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EDITORIAL

ŠŤASTNÍ LIDÉ V (5G) SÍTI
Podle výsledků nejnovější Světové zprávy o štěstí
(World Happiness Report) sestavované pro OSN je nyní koronavirem
zmítaná ČR ve skutečnosti oficiálně 18. nejšťastnější zemí na světě.
V tomto ohledu nám mohou závidět i mnohé státy, k nimž našinec
obvykle závistivě vzhlížel.

S

tatistika štěstí hodnotí 149 zemí světa na základě faktorů,
jako je např. HDP, předpokládaná délka zdravého života,
míra korupce, sociální podpora nebo osobní svoboda.
Pravda, kvůli pandemii byl letošní průzkum proveden v necelé
stovce zemí a hodnocení zbývajících jsou založena na odhadech
z dřívějších dat. V první desítce dominují výhradně evropské státy, k nimž se vměstnal ještě Nový Zéland od protinožců. Nejspokojenější jsou tradičně Skandinávci (co jiného ostatně čekat od
tvůrců hygge či ještě módnějšího lykke neboli šťastného způsobu
života). Asi jedním z mála nespokojenců je tam snad jedině
Greta – už jsem o ní dlouho neslyšel, jako dospělá zřejmě přestala být mediálně zajímavá.
Žebříčku nejšťastnějších zemí vévodí opět Finsko následované
Dánskem, Švýcarskem, Islandem a Nizozemskem. Ale z loňské
19. příčky si polepšila i ČR, která stále stoupá (ještě před 5 lety
jsme byli 27., tak na co si pořád stěžujete, lidi?), a také slovenskí
bratia (letos na 34. z předchozí 37. pozice).
A kolik obyvatel má 18. nejšťastnější země na světě? I to
se zřejmě časem dozvíme. Pravidelné sčítání jejího obyvatelstva (letos premiérově elektronické), které začíná o půlnoci
z 26. na 27. března a bude probíhat do 11. května, by mělo dát
podrobnější obrázek o jejích občanech. Podle otázek, které
sčítací dotazník obsahuje, soudě, jsme zatím zůstali při zdravém
rozumu přiměřeně stranou genderového, rasově korektního a jiného globálního běsnění (i když mám podezření, že spíše hlavně
kvůli tomu, že zapracování takto šířeji laděného okruhu dotazů
nezredukovaného jen na údaje opravdu nezbytné a nutné, by
bylo prostě technicky i finančně náročnější).

Pohlaví tak rozlišuje ČSÚ v souladu se systémem rodných
čísel a údajů v registrech jen dvě: muž nebo žena (což online
dotazník navíc vyplní automaticky po zadání rodného čísla
a basta fidli) a povinné údaje, které by vypovídaly např. kolik je
v ČR rytířů řádu Jedi (podle posledního sčítání 15 tis., pokud by
vás to zajímalo), tak už letos v dotazníku nenajdete, stejně jako
položky dotazující se na vybavení domácností, či k jaké víře se
hlásíte (lze tak ovšem učinit dobrovolně). Politici sice argumentují, že tyto údaje jsou důležité třeba v debatě o roli katolické
církve nebo islámu v naší společnosti, církevních restitucích nebo
pro samosprávy, které v rámci dotačních programů investují do
oprav kostelů, církvím samotným to ale až tak nevadí, protože
jak uvedl arcibiskup pražský Dominik kardinál Duka, mají své
vlastní statistiky.
První výsledky sčítání mají být zveřejněny na přelomu
let 2021 a 2022. Nu, popravdě řečeno, čekal jsem, že by to
mohlo právě vzhledem k elektronické formě využívající digitálně
zadaná data, která není potřeba zdlouhavě přepisovat a zadávat do Systému (asi něco jako Matrix, ale po česku), být trochu
rychlejší.
Letošek bude v ČR i rokem budování 5G sítí a odpojení předchozí technologie 3G (UMTS). Jako první svoji starší síť vypne na
konci března Vodafone, do konce roku se přidá O2 a příští rok
hodlá následovat i T-Mobile. Nicméně historicky starší 2G (GSM),
využívaná primárně pro hlasové služby, která je zajišťuje na 99 %
území ČR, zůstane v provozu nadále. Uživatelé starších mobilů tak budou moci bez problému dál volat a přijímat i odesílat
SMSky. Dobrá zpráva je, že pro uživatele vypnutí 3G neznamená
prakticky žádnou změnu. Většina smartphonů totiž podporuje
i 4G (LTE) sítě, mobil se sám „přeladí“ na vyšší generaci a vypnutí 3G a přechod na pokročilejší technologie tak většina lidí zřejmě
ani nezaznamená.
Pokrok prostě nezastavíš a podle společnosti Ericsson, bude
za pár let k 5G síti připojena skoro třetina planety. Podle odhadů
má na konci roku 2025 využívat 5G síť nějakým způsobem
2,8 mld. uživatelů na celém světě, a z toho 160 mil. (ca 25 %
celosvětového datového provozu v mobilní síti) bude představovat připojení k mobilním sítím v pevném místě, tzv. FWA (Fixed
Wireless Access).
No a s nimi budeme určitě zas o mnoho šťastnější…
Josef Vališka, šéfredaktor
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Stav letadla, které je
z jakýchkoliv důvodů
mimo provoz, je
noční můrou všech
provozovatelů aerolinek.

NOVINKY DOMOV A SVĚT

HANNOVERSKÉ
VÝSTAVIŠTĚ BUDE MÍT
5G SÍŤ
Areál výstaviště v Hannoveru bude
letos připraven na připojení do 5G sítě
a stane se testbedem
a demonstrátorem využití této sítě
v průmyslu. Společnost Deutsche
Messe získala od německé federální
síťové agentury frekvenční pásmo
v rozsahu 3,7–3,8 GHz.

DUKOVANY BUDE FINANCOVAT STÁT
Nový jaderný blok v Dukovanech
zhruba za 162 mld. Kč, schválený loni
českou vládou, bude plně financovat
stát. Na videokonferenci o budoucnosti
české energetiky to uvedl vládní
zmocněnec pro jadernou energetiku
Jaroslav Míl.

Podle původních plánů se stát měl podílet
70 % a ČEZ 30 %, další možností by byl
podíl firmy vlastním vkladem v prvních etapách (příprava výstavby do jejího zahájení),
ovšem jednání nevedla k cíli. Mluvčí ČEZ
Ladislav Kříž uvedl, že firma je připravená spolupracovat na nastavení kterékoli
z variant financování tak, aby naplňovala
očekávání státu i péči řádného hospodáře

pro ČEZ a veškeré úspory z financování
se promítnou do snížení ceny elektřiny pro
spotřebitele.
Postup ČR při financování bude záviset i na schválení ze strany EU, jednání
a přípravu řady podkladů však komplikují
opatření související s koronavirovou pandemií. Spuštění tendru na stavbu nového
dukovanského bloku bude navíc vyžadovat
politickou shodu na domácí půdě. Vicepremiér Karel Havlíček po jednání se zástupci
politických stran oznámil, že do tendru
pravděpodobně nebude připuštěna čínská
společnost CGN, mezi možnými uchazeči dukovanského tendru jsou tak podle
dostupných informací ruský Rosatom,
americký Westinghouse, francouzská EdF
a jihokorejská KHNP.

Díky tomu může Deutsche Messe,
organizátor veletržních akcí, zřídit jednu
z největších 5G zón v Evropě pokrývající 30 výstavních hal a budov včetně
celého venkovního prostranství výstaviště. Společnost Siemens buduje v jedné
z výstavních hal privátní areál s 5G sítí se
zaměřením na průmyslové aplikace. Síť
mohou využívat vystavovatelé během veletrhů a mimo ně může sloužit firmám jako
testovací prostředí pro jejich produkty. To
jim umožní přizpůsobit sítě svým konkrétním požadavkům na výkon, spolehlivost
a zabezpečení. Díky lokálně dostupným
privátním frekvenčním pásmům si mohou
nastavit své 5G sítě pro připojení ve
vymezených lokalitách, což může zvýšit
flexibilitu výroby a logistiky – to zahrnuje
např. nasazení mobilních robotů, provoz
automaticky řízených dopravních systémů
(AGV a AMR vozíků) nebo využití aplikací
rozšířené reality pro servisní techniky. Díky
rychlému přenosu dat přes 5G síť mohou
všechny součásti ve výrobě reagovat
téměř v reálném čase. V kombinaci s technologiemi, jako jsou Edge a Cloud Computing, usnadní sítě 5G flexibilní analýzu
velkých objemů dat a významně posunou
vývoj digitální transformace v průmyslu..

DAIKIN V PLZNI
VYBUDUJE DALŠÍ
VÝROBNÍ HALU

Do budovy, jejíž součástí bude i výrobní
středisko, firma investuje celkem
300 miliónů Kč. Vzniknou tak nové prostory
pro dvě výrobní linky, které budou vynikat svou automatizací, takže produkce se
zefektivní. První klimatizační jednotky z nich
sjedou za dva roky.
Již v současnosti dosahuje rozloha
firemních budov poblíž západočeské
metropole úctyhodných 47,5 tis. m2.
6 l 03-2021

Loni Daikin vyrobil 1,7 mil. klimatizačních
jednotek a letos očekává navýšení počtu
vyrobených jednotek o 44 tisíc kusů.
V roce 2025 to bude oproti současnému

stavu dokonce o 378 tisíc kusů více.
Roční produkce by tak i díky nové plzeňské hale měla překročit milník více jak
dvou miliónů jednotek.

FOTO: archiv

V areálu plzeňské pobočky výrobce
klimatizací Daikin vyroste nová výrobní
hala. Projekt nyní získal oficiální
schválení zahájení stavby na podzim
letošního roku.

PODMOŘSKÝ KABEL PROPOJÍ ČÍNU
S EVROPOU

PERSONÁLIE
Nový GŘ ČSOB Leasing
S platností od 1. dubna
2021 nastoupí na pozici
generálního ředitele ČSOB
Leasing Josef Vajsejtl, který
ve firmě pracuje již do roku
2004, naposledy řídil pobočku Korporátního bankovnictví ČSOB.
Pozici převezme po Pavlu Prokopovi,
který od stejného data přechází na pozici
výkonného ředitele Firemního bankovnictví.

Šéfem přeprav
Dvanáct tisíc kilometrů dlouhé čínské
podmořské vedení nazvané „Peace cable” má propojit asijskou velmoc
s Evropou a významně zvýšit kapacitu
internetové komunikace mezi oběma
kontinenty.

Kabel, který je budován čínskými společnostmi, má dosahovat 60 Tb/s. Bude schopen přepravit za jednu sekundu dostatek
dat na desítky tisíc hodin Netflixu. Měl by
ale sloužit i k rychlejšímu poskytování služeb čínským firmám podnikajícím v Evropě
a Africe.
Kabelové spojení má vést pozemní trasou
z Číny do Pákistánu, odkud bude pokračovat pod vodou až do, francouzského
přístavu Marseille, kde bude vyvedeno do

konečné stanice provozované telekomunikační společností Orange, pečlivě zajištěné
a zabezpečené před potenciálními odposlechy. Nicméně podle bezpečnostních odborníků existuje riziko během výstavby, kdy
může dojít k zasunutí odposlechů s cílem
získávání informací, z čehož mají obavu zejména USA. Ty však kabel zřejmě využívat
nebudou kvůli americkému bojkotu mnoha
čínských výrobců telekomunikačních zařízení. Navíc Google a Facebook poukazují, že
mají dostatečnou vlastní kapacitu.
USA a Čína se dlouhodobě snaží ovládnout světovou digitální infrastrukturu a podmořské kabely mají značný strategický
význam. Americké kabely zatím hrají v datových přenosech klíčovou roli (mnoho z nich
vlastní a provozují americké firmy), nyní se
však stále razantněji angažuje i Čína..

GLOMEX DODAL POLSKÉ
ARMÁDĚ FORD RANGER XLT

FOTO: archiv, MO PR

Ve výzbroji polské armády se objevil
nový univerzální terénní osobní
automobil Ford Ranger XLT. První
stovku těchto vozidel převzali na sklonku
minulého roku příslušníci 2. regionální
logistické základny ve Varšavě.

Nové fordy vybavené na korbě speciální
nástavbou a opatřené pneumatikami typu
run-flat (dokáží pokračovat v jízdě i při

defektu nebo ztrátě tlaku) by měly postupně
nahradit zastaralé automobily domácí výroby značky Honker, vyráběné už od konce
80. let minulého století.
Polská armáda by měla v nejbližších letech
nakoupit celkem 648 terénních fordů. Zajímavostí je, že tyto automobily dodává polská
pobočka české společnosti Glomex Military
Supplies, která v loňském roce zvítězila ve
výběrovém řízení vyhlášeném polským ministerstvem obrany.

Od února se stal Pavel
Gorčica novým členem
top managementu a ředitelem provozu přeprav DB
Schenker. V této logistické
společnosti bude zastřešovat přepravní služby i pobočkovou síť.

Jmenováni v DS Performance
Od 15. dubna nastoupí
do funkce ředitele DS
Performance Thomas
Chevaucher, jehož cílem
bude získat pro tým DS
Techeetah Pohár pilotů
a týmů ve Formuli E a současně povede
technický tým pověřený vývojem vozu
3. generace.

Posila českého týmu Huawei
Výrobce IT Huawei posílil
svůj bezpečnostní tým
v Česku. Na novou pozici
ředitele pro kybernetickou
bezpečnost jmenoval Davida Horada, který přišel ze
společnosti ING. Tímto krokem Huawei
zvyšuje transparentnost svého podnikání na území ČR.

Xerox rozšiřuje
vedení
Společnost Xerox nominovala dvě ženy na seznam
kandidátů do správní
rady. Nichelle Maynard-Elliottová a Margarita
Paláu-Hernándezová mají
být zvoleny na výročním
zasedání akcionářů
20. května letošního roku.
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ČESKÉ VLÁDNÍ AIRBUSY
KORONAVIRUS „NEUZEMNIL“
K odvětvím nejsilněji postiženým koronavirovou krizí patří osobní letecká
doprava. Ale vojenská letadla, do jejichž flotily patří i vládní letka ČR, ani
v této době nezahálejí.
1

1

Oba vládní letouny
procházejí pravidelnou
předepsanou údržbou,
která se skládá z přesně
definovaných servisních
úkonů.
2
Airbusy A 319CJ tuzemské
vládní letky nezahálí
ani v době koronavirové
pandemie.
3
Vizuální kontrolou
a vyčištěním musí projít
také interiéry.

R

ušení letů i leteckých linek, úbytek
milionů cestujících a miliardové ztráty
aerolinek i letišť mají za následek
nejen masívní vlnu propouštění mezi
příslušníky létajícího i pozemního personálu, ale také tisíce „uzemněných“ letadel.
Odhaduje se, že z celosvětové flotily čítající
přibližně 27 tisíc velkých dopravních letadel
dvě třetiny už déle než pět měsíců vůbec
nevzlétly a jejich provozovatelé si lámou
hlavu, co si s nimi mají počít.
Stav letadla, které je z jakýchkoliv důvodů
mimo provoz, se v letecké terminologii
označuje zkratkou AOG (aircraft on ground),
8 l 03-2021

3

a je noční můrou všech provozovatelů aerolinek. Taková letadla jim totiž nic nevydělávají a kromě parkovného musí platit ještě za
jejich udržování v provozuschopném stavu.

Provoz vládních
airbusů naštěstí
koronavirová krize
nepoznamenala,
mohou létat na mise
po celém světě.

Celkem může jít až o třicet tisíc dolarů měsíčně za každé letadlo v závislosti na jeho
typu a velikosti.
„Pokud chcete, aby bylo dočasně odstavené letadlo připravené nejpozději do druhého dne k letu, musíte minimálně jednou
týdně nahodit motory, průběžně kontrolovat stav všech hlavních řídicích systémů,
funkčnost podvozku, hydrauliky, generátorů, stav všech náplní a maziv a provádět
pravidelnou údržbu, která se běžně provádí
mezi lety. Na všechny úkony je tabulkově
stanovený počet pracovních hodin a výše
nákladů se pak odvíjí od hodinových sazeb,

FOTO: GMS
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které si účtují letečtí mechanici v různých
zemích světa,“ vysvětluje Lukáš Dědina ze
společnosti Glomex Military Supplies, která
už pátým rokem ve spolupráci se společností Lufthansa Technik AG z Hamburku
zajišťuje technický servis dvěma airbusům
A 319CJ tuzemské vládní letky.
„Naštěstí provoz našich letadel koronavirová krize nepoznamenala do takové míry
jako civilní leteckou dopravu. Stále létají na
nejrůznější mise po celém světě. Lufthansa
Technik poskytuje našim letadlům nejen
špičkový servis, ale garantuje také to, že
v případě potřeby jakéhokoliv náhradního dílu jej můžeme získat i s odbornou
asistencí v řádech hodin prakticky kdekoliv
na světě, což je pro nás nesmírně důležité,“
doplňuje Lukáš Dědina.
Oba vládní airbusy, které jsou v majetku
Ministerstva obrany ČR, musí nyní projít
výrobcem předepsanou kontrolou typu
A-Check prováděnou techniky 24. základny
dopravního letectva Praha-Kbely. V rámci
této údržby procházejí exteriéry i interiéry
obou letounů kompletní vizuální kontrolou,
vyčištěním, obnovou nátěrů a prověřením
funkce všech agregátů.

4

4

„Naší prioritou je dodávat
pro AČR to nejlepší vybavení,
které je ve výzbroji i
ostatních armád NATO,“ říká
Lukáš Dědina.
5
Pro Vzdušné síly AČR
dodal nedávno Glomex
letecké brýle nočního vidění,
které jsou certifikovány
podle nejpřísnějších kritérií
amerického vojenského
letectva.

5

Pro naše vojáky to nejlepší
Při zpracování článku jsme měli možnost
s Lukášem Dědinou mluvit i o dalších aktivitách společnosti Glomex Military Supplies,
které nám přiblížil podrobněji. A jde skutečně o atraktivní systémy, které představují
většinou hi-tech špičku ve své branži.

FOTO: GMS

Ve spolupráci s Lufthansa Technik
vybavil Glomex oba vládní speciály
Airbus A319CJ novými odpovídači třídy
ADS-B, která budou muset mít do června
2023 všechna v Evropě provozovaná
letadla této kategorie. K čemu toto
zařízení konkrétně slouží?
ADS-B znamená Automatic Dependent
Surveillance–Broadcast, je to systém sledování letadel ve vzduchu, kde je monitorována
přesná poloha letadla, která je v reálném čase
odesílána na zemi pro potřeby řízení letových
provozů. Dále tato technologie umí odesílat
údaje o přesné poloze mezi jednotlivými letadly tak, aby bylo možné přes systém TCAS
(Traffic Alert and Collision Avoidance System)
odvrátit případnou srážku dvou letadel. Oba
vládní letouny A319-CJ jsou nyní vybaveny
novými odpovídači standardu DO-260B, které
disponují určením přesnější polohy a rychlejším odesláním dat, a dále umožňují odesílat
více informací v rámci jedné zprávy.
Úpravy vládních airbusů se mají týkat
i modernizace satelitní komunikace (buď
stávajícího SATCOMu, nebo rozšířením
jeho schopností včetně palubního bezdrátového internetu), bude to také práce
pro Glomex?
Úpravu satelitní komunikace pravděpodobně řeší v tuto chvíli Ministerstvo obrany ČR

a je několik možností, zatím nevíme, jak se
ministerstvo rozhodne, tudíž ani nevíme,
zda Glomex Military Supplies bude toto
dělat ve spolupráci s Lufthansa Technik AG.
Kromě údržby a modernizace letadel
jako takových se firma ale podílí i na
dodávkách vybavení pro vojenská letiště
a leteckou techniku AČR, můžete nám
přiblížit tuto oblast?
Ano, naší prioritou je dodávat to nejlepší
vybavení, které mohou naši vojáci obdržet
a které je ve výzbroji i ostatních armád NATO.
Patří mezi ně například letecké přilby a kyslíkové masky americké firmy Gentex a letecké
vesty od francouzské společnosti Safran.
U pozemního vybavení pro vojenská letiště se
specializujeme především na systémy, které
slouží k bezpečnému přistávání letadel.

