci s díly do hmotnosti 7 kg. 
Pro manipulaci s těžšími zcela feromagne- 
tickými díly pak slouží bipólová chapadla 
eGM-B, volitelně s 1 nebo 2 páry pólů 
v různých uspořádáních, které lze pomocí 
pólových nástavců optimálně přizpůsobit. 

Pro zařízení na bázi 24 v jsou určena kom-
paktní magnetická chapadla eMh. Jelikož je 
elektronika kompletně vestavěná v chapadle, 
a ovládání přes digitální i/O je velmi snadné, 
nevyžadují komponenty žádný prostor v roz-
vodné skříni ani externí řídicí elektroniku. 
Chapadlo hlásí stav magnetizace i přítom-
nost obrobku. 

gabriela Prudilová
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L inková výroba součástek běžně pra-
cuje v sekundových taktech a stejně 
produktivní musí být i kontrolní a mě-

řicí zařízení. Jejím výrobcem je v čr mj. 
brněnská společnost MesinG, specializo-
vaná na zakázkovou měřicí a automatizační 
techniku.

Kontrola je nyní součástí výrobního 
procesu
dnes se nepřipouští vadná součástka na 
montážní lince. Přitom zastavit linku je  
nepřijatelné. Prosazuje se 100% kontro-
la, která splňuje náročné požadavky na 
automatizaci a není ovlivněna subjektivním 
vlivem kontrolora. nové měřicí metody, 
určené do provozních podmínek, v sou-
časnosti garantují přesnost dosahovanou 
donedávna výhradně laboratorními přístroji 
a jsou navíc mnohem produktivnější. na 
těchto základech dnes stojí moderní 
provozní měřicí technika, a to i na kontrolu 
kotoučových součástek.

Kotoučové součástky a přesnost
Počet typů kontrolovaných parametrů 
i přesnostních požadavků je velký. největší 
přesnost je požadována hlavně u ložisko-

vých kroužků, kde se klade stále větší důraz 
na vlnitost a drsnost oběžných drah. dnes 
se v provozních podmínkách a při taktu 
v řádu sekund měří tyto parametry stopro-
centně při rozlišení v řádu nanometrů  
(0,001 µm). To se týká hlavně kroužků 
ložisek do nejdražších automobilů, jejichž 
motor musí být téměř neslyšný. nicméně 
i v autech středních tříd jsou používána lo-
žiska, jejichž oběžné dráhy kroužků vyžadují 
podobně přesnou kontrolu. Ovalita, kuže-
lovitost, souosost, radiální a axiální házení 
jsou všeobecně max. několik µm, délkové 
parametry do cca 10 µm.

Měřicí metody a koncepce stanic se volí 
účelově. dosud stále převládají kontaktní 
měřicí metody, které jsou nejdéle propra-
cované, garantují požadovanou přes-
nost a jsou relativně levné. Poškozování 
kontrolovaného povrchu je minimalizováno 
odstavováním měřicích doteků a volbou 
vhodného materiálu funkčních ploch (včet-
ně diamantů).

Kontrolované parametry
stanice standardně garantují měření těchto 
parametrů nebo jejich kombinací:
•  délkových mír v osovém a radiálním 

směru,
•  radiálního a čelního házení,
•  kuželovitosti otvoru a vnější válcové 

plochy,
•  úchylek kruhovitosti (ovalita, vlnitost) 

a drsnosti,
•  rovinnosti čel. FO
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největší přesnost  
s důrazem na vlnitost 
a drsnost oběžných 
hran je požadována  
u ložiskových 
kroužků.

pŘíLoha ŘezNé NásTroJe a UPíNací sysTéMy

pRovozní konTRoLa  
koToučových součásTek
kotoučové součástky jsou častým prvkem ve všech odvětvích 
strojírenství. Velkosériově se vyrábějí hlavně v ložiskovém  
a automobilovém průmyslu, a bude tomu tak asi i v budoucnu  
po výrazném posílení elektromobility. 

Měřidlo UD (dodáváno v různých velikostech 
i speciálních verzích) je v Evropě nejrozšířenější  
na operativní ruční kontrolu kotoučových  
součástek přímo u obráběcích strojů (na jednom 
pracovišti může být i několik měřidel). 

Typický příklad měřicího místa linkové stanice  
na dynamickou kontrolu kotoučových součástek.

Kontrolní automat menších kotoučových dílů.

Třídicí automat malých součástí.

Stanice na bezkontaktní optickou nanometrickou 
kontrolu vlnitosti, drsnosti a defektů.

Příklady speciálních kontaktních indukčnostních 
snímačů.
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Realizace
většina stanic je koncipována účelově pro 
daný typ součástky a pro požadovanou 
skupinu parametrů. Před zahájením pro-
jektu se velmi často realizují u dodavatele 
potřebné modelové zkoušky. některé prvky 
jsou vyvíjeny v předstihu v rámci interních 
projektů nebo třeba MPO (např. účelové 

indukčnostní snímače v projektu  
TriO – Fv 10336).

Příklady zařízení na kontrolu kotoučových 
součástek jsou na fotografiích. Této proble-
matice byla věnována nemalá pozornost 
v expozici MesinG na Msv Brno 2019. 

ing. Jan Kůr

sousTRužení s nižŠími 
nákLadY na díL
zatím poslední inovací pro 
soustružení tvrdých materiálů 
od společnosti Kennametal jsou 
oboustranné PcBn břitové destičky  
v jakostech KBh10B (45 % PcBn)  
a KBh20B (60 % PcBn) pro 
materiály až do 65 hRc.

Břitové destičky s minihroty z poly-
krystalického kubického nitridu boru 
(PCBn) jsou již dlouho doporučovány 
pro snižování ceny soustružených dílů 
z kalené oceli. nové jakosti PBCn 
břitových destiček jsou ale navrženy 
pro vyšší produktivitu a delší životnost 
nástrojů pro soustružení nástrojových 
ocelí a dalších kalených materiálů, 
jako je vysokoobjemová výroba kale-
ných ozubených kol, hřídelí, ložisek, 
skříní a dalších součástí pohonů, při 
jejichž obrábění jsou důležitým kritéri-
em náklady na díl.

mezi hlavní vlastnosti destiček  
PBcn patří:
•   patentovaná struktura keramického 

pojiva a Tin/Tialn/Tin povlak, jenž 
poskytuje extrémní odolnost proti 
opotřebení i při zvýšených řezných 
rychlostech;

•   zlatý Pvd povlak usnadňuje identi-
fikaci potřeby pootočení destičky, 
přičemž očíslování břitů zajišťuje, že 
obsluha omylem nepoužije již použitý 
břit;

•   dvojí provedení řezné hrany ve tvaru 
„trumpety“ pro těžké přerušované 
řezy a pro souvislé soustružení; 

•   PCBn minihroty jsou určeny pro 
čtyři tvary destičky (tři kosočtvercové 
a jeden trojúhelníkový, tzn. až šest 
řezných hran na destičku. 

Minihroty nabízejí  
dva tvary, různé  
poloměry zaoblení  
a dvojnásobný počet řezných hran na destičku.
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síly, které vzniknou během řezného 
procesu jsou menší a znamenají 
i menší zatížení stroje s menším 

opotřebením jeho částí. Obrábění labilních 
dílů je proto bezpečnější, i nástroje s velkým 
vyložením se chovají stabilně. nižší síly zna-
menají menší opotřebení vřetena a vodicích 
ploch stroje. Kromě toho snižují hodnotu 
potřebného příkonu. 

Faktory úspěchu
Úspěch frézovacích nástrojů avanTeC 
tkví v perfektní kombinaci více faktorů. 
Minimální čelní i obvodové házení nástrojů 
znamená vyšší přesnost obrábění a stabilní 
proces. To přináší vysokou kvalitu obrobe-
né plochy, nižší hlučnost během obrábění, 
nižší vývin tepla, menší deformaci obrobku, 
vyšší trvanlivost břitů a vyšší opakova-
nou přesnost po výměně nástroje nebo 
destiček. Každý nástroj má odpovídajícím 
způsobem vyřešeno upnutí destičky (šroub, 
klín, kazeta apod.), což podporuje bezvad-
nou funkci frézy.

Válcové a kotoučové frézy
vlajkovou lodí mezi nástroji tohoto výrobce 
jsou válcové čelní frézy MULTirinG. Jde 
o mimořádně výkonný nástroj skládaný 
z jednotlivých kroužků. v každém z nich 
jsou tangenciálně střídavě uložené levé 
a pravé břitové destičky, každá se čtyřmi 
řeznými hranami. nástroj se vyrábí v roz-
sahu průměrů 32–125 mm, kroužky lze 
skládat až do činné délky 2,5xd. Maximální 
šířka záběru ae = 0,2xd. díky střídavému 
uspořádání břitových destiček se vzájem-
ně eliminují řezné síly, vibrace jsou menší 
a řez mimořádně hladký. síly přenášené do 
vřetena stroje jsou ve srovnání s klasickou 
podobou takových nástrojů výrazně nižší. 
výhodou skládané konstrukce s kroužky 
je také skutečnost, že po případné kolizi 
nástroje jsou vzniklé škody minimální, 
postačí vyměnit poškozený kroužek. díky 
počtu řezných hran je provoz nástroje velmi 
ekonomický. varianta nástroje s označením 
MM90 má axiální vyrovnávání břitových 
destiček, a je určena pro frézování těžko 
obrobitelných materiálů s větší šířkou 
záběru.

doporučujeme nasadit dokončovací frézu 
FinavanT eK90. Řezné destičky jsou ulo-
ženy v pohyblivých kazetách, které se dají 
velmi snadno seřídit. Geometrie destiček 
je unikátní, a lze docílit mimořádně kvalitní 
obrobenou plochu. Frézy se vyrábějí  
v rozměrech od 63 do 160 mm, přídavky  
na dokončení plochy jsou v rozsahu  
0,1–0,3 mm.

nejlepších výkonů ve frézování ploch 
litinových dílců dosahuje fréza s označe-
ním siGnavanT. Jako u všech předcho-
zích skupin nástrojů, i zde nelze nezmínit 
mimořádně klidný průběh obrábění. Břitové 
destičky s osmi řeznými hranami (opět 
uložené tangenciálně) vedou k velmi zají-
mavým ekonomickým závěrům z hlediska 
návratnosti nákupu. díky velkému úběru 
(ap až 7 mm) patří nástroj s množstvím 
odebraného materiálu za jednotku času do 
světové špičky. vyrábí se v rozměrech od 
50 do 160 mm.

distribuci nástrojů avanTeC v české 
republice zajišťuje plzeňská firma  
hOFMeisTer, a to včetně kompletního ser-
visu, od návrhu technologie až po odzkou-
šení a nasazení do provozu. Krátká videa 
s ukázkami jednotlivých nástrojů je možné 
nalézt na kanálu YouToube výrobce. 

Stanislav Škabraha, hofmeister FO
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fRézování desTičkami  
s poziTivní geomeTRií bŘiTu
Německá firma aVaNTec, výrobce frézovacích nástrojů, je výjimečná 
zejména tím, že všechny používané břitové destičky jsou pozitivní  
a vybrušované. To s sebou přináší měkký a mimořádně klidný řez. 

Kotoučové frézy avanTeC představují 
špičku mezi tímto typem nástrojů. vyrábí se 
v provedení s klasicky uloženou destičkou 
trojúhelníkového tvaru (v rozměrech od  
63  do 250 mm) nebo tangenciálně ulo-
ženou destičkou se čtyřmi řeznými hra-
nami (průměry od 125 do 250 mm). díky 
střídavému uspořádání destiček (v každém 
nástroji jsou levé a pravé) mají tyto frézy 
velmi klidný řez. 

Pro dokončování ploch s vysokými 
nároky na rovinnost a drsnost povrchu 

síly vzniklé během 
řezného procesu jsou 
menší, tím je i menší 
zatížení stroje.
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alS TribOlOgy OTevírá nOvOu 
špičkOvOu labOraTOř
Po 11 měsících důkladných příprav otevírá společnost aLS czech Republic nový moderní provoz  
divize aLS tribology europe, čímž rozšiřuje svou působnost v evropě. tento špičkový laboratorní provoz  
je umístěný v populárním areálu Kolbenova v Praze 9. 

ve spolupráci s dodavateli nejmodernějších 
laboratorních technologií a přístrojů jsme 
vybudovali specializované tribologické 
pracoviště, které umožňuje rychlý a kvalitní 
servis všem společnostem, které provozují, 
vyrábí nebo servisují výrobní technologie. 
aLs Tribology poskytuje spolehlivý servis 
také specializovaným firmám, které s oleji 
a mazivy obchodují a pro své klienty zajiš-
ťují analýzy těchto provozních náplní. Mezi 
naše klienty patří největší světoví producen-
ti olejů a maziv, jejich distributoři i koneční 
uživatelé – typicky výrobní společnosti 
napříč všemi obory, producenti energie, 
automobilové a dopravní společnosti a dal-
ší. Působíme na téměř všech segmentech 
trhu a jsme připraveni v rámci sítě našich 
pracovišť nabídnout globální servis nejen 
v rámci evropy. 

analýza oleje jako nástroj  
proaktivní údržby
neplánované opravy a odstávky výrob-
ních strojů a velké zásoby náhradních 
dílů způsobují pokles produkce a vzrůst 
nákladů. Proaktivní („vstřícná“) údržba je 
taková, při které se na vznik poruch nečeká, 
ale je snaha jim aktivně předcházet. Tento 
způsob údržby ovlivňuje výrazně spolehli-
vost provozu. analýza mazacích olejů dnes 
slouží jako diagnostický prostředek ke 
sledování různých typů strojů s uzavřeným 

cirkulačním mazacím systémem od turbín 
po plynové motory. 

schémata rozborů, tedy jaké zkoušky se 
mají provést, se liší právě podle typu stroje 
a jsou dobře známa. Při dodržení optimál-
ních intervalů odběru vzorků lze spolehlivě 
zachytit všechny změny od běžného stavu 
(běžných hodnot jednotlivých sledova-
ných parametrů) a s velkým předstihem 
upozornit uživatele stroje, že se děje něco 
neobvyklého. velmi důležité přitom je, aby 
diagnostik z laboratoře znal podrobnosti 
o sledovaném stroji, což velmi často není 
možné bez komunikace s uživatelem stroje. 
Při formulaci diagnostického závěru analýzy 
mazacího oleje je nutné „poskládat“ údaje 
od výrobce stroje, uživatele stroje a výrobce 
oleje s naměřenými daty.

možnost úspor
hlavní úspory dosažitelné proaktivní 
údržbou jsou dnes v minimalizaci prostojů 
strojů. Je tedy zřejmé, že hlavním cílem je 
pokud možno zabránit prostojům, a když  
už k prostoji dojde, pak ho zkrátit na mini-
mum. Proto i jedna z podmínek úspěšné 
diagnostiky je rychlost. stav stroje, příčina 
poruchy a možnost jejího odstranění musejí 
být známy co nejrychleji je to možné. Tady 
je úskalí všech „off-line“ prováděných 
diagnostik, tedy i analýzy olejů prováděné 
v laboratoři, kam je nutné vzorek odebraný 
ze sledovaného stroje poslat. Přesto se po 
celém světě analýzy olejů v komerčních 
laboratořích v širokém měřítku provádějí. 
Jak je to možné?

Výhody analýz olejů
nejpodstatnější je, že při správně apliko-
vané analýze olejů lze s velkým předstihem 
zjistit vznikající poruchu – sledujeme totiž 
změnu režimu opotřebení ve stroji, když ke 
skutečné poruše je ještě daleko. analý-
zami oleje můžeme sledovat stav stroje, 
především jeho dílů, které jsou v kontaktu 
s mazacím olejem, i stav oleje. dokonce je 
možné sledovat stav součástí stroje, které 
s olejem v kontaktu vůbec nejsou (např. 
vzduchový filtr motoru). 

Laboratoře aLs Tribology rozmístěné po 
všech kontinentech nabízí analýzy všech 
typů mazacích olejů. Pro každý typ oleje 
je vytvořen balíček testů, který je sestaven 
tak, aby při nejnižším možném počtu testů 
(cena rozboru) bylo možné posoudit stav 
stroje i oleje. důležité je, že ke správnému 
vyhodnocení především stavu stroje a změn 
režimu jeho opotřebení je nutné odebírat 
a analyzovat vzorky oleje pravidelně, aby 
z výsledků analýz mohly být vytvořeny 
trendy. 

na základě trendů lze totiž změny 
sledovaných parametrů jednoznačně 
vyhodnotit a s dostatečným předstihem 
uživatele stroje upozornit na blížící se 
možný problém. a pak pokud je to pro 
správné vyhodnocení situace vhodné, je 
možné provést detailnější analýzu vzorku 
s varovnými výsledky. 

Pavel herynk, aLS czech Republic

nová laboratoř  
specializovaného 
tribologického 
pracoviště umožňuje 
rychlý a kvalitní 
servis pro výrobní 
technologie všech 
společností. FO
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www.alsglobal.cz

TRIBOLOGIE

Provádíme analýzy olejů a ma-
ziv za účelem tribotechnické 
diagnostiky strojů, ze kterých 
byla maziva odebrána 
zajištění spolehlivého provo-
zu a minimalizace nákladů na 
údržbu a náhradní díly.

Špičkoví odborní pracovníci a 
přístrojové vybavení
Zázemí nadnárodní nezávislé 
akreditované laboratoře
Přehledné protokoly s výsledky 
a slovním vyhodnocením
Jedinečný online software 
umožňující rychlé sdílení vý-
sledků a doporučení ihned po 
dokončení analýz

Jedinečný online software umožňující 
rychlé sdílení výsledků a doporučení 
ihned po dokončení analýz

Možnost tvoření vlastních zpráv
a statistik

Odborné konzultace u nestandartních 
výsledků 

Široká síť poboček po celé ČR i Evro-
pě pro odevzdání vzorků a vyzvednutí 
prázdných vzorkovnic

Pravidelná školení pro klienty zamě-
řená na interpretaci a porozumění 
výsledkům

Condition monitoring a Asset Health 
Management– ve partnerství s aus-
tralskou společností MOVUS zahaju-
jeme i v Evropě osvědčený program 
online sledování provozních podmí-
nek Vašich výrobních technologií.

ALS Tribology Europe právě otevřela novou 
špičkovou tribologickou laboratoř v Praze. 
Disponujeme podstatně navýšenou provozní 
kapacitou a implementujeme
nové analytické metody. To znamená,
že klienti ALS z celé Evropy dostávají výsledky 
analýz olejů a maziv v nejkratších možných 
termínech a s maximální přesností. 

Poskytujeme odborný servis pro výrobce, 
importéry, distributory, prodejce i konečné 
uživatele všech druhů olejů a maziv. 

Kontaktujte nás i Vy na:
pavel.herynk@alsglobal.com

ALS Czech Republic, s.r.o.,
Building KCD4, 3rd Floor,
Kolbenova 942/38a, Praha 9, 19000

Likvidace zbytku vzorku 
jako nebezpečného

odpadu zdarma

Doprava vzorků do
laboratoře z celé ČR

zdarma

ALS Tribology

Right Solutions   Right Partner 
www.alsglobal.cz

TRIBOLOGIE

Provádíme analýzy olejů a ma-
ziv za účelem tribotechnické 
diagnostiky strojů, ze kterých 
byla maziva odebrána 
zajištění spolehlivého provo-
zu a minimalizace nákladů na 
údržbu a náhradní díly.

Špičkoví odborní pracovníci a 
přístrojové vybavení
Zázemí nadnárodní nezávislé 
akreditované laboratoře
Přehledné protokoly s výsledky 
a slovním vyhodnocením
Jedinečný online software 
umožňující rychlé sdílení vý-
sledků a doporučení ihned po 
dokončení analýz

Jedinečný online software umožňující 
rychlé sdílení výsledků a doporučení 
ihned po dokončení analýz

Možnost tvoření vlastních zpráv
a statistik

Odborné konzultace u nestandartních 
výsledků 

Široká síť poboček po celé ČR i Evro-
pě pro odevzdání vzorků a vyzvednutí 
prázdných vzorkovnic

Pravidelná školení pro klienty zamě-
řená na interpretaci a porozumění 
výsledkům

Condition monitoring a Asset Health 
Management– ve partnerství s aus-
tralskou společností MOVUS zahaju-
jeme i v Evropě osvědčený program 
online sledování provozních podmí-
nek Vašich výrobních technologií.