To ale není jedinou aktivitou
Glomexu, firma se zaměřuje i na
dodávky pro armádu a ozbrojené
složky. Jaké zajímavé novinky máte
„na kontě“ v poslední době?
V poslední době jsme dodávali například
letecké brýle nočního vidění pro Vzdušné
síly Armády České republiky, které jsou testovány a certifikovány podle nejpřísnějších
kritérií americkým vojenským letectvem.
Jako jedna z mála firem ve střední Evropě
máme veškerá oprávnění opravovat americké přístroje nočního vidění, které patří ke
světové špičce. Naši zákazníci tak nemusí
posílat své přístroje na opravu do USA,
ale mohou v tomto ohledu využít našich
schopností.
Petr Kostolník
techmagazin.cz l 9

▼ INZERCE

STROJÍRENSTVÍ

OD ENERGETIKY PO FARMACII
Společnost Hydroma poskytuje široké portfolio komponent a systémů
v oblasti hydrauliky pro průmyslové aplikace. Do plejády značek, které
zastupuje na českém a slovenském trhu, patří i společnost IMO.
2

1

N

ěmecká značka IMO vyrábí otočné
jednotky a různé druhy kuličkových
a válečkových ložisek v závislosti na
aplikaci. Mezi její high-tech komponenty
patří velkoprůměrové ložiskové věnce do
průměru až 6 metrů o váze více než 20 tun.
Jejich využití je u stavebních strojů, strojů
pro zemědělství a lesnictví, na tunelování
a těžbu, pro stavbu lodí, dopravníky a přepravní systémy, ale i pro lékařskou techniku.
IMO se zaměřuje i na energetiku, kde dodává např. hlavní ložiska pro větrné turbíny,
ložiska na otáčení lopatek i jejich natáčení
a také ložiska lopatek pro přílivové systémy.
Pro mobilní stroje, portálové jeřáby a těžká transportní vozidla vyrábí šnekové nebo
pastorkové otoče pro natáčení, naklápění
a polohování na strojích. Skládají se z kuličkového nebo válečkového ložiskového
věnce, hnacího ústrojí a uzavřeného a utěsněného pouzdra. Tyto kompaktní systémy
mohou nahradit složité systémy s více díly,
a tak zkrátit dobu návrhu i montáže. Otočné
jednotky se používají také v průmyslu obno10 l 03-2021

1

Speciální dvojitá axiální ložiska.

2

Otočné jednotky se šnekovým pohonem
pro těžké aplikace.

3

Ložiska s otočným prstencem.

vitelných zdrojů energie u malých větrných
turbín či u solárních polohovacích zařízení.
Základní konstrukce jednotek subsystémů lze upravit tak, aby plnily speciální
funkce nebo se připojily k součástkám
specifickým pro zákazníka. Jde např. o ventily, hydraulická připojení, adaptační desky,
senzory apod.
Například velkoprůměrová ložiska s nízkým třením navržená k přenosu současně

Šnekové nebo
pastorkové otoče pro
natáčení, naklápění
a polohování mohou
nahradit složité
systémy s více díly,
a tak zkrátit dobu
montáže.

se vyskytujícího axiálního, radiálního
a klopného zatížení nahrazují tradiční
systémy používající pevná a plovoucí
ložiska nebo centrážní čepy. K dispozici
jsou s integrovaným vnitřním nebo vnějším
ozubením ložiskových kroužků.
Pro vysoce přesné instalace nebo
v aplikacích vyžadujících maximální tuhost
nebo nízký stálý třecí moment dodává firma
válečková ložiska třířadá nebo ložiska se
zkříženými válečky s průměry válečků od
16 do 100 mm. Ložiskové klece pro tyto
ložiska mohou být z oceli, bronzu nebo
syntetických materiálů. Design je zvolen
tak, aby bylo dosaženo kombinace nejvyššího přenášeného výkonu v co nejmenší
zástavbě.
Individuální specifické požadavky zákazníků vyžadují také speciální ložiska, např.
pro extrémní teploty, vakuové prostředí
nebo se speciální povrchovou úpravou či
speciálním nátěrovým systémem.
www.hydroma.cz

FOTO: IMO, Hydroma
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62.
Mezinárodní
strojírenský
veletrh

13.– 17. 9. 2021
brno

PRŮMYSLOVÁ
AUTOMATIZACE

▼ INZERCE

TÉMA

NUTNÁ I VYNUCENÁ

K

oronavirová pandemie, která od
loňského roku sužuje svět a dokázala
kompletně rozvrátit léta budovaný
ekosystém globální ekonomiky a průmyslu,
má paradoxně i některé pozitivní efekty.
Jedním z nich je i zvýšená poptávka po
automatizačních řešeních a jejich urychlená
implementace. Podniky mají na tyto procesy navíc i čas vzhledem k omezení výroby
související s vládními opatřeními.
Zatímco v běžném režimu řada z nich
s leckdy náročným zaváděním váhala, aby
nedošlo k nežádoucímu narušení výroby,

12 l 03-2021

v podmínkách, kdy byly nuceny běžný provoz omezit či dokonce zastavit, se do jejich
realizace pustila s plným nasazením.
Nicméně faktem je, že právě promyšlená
automatizace je v době, kdy firmy zápasí kromě běžné konkurence i s akutním
nedostatkem schopných kvalifikovaných
zaměstnanců, nezřídka jediným smysluplným řešením, které jim může pomoci
přežít krušné časy, případně i odstartovat
novou, efektivnější éru. S důrazem na slovo
promyšlená – protože podobně jako vše, co
je děláno jen na efekt nebo v rámci momen-

tálně módních trendů, nemá požadovaný
účinek a v horším případě může působit
dokonce kontraproduktivně.
I roboty má smysl nasazovat jen tam,
kde se to vyplatí a je to odůvodnitelné,
protože sebedokonalejší automat nenahradí šikovného člověka při operaci, kdy by
technická náročnost jeho přípravy pro daný
úkol převýšila úsilí, které mu věnuje lidský
pracovník, ale naopak i relativně jednoduché zařízení může uvolnit lidskou obsluhu
pro kreativní činnosti, které jsou zatím nad
síly robotů.

FOTO: Robotimes

Automatizační vlna, která se před několika lety vzedmula
s nástupem mánie kolem Průmyslu 4.0, dostala nyní nečekaně
paradoxního, byť poněkud kontroverzního pomocníka
a nový impuls: jmenuje se covid-19.

Šetrné
uchopování
Beze stop
po uchopení

© 2021 SCHUNK GmbH & Co. KG

Bez potřeby
energie

Uchopujte zcela
bez energie.
Nová technologie
adhezních chapadel
pro vaše aplikace.

schunk.com/adheso
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RITTAL - VÁŠ SILNÝ PARTNER
PRO VÝROBU ROZVÁDĚČŮ
Společnost Rittal je dodavatel kompletního řešení pro firmy
zabývající se výrobou řídicích a distribučních rozváděčů.
Spojením produktů, automatizačních strojů, poloautomatů
a softwaru naší sesterské firmy EPLAN vzniká ideální prostředí
pro realizaci výroby rozváděčů v duchu Průmyslu 4.0.
1

1

Software EPLAN umožní vytvořit
zákazníkovi „virtuální dvojče“
jeho zařízení.
2
Z daných produktů lze
skládat zařízení bez složitého
mechanického přizpůsobování.
3

4

Na laserovém centru Perforex
LC 3030 je realizováno přesné
obrábění zejména nerezových
rozváděčů.
5
Automat Wire Terminal WT 36
pro konfekcionování vodičů.
6
Předmontáž sestavy
distribučních polí.

N

ejen v České republice se v oboru výroby rozváděčů hovoří o zvyšování efektivity, rychlosti a kvality. Řada zákazníků
si uvědomuje důležitost inovací a využívání
moderních technologií. Jsou zároveň připraveni investovat do svých výrobních procesů
a držet tak krok s těmi největšími výrobci a dodavateli rozváděčů v Evropě. Předpokladem
pro opravdové zvyšování efektivity, rychlosti
a kvality jsou v zásadě tři skutečnosti – tři pilíře.
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Tři pilíře
Prvním pilířem jsou správná výrobní data
v odpovídající kvalitě. Rittal a EPLAN společně nabízejí produkty a software, pomocí
kterého je zákazník schopen svoje elektrické
zařízení projektovat a konstruovat ve 3D.
V ideálním případě si vytvoří „virtuální dvojče“
svého zařízení (obr. 1).
Druhým pilířem jsou samotné produkty, jako
je skříňový rozváděč, vnitřní výbava rozváděče,

přípojnice, klimatizace. Z těchto produktů jednoho výrobce lze skládat zařízení bez složitého
mechanického přizpůsobování. Jednotlivé
komponenty jsou vymyšleny v rámci systémové stavebnice (viz obr. 2). Také pozdější
dokazování bezpečnosti elektrického zařízení
je v takovém případě mnohem snadnější.
Celou řadu tzv. ověřování již provedl původní
výrobce, tedy společnost Rittal. Tím se opět
šetří čas, zvyšuje kvalita a bezpečnost.

FOTO: Rittal
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PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE TÉMA
3

Třetím důležitým pilířem je určitý stupeň
automatizace výroby. Společnosti Rittal
a EPLAN společně již několik let představují
a nabízejí celou řadu strojů, poloautomatů,
nástrojů a chytrých aplikací přímo pro výrobu. Pro mechanické opracování plechových
skříní, tzn. vytvoření výřezů a závitů, jsou
k dispozici frézovací nebo laserová centra
Perforex BC, LC. Využitím dat z virtuálního
3D modelu elektrického zařízení vytvořeného
v EPLAN Pro Panel odpadá programování
stroje – vrtací a frézovací šablony lze načíst
přímo ze softwaru, ve kterém byl vytvořen
virtuální model. Také se vyhneme složitému
manuálnímu rozměřování otvorů na montážní
desce a dalším manuálním pracím. Obdobným způsobem můžeme využít data také pro
přířezové centrum SECAREX AC 18, tedy pro
krácení kabelových kanálů a DIN lišt.

FOTO: Rittal

Modifikační centrum Rittal
a jeho možnosti
Modifikační centrum ve Zdibech vzniklo
v roce 2007 jako odpověď na stále se zvyšující poptávku zákazníků, kdy dodávka modifikovaného rozváděče začala být nezbytnou
součástí portfolia. Do této doby se společnost Rittal zabývala pouze obchodní činností
zahrnující komplexní nabídku rozváděčů a jejich příslušenství, včetně chladicích jednotek
a systémů průmyslového chlazení. V současné době je možno Modifikační centrum využít
také jako prostor pro živé ukázky strojů Rittal
a propojení se softwarem EPLAN.
Vybavení centra
Mezi hlavní činnosti modifikačního centra
patří zhotovení výřezů do rozváděčových
skříní a jejich částí, včetně kompaktních rozváděčů a pultů. K děrování je využíváno tří
CNC obráběcích strojů, dvě frézovací centra
Perforex BC 1007 HS a jedno laserové centrum Perforex LC 3030 (viz obr. 3 a 4).
Zpracovávat je možno tyto materiály:
ocel, nerezovou ocel, hliník, plast a měď.
Velmi rychlé a přesné obrábění zejména
nerezových rozváděčů je realizováno pomocí
laserového centra, které představuje rychlé
zpracování zakázky. Všechny tři stroje dokáží
importovat data ze software EPLAN Pro Pa-

4

jsou načteny do automatu všechny potřebné
údaje – počty vodičů, barvy, délky, popisy
a ukončení. To vše bez složitého programování stroje.
Jednotlivé, popsané a ukončené vodiče
v požadované délce jsou pak v přesném pořadí připraveny v lištových zásobnících, které
se celé přemístí k pracovišti, kde se rozváděč
zapojí. Ve spojení s chytrou zobrazovací aplikací Smart Wiring od sesterské firmy EPLAN
je zapojování rozváděče jednoduchou
operací bez nutnosti složité orientace ve
schématech. Je vhodné také připomenout,
že právě u zapojování a přípravy vodičů lze
tímto způsobem prokazatelně docílit největší
úspory času.
Další službou je předmontáž distribučních
rozváděčů (zejména přívodních polí) v souladu s normou EN 61439, která zahrnuje
přesné řezání, ohýbání a děrování měděných
přípojnic až do rozměru 120 x 10 mm (viz
obr. 6). Měděné přípojnice jsou zpracovávány na mobilní stanici pro ohýbání a děrování
CW 120-M.

5

6

nel, RiCS (online nástroj Rittal pro konfiguraci
rozváděčů), CAD, formáty pdf, ppr, taktéž je
možno výřezy programovat přímo na stroji
dle dodaného nákresu.
Modifikační centrum je také vybaveno
poloautomatickým strojem SECAREX AC 18
pro krácení kabelových kanálů a DIN lišt.
Dále automatem pro konfekcionování vodičů
Wire Terminal WT 36 (obr. 5). Tento automat
umí zkracovat, ukončovat a popisovat vodiče
bez manuálního zásahu. A opět se zde nabízí
efektivní a chytré využití dat z virtuálního
modelu elektrického zařízení. Díky němu

Pomocí software
je zákazník sám
schopen vyprojektovat
a konstruovat svoje
elektrické zařízení
ve 3D.

Další služby:
• Nestandardní barevná provedení dle vzorníku RAL, NCS
• Zhotovení průhledových oken s krytím
IP55 nebo IP66 deklarované certifikátem
EZÚ
• Navařování závitových svorníků
• Lisování nýtovacích matic
• Gravírování nápisů a symbolů
• Kompletní zateplení rozváděčů
• Možnost předání a přípravy dat pro výřezy
ve formátu ze software EPLAN Pro Panel,
CAD
• Online konfigurátor RiCS – snadné a přesné zadání úprav rozváděčů.
Zkušený tým profesionálů Modifikačního
centra je připraven vám pomoci i se zdánlivě
neřešitelnými úkoly.
V případě zájmu o prohlídku modifikačního
centra je k dispozici virtuální prohlídka, nebo
kontaktujte obchodního zástupce firmy Rittal
a domluvte se na osobní návštěvě.
www.rittal.com
techmagazin.cz l 15
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U REXROTHU BUDOUCNOST UŽ ZAČALA

B

ez ohledu na to, zda jde o aplikace typu pick & place v logistice,
výměnu obrobků u výrobních
strojů v balicí technice nebo v montážních procesech, všude, kde jde o manipulační úkoly ve spojení s automatizační
technikou, je sada Smart Function Kit
dokonalým mechatronickým řešením
polohování a manipulace připraveným
k instalaci.
Řešení popisuje třemi pojmy, které
je charakterizují: rychlejší, intuitivnější
a chytřejší. Smart Function Kit pro mani-
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pulační úkoly je založena na kartézském
jednoosém nebo víceosém systému, který
dokáže spolehlivě a přesně pohybovat
díly v definovaném prostoru. Osvědče-

Sada Smart
Function Kit vyjadřuje
novou úroveň
manipulace pro továrny
budoucnosti.

né komponenty lineární techniky značky
Rexroth jsou kombinovány s inovativní
řídicí technikou a softwarem pro vytváření
dokonale koordinovaného systémového
řešení.
Chytrá funkční sada zahrnuje předdefinované sety dokonale sladěných hardwarových komponent a softwaru, které tvoří
jedno- nebo víceosý modulární systém sestávající z kompaktních modulů CKK, CKR
a MKR a příslušných spojovacích prvků,
které lze intuitivně ovládat prostřednictvím Web HMI. Automatizační hardware

FOTO: Bosch Rexroth

Pod označením Smart MechatroniX nabídla společnost
Bosch Rexroth nový balíček v podobě sady chytrých funkcí,
která představuje novou úroveň manipulační technologie
a přípravu na továrnu budoucnosti.

se skládá z regulátoru pohonu, řízení
a servomotoru.

FOTO: SCHUNK

Připraveno k okamžitému nasazení
Mezi hlavní výhody Smart Function Kit
patří zejména snadný výběr a konfigurace produktů prostřednictvím předvolených sad, které nevyžadují náročné
programování. Jde o pohodlné řešení,
které však garantuje, že obsahuje
pouze prověřené prvky – všechny
komponenty pocházejí od jednoho
dodavatele.
Rychlé nasazení formou „Plug &
Produce“, tzn., stačí zapojit a je
připraveno vyrábět, jednoduchý výběr
produktů pomocí LinSelect a rychlá
konfigurace s online konfigurátorem,
usnadňují jejich pořízení.
Samotný bezproblémový proces
nasazení zajišťuje průvodce uváděním
do provozu s automatickou konfigurací a parametrizací regulátoru, který
uživatele intuitivně naviguje k potřebným úkonům. Předinstalovaný vizuální
operační software a Web HMI prohlížeč pro uvedení do provozu umožňují
v responzivním designu grafickou
konfiguraci procesu pomocí funkce
drag & drop (bez znalosti programování) a konfiguraci i analýzu procesů
i ovládání. To vše zajišťuje krátkou
dobu uvedení do provozu a rychlé
zahájení výroby.
Řešení nabízí spolehlivost, transparentnost procesu a monitorování stavu
jednotlivých prvků díky možnosti využití
IoT. Modulární koncept znamená, že
jde o vysoce flexibilní, rozšiřitelné
systémy pro úsporné použití. Toto
inteligentní, propojené řešení založené
na otevřených rozhraních zajišťuje vysokou celkovou efektivnost zařízení
(OEE).
Mechatronika nové generace
Platformou inteligentního řešení Smart
MechatroniX splňuje Bosch Rexroth
již dnes požadavky zákazníků zítřka
díky flexibilním systémům, které jsou
připraveny na budoucnost. Rozšíření
špičkových komponent lineární techniky o senzory, elektroniku a software
vytváří zcela nová řešení a obchodní
modely pro továrnu budoucnosti.
V současné době jsou k dispozici tři
pakety řady řešení Smart MechatroniX:
Smart Function Kit pro aplikace lisování, Smart Function Kit pro manipulační
procesy a taktilní kompenzační modul
Smart Flex Effector pro manipulační
roboty.
Bosch Rexroth tak má k dispozici
chytrá řešení pro všechny budoucí požadavky v automatizaci továrny.
www.boschrexroth.cz

VÍCE BEZPEČNOSTI PŘI
PLÁNOVÁNÍ AUTOMATIZACE
V novém aplikačním centru SCHUNK CoLab
si mohou zákazníci reálně otestovat svá
automatizační řešení a nechat si je ověřit přímo
od expertů firmy. Zaměření je především na nové
technologie a oblasti použití.

M

Dvanáct
průmyslových
robotů a kobotů slouží
již dnes v aplikačním
centru CoLab při
testování konkrétních
automatizačních
řešení.

ožností pro automatizování je spousta
a nové technologie
toto spektrum stále rozšiřují.
Nejistoty často vytváří překážky, které odrazují uživatele od
implementace automatizovaných procesů, i když mnohdy skýtají velký potenciál.
Je plánovaná kolaborativní aplikace
realizovatelná? Mohu se svým obrobkem optimálně manipulovat s vybraným
uchopovacím řešením? Bude dosaženo
požadovaného taktu? Aby bylo možné
nejen na tyto otázky cíleně odpovědět,
rozšiřuje SCHUNK svou nabídku služeb
o nové aplikační centrum CoLab ve svém
sídle v německém Brackenheim-Hausenu.
Nové centrum nabízí zákazníkům prostor
k tomu, aby se společně s aplikačními
inženýry SCHUNK dobrali ke vhodnému
řešení pro svou aplikaci. Plocha 800 m2 je
rozdělena na tři buňky: lehké roboty včetně

Uživatelé mohou sami
vidět, jak by mohlo
řešení fungovat
a předem si jej
otestovat.

kobotů, průmyslové roboty
a testovací sestavy. Dvanáct
průmyslových robotů a kobotů
pomáhá při řešení konkrétních
problémů.
„V centru CoLab podporujeme naše zákazníky v tom, aby
pomocí širokého portfolia SCHUNK
vyvinuli rychle a pohodlně vhodné řešení
pro jejich aplikaci. Během posuzování
můžeme zohlednit či zvážit speciální požadavky a cíleně odpovědět na otázky,“
vysvětluje Dr. Ing. Fabian Ballier, vedoucí
týmu CoLab.
Centrum se zaměřuje především na oblasti použití nových technologií SCHUNK.
Tým CoLab nabízí podporu např. při nasazení nových chapadel ADHESO (viz str. 20)
a poskytují testovací prostředí pro použití
magnetických chapadel. Aplikace jsou
většinou ve spojení s lehkými roboty, ale je
možná i integrace průmyslových robotů od
různých výrobců.
Kromě osobních návštěv jsou možné
i digitální jednání nebo webináře. Kdo by si
chtěl své automatizační řešení nejprve ověřit, ten se může obrátit na svého obchodního zástupce nebo technickou podporu
firmy SCHUNK.

Gabriela Prudilová
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PRIORITOU DIGITALIZACE
JSOU SÍŤOVÉ TECHNOLOGIE
Komunikace mezi stroji a systémy funguje na základě datových toků
v komunikační síti, která je páteří digitalizace. Proto k dosažení úspěšné
digitalizace musí být k dispozici výkonná a spolehlivá síťová technologie.
1

P
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2

Xelity 10 TX IP67 pro snadné provedení
decentralizace sítí.

3

Pro menší průmyslové sítě jsou vhodné
nespravované switche.

4

Spravované switche nabízejí rozsáhlé
možnosti včetně vzdáleného přístupu.

3

Síť musí být
dostatečně silná,
aby zvládla rozšiřování
flexibilních aplikací
a byla připravena
i na budoucí datovou
komunikaci.

4

lánování průmyslových komunikačních sítí vyžaduje dokonalou znalost
automatizačních technologií v podniku.
Pro zapojení dat do sítě se musí zohledňovat
nezbytné požadavky kombinace zasíťování
klasických a digitálních zařízení. Síť musí
být dostatečně silná, aby zvládla rozšiřování

Průmyslové komunikační sítě jsou páteří
digitalizace.

flexibilních aplikací a aby byla připravena i na
budoucí datovou komunikaci.
Nestačí pouze zajistit vhodné komponenty pro komunikační síť, jako jsou switche
a zařízení s technologií POE, je potřeba
myslet i na podporu ze strany odborné
firmy. Specialisté společnosti Murrelek-

tronik například hned v začátku dokážou
poskytnout odborné rady, které pomohou
při optimalizaci datových toků a panelového
rozhraní při současném omezování náročnosti zapojení potřebných komponent. Díky
tomu bude podnik moci vidět průmyslovou
síť jako celek s přidanou hodnotou navrhovaného řešení.
Správná topologie sítě
Výrobní zařízení podniku musí být flexibilní a umožňovat snadné provádění změn,

FOTO: Murrelektronik

2

1

proto je důležitý správný návrh topologie
sítě k dosažení spolehlivosti funkcí strojů
i systémů ve vztahu k datům, a aby vyhovoval aplikacím, na které je daný podnik
zaměřen. Správnou topologii sítě určují také
jednotlivé faktory podle uživatele, jako je
rozšířená diagnostika, otevřenost a digitální
udržitelnost.
Síť musí obsahovat také inteligentní
komponenty, jako jsou např. switche, na
kterých závisí výkon sítě a které dokážou
číst příchozí data a odesílat je k příslušným zařízením. Podle potřeb a funkčnosti
zařízení lze volit mezi nespravovanými
a spravovanými switchi. Zde opět mohou
poradit odborníci Murrelektronik, jak
správný výběr switchů dokáže zvýšit výkon průmyslové sítě, a jak řízení datového
provozu pomůže používat správné řešení
při odpovídající ceně.
Switche nespravované vs. spravované
Pro malé průmyslové sítě doporučují
nespravované switche, které poskytují
ethernetovým zařízením síťová připojení
ke komunikaci, ale nenabízejí inteligentní
funkce, a ani nemohou řídit síťový provoz.
Naopak spravované switche nabízejí rozsáhlé možnosti při konfigurování portů i zařízení a umožňují vzdálený přístup. Přebírají
důležité funkce při analyzování chyb, pro
redundantní mechanismy, diagnostikování
sítí a optimalizují přenos dat. Na druhou
stranu ale zvyšují pracnost při konfiguraci
a i celkové náklady.
Společnost Murrelektronik nabízí individualizované varianty pro sledování např.
decentralizace a její specialisté mohou
rozšiřovat znalosti zákazníka ohledně
optimalizace společně s efektivitou jeho
průmyslové sítě.
David Kostolník

BEZPROBLÉMOVÁ
PRÁCE S NÁSTROJI
Lehký, přitom robustní měnič nástrojů s označením
QC-7 charakterizuje výrobce, firma ATI Industrial
Automation, jako nové standardní řešení
pro výměnu a skladování robotických nástrojů.

NÁSTROJOVÝ
STOJAN QC-7
Integrované snímání
zamykání / odemykání

Pneumatický
průchozí port M5

Přímá montáž na zápěstí robota
ISO 9409-1-31,5-4-M5
Patentovaný
zabezpečovací
mechanismus chráněný
proti selhání

Volitelný elektrický
modul ML12

Volitelný háček
nástrojového stojanu

N

ový robotický měnič nástrojů
zvládá užitečné zatížení až 16 kg
a je kompatibilní s řadou modelů
průmyslových a spolupracujících robotů.
Pneumaticky ovládaný QC-7 je vybaven
technologií zamykání No-Touch a patentovaným bezpečnostním blokovacím
mechanismem pro bezpečné spojení
zařízení a nástroje.
Novinka má nízkou stohovací výšku
a připevňuje se přímo na zápěstí robota
(ISO 9409-1-31,5-4-M5), konstrukční
řešení integruje senzory zamykání/ode-

mykání bez nutnosti další desky rozhraní.
Nabízí celou řadu možností konfigurace
se systémy Pass-Through Utility Moduly
a je kompatibilní s modulárními stojany
nástrojů ATI.
K tělu nového měniče nástrojů lze
snadno připevnit také volitelný elektrický
modul ML12, který obsahuje pět průchozích vzduchových portů a zamykání/odemykání vzduchových armatur. Disponuje
také volitelným háčkem pro ukládání
nástrojů, usnadňujícím programování
robota.

WAPIC 2 PRO VELKÝ ZÁJEM POKRAČUJE
Panasonic znovu otevře webovou akademii WAPIC 2,
seriál technických on-line seminářů.

FOTO: archiv

V

rámci průmyslové divize firmy Panasonic byly dříve jednotlivé výrobkové
skupiny (např. elektronické součástky, senzory, svařovací roboty, osazovací
automaty, řídicí systémy apod.) zastoupeny
různými prodejními kanály. Panasonic postupně tyto produktové skupiny slučuje do
jednoho širokého portfolia a všechny s průmyslem související aktivity budou v blízké
budoucnosti zastřešeny značkou Panasonic
Industry. Novým produktovým skupinám,
jednotlivým produktům a klíčovým projektům se bude věnovat WAPIC 2 (Webová
Akademie Panasonic Industry Czech).

Seriál on-line seminářů naplánovaný na
jarní měsíce představí klíčovou část portfolia. Všechny informace budou k dispozici
na webových stránkách a každý se může
přihlásit k tématu, které ho bude zajímat.
Bude zde dostatek prostoru představit
Panasonic Industry jako inovativní společnost poskytující kvalitní produkty i služby

pro široké spektrum průmyslových oborů.
Každý čtvrtek počínaje 1. dubnem vždy
od 13 hodin se budou jednotlivé technické
semináře v půlhodinovém vstupu věnovat
konkrétnímu tématu. Na konci každého semináře bude prostor na otázky a odpovědi.
Více informací je k dispozici na stránkách:
www.panasonic-electric-works.com/cz
Můžete nám poslat e-mail nebo zavolat
a my vás budeme informovat o konkrétních termínech a tématech s dostatečným
předstihem. Registrovat se lze na konkrétní
seminář prostřednictvím e-mailu:
info.pewczs@eu.panasonic.com
techmagazin.cz l 19
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SCHUNK OTEVÍRÁ
S ADHEZNÍMI MECHANIZMY NOVÉ OBLASTI
U uchopovací technologie ADHESO se nechal SCHUNK
inspirovat přírodou. Adhezní síly, pomocí kterých se gekoni pohybují
po hladkých površích i vzhůru nohama, využívá k otevírání
nových možností v manipulaci.
1

1
Nejjemnější adhezní
struktura chapadel SCHUNK
ADHESO umožňuje
manipulaci bez reziduí
s různými objekty.
2

3

Extrémně jemná
„nožičková“ struktura se
jemně přitiskne k obrobku,
čímž se zvětší kontaktní
plocha a začnou působit van
der Waalsovy síly.

V

ýhoda adhezních mechanizmů je
zřejmá – díly lze bez dodatečné
energie uchopit citlivě a bez otěru.
Neustále vyvíjená řešení jsou tak rozmanitá
jako samotné aplikace: od ultralehkých
skleněných vláken, nejmenších SMD dílů
či mikromechanických částí až po citlivé
20 l 03-2021

3

díly baterií, plastové fólie, papír, sklo nebo
strojírenské komponenty s hmotností 15 kg
i vyšší. Je také možné automaticky oddělovat prodyšné díly.
Bionicky inspirovaná uchopovací technologie ADHESO je založena na principu
adheze a pro manipulaci používá mezi-

molekulárně působící van der Waalsovy
síly. Patentovaná architektura povrchu je
vyrobena ze speciálních polymerů a optimalizovaná pomocí numerické simulace.
Výsledkem je extrémně jemná „nožičková“
struktura, která bez reziduí přilne na různé
materiály a objekty. Při uchopovacím pro-

FOTO: SCHUNK

2

cesu se struktura jemně přitiskne k obrobku, čímž se zvětší kontaktní plocha
a van der Waalsovy síly mohou začít
působit. Pro uvolnění dílu stačí mírný
kombinovaný tlakově-rotační pohyb.
Alternativně použitý stěrač zajistí šetrné
sejmutí dílu.
Široká škála variant
Jednotlivé adhezní síly i procesy
sejmutí se u technologie ADHESA
individuálně upravují dle požadavků
daného prostředí, což se provádí kombinací materiálu, topografie a miniaturizace uchopovacích podložek. Adhezní
struktury se tak mohou přizpůsobit požadované velikosti a druhu zatížení (horizontální/vertikální) a mohou být buď
transparentní, průsvitné, nebo neprůhledné. Právě toto je velkou výhodou.
Vysoký stupeň individualizace zajišťuje,
že s díly o rozměrech několika málo
stovek mikrometrů lze manipulovat
stejně bezpečně jako s těmi, co měří
i několik metrů. Při navrhování adhezních chapadel je uživatelům zajištěna
podpora ze strany specialistů společnosti SCHUNK. Každý si může nechat
svou aplikaci otestovat v reálných
podmínkách.
Šetrná manipulace
i ve vakuovém prostředí
Tichá a šetrná adhezní technologie
nepotřebuje stlačený vzduch, vakuum
ani elektrickou energii, a proto je
instalace a uvedení do provozu velmi
jednoduché. K uchopení ani k udržení
uchopovací síly není potřeba žádný externí zdroj energie. V případě výpadku
energie zůstane v manipulačním systému spolehlivě zachována adhezní síla

FOTO: Panasonic

Přizpůsobitelná
adhezní chapadla
mohou manipulovat
s deskami, jemnými
elektronickými díly,
fóliemi nebo díly aut.
chapadla. SCHUNK ADHESO umožňuje
uchopovací časy < 100 ms a může být
použito jak v běžném průmyslovém
prostředí, tak i v čistých prostorách
a vakuovém prostředí.
V mikromanipulaci lze tuto technologii použít k dosažení opakovatelné
přesnosti polohování < 0,01 mm. ADHESO je vhodné také pro kolaborativní
aplikace. Díky bajonetovému zámku
lze chapadla ADHESO velmi jednoduše
vyměnit.

STARTER KITS – AUTOMATIZAČNÍ
SADY K TESTŮM
Společnost Panasonic Industry přichází s řešením,
jak přiblížit automatizaci odborné veřejnosti.
Pod označením Starter Kits jsou k dispozici sady
produktů průmyslové automatizace k vyzkoušení
a základnímu otestování.

S

tartovací sady jsou určeny hlavně pro
techniky, kteří jsou běžně v kontaktu
s automatizační technikou, a to jak ve
fázi návrhu, realizace nebo údržby, a rádi by
se seznámili s produkty Panasonic. Starter
Kits jsou zaměřeny na řízení servomotorů,
ovládání prostřednictvím dotykových panelů, sběr dat či vzdálenou správu. Vždy jde
o kompletní set produktů, který je zaměřen
na konkrétní použití.
Lze využít nejjednodušší sady, které začínají kombinací programovatelného automatu
a operátorského panelu a umožní získat
zkušenosti s programováním či parametrizací předpřipravených programů, např.
pro sběr dat z inteligentních elektroměrů či
ovládání digitálních výstupů. K dispozici jsou
i nejvybavenější sady, které k již zmíněným
produktům obsahují navíc 750W servomotor
s řídicí jednotkou, webový server i přístup na
bezpečnou vzdálenou správu Corvina cloud.
Sady jsou určeny pro rychlé a bezpečné
otestování technologie značky Panasonic.

Sady dokáží
jednoduše naučit, jak
nastavit PLC, HMI,
servomotor či webový
server pro váš projekt.
Velmi jednoduše a hlavně rychle dokáží
naučit, jak nastavit PLC, HMI, servomotor či
webový server pro váš projekt.
Každá sada je dodávána včetně potřebného softwarového vybavení, kabelů,
technické dokumentace i zkráceného
návodu pro rychlé standardní zprovoznění.
S výběrem vhodné sady vám rádi pomohou
specialisté firmy. Následně se pak můžete
rozhodnout, zda právě toto řešení je to
nejlepší pro vaši výrobu.
Více na:
www.panasonic-electric-works.com/cz/
/novinky.htm

▼ INZERCE

Gabriela Prudilová
techmagazin.cz l 21

INZERCE ▼

PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE TÉMA

FACILEA – VIZUÁLNÍ PROGRAMOVACÍ
NÁSTROJ PRO ZPRACOVÁNÍ OBRAZU
Kontrola kvality, průběžná kontrola, třídicí aplikace, čtení QR a čárových
kódů, množstevní detekce… všechny tyto aplikace lze řešit pomocí
komplexních systémů pro zpracování obrazu.

S

polečnost BIBUS nově nabízí
software CKD Corporation
FACILEA, umožňující snadné vytvoření systému pro zpracování obrazu.
Facilea nevyžaduje náročné programování. Uživatel ve třech krocích (vyber/
/definuj/aplikuj) pouhým přetažením

dostupných bloků vytvoří algoritmus
systému zpracování obrazu, například
pro kontrolu rozměrů, měření vzdálenosti, identifikaci barev, čtení QR
a čárových kódů, kontrolu orientace,
kontrolu přítomnosti, ale i vizuální
inspekci výrobku. Software Facilea

Web cameras

umožňuje snadné vybudování systému
zpracování obrazu, aniž by bylo potřeba
hlubokých znalostí nebo programovacích dovedností.
Zdeněk Kyjovský, manažer produktu
kyjovsky@bibus.cz

Konektivita s širokou
škálou zařízení

LED lights

Možnost připojení
více kamer

Facilea propojuje kamery, osvětlení, I/O, průmyslové PC, PLC
a poskytuje svobodu při sestavování vašeho vybavení dle vašich
potřeb. Podporovány jsou průmyslové kamery i populární
webové kamery.

1

Camera Conection

Facilea license

Multiple

units

Umožňuje vytvořit systém sledování až 100 toků s 1 kamerou
na tok, případně pomocí jedné kamery sledovat více toků
a vytvořit tak různé systémy zpracování obrazu s jednou
licencí Facilea.

Works with a variety of equipment,
and is widely active.

Možnosti propojení

FOTO: archiv

Pomocí jednoduchého nastavení lze software Facilea propojit
s externími systémy a komponentami. Počítače, roboty, lineární
aktuátory a komponenty s I/O-link mohou být propojeny s Facilea
a vytvořit tak komplexní systém ve stávajících zařízeních včetně
montáží a kontrolních procesů.
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„INOVATIVNÍ AUTOMATIZACE,
CO MÁ SYSTÉM“
Tímto sloganem se řídí rodinná firma HandlingTech
Automations-Systeme, specialista na automatizaci, která vyvíjí
a implementuje moderní manipulační techniku
pro různé výrobní závody.

1
Modulární robotické
buňky HandlingTech
jsou efektivním základním
kamenem pro ekonomickou
automatizovanou výrobu.
2
Standardní robotické buňky
firma vybavuje vždy dvěma
switchi Xelity.

1

3
16portové switche jsou pro
zpracování velkého množství
dat spolehlivé a dostatečně
výkonné.
4
Úspěšný tým: zleva Marco
Balzuweit s Henningem
Schultzem z HandlingTech
a Nancy Locher s Dennisem
Zimmerem z Murrelektronik.

V

ajejich robotických buňkách mají své
stálé místo osmi- a šestnáctiportové
nespravované switche od společnosti
Murrelektronik. V sofistikovaných zařízeních
zajišťují jednoduché a kompaktní propojení
ethernetových uzlů.
V roce 1994 začal Jörg Hutzel podnikat
u svých rodičů ve sklepě. Založil firmu
HandlingTech, z které během let vybudoval
skutečného hráče na poli robotiky. Dnes
je společnost pod jeho vedením dobře
známa v robotické automatizaci. Se sídlem
v německém Steinenbronnu se specializuje
24 l 03-2021

3

na vytváření zákaznických úprav vlastních
robotických buněk. Zákazníkům nabízí vše
od základních robotických buněk až po

Kompaktními switchi
Xelity jsou vybaveny
nejen nové provozy,
ale i ty původní, které
je získávají v rámci
dovybavení.

složité systémy. Šíře jejich nabídky nemá
téměř žádné limity, což se odráží i v mottu
firmy: „Čím náročnější, tím lepší“.
Jako systémový partner je HandlingTech
schopna postarat se o projekt od návrhu
až po realizaci vlastního systému a rozsáhlého poprodejního servisu. Jejich systémy
nabízejí plnou automatizaci výrobních kroků
a modularita umožňuje snadné a hlavně
ekonomické přizpůsobení specifickým
potřebám strojů zákazníka.
Flexibilní robotické buňky jsou i designově zajímavé. Výrobce si zakládá na dobře

FOTO: HandlingTech, Murrelektronik
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promyšlených systémech, které ale vypadají stejně dobře, jako fungují. Díky tomu firma
získala několik cen za průmyslový design,
včetně prestižního iF Product Design Award
za inovativní design, což jim zajistilo výjimečnou pozici na trhu.

ké, zvlášť když mnoho výrobců stále ještě
používá šroubové svorky, což komplikuje
zapojování. Podle mě rozměry, funkčnost
i celkový dojem dělají z těchto switchů
dobře vyvážený produkt,“ říká Henning
Schulz, elektrikář a elektronávrhář firmy.