ALS Tribology Europe právě otevřela novou 
špičkovou tribologickou laboratoř v Praze. 
Disponujeme podstatně navýšenou provozní 
kapacitou a implementujeme
nové analytické metody. To znamená,
že klienti ALS z celé Evropy dostávají výsledky 
analýz olejů a maziv v nejkratších možných 
termínech a s maximální přesností. 

Poskytujeme odborný servis pro výrobce, 
importéry, distributory, prodejce i konečné 
uživatele všech druhů olejů a maziv. 

Kontaktujte nás i Vy na:
pavel.herynk@alsglobal.com

ALS Czech Republic, s.r.o.,
Building KCD4, 3rd Floor,
Kolbenova 942/38a, Praha 9, 19000

Likvidace zbytku vzorku 
jako nebezpečného

odpadu zdarma

Doprava vzorků do
laboratoře z celé ČR

zdarma

ALS Tribology

Right Solutions   Right Partner 
www.alsglobal.cz

TRIBOLOGIE

Provádíme analýzy olejů a ma-
ziv za účelem tribotechnické 
diagnostiky strojů, ze kterých 
byla maziva odebrána 
zajištění spolehlivého provo-
zu a minimalizace nákladů na 
údržbu a náhradní díly.

Špičkoví odborní pracovníci a 
přístrojové vybavení
Zázemí nadnárodní nezávislé 
akreditované laboratoře
Přehledné protokoly s výsledky 
a slovním vyhodnocením
Jedinečný online software 
umožňující rychlé sdílení vý-
sledků a doporučení ihned po 
dokončení analýz

Jedinečný online software umožňující 
rychlé sdílení výsledků a doporučení 
ihned po dokončení analýz

Možnost tvoření vlastních zpráv
a statistik

Odborné konzultace u nestandartních 
výsledků 

Široká síť poboček po celé ČR i Evro-
pě pro odevzdání vzorků a vyzvednutí 
prázdných vzorkovnic

Pravidelná školení pro klienty zamě-
řená na interpretaci a porozumění 
výsledkům

Condition monitoring a Asset Health 
Management– ve partnerství s aus-
tralskou společností MOVUS zahaju-
jeme i v Evropě osvědčený program 
online sledování provozních podmí-
nek Vašich výrobních technologií.

ALS Tribology Europe právě otevřela novou 
špičkovou tribologickou laboratoř v Praze. 
Disponujeme podstatně navýšenou provozní 
kapacitou a implementujeme
nové analytické metody. To znamená,
že klienti ALS z celé Evropy dostávají výsledky 
analýz olejů a maziv v nejkratších možných 
termínech a s maximální přesností. 

Poskytujeme odborný servis pro výrobce, 
importéry, distributory, prodejce i konečné 
uživatele všech druhů olejů a maziv. 

Kontaktujte nás i Vy na:
pavel.herynk@alsglobal.com

ALS Czech Republic, s.r.o.,
Building KCD4, 3rd Floor,
Kolbenova 942/38a, Praha 9, 19000

Likvidace zbytku vzorku 
jako nebezpečného

odpadu zdarma

Doprava vzorků do
laboratoře z celé ČR

zdarma

ALS Tribology

Right Solutions   Right Partner 
www.alsglobal.cz

TRIBOLOGIE

Provádíme analýzy olejů a ma-
ziv za účelem tribotechnické 
diagnostiky strojů, ze kterých 
byla maziva odebrána 
zajištění spolehlivého provo-
zu a minimalizace nákladů na 
údržbu a náhradní díly.

Špičkoví odborní pracovníci a 
přístrojové vybavení
Zázemí nadnárodní nezávislé 
akreditované laboratoře
Přehledné protokoly s výsledky 
a slovním vyhodnocením
Jedinečný online software 
umožňující rychlé sdílení vý-
sledků a doporučení ihned po 
dokončení analýz

Jedinečný online software umožňující 
rychlé sdílení výsledků a doporučení 
ihned po dokončení analýz

Možnost tvoření vlastních zpráv
a statistik

Odborné konzultace u nestandartních 
výsledků 

Široká síť poboček po celé ČR i Evro-
pě pro odevzdání vzorků a vyzvednutí 
prázdných vzorkovnic

Pravidelná školení pro klienty zamě-
řená na interpretaci a porozumění 
výsledkům

Condition monitoring a Asset Health 
Management– ve partnerství s aus-
tralskou společností MOVUS zahaju-
jeme i v Evropě osvědčený program 
online sledování provozních podmí-
nek Vašich výrobních technologií.

ALS Tribology Europe právě otevřela novou 
špičkovou tribologickou laboratoř v Praze. 
Disponujeme podstatně navýšenou provozní 
kapacitou a implementujeme
nové analytické metody. To znamená,
že klienti ALS z celé Evropy dostávají výsledky 
analýz olejů a maziv v nejkratších možných 
termínech a s maximální přesností. 

Poskytujeme odborný servis pro výrobce, 
importéry, distributory, prodejce i konečné 
uživatele všech druhů olejů a maziv. 

Kontaktujte nás i Vy na:
pavel.herynk@alsglobal.com

ALS Czech Republic, s.r.o.,
Building KCD4, 3rd Floor,
Kolbenova 942/38a, Praha 9, 19000

Likvidace zbytku vzorku 
jako nebezpečného

odpadu zdarma

Doprava vzorků do
laboratoře z celé ČR

zdarma

ALS Tribology

Right Solutions   Right Partner 
www.alsglobal.cz

TRIBOLOGIE

Provádíme analýzy olejů a ma-
ziv za účelem tribotechnické 
diagnostiky strojů, ze kterých 
byla maziva odebrána 
zajištění spolehlivého provo-
zu a minimalizace nákladů na 
údržbu a náhradní díly.

Špičkoví odborní pracovníci a 
přístrojové vybavení
Zázemí nadnárodní nezávislé 
akreditované laboratoře
Přehledné protokoly s výsledky 
a slovním vyhodnocením
Jedinečný online software 
umožňující rychlé sdílení vý-
sledků a doporučení ihned po 
dokončení analýz

Jedinečný online software umožňující 
rychlé sdílení výsledků a doporučení 
ihned po dokončení analýz

Možnost tvoření vlastních zpráv
a statistik

Odborné konzultace u nestandartních 
výsledků 

Široká síť poboček po celé ČR i Evro-
pě pro odevzdání vzorků a vyzvednutí 
prázdných vzorkovnic

Pravidelná školení pro klienty zamě-
řená na interpretaci a porozumění 
výsledkům

Condition monitoring a Asset Health 
Management– ve partnerství s aus-
tralskou společností MOVUS zahaju-
jeme i v Evropě osvědčený program 
online sledování provozních podmí-
nek Vašich výrobních technologií.

ALS Tribology Europe právě otevřela novou 
špičkovou tribologickou laboratoř v Praze. 
Disponujeme podstatně navýšenou provozní 
kapacitou a implementujeme
nové analytické metody. To znamená,
že klienti ALS z celé Evropy dostávají výsledky 
analýz olejů a maziv v nejkratších možných 
termínech a s maximální přesností. 

Poskytujeme odborný servis pro výrobce, 
importéry, distributory, prodejce i konečné 
uživatele všech druhů olejů a maziv. 

Kontaktujte nás i Vy na:
pavel.herynk@alsglobal.com

ALS Czech Republic, s.r.o.,
Building KCD4, 3rd Floor,
Kolbenova 942/38a, Praha 9, 19000

Likvidace zbytku vzorku 
jako nebezpečného

odpadu zdarma

Doprava vzorků do
laboratoře z celé ČR

zdarma

ALS Tribology



příloha Oleje, maziva, kapaliny / 4

30 / 11-2019

Tak byly vytvořeny od různých výrobců tech-
nologické kapaliny s vysokým výkonem, které 
byly relativně stabilní. až potud bylo vše v po-
řádku, jenže s rozvojem průmyslové výroby byl 
kladen větší důraz na ochranu lidského zdraví 
a životního prostředí. Proto bylo nutné některé 
technologické kapaliny reformulovat a upravit 
dle v té době platné legislativy regulující obsah 
určitých chemických složek.

chemická legislativa
zcela zásadní zlom nastal založením nového 
orgánu eU, a to evropské chemické agentury 
(eCha), která hraje stěžejní roli při uplat-
ňování zásadních právních předpisů eU 
týkajících se chemických látek ve prospěch 
lidského zdraví a životního prostředí. eCha 
byla založena v roce 2007, sídlí v helsinkách, 
a jejím úkolem je koordinovaný dohled nad 
existujícími chemikáliemi na trhu. Jejich aktu-
ální přehodnocení dle nejnovějších vědec-
kých poznatků a klasifikace včetně značení 
obalů. Podle nařízení reaCh nesou podniky 
odpovědnost za poskytování informací 
o nebezpečnosti, rizicích a bezpečném pou-
žívání chemických látek, které vyrábějí nebo 
dovážejí. eCha se nestará pouze o průmys-
lové chemikálie, ale o všechny, které byly 
uvedeny na trh. dále pak nařízení o klasifi-
kaci, označování a balení (CLP) zavádí v eU 
globálně harmonizovaný systém klasifikace 
a označování chemických látek. znamená 
to, že nyní se na celém světě používá stejný 
systém. v současnosti je zaregistrováno 
6000 látek a klasifikováno více než 100 tisíc 
přípravků. Tento moment byl opět jedním 
ze stěžejních okamžiků pro technologické 
procesní kapaliny. Od této doby je nad jejich 
koncepcí „držen“ bedlivý dohled a výrob-

ci jsou nuceni buď respektovat nařízené 
značení výsledných produktů při zachování 
jejich složení, které by v některých případech 
vůbec nebylo lichotivé, neboť některé složky 
jsou v určitých koncentracích nově označe-
ny jako kancerogenní, dokonce mutagenní 
či jinak nebezpečné, a to žádný z výrobců, 
a především uživatelů, nechce. anebo tyto 
složky musí ze svých produktů vyjmout a na-
hradit akceptovatelnými. Konkrétně jsou „ve 
hře“ látky uvolňující formaldehyd, kyselina 
boritá a biocidní prostředky jako např. (MiT), 
jejich limity jsou neustále „tlačeny“ dolů na 
bezpečnější hranici pro lidské zdraví a životní 
prostředí. Tento proces hodnocení a posuzo-
vání je kontinuální.

co chtějí zákazníci v praxi? 
Při výzkumu nových technologií procesních 
kapalin se týmy zaměřily především na „hlas 
zákazníka“ a na situaci, která nastala u něj 
vzhledem ke nastávající tvrdé legislativě. Bylo 
zjištěno, že zákazníci mají priority především 
v dlouhé životnosti kapaliny bez nutnosti 
tuto ošetřovat chemickými prostředky. Chtějí 
stabilní a spolehlivou kapalinu bez kompromi-
sů v jejím technickém výkonu. Chtějí kapalinu, 
která bude přátelská k operátorům, strojnímu 
zařízení i životnímu prostředí.

Biologická stabilita je klíč
Průzkum trhu dále zjistil, že sice zákazník má 
jasné vize a přání, nicméně realita v provozu 
byla jiná. stávající konvenční kapaliny, „posti-
žené“ nutnými reformulacemi prokazují kom-
promisy ve své biologické stabilitě a „přinášejí“ 
tak zákazníkům zvýšené náklady především 
v neplánované vynucené údržbě a odstáv-
ce stroje a dodatečném ošetřování kapalin 
chemickými prostředky či nadměrné likvidaci. 
Proč to všechno? Co se vlastně děje v procesu 
používání technologických kapalin? 

Kapaliny jsou při své „práci“ vystaveny pů-
sobení vlivu nečistot, cizích olejů a zatěžovány 
biologickým působením organizmů z prostředí. 
Pokud nemají dostatečnou sílu tomuto „tlaku“ 
odolat, podlehnou a začnou se „kazit“. výsled-
kem je drastický pokles ph hodnoty, znatelný 
zápach, destabilizace a nedostatečný výkon 
při obrábění. Celý strojní systém je napaden 
bakteriálním a houbovým růstem. negativně 
je tak ovlivněn nejen vlastní stroj a proces, ale 
i operátor.

Jak se s takovým stavem s přihlédnutím 
k „hlasu zákazníka“ a tlaku legislativy vyrov-
nat? výzkum na základě shromážděných dlou-
hodobých praktických zkušeností a poznatků 
z terénu aplikací technologických kapalin 
koncipoval novou skupinu produktů, které:
•  jsou extrémně stabilní a odolávají biologické-

mu růstu,
•  spolehlivě technicky fungují na všech druzích 

obráběného materiálu a při všech i obtížných 
operacích, od broušení až po protahování,

•  neobsahují žádné látky uvolňující formalde-
hyd, látky na bázi boru ani kyselinu boritou, 
ani další chemikálie omezované legislativou,

•  neobsahují biocidní prostředky (což je výji-
mečné), a přesto jsou extrémně stabilní,

nOvé TechnOlOgické kapaliny  
bez bOru i biOcidů
S rozvojem strojírenského průmyslu roste vývoj procesních kapalin. zpočátku byly velmi jednoduché,  
používaly se např. různé živočišné a rostlinné produkty a směsi. Jak rostly nároky strojírenství,  
rostly i požadavky na vlastnosti a složení procesních kapalin. 
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Patentovaná technologie vytvoří stabilní 
vysoké pH – nepříznivé podmínky pro množení 
organismů.

Výsledkem výzkumu jsou technologické kapaliny 
bez obsahu boru, formaldehydu i biocidních 
složek.

Nové technologie přinášejí uživatelům významné 
finanční úspory a napomáhají naplňovat i jejich 
ekologicé závazky.
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Navrhneme a dodáme kvalitní systém, který 
ošetří vaše stroje a výrazně prodlouží jejich 
životnost, sníží četnost servisních zásahů, 
uspoří energii a zvýší komfort ve vašem podniku. 

Držíme bohaté skladové zásoby, nonstop 
servis, v případě nutnosti okamžitá reakce. 

Výroba podléhá postupům v rámci certifikací, 
za kvalitu ručíme nadstandardní zárukou až 36 
měsíců. 

1872 založen DELIMON, 1993 ŠPONDR CMS. 
Mnohaleté zkušenosti jsou garancí 
spolehlivosti a dlouhodobé spolupráce. 
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•  spolehlivě oplachují, ochraňují proti korozi 
a jsou použitelné v extrémně širokém pásmu 
kvality vody od měkkých až po velmi tvrdé 
(až do tvrdosti vody 50 dh).
v čem tkví výjimečnost řady těchto nových 

progresivních technologických kapalin? Pře-
devším ve své stabilitě a chemické „čistotě“. 
Patentovaná technologie poskytuje produktům 
výjimečný ph „polštář“ (buffer), který nedo-
volí biologii rozvinout svůj růst, a tedy vytvoří 
stabilní vysoké ph – nepříznivé podmínky pro 
množení organismů (obr. 1). 

zajímavé bylo zkoušení a testování těchto 
produktů nové generace. zkušební vzorky 
 byly zatěžovány uměle připravenými biologic-
kými kulturami, ale také vzorky biologických 
materiálů získaných z různých provozů  
(obr. 2). Tomuto zatížení byly vystaveny opa-
kovaně a po dlouhou dobu. zjišťována byla 
hodnota ph a biologická aktivita. Celý proces 
byl prováděn na vývojových vzorcích těchto 
produktů a porovnávány s chováním produktů 
dostupných na trhu.

výsledkem výzkumu jsou technologické 
kapaliny bez obsahu boru, formaldehydu, ale 
i biocidních složek, které překonávají očekává-
ní ve stabilitě i ve vlastním obráběcím výkonu 
ve srovnání i s kvalitními produkty na trhu. Ka-
paliny splňují a přesahují požadavky legislativy.

Tyto produkty nové generace jsou na trhu již 
několik let a praxe potvrdila jejich výjimečnost. 
Jsou velmi příznivě přijaty zákazníky, protože 
splňují a přesahují jejich očekávání z technic-
kého i ekonomického hlediska. navíc úspěšně 
řeší i problémy pracovního prostředí a poža-
davky environmentální.

Komplexní pohled na technologické 
procesy
výzkum a vývoj přidal ještě „něco“ navíc 
k podpoře aspektu ochrany životního prostředí 
a ekonomiky procesů. Řada bezborových 
a bezbiocidních obráběcích kapalin byla dopl-
něna produkty pro průmyslové mytí příbuzné 
koncepce. v technologickém procesu po 
obrábění totiž velmi často následuje i průmys-
lové mytí. Při obrábění se na obrobku vynese 
jistá část obráběcí kapaliny a ta se spláchne při 
následném mytí. Prací médium se zatíží a po 
jisté době je nutné jej vyměnit, tedy likvidovat. 
Jsou to materiální i časové náklady, které 
často zatíží proces, protože je kladen důraz na 
kvalitu finálního, anebo i mezioperačního praní. 
aby se této kvality dosáhlo, často se mění 
prací médium. Tento cyklus má samozřejmě 
i ekologický rozměr.

nově vyvinuté prací technologické kapaliny 
umožní své další použití právě v systémech 
s bezborovými a bezbiocidními kapalinami, 
aniž by tuto negativně ovlivňovaly jak tech-
nicky, tak z hlediska chemizmu jejich stability. 
Může se totiž „vrátit“ zpět do emulzního systé-
mu po ukončení své funkce v pracím zařízení 
bez toho, aby se musela likvidovat. Tím přináší 

nemalý benefit zákazníkovi 
i životnímu prostředí (obr. 3). 
ani tyto nové prací kapaliny 
neobsahují, stejně jako výše 
zmiňované obráběcí kapaliny, 
žádné rušivé chemikálie (jako 
např. kyselinu boritou, etanol- 
aminy, formaldehydy, chelační 
činidla apod.) a zcela splňují 
požadavky průmyslového mytí 
ocelových i hliníkových materiá- 
lů v různých konstrukcích pracích zařízení 
(včetně vysokotlakého postřiku).

výzkum tedy unikátně skloubil požadavky 
techniky, trhu i legislativy. Tyto nové tech-
nologie přesahují svou koncepcí současné 
legislativní požadavky, a lze říci, že naplňují 
trendy legislativního vývoje i do vzdálenější 

budoucnosti. vedle tohoto přínosu a bez 
technického kompromisu přináší uživatelům 
významné finanční úspory a napomáhá jim 
naplňovat i jejich ekologické závazky snížení 
odpadů a uhlíkové stopy. 

ing. Josef Březovják, istrex Oil

 ▼ INZERCE
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voda v oleji je nechtěnou přísadou, která 
v systému působí korozivně, urychluje jeho 
„stárnutí“ a zeslabuje účinek přísad. Mnoh-
dy se na vnik vody do oleje přijde, až když 
začne stroj reagovat negativně. v horším 
případě, až když doslova nádrž přetéká. 
Toto může být způsobeno nepravidelnou 
a nedostatečnou kontrolou stavu a hladiny 
oleje nebo špatným stavem olejoznaku  
(viz obr. 1).

Když už se potýkáme s nepříjemností 
v podobě oleje kontaminovaného vodou, 
nastupuje otázka: Jak se jí co nejefektivněji 
a nejlevněji zbavit?

většinou je řešení takové, že je stroj 
odstaven, olej se vypustí a dojde k me-
chanickému vyčištění nádrže. následně se 
napustí olej nový. nevypadá to složitě, ale... 
ve většině případů nedojde k úplnému od-
stranění vody z oleje (viz obr. 2). v takovém 
případě byly vynaloženy zbytečné nákla-
dy v podobě ceny za nový olej, a vznikly 
ekonomické ztráty za prostoje stroje. Co je 
však důležitější, problém není stále vyřešen 
a stroj trpí dál.