Osvědčená spolupráce
Ohledně komponent pro automatizaci
firma spoléhá na externí partnery, kteří jsou
schopni nabídnout ověřené, na budoucnost
připravené systémy a řešení. Mezi nimi
již mnoho let vyniká společnost Murrelektronik zaměřená na globální decentralizované automatizační technologie. Jejich
spolupráce započala nasazením pasivních
distribučních boxů Exact pro přenos signálů
ze senzorů v průmyslovém poli do rozvaděče. Po nich následovaly různé napájecí
zdroje a v současnosti to jsou spínané
zdroje Emparro.
„V poslední době jsme se rozhodli
v rozvaděčích použít I/O moduly Murrelektronik Cube20S, které zpracovávají digitální
vstupy a výstupy z celé buňky a předávají je
dále do sběrnicového uzlu. Také využíváme
širokou nabídku jejich konektorové techniky,“ vysvětluje Marco Balzuweit, elektronávrhář v HandlingTech.
Od roku 2019 využívá firma ve svých
robotických buňkách switche Murrelektro-

Dva switche na systém
Standardně firma používá dva switche
Xelity pro každou robotickou buňku, aby
mohly oddělit Ethernet a Profinet, kdykoli je
to možné. A i když jsou obsazeny jen čtyři
nebo pět portů, v nejširší konfiguraci jsou
potřeba všechny. Stejně jako pro výrobce
rozvaděčů, i pro výrobce automatizačních
buněk je důležité mít určitý standard návrhu, a právě switche od Murrelektronik jsou
součástí téměř všech jejich instalací.
Průmyslové PC, robot i systémy pro
bezpečnost a vzdálenou údržbu jsou připojeny ke switchům prostřednictvím rozhraní
Ethernet TCP/IP vně řídicí skříně, aby
nebylo nutné skříň otevírat během servisních prací. To znamená, že většina portů je
obsazena, ale zbývá jeden nebo dva jako
rezerva pro účely měření v buňce.
Dvakrát osm nebo šestnáct?
Pokud se najednou zpracovává velké
množství dat, switche Xelity se mohou
přiblížit komunikačním limitům. V tu chvíli

FOTO: HandlingTech, Murrelektronik
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nik. Z počátku šlo o nespravované 8portové
switche Xelity, které přenášejí datové balíky
rychlostí až 100 Mb/s, kde napájecí svorky
typu push-in ulehčují zapojování. Navíc
zařízení prioritizuje profinetová data před
běžnou ethernetovou komunikací.
„Pro switche Xelity jsem hlasoval okamžitě, protože kompaktní design 8portových
Xelity je perfektní. Díky malým rozměrům je
lze umístit vedle zdroje, stykače nebo relé,
aniž by bylo nutné na montážní liště nebo
v kabelovém žlabu hledat prostor navíc.
A díky svorkám push-in jsou velmi praktic-

vstupují do hry nespravované switche Murrelektronik Tree16 TX. Tyto 16portové switche mají dva uplinkové gigabitové a čtrnáct
downlinkových Fast Ethernet portů.
Dennis Zimmer, produktový manažer pro
switche u Murrelektronik, vysvětluje rozdíl
mezi těmito 16portovými switchi a konkurenčními řešeními, která sestávají z dvou
propojených 8portových switchů: „Mysleli
byste si, že osm a osm je šestnáct. Ale
v tomto případě tomu tak rozhodně není.
Propojení dvou 8portových switchů není
stavěné na přenos velkého množství dat.

Naše zařízení je skutečný 16portový
switch s odpovídajícím řídicím čipem.
Kompozitní switche jsou možná levnější,
ale náš 16portový je spolehlivý a dostatečně výkonný.“
S tím souhlasí i Marco Balzuweit z HandlingTech, protože s 16portovými switchi
dosud neměli žádné potíže. Zvláště při
speciálních strojních řešeních, kde je potřeba zapojit do sítě několik velkých robotických a výrobních modulů, se vždy najdou
případy, kdy je nutné využít nespravované
switche s gigabitovým přenosem. Jedním
z příkladů je rozsáhlý systém pro obrábění
hřídelí, ve kterém je obráběcí stroj umístěn
mezi dvěma robotickými buňkami.
První buňka je určena pro vyjmutí obrobků ze zásobníku a vložení do obráběcího
stroje. Obrobky se do systému dostanou
prostřednictvím grid boxu, ve kterém
jsou rozmístěny náhodně. Robot používá
k uchopení komponent plánování dráhy
založené na mračnu bodů (point cloud). To
je generováno na základě dat ze systému
vidění nad grid boxem a díky němu probíhá
výpočet nejlepšího přístupového bodu pro
chapadlo. Robot, vybavený systémem pro
výměnné chapadlo, magneticky uchopí díl
a umístí jej na clipboard, kde se srovná do
správné polohy. Poté je vložen do stroje,
který jej zpracuje. Robot v další buňce
vyjme obrobek z nástroje a rovnou jej
zabalí do kartonové krabice s bublinkovou
výstelkou.
Data z kamery se zpracovávají autonomně v jiném počítači. V této instalaci jsou
16portové switche zodpovědné za komunikaci mezi robotickými systémy. Dva gigabitové porty zajišťují výměnu dat s řízením
vyšší úrovně, zatímco zbylé 100Mb porty
sbírají data od různých zařízení v buňkách.
Silní také v podpoře
Henning Schulz vidí Murrelektronik jako
přínos i v jiné oblasti: podpoře. „Když mám
technický dotaz nebo narazím na problém,
mohu se okamžitě spojit s jejich produktovým nebo aplikačním technikem. U speciálních strojů, kde o úspěchu rozhoduje také
doba dodání, je okamžitá reakce důležitá.
Když potřebuji rychlou pomoc, dostanu
ji. A navíc – Murrelektronik nabízí pouze
produkty připravené pro trh.“
„Když je nový produkt téměř hotový,
testujeme jej u zákazníků kvůli zpětné
vazbě,“ reaguje Dennis Zimmer, produktový
manažer v Murrelektronik, a dodává:
„Switch Xelity jsme proto představili společnosti HandlingTech v předstihu. Naši
zákazníci vědí sami nejlépe, co od produktů
očekávají, a dokáží nám sdělit, co se jim na
nich líbí a kde je prostor pro zlepšení. Jde
tak trochu o společný vývoj.“
Petr Kostolník
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KONSTRUKČNÍ HLINÍKOVÝ SYSTÉM
PRO PRŮMYSLOVÉ APLIKACE
Systém hliníkových konstrukčních prvků a profilů umožňuje
snadnou a rychlou stavbu rámů jednoúčelových strojů, paletových
dopravníků, ochranných oplocení, zásobovacích regálů a dalších
zařízení pro potřeby průmyslové výroby.

1
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kryty všechny běžně používané velikostní
řady od 20 až do 100 mm. Sortiment spojovacích prvků tvoří téměř tři desítky různých
komponent, které umožňují spojení profilů
s opracováním i bez opracování jejich konců. Konstrukční profily mají optimalizovaný

Výrobní pracoviště
lze snadno
přizpůsobovat
změnám v automatizaci výrobních cyklů.

průřez a je možno jimi vést a akumulovat
tlakový vzduch, případně vakuum.
Bohaté příslušenství
Společnost Bosch Rexroth nezůstala
pouze u profilů a spojovacích prvků, ale do
svého sortimentu přidala také velmi rozsáhlé příslušenství užitečné pro konstrukci
a stavbu montážních pracovišť, jako jsou
např. průmyslová neoslňující svítidla,
elektrické zásuvkové lišty, držáky nářadí,
ergonomické zásobníky materiálu, informační tabule, balancéry, loketní opěrky, držáky LCD monitorů, otočné pracovní židle,
gravitační skluzy, vybavení pro antistatická

FOTO: Bosch Rexroth

S

tímto konstrukčním stavebním
systémem přišla jako první na světě
společnost Bosch ve druhé polovině
20. století. Základem stavebnice je eloxovaný konstrukční profil z hliníkové slitiny
s T-drážkami po obvodu a několik spojovacích prvků. Konstrukční systém se plně
osvědčil a dodnes jej společnost, nyní již
Bosch Rexroth, vyrábí a prodává úspěšně
po celém světě. Výrobní pracoviště tak lze
snadno přizpůsobovat potřebám zkracujících se výrobních cyklů, automatizaci výroby nebo změně vyráběného sortimentu.
V současnosti řada konstrukčních profilů
zahrnuje více než 100 typů, jimiž jsou po-

2

3

4

5

FOTO: Bosch Rexroth
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pracoviště, zvedáky materiálových beden,
hliníkové kabelové žlaby a řada dalších
komponent.

1

Dopravníkový systém VarioFlow Plus
s destičkovým řetězem ve farmacii.

2

Konstrukční profily a jejich napojení.

Dopravníkové systémy
Na bázi hliníkového konstrukčního profilu
byly rovněž vyvinuty paletové dopravníkové
systémy TS 1, TS 2plus, TS 5 a Active Mover, které nalézají uplatnění v montážních
aplikacích pro transport produktů o hmotnosti od několika gramů až do 300 kg na
paletu. Pro transportní úlohy kusových produktů z bodu A do bodu B, například v potravinářském, farmaceutickém, elektrotechnickém, ale i v automobilovém průmyslu,

3

Příklad provedení tříosého manipulátoru.

4

Jednoduché sestavení montážního pracoviště.

5

Prodejna společnosti PK Servis v Táboře,
kde lze také konstrukční systém objednat.

6

Konstrukce dopravníku pro automatizovanou
výrobu.

se s výhodou používá dopravníkový systém
VarioFlow Plus s destičkovým řetězem.
Softwarová podpora
Pro usnadnění práce konstruktérů a projektantů dala společnost Bosch Rexroth volně
k dispozici softwarový nástroj MTpro, který
obsahuje všechny 3D modely komponent
celého systému. Samozřejmostí je podpora
přímého exportu těchto modelů do běžných
CAD programů, vytváření kusovníků a další
funkcionality.
Petr Nedorost
PK Servis – se souhlasem Bosch Rexroth
techmagazin.cz l 27
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CO HÝBE SVĚTEM? KOMUNIKACE!
I když se to nezdá, technika rychle mění náš život. Je až s podivem,
jak se nedávné sny stávají skutečností. Naši předkové snili o domluvě
na dálku, dnes nás videohovor ani trochu neudivuje. Dnešní chytrá
zařízení dokáže používat prakticky každý z nás.
1

Příklady modulů v CPX-AP-I: binární/analogové vstupy
a výstupy, ventilový terminál, master IO-Link.
2

3

Propojit lze všechny druhy periférií: binární
i analogové vstupy/výstupy, ventilové terminály,
zařízení na IO-Link, elektrické pohony.
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výroby a musí se prostě spolu spolehlivě
domlouvat. Již mnoho let se používají
nejrůznější komunikační sítě. Na základní
úrovni, tedy přímo mezi čidly a pohony,

Zkrácení spojů
a zjednodušení instalace přináší úspory
v nákladech, zrychluje
nasazení a usnadňuje
diagnostiku.

Pouhou záměnou hlavního komunikačního
modulu lze přejít na zcela jinou platformu
(např. Profinet, EtherCat, Ethernet/IP,
Profibus) – všechno ostatní je beze změny.

FOTO: Festo
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měny v průmyslové sféře se nám
mohou zdát pomalejší. Jakmile se o ně
ale začnete hlouběji zajímat, zjistíte
naprostou podobnost se světem civilním. Jak
je to s tou komunikací?
Vše má svoji logiku – umístění čidel, pohonů a jejich ovládání co nejblíže k místu
dění přináší rychlost, úspory energií, lepší
možnosti diagnostiky. Jenže tenhle dávný
sen klade překážky ve formě potřeby
rychlé vzájemné komunikace. Namísto
centrálního řízení se ona chytrost přesouvá
do mnoha menších celků, které samostatně nemohou plnit stanovenou úlohu

jde o celkem nový obor, často mluvíme
o distribuovaných systémech nebo
o vzdálených vstupech a výstupech, ve
kterých jde zejména o spolehlivý přenos
dat bez jakéhokoliv prodlení. Zkrácení
spojů a zjednodušení instalace přináší
úspory v nákladech, zrychluje nasazení
a usnadňuje diagnostiku.
Co se v oblasti koncových zařízení se
vzdálenými vstupy a výstupy děje? U společnosti Festo je novinkou především
komunikace prostřednictvím protokolu
CPX-AP-I, který vám může pomoci.

FOTO: Festo

Výhody protokolu CPX-AP-I
• Rychlost: pokrok je ve značně rychlejším přenosu informací (100 Mbps), než je
obvyklé. Jako když po síti sledujeme film
ve vysokém rozlišení, přitom se to nijak
neprojeví na nepřetržitém přenosu technologických informací.
• Přizpůsobivost struktury (topologie):
pomocí CPX-AP-I můžete libovolně propojovat svoje koncová zařízení do hvězdy,
kruhu či jakkoliv jinak, prostě je umístíte
podle vlastního přání, včetně vzdáleností,
které mohou činit až 50 m. Počet modulů
je téměř neomezen (dle katalogu zatím
80 zařízení).
• Variabilita: na CPX-AP-I připojíte nejrůznější moduly (viz obr. 1). Jednotně tak
nainstalujete a uvedete do provozu nejen
elektrické vstupy či výstupy, ale také celé
ventilové terminály nebo zařízení s komunikací IO-Link (obr. 2).
• Snadná a jednotná práce: celou
soustavu modulů připojíte ke svému řízení
prostřednictvím některé z běžných komunikačních sítí. Výběrem jediného modulu
tak rozhodnete, zda se shodné vybavení
připojí na Profinet, Ethernet/IP, EtherCat či
stále ještě rozšířený Profibus (obr. 3). Vše
ostatní zůstane stejné.
• Diagnostika: hlavní komunikační modul
poskytuje rozsáhlé diagnostické informace, mj. také ve formě vlastní webové stránky – stačí se připojit a pomocí běžného
prohlížeče vše zkontrolovat. Připravované
nové funkce umožní např. kontrolu kvality
kabelů a upozorní v případě, že se blíží
porucha, způsobená třeba únavou kabelu
v energetickém řetězu.
Závěr
A shrnutí na závěr? Na první pohled velmi
složitá technika je ve skutečnosti připravena ulehčit vám život. Podle dosavadních
zkušeností hravě zvládnete instalaci i uvedení do provozu. Díky velkému výkonu
a současně jednoduchému využití získáte
celek, který komunikuje metodou budoucnosti, včetně možností snadného sběru
dat a prediktivní údržby. Silná komunikace
je zkrátka předpokladem pro úspěch nejen
dnes, ale i do budoucna.

AUTOMATIZACE OŽÍVÁ,
SÍLÍ VÝZNAM ROBOTIKY
Průzkum situace v oblasti pokročilé automatizace
odhaluje nadějný optimismus v automatizačním
průmyslu.
PRŮMĚRNÝ OČEKÁVANÝ RŮST INVESTIC
DO AUTOMATIZACE V „POST-COVID-19“
26 %

Všichni respondenti

24 %

Jiný

41 %

Výrobce robotů
Výrobce řízení
pohybu / motorů

16 %

Výrobce strojového
vidění

21 %

Výrobce strojů

30 %

Koncový uživatel

32 %
0%

N

10 %

a základě zadání Americké asociace
pro pokročilou automatizaci (A3),
která organizuje veletrh a konferenci Automate Forward jako virtuální událost,
provedla analytická agentura Interact Analysis
celosvětový průzkum (od poloviny února do
poloviny března 2021) u firem zabývajících se
automatizací, aby zjistila výsledky pro letošní
rok. A jde o velmi pozitivní výsledky – letos se
očekává růst přesahující 10 %.
Podle respondentů by se do čela automatizačního oboru měly dostat hlavně společnosti z oblasti robotiky – předpokládají zde
40% boom zaměstnanosti a téměř 50% růst
tržeb. Očekávají, že jakmile bude pandemie
pod kontrolou, investice do jejich produktů
porostou o více než 40 %, přičemž průměrný růst počtu zaměstnanců očekávaný
všemi firmami zabývajícími se automatizací
je kolem 20 %. I když dodavatelé produktů
pro řízení pohybu a motorů předpokládají
v letošním roce nejnižší očekávané příjmy
a investice, stále má jít zhruba o 15% růst.
Sektor automatizace má být stěžejním faktorem v obnově po koronavirové pandemii –
nárůst elektronického obchodování a online
nakupování vedl k investicím do skladové
automatizace, protože firmy usilují o rychlost

20 %

30 %

40 %

50 %

a efektivitu v distribučním procesu. Zpracovatelský průmysl také reaguje na potřebu
zajistit si v budoucnosti vyšší odolnost proti
dalším globálním šokům. Na základě toho
očekává 63 % automatizačních firem nárůst
investic do kapacity nebo infrastruktury.
Pouze asi 5 % tak učinit nehodlá.
Hlavní hnací silou růstu budou automobilový, potravinářský a nápojový průmysl,
které představovaly více než třetinu odpovědí. Výrobci automatizovaných systémů
mohou očekávat velké příležitosti zejména
v pandemií těžce zasaženém automobilovém průmyslu, který jen v oblasti produktů
pro strojové vidění již vykázal 40% poptávky. Nicméně v dalších odvětvích dopravního
průmyslu (námořním, železničním a aerospace sektoru) zatím stále ještě přetrvává
vliv covidu-19 a dopadu restriktivních
opatření. Pozitivní výhled v těchto odvětvích
vidí jen 13 % respondentů.
Celkově však průzkum ukázal velmi optimistické zjištění: 93 % dotazovaných firem
předpokládá, že do srpna 2022 bude mít
covid-19 už jen minimální nebo dokonce
nulový dopad na jejich byznys.
Ash Sharma, Interact Analysis

www.festo.cz
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BYSTŘEJŠÍ SMYSLY ROBOTŮ
Japonská firma Omron v rámci zavádění inovací do výroby
prostřednictvím komplexních řešení kombinujících roboty
a automatizační zařízení uvedla v březnu na trh nový
3D kamerový senzor pro robotická ramena.

N

ejnovější kamerový snímač řady
FH-SMD může být namontován na
rameno robota pro rozpoznání náhodně umístěných automobilových dílů ve
třech rozměrech pro zvýšení produktivity.
To umožňuje prostorově úspornou montáž,
kontrolu a pick & place, což je u běžných
robotů obtížné.
Jak konstatuje vedení Omron, výrobní dělníci (kteří navíc musí harmonicky
pracovat se stroji, aby uprostřed covidové
krize zvýšili produktivitu) jsou dnes obtížně
sehnatelní, mzdové náklady prudce vzrostly
a firmy, které nyní čelí intenzivnímu tlaku
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na automatizaci procesů, se spoléhají na
smysly zkušených lidských pracovníků.
Zejména automobilový průmysl vyžaduje
přesné vizuální snímače, jako oči robotů,

Kamerový snímač
na rameni robota
rozpozná náhodně
umístěné automobilové díly ve třech
rozměrech.

K hlavním výhodám tohoto nového 3D
vizuálního senzoru patří:
• Šetří instalační prostor – vejde se do
již existujících kompaktních prostorů
a nevyžaduje zásadní změny uspořádání
(obvyklé u ostatních 3D senzorů vidění).
• Rychlejší doba cyklu – díky „lidské rychlosti“ a flexibilitě a s využitím vysokorychlostní detekce technologií 3D měření.
• Snadné nastavení – pomocí nápověd,
provádějících krok po kroku vychystávací aplikace, od nastavení kamery až po
kalibraci.
Josef Vališka

FOTO: Omron

které jsou pro automatizaci nepostradatelné, protože pro stroje je obtížné rozpoznat
polohy různě složitých tvarových dílů.
Konvenční velké 3D obrazové senzory
detekují stav cílů dlouho a obvykle vyžadují
také nezanedbatelné prostorové nároky
a rozsáhlé montážní vybavení, což představuje nepříjemné překážky instalace do již
existujících prostor a automatizaci poskytující výkon na lidské úrovni.
Nový 3D kamerový senzor řady FH-SMD
je dostatečně malý a lehký k připevnění
přímo na rameno robota. To eliminuje
potřebu speciálního montážního vybavení,
a také tím šetří místo. Přemístěním senzoru
se změní úhly pohledu, sníží se mrtvé
úhly, a je tak možné snadno rozpoznat
části dílů pro zajištění spolehlivé detekce.
Nově vyvinutá technologie 3D měření pro
vytváření 3D obrazců tvarů a technologie
3D rozpoznávání pro určování polohy cílů
navíc umožňuje detekci dílů za přibližně
0,4 vteřiny bez ohledu na tvar a umístění.
Hromadnou montáž dílů tak lze hladce
automatizovat.

PŘÍLOHA

PNEUMATIKA, HYDRAULIKA
A ELEKTRICKÉ POHONY

STÁLE UŽITEČNÝ OBOR
Pneumatika hrála v průmyslovém rozvoji velmi důležitou roli od jejích
prvních aplikací před staletími, jako jsou měchy, až po dnešní moderní
pneumatické systémy v automatizovaných výrobních linkách.

FOTO: RowsePneumatics

T

echnologie, která využívá energii
akumulovanou ve stlačeném plynu
k aktivním mechanismům, má na
průmyslové úrovni široké pole aplikací a významně přispěla k automatizaci
průmyslových procesů. A i když podobně jako u hydraulických řešení začíná
roli pneumatických systémů stále častěji
přebírat elektrika, mnoho průmyslových
odvětví upřednostňuje pneumatická řešení
a integruje je do svých zařízení, protože jde
o poměrně snadný způsob, jak dosáhnout
nízkých nákladů na údržbu.

Pro pneumatiku hovoří i jednoduchost konstrukce a vysoká spolehlivost. Tato zařízení
jsou i méně náchylná k poškození nárazem,
protože plyn, který je stlačitelný, absorbuje
nadměrnou sílu. Samozřejmě i tyto systémy
mají určitá omezení, např. náchylnost k úniku
vzduchu, zejména pokud je zanedbávána
preventivní údržba, bývají také citlivější na
změny teploty a vibrací. Nicméně pro řadu
aplikací v automatizovaných systémech
převažují výhody pneumatických řešení, jako
jsou např. systémy automatického otevírání
dveří, výtahy, vysokozdvižné vozíky apod.

Stejně významnou roli má pneumatika i v rozvoji robotů a vývoji robotických
systémů, kde se uplatňuje vysoká přesnost
pneumatických řešení. Tato technologie
umožňuje provádět precizně a s vysokou
rychlostí širokou škálu rotačních, perkusních nebo směr měnicích pohybů.
I to je důvod, proč pneumatické systémy
stále představují podstatnou část moderního průmyslu, nyní často už v kombinaci
s elektrickými prvky. Pneumatice i hydraulice otevírají nové možnosti i prvky IIoT, jako
jsou např. pokročilé senzory.
techmagazin.cz l 31
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KOMPLEXNÍ SLUŽBY
S 24HODINOVÝM SERVISEM A PRODEJEM
Společnost Chvalis, která poskytuje dodávky a služby v oblasti
hydrauliky, pneumatiky i mazání pro veškeré oblasti průmyslu, patří již
přes 30 let mezi nejvýznamnější systémové integrátory u nás.
1

S

polečnosti, které využívají služeb značky
Chvalis, jsou rekrutovány z automobilového, papírenského, dřevozpracujícího,
chemického a stavebního průmyslu, ale i z dopravy, a to nejen z Česka, ale i ze Slovenska.
Z plejády firem, které Chvalis distribučně
zastupuje, jako např. SKF-Lincoln, Assalub,
Eaton–Vickers, je značka Parker Hannifin
nejvýznamnější. Pro všechny značky, které má
ve svém portfoliu, poskytuje servis na celém
území ČR.
Za perfektní práci udělila značka Parker
Hannifin společnosti Chvalis status tzv. Premier distributora a certifikát Hydraulic Technology Center. Kromě toho je Chvalis držitelem
certifikátů dodavatelů Českých drah a SŽDC
včetně certifikací ISO a získal také certifikát
Eaton–System Partner Industrial za skvělé
servisní služby systémů této firmy.
Všechny prvky, jako jsou např. hydraulické agregáty, filtrační systémy, pneumatické
systémy apod., aplikuje i do svých výrobků,
které implementuje do požadovaných aplikací zákazníků. Kromě toho je Chvalis také
významným hráčem v oblasti vývoje, výroby
a dodávek hydraulických systémů „na klíč“ pro
mobilní aplikace v pomocných i trakčních pohonech kolejových vozidel českých výrobců.
Doba covidová včetně vládních restrikcí
„zrušila“ všechny veletržní akce, setkávání
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1

Miniagregáty a mobilní
testovací agregáty.

2

Hydraulické agregáty
a ventilové bloky pro
průmyslové i mobilní aplikace.

3

Ruční a mobilní filtrační
jednotky i zakázkové
hydraulické válce.

4

Hydraulika pro lokomotivy
a motorové vozy.

4

obchodních partnerů se musí řešit online
a přejímky nových zařízení i systémů se předávají na dálku prostřednictvím video přejímek.
Jak řeší situaci ve společnosti Chvalis, jsme
telefonicky komunikovali s jednatelem firmy
Milanem Chvalinou.
Jaká opatření jste zavedli ve firmě?
Jelikož jsme dostali výjimku od Ministerstva
průmyslu a obchodu z důvodů našeho zaměření pro dopravní sektor, jsou všechny pobočky otevřeny ve standardním režimu. Pracovníci
prošli školením ohledně hygienických návyků,
nošení respirátorů a k dodržování nařízených
opatření. Velmi nám pomáhají ionizátory vzduchu, které přes noc „filtrují ozonem“ prostředí
provozoven, aby mohli být ráno zákazníci
v bezpečí obslouženi.
Uvažujete ve výhledu o rozšíření
poboček?
Všechny naše pobočky, kterých je nyní 6, jsou
vhodně rozmístěny po celé republice: v Liberci,
Rokycanech, Sušici /On Site/, Českých Budějovicích, Prostějově a v Jihlavě, kde je navíc
služba „KANBAN“ pro zákazníky z oblasti
výroby kolejových vozidel.
Momentálně o rozšíření neuvažujeme,
nahrává tomu i pandemie covid-19, a s tím
spojené omezení výroby nejen v průmyslové

sféře. Ale naše servisní skupina má co dělat.
Díky rozsáhlému skladu náhradních dílů, který
zahrnuje přes 4500 položek, mají zákazníci
všechny potřebné díly neustále k dispozici,
nově i formou využití e-shopu.
Nahrál jste mi na další otázku ohledně
servisu, jak funguje tato služba?
Musím říct, že naše servisní služba je velmi
vyhledávanou a je přístupná nonstop na tel.:
737 222 233. Službukonající operátor je
schopen okamžitě pomoci radou, a pokud
to nestačí, vysílá na pomoc servisní vozidlo
z nejbližší lokální pobočky, aby bylo zařízení
klienta co nejrychleji zprovozněno. Servisní
výjezdový technik má k dispozici přístroje
pro měření průtoku, tlaku i teploty oleje. Je
soběstačný a schopen přímo na místě např.
zalisovat novou hydraulickou hadici, přečerpat
nebo vyčistit olejovou náplň. Právě dostupnost
velmi širokých skladových zásob naši zákazníci oceňují.
Stává se, že výjezdový technik na místě
problém nevyřeší?
Ano. Když technik vyhodnotí, že v daném případě není schopen poruchu vyřešit na místě,
ani po konzultaci s operátorem, provede zapůjčení náhradního agregátu nebo ventilového
bloku s potřebnými parametry, aby klient mohl
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obnovit provoz alespoň v nouzovém režimu do
doby, než vyřešíme opravu. Přitom je jedno,
zda jde o značku zařízení jiného výrobce, než
zastupujeme. Opravu provedeme, aby byl náš
zákazník spokojen.

s respektováním legislativních nařízení EU.
Zároveň na všech pobočkách disponujeme
novými hydraulickými akumulátory včetně
dokumentace.

Jaké výrobky a služby aktuálně může
značka Chvalis nabídnout?
Jak jsem zmínil, jsme Premier distributor
značky Parker a distributor servisních dílů
Eaton–Vickers, kromě toho také distributorem
v oblasti mazacích systémů firmy Assalub.
Nadále zajišťujeme vybraná zákaznická řešení
mazacích komponent firem SKF-Lincoln.
Od roku 2001 navrhujeme a dodáváme hydrauliku pro kolejová vozidla, pohony kompresorů pro výrobu stlačeného vzduchu, pohony
ventilátorů pro chlazení spalovacích motorů,
pohony alternátorů pro výrobu elektrické energie a také trakční pohony se všemi jízdními
režimy včetně výběhových stavů.
Pro zvýšení rozsahu servisních služeb v oblasti údržby hydraulických a mazacích olejových náplní jsme rozšířili sofistikovaný systém
odběrů vzorků oleje s prvotním označením
odběrného místa o službu „Mobilní laboratoř“
včetně okamžitého vyhodnocení a reportu
tribodiagnostického protokolu zákazníkovi.
Naměřené údaje a poznatky jsou poté zpracovány do finálního protokolu s doporučením,
jak olejovou náplň dále provozovat a udržovat
s následným reportingem zákazníkovi. Mimo

Čím se lišíte oproti konkurenci?
Je to komplexnost poskytovaných služeb,
prodejní a servisní síť poboček s kapacitou
více jak 25 servisních vozidel pokrývajících
potřeby zákazníků kdekoli v ČR. Centrála
v Hoštce je vybavena zkušebními stendy,
tribodiagnostickou laboratoří, 3D konstruováním, obrobnou, svařovnou a dalším zázemím
pro 24hodinové služby 365 dní v roce.

Odborná školení s údržbou
hydrauliky a pneumatiky vedou
certifikovaní lektoři
s dlouholetými zkušenostmi.

Jak nyní provádíte školení zaměstnanců
zákazníků?
Pro školení zaměstnanců našich zákazníků
disponujeme certifikovaným školicím střediskem, které patří do celosvětové sítě vzdělávacích center firmy Parker, a prováděné kurzy
jsou součástí globálního systému vzdělávání
Parker. V prostorách střediska je také ubytovací zázemí pro účastníky školení. Díky nové
možnosti testování na covid-19 přímo ve firmě
provozujeme školení bez omezení.
Kvůli pandemické situaci budeme od
dubna nově nabízet nejžádanější kurzy také
v elektronické formě. Jde o novinku v podobě
internetového školení i-learning.

standardních filtrací olejových náplní provádíme i odstraňování vázané a nevázané vody
z oleje za provozu pomocí mobilního filtračního
zařízení Parker PVS 600, které pracuje na
principu vakuového dehydrátoru.
Nově jsme získali titul Parker Certified
Accumulator Service Centers pro všechny naše provozovny. Jeho hlavní význam
spočívá ve standardizaci servisních služeb
a systému oprav hydraulických akumulátorů,
jako jsou výměny pryžových vaků a dalších
komponent pro zajištění 100% kvality oprav
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CYTROBOX – INTELIGENTNÍ
HYDRAULICKÝ SYSTÉM

1

S

inteligentním agregátem CytroBox
kombinuje Rexroth výhody hydrauliky
s nízkou spotřebou energie a softwarovými funkcemi. Optimalizované hydraulické a elektrické komponenty výrazně
snižují prostorové nároky. Uzavřená sestava
snižuje emise hluku a spotřebuje až o 80 %
méně energie než konvenční agregát.
Budoucnost hydrauliky
S decentralizovanou inteligencí autonomně
monitoruje CytroBox své provozní podmínky a integruje fluidní techniku do Průmyslu
4.0 a konektivity budoucnosti. Zejména
u lisů zůstává hydraulika i nadále velmi
důležitá, protože nabízí nejvyšší hustotu
výkonu a perfektní odolnost proti nárazům
a vibracím.
Na druhé straně výrobci strojů také vidí
domnělé problémy: Klasická hydraulika
je příliš energeticky náročná, hlučná, není
inteligentní, potřebuje spoustu místa, nebo
prostě nejsou ve firmě k dispozici experti,
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kteří se intenzivně zabývají fluidní technikou. Společnost Bosch Rexroth si je jistá,
že její CytroBox by měl být schopen všechny tyto protiargumenty vyvrátit.
CytroBox je modulární hydraulický agregát
pro střední výkony od 7,5 do 30 kW. Skládá
se z optimalizovaných komponentů, z nichž
každý je sám o sobě kompaktní. V porovnání s dosavadními agregáty je dosahováno
značných prostorových úspor. Hlavním
zdrojem energie je kombinace motor-čerpadlo. Nový agregát využívá výkonné vodou
chlazené synchronní motory. Jsou až o 80 %
menší než srovnatelné asynchronní motory.

Uzavřená sestava
snižuje emise hluku
a spotřebuje až o 80 %
méně energie než
konstantní agregát.

1

S inteligentním agregátem
CytroBox kombinuje Rexroth
výhody elektrohydrauliky
s nízkou spotřebou energie
a softwarovými funkcemi.

2

Modulární hydraulický
CytroBox pro střední výkony
dosahuje ve srovnání
s dosavadními agregáty
značných úspor prostoru.

Připraveni na budoucí výzvy
Automatizační řešení jsou připravena na budoucnost pouze v případě, že bude možné je
integrovat do zasíťovaného prostředí. Stroje
a jejich moduly si pak budou bezdrátově
vyměňovat informace a instrukce prostřednictvím otevřených rozhraní a takto samy
sebe monitorovat. To je přesně to, co již dnes
CytroBox nabízí, uvádí Bosch Rexroth.
Agregát je vybaven senzory, které informují provozovatele zařízení o aktuálním
stavu filtru, oleje i pohonu. Shromážděná
data jsou pak zpracována řídicím systémem
pohonu a mohou být dále snadno zpracována pomocí technologie rozhraní Open
Core Interface firmy Rexroth a integrována
do moderních konceptů strojů. Kromě toho
nabízí CytroBox provozovatelům volbu
Connectivity, která umožní využití technologií IoT snadno a bez rizika jako placenou
službu za použití (Pay-per-Use). Veškeré
informace o CytroBoxu – od jednotlivých
komponentů a provozních stavů, nadcháze-

FOTO: BoschRexroth

Propojení strojů a systémů s IT otevírá obrovský potenciál pro
hospodárnější, rychlejší a intuitivnější techniku tváření.
Jak to funguje, ukazuje řešení firmy Bosch Rexroth.
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Vysoká úspora energie
Při přerušení cyklu, kdy se akční člen
zastaví, nebo když se nástroj zvedne při
částečném zatížení, inteligentní řídicí jednotka motoru sníží otáčky podle potřeby.
V závislosti na charakteristice cyklu klesá
spotřeba energie až o 80 % ve srovnání

FOTO: BoschRexroth

2

s pohony, které jsou poháněny elektromotorem s konstantními otáčkami.
Rexroth již na bázi dlouholetých zkušeností v softwaru vytvořil odpovídající regulační
algoritmy. Synchronní motory pohánějí axiální pístová čerpadla. Jsou extrémně robustní
a osvědčují se ve stovkách tisíc aplikací
všeho druhu. Třetí základní komponent –
hydraulický blok, má zvláštní historii vzniku.
Vývojáři začali kompletně od nuly a optimalizovali geometrie kanálů kombinací simulací
FEM a CFD. Z optimalizovaného modelu
Rexroth vytvořili tvar pomocí 3D tisku.
Použitím aditivního procesu lze velmi rychle
vyrobit tvary s extrémně složitými geometriemi. Ve výrobě klasickými metodami
by tyto tvary byly možné pouze vytvořením
sestavy s více součástmi s odpovídajícím
těsněním v dělicí rovině. Naproti tomu nový

hydraulický blok sestává pouze z jednoho
odlitku, který je až o 40 % kompaktnější než
předchozí provedení. Optimalizace proudění
zlepšuje průtok oleje a snižuje tlakové ztráty.
To dále zlepšuje energetickou účinnost
a šetří pracovní médium. Litý blok zároveň
vyžaduje méně zaslepovacích zátek a odpovídajícím způsobem méně těsnění.
Vylepšená nádrž ušetří až 75 % oleje
Synchronní motor, regulátor pohonu, axiální
pístové čerpadlo a hydraulický blok jsou
vzájemně optimálně sladěny a každý zabírá
méně místa. Kromě toho se používá odplyňovací a průtokově optimalizovaná nádrž.
Na základě rozsáhlých simulací CFD vývojáři vylepšili geometrii nádrže tak dobře, že
nový agregát vyžaduje pouze čtvrtinu objemu oleje ve srovnání s klasickým provedením. Namísto 600 litrů nyní stačí 150 litrů při
minimálně stejné životnosti. Díky novému
konceptu chlazení vodou byly eliminovány
běžné chladicí trubky. Celé odpadní teplo
agregátu může být používáno pro jiné
účely, jako jsou sorpční chladicí stroje nebo
klimatizace hal, a tím i dále snižovat stopu
CO2. Všechny komponenty jsou umístěny
v kompaktní skříni, která vyžaduje podstatně méně místa.
Méně hluku, větší flexibilita
Významní koncoví uživatelé, jako je automobilový průmysl a jejich dodavatelé,
mají často interní emisní limity hluku, které
jsou výrazně pod zákonnými požadavky.
V tomto odvětví byla stanovena maximální
přípustná mezní hodnota pro průměrné
emise hluku 75 dB (A). To pro nový agregát
není žádný problém: I při maximálních otáčkách CytroBox tuto hodnotu splňuje. Bez
dalších sekundárních opatření na snížení
hluku tak jednoznačně splňuje zákonné
a také oborově specifické limity. Toho nový
agregát dosahuje díky skříni s vestavěnými
zvukově izolačními rohožemi. Takže směrem ven proniká pouze velmi malé množství
hluku přenášeného vzduchem. Na druhé
straně se vývojáři detailně zabývali složitější
otázkou hluku šířícího se hmotou. Nepřipojili sestavu motoru a čerpadla k tlumicím
ložiskům jako obvykle, ale pevně ji spojili s polymerovým betonovým základem.
Výsledkem je zvýšení setrvačné hmotnosti
a hlukové vibrace šířící se hmotou jsou
účinně absorbovány.
Nově navržená hydraulika je energeticky
účinná, tichá, prostorově úsporná a inteligentní. CytroBox tak díky škálovaným
sériovým komponentům pokrývá všechny
profily požadavků. Jako kompletní jednotka
připravená k montáži nevyžaduje agregát
při montáži, uvádění do provozu a provozu
žádné hlubší znalosti hydrauliky.

ČERPADLO
PRO MĚKKÉ ROBOTY
Vědci z Bristolské univerzity
vyvinuli unikátní elektropneumatické čerpadlo využitelné
např. při konstrukci tzv. měkkých
robotů.

Roboty s měkkým tělem se pohybují
prostřednictvím pneumatických „svalů“, které jsou selektivně nafukovány
nebo vypouštěny. Samotné svaly jsou
měkké a křehké, přitom bývají napojeny na tvrdé a nepraktické pumpy.
Nové čerpadlo tento problém řeší,
protože je malé a flexibilní.
Unikátní 5gramové elektropneumatické čerpadlo o velikosti kreditní
karty je nejen tenké a ohebné, ale
podle jeho tvůrců také levné a snadno
vyrobitelné. Experimentální zařízení má
podobu plochého váčku se vzduchovou trubicí připojenou k jedné straně,
v němž je uzavřena vzduchová kapsa
a malé množství dielektrické kapaliny.
Když je na elektrodové desky na obou
stranách váčku s kapalinou aplikován elektrický proud, nastává proces
známý jako elektroforetické kapalinové
zipování. V rámci tohoto procesu oba
pláty elektrod stlačují váček tím, že
jsou přitahovány k sobě navzájem
– začínají na jedné straně váčku a pohybují se směrem k druhé. Tato akce
způsobí vytlačování vzduchu zevnitř
vaku do vzduchové trubice, jíž prochází do připojeného pneumatického
svalu, který se začne rozšiřovat. Když
je elektrický proud vypnut, váček se
„rozepne“ a otevře zpět, čímž nasaje
vzduch ze stahujícího se „svalu“. Sílu
a rozsah pohybů aktivovaných svaly je
možné řídit změnou napětí přiváděného na elektrody.
Jakmile bude technologie dále
vyvinuta, bude ji možné použít nejen
v robotech, ale také v dalších zařízeních, např. ve speciálních oděvech
pro pohyb rukou fyzicky postiženého
nositele.
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Vodič

jící údržby až po prediktivní analýzy údržby
pomocí systému Rexroth Online Diagnostics Network (ODIN) – jsou vždy na dosah
ruky.
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PREVENTIVNÍ ÚDRŽBA
MAZIV – NEČEKEJTE NA PORUCHU
Zavedení systematické péče o oleje nám umožňuje předcházet
problémům a udržovat stroje v bezporuchovém a tím i nízkonákladovém
provozu. Díky preventivní údržbě maziv budou stroje v perfektní kondici.
1

2a

2b

3b
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3a

1

Nejnovější generace přístrojů elektrostatického
čištění olejů KLEENTEK ELC-25TP.