Pro zajištění efektivního postupu by měla 
být havarijní situace důkladně konzultována 
a správně posouzena. v portfoliu společ-

nosti KLeenTeK se nachází několik druhů 
moderních technologií na dehydrataci oleje, 
které společně s mnohaletými zkušenostmi 
pracovníků firmy přinášejí možnosti řešení 
pro odstranění vody šité přímo na míru 
dané situaci.

volba ideálního postupu je velmi důleži-
tá, jelikož přímo souvisí s ekonomikou. Je 
rozdíl, zda má nádrž objem 200 litrů oleje 
a nachází se v ní (dle laboratorního rozboru) 
0,5 l vody, nebo má nádrž 10 000 litrů oleje 

a nachází se v ní (dle laboratorního rozboru) 
200 litrů vody. i s takovou hodnotou si 
dokážeme poradit, a to tak, že náklady na 
odstranění vody v oleji jsou zlomkem ceny 
za výměnu olejové náplně. navíc nedochází 
k finančním ztrátám při odstávce, jelikož 
dehydratace probíhá bez jakéhokoliv odsta-
vení stroje, za plného provozu.

nejnovějším přírůstkem mezi servisními 
přístroji je vakuový dehydrátor Mini Water 
vaC. Jeho využití je široké. Může být 
nasazen jak na menší, tak i na větší nádrže, 
a mimo sušení oleje jej dokáže také filtrovat 
na čistotu dle zvoleného filtru. Příkladem 
může být jeho napojení na hydraulickou 
nádrž o velikosti 3000 litrů oleje hM 46 (viz 
obr. 3), který byl vlivem poškozeného prvku 
kontaminován vodou. Tuto skutečnost 
odhalilo až předchozí nasazení přístroje 
na elektrostatické čištění olejů KLeenTeK 
eLC-r50sP, který funguje i jako velmi 
dobrý indikátor této kontaminace. Během 
nasazení vakuového dehydrátoru bylo 
odstraněno celkem 9 litrů vody. Olej byl 
následně vizuálně v pořádku, což potvrdil 
i laboratorní rozbor, který ukázal hodnotu 
obsahu vody v oleji 87 ppm (0,009 %). 
díky tomu, že dehydratace opět probíhá za 

vOda v Oleji a jak Se S ní vypOřádaT
Příčin vniku vody do oleje může být velmi mnoho. ať už jde o prasklý chladič či jinak poškozený některý z těsnicích komponentů 
v nádrži až po okolní vlivy (prostředí či manipulace v okolí).

FO
TO

: K
Le

e
n

Te
K

inzerce_intribo131x176_new.indd   1 16.05.16   12:05

Standardní olejoznak (reálný stav oleje). 

Doporučený olejoznak.

Vizuální stav oleje

Vakuový dehydrátor Mini Water VAC  
napojený na nádrž.

Přístroj Tribodryer

Dehydrátor DH-1B

Zavzdušňovací filtry a) DC, b) RMF

Senzor vlhkosti Moisture Content  
Sensor
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plného provozu a na poškození dílu a kon-
taminaci oleje se přišlo velmi brzy, nedošlo 
ke ztrátám ve výrobě a s tím spojeným ná-
kladům, které by v tomto případě přesáhly 
několik miliónů korun.

Jako další příklad servisního nasaze-
ní přístroje můžeme uvést dehydrataci 
oleje přístrojem Tribodryer (viz obr. 4). Jde 
o průnik vody do oleje vlivem pracovního 
procesu (okolní vlivy, netěsnost nádrže) – 
10 000 litrů oleje (TCL 680) – množství vody 
dle laboratorního rozboru 1,798 % (179 litrů 
vody). napojen přístroj Tribodryer, jenž pra-
cuje se vzdušným polštářem nad hladinou 
oleje a je tak vhodný k napojení na velké 
nádrže. vzduch je vysoušen a vracen zpět 
do nádrže, kde opět absorbuje vlhkost.

Úspora v tomto konkrétním případě zna-
menala 830 000 Kč pouze za nákup nového 
oleje. dalším velkým přínosem je, že výroba 
se nemusela zastavit, jelikož dehydratace 
probíhala za plného provozu stroje. Pokud 
by v krajním případě muselo dojít k odstávce 
a k výměně olejové náplně, byla by tato akce 
velice nákladná, jelikož 1 hodina neplánova-
ného odstavení = ztráta 600 000 Kč. samotná 
výměna pak trvá několik celých směn. To by 
vedlo k celkové ztrátě v rámci desítek milionů 

 ▼ INZERCE

korun. Konečný stav množství vody v oleji  
byl 0,2 %, což je pokles o 159 litrů vody  
(89 %). vzhledem k neustálé kontaminaci 
oleje výrobním procesem je to veliký posun.

K dalším možnostem dehydratace olejů 
patří přístroje řady dh (viz obr. 5). Ty jsou 
určeny zejména k dosušovaní olejů. vláknitý 

prvek, z něhož je vložka dehydrátoru  
(dh-1B) vyrobena, disponuje vysokou 
schopností absorpce vody – dokáže několi-
kanásobně zvětšit svůj objem (hmotnost).

Jako další z variant dehydratace může 
být také osazení nádrží vhodným za-
vzdušňovacím filtrem se silikagelem (resp. 
zr gelem), viz obr. 6. Tyto filtry nejen že 
vzduch, který nádrže „dýchají“, udržují 
čistý, dokážou jej také zbavovat vlhkosti. To 
vše v obou směrech průtoku. díky změně 
barvy vysoušedla dokáže pozorný uživatel 
rozpoznat, jestli je kontaminováno vlhkostí 
z nádrže či z prostředí. 

nejnovější modely zavzdušňovacích filtrů 
dokážou uživatele upozornit na zvýšenou 
přítomnost vody. Řadí se do novinek trendu 
Průmysl 4.0 k online sledování stavu oleje. 
stejně jako Moisture Content sensor – senzor 
vlhkosti (viz obr. 7), který dokáže nepřetržitě 
sledovat stav vlhkosti v oleji. Při jakékoliv 
změně obsahu vody v oleji senzor okamžitě 
upozorní na změnu stavu (např. zasláním 
sMs zprávy). Umožňuje tak okamžitou reakci 
vedoucí k zajištění bezproblémového chodu 
stroje, které uspoří nemalé částky. 

Petr mader, KLeenteK
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vOlba Typu plaSTickéhO maziva  
prO SpOlehlivý prOvOz lOžiSka 
Valivé ložisko obecně může být v závislosti na konstrukčním provedení mazáno buď kapalným mazivem,  
tedy mazacím olejem, nebo zpevněným mazivem, tedy plastickým mazivem.  informace uvedené v tomto článku se týkají právě 
volby typu plastického maziva pro mazání valivého ložiska.

Plastické mazivo obecně představuje 
mazivo určené pro aplikace, kde nelze 
využít mazání pomocí mazacích olejů. 
Jde zpravidla o mazání zařízení, kde není 
možno konstrukčně zajistit cirkulaci oleje, 
a kde je nutno zajistit spolehlivé mazání 
jak v uzavřené, tak případně v otevřené 
části zařízení. Týká se to především ma-
zání valivých ložisek. Právě správná volba 
plastického maziva je důležitým předpo-
kladem pro dlouhodobý bezporuchový 
provoz ložiska.

Plastická maziva jsou definována jako 
tuhé až polotekuté produkty s rozptýleným 
zpevňovadlem v kapalném mazivu. navíc 
pro zlepšení provozních parametrů s ohle-
dem na provozní podmínky mazaného 
zařízení obsahují ještě příslušné přísady 
(aditiva). na plastická maziva jsou proto 
kladeny s ohledem na příslušné aplikace 
následující požadavky:
•  Poskytnutí odpovídajícího mazání za 

účelem minimalizace tření a zabránění 
opotřebení pohybujících se částí

•  Ochrana vůči korozi
•  Těsnicí funkce zabraňující průniku nečis-

tot a vody
•  Odolnost vůči úniku a nežádoucímu 

vytěsnění z mazaného povrchu
•  dlouhodobě odolávat změnám struktury 

a konzistence maziva za provozu
•  Odolnost proti tuhnutí v případě nízko-

teplotních provozních podmínek
•  vhodné fyzikální parametry pro daný 

způsob aplikace
•  Kompatibilita s těsnicími a konstrukčními 

materiály
•  Odolnost vůči kontaminaci (vlhkost,  

nečistoty) bez ztráty důležitých  
vlastností.

z toho vyplývá, že pro mazací schop-
nosti plastického maziva ve valivém 
ložisku je rozhodující kromě vlastností 
použitého zpevňovadla zejména typ 
použitého oleje, a to jak z hlediska zvolené 
technologie výroby, tak i z hlediska správ-
né volby kinematické viskozity oleje. volba 
tohoto parametru je klíčová pro konkrétní 
konstrukční a provozní podmínky valivého 
ložiska. dále uvedené informace se proto 
týkají zejména volby plastického maziva 
z hlediska použitého typu nosného oleje 
v mazivu.

VOLBa tyPu PLaSticKéhO  
maziVa – tyP záKLaDOVéhO OLeJe
Otáčkový faktor
Pro správnou volbu mazacího oleje je 
rozhodující velmi důležitý faktor valivého 

ložiska, tzv. otáčkový faktor ložiska, který 
je patrný z obrázku 1.
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VLaStnOSti PLaSticKých maziV Se zPeVňOVaDLy  
na Bázi JeDnODuchých Li a Li/ca mýDeL

Plastická maziva se zpevňovadlem na bázi Li
Plastická maziva se zpevňovadlem na bázi jednoduchého lithného mýdla  
se vyznačují:
•  dobrou funkcí při vyšších teplotách (max. 120 °C),
•  průměrnou odolností vůči účinkům vody a dobrou mechanickou stabilitou.

Plastická maziva se zpevňovadlem na bázi Li/ca
Plastická maziva se zpevňovadlem na bázi jednoduchého lithio-vápenatého mýdla  
se vyznačují:
•  multifunkční víceúčelové plastické mazivo,
•  dobrou funkcí při vyšších teplotách (max. 120 °C),
•  zesílenou odolností vůči účinkům vody díky kombinaci Li/Ca,
•  velmi dobrou mechanickou stabilitou.

oTáčkový fakToR a RozměRY vaLivého Ložiska1

34 / 11-2019
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záVěR
z uvedeného porovnání technických vlast-
ností plastických maziv se zpevňovadly na 
bázi jednoduchých a komplexních mýdel je 
zřejmé, že právě plastická maziva s kom-
plexnímí mýdly představují univerzální plas-
tická maziva s následujícími přednostmi:
1.  velmi dobré vlastnosti z protioděrového 

hlediska, vysokého zatížení a únosnosti
2. Účinná odolnost vůči vodě  
3.  výborná mechanická stabilita a odolnost 

ve smyku
4. výborná tepelná stabilita  
5. dobrý nízkoteplotní výkon
6. velmi dobrá korozivní ochrana a odolnost
7.  víceúčelové mazivo nahrazující několik 

typů konvenčních maziv – racionalizace 
počtu skladovaných maziv. 

Pavel Růžička,  
total Česká republika

aPLiKace:
Plastická maziva na bázi Li resp. Li/Ca představují 50–60 % celosvětové produkce 
plastických maziv. z uvedeného je zřejmé, že nejkvalitnějšími mazivy na bázi zpevňova-
del Li resp. Li/Ca jsou maziva s komplexním Li zpevňovadlem a syntetickým základovým 
olejem (viz. obr. 2). 

v tabulce jsou uvedeny typické provozní parametry plastických maziv se zpevňovadly 
na bázi jednoduchých a komplexních mýdel typů Li resp. Li/Ca.  

VLaStnOSti PLaSticKých maziV Se zPeVňOVaDLy 
na Bázi KOmPLexních Li mýDeL      

Plastická maziva obsahující minerální olej
Plastická maziva se zpevňovadlem na bázi komplexního  
lithného mýdla a minerálního základového oleje se vyznačují:
•  výbornou funkcí při vyšších teplotách (max. 160 °C),
•  dobrou odolností vůči účinkům vody,
•  velmi dobrou mechanickou stabilitou,
•  zesílenými protioděrovými účinky a delší životností (delší 

intervaly mazání) ve srovnání s mazivy na bázi jednodu-
chých Li resp. Li/Ca mýdel.

Plastická maziva obsahující syntetický olej
Plastická maziva se zpevňovadlem na bázi komplexního 
lithného mýdla a syntetického (PaO) oleje se vyznačují:
•  zesílenými mazacími schopnostmi (díky syntetickému oleji),
•  výbornou funkcí při vyšších teplotách (160–180 °C),
•  dobrou odolností vůči účinkům vody,
•  vynikající mechanickou stabilitou a zesílenými protioděro-

vými účinky,
•  vynikajícími nízkoteplotními vlastnostmi a čerpatelnosti 

maziva,
•  delší životností (delší intervaly mazání) ve srovnání  

s mazivy na bázi jednoduchých Li resp. Li/Ca mýdel.

vLasTnosTi pLasTických maziv2

typický parametr Multis eP 2 Multis Complex 
eP 2

Miltis Complex 
shd 220

mýdlo/zpevňovadlo Lithium/Calcium Lithium komplex Lithium komplex

nLgi stupeň 2 2 2

Barva světle hnědá červená Žlutá

Rozsah provozních 
teplot, °c

-25 až 120 -20 až 160 -50 až > 160

Penetrace při 25 °c, 
0,1 mm

265–295 265–295 265–295

Bod skápnutí, °c > 190 > 275 > 275

antikoroze SKF-
-emcOR

0–0 0–0 0–0

4-kuličkový test na 
svaření, Kp

260–280 280–300 400

Kin. viskozita 40 °c 
zákl. oleje, mm2/s

150 minerální olej 165 minerální olej 220 syntetický olej
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v roce 2012 představila firma dOW Chemical  
Company nový typ PaG olejů mísitelných 
s většinou ostatních typů olejů. Tyto oleje byly 
nazvány OsP (Oil soluble Polyglykol). na rozdíl 
od klasických PaG olejů, které nejsou mísitelné 
s jinými oleji a jsou vyráběny převážně na bázi 
kopolymerů etylénoxidu a propylénoxidu jsou 
oleje OsP kombinací propylénoxidu a buty-
lénoxidu nebo jen jako homopolymery byty-
lénoxidu. Pro posílení mísitelnosti s uhlovodí-
kovými oleji je rozhodující poměr uhlík/kyslík 
v kopolymeru nebo polymeru. vyšší poměr 
znamená lepší mísitelnost s oleji, přičemž 
si tyto oleje ponechávají všechny důležité 
vlastnosti klasických PaG, jako je např. velmi 
dobrá afinita k mazaným povrchům, kterou 
zabezpečuje právě kyslík v molekule, vyni-
kající mazací vlastnosti a viskozitně teplotní 
závislost, žádná tvorba úsad aj.

hlavní předností této nové skupiny PaG 
olejů je jejich plnohodnotná mísitelnost nejen 
s minerálními a syntetickými uhlovodíkovými 
oleji, ale i s esterovými oleji a zpětně také 
s některými typy klasických PaG olejů. důleži-
tá je rovněž jejich kompatibilita s aditivy, která 
jsou běžně využívána ve výše uvedených 
olejích.

aplikační výhody
Jako primární základové oleje lze použít 
oleje OsP pro výrobu většiny typů automo-
bilových i průmyslových olejů. Lze je tedy 
aditivovat jako motorové a převodové oleje 
pro motorová vozidla, stejně jako z nich při-
pravit velmi kvalitní turbínové, hydraulické, 
kompresorové, oběhové a jiné průmyslové 
oleje, včetně základových olejů plastických 
maziv.

Jako společný základový olej lze OsP oleje 
využít k posílení výkonu a vlastností všech 
typů uhlovodíkových olejů skupin aPi i-iii 
včetně PaO a POe. Jako aditiva lze oleje OsP 
použít pro kontrolu úsad, modifikace tření, 
zlepšení odlučivosti vzduchu, posílení hydro-
lytické stability esterů a zlepšení antikorozních 
vlastností klasických PaG.

Vlastnosti
Typické fyzikální vlastnosti vyráběné řady 
OsP olejů jsou uvedeny v tab.1. Pro využití 
jako základových olejů pro formulaci maziv 
jsou zajímavé zejména vysoké viskozitní 
indexy nebo vysoké hodnoty bodů vzplanutí 
již od nízkých viskozit.

Při formulaci olejů pomocí OsP lze s výho-
dou použít některých jejich vlastností, které 

je předurčují k použití jednak jako 100% zá-
kladové oleje nebo jako společné základové 
oleje. zde je lze použít např. jako alternativu 
k esterovým olejům, kde podobně jako este-
rové oleje poskytují v uhlovodíkových olejích 
zlepšení mísitelnosti s aditivy a zabezpečení 
bobtnavosti elastomerů, přičemž nabízejí 
lepší hydrolytickou stabilitu než estery.

v některých případech je výhodné, aby olej 
bez rizika koroze vázal jisté malé procento 
vody, což oleje OsP rovněž splňují. Působí 
jako jakási polymerní houba v oleji, která ab-
sorbuje vodu a vlhkost řádově v tisících ppm, 
aniž by tato korozívně ohrožovala mazané 
povrchy.

Také odparnost olejů OsP je po přidání 
malého množství aminického antioxidantu 
vynikající, takže nebrání jeho použití při vyšších 
provozních teplotách, např. při formulaci nízko-

pag OSp – pOlyalkylénglykOly 
míSiTelné S Oleji
Klasické polyalkylénglykolové oleje (Pag) jsou používány již více jak 60 let. Článek pojednává o novém typu těchto olejů, jejichž 
předností je kompatibilita s ropnými, ale i syntetickými oleji. V příspěvku jsou uvedeny některé zajímavé vlastnosti těchto olejů  
a naznačeny oblasti jejich možného použití v tribotechnické praxi.

Tab1: PAG OSP typické fyzikální vlastnosti

1 2
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viskózních motorových olejů nebo vysokotep-
lotních plastických maziv.  vynikající je rovněž 
odlučivost vzduchu z oleje, která je výrazně 
lepší než u všech skupin uhlovodíkových olejů, 
ale i polyglykolů, což je příznivé pro tvorbu 
nových typů, zejména hydraulických a převo-
dových olejů (obr. 2).

velmi významnou roli sehrají patrně tyto 
oleje jako přísada do ropných olejů skupin 
i–iii, kde významně snižují potenciál k tvorbě 
úsad, a to již při 5% dozaci!

na obr. 3 je znázorněn antioxidační test 
asTM d2893B olejů sk. i a ii při 10% dozaci 
olejem OsP. z testu je patrný účinek potlačení 
tvorby vysokoteplotních úsad a kalů po přidá-
ní OsP oleje. Podobný účinek je pozorován 
např. v přírodních olejích a stejně tak i v plně 
formulovaných olejích. Lze se tedy domní-
vat, že PaG OsP patrně rozpouštějí vedlejší 
polární oxidační produkty jak v minerálních, 
tak rostlinných olejích. 

Jako konkrétní příklad lze uvést měření 
vPr (varnish Potential rating) asTM d7843 
u pěti různých plně formulovaných použitých 
turbínových olejů na bázi aPi Gr. ii.  (obr. 4). 
Je zde patrné, že každý vzorek měl jiný 
výchozí potenciál k tvorbě úsad a i efektivita 
doaditivace OsP olejem byla odlišná.

v oblasti mazacích vlastností – zejména 
vylepšení koeficientu tření – vykazují rovněž 
oleje OsP v testech zajímavé výsledky. napří-
klad v testu na minitrakčním stroji, kde je ve 
styku ocelová kulička na ocelovém disku při 
tlaku 0,9 GPa, teplotě 80 °C a rychlosti  
15 mm/s, se sníží koeficient tření z 0,3 na 
méně než 0,1 při aditivaci základového oleje 
PaO 10 % OsP oleje (obr. 5).

dalším, a možná že ne posledním popsa-
ným benefitem je výrazné posílení protiko-
rozních vlastností klasických polyglykolů 
přidáním malého množství OsP do těchto 
PaG olejů. Testována byla koroze některých 
kompresorových a převodových olejů na bázi 
klasických PaG. Po přidání cca 5 % OsP 

oleje do hotové formulace těchto olejů se 
výrazně snížila koroze při testu podle asTM 
d665a/d665B, a to zejména v syntetické 
mořské vodě.

závěr
PaG OsP oleje jsou novou skupinou univer-
zálních základových olejů v kategorii aPi  
Gr. v a současně výkonnými aditivy pro 
ostatní oleje.