2a Čistotu vizuálně stejných vzorků oleje odkryje
2b spolehlivě metoda KLEENTEK – vlevo znečištěný,
vpravo čistý olej.
3a Chybějící vzduchový filtr (vlevo) a optimální
3b řešení pomocí filtrů DES-CASE (vpravo).

Prachové částice
Obrovské riziko pro stroj představují nejen
prachové částice, ale i vzdušná vlhkost.
V mnoha firmách, ať už výrobních, či logistických, obsluha nedbá na pravidelnou
výměnu zavzdušňovacích filtrů, dokonce je
někdy ani pravidelně nekontrolují. Bohužel

FOTO: Desktop Metal, Develop 3D

U

ž při skladování olejů v průmyslových
či energetických podnicích je velmi
důležité zabezpečit oleje ve skladovací místnosti k tomu určené proti kontaminaci částicemi nečistot a vzdušnou vlhkostí.
Kvůli manipulaci s oleji se doporučuje barevné označení jednotlivých odběrných míst
a nádob na doplňování oleje, aby nemohlo
docházet k záměně jednotlivých olejů. Musíme brát na zřetel, že olej v sudu v hodnotě
několika tisíc korun se implementuje do
zařízení v hodnotě miliónů korun.
Jak je patrné z obr. 4a, b, je optimální
skladování olejů pro obsluhu přehledné
a čisté, na rozdíl od nevhodného skladování, kde může docházet ke kontaminaci oleje
nebo i k záměně olejů. Také např. otevřené
víčko sudu s olejem či dolévání pomocí
zahradní konve není to nejvhodnější řešení.

4a

5a

5b

4b

4a Nevhodné stanoviště pro výdej oleje (nahoře)
4b a optimální způsob olejového hospodářství (dole).
5a Nevhodné nádoby pro doplňování oleje (vlevo)
5b a optimální řešení doplňovacím kitem.

se setkáváme i s případy, kdy zcela chybí
víčko nádrže nebo i samotný vzduchový
filtr, čímž jsou stroj nebo zařízení vystaveny riziku kontaminace vzdušné vlhkosti,
nemluvě o prachových částicích.
Musíme si uvědomit, že každý stroj nebo
zařízení potřebují dýchat čistý vzduch.
Pokud jsou stroj nebo zařízení osazeny
nevhodným vzduchovým filtrem, olej se
okamžitě kontaminuje vzdušnou vlhkostí i prachovými částicemi. Pro tento typ
problémů nabízí společnost KLEENTEK
▼ INZERCE

firmám řešení pomocí zavzdušňovacích
filtrů DES-CASE (obr. 3b), které si poradí
se vzdušnou vlhkostí i prachovými
částicemi.
Čistíme doopravdy?
Pokud se firma rozhodne čistit olej obtokovou filtrací, je potřeba přístroj napojit
tak, aby samotné čištění nepřišlo vniveč.
Ideálním řešením toho problému je napojovat přístroje na čištění či filtraci oleje
přes adaptéry a rychlospojky, které zabrání

kontaminaci oleje.
Nejlépe je ale se
obrátit na specializované společnosti, které dokáží
navrhnout to nejlepší řešení pro
danou aplikaci.
Nevhodné řešení
připojení obtokové
filtrace nejenže nesníží náklady, ale
může být i kontraproduktivní.
Poraďte se s odborníky
Dodržování jednoduchých zásad při práci
s oleji umožňuje firmám udržovat stroj
ve stále dobré kondici a vyhýbat se tak
poruchám. Tím také eliminovat neplánované odstávky zařízení, které bývají zpravidla
spojeny s vyššími náklady.
Společnost KLEENTEK, která se specializuje na oblast kondice olejů a maziv,
dokáže nabídnout každému zákazníkovi
optimální řešení jeho problému. Díky
nejmodernějším zařízením a službám v této
oblasti připraví jednotlivým zákazníkům
řešení přesně na míru, včetně vyhodnocení
jeho olejových náplní.
Jan Comorek, KLEENTEK

▼ INZERCE
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SCHWER – NEREZOVÉ KRÁLOVSTVÍ
Pro pneumatiku i hydrauliku disponuje společnost Schwer fittings
nepřeberným množstvím produktů z oblasti šroubení, armatur
i potrubních vedení z nerezavějící oceli.

S

pecialista na nerezové šroubení
Schwer fittings vyrábí v Městě
Touškov na čtyřiceti špičkových
CNC obráběcích strojích nerezové komponenty potrubní spojovací techniky v té
nejvyšší kvalitě. Samozřejmostí je poradenství a zabezpečení servisu s potřebnými
komponenty z automatizovaného skladu.
Ohledně hadic od kompletně slisovaných
PTFE s opletením z nerezového drátu, vlnitých hadic z ušlechtilé oceli a hydraulických
hadic s armaturou a objímkou, realizuje produktový management firmy se zákazníkem
také specifická řešení. Jde např. o zvláštní
armatury i materiály, jako jsou např. Hastelloy nebo titan. Faktorem přitom není jen
správný materiál hadic, ale i médium, tlak,
teplota a požadované poloměry ohybu.
Šroubení pro pneumatiku
Zde jsou v nerezovém provedení šroubení
Push-In a Push-On, které se liší v technice
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2

Na špičkových CNC
strojích jsou vyráběna
nerezová šroubení
v nejvyšší kvalitě.

spojení. V prvním případě
se hadice zasouvá, ve
druhém se nasazuje na
speciálně vytvarované
hrdlo.
U Push-In tvarovek
se hadice zastrčí až
na doraz a její spolehlivost těsnění zajišťuje speciální fixační
kroužek. Tlakem na
uvolňovací kroužek
a současným tažením
hadice se spojení opět
uvolní. Díky tomu je při
montáži i demontáži
zajištěna jednoduchá manipulace bez
narušení těsnosti i při mnohém opakování. U spojení Push-On se hadice nasazuje
na vytvarované hrdlo a upíná se převlečnou maticí. Se základním tělesem tvoří
kompaktní jednotku.

FOTO: Schwer fittings
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DYNAMICKÉ
SERVOMOTORY
Nová rodina vysoce dynamických
lineárních servomotorů, kterou
německý výrobce Beckhoff
označuje jako řadu AL8000,
disponuje zrychlením až 30 g.

FOTO: Schwer fittings, Beckhoff
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Šroubení pro hydrauliku
Srdcem hydraulického šroubení na podle
EN ISO 8434-1 (DIN 2353) je řezný kroužek.
Ve většině případů se používají speciálně
vyvinuté a společností Germanischer Lloyd
testované dvouhranné řezné prstence, které
se nesčetněkrát osvědčily díky velmi přesnému zhotovení a nejvyšší spolehlivosti.
Řezný prstenec ve smontovaném šroubení
má tři těsnící místa.
Tato šroubení se dělí do tří řad: LL, L a S.
Řada LL je určena pro oblast nízkého tlaku
(do PN 100), např. pro stlačený vzduch,
umělohmotná potrubí apod. Řada L se používá při větším tlaku (do max. PN 315), např.
v oblasti měřicí a regulační techniky, plastů,
v letecké dopravě nebo v hydraulických
zařízeních. Řada S je určena pro silné tlakové
nárazy (do PN 400, při užití kuželových závitů
až do PN 630), kmitání a velké mechanické
zatížení např. v těžkém strojírenství, výrobě
lodí, hornictví, chemickém a petrochemickém
průmyslu apod.
Příruby SAE
Široká nabídka různých kombinací a velikostí přírub SAE od standardních až po
vysokotlaká provedení zajišťuje velkou

1

Pod značkou Schwer fittings najdeme
i specifická řešení hadic pro pneumatiku
a hydrauliku.

2

Pro pneumatická zařízení jsou určena
šroubení Push-In a Push-On v nerezovém
provedení.

3

Šroubení na zářezný prstenec se dělí od nízkých
tlaků až po silné tlakové nárazy.

4

Příruby SAE jsou speciálně určené pro
vysokotlaké a hydraulické rozvody a agresivní
média.

flexibilitu a volnost při navrhování potrubních
systémů.
Protikusy přírub jsou standardně dodávány
bez těsnicího O-kroužku se závitem v provedení samice. Příruby jsou kované a vyznačují se vysokou pevností v tahu. Využívají
se především tam, kde lze očekávat silné
vibrace, vysoké tlaky či mechanické napětí,
protože zaručují nejvyšší možnou bezpečnost potrubních systémů. Jejich použití je
díky vysoké spolehlivosti upřednostňováno
v konstrukcích na volném moři, v loďařství,
v petrochemickém průmyslu či v papírenských strojích.

Nová řada AL8000 má modulární
koncept cívky, takže každá primární
část sestává ze stejných segmentů.
Díky tomu jsou nejen jako celek velmi
krátké, ale také je vytvořena přesně
symetrická sestava, která zajišťuje
šroubovací kompatibilitu mezi všemi
lineárními motory v sérii. Design navíc
zvyšuje flexibilitu a přizpůsobivost
požadavkům zákazníka.
V rámci maximálního počtu 45 cívek
lze libovolnou délku vyrobit v krocích po třech. Portfolio produktů je
doplněno sekundárními díly v různých
délkách, aby bylo možné realizovat
různé aplikace.
Novinka je vhodná pro dynamické
i výkonné lineární osy a skládá se
ze tří řad s různými šířkami:
50, 80 a 130 mm. Špičkové síly
u modelu AL802x jsou od 120 do
720 N, u AL804x od 225 do1800 N
a u AL806x od 1800 do 6750 N.
Každá řada má velký výběr primárních
součástí, které se liší počtem cívek,
sladěnými typy vinutí a možnostmi
chlazení (volitelně s vodním chlazením, nebo bez něj).
Kromě vysokého zrychlení má nová
generace AL8000 i další výhody,
např. rovnoměrnou, okamžitou sílu,
vysoce přesné polohování, nulové
mechanické opotřebení, úplnou
absenci samovolného pohybu (což
dává precizní kontrolu nad tuhostí),
velmi nízký tepelný odpor (tzn. vyšší
využitelný výkon), ochranu před tepelným přetížením pomocí integrovaných
teplotních senzorů apod.

www.schwer.com
techmagazin.cz l 39

PŘÍLOHA ROZHOVOR – JIŘÍ PAVLŮ

DLOUHODOBÝ RŮST, ALE NE „NA SÍLU“
V letošním roce oslavila společnost SEALL 30. výročí své existence.
Při této příležitosti jsme položili několik otázek jednomu z majitelů
a jednatelů společnosti, Ing. Jiřímu Pavlů.

www.seall.cz
ských provozech. Možná proto nás tato
práce nikdy nezačne nudit.
Kdybyste měl říci nějakou vlastnost,
která je v DNA firmy, která by to byla?
Rosteme přirozeně, postupně a bez velkých
výkyvů. Nežádáme o finanční injekce zvenčí, nežadoníme o dotace, nerosteme „na
sílu“. Co vyděláme, investujeme do firmy.
Dnes díky tomu máme 70 kvalifikovaných
lidí a přes problémy, které nám stejně jako
celé společnosti přinesla pandemie, se
snažíme udržet tým a zajistit si jistotu i do
budoucna – náš tým je významným faktorem našeho úspěchu.
Ale zpátky k vaší otázce. Možná nejvíc by
to byla odbornost, na které si zakládáme,
a pak i naše zkušenosti a flexibilita. Možná
se to jeví jako příliš banální odpověď, ale
kdybychom nepoužívali odbornost a selský
rozum a nehledali funkční řešení, nemohli
bychom na trhu 30 let existovat a dlouhodobě růst.
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Kvalifikovaný
tým je významným
faktorem úspěchu
firmy.

A co se týká trendů ve vašem oboru –
tedy pneumatice a hydraulice?
Čím dál víc do našeho oboru zasahuje

FOTO: SEALL

Ve vedení společnosti jste již od roku
1991, stále Vás to baví?
Hydraulika a pneumatika vám neustále
rozšiřují životní obzor a vy se v různých
provozech neustále setkáváte s novými
podmínkami, postupy a řešeními. Vidíte,
jak se co vyrábí a zamýšlíte se, jaká
řešení zvolit, co zlepšit, zjednodušit či
zdokonalit. Jednou jste v jaderné elektrárně, pak řešíte otevírání dveří autobusů
nebo vlaků, příště za vámi přijde zákazník, že potřebuje vysokým tlakem tvářet
nerezové trubky.
Jsme u technologie výroby dílů do aut,
pohybujeme se kolem obráběcích strojů,
děláme i do těžebních strojů, lesnictví, zemědělství, stavební techniky, vodních děl,

Jak je těžké obstát v době, kdy
na váš obor útočí nejrůznější
„Kdybychom
technologické inovace
nepoužívali odbornost
a zároveň je jednoduché
a selský rozum a nehledali
cokoli nakoupit či
funkční řešení, nemohli
bychom na trhu 30 let
přeprodat globálně?
existovat a dlouhodobě růst,“
Jediná šance je mít dobré
dokonce jsme v Asii řešili
říká Jiří Pavlů, jednatel
jméno. Naslouchat zákazníhydrauliku na vesmírné obspolečnosti SEALL.
kovi, říkat pravdu a navrhovat
servatoři. Stavíme jednoúčefunkční řešení. Vždycky můžete
lové stroje a zařízení, zkušební
najít překupníka, garážovou firmu,
standy a poskytujeme řadu dalších
internetový obchod, který bude levnější. To
zajímavých technických aplikací. Jsme
je dnešní realita. Jenže do našich poboček
schopni naši optiku zaostřit na pestrou
zákazníci stále jezdí i několik desítek kilopaletu technických aspektů – od problému
metrů, protože ví, že jim poradíme a zárotypu netěsnicího o-kroužku až po návrh,
veň, když už něco vymyslíme a postavíme,
montáž a údržbu výrobní linky ve strojírentak to bude fungovat a nenecháme je ve
štychu ani v následné údržbě. To si na
internetu ani ve slevové akci nekoupíte.

elektronika a automatizace. Pro nás je to
do určité míry nepříjemná věc, protože
klasická pneumatika a hydraulika bývá
v některých segmentech nahrazována
elektromechanikou. Ale na druhé straně
je náš obor neuvěřitelně široký a flexibilní. Například tekutinové mechanizmy najdete téměř ve všech oblastech
a v některých aplikacích jsou stále
nenahraditelné. Zákazníci také hledají
úsporné a spolehlivé řešení. Úsporné
energeticky – i co se týká dalších nákladů na údržbu. A s tím jim samozřejmě
umíme také pomoci.

HYDRAPULSE „ELEKTRIFIKUJE“
HYDRAULIKU
Kalifornská firma Terzo Power Systems vyvinula
první inteligentní elektrifikovaný hydraulický systém.
Integrovaná elektronika
1
Stavový LED světelný prstenec

CanBUS / EtherCat

Kdo je vůbec typický zákazník
SEALLu?
Zákazníci se dají rozdělit do několika
skupin. První z nich jsou „opraváři“.
Ti jen potřebují vyměnit starší díl za
nový nebo někde něco rozšířit. Jsou to
odborníci, kteří vědí, pro co si jedou,
my jim to dáme a oni se k nám zase
vracejí. Následuje skupina uživatelů
strojů s fluidními systémy, těm nabízíme
komplexní servisní služby od preventivní údržby až po generální opravy
nebo přestavby strojů. Pak je skupina
zákazníků, která něco projektuje – ti si
vezmou katalogy nebo s námi debatují
nad CAD soubory. Těm pomáháme
hledat nejlepší cestu k realizaci jejich
záměru. Ale máme také stále dost
zákazníků, kteří mají jen obecnou myšlenku či představu a nevědí, jak ji uvést
do reálného života. My si musíme celou
problematiku nastudovat a nabídnout
komplexní řešení od návrhu až po dodávku stroje nebo zařízení.

FOTO: Terzo Power

Co aktuálně připravujete pro
zákazníky?
Jako každým rokem pracujeme na rozšiřování našeho portfolia zboží a služeb,
přičemž tím asi nejvýznamnějším počinem je, že jsme začali vyvíjet a vyrábět
zařízení, které nám umožní zefektivnit
oblast služeb a současně více rozšíří
naši činnost do oblasti výroby, kterou
jsme dosud s problémy kooperovali.
Podrobnosti si ovšem v tuto chvíli ještě
necháme pro sebe.
Měl byste pro vaše zákazníky na
závěr nějaké poselství?
Předně bych všem popřál mnoho zdraví
a štěstí v této zvláštní době. Děkuji
našim zákazníkům, zaměstnancům i dodavatelům za spolupráci a ochotu čelit
výzvám vyplývajícím z aktuální situace
ve světě. Zákazníkům pak také děkuji
za to, že se na nás s důvěrou obracejí
a ujišťuji je, že i nadále budeme činit
maximum pro naplnění jejich požadavků.
Jsme s vámi, držte se!
Petr Vorlíček

Motor s permanentními magnety

Strana pohonu / strana čerpadla

Integrované čerpadlo
2

N

ovinku charakterizují její tvůrci jako
první kompaktní a energeticky efektivní inteligentní hydraulické řešení na
světě pro elektrifikaci kapalinové energie.
Jde o plně integrovanou hydraulickou jednotkou se zabudovanou inteligencí.
Systém s elektronicky řízeným motorem
a čerpadlem je obsažen v malém kompaktním formátu, což z něj činí atraktivní řešení
v oblasti hydraulického výkonu. Umožňuje
elektrifikaci kapalinou poháněných řešení,
jako jsou čerpadla chladicí kapaliny, vzduchové kompresory, hydraulické pohonné
jednotky a pomocné systémy v průmyslových, mobilních a dalších zařízeních.
Plug-and-play koncept Hydrapulse je
plně přizpůsobitelný a lze jej nainstalovat
s drobnými úpravami designu nezávisle
na nastavení od výrobce. Od začátku byl
navržen pro provoz v nejextrémnějších
prostředích, proto využívá komponenty
certifikované pro automobilovou elektroniku. Hydropulse jsou odolné vůči otřesům
a vibracím a schopné zvládat teplotní
extrémy, aby byla zajištěna vyšší životnost
a menší riziko míry selhání a dalších problémů s trvanlivostí nebo spolehlivostí. Když
elektronika na úrovni spotřebitele selže,
systém funguje dál.
Firma vyvinula vlastní plně uzemněný
motor, který může hydraulickému systému
poskytovat téměř okamžitý výkon. Motorový systém s nízkou setrvačností byl vyvinut
speciálně pro mobilní průmyslové aplikace a může pracovat v nejextrémnějších
podmínkách – dokonce i pod vodou. Podle
výrobce může tento typ motoru poskytovat
konstantní točivý moment i při volnoběžných otáčkách, což umožňuje zajišťovat

1

První kompaktní a energeticky efektivní
inteligentní hydraulické řešení na světě.