Jejich praktické výhody při použití ve for-
mulacích maziv zahrnují:
•  Kontrolu úsad v uhlovodíkových i přírodních 

olejích.
•  Kontrolu tření zejména v převodových a mo-

torových olejích.
•  zvýšení hydrolytické stability v esterových 

olejích, zejména přírodních.

•  Pozitivní vliv na těsnění a pryže – bobtna-
vost.

•  inhibice koroze v olejích PaG.

Formulátorům maziv se tak nabízejí nové 
možnosti použití PaG jako nástroje pro řešení 
některých nových průmyslových problémů. 
•  OsP lze nyní používat jako primární zákla-

dový olej, společný základový olej nebo 
přísadu.

•  Přechod z uhlovodíkových olejů na PaG 
OsP je jednodušší a méně problematický.

•  OsP nabízejí možnosti modernizace uhlo-
vodíkových olejů (visk. index, kontrola úsad 
a kalů).

•  OsP mohou poskytovat lepší kontrolu tření 
při použití jako přísada.

•  OsP mohou poskytovat alternativu k synt. 
esterům jako modifikátory tření s lepší 
hydrolytickou stabilitou, jako přísada pro 
zlepšení bobtnavosti a zlepšení rozpustnosti 
aditiv v nepolárních olejích.

Flexibilita chemie PaG OsP poskytuje 
obrovské množství prostoru pro inovace 
a poskytuje řešení specifikací a standardů 
budoucnosti. 

ing. Lubomír tresner, ekolube

techmagazin.cz /37

Porovnání vlastností mezi klasickými PAG  
a PAG OSP.

Testovací metoda ASTM D3427 při 50 °C.

Antioxidační test ASTM D2893B olejů sk.I a II při 
10% dozaci olejem OSP. 

Měření VPR ASTM D7843 u pěti různých plně 
formulovaných použitých turbínových olejů na 
bázi API Gr. II.

Test na minitrakčním stroji.5

4
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důvody pro výrobu a vývoj novodobých ma-
loobjemů (tzv. downsizing) jsou čistě pragma-
tické: emise škodlivin a skleníkových plynů. 
naftové motory navíc postupně ztrácejí svou 
původní oblibu. Jsou sice technicky vyspělé, 
mají špičkové emisní výsledky, ale dál už se ne-
mají moc kam vyvíjet a přidaná hodnota malo-
objemového dieselu je téměř nulová – zejména 
pro vysokou cenu emisního systému, kterým 
musí být opatřeny, nehledě na objem a vlastní 
výkon. Obecně se zdá, že do budoucna bude 
upadat popularita všech spalovacích motorů.

Proč roste popularita benzínu?
Benzínové motory jsou jediným konkurentem 
dieselovým a sledování škodlivin v emisích je 
posouvá na výhodnější pozici. Obecně platí, že 
benzínový motor neprodukuje takové množství 
pevných částic jako diesel. Tím, že nepracuje 
s přebytkem vzduchu, jsou teploty a kompres-
ní poměry ve spalovacích prostorech menší, 
nehrozí masivní vznik oxidů dusíku. Tato teorie 
platila pro klasické zážehové motory, ale dnes 
s tímto tvrzením nelze souhlasit úplně. 

výrobci automobilů jsou tlačeni nejen k dodr-
žování limitů emisí škodlivin, ale i skleníkových 
plynů, přičemž jakoby existovaly dva tábory, 
kde si každý hájí své zájmy: jeden nechce 
škodliviny a druhý zase skleníkový plyn. a vý-
robci jsou nucení plnit všechny limity – jenže 
fyzika a chemie to zcela nedovolí. Pokud chce-
me něco (resp. frakční destilát ropy obohacený 
o aromatické Ch) spálit pokud možno optimál-
ně, nastavím si, abych měl ideálně exhalace 
CO2 a h2O, a i tak k tomu potřebuji „techno-
logii“. Co tedy s CO2? nezbude než zmenšit 
objem motoru a spalovat méně paliva. K tomu 
nám dopomáhej ty benzíne, hodíš se na to 
víc než nafta. zatím se ti nikdo z normotvůrců 
nepodíval na nOx a částice, které produkuješ! 
výhodou maloobjemových benzínů je hmot-
nost a kompaktní rozměry, menší jsou i objemy 
náplní a hlavně spotřeba paliva. do hry se vrací 
i tříválcová technika, a s ní ekonomický faktor 
a také emise z výroby samotných motorů, které 
nelze opomenout. 

ilustrační fotografie (1a,b) ukazují motorové 
prostory dvou modelů Peugeot 208 a Peugeot 
307 vyrobených 11 let po sobě. hmotnostní 
a rozměrové rozdíly jsou zřejmé. rozdíl výkonu 
je „pouze“ 26 kW. dnešní downsizované záže-
hové motory dosahují při 1litrových objemech 
až 100 kW a parametry výkonu a emisí umož-

vozů, kde zákazník očekává nejen výkon, ale 
i objem a solidnost motoru. není-li tato „lehká“ 
technologie doplněna např. ještě o elektropohon, 
stává se pro vyšší kategorii neatraktivní.

Současné a budoucí benzínové motory
Maloobjemový benzínový motor není novinka. 
Pokusy o jejich prosazení začaly kolem  
70. let minulého století. Byly určeny pro malá 
levná vozidla a nabízely jednoduchost a malé 
nároky na údržbu. dnešní maloobjemové 
motory mají ale zcela jiné ambice. využívají 
nejmodernější technologie vyžadující náročný 
vývoj a rozhodně nejsou levné. Jejich úkolem 
je hlavně snížit spotřebu paliva, a prim tedy 
hrají technologie sloužící pro minimalizaci 
mechanických ztrát kvůli tření. za pozornost 
stojí např. použití materiálu dLC (diamond-
-like charbon) získaného plynnou syntézou 
uhlovodíkového plynu, který je použit pro 
stavbu „syntetického diamantu“ bez pravidel-
né krystalické struktury, nanášeného v tenké 
vrstvičce v řádech jednotek µm na třecí dvo-
jice. Takto ošetřené tribologické uzly vykazují 
značné snížení koeficientu tření a to již bez 
přidání maziva. To je klíčová funkce, využí-
vaná v oblastech mezního a přechodného 
kapalinového mazání. nejčastěji jsou ošetřeny 
pístní čepy, vačky, zdvihátka a v budoucnu 
i další díly. Paralelně se testují vhodná nízko-
vazká maziva (0W-20, 0W-16).

Jednou z nejvíce exponovaných součástí 
výkonných maloobjemů je píst. aby se zaručila 
jeho pevnost a odolnost proti superklepání, sa-
hají výrobci po zápustkově kovaných pístech, 
které jsme znali jen ze soutěžních strojů. Pro 
maximální odolnost pístu při vysokých výko-
nech převzaly benzínové motory technologii 
z dieselů. Jde o nosič prvního pístního kroužku 
vyrobený ze speciálních slitin. Pro snížení tření 
ve válci se využívá uhlíková vrstva, nanášená 
na píst sítotiskem.

nedílnou součástí nových technologií je 
vstřikování benzínu. U atmosférických motorů 
se na úrovni hardware mnoho nemění. Jde 
o důmyslnější systém managementu vstřiko-
vání, tedy o vývoj programů a procesorové 
techniky, umožňující rychleji vyhodnocovat 
stavy snímačů a akčních členů. To ale neplatí 
pro verze přeplňované, nabízející vysoký výkon 
na relativně malý objem motoru, kde dochází 
k velkému vývoji v celé vstřikovací soustavě, 
včetně přípravy vzduchu. Komponenty vstři-

malOObjemOvé zážehOvé  
mOTOry a jejich vývOj 
V posledních letech roste nabídka maloobjemových motorů pro osobní vozy spalující benzín i naftu. aby byl pro zákazníka 
takovýto motor atraktivní, zachovávají se výkony, odpovídající spíše vyšším objemům s klasickou konstrukcí. 

obr1a- Tříválcový motor PSA EB2, atmosférický  
1.2 l, výkon 60 kW, norma E5, hmotnost 76 kg.

Čtyřválcový motor PSA EW 7, atmosférický  
1.8 l, výkon 86 kW, norma E3, hmotnost 117 kg.

Uhlíková vrstva

Zápustkově kováno

Nosič 1. kroužku

Poškozený píst superklepáním

1a

1b

2a

2b

2c

2d

ňují nasazení od tzv. city vozů až po MPv. velká 
města budou omezovat vjezd vozům s nad-
měrným emisním indexem, a maloobjemové 
motory tak budou ve výhodě.

Jejich problémem je však stále diskutovaná 
výdrž na počet ujetých km. součásti jsou velmi 
namáhané a jejich životnost se řeší poměrně 
drahými technologiemi. Řada výrobců nemá 
koncept větších oprav (generálek) motorů, dopo-
ručuje rovnou výměnu. rozpady dílů sice existují, 
ale ve finále se opravy (oproti cenám kom-
pletních motorů) ekonomicky nevyplácí. další 
problém je prosadit tyto jednotky do luxusnějších 

1a

1b

2a

2b

2c 2d
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kování benzínu se dnes podobají dieselovým 
soustavám common-rail, a to včetně např. 
tlakových dimenzací. s příchodem normy e6 
se sledují emise pevných částic, proto i tlak pa-
liva na společné rampě vzrůstá oproti původní 
přímovstřikové technice ze 150 na 200 bar 
a více, čímž dojde k lepší homogenizaci směsi 
ve válci a snížení emisí pevných částic. Jako 
zdroj vysokého tlaku paliva většinou slouží jed-
nopístová čerpadla, poháněná od ventilového 
rozvodu vačkou. 

Tvorba pevných částic je klíčovou emisní 
otázkou malých přeplňovaných benzínů. s nad-
cházející normou e6.c budou některé přímé vy-
sokotlaké systémy nuceny použít filtr pevných 
částic (GPF). Jde o podobné řešení jako u die-
selových motorů, GPF jsou ale menší, levnější 
a regenerace usazených sazí probíhá průběžně 
jen s malým nárokem na spotřebu. První sériové 
vozy s těmito systémy již nastupují.

Příprava vzduchu je jedním ze složitějších 
úkolů. K maloobjemovým motorům jsou 
připojovány velmi výkonné turbokompresory 
dosahující ca 250 tis. ot/min. Turbodmychadla 
pro sudé počty válců využívají technologii Twin 
scroll. díky přivádění plynů na turbínu dvěma 
kanály (z válců 1. a 4. odděleně od 2. a 3.) lze 
zvýšit účinnost turbíny zmírněním pulzace toku 
plynů mezi válci. Pro systémy výkonných tur-
bodmychadel používáme výraz „turboboosted“. 
současný trend pro maloobjemové motory po-
čítá pro vysoké výkony s variantou kombinace 
supercharged-turboboosted, kde je přeplňování 
dvojstupňové: První stupeň je mechanicky při-
pojené dmychadlo (většinou šroubové), druhým 
je turbodmychadlo. výkony např. pro zdvihový 
objem motoru 1.6 l se běžně pohybují okolo 
170 kW a 320 nm točivého momentu.

neustálou snahou je redukovat spotřebu pa-
liva. Jednou z významných studií je spalovací 
motor bez použití mechanického rozvodu na 
principu elektronického ovládání ventilů pomocí 
akčních členů. Pokud se prosadí „robustní“ 
verze této technologie, maloobjemy nemusí 
být na prvním místě, a v budoucnu se mohou 
vrátit zpět do malých vozidel. Tato technolo-
gie umožní velmi rychlé odpojení válců, které 
významně přispějí ke spotřebě paliva. Lze si 
představit klasický 2.0 l motor, který ve městě 
bude pracovat s polovičním objemem 1.0 l 
tím, že dvojice válců se odpojí. v této tech-
nologii zůstává ve hře i tlakový motorový olej, 
který může lehce převádět mechanický pohyb 
ventilů. zatím sice zůstává teorií, ale jistě o ní 
ještě uslyšíme.

Požadavky na paliva pro moderní motory  
Palivo je neodmyslitelnou složkou jakéhokoli 
spalovacího motoru a pro moderní jednotky 
v podstatě i konstrukčním prvkem, jakým je 
např. i motorový olej. Od menších objemů bu-
dou trvale vyžadovány vyšší výkony při nižších 
emisích a již dnes je jasné, že současná formu-
lace Ba (zejména Ba 95) nebude palivo, které 

by bylo schopno plnit jak výkonové, tak i emisní 
požadavky. Právě malé objemy s nálepkou 
„výkonný motor“ vyžadují palivo s vyšším 
oktanovým číslem. nastavení výkonu turbod-
mychadla umožňuje vstřikovat i větší množství 
paliva a to pořád na úrovni stechiometrické 
směsi. K dosažení požadovaných výkonů musí 
motor limitovat klepání a mechanicky odolávat 
superklepání. Praxe ukazuje, že Ba95 není 
schopen v těchto motorech trvale dosáhnout 
max. výkonu. Management motoru často sahá 
do předstihu zážehu a v krajních případech 
odpojuje vstřikování (superklepání). Přída-
vek klasické biosložky etanolu sice zvedne 
oktanové číslo, ale v důsledku výkonnost paliva 
nemění. navíc je taková směs kyslíkatá, a hrozí 

vyšší teploty na turbíně. Pokud je směs benzínu 
a etanolu (např. e10) použita v motorech 
turbo (přímý vstřik), hrozí kontaminace oleje 
alkoholem. Odparky oleje jsou vráceny do sání 
motoru, kde mohou tvořit na teplých plochách 
úsady polymerové povahy (aromáty, etanol). 
na to musí reagovat i výrobci olejů specifickými 
formulacemi přísad. Ba95 může být použit, ale 
za předpokladu snížení kompresního poměru 
motoru. výrobci tak většinou nabízejí dvě verze 
stejného motoru, lišící se možností použití Ba 
(různé trhy světa), takže dnes většina maloobje-
mů může Ba95 používat a to s přídavkem 5 % 
biosložky. Pouze výkonné verze jsou označeny: 
min. rOn98.

ekologie je u paliv často diskutovaná otázka. 
v současném benzínu stále zůstávají aromáty 
a to až 35 % obj. i když se podílejí mj. na hod-
notě oktanového čísla, nepříznivě působí na lid-
ské zdraví a ekologii. dalším rizikem jsou frakce 
olefinů, které u výkonných verzích zvyšují rizika 
tvorby nOx a především jejich sloučeniny ve 
výfuku se emisním systémům, ale i opravnám, 
jen těžce analyzují. To platí hlavně při některých 
poruchách motoru nebo přípravy směsi. 

 Celosvětovou tendencí je zvyšovat v benzí-
nu podíl kyslíkatých látek, především z obnovi-
telných zdrojů, což ovšem výkonným maloob-
jemovým motorům moc nevyhovuje, podobně 
jako z hlediska požadovaných výkonů vs. emisí 
CO2 významně nepřispívá ani výzkum „jedno-
duchých, klasických“ uhlovodíků, podobným 
metanu. další generace paliv bude tak zřejmě 
vycházet sice možná z klasických uhlovodíků, 
ale určitým způsobem přetvořených na synte-
tické, zbavené třeba právě aromátů.

Požadavky na údržbu
základem každého správně fungujícího stroje je 
údržba. díky moderním technologiím se určité 
úkony zjednodušují nebo se od nich úplně 
upouští, což má efekt na cenu.

Maloobjemové motory patří do kategorie niž-
ší nebo střední třídy (zatím). nároky na údržbu 
se teoreticky neliší od klasických zdvihových 
objemů. za povšimnutí stojí objemy náplní 
a např. počty potřebných zapalovacích svíček. 
servisní interval je průměrně nastaven na  
25 000 km. dnes se však stále častěji používají 
tzv. adaptivní ukazatele údržby, a pokud motor 
zaznamená nevhodný profil řidiče (častá jízda 
po městě, studené starty nebo nedosažení pra-
covní teploty motoru), vyzve kontrolka k údržbě 
bez ohledu na km zbývající do servisu.   

nasazení maloobjemových benzínových 
motorů jede naplno, ale cesta k jejich úspěchu 
a k oblibě je stále trnitá. zákazník má stále na 
výběr dost klasických „osvědčených držáků“ 
a pravidla trhu vítězí nad uvědomělou environ-
mentální politikou. Odhad, kdy výrobci ukončí 
výrobu spalovacích motorů, tak většinou 
uvažuje o roce 2040. 

Josef gamba, P automobil import
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Jednopístové čerpadlo Magneti Marelli, max 
P=200 bar, BA95/100

Některé přímé vysokotlaké systémy budou nuceny 
použít GPF

Twinscroll turbo

Šroubový kompresor a turbo

Elektrické ovládání ventilů elektronikou
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Firma, kterou vedou bratři drhovi, byla 
založena v roce 1990. v současnosti se 
výroba specializuje na autokosmetiku 

a provozní kapaliny dnes již známé značky 
sheron, o které je spousta lidí přesvědčena, 
že jde o zahraniční značku. Jak ale řekl Luděk 
drha, jeden ze spolumajitelů firmy, jde o ryze 
českou značku, která vznikla čistě náhodou. 
Protože bylo potřeba pojmenovat produkty 
autochemie, které firma vyráběla, museli vy-
myslet smysluplný název značky, která bude 
firmu prezentovat. Po náhodném shlédnutí 
filmu základní instinkt, kde ztvárnila hlavní roli 
sharon stoneová, se bratři rozhodli pojmeno-
vat produkty firmy značkou sheron.  

denně se na lince v neubuzi naplní až  
300 tisíc litrů kapalinových výrobků a z areálu 
firmy vyjede přes 60 kamionů. Jejich propra-
covaný systém umožňuje doručit dodávky do 
24 hodin. Přesto nestačili poptávce, chyběli 
lidé i technologie. Firma proto došla k rozhod-

reportáž

značka sheRon zauTomaTizovaLa pLnění
V obci Neubuz, asi 16 km od zlína, sídlí rodinná firma DF Partner, jejíž 
značku sheron zná určitě každý český motorista. Provoz firmy nyní 
obohatila investičně náročná automatická plnicí linka.

dF Partner. „z 11 oslovených dodavatelů 
a výrobců plnicích zařízení zůstali pouze čty-
ři,“ říká adam nezval, výrobní ředitel, který 
měl projekt plnicí linky na starosti. Protože 
šlo o největší investici firmy v hodnotě asi  
50 milionů korun, byla podána žádost 
o dotaci v rámci dotačního projektu OP PiK. 
v roce 2018 byla dotace uznána ve výši  
35% a koncem roku 2018 mohla firma vy-
hlásit výběrové řízení na dodavatele zařízení. 
ze čtyř původních zájemců se finální výběr 
zúžil na dvě společnosti, z kterých vzešel 
na základě hodnotících kritérií jeden český 
dodavatel – iMaCO Group. Po podepsání 
smlouvy počátkem roku 2019 začaly práce 
na projektu a za devět měsíců (10. října 
2019) už mohla linka zahájit provoz.

... až k unikátnímu systému plnění
„Linka je unikátní rozsahem automatizace 
s minimálním podílem manuální práce. 

nutí zautomatizovat provoz plnicí linky, která by 
zdvojnásobila produkci provozních kapalin. 

na počátku byl nápad...
rozhodnutí o vytvoření automatické linky 
padlo v polovině roku 2017 a už na konci 
téhož roku bylo zpracované zadání o výkonu 
linky a rozsahu automatizace s důrazem na 
napojení stávajícího informačního systému 

Všechna zařízení 
linky jsou napojena 
na vlastní informační 
systém firmy, odkud 
čerpají parametry  
k právě vyráběnému 
výrobku.
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všechna dílčí zařízení linky jsou napojena na 
vlastní informační systém, odkud čerpají pa-
rametry k právě vyráběnému výrobku. díky 
tomu má linka online kompletní informace 
k danému vyráběnému produktu,“ vysvětluje 
adam nezval. Plně automatizovaná linka je 
složená z několika samostatných zařízení 
a umožňuje plnit až 11 různých typů obalů 
(přechod na jiný druh výrobku zabere zhruba 
hodinu času), denně dokáže naplnit až  
500 000 litrů kapalin. Přestože svou rozlohou 
(13 x 34 m) zabírá prostor zhruba tří volej-
balových hřišť, stačí na obsluhu pouze čtyři 
pracovníci. „implementací automatizované 
plnicí linky jsme výrazně zvýšili kapacitu 
výroby. nová linka naplní až 3600 5litrových 
lahví za hodinu,” doplňuje adam nezval.

Proces začíná automatickým stavěčem 
obalů, kde jsou z násypky prázdné obaly 
(kanystry) dopravovány do rotujícího bubnu, 
který pak kanystry správně orientované 

vynáší na dopravní pás. další operací je 
automatické nasazování odnosného ucha 
s následnou kontrolou správnosti nacvak-
nutí. Obaly jsou poté  rozřazeny do dvou 

linií k vlastnímu plnění. Plnicí stroj disponuje 
šestnácti plnicími trny (ve dvou řadách po 
osmi) a naplnění provozní kapaliny probíhá 
jednorázově, tzn., že v jednom taktu je napl-
něno všech 16 kanystrů po 5 litrech - celkem 
80 litrů v jednom taktu. v dalším kroku jsou 
pak kanystry uzavřeny a zkontrolovány 
k tomu určeným zařízením. Poté přichází na 
řadu hmotnostní kontrola a zdvojené etiketo-
vání, které zajistí plynulost celého systému. 
v závěru pak probíhá balení a paletizace 
produktů určených k distribuci.

výrobní linka je přesně navržena tak, že 
po každé operaci následuje automatická 
kontrola, čímž je zaručeno, že produkty 
připravené k distribuci mají správné uzavření, 
etiketu, objem kapaliny i hmotnost. Oproti 
předchozímu stavu má nová linka trojnásob-
ný výkon. 

Petr Kostolník

„Linka je unikátní rozsahem automatizace  
s minimálním podílem manuální práce,“ 
vysvětluje Adam Nezval, který měl projekt na 
starosti.

Plnicí stroj s plnicími trny ve dvou řadách  
po osmi naplní v jednom taktu 16 kanystrů  
po 5 litrech.

V dalším kroku jsou kanystry uzavřeny víkem.

I když každý dílčí krok plnění prochází 
kontrolou, musí kanystry projít stanovištěm 
kontroly hmotnosti, kde každá odchylka vyřadí 
automaticky kanystr z linky.

Zdvojené etiketování zajišťuje plynulost celého 
systému plnění.

Ještě před vlastní automatickou plnicí linkou je 
speciální stanoviště s tepelnou lisovnou kanystrů.
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Technologie, kterou vědci ze středis-
ka Bell Labs viděli původně hlavně 
jako nový způsob dodávky energie 

venkovským telefonním linkám, zaujala 
i konstruktéry družic. v polovině minulého 
století se v kosmických projektech na něja-
ký ten dolar příliš nehledělo, a fotovoltaický 
článek, schopný vyrábět energii pro družice 
přímo v kosmu, byl přesně to, co potře-
bovali. První, na níž byly použity solární 
panely, se stala americká družice  
vanguard i (1958). 

solární články také pomáhaly řešit 
výrobu elektřiny v místech, kam nevedly 
energetické sítě, a přes svou vysokou cenu 
byly výhodnějším řešením, než budovat 
elektrická vedení. Od těch dob se však 
časy změnily a díky technologickému vývoji, 
který výrazně zvýšil efektivitu fotovoltaiky 
i jejich masovou produkci se snížením jejich 
výrobních nákladů, se fotovoltaika stala 
aktuálně nejrychleji globálně rostoucím 
zdrojem energie. zatímco ještě v roce 1977 
stál jeden watt vyrobený solárními články 
77,67 dolaru, v roce 2013 už to nebyla ani 
setina této sumy – cena energie vyrobené 
pomocí fotovoltaiky klesla na 0,73 dolaru 
za watt, a nyní se solární energie prodává 

už pod 0,2 dolaru za watt, tedy ani ne za 
třetinu zmíněné částky z doby před pou-
hými několika lety. se solárními panely se 
tak dnes už běžně setkáváme na střechách 
rodinných domů i na velkých solárních 
projektech. Podle údajů oficiálních statistik 
bylo ve světě na konci loňského roku nain-
stalováno přes 500 W solárních elektráren 
a další neustále přibývají. zvyšuje se i jejich 
účinnost – zatímco první články vykazovaly 
efektivitu kolem 6 %, současné mají  
17–20 % a experimentální systémy např. 
z německého Fraunhoferova institutu dosa-

hují až ca 30% účinnost. Britský startup  
Oxford Pv dosáhl s využitím perovskitu 
místo křemíku efektivitu 28 %.

historie fotovoltaiky se však nicméně 
začala psát mnohem dříve, než si inženýři 
z Bell Labs nechali patentovat svůj vynález. 
samotný princip, tzv. fotovoltaický efekt, 
vypozoroval už v roce 1839 alexandre 
edmond Becquerel, a o zhruba půlstoletí 
později (1883) vytvořil Chjarles Fritts s po-
užitím selenu na tenké vrstvě zlata vůbec 
první fotovoltaický článek s méně než 1% 
efektivitou. O pět let později získal americký 
chemik edward Weston patenty (Us389124 
a Us389125) na „solární článek“. ve stejné 
době (1888–1891) pracoval moskevský 
prof. alexandr Grigorijevič stoletov, který 
studoval vnější fotoelektrický efekt (obje-
vený heinrichem hertzem v roce 1887), 
na konstrukci svého článku založeného na 
tomto principu. na jejich práci pak navázali 
další výzkumníci a vědci, kteří vyvíjeli foto-
voltaické systémy, včetně Geralda Peraso-
na, daryla Chapina a Calvina Fullera, kteří 
stojí za již zmíněným vynálezem prvního 
komerčního solárního článku s použitím 
křemíku z Bellových laboratoří, pradědečka 
dnešní fotovoltaiky. 
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foTovoLTaika sLaví pěTaŠedesáTinY
Již 65 let uplynulo od doby, kdy američtí vědci z výzkumného  
střediska Bell Labs představili vůbec první prakticky využitelný křemíkový 
fotovoltaický článek, který dokázal vyrobit elektřinu pro napájení  
malého zařízení. 
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Dvoustranu připravil: Petr Sedlický

samotný princip,  
tzv. fotovoltaický efekt, 
vypozoroval už v roce 
1839 alexandre  
edmond Becquerel.

První solární článek s použitím  
křemíku – pradědeček dnešní fotovoltaiky.

Solární články pomáhaly řešit výrobu elektřiny  
v místech, kam nevedlo elektrické vedení.
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První uhlíkově neutrální lithiová baterie, 
o které vědci informovali v časopise 
advanced Materials, nabízí vysokou 

účinnost a dlouhou životnost. „Baterie na 
bázi technologie Lithium-CO2 jsou známé již 
delší dobu, ale až dosud kvůli problémům 
s CO2 nešly uplatnit v praxi. naše unikátní 
kombinace materiálů na katodě nabízí nejen 
vyšší účinnost, ale i mnohem vyšší počet 
cyklů, což umožňuje její využití pro pokročilé 
systémy skladování energie,“ uvedl amin 
salehi-Khojin, docent strojního a průmyslové-
ho inženýrství na illinoijské univerzitě, který je 
zodpovědný za vývoj nové baterie. 

Řešení založená na kombinaci lithia a kys-
ličníku uhličitého jsou atraktivní pro systémy 
skladování energie, protože mají vysokou 
energetickou hustotu – až 1876 Wh/kg, 
zatímco současné Li-ion baterie nabízejí 
energetickou hustotu ve výši 256 Wh/kg. 
nová baterie tak dosahuje na sedminásobek 
hodnoty dosahované u konvenčních Li-ion 
článků. 

zatím vědci nebyli schopni vyvinout plně 
dobíjecí článek k uložení více energie i přes 
potenciál, který tato technologie nabízí. 
Tedy až dosud – prototyp nové baterie byl 
již úspěšně otestován na nabíjení i vybíjení 
a dosáhl životnosti přes 500 cyklů při 100% 
dOd (vybití a nabití).

díky unikátní struktuře se vědcům po-
dařilo odstranit hlavní nedostatek Li-CO2 
článků, jímž je kumulace nevyužitého CO2 
při procesu nabíjení. Tradičně, když se 
baterie Li-CO2 vybíjí, produkuje uhličitan 
lithný a uhlík. Uhličitan lithný se během fáze 

nabíjení recykluje, ale uhlík se jen hromadí 
na katalyzátoru a postupně článek zahlcuje, 
což nakonec vede k selhání baterie. vědci 
vyvinuli nový katalyzátor a hybridní elektro-
lyt, které umožní téměř dokonalou recyklaci 
obou látek. 

v experimentální baterii použili nové ma-
teriály k podpoře úplné recyklace uhličitanu 
lithného i uhlíku. vytvořili novou katodu, do 
níž přidali disulfid molybdenu, s jehož pomocí 
se daří v hybridním elektrolytu CO2 zpětně 
využít pro nabití. díky tomu se výrazně zvý-
šila účinnost nabíjení. zmíněná kombinace 
materiálů umožňuje vytvořit jeden vícesložko-
vý produkt, což zefektivňuje recyklaci. 

ačkoli výzkumníci mají zatím k dispozici 
jen prototyp baterie, nová technologie aku-
mulace energie na bázi Li-CO2 článků nabízí 
slibnou perspektivu. O úspěšnosti a budou-
cím komerčním využití však rozhodne až 
to, zda se podaří novinku dostat na úroveň 
masové výroby při nízkých cenách pod 
100 Usd/kWh, což je v současné době 
standard pro Li-ion články. Pokud vše půjde 
ideálně, mohla by být nová baterie na trhu 
do pěti let. 

sumu převyšující 900 000 dolarů si tak 
mezi sebou rozdělí stanley Whitting-
ham z univerzity v Binghamtonu (po-

čátkem 70. let vyvinul první funkční lithiovou 
baterii), John Goodenough z Texaské uni-
verzity (v roce 1980 zdvojnásobil potenciál 
baterie) a akira Yoshino z Meijo University, 
který o pět let později pomohl přepnutím 
z čistého lithia na lithiové ionty, učinit li-ion 
články bezpečnější vůči náchylnosti ke 
vznícení. 

Právě bezpečnost byla spolu s klesající 
cenou klíčem k výrobě těchto baterií v prů-

myslovém měřítku. První baterie tohoto 
typu začaly vyrábět sony a asahi pro pou-
žití ve videokamerách a další av technice. 
s postupujícím vývojem se zlepšovaly jejich 
parametry a snižovala cena, takže dnes 
najdeme tyto články v nejrůznějších zařízení 
od mobilů až po elektromobily. Počítá se 
s nimi i v energetice pro bateriová úložiště 
energie, která mají pomoci překlenout pro-
blémy s nestabilním výkonem Oze. 

nicméně lithium-iontové baterie mají 
stále své limity, pokud jde o jejich možnosti, 
a přetrvávající problémy s bezpečností. 

výkonnějŠí baTeRie s co2
američtí vědci představili baterii na bázi technologie 
Lithium-co2, která nabízí až 7násobnou hustotu 
uložené energie ve srovnání s Li-ion články.

„nobeLovka” za baTeRie
Tři vědci, kteří hráli hlavní roli ve vývoji li-ion 
technologie, získali letošní Nobelovu cenu za chemii. 
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eneRgie ze  
„sauRonovY věže“
V izraeli byla v září uvedena do 
provozu obří solární elektrárna 
s nejvyšší koncentrátorovou věží  
na světě.

solární tepelná elektrárna (CsP - Con-
centrated solar Power) Megalim o výkonu 
121 MW a kapacitě 320 GWh ročně, 
je první svého druhu v izraeli a jedním 
z největších projektů tohoto typu na světě. 
areál Megalim solar Power, jehož je sou-
částí, bude kombinovat tři druhy energie: 
sluneční tepelnou energi, fotovoltaiku 
o výkonu 30 MW (sekundární elektrárna) 
a zemní plyn. stavba s 250m věží (měří 
260 m), která se tyčí v rozsáhlém amfiteá- 
tru tvořeném zrcadly v negevské poušti 
u města ašalim, bude dodávat energii pro 
120 tisíc domácností. zářivý čtvrtkilome-
trový sloup, často nazývaný „sauronova 
věž“, svou výškou drží světový primát 
mezi provozovanými CsP systémy a je vi-
dět až z 60km vzdálenosti. na jeho vrcholek 
se soustřeďují paprsky z 50 600 počítačem 
řízených otáčivých zrcadel (heliostatů), 
každé o ploše ca 20 m2. zrcadla zabírají 
rozlohu 3,15 km2 a sledují pohyb slunce 
ve dvou osách. Jimi odrážené paprsky 
vytvářejí na vrcholu věže jakési „druhé 
slunce“, které v nádrži s roztavenou solí 
generuje teplo pro pohon turbíny vyrábějí-
cí elektřinu. Odrazné panely se musí stále 
čistit, aby neklesla účinnost systému. 
srdcem solárního tepelného systému je 
solární pole s designem nové generace, 
optimalizační software a řídicí systém, 
který umožňuje vytváření vysokotlaké páry 
s vysokou teplotou. část tepla se ukládá 
do zásobníku roztavené soli, která dokáže 
akumulovat teplo a funguje jako baterie. 
díky této technologii dokáže elektrárna na 
plný výkon vyrábět energii ještě 5 hodin 
po setmění. 

„Sauronova věž“ 
je nejvyšším 

zařízením svého 
druhu na světě.

Zrcadla sledující  
pohyb Slunce zabírají 

rozlohu 3,15 km2.

Schéma  
Li-CO2 baterie



Legendární „velký bratr“ z Orwellova 
románu 1984 by se nepochybně svíjel 
radostí – pochmurná utopická vize 

společnosti pod stálým dohledem dnes 
začíná dostávat i konkrétní obrysy – při-
nejmenším technické prostředky, o nichž 
se Georgi Orwellovi v době, kdy psal své 
vizionářské dílo, určitě ani nesnilo. 

na čínském mezinárodním průmyslovém 
veletrhu představili vědci z šanghajské 
Fudan University a institutu optiky, jemné 
mechaniky a fyziky čínské akademie věd 
v Changchunu novou kameru s extrém-
ně vysokým rozlišením 500 MPx, která 
dokáže monitorovat celý dav. nejde o jeden 
500MPx čip, ale o systém, který je slože-
ný z řady (zhruba 40) menších kamerek 
s teleobjektivy. Podle zprávy China news 
service je systém napojen na cloud a dis-
ponuje integrovanou funkcí rozpoznávání 
tváří s využitím systémů umělé inteligence. 
díky vysokému rozlišení by kamera neměla 
mít problém ani s rozpoznáváním lidí na 
přeplněných místech, např. na stadionu 
s desítkami tisíc lidí. zde může pořídit 
panoramatickou fotografii v ultraširokém 
obrazu s jasným zobrazením každé lidské 
tváře. dokáže detekovat a identifikovat ob-
jekty na základě rozsáhlých dat a okamžitě 
najít konkrétní cíle. 
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supeRkameRa deTekuje  
jednoTLivce v davech
Čínští vědci vyvinuli systém cloudové kamery s umělou inteligencí, 
který je schopen zachytit tisíce obličejů na stadionu v dokonalých 
detailech a zároveň v okamžiku lokalizovat konkrétní cíl.
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Xiaoyang zeng, jeden z vědců, který 
kamerový systém představil ve zpravodaj-
ské relaci China news service uvedl, že 
tým také vyvinul dva speciální čipy, které 
umožňují kameře zaznamenávat videa ve 

stejném ultravysokém rozlišení a tyto pak 
nahrát do cloudového datového centra. 
data lze poté snadno získat odkudkoli na 
světě.

Kamera by měla najít využití v armádě pro 
národní bezpečnost, počítá se ale i s nasa-
zením pro běžné civilní použití ve veřejných 
oblastech. i když jde o unikátní technické 
zařízení, vyvolala i u samotných čínských 
odborníků smíšené reakce. zatímco někteří 
ocenili novinku pro použití v oblastech, 
jako je armáda, obrana a národní bezpeč-
nost, jiní kritizovali zařízení kvůli ochraně 
soukromí a vyslovili obavy z možností, 
které superkamera nabízí v době, kdy čína 
zavádí kreditový systém, v němž má každý 
obyvatel mít své osobní skóre, jež následně 
ovlivní, co mu bude vůbec umožněno.

zatím není jasné, jak blízko je tento sys-
tém stavu „plně funkční“. zprávy uvádějí, 
že kamera může určit konkrétní cíl během 
okamžiku, ale zpracování 500MP obrázků 
je datově náročná úloha, která může trvat 
dlouhou dobu, zejména pokud se vše pro-
vádí bezdrátově, o videu nemluvě. Kamery 
s ultravysokým rozlišením nejsou sice 
úplnou novinkou, ale v kombinaci s nedáv-
ným pokrokem v ai a rozpoznáváním tváří 
se zdá, že jediné, co stojí mezi námi a sci-fi 
úrovněmi osobního sledování, je rychlost 
datového toku a zpracování dat, konstatuje 
server PetaPixel, který rovněž přinesl infor-
maci o čínské novince. 

Josef Vališka

Supersystém dokáže bleskurychle identifikovat 
jednotlivce i v mnohatisícovém davu.

Vědci uvedli, že vyvinuli i dva speciální čipy pro 
záznam videa v ultravysokém rozlišení, jehož data 
se nahrají do cloudového datového centra. 

1

2

supeRkameRa vs. oko: 
kdo vidí Lépe?
Rozlišení superkamery, jak uváděla reportáž 
ABC, odpovídá pětinásobku rozlišení 120 mil. 
tyčinek a 60 mil. nervových zakončení lidského 
oka, nicméně britský vědecký zobrazovací 
specialista Roger Clark říká, že lidské oko má 
efektivní rozlišení kolem 576 Mpx. Porovnávat 
rozlišení lidského oka s rozlišením jakékoli 
kamery je však ošidné, protože lidské oko 
nefunguje stejně jako kamera, tj. není digitální. 
Stále se pohybuje, pracuje nepřetržitě a vysílá 
do mozku signály, které se v něm propojují, aby 
se získal dokonalý obraz. 

A pokud každý nervový výstup budeme 
považovat za jeden senzor, a vypočítáme 
rozlišení pro 120 stupňů (podle 120° zorného 
pole u kamer) místo uvažování o skutečném 
zorném poli pro lidské oko, získáme 576 Mpx. 
Ovšem najednou jich reálně používáme pouze 
7, protože ostré vidění pro lidské oko je 
vymezeno pouze pro 2 stupně.

1 2
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Záložní dynamický zdroj udrží 
centrum při výpadku v provozu 
několik dní.

Spuštění superpočítače 
předcházelo seznámení s jeho 
vznikem.

Počítačové clustery používají 
výhradně procesory Intel.

1

2

3

superpočítač s výpočetní kapacitou 
dva petaFLOPs provede dvě biliardy 
početních operací za sekundu. v bu-

doucnu umožní datové centrum kapacitu 
15 petaFLOPs, což znamená, že množství 
výpočetních operací vzroste až na 15 biliard 
za sekundu. zařízení disponuje dvěma počí-
tačovými clustery, tedy seskupeními počí-
tačů, jež spolu navzájem úzce spolupracují. 
K dispozici je 1008 výpočetních uzlů  
a 24 192 procesorových jader. 

server hPC se dvěma clustery hPe sGi 
8600 s 1008 uzly nemá žádné grafické kar-
ty, výhradně jen procesory intel. K provozu 
vyžaduje elektrický příkon 400 kW, který 
si automobilka upravuje, případně vyrábí 
sama na dvou 1,6 MW dieselelektrických 
agregátech. K chlazení se využívá přede-
vším voda, která se při průtoku počítačem 
ohřeje na 38 °C, a poté se na střeše datové-
ho centra zpětně ochladí. do budoucna 
by se ohřátá voda mohla využívat k dalším 
energetickým úsporám. 