2

Elektrohydraulické pohonné jednotky:
(vlevo) 30 kW, (vpravo) 1,5 kW.

průtok, tlak i směr kapaliny ve funkci
Power-on-Demand. Významně tak zvyšuje
účinnost systému.
Měnič obsahuje výkonovou elektroniku pro přesné ovládání motoru a spínací
tranzistory umožňují řídit otáčky i točivý
moment motoru tak přesně, že je možné
polohování hydraulického válce s otevřenou
smyčkou pro mnoho aplikací.
Každá jednotka Hydrapulse je osazena
dvěma integrovanými digitálními snímači tlaku (jeden senzor pro každý výstup),
což umožňuje monitorovat výstup tlaku
v každém okamžiku a použít tyto informace
k uzavření „tlakové smyčky“ a zajistit tak
plnou kontrolu tlaku. Požadovanou hodnotu
tlaku lze jednoduše nastavit za chodu
a Hydrapulse tento tlak zajistí.
Vladimír Kaláb
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SPOLEHLIVOST NÁS DĚLÁ SILNÝMI
Zubové hydrogenerátory a pojistné ventily pro nízkotlaké mazací
systémy značky Rickmeier, kterou má společnost Hydroma ve svém
portfoliu, jsou skryty v mnoha průmyslových aplikacích a zajišťují
spolehlivou činnost ostatních strojů.

1

1
Zubové
hydrogenerátory se
vyznačují robustní
konstrukcí, průtok se
generuje kalenými
ozubenými koly.

2

2
Univerzální
hydrogenerátor má
unikátní schopnost
vytvářet průtok v jednom
směru bez ohledu na
směr otáčení hřídele.
3
Při změně směru
otáčení na vstupní
hřídeli sám udržuje vždy
stejný směr proudění.

3

4

T

ypicky se používají pro naftové a plynové motory, technologii vozidel,
konstrukci chemických zařízení, inženýring elektráren a výrobu větrné energie,
stavbu lodí a řadu dalších aplikací v oblasti
strojírenství. Firma vyvinula zubové hydrogenerátory v mnoha různých provedeních,
ale nabízí i speciální vývoj. Navrhuje také
olejové systémy pro mazání převodovek,
pohonů, kompresorů a turbín, větrné
elektrárny i ložiska. Jak firma zdůrazňu42 l 03-2021

Díky neustálému vývoji
vznikají spolehlivá
řešení hydrogenerátorů
s vynikajícím sacím
výkonem, nízkou
hlučností a dlouhou
životností.

je, výrobky podléhají neustálému vývoji
ve spolupráci se zákazníky a uživateli ve
všech průmyslových sektorech. To vede ke
spolehlivým technickým řešením, jako jsou
hydrogenerátory s vynikajícím sacím výkonem, nízkou hlučností a dlouhou životností.
Standardní zubové hydrogenerátory
(mechanicky i elektricky poháněné) se
vyznačují důmyslnou robustní konstrukcí,
kombinovanou s minimálním počtem dílů,
zajišťující velmi nízkou provozní hladinu

FOTO: Rickmeir, Hydroma

4
Díky malému počtu
dílů je u standardních
zubových generátorů
zajištěn velmi nízký
provozní hluk.

5
Převodovka
s UNI-hydrogenerátorem
pro větrné elektrárny.
6
Mazací čerpadlo (modré
zařízení) pro větrné
turbíny.

5

6

hluku. Základní verze se skládá z tělesa
předního a zadního víka, průtok se generuje kalenými ozubenými koly. Ložisková
pouzdra zajišťují dlouhou životnost a zlepšují schopnost chodu „na sucho”. Hnací
hřídel je opatřena radiálním těsněním nebo
(je-li vyžadováno) mechanickým utěsněním. Integrovaný pojistný ventil je volitelný.
Univerzální hydrogenerátory s označením UNI (s vnitřním ozubením, mechanicky hnané) mají i pozoruhodnou unikátní
schopnost vytvářet průtok v jednom směru bez ohledu na směr otáčení hřídele.
To je předurčuje pro aplikace, kdy není
povolen obrácený tok média. Hydrogenerátor při změně směru otáčení na
vstupním hřídeli sám udržuje vždy stejný
směr proudění.
Například ve větrných turbínách,
převodovkách lodí nebo v plynových
generátorech umožňují hydrogenerátory
UNI kompaktní integraci, protože nejsou
vyžadovány žádné spínací ventily. Jejich
promyšlený design s minimem dílů má
podstatné výhody oproti jiným řešením –
neobsahují žádné opotřebitelné díly, jako
jsou dynamická těsnění a ventily, takže
mají nízké požadavky na údržbu a vyznačují se dlouhodobým provozem bez
nutnosti servisu.
www.hydroma.cz

▼ INZERCE

CMYK

vÝZnaMnÝ DoDavatel
HYDRaUliKY na česKÉM
a slovensKÉM tRHU.
Hlavní činnosti společnosti:
• Prodej hydraulických komponentů
• Tvorba a projektování hydraulických systémů
• Výroba, montáž a prodej hydraulických agregátů pro mobilní
a průmyslové aplikace založené na vysoce kvalitních komponentech
• Technická pomoc, poradenství, servis a optimalizace
hydraulických systémů

. . . kvalita, výkon, spolehlivost
navštivte náš e-shop www.hydroma.cz

Hydroma, spol. s r. o.
Vlčnovská 2477, 688 01 Uherský Brod
Česká republika

PLASTY A CHEMIE

O KROK BLÍŽE K UDRŽITELNÉ BUDOUCNOSTI
Výzvy jako prevence vzniku odpadu, posilování konkurenceschopnosti
či snižování uhlíkové stopy mají společné řešení – cirkulární ekonomiku,
koncept směřující k opětovnému využívání výrobků a zpětnému
získávání zdrojů. Jak se tato teorie dostává do praxe, odrážejí posuny
v chemickém průmyslu.

1

Uzavření materiálové smyčky v segmentu
elektromobility
Podle současných odhadů bude potřeba
v roce 2030 zlikvidovat přes 1,5 milionu
44 l 03-2021

Koncept cirkulární ekonomiky
směřuje k opětovnému využívání
výrobků a zpětnému získávání
zdrojů.

2

Chemické látky jsou přítomny
v 95 % veškerých výrobků na trhu.

3

Recyklační proces BASF může
sehrát významnou roli při zavádění
udržitelné mobility v Evropě i jinde
ve světě.

4

BASF vyvíjí nový chemický
proces, který snižuje uhlíkovou
stopu a dokáže z akumulátorů
elektromobilů zajistit velmi čisté
lithium s vysokým výnosem.

5

Vědci objevili blahodárné účinky
stromu rambutan (příbuzný liči)
na lidskou pokožku a tvorbu
kolagenu.

6

Pěstováním rambutanových
zahrad vzniká environmentálně
zodpovědný dodavatelský řetězec
s ekologickou certifikací.

2

metrických tun akumulátorových článků
z elektromobilů. Kromě toho existuje šrot
z výroby článků, aktivních katodových materiálů i jejich prekurzorů. Recyklací je možné
zpětně získat a opětovně zpracovat cenné

látky jako lithium, kobalt či nikl.
Aby však šlo baterie recyklovat, musí
se nejdřív demontovat a rozdrtit, přičemž
vzniká tzv. „černá hmota“. Z té lze suroviny
získat pomocí chemických procesů, čímž se
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D

ůraz na šetrnost a udržitelnost se čím
dál víc propisuje do chování zákazníků, a tím pádem i do způsobu podnikání. Firmy, které dokážou poskytnout řešení
pro transformaci na cirkulární ekonomiku,
budou mít do budoucna zásadní konkurenční výhodu. V jádru těchto převratných změn
stojí chemický průmysl.
„Chemické látky jsou přítomny v 95 %
veškerých výrobků na trhu. Skutečná změna
v celkovém pojetí ekonomiky tak bez přispění chemického průmyslu není myslitelná,“
zdůrazňuje Filip Dvořák, generální ředitel
českého zastoupení BASF.
Skupina BASF jako největší chemická
společnost na světě jde tomuto trendu
vstříc a spustila nový Program cirkulární ekonomiky. Do roku 2030 chce zdvojnásobit
tržby z řešení pro cirkulární ekonomiku na
17 miliard eur. Soustředí se přitom na tři
oblasti: cirkulární suroviny, nové materiálové
cykly a nové obchodní modely.

1

lahve se vyrábějí z polyethylentereftalátu
(PET), zatímco víčka jsou z polypropylenu
(PP). BASF proto vyvinula a nabízí různé přísady, jež v rámci stávajících řetězců zlepšují
recyklovatelnost plastů.
Zároveň však BASF poskytuje také doplněk mechanické recyklace v podobě recyklace chemické. Ta dává šanci i odpadům
smíšeným a znečištěným, z nichž je BASF již
nyní schopna vyrábět komponenty pro automobilový průmysl, zdravotnické pomůcky,
nebo dokonce obaly na potraviny.

3

Organické suroviny z udržitelných zdrojů
Další pilíř Programu cirkulární ekonomiky
představují obnovitelné materiály z trvale
udržitelných zdrojů, jejichž podíl ve výrobě
plánuje BASF zvyšovat. Příkladem toho
je program Rambutan, v jehož rámci se
4
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snižuje uhlíková stopa kovů v akumulátorech
nejméně o 25 %.
Jedná se však o proces mimořádně
energeticky náročný, případně generující
obrovské množství solí, jehož surovinový
výnos zůstává i tak příliš nízký. BASF proto
vyvíjí nový, vysoce účinný chemický proces,
jenž dokáže z akumulátorů zajistit velmi
čisté lithium s vysokým výnosem, zamezuje
plýtvání a oproti dosavadním procesům dále
snižuje uhlíkovou stopu.
Přísady na zlepšení recyklace plastů
Studie společnosti Conversio uvádí, že
globální roční produkce plastového odpadu
dosahuje 250 milionů metrických tun, který
se však recykluje jen z nepatrné části. To je
dáno mimo jiné složením plastů.
Při mechanické recyklaci, která je zatím
v ČR i EU jedinou zákonně uznanou metodou recyklace plastů, se plastový odpad
rozdrtí a roztaví, čímž vzniká recyklát. Ten se
následně použije na výrobu nových produktů. Takto získaný materiál ale není vhodný na
mnohé aplikace bez dalšího zpracování.
Jedna z příčin tkví v tom, že opakovaným
používáním a zpracováním se často poškozují polymerové řetězce do té míry, že plast
ztratí potřebné kvality. Plastový odpad navíc
tvoří směs různých druhů plastů, jež od sebe
nelze jednoduše oddělit. Třeba nápojové

5

6

získávají vysoce kvalitní účinné látky pro
kosmetické výrobky z částí rostliny, které se
dříve nepoužívaly: surovinou chemického
průmyslu se stávají kořeny, listy, stromová
kůra či semena.
Vědci takto objevili mj. blahodárné účinky
extraktu z listů stromu rambutan (blízkého
příbuzného liči, po němž byl program pojmenován) na lidskou pokožku a tvorbu kolagenu.
V zájmu udržitelného získávání kosmetické složky z rambutanu BASF vytvořila
společensky i environmentálně zodpovědný
dodavatelský řetězec s místními partnery
ve Vietnamu a začala s pěstováním prvních rambutanových zahrad s ekologickou
certifikací.

Firmy, které dokážou
poskytnout řešení
pro transformaci na
cirkulární ekonomiku,
budou mít do
budoucna zásadní
konkurenční výhodu.

Se Zelenou dohodou ruku v ruce
Úsilí o zvýšení udržitelnosti, v němž BASF
započala již v 90. letech, se nyní potkává se
Zelenou dohodou pro Evropu.
„Politický závazek EU ke klimatické neutralitě nám dává za pravdu v tom, že směr,
kterým jsme dříve vykročili, je správný. Na
této cestě jsme partnerem velkým evropským společnostem a mě velice těší, že snaha o trvale udržitelnou budoucnost rezonuje
čím dál více i na českém trhu,“ doplňuje Filip
Dvořák.
Petr Kostolník
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BRITÁNIE CHYSTÁ LETIŠTĚ PRO TAXI DRONY
První letiště pro létající taxi a nákladní drony by mělo vzniknout
už letos v Británii. Projekt počítá se stovkami takovýchto
futuristických dopravních terminálů.

2

P

rojekt s označením Urban Air Port
(UAP) se má stát prvním městským
letištěm pro létající taxi na světě.
Jeho realizaci zajistí stejnojmenný londýnský developer, který díky vládnímu grantu
plánuje do pěti let instalovat na dvě stovky
prefabrikovaných letišť. První z nich má
být hotovo v listopadu v městě Coventry
a jeho provoz se úplně obejde bez připojení
k městské síti. Coventry si Urban Air Port
vybral nejen kvůli poloze ve středu Anglie,
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Elektrické autonomní
taxi bude muset řídit
a koordinovat
centrální navigační
systém, který by
měl bránit riziku jejich
kolize.

1

Britský projekt Urban Air Port se má stát prvním
městským letištěm pro létající taxi na světě.

2

Umístění Urban Air Port na vodní ploše bude
k dispozici příměstským plážím.

3

Obdobný projekt sítě vertiportů má za cíl
vybudovat ekologickou dopravní síť spojující místa
po celé Floridě.

ale i dlouhé historii leteckého a automobilového průmyslu ve městě a okolí.
„Závod o první pasažéry v letounech
eVTOL (s kolmým startem i přistáním) už
probíhá a je nezbytné se na to připravit.
Urban Air Port zlepší spojení našich měst,
zvýší produktivitu a pomůže Velké Británii
být v čele zcela nové globální čisté ekonomiky,“ uvedl zakladatel společnosti Ricky
Sandhu.
Celý projekt má stát nanejvýš 2,5 mil.
liber (téměř 75 mil. Kč), z nichž však skoro
polovinu zafinancují prostředky z grantu
britské vlády pro výzkum a inovace v rámci
programu Future Flight Challenge na vývoj
bezemisního létání. Celkové náklady na budování potřebné infrastruktury jsou nicméně
odhadovány na 175 mil. liber a firma se nyní
snaží přilákat investory.
Oproti běžnému heliportu je UAP
s průměrem 14 metrů prakticky poloviční

FOTO: Urban Air Port

1

3

(konkrétně o 60 % menší), nicméně bude
vyhovovat i pro vrtulníky. Jeho hlavními
klienty však budou létající taxíky a nákladní
drony. První elektrické létající vozidlo chce
společnost představit na podzim.
Mohl by se jím stát např. dvoumístný
16rotorový stroj čínské firmy EHang, který

chce výrobce uvést do provozu ještě letos,
o dva roky později by ho mohl následovat
evropský Volocopter, 18rotorové létající
taxi vyvinuté v Německu. Samotný Urban
Air Port spolupracuje mj. s automobilkou
Hyundai, která pracuje na vlastním elektrickém letounu eVTOL, s jeho komerčním

provozem se však počítá až od roku 2028.
Do projektu UAP se zapojí i britská Malloy
Aeronautics, která vyvíjí nákladní drony, jež
chce v Coventry rovněž testovat.
Na druhé straně Atlantiku připravuje
obdobný projekt sítě tzv. vertiportů aliance
španělské dopravní společnosti Ferrovial
a německé firmy Lilium, vyvíjejících
elektrická proudová letadla eVTOL. Jejich
cílem je vybudovat ekologickou alternativní
dopravní síť spojující místa po celé Floridě.
Vertiporty budou poskytovat infrastrukturu
pro přistání, dobíjení i vzlétnutí s cestujícími,
stejně jako letiště pro letadla. Na jaře bude
oznámeno umístění prvního z plánovaných
vertiportů na jižní Floridě. Společnost očekává, že tamních zhruba 20 mil. obyvatel
bude žít do 30 minut od těchto vertiportů
a 140 mil. každoročních návštěvníků
„slunečního“ státu získá vysokorychlostní
alternativu pro své cesty.
Petr Mišúr

LÉTAJÍCÍ CADILLAC A STROJE HÝČKAJÍCÍ PASAŽÉRY
Poté, co na aerosalonu ve Farnborough v roce 2018 představila svůj koncept
elektrického létajícího taxi s kolmým startem a přistáním firma Rolls Royce,
se do segmentu eVTOL pustila další automobilka – GM.

1

FOTO: GM, Lilium

N

a letošním CESu ukázala svůj projekt vzdušného elektrotaxi značka
Cadillac, zaměřená hlavně na luxusní
vozy. Autonomní létající taxi Vertile připomíná spíše dron – jde v podstatě o jakousi
elegantní kabinku pro jednoho pasažéra,
což napovídá určení spíše na kratší vzdálenosti. Podle informací, které o projektu
firma sdělila, je stroj určen např. k vyzvednutí cestujícího na střeše a přemístění na
Vertiport nejbližší jeho cíli. Vertile je vybaven
90kWh motorem, který má umožnit cestovat rychlostí až 90 km/h. Na funkčním
prototypu se aktivně pracuje.
Spolu se svou vizí budoucnosti elektromobility vzdušné přepravy prezentovala
automobilka i koncept Celestic – autonomní
elektromobil navržený s maximálním kom-

2

1

Vertile značky Cadillac je vybaven 90kWh
motorem, který má umožnit cestovat rychlostí až
90 km/h.

2

Autonomní taxi Vertile připomíná spíše dron a je
určen pro jednoho pasažéra.

fortem pro cestující, prošpikovaný nejrůznějšími biometrickými senzory, které budou
neustále sbírat data o pasažérech a jejich
tělesných funkcích, analyzovat je a na jejich
základě poté uzpůsobovat teplotu, vlhkost
vzduchu, osvětlení, propustnost hluku
z okolí, nebo dokonce i vůni.
GM hodlá v průběhu následujících pěti let
investovat do elektromobility a technologie
autonomního řízení velkorysou sumu zhruba
27 mld. dolarů.
Do vzduchu se chystají vyrazit i další
automobilky. Stellantis na CESu oznámila

partnerství s kalifornskou firmou Archer
Aviation, jejímž cílem je zahájit provoz
první elektrické letecké společnosti na
světě. Stellantis-Archer eVTOL je navržen
pro dopravu cestujících na krátké vzdálenosti, např. z centra města na odlehlé
letiště. Hyundai loni představil svůj eVTOL
pro čtyři cestující a pilota, Toyota ohlásila
investici ve výši téměř 400 mil. USD do
spuštění eVTOL Joby Aviation, Mercedes-Benz zase investuje do aerotaxi vyvinutého partnerskou firmou Volocopter, a Audi
se již dříve spojilo s Airbusem a Italdesignem, aby vytvořily elektrickou a autonomní kombinaci kvadrokoptéry a městského
vozidla.
Josef Vališka
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NOSITELNÁ ELEKTRÁRNA
Elektronická zařízení, která nosíme na sobě, potřebují ke svému
provozu energii, jež jim obvykle dodávají baterie, ale co kdyby
se elektrárnou stalo samotné tělo?
1

1

Biopalivové články umístěné na hrudi získávají
energii z potu.

2

Triboelektrický generátor generuje elektřinu
třením při pohybu.

3

Vyrobená energie z obou zdrojů se ukládá do
superkondenzátoru.

4

Termoelektrický generátor přeměňuje dotykem
s pokožkou přirozené teplo lidského těla na
elektřinu.

5

Dynamická kovalentní chemie umožňuje
zařízení samoléčbu a rekonfiguraci podobnou legu.

3

2

Košile s vlastní sítí
Oblečení Wearable microgrid, o němž vědci
z univerzity v San Diegu (UCSD) informovali
v časopise Nature Communications, obsahuje potní biopalivové články, triboelektrické generátory poháněné pohybem a superkondenzátory pro skladování vyrobené
elektřiny.
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Každé zařízení poskytuje jiný typ energie.
Biopalivové články na vnitřní straně košile
u hrudníku obsahují enzymy, které spouštějí
výměnu elektronů mezi molekulami laktátu
a kyslíku obsaženými v potu. Tento proces

V budoucnu chtějí
vědci napájet
nositelnou elektroniku,
která již nebude
obsahovat baterii.