První sálový server ve Škodovce
„výkon počítače je 67miliardkrát vyšší než 
výkon prvního sálového serveru v automobil-
ce. v roce 1969 byl do provozu uveden první 
mainframový server značky iBM. s novým 
superpočítačem dnes, přesně o 50 let  
později, definujeme opět nová měřítka  
v oblasti iT, avšak ve zcela jiných dimen-
zích,“ řekl vedoucí Škoda iT Klaus Blüm.

s instalací nového vysoce výkonného 
superpočítače společnost rozšířila největší 
podnikové výpočetní centrum v česku. 

„důsledně tak pokračujeme 
ve své cestě k digitální spo-
lečnosti a vytváříme důležitý 
technický předpoklad k ma-
ximálnímu využití stávajících 
a budoucích technologií a k  
dosažení maximální efektivity 
a hospodárnosti např. ve vý-
vojových procesech,“ dodává 
Klaus-dieter schürmann, člen 
představenstva Škoda auto.

Všestranné využití počítače
Kapacity superpočítače budou 
využívat oblasti technického 
vývoje a výroby pro vizuali-
zace, zobrazení ve virtuální 
realitě a simulace. Jako např. 
pro rozšířený vývoj nových 
bezpečnostních prvků, pro si-
mulace v oblastech aeroakus-
tiky a aerodynamiky, v oblasti 
ochrany chodců nebo pro další 

vývojové fáze motorů. 
v novém centru se budou také ukládat 

data propojených automobilů. Pro ně při-
tom platí maximální požadavky na ochranu 
proti zneužití. Kromě toho se budou v rámci 
vize „Green data“ vytápět administrativní 
prostory odpadním teplem, které bude vzni-
kat chlazením výpočetního centra. 

Bohumil Brejžek 

daTové cenTRum bude simuLovaT aeRodYnamiku
Poslední den v říjnu uvedla Škoda auto do provozu nový nejvýkonnější  
firemní superpočítač v České republice, který výpočetně umožní  
vysoce náročné aerodynamické simulace. 

v budoucnu umožní 
centrum až 15 biliard 
výpočetních operací  
za sekundu.

1
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zástupce nasa Jim Bridenstine před-
vedl dva nové kosmické obleky pro 
mise, jejichž cílem je přivést do roku 

2024 na Měsíc další americké astronauty 
a astronautky. První ze skafandrů budou 
astronauti používat na povrchu Měsíce 
(s úpravami zřejmě i na Marsu). Jde o va- 
riantu označovanou jako xeMU (exploration 
extravehicular Mobility Unit) a je určená pro 
vnější pobyt – jde o jakousi samostatnou 
osobní kosmickou loď poskytující astro-
nautům potřebnou ochranu v kosmickém 
prostředí. i když na první pohled vypadá 
podobně jako skafandry, které používali 
američtí astronauti při výstupu na Měsíc 
v rámci programu apollo, je v mnohém 
odlišný. nový skafandr na rozdíl od svých 
předchůdců „moonwalk“ umožňuje sku-
tečnou chůzi, nikoli skákavý pohyb („bunny 
hop“, jak jej s nadsázkou charakterizoval 
Jim Bridenstine), jakým se pohybovali po 
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technologie

nové skafandRY pRo cesTu na měsíc a dáL
V polovině října představila Nasa dva nové skafandry,  
speciálně vytvořené pro mise artemis.
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měsíčním povrchu armstrong a aldrin. 
novinka umožňuje mnohem dynamičtější 
kroky, ohýbání nohou v kolenou, a dokonce 
i provádění dřepů. Konstrukce ložisek pou-
žitá pro připojení rukávů nabízí větší rozsah 
pohybu paží. v kombinaci s novými rukavi-
cemi, které dovolují i volný pohyb prstů, lze 
relativně snadno uchopit a zdvihnout např. 
měsíční horninu. 

díky získaným poznatkům nasa v sou-
časnosti zná daleko více o Měsíci i o tom, 
co lze očekávat na jeho povrchu. vnější 
skafandr xeMU proto může být používán 
jak na severním, tak na jižním pólu Mě-
síce, stejně jako v rovníkové oblasti, tzn. 
s výrazně vyšším rozsahem teplotních 
výkyvů. Musí (stejně jako jeho nositel) ob-
stát v teplotním rozmezí od –155 do +120 
stupňů Celsia (což odpovídá stínu a slunci, 
zejména na jižním pólu). další riziko před-
stavuje měsíční prach a miniaturní střepinky 
sklovitého materiálu, kterým musí nový 
skafandr odolávat.

protože ve stavu beztíže a mikrogravitaci 
astronauti nohy nepoužívají, zatímco nový 
typ umožňuje astronautům aktivně používat 
i nohy. 

Konstrukce skafandru je navržena tak, 
aby byla vyhovující pro každého – od 
„subtilní ženy po robustní chlapy“, tvrdí 
Kristine davis, kosmická inženýrka v nasa. 
navíc je xeMU upgradovatelný, tzn., že jej 
astronauti mohou vylepšovat a doplňovat 
o nové technologie, jakmile budou k dispo-
zici, a nemusejí se vracet zpět na zemi pro 
aktualizace.

druhou novinkou je oranžový skafan-
dr, nazývaný „oblek pro přežití posádky 
Orion“ (Orion Crew survival system). Je 
mnohem lehčí a určený pro použití během 
vzletu a přistání. Může poskytnout ochranu 
v případě náhodné dekomprese, nabízí 
i tepelnou a radiační ochranu, i když ne na 
tak vysoké úrovni jako xeMU. 

Vladimír Kaláb

Jde i o významné vylepšení ve srovnání 
se skafandrem, jaký se nyní používá na 
Mezinárodní vesmírné stanici, kde je spodní 
díl skafandru („kalhoty“) jen pro ochranu, 

Unikátní ptačí letiště u čínského 
města Lingang je součástí širšího 
návrhu přeměny staré obří pozemní 

skládky odpadků na přírodní park obklo-
pený zelení. Lingang je totiž na migrační 
trase, kterou ornitologové nazývají eaaF 
– east asian australasian Flyway, tedy 
východoasijská australasijská letecká 
dálnice, již každoročně využívá více než 
50 milionů tažných ptáků. Pětina všech 
ohrožených ptačích druhů na světě létá 
právě tudy, proto je cílem vytvořit pro 
migrující ptačí hejna klidovou zónu, kde 
by si vyčerpaní ptáci mohli odpočinout 
a nabrat síly před další náročnou cestou.

areál Lingang Bird sanctuary, financo-
vaný asijskou bankou a veden Tianjinskou 
oblastí hospodářsko-technologického 
rozvoje (Teda), je ambiciózním projektem 
k zajištění stěžejní ekologické oblasti 
mokřadů, která se nachází podél hlavní 
trasy migrace ptáků. Celkový 100hek-
tarový areál na místě bývalé skládky tak 
zahrne i zónu, kde na ploše 61 ha vznikne 
krajinný design navržený speciálně pro 
potřeby více než padesáti druhů ptáků 
ve třech různých vodních stanovištích, 
včetně bahenní plochy s hnízdišti, ostrova 
s jezerem s mělkými peřejemi a rákosové 
zóny – každé je určeno pro různé druhy 
ptáků. K pohybu vody ve vytvořeném 
mokřadním prostředí bude použita ob-
novitelná energie. Po dokončení se bude 

v lokalitě nacházet 14 ptačích úkrytů, 
20hektarový les a 3500 m2 návštěvnické-
ho a výzkumného centra zvaného vodní 
pavilon. K dalším veřejným zařízením bude 

patřit síť naučných rekreačních stezek 
dlouhá 7 km. 

David Kostolník

LeTiŠTě pRo pTákY
Mezi pozoruhodnými projekty je jeden atypický – v Číně připravuje australské 
architektonické studio McGregor coxall výstavbu nového letiště určeného ptákům.
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V tzv. Vodním pavilonu je 
návštěvnické a výzkumné 
centrum.

Unikátní ptačí letiště je 
součástí širšího návrhu 
přeměny staré obří skládky 
odpadků na přírodní park.
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Konstrukce skafandru je navržena tak,  
aby vyhovovala každému – od subtilní ženy  
po robustní chlapy. 

V kombinaci s rukavicemi, které dovolují volný 
pohyb prstů, lze relativně snadno uchopit např. 
měsíční horninu. 

Druhá novinka v podobě oranžového skafandru  
je určena pro použití během vzletu a přistání.
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Jde o izraelský potravinářský startup 
aleph Farms, který provedl na Mezi-
národní vesmírné stanici (iss) unikátní 

experiment. Pomocí takzvané „biotiskárny“ 
si astronauti na oběžné dráze 339 km nad 
zemí vyrobili umělé maso z hovězích buněk 
kultivovaných přímo v kosmu. a to v jednom 
z nejextrémnějších a nejnehostinnějších pro-
středí, jaké si lze představit, bez dostupnosti 
zemědělské půdy nebo vodních zásob. 

První „bezporážkový steak“ v kosmu
specialisté z aleph Farms spolupracovali 
na výrobě vesmírného masa s řadou firem. 
Klíčové byly: zařízení vyvinuté laboratoří 3d 
Bioprinting solutions pro biotechnologický 
výzkum ruské lékařské firmy invitro, a buň-
ky, které byly získány díky technologiím 
americké firmy Meal source.

„ve vesmíru nemáme k dispozici několik 
tisíc litrů vody na výrobu kilogramu hově-
zího masa. Tento společný experiment je 
významným krokem k dosažení naší vize 
zajistit potravinovou bezpečnost pro příští 
generace a přitom zachovat naše přírodní 
zdroje,“ uvedl didier Toubia, spoluzakladatel 
a generální ředitel aleph Farms s tím, že 
navazuje na klíčové okamžiky, jako byl let 
Jurije Gagarina do vesmíru nebo přistání 
neila armstronga a Buzze aldrina na Měsíci. 
armstrongovými slovy také charakterizoval 
úspěšný experiment jako „jeden malý krok 
pro člověka, ale obrovský skok pro celé 
lidstvo“ na cestě za bezpečným a výživným 
masem s využitím minimálních zdrojů.

Technologie aleph Farms spočívá v napo-
dobování přirozeného procesu regenerace 

svalové tkáně uvnitř těla krávy. simulovali tak 
proces obnovy a růstu svalové tkáně „in vit-
ro“, během kterého se buňky množily a rostly 
za kontrolovaných podmínek. Firma již labo-
ratorně vypěstované umělé maso z buněčné 
tkáně úspěšně vyprodukovala, ovšem zatím 
jen na zemi, ale nyní byl tento postup poprvé 
ověřen ve vesmíru. Jako stavební kameny 
posloužily buňky dodané 25. září na kosmo- 
dromu Bajkonur do kosmické lodi sojuz  
Ms-15. Už následující den použil tým na 
palubě ruské sekce iss buněčné zemědělství 
a 3d biotiskárnu k agregaci buněk svalo-
vé tkáně, jimž v kontrolovaném prostředí 
poskytli živiny a působení magnetické síly 
v podmínkách mikrogravitace. výhodou 
procedury ve stavu beztíže je rychlejší růst, 
protože je možné „tisknout“ buňky ze všech 
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maso „z jiného svěTa“
Nestali se sice po rusku, Usa a Číně další zemí, která si podmanila 
Měsíc, ale vytvořili neméně přelomový kosmický milník: izrael jako první 
umožnil vytvořit ve vesmíru umělé maso.

Ruský kosmonaut Oleg Skripochka  
se zařízením na kultivaci masových buněk. 

Kosmonauti přímo na ISS poprvé úspěšně vyrobili 
bezporážkové maso. 

Systém CulNet dokáže vyrábět různé složky 
buněčného séra pro kultivaci živočišných  
buněk – tzn. masa z laboratoře.

stran najednou, zatímco v pozemských 
podmínkách technologii omezuje gravitace. 
vypěstovaná tkáň měří sice pouhých 1,5 mm, 
ale prokázala, že futuristický koncept výroby 
potravin v kosmu funguje. 

izraelští vědci předpokládají, že jejich 
technologie by mohla být komerčně do-
stupná už během příštích tří nebo čtyř let.

gurmánské hody ze zkumavky?
Maso z laboratoře vstoupilo na scénu už 
v roce 2013, když nizozemský vědec Mark 
Post připravil v londýnském kulinářském 
studiu malý hamburger, který testeři zhod-
notili jako srovnatelný s těmi od Mcdonalda 
– přičemž tento produkt, založený na kulti-
vaci skutečných živočišných buněk byl od-
lišný od tzv. rostlinného masa, které používá 
vegetariánské ingredience. Pravda, žádná 
láce – cena experimentálního hamburgeru 
byla odhadována na zhruba 330 000 dolarů, 
ale průmysloví analytici prognózují, že až 
uměle vypěstované maso dorazí na trh, což 
by mělo být údajně už v roce 2021, mohla 
by cena hamburgeru takovéhoto typu činit 
zhruba 10 dolarů.

Poradenská firma aT Kearney předpově-
děla, že rostlinná masa by mohla do roku 
2025 převzít desetinu masného trhu a před-
pokládá, že do roku 2040 může tradiční 
maso představovat jen 40 %, rostlinné  
25 % a laboratorní 35 %.

americká Finless Foods chce laboratorně 
pěstovat rybí maso, a o slovo se hlásí i jiné 
firmy, které zkoumají exotická masa, jako je 
humr, klokan či foie gras. například japonská 
integriCulture studuje možnost experimentál-
ních potravin, jako je směs hovězího, kuřecí-
ho a humra. vyvinula automatizovaný systém 
Culnet (obr. 3), který v soustavě laborator-
ních bioreaktorů napodobuje intercelulární 
interakce, k nimž dochází v těle zvířete. 

Vladimír Kaláb
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svět, bombardovaný snímky pláží 
pokrytých PeT lahvemi a plastovými 
taškami či mořských tvorů potýkají-

cích se s plastovými odpadky plovoucími ve 
vodě, se děsí zamoření plasty. Málokdo si 
ale uvědomuje, že jedno z nejhorších plas-
tových znečištění mikrovlákny, které byly 
zjištěny v alarmujícím množství u mořských 
živočichů, zvláště ryb námi konzumova-
ných, začíná v našich domovech. ano, čtete 
správně, a to bez ohledu na to, že můžete 
patřit ke vzorným občanům, kteří spořáda-
ně třídí odpad a na výletě po sobě pečlivě 
uklízejí. vaším klíčovým spoluviníkem je 
pračka...

zatímco velké plastové části, jako jsou 
již zmíněné PeT lahve apod., se dají uklidit 
(dokonce jsou už poměrně nadějné pokusy 
s jejich likvidací), jsou mnohem zákeřnější 
a obtížněji likvidovatelné jejich mikrosko-
pické protějšky. s nimi si totiž běžné čisticí 
systémy neporadí. Při průměrném praní 
se z jednoho obsahu pračky (6 kg prádla) 
může uvolnit až 140 tis. polyester/bavlně-
ných vláken, půl milionu polyesterových 
a přes 700 tis. akrylických vlákének, která 
končí v řekách, jezerech, mořích a oceá-
nech. Cílem je zabránit těmto mikroskopic-
kým částečkám, která se uvolňují při praní 
ze syntetických textilií, aby se s odpadní 
vodou vypouštěnou z pračky dostaly do od-
padního systému a následně i do vodních 
zdrojů. Řešení je přitom jednoduché: vy-
soce účinný filtr schopný tato mikrovlákna 
zachytit jakmile opustí prací cyklus.

nevypouštějte plastový odpad
Právě na to se zaměřil slovinský startup 
PlanetCare, který vyvinul patentovaný filtr, 
schopný mikrovlákna vypouštěná v odpadní 
vodě z praček zadržet. Filtry jsou speciálně 
navrženy pro zachycení vláken vytékajících 
z textilu a oblečení během praní a sušení. 
Tloušťka a délka těchto vláken závisí přede-
vším na struktuře a složení textilu, ale i na 
podmínkách praní/sušení (např. použitý typ 
pračky, prací program, teplota, detergent, 
náplň atd.). Obecně mají tloušťku 10 µm 
nebo více a široký rozsah délek. 

Firma se zaměřuje na částice o velikosti 
0,5 mm a řádově menších, které jsou příliš 
malé na to, aby byly zachyceny běžnými 
filtry v pračce. Filtr PlanetCare zachycuje 
vlákna od 0,2–0,5 µm až po ta, jejichž délka 
přesahuje 1000 µm, takže účinnost čištění 
je opravdu vysoká. výrobce udává schop-
nost zachytit 80–90 % mikrovláken uvol-

pyrolýzy převedeny na plynné skupenství, 
smíchány se vzduchem a ekologicky zlikvi-
dovány – spáleny jako čisté palivo s vyu-
žitím technologií nepoškozujících životní 
prostředí. Kromě domácích filtrů dodává 
společnost i filtry pro průmyslové nasazení 
v prádelnách pro pokrytí až 10 praček.

testováno u expertů i v domácnostech
Jak zdůrazňuje CeO firmy PlanetCa-
re Mojca zupan, důležitou součástí je 
nezávislé, vědecké testování s využitím 
nejmodernějších metod testování po 
celou dobu a prakticky neustálé provádění 
mnoha interních testů. externí zkoušky 
a ověřování účinnosti technologie pro-
váděly např. slovinský národní chemický 
ústav v Lublani,  italská národní rada pro 
výzkum a Ústav pro polymery, kompozity 

a biomateriály v Pozzuoli, Švédská agen-
tura pro ochranu životního prostředí a také 
Test od hlavního výrobce strojů. v rámci 
dalšího nezávislého ověřování technologie 
se připravuje i testování na britské Univer-
sity of Plymouth.

neustálé testování provádí firma i ve 
své vlastní laboratoři a v domovech svých 
pracovníků. na rozdíl od externích tes-
tů účinnosti kombinuje zkušební činnost 
PlanetCare účinnost s testy trvanlivosti 
a zahrnuje např. i testování během  
30 po sobě jdoucích pracích cyklů.  
zkušební stanice kromě zadržování vláken 
současně měří průtok vody, funkce stroje 
a pokles tlaku v reálném čase.  

Josef Vališka

pLasTový Škůdce, kTeRého si hýčkáme
enormní produkce plastů a uvolňování jejich prvků  
do životního prostředí vyvolaly vlnu iniciativ na odstranění zdrojů tohoto 
nebezpečného znečišťování. Jeden z nich se skrývá překvapivě  
v našich domácnostech, maskovaný jako pomocník.

Filtr umístěný na pračce zabraňuje pronikání 
při praní uvolněných mikrovláken do vnějšího 
prostředí.

Na detailu vlevo je stav vypouštěné odpadní vody 
bez použití filtru, vpravo po nasazení filtračního 
systému.

něných z prádla. Filtrační systém se skládá 
z několika na sebe navazujících kroků, aby 
bylo dosaženo dokonalého výsledku, při-
čemž stěžejní část technologie využívá sku-
tečnosti, že vlákna nesou elektrický náboj, 
a je založena na mikrofiltraci, která je dále 
spojena se samočisticí nanomembránou. 
za necelých 10 eur měsíčně obdrží zákaz-
ník filtr, který nainstaluje na vývod z pračky 
spolu s kazetami na 7 měsíců. Tyto kartri-
dže se naplní mikrovlákny po asi 20 pracích 
cyklech. Jejich výměna trvá jen několik 
minut. Po uplynutí své provozní způsobilosti 
(tzn. naplnění zachycenými mikrovlákny) 
je kartridž založena do předpřipraveného 
boxu, který je odevzdán v rámci poprodej-
ního servisu nebo přímo výrobci, zatímco 
poštou obdrží sadu nových. Mikroplasty 
zachycené filtry jsou pak následně pomocí 
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 Programem emil Frey Select vznikl 
v březnu loňského roku nový způsob 
prodeje ojetých automobilů. Čím se 
vyznačuje, a co je jeho cílem? 
Jsme součástí skupiny emil Frey, největší 
privátní automobilové skupiny v evropě, jíž 
ročně projde 650 000 vozů. emil Frey select 
je pak program pro maloobchodní prodej 
ojetých certifikovaných vozů. Certifikovaný 
znamená, že každý vůz, který je do tohoto 
programu zařazen a prodán, projde velmi 
důkladnou vstupní prohlídkou, než se do 
programu dostane, a je nabízen zákazníkovi 
s plnohodnotnou minimálně roční zárukou, 
která je v ceně vozu. česká republika byla 
centrálou v evropě vybrána jako pilotní 
země pro uvedení tohoto programu. druhou 
zemí, kde byl program uveden v život, bylo 
domácí Švýcarsko.

 V čem vidíte přednosti tohoto 
programu proti klasickému prodeji?

takřka nové, mají najeto deset, patnáct tisíc 
kilometrů a cenově jsou velmi zajímavé. 

druhou skupinou vozů, protože jsme 
multibrandový program, jsou rovněž vozy 
ostatních značek, které i dovážíme od 
jiných dealerů emil Frey ze západní evropy. 
Máme tedy velmi dobré, ověřené zdroje. 
všechny vozy jsou prověřené a se servisní 
historií.

 Dostanou se k vám do prodeje také 
starší vozy?
ano, dostanou. Jedná se hlavně o vozy, 
které dovážíme. víme, že velká poptávka je 
po autech ve stáří mezi čtyřmi a osmi lety. 
Kritérium pro to, aby byl vůz zařazen do 
programu emil Frey select je, že nesmí být 
starší osmi let a nesmí mít najeto víc jak  
180 000 kilometrů. Máme tedy velkou 
skupinu atraktivních ročních vozů a druhou 
skupinou jsou vozy všech značek ve stáří 
čtyři až osm let.

Tu asi největší výhodu jsem již zmínil – že 
zákazník získává ojeté vozidlo s minimálně 
roční zárukou. Ta pokrývá patnáct kon-
strukčních skupin, je tedy takřka stopro-
centní. navíc je bez spoluúčasti majitele 
vozu na ceně součástek a práce a kryje 
náklady na opravu v jakémkoliv autorizo-
vaném servisu dané značky v evropě. 

další výhodu je, že skupina emil Frey 
v čr je importérem značek Peugeot, 
Citroën, Opel, subaru a ds, takže se k nám 
do programu dostávají zánovní vozy ve 
stáří jednoho roku. Jde o vozy, které jsou 

Jednou z výhod  
programu je dostup- 
nost zánovních 
prověřených vozů ve 
stáří jednoho roku. 

i ojeTé vozY Lze získaT bez Rizik
Nákup ojetého vozu může být dobrou investicí, ale také sázkou do 
loterie, kdy „výhodně“ pořízený automobil způsobí novému majiteli více 
starostí než užitku.  aby byl eliminován druhý případ, začala skupina 
emil Frey nabízet zajímavou novinku v obchodování s ojetými vozy, 
konstatuje ředitel společnosti emil Frey select zdeněk Fořt.

auTo rozhoVor
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 Kolik aut jste v tomto programu  
za rok a půl jeho existence prodali?
Jen v letošním roce se celkový prodej 
ojetých vozů ve skupině emil Frey v čr 
přehoupne přes 4000 vozů. v rámci malo-
obchodního prodeje v programu emil Frey 
select jsme za rok a půl jeho existence 
uspokojili zhruba 2000 zákazníků.  

 Je právě program emil Frey Select 
možnost, jak zákazníkům prodat více 
ojetých aut?
Určitě, protože prodej ojetých vozů 
v české republice se v mnoha případech 
odehrává na ne zcela reprezentativních 
místech a všichni známe problémy s tech-
nickým stavem nebo stočenými kilometry. 
Takové metody u nás vůbec nepřichází 
v úvahu. roční vozy jsou mladé vozy a ty 
ostatní, které vozíme od našich partnerů 
emil Frey ze západní evropy, případně 
kupujeme tady v česku od leasingových 
společností nebo zákazníků, jsou všechny 
z ověřeného zdroje a se servisní historií, 
takže je vyloučeno, že by někde mohlo do-
jít k nějakému zkreslení. Klademe obrovský 
důraz na kvalitu prodávaných aut, jejich 
prověřenost a původ.

 O jaké vozy je největší zájem?
vzhledem k tomu, že emil Frey je impor-
térem vozů Peugeot a Citroën, tak z těch 
mladých vozů jsou to právě Peugeoty 
a Citroëny. U Peugeotů se jedná o mode-
ly 3008 a 5008, kde jsou u nových vozů 
relativně dlouhé čekací doby v celé evro-
pě. U nás může zákazník s těmito vozy, 
jež jsou půl či tři čtvrtě roku staré, ihned 
odjet, to je naše výhoda. U Citroënů jsou 
to C3 aircross, C5 aircross, půl roku 
stará novinka a už i tu máme v nabídce. 
U obou značek pak jsou velmi oblíbené 
9místné vozy Traveller a spacetourer. 
a pokud se objeví na našich interne-
tových stránkách v nabídce subaru, je 
otázka zpravidla jen několika hodin, kdy 
se prodá.

 Všeobecně stoupá obliba vozidel SuV. 
Je tento trend znatelný i u vás?
Určitě. Peugeot 3008 a 5008, stejně jako 
C5 aircross jsou sUv. a obliba tohoto seg-
mentu začíná platit i u ojetých vozů. 

 Statistiky prodejů nových aut 
naznačují, že doba rekordních růstů 
končí. Projevuje se to i na trhu s ojetými 
vozy?
v prodeji ojetých vozů se to zatím nepro-
jevuje. s tím, že klesá prodej nových vozů, 
tak poptávka se přelévá do zánovních či 
ojetých vozů. Bude to tak i do budoucna, 
jak budou nové vozy limitovány emisními 
normami a výrobci budou nuceni prodávat 
více elektromobilů. Cenová hladina nových 
vozů se proto bude zřejmě posouvat výš 
a výš, takže si myslíme, že obchod, zejmé-
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na se zánovními a tři, čtyři, pět let starými 
vozy, bude výrazně stoupat.

 zmínil jste elektromobily. Prodáváte 
je také?
zatím ne, nicméně ke konci roku a v prů-
běhu roku příštího představí značky 
Peugeot, Citroën i ds vozy s elektrickým 
pohonem, takže rozhodně v příštím roce 
budeme nabízet tyto modely i my v progra-
mu emil Frey select. 

 V loňském roce jste navázali 
partnerství s fotbalovým klubem  
SK Slavia Praha. V čem spočívá?
Od loňského června jsme jedním z pěti 
hlavních partnerů slavie Praha, v současné 
době nejúspěšnějšího českého fotbalové-
ho klubu. spolupráce mimo jiné spočívá 
v tom, že slavii poskytujeme flotilu vozů, 
s nimiž jezdí hráči, funkcionáři, skauti 
a management. vozy jsou polepené logy 

obou partnerů, je tedy na první pohled 
patrné, že emil Frey select a slavie patří 
k sobě. spolupráce se nám osvědčila, 
jsme přítomni různými marketingovými ak-
tivitami na každém domácím zápase slavie 
a přicházejí nám noví zákazníci právě z řad 
fanoušků fotbalu. 

 Setkáme se u vás také s nějakou 
mimořádnou kampaní?
standardní záruka na všechny vozy v pro-
gramu emil Frey select je jeden rok. Letos 
jsme měli dva měsíce kampaň, kdy jsme 
na vybrané vozy přidávali jeden rok zdar-
ma. zákazník tak měl krytí jako při koupi 
nového auta, kde je zákonná záruka dva 
roky. To byla unikátní věc, záruka byla sa-
mozřejmě v ceně vozu. Podobnou podporu 
prodeje chystáme možná ještě na konci 
tohoto roku, ale určitě v roce příštím. 

Bohumil Brejžek

„Emil Frey Select je 
součástí skupiny Emil 
Frey, největší privátní 
automobilové skupiny 
v Evropě,“ říká Zdeněk Fořt.

Skupina EF v ČR je 
importérem značek Peugeot, 
Citroën, Opel, Subaru a DS, 
takže se do programu 
dostávají zánovní vozy 
převážně těchto značek.

Všechny přijaté vozy 
do programu jsou pečlivě 
kontrolovány včetně 
prověrky servisní historie 
a původu.

V rámci kampaně může být 
u vybraných vozů dvouletá 
záruka jako při koupi nového 
auta.
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První vozy této legendární modelové řady 
sjely z výrobní linky v Mladé Boleslavi 
na začátku roku 1959. v současné 

době je Octavia nejprodávanějším vozem 
kromě česka také v rakousku, Švýcarsku, 
Finsku, Maďarsku, Polsku, srbsku a v Bělo-
rusku. velký podíl na tom má především verze 
s karoserií kombi. automobilka uvedla čtvrtou 
generaci svého bestselleru na mezinárodní 
prezentaci 11. listopadu v Praze. Představila 
obě karosářské verze. 

na první pohled zaujme zcela nový vzhled 
přídě s novým nárazníkem a ostře řezaný-
mi předními světlomety s Led technologií. 
Poprvé se objevují dynamická směrová světla 
a vrcholná verze bude nabízena s full Led 
Matrix světlomety. zvětšené rozměry zvý-
razňují sebevědomý charakter vozu. Kombi 
v porovnání s třetí generací narostlo o 22 mm 
na celkovou délku 4689 mm (liftback je ještě 
o 19 mm delší), šířka se zvětšila o 15 mm na 
1829 mm. rozvor činí 2686 mm. nové tvaro-
vé řešení designu karoserie přispívá k výtečné 
aerodynamice, součinitel odporu vzduchu 
cx je od 0,26. nová Octavia se tak řadí mezi 
vozy s nejlepší aerodynamikou na světě. To 
má samozřejmě vliv na nižší hodnoty emisí 
CO2 a spotřebu paliva. 

nový interiér 
interiér v novém konceptu kombinuje kvalitní 
materiály, funkčnost prostoru a promyšlený 
design. Poprvé se objevují ergonomická se-
dadla s vyhříváním, masážní funkcí a ventilací. 
Bezklíčový systém otvírání lze nyní použít pro 

všechny čtyři dveře. zvětšil se prostor před 
koleny cestujících na zadních sedadlech (na 
78 mm) i objem zavazadlového prostoru  
(640 l – největší ve třídě). z nového dvoura-
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čTvRTá geneRace ocTavie je TadY 
Nejprodávanější model značky Škoda přichází 
v nové verzi v době, kdy octavia slaví 60leté 
výročí zahájení výroby. Již čtvrtá generace tohoto 
modelu narostla ve všech směrech a řadí se mezi 
nejbezpečnější vozy ve své třídě.

menného volantu lze ovládat až 14 různých 
funkcí. nový design má také středová konzole, 
výplně dveří i přístrojová deska, která je roz-
dělena do několika horizontálních úrovní a ko-
píruje tvar masky chladiče. Jako první model 
značky nabízí head-up displej, který zobrazuje 
údaje přímo na čelní sklo před řidičem. 

nové jsou také možnosti konektivity. info-
tainment systémy nabídnou na přání služby 
streamování rádia a televize a také zcela bez-
drátové propojení chytrého telefonu pomocí 
smartLink+ technologie. vylepšen je také 
virtuální kokpit o úhlopříčce 10“ s uživatelsky 
přívětivějším ovládáním. Řidič může volit ze 
čtyř základních režimů zobrazení a obsah 
nastavovat tlačítky na volantu. novinkou je 
také možnost zobrazit mapu navigace ve 
dvou různých režimech (na virtuálním kokpitu 
a displeji infotaintmentu). 

DSg se systémem shift-by-wire
novinkou je ovládání automatické převo-
dovky dsG systémem shift-by-wire. Řazení 
převodových stupňů tak neprobíhá mecha-
nicky, ale elektronicky. Místo známé volicí 
páky se ve středové konzole nachází nový 
ovládací modul s malým přepínačem režimů. 
Poprvé jsou v nabídce inovativní asistenční 
systémy, jako např. asistent vyhýbání nebo 
varování při vystupování z vozu. První asistent 
pomáhá řidiči mírným zásahem do řízení 
v případě hrozící srážky s chodcem, cyklistou 
nebo jiným vozidlem, a druhý zase zobrazu-
je varování před otevřením dveří, pokud se 
zezadu blíží jiné vozidlo nebo cyklista. Funkce 
detekce rukou hlídá, zda má řidič perma-
nentně ruce na volantu, nebo zda v případě 
zdravotní indispozice řidič neovládá vozidlo. 
v takovém případě umí emergency assist vůz 
zastavit. 

Premiéra mild-hybridní technologie 
nabídku naftových (Tdi) a benzinových 
(Tsi) motorů doplňuje ekologická varianta 
s pohonem na zemní plyn (CnG) a také 
verze s plug-in hybridním pohonem. Poprvé 
se objeví motor s mild-hybridní technologií. 
U tříválcového (1,0 Tsi, 81 kW) a čtyřválco-
vého motoru (1,5 Tsi, 110 kW) v kombinaci 
se 7st. automatickou převodovkou dsG, je 
použit 48v řemenový startér-generátor a 48v 
lithium-iontový akumulátor. Tak je možné 
s vypnutým motorem plachtit a shromažďovat 
energii rekuperací při brzdění. Motor 2,0 Tsi 
(140 kW) je nabízen výhradně s pohonem 
všech kol a 7st. převodovkou dsG.  

Tři nové naftové motory ve výkonovém 
spektru od 85 do 147 kW patří k nově vy-
vinuté generaci evo. Jsou vybaveny filtrem 
pevných částic a novou evoluční řadou 
úpravy výfukových plynů sCr. díky tomu se 
snížili emise oxidů dusíku (nOx) v porovnání 
s předchozí generací motorů o ca 80 %.  
varianty o výkonech 110 a 147 kW jsou nabí-
zeny i s pohonem všech kol.  

Petr Kostolník

auTo NoViNka 



Při testu jsme se potkali poprvé. do té 
doby jsem znal scalu, která se řadí 
mezi Fabii a Octavii, jen z nejrůznějších 

propagačních materiálů. O to více jsem byl 
zvědavý na první dojem. nezklamal. čekalo 
na mne přátelské přijetí, hezký vzhled, seřídit 
usazení za volantem vyšlo na první dobrou, 
po nastartování libozvučný zvuk motoru, 
příjemný nový design interiéru. vozili jsme se 
v autě ve výbavě style, tedy vyšší ze dvou. 
Pohon zajišťoval přeplňovaný tříválcový ben-
zínový motor 1,0 Tsi ve spojení s 6stupňo-
vou manuální převodovkou, maximální výkon 
85 kW, nejvyšší rychlost 204 km/h, uváděná 
průměrná spotřeba 5 l/100 km.

scala přináší řadu novinek. Charakteristic-
ké jsou pro ni šípovité nízké přední světlo-
mety ve spojení s výraznou, svislou maskou 
chladiče, velkým vstupem vzduchu, který 
je umístěn pod ní a bočními vzduchovými 
clonami air Curtain. 

Jako první sériově vyráběný vůz v evropě 
má na pátých dveřích namísto loga nápis 
ŠKOda. vzhled vozu doplňují Bi-Led přední 
světlomety, full Led zadní světla, dynamická 
zadní směrová světla, 18palcová aerody-
namická kola z lehké slitiny a velký střešní 
spojler. 

nový koncept interiéru nabízí velkorysý 
zavazadlový prostor o objemu 467 l, který se 
po sklopení dělených zadních sedadel rozšíří 
až na 1410 l. Kufr je hluboký s poměrně vyš-
ší vstupní hranou. se svou objemnější po-
stavou jsem se pohodlně usadil také vzadu 
a měl dostatek místa i nad hlavou. Přepra-

covaná přístrojová deska se samostatným 
9,2“ displejem kopíruje tvar kapoty motoru 
a vytváří tak ergonomicky tvarovanou opěrku 
ruky, a tím usnadňuje ovládání obrazovky. 
Litoval jsem, že jsem v testovaném voze 
nemohl vyzkoušet navigaci, která patří do 
výbavy na přání. 

Poprvé si v tomto voze můžete objednat 
systém sport Chassis Control. sportovní 
podvozek, který je nižší o 15 mm, umož-
ňuje přepínání mezi režimy normal a sport 
v menu volby jízdního režimu driving Mode 
select. Mezi jednotlivými režimy jsou rozdíly 
skutečně znatelné. v současnosti jsou v na-
bídce tři benzinové motory Tsi o objemu 
1,0 a 1,5 l a jeden naftový motor 1,6 Tdi ve 

výkonovém spektru od 70 do 110 kW. Lze je 
kombinovat s 5- nebo 6stupňovou manuál-
ní převodovkou a automatickou 7st. dsG. 
v letošním posledním čtvrtletí by měl ještě 
přibýt k životnímu prostředí šetrný motor 
1,0 G-TeC o výkonu 66 kW s pohonem na 
zemní plyn CnG. 

silnější litrový „benzíňák“ mě mile pře-
kvapil kultivovaným tichým chodem, není 
to žádná pila. Manuální řazení s kratším 
chodem bylo zcela hladké. Pro dosažení 
svižnější jízdy je třeba častěji řadit, nicméně 
ve smíšeném provozu je možné jezdit pružně 
při dostatečném výkonu.

scala byla vybavena všemi možnými 
bezpečnostními a jízdními systémy, včetně 
těch, které jsou dosud známé pouze z vozů 
vyšších tříd. Jde třeba o asistenty změny 
a hlídání jízdního pruhu, adaptivní tempo-
mat, parkovací asistent, nouzové brzdy 
a prediktivní ochranu chodců. z nových 
oblíbených prvků simply Clever mě potěšily 
svojí neotřelostí škrabka na led ve víčku 
palivové nádrže s měřítkem pro kontrolní 
měření hloubky dezénu pneumatik a inte-
grovaný trychtýř v uzávěru nádržky ostřiko-
vačů čelního skla. zapomenout nesmím na 
infotainment s nabídkou přístupu k mobil-
ním online službám a rozšířeným hlasovým 
ovládáním. 

v smíšených jízdních podmínkách jsme 
najeli v klidu a pohodě 1338 km při příznivé 
průměrné spotřebě 5,7 l/100 km. scala po-
tvrdila svoji pověst univerzálního, všestran-
ného a moderního auta pro širokou klientelu 
od mladých rodin s dětmi až po aktivní 
důchodce. Pro úplnost dodávám, že název 
scala pochází z latiny a v překladu znamená 
schody, žebřík nebo měřítko.

základní cena Škody scala v testované 
verzi je 449 900 Kč. 

Oldřich Šesták

pRakTická Škoda scaLa  
je dosTupná pRo vŠechnY
automobilka modelem scala definuje zcela nově 
kompaktní třídu. Představuje další krok vývoje 
designového jazyka značky, působí moderním  
a sportovním dojmem, kombinuje dynamický a emotivní 
vzhled s typicky jednoduchou ovladatelností. 
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Dominantou přepracované palubní desky  
je samostatný displej.

Grafika i rozlišení displeje jsou na velmi  
dobré úrovni.

Přední sedadla jsou pohodlná a pěkně  
sportovně tvarovaná.
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ve více než sedmihodinové misi mimo Me-
zinárodní vesmírnou stanici (iss) astronaut-
ky úspěšně vyměnily bateriové jednotky 
BCdU, které neposkytovaly iss dostatek 
energie. BCdU regulují nabíjení baterií, 
odebírajících energii ze solárních kolektorů 
stanice, kterou pak dodávají pro iss na 
oběžné dráze během noci.

První ženou, která provedla výstup do 
volného kosmického prostoru, byla ruská 
kosmonautka světlana savická (v červenci 
1984). Od té doby se v kosmických posád-
kách vystřídala řada žen, včetně ženského 

týmu ve složení Christina Kochová a anna 
McClainová, který měl jako první provést 
výstup do kosmu už na jaře letošního roku, 
ale kvůli problémům s velikostí skafan-
drů, které byly na iss k dispozici, se tak 
stalo až nyní. zatímco Kochová, která má 
dokončit nejdelší kosmický let ženy, a zů-
stává proto na oběžné dráze až do února 
2020, absolvovala už čtyři vesmírné výpra-
vy a stala se 14. ženou, která vystoupila 
z vesmírně stanice do volného prostoru, 
pro Meirovou byl její výstup do vesmíru 
premiérou. 

kaleidoskop
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soLáRní dosTih
vYhRáLi beLgičané 
Letošní 32. ročník soutěže world 
Solar challenge (wSc), určený 
pro studentská vozidla na solární 
pohon, má svého vítěze: Stal se jím 
belgický tým agoria.

závod, který se jel přes celý kontinent 
z darwinu do adelaide, patří ke skuteč-
ným technologickým výzvám. Účastníci 
museli zdolat během 5 dnů 3020 km 
dlouhou trasu vedoucí převážně ne-
hostinnou australskou pouští. Pravidla 
soutěže povolují před startem nabití 
vozidla energií z jiného zdroje, než je 
slunce, poté se už vozy nesmějí nabíjet 
jinak než s využitím fotovoltaických 
panelů. Těmi je proto pokryta většina 
plochy jejich karosérie. WsC se jede ve 
třech kategoriích. 

stěžejní je třída Challenger vyhra-
zená experimentálním jednomístným 
vozidlům, která jsou nejrychlejší. druhá 
kategorie Cruiser zahrnuje dvouseda-
dlová vozidla na solární pohon, a třída 
adventure, která není klasicky soutěž-
ní, je určena pro vozy z předchozích 
ročníků, aby bylo umožněno jejich 
posádkám znovu si zopakovat tento 
zážitek. To byl ostatně i případ obhájce 
titulu z minulého ročníku, nizozemského 
týmu vattenfall, jehož vůz 260 km před 
cílem shořel, řidič naštěstí vyvázl bez 
úhony. 

„odpad“ z vodíkových 
auT Lze dýchaT i píT
hyundai uspořádal se svou 
ambasadorkou, olympijskou plavkyní 
mireiaou Belmonte, netradiční test  
na propagaci vodíkových aut..

sportovkyně byla zavřená do průhledné 
kopule, připojené k výfuku vozu s palivo-
vým článkem, aby se uvnitř pohybovala 
na běžícím pásu a dýchala tak přitom 
jen „zplodiny“ z vozidla. Jde o reklamu 
na nový model nexo, jenž, stejně jako 

dříve představená Toyota Mirai, produkuje 
pouze čistou vodu. Podle vyjádření auto-

mobilky má tak účinnou filtraci, že dokáže 
zachytit až 99,9 % jemného prachu, který 
již nevypouští do ovzduší. Funguje tak jako 
obří vysavač. vůz v rámci tzv. měsíce čisté 
jízdy jezdil po nejšpinavějších ulicích Lon-
dýna a „čistil“ je od oxidu dusičitého (nO2) 
a siřičitého (sO2) i pevných částic. 

Filtrace vstupního vzduchu uvnitř vozu 
probíhá trojstupňově, přičemž už v pr-
votní fázi je očištěn o 97 % ultrajemných 
částic a škodlivých plynů, které už vozidlo 
nevypouští, ale zůstávají uvnitř filtračního 
systému. Jediným „odpadním“ produktem 
je voda. 
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do kosmu popRvé  
vYsToupiL ženský Tým
historie dobývání vesmíru zaznamenala další 
přelomový milník: američanky christina kochová 
a Jessica Meirová se staly 18. října prvními 
astronautkami, které provedly čistě ženský výstup 
do volného kosmu. 



techmagazin.cz l 55

FO
TO

: a
rc

hi
v

auTonomní Loď chce 
zdoLaT aTLanTik 
Čtyři století poté, co k americkým 
břehům vyplula z britského Plymou-
thu loď mayflower s evropskými 
osadníky, se vydá na stejnou trasu její 
hi-tech jmenovkyně. 

Loď, jejíž stavba začala v září v pol-
ském Gdaňsku, má být hotova na jaře 
příštího roku, a na svou pouť vyrazí 
v září 2020. Půjde o hybridní plavidlo 
využívající jak vítr, tak solární energii, 
ale k dispozici bude i dieselagregát pro 
nouzový případ. zatímco 30 m dlouhý 
dřevěný trojstěžník Mayflower vážil 180 
tun a mohl plout rychlostí max. 2,5 uzlu 
(4,6 km/h), loď z hliníku a kompozitních 
materiálů při poloviční délce 15 m váží 
jen 5 tun a dosáhne rychlosti až 20 uzlů 
(37 km/h). Takže plavbu dlouhou přes 
5000 km, která původní Mayflower za-
brala 60 dní, by měla zdolat za 12, navíc 
bez lidské posádky. Bude plně auto-
nomní a jejím úkolem je hlavně průzkum 
plastového znečištění oceánů. Během 
cesty bude pro organizaci Promare 
sbírat data, jež budou při dostupnosti 
signálu umožňujícího připojení k inter-
netu odesílána do cloudu iBM, která je 
jedním z partnerů projektu. Bude mít ale 
i další úkoly, jako zkoumání kybernetic-
ké bezpečnosti, mořské fauny apod. 

vaTikán jde  
s dobou
církev už není zbyrokrati-
zovaný rigidní aparát, ale 
snaží se reagovat na nástup 
moderních technologií. 

vatikán představil první chytrý 
elektronický růženec na světě 
erosary, který má věřícím po-
moci s modlitbami, ale zároveň 
je i motivovat ke zdravým aktivi-
tám a životnímu stylu. v řetězci 

s 10 černými korálky a kovovým 
křížkem je obsažena veškerá 
elektronika včetně akumulátoru 
a Bluetooth. sleduje např. ušlé 
kroky, dovede měřit zdolanou 
vzdálenost i spálené kalorie 
a data graficky zobrazit na mo-
bilu. Umí ale i jemnými vibracemi 
uživateli připomenout, že je čas 
na modlitbu, a prostřednictvím 
hlasového průvodce pomáhat 
při různých druzích modliteb.

Chytrý růženec je kompati-
bilní se smartphony a díky ab-

senci displeje vydrží fungovat 
několik dnů bez nabíjení. 

Katolická skupina Fundación 
ramón Pané zase pro mládež 
vytvořila alternativní variantu 

populárního lovu pokémonů, 
které hráči pomocí mobilů 
hledají ve skutečném světě. ve 
hře „Follow JC (Jesus Christ) 
Go!” hledají postavy světců či 
biblických osobností. Když se 
s nimi setkají, musejí zodpově-
dět kvízovou otázku, např. citát 
z bible, a v případě správné 
odpovědi se světec přidá do 
jejich týmu. hráči mohou rov-
něž sbírat virtuální vodu, jídlo 
a „duchovno“, což je ve hře 
posiluje. 

Tesla to sice není, ale uplatnění by novinka 
s názvem Ovum Uv-4 mohla rozhodně najít. 
na rozdíl od předchozího projektu Cv1, který 
byl spíše pokusem vrátit na trh ruskou značku 
iž v podobě retro kombíku, je Ovum novou 
generací moderního elektromobilu v duchu 
nejnovějších trendů městské mobility. vozidlo 
vychází (jak už napovídá jeho netradiční 
design) z původně vojenského konceptu, 

upraveného pro civilní využití. To se mj. odráží 
i v minimálních nárocích na údržbu, která 
ostatně přinesla proslulost právě legendární 
Kalašnikově útočné pušce aK-47. 

Oproti předchozí generaci tohoto 
elektromobilního projektu nabídne lepší 
topení, klimatizaci, převodovku, nové brzdy 
a nastavitelné odpružení. dojezd je udáván 
hodnotou 150 km na jedno nabití. Jezdit 
bude maximálně osmdesátkou, a se zava-
zadly se ve voze také v podstatě nepočítá, 
ovšem pro městský provoz a účely, k nimž 
je Uv-4 určen, by to mělo postačovat. vůz 
o hmotnosti 650 kg vybavený elektromo-
torem o výkonu 50 kW je deklarován jako 
5místný, což se šířkou 1,5 m pro cestující 
na zadních sedadlech asi není moc dobrá 
zpráva, ale díky 3,4m délce asi nebude pro 
řidiče problém s parkováním. 

eLekTRomobiLiTa vzoR kaLaŠnikov
Po elektrické motorce představil ruský průmyslový 
koncern kalašnikov svůj koncept elektromobilu pro 
taxislužby a carsharing.



Loď bez sTRojníka
na Máchově jezeře byla spuštěna 51tunová 
motorová loď pojmenovaná Máj. Pojme  
250 cestujících a jde o první československou 
loď bez strojníka. Loď je vybavena hydraulic-
kým ovládáním.

na bRaTské  
hYdRoeLekTRáRně
v povodí řeky angary vyrůstá v těžkých 
sibiřských podmínkám největší hydrocentrála 
nejen v sssr, ale na celém světě. v roce 
1958 byly břehy angary umělé sblíženy na 
100 metrů a v červnu 1959 byl tok řeky úplně 
zastaven v rekordním čase. dělníkům, techni-
kům a inženýrům se podařilo snížit stanovený 
čas téměř na jednu čtvrtinu. v souvislosti se 
stavbou přehrady vypracovali konstruktéři 
Leningradského závodu zdvihacích zařízení 
projekt jeřábu, který nemá ve světě obdoby.

Obrovský kolos, vážící 400 tun, nabere 
najednou 22 tun betonu. Jeřáb pro svou 
neobvyklou výšku (150 m) a časté bouře na 
angaře, bude vybaven telefonem, televizní-
mi a rádiovými stanicemi. FO
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co se psaLo pŘed více než půL sToLeTím  
v popuLáRním časopise „svěT TechnikY“

ReTRo reLax

pozoRovací zaŘízení 
asTRonauTů 
Při řízení návratu na zemi může ast-
ronaut pozorovat na obrazovce o prů-
měru 20 cm obraz zemského povrchu 
pod sebou a určit tak svou polohu, 
výšku a směr pohybu. Podle toho 
může ve vhodném okamžiku odpálit 
brzdicí rakety. na obrázku namaloval 
kreslíř východní pobřeží Usa. 

odLévá poTRubí
ve svazu sovětských socialistických republik 
vyrobili stroj na odstředivé odlévání kovového 
kanalizačního potrubí. agregát dovede odlít 
až 70 rour za hodinu, později se výroba zved-
ne a bude činit téměř 300 rour za hodinu.

pLasTickými TRubkami
Švýcarští farmáři stahují mléko ze svých farem 
trubkami z polyetylénu do zásobníků na bře-
zích Ženevkého jezera. Totéž co farmáři, začali 
dělat i vinaři. Jeden trubkovod může ročně 
dopravit do údolí milión litrů mléka či vína.

vLiv sLunce na dRáhu  
saTeLiTů
Při sledování dráhy umělých satelitů, zejména 
sputniku iii, bylo pozorováno, že brzdění jejich 
rychlosti není rovnoměrné, ale podléhá kolí-
sání, které se opakuje s určitou periodicitou. 
němečtí astronomové W. Priester a r. Jastrov 
shledali, že kolísání souhlasí se změnami inten-
zity slunečního záření na vlnách 10 a 20 cm. 

změna brzdění ovšem závisí především 
na změně hustoty atmosféry, kterou satelit 
prochází. současně bylo zjištěno, že sput-
nik iii byl brzděn intenzivněji den po silné 
sluneční erupci, tedy v době, kdy sluneční 
korpuskulární záření dopadá na zemi. zřej-
mě tato tělíska zahřívají atmosféru, která se 
rozpíná do větších výšek. Tato pozorování 
přinesla mnoho nových poznatků o vlivu 
slunce na zemskou atmosféru a na pásma 
korpuskulárního záření kolem země.

návRaT do pRahY  
z antarktidy se do Prahy vrátil po dvou letech československý vědec a. Mrkos,  
který byl od roku 1957 členem sovětské polární výpravy. v čsav se sešel s členy 
představenstva československé Komise pro mezinárodní geofyzikální spolupráci, 
konkrétně s akademikem Josefem novákem, členem korespondentem čsav  
Františkem Linkou a s ředitelem Geofyzikálního ústavu dr. Josefem Bouškou.

„pavouk“  
Firma roesler z německé spolkové  
republiky dodává spotřebitelům dráty  
v tloušťce 0,6 až 1,2 mm navinutých  
v kotoučových svazcích s tzv. pavoukem. 
Pavouk, který je z pozinkovaného ocelové-
ho drátu, zabraňuje, aby se při odebírá- 
ní drátu ze svazku zbytek rozutekl.



kufŘíkový soneT
na našem trhu se objevil přenosný 
kufříkový magnetofon sonet, který podle 
mezinárodní normy pracuje dvoustopo-
vě. Při výstupní kontrole v pardubické 
Tesle se prověřuje funkce ovládacích 
prvků, kvalita záznamu a reprodukce. 
všechny práce provádí pracovník OTK 
Jan doležal.

vYhRajTe vsTupenkY do nTm

Vyluštěné sudoku stačí zaslat e-mailem (predplatne@techmagazin.cz)  
nebo na adresu redakce: TechMagazín, Pod višňovkou 31, 140 00 Praha 4

cena pro tři nejrychlejší řešitele: voucher do národního  
technického muzea v Praze pro dvě osoby. nenechte si ujít  
jedinečný zážitek z nově koncipovaných expozic  
představujících staletí technického vývoje.

Vyluštění sudoku  
z minulého čísla tm 10/2019:
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Pravidla sudoku:
vyplňte hrací 
plochu složenou 
z devíti čtverců tak, 
aby v každé řadě, 
v každém sloupci 
a v každém čtverci 
byly umístěny číslice 
od 1 do 9, přičemž 
se čísla v jedné řadě, 
sloupci či čtverci 
nesmí vyskytnout 
dvakrát.
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Vylosovaní luštitelé sudoku  
z minulého čísla:
Květa Puchmanová, Poděbrady

Kryštof zajíček, Praha

michal Dorica, Třinec

výsTava úspěchů
v Moskvě byla otevřena netradiční výstava 
úspěchů národního hospodářství sssr, která 
je svou rozlohou i vystavujícími podniky větší 
než eXPO 58. na snímku je zobrazená auto-
matická linka na kontrolu rozměrů, vlhkosti 
a čistoty obráběného materiálu v pavilónu 
lesního hospodářství a průmyslu.

auTa za vzácné kovY
Burma a československo uzavřely velmi 
zajímavou vzájemnou smlouvu o výměně 
určitého zboží. československo dodá Burmě 
kromě jiného též dieselové motory, osobní 
automobily, skútry a motocykly. Burma zase 
do československa vyveze vzácné kovy, jako 
jsou olovo, wolfram a cín.

RozměRY pLaneTY venuŠe
Pro hodnotu poloměru planety venuše se 
dosud uvádělo několik údajů, které se na-
vzájem poněkud lišily. Poměrně velmi přesně 
bylo možno stanovit poloměr venuše během 
zákrytu hvězdy regula v souhvězdí Lva touto 
planetou, který nastal 7. července 1959. so-
větský astronom Martynov shromáždil všech-
na dostupná pozorování tohoto zajímavého 
úkazu, která byla vykonána na hvězdárnách 
v evropě a v africe. zpracováním pozoro-
vacího materiálu vyšla skutečná hodnota 
poloměru venuše 6100 km, přičemž nejistota 
je pouze 34 km. Uvedená hodnota poloměru 
planety venuše dobře souhlasí s poloměrem, 
který byl odvozen z pozorování při přechodu 
venuše před sluncem.  

RadaR zkoumá sLunce
Po zdařilých pokusech s odrazem rádiových 
vln od Měsíce a od venuše hlásí space 
radioscience Laboratory z Kalifornie, že se 
podařilo zachytit radarové signály od slunce. 
vzhledem k velikým rozměrům slunce se dalo 
očekávat, že budou signály silnější než od ve-
nuše. naproti tomu však stěžovalo zachycení 
signálů velmi silné vlastní záření slunečního 
tělesa. 
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CzechTrade zajistí firmám společnou 
expozici a podpoří zvýšení zájmu o české 
vystavovatele ze strany zahraničních 
obchodních partnerů. Malé a střední firmy 
mohou na svou prezentaci čerpat finanční 
dotaci v rámci projektů nOvUMM či 
nOvUMM KeT. Přehled všech akcí je na: 
www.czechtrade.cz

17.–20. 3. 2020, utrecht, nizozemsko
eSeF 2020
veletrh dodávek a subdodávek do 
strojírenského průmyslu má značný 
mezinárodní přesah a každým rokem 
vystavovatelům přináší nové obchodní 
příležitosti. Jeho oblibu potvrzuje rekordní 
návštěvnost i zastoupení sektorových 
nákupčích. zahraniční zastoupení agentury 
CzechTrade pro Benelux připravuje 
společnou českou expozici a tuzemským 
firmám nabízí představení jejich výrobků 
i komplexní servis ze strany zástupce 
zahraniční kanceláře. 
Kontakt: Jiří rejl, tel.: 725 962 140,  
jiri.rejl@czechtrade.cz 

26.–28. 3. 2020, Parma, itálie
mecSPe 2020
Jedinečný italský veletrh se zaměřuje na 
subdodávky do strojírenství, elektroniky a 
plastikářského průmyslu. v posledních letech 
pozorujeme postupnou tendenci odklonu 
od outsourcingu v asii a návrat výroby do 
evropských destinací s příznivou cenou.  
19. ročník veletrhu je tak ideální příležitostí pro 
navázání nových obchodních vztahů. 
Kontakt: stefani Myslovich, tel.: 728 370 065, 
stefani.myslovich@czechtrade.cz

2.–5. 4. 2020, istanbul, turecko
automechanika istanbul 2020
automechanika je po celém světě zavedenou 
událostí na poli automobilového průmyslu 
a edice v istanbulu se pravidelně umisťuje 
v Top3 co do významnosti. CzechTrade již 
tradičně bude pořádat expozici pro české 
firmy. 
Kontakt: Kryštof rygl, tel.: 724 766 565, 
krystof.rygl@czechtrade.cz, 

6.–9. 4. 2020, Sofia, Bulharsko
machtech & innOtech 2020 
Jde o největší oborově zaměřený veletrh 
na Balkáně. Letos se tam prezentovalo 
500 místních i zahraničních firem a počet 
návštěvníků z řad odborné veřejnosti se 
blížil šesti tisícům. české firmy budou moci 
prezentovat své výrobní portfolio především 
v oblastech: stroje a zařízení, strojírenské 
technologie, kovové komponenty, všeobecné 
strojírenství, ochrana životního prostředí, 
informační technologie, komunikační 
technologie a software. 
Kontakt: václav Štika, tel.: 724 808 086, 
vaclav.stika@czechtrade.cz

dáRkový ceRTifikáT na veLeTRhY  
s czechTRade

souTěž

dárkový certifikát ročního předplatného 
časopisu techmagazín je vhodnou 
pozorností k obdarování technicky 
zaměřených lidí.

v pŘíŠTím čísLe  
pŘipRavujeme:

   Logistika ve výrobě  
a manipulace s nebezpeč- 
nými látkami

   energie a energetika
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Pro získání certifikátu stačí napsat na  
e-mail: predplatne@techmagazin.cz  
a po obdržení fakturačních dat uhradit  
cenu za předplatné 300 Kč. redakce  
zašle obratem Dárkový certifikát na 
adresu obdarovaného.

Každý měsíc losujeme z nově příchozích 
objednávek předplatného (včetně 
obnovených) jednoho výherce, kterého 
odměníme zajímavou věcnou cenou. 
Pro listopadové vydání jsme vylosovali:
Josef Šumpík, slatiňany

Cenu do soutěže – Šifrované  
uSB 3.1 Datatraveler 2000 s klávesnicí,  
kapacita 8 gB – věnuje společnost 
Kingston technology. 
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28. mezinárodní veletrh elektrotechniky, energetiky, automatizace,
komunikace, osvětlení a zabezpečení

2020

www.amper.cz

pořádá

17. – 20. 3. 2020 | BRNO
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