Energie z prstenu
Další nositelné zařízení, které transformuje
lidské tělo na biologickou baterii, vyvinuli
vědci z Coloradské univerzity. Zařízení
popsané v časopise Science Advances je
dostatečně pružné, takže jej lze nosit jako
prsten nebo náramek, které dotykem s pokožkou využívá přirozené teplo lidského těla

FOTO: UCLA, XiaoLab

V

ědci vytvořili „chytrou košili“, která
dokáže vyrábět elektřinu potem i pohybem, a jiní zase miniaturní termoelektrický generátor využívající k její výrobě
teplo lidského těla.

vytváří nepřetržitý nízkonapěťový proud.
Triboelektrické generátory tvořené záporně
nabitým materiálem na vnitřním předloktí
a kladně nabitým na trupu se při chůzi nebo
běhu o sebe třou, čímž generují impulsy
vysokonapěťové elektřiny. Oba zdroje vyrobené energie se ukládají do superkondenzátoru, kde dochází k regulaci do jednoho
stabilního napětí, které je pak dodáváno do
elektronických zařízení, jež má uživatel na
sobě.
Všechny části jsou na tkanině vytištěny
sítotiskem a propojeny izolovanými pružnými stříbrnými obvody. Výkon zařízení není
ovlivněn opakovaným ohýbáním, zmačkáním nebo praním ve vodě, vše je flexibilní,
roztažitelné a omyvatelné.
Při testech měl dobrovolník na sobě
košili 10 minut na rotopedu, poté 20 minut
odpočíval, přičemž po celou půlhodinu byla
nositelná mikrosíť schopna napájet náramkové LCD hodinky.

4

Dynamické iminové vazby

5

Pružný

Roztažitelný
Síťově propojený polymer

k přeměně na elektřinu pomocí termoelektrických generátorů.
Do základny, kterou tvoří pružný materiál
polyimin, jsou vloženy tenké termoelektrické čipy propojené drátkem z tekutého kovu.
Konečný produkt vypadá jako kombinace
plastového náramku a miniaturních tištěných spojů. Díky konstrukci je celý systém
roztažitelný, aniž by docházelo k velkému

namáhání termoelektrického materiálu.
Zařízení umožňuje generovat přibližně jeden
volt energie na každý cm2 pokožky – což
je sice menší napětí na plochu než nabízí
současné baterie, ale dost na napájení elektroniky, jako jsou hodinky či fitness trackery. Vědci vypočítali, že rychlou procházkou
se zařízením o velikosti běžného náramku
lze vyrobit asi 5 V elektřiny, což je více, než

kolik dokáže obsáhnout řada hodinkových
baterií.
Zařízení je pružné, navíc „samoléčitelné“.
Dokáže se při poškození opravit podobně
jako biologická tkáň (při roztržení stačí sevřít oba konce, které se za pár minut spojí),
a je také plně recyklovatelné.
Petr Sedlický

KOSMICKÝ HOTEL UŽ ZA PÁR LET?
Už v roce 2025 mají být podle plánu Orbital Assembly Corporation zahájeny práce
na prvním vesmírném hotelu na nízké oběžné dráze Země.

FOTO: Voyager Station, Axiom Space

K

oncept vesmírné stanice nazvané
Voyager vznikl v roce 2012 založením
nadace Gateway Foundation, která
k realizaci vize vytvořila o 6 let později
společnost OAC (Orbital Assembly Corporation). Jejím cílem je vybudovat tento ambiciózní projekt do roku 2027. Pokud se to
podaří, půjde o největší člověkem vytvořený
objekt, jaký kdy byl do vesmíru vypuštěn.
Koncept bude však nejdříve otestován
s prototypovou stanicí v menším měřítku
s volně létajícím mikrogravitačním zařízením
podobným vesmírné stanici ISS.
Voyager má podobu velkého otáčejícího
se kruhu, který umožňuje vytvořit umělou
gravitaci (pro ty, kdo viděli film Stanleyho
Kubricka „2001: Vesmírná odyssea“ z roku
1968 nic nového) a skládat se má z řad
prstenců s celkem 24 moduly. Některé
z modulů jsou určené pro ubytování, zásoby vzduchu, vody a energie a různá zařízení
pro lidi, kteří mají být na stanici delší dobu.
Na Voyageru má ale vzniknout i hotel
vybavený pokoji pro 400 osob, restaurace
s úžasným výhledem, bar, kino, knihovny,
tělocvičny a dokonce i lázně.
Gravitace bude nastavena na podobné úrovni jako na povrchu Měsíce a jak
uvedl zakladatel Gateway Foundation John
Blincow, stanice může pomoci pochopit,
kolik gravitace naše těla potřebují – podle
reakcí lidského organizmu bude schopna
zvýšit nebo snížit rychlost otáčení, aby tak
vytvořila vyšší nebo nižší gravitaci.
Některé moduly půjdou do pronájmu
nebo prodeje soukromým firmám a vládám
(pro vládní agentury by mohl Voyager slou-

1

2

3

1

Voyager má být první komerční vesmírnou stanicí
s umělou gravitací.

2

Jednotlivé moduly komplexu Voyager budou
sloužit např. pro ubytování či restauraci.

3

Projekt Axiom Space je zaměřen na vývoj
komerčních modulů připojených k ISS, např. pro
vesmírnou turistiku.

žit k využití např. jako vědecký modul nebo
výcvikové středisko pro astronauty). A také
lidé (samozřejmě patřičně movití) by si mohli koupit jeden nebo více modulů o rozměrech 20 x 12 m pro soukromé účely, třeba
na zřízení vlastního hotelu či restaurace. Na
kolik přijde výstavba nebo za jakou sumu
bude možné pořídit modul, zatím OAC
nezveřejnila, nicméně tvrdí, že náklady na
stavbu vycházejí levněji ve srovnání s dnešními kosmickými cenami díky opakovaně
použitelným nosným raketám, jako je např.
SpaceX Falcon 9. „Bude to příští průmyslová revoluce, která vytvoří nový vesmírný
průmysl,“ uvedl John Blincow.
Plány na obdobném projektu tu ovšem
byly už dříve. Jedním z nich je kosmický hotel ruské firmy Orbital Technologies, oficiálně
nazvaný „Komerční vesmírná stanice“. Měl
nabídnout ubytování až 6 lidem ve výšce
350 km nad Zemí a plout rychlostí zhruba
30 000 km/h na spodní oběžné dráze Země.
Ovšem jak se ukázalo, záměr přivítat první
hosty ještě před rokem 2020 nevyšel.
Svou mimozemskou základnu plánuje
i texaská Axiom Space – vesmírný startup
založený před pěti lety týmem zahrnujícím
i vesmírné profesionály se zkušenostmi
z ISS. NASA tento startup využila k přidání soukromě vyvinutých modulů do ISS.
Firma doufá, že přejde od přidání prvních
komerčních modulů k vytvoření vlastních
orbitálních platforem pro výzkum, vesmírnou turistiku apod. Její první kusy by měly
být vypuštěny během několika příštích let.
Vladimír Kaláb
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KOMPAKTNÍ ELEKTRICKÝ OPEL CORSA-e
Malý hatchback Corsa už není tak malý, jak byl v první generaci, kdy jej německý
Opel začal v roce 1982 vyrábět. Současný model s délkou 4060 mm je
o 438 mm delší a nyní automobilka nabízí i elektrickou variantu.

1

V

íte, jak rozeznat elektrický hatchback
od klasického modelu Corsa 6. generace? Vlastně nijak. Opel unifikoval
svou elektrickou novinku, aby byla na první
pohled totožná se standardním modelem.
Jediným rozlišovacím prvkem je malé e
v kroužku na B sloupku a na zádi a pak také
podle registračních značek s písmeny EL.
Z povedeného designu karoserie je cítit
dynamika, ostatně kompaktní Corsa je cílena
spíše na mladší ročníky. Je plná „energie“.
Osobně se mi líbí přední část s pěkně tvarovanými hlavními světlomety (na přání s LED
Matrix), užší maskou chladiče a širokým
spodním otvorem nasávání vzduchu. Ve
spojení se 17palcovými koly vypadá pěkně,
řekl bych až elegantně.
Na redakční test jsme měli k dispozici model ve výbavě First Edition v červeném laku
s černou střechou. Jelikož dnes patří Opel
do koncernu PSA, sdílí elektrická Corsa technickou platformu s modely koncernu, jako
Peugeot e-208, Citroën ë-C4 a DS3 Crossback E-Tense. Díky synchronnímu elektromotoru o výkonu 100 kW, který je umístěn
nad přední nápravou, kterou také pohání,
je elektrický hatchback velmi živý. Dokáže
z křižovatky vystřelit a okamžitě využít plný
točivý moment 260 Nm.
Jde samozřejmě hlavně o městské vozidlo,
jehož výkon i úspornost lze navolit výběrem
vhodného jízdního režimu (Normal, Eco,
Sport). Nejúspornější režim Eco pomáhá
maximalizovat dojezdovou vzdálenost, ale na
úkor akcelerace a točivého momentu.
Uvnitř
Interiér Corsy-e je shodný s klasickou
verzí hatchbacku. Je prostorný a pěkně zpracovaný, včetně pohodlných
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4

1

Corsa-e je vyvedena v pěkném dynamickém
tvarování.

2

Interiér je prostorný ve shodě s klasickým
hatchbackem.

3

Středový displej názorně vykresluje tok energie.

4

Osobně mě nejvíc zaujala přední část Corsy.

předních sedadel, která mi velmi dobře
podpírala tělo při projíždění prudších zatáček.
Měřím ca 174 cm a pohodlně jsem se posadil

Nabíjení
Velkou výhodou kompaktního hatchbacku je
možnost 11kW třífázového nabíjení. Akumulátory o kapacitě 50 kWh lze dobíjet kromě
normálního (pomalého) nabíjení či z domácí
zásuvky také i rychlým nabíjením. I když Opel
deklaruje dojezd až 330 km, realita je jinde,
záleží na různých faktorech, jako je styl jízdy,
chladné podnebí, klimatizace apod. Jelikož je
Corsa velmi mrštná (má zvládnout stovku za
8,1 vteřiny), dojezdová vzdálenost se úměrně
k tomu také ztrácí. Řešil jsem to návštěvou
Kauflandu s rychlonabíječkou, což se mi
osvědčilo. Za půl hodiny jsem měl 80 %
energie na další jízdu a nákup k tomu.
Závěrem bych chtěl pochválit velmi pěkně
naladěný podvozek, je příjemně tužší a dobře
pohlcuje drobné nerovnosti silnice. Na čistě
elektrických vozech je pěkným prvkem tichost jízdy, na druhou stranu se musí neustále přemýšlet o způsobu jízdy a také plánování
trasy s ověřením dostupnosti nabíjecích
stanic.
Petr Kostolník
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i za sebe. Před koleny na zadním sedadle
jsem naměřil 9,5 cm a nad hlavou 9 cm. Sice
kolega se svými 196 cm tento můj názor nesdílel, neb nemohl v přední sedačce vtěsnat
svá široká záda do tvarovaného opěradla
a na zadním sedadle se hlavou opíral o strop.
Dominantou interiéru je vhodně natočený
displej multimediálního systému ve středovém panelu, který má funkce navíc, jako
sledování toku energie či efektivitu rekuperace. Co musím ocenit, že Opel upřednostňuje klasická tlačítka a ovladače některých
základních funkcí, jako je např. nastavení klimatizace, před volbou na dotykovém displeji,
která je pro řidiče za jízdy nebezpečná.
Nejmarkantnější prvek převzatý ze sesterského Peugeotu je páka voliče automatu,
který se mi zrovna moc líbí. Další změnou je
digitální přístrojový panel před řidičem, jenž
na rozdíl od klasické verze disponuje specifickými funkcemi elektromobilu.
Zavazadlový prostor Corsy-e je ale menší
při shodném rozvoru 2538 mm s klasickou
Corsou. Kvůli akumulátorům umístěným
v podlaze pod sedadly se zmenšil o ca
39 litrů na 267 litrů. Po sklopení opěradel se
sice zvětší na 1042 litrů, ale vzniká nepříjemný schod. Navíc dost místa zabírají dva
nabíjecí kabely.

TEST AUTO

PRÉMIOVÝ CROSSOVER DS 3 CROSSBACK E-Tense
Nejmladší značka DS skupiny PSA je zacílena na zákazníky s citem pro krásu.
Každý její nový model je designový klenot, a to doslovně.
Tvar diamantu je totiž všude…

Energie
Elektrický crossover disponuje stejnou
technikou pohonu jako ostatní elektrovozy
skupiny, tj. elektromotorem o výkonu
100 kW, točivém momentu 260 Nm a pod
podlahou umístěnými akumulátory s kapacitou 50 kWh. Ve spojení s automatickou
převodovkou dokáže z 0 na 100 km/h
zrychlit za 9 vteřin, což je o něco pomaleji
než Corsa-e, jelikož je nabitější technologiemi, a tudíž těžší. Výkon ale platí pro jízdní
režim Sport. Po každém nastartování je
automaticky přiřazen režim Normal, který
umožní výkon jen 80 kW a režim Eco pak
jen 60 kW. Podle toho se liší i maximální
rychlost od 95 do 150 km/h. Automobilka
deklaruje dojezd 320 km podle WLTP, nám
se povedlo na jedno nabití ujet ca 260 km.
Při jízdě po městě jsme využívali spíše defenzivní styl jízdy s dvoustupňovou rekupera-
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D

esign karoserie kompaktního modelu
DS 3 Crossback a jeho elektrická
modifikace E-Tense se v podstatě
neliší. Stejně jako vedle zmíněný sesterský
model Corsa-e i DS charakterizuje dualita, tzn., že architektura modelu umožňuje
osadit pohon spalovacím nebo elektrickým
systémem.
DS vyznává na rozdíl od ostatních značek
skupiny originální přístup se specifickým
designem ve stylu francouzského umění.
Design, který má své zajímavé křivky a linie,
získává ve spojení s velkými 18palcovými
koly na atraktivitě a svalnatém vzhledu.
Vše směřuje na zákazníky s prémiovými
požadavky.
První, co vás upoutá, kromě netradičního
vzhledu, jsou kliky dveří zapuštěné do karoserie. Přiblížením se na vzdálenost 1,5 m se
kliky vysunou a umožní vstoupit do interiéru
(předpokladem je, že máte u sebe klíč).
V netradičním vzhledu je vyveden i světlý
interiér, v kterém jsou diamanty, kam se
podíváš. Na tyto kosočtvercové prvky,
které jsou na grafice přístrojů, ovládacích
tlačítkách či na výdeších klimatizace,
panují rozporuplné názory, někomu se líbí,
jinému zase ne. Na mě interiér působil velmi
útulným dojmem a cítil jsem se po usednutí
příjemně. Všechny ovladače jsou v dobrém
dosahu řidiče. Vytknul bych jenom absenci otevírání všech oken ve dveřích řidiče,
ovladače jsou totiž umístěny na středové
konzole mezi předními sedadly.

2

3

cí. V kombinované spotřebě jsme se dostali
na 16 kWh/100 km. Stejně jako u Corsy-e
jsme využívali rychlonabíjení výkonem až
100 kW, což je umožněno sofistikovaným
teplotním managementem, tepelným čerpadlem a aktivním chlazením akumulátorů.

4

1

DS vyznává originální design ve stylu
francouzského umění.

2

Kosočtverce znázorňující diamanty zvyšují
atraktivitu interiéru.

3

Světlé provedení interiéru navozuje luxusní
atmosféru.

4

Zadní sedadla nabízí díky vykrojeným předním
opěradlům dostatek místa pro kolena.

Závěr
Lehce rozpoznatelný design vozu o délce
412 cm zaujme i interiérem, který je ve
znamení luxusu a pohody s velmi dobrým
odhlučněním. Disponuje zavazadelníkem
350 litrů (nejlepší ve třídě) a dostatečným
prostorem na zadních sedadlech.
Značka nabízí pro své zákazníky řadu zajímavých výhod, např. nonstop asistence (stačí
stisknout tlačítko DS), službu PickUp pro
odvoz vozu do servisu a zpět nebo bezplatnou servisní smlouvu, která garantuje záruku,
servisní prohlídky i určitý spotřební materiál.
Petr Kostolník
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LEGISLATIVA A PRÁVO

ZAVÁDĚNÍ INFRASTRUKTURY
PRO ALTERNATIVNÍ PALIVA
Evropská komise dne 8. března zveřejnila zprávu o provádění směrnice
2014/94/EU o zavádění infrastruktury pro alternativní paliva, která
prezentuje výsledky opatření přijatých členskými státy nejen při zavádění
infrastruktury, ale i rozvoj trhů pro alternativní paliva v Unii.

P

okud jde o zavádění vozidel
a infrastruktury v rámci
jednotlivých druhů dopravy
a mezi nimi, probíhal vývoj trhů
s různými alternativními palivy
od přijetí směrnice v roce
2014 odlišně (viz tabulka).
Aktuální stav
Jak ukazuje vývojová tabulka,
v porovnání se situací v době
přijetí směrnice (2014) trh
s elektrickými vozidly výrazně
vyspěl, zejména pokud jde o lehká elektrická vozidla (jak bateriová,
tak plug-in hybridní) a autobusy. Zejména
elektromobily zaznamenaly v období 2010–
2020 rychlý nárůst z hlediska celkového
počtu registrací vozidel a zvýšení počtu
dostupných modelů. Ve 3. čtvrtletí roku
2020 se jejich podíl na veškerém prodeji
automobilů zvýšil na 9,9 % v porovnání

s 3 % v předchozím roce. I když
je podíl na celkovém množství
automobilů stále nízký, Komise
očekává další zrychlení zavádění
těchto vozidel, a to i v souvislosti
s požadavky norem pro emise CO2
u lehkých vozidel a s tlakem na
dodržování právních předpisů
o kvalitě ovzduší.
U nákladních vozidel byl vývoj
mnohem pomalejší. Nákladní
automobily nyní začínají vstupovat na trh distribuční nákladní
dopravy a výrobci ohlásili, že
v nadcházejících letech přijdou na
trh nové modely (včetně modelů s delšími
dojezdy). Další zavádění na trh v tomto
segmentu se očekává do roku 2025, a to
také s ohledem na potřebu dodržovat
zákonné požadavky výkonnostních norem pro emise CO2 u těžkých nákladních
vozidel.

POČET OSOBNÍCH AUTOMOBILŮ POHÁNĚNÝCH
ALTERNATIVNÍMI PALIVY REGISTROVANÝCH
V EU V LETECH 2014–2020
2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Nárůst za
období
2014–2020

Bateriová
elektrická
vozidla

75 067

119 222

164 681

244 231

376 534

616 644

904 262

1105 %

Plug-in
hybridní
elektrická
vozidla

56 758

126 032

191 561

254 249

349 181

474 724

755 282

1231 %

Vozidla
na vodík

53

192

362

531

714

1187

1492

2715 %

Vozidla
na stlačený
zemní plyn

999 044

1 058 992

1 089 701

1 113 714

1 161 118

1 193 806

1 207 069

21 %

Vozidla na
zkapalněný
ropný plyn

6 906 769

7 089 523

7 232 050

7 264 118

7 628 053

7 714 409

7 707 823

12 %

Vozidla
poháněná
alternativními palivy
celkem

8 037 691

8 393 961

8 678 355

8 876 843

9 515 600

10 000
770

10 575
928

32 %

Vozidla
poháněná
alternativními palivy
v%

2,99 %

3,12 %

3,23 %

3,30 %

3,59 %

3,72 %

3,93 %

Pramen: Evropská Komise
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Vývoj trhu vozidel s vodíkovými palivovými články zaznamenal rovněž výrazné
tempo růstu, nicméně míra jejich registrace
zůstává velmi nízká, zvláště s ohledem na
pomalý vývoj v dostupnosti modelů lehkých
vozidel s palivovými články (v roce 2020 byly
v EU nabízeny pouze čtyři modely automobilů s palivovými články, a to ani ne ve
všech členských státech). Evropští výrobci
původních zařízení (OEM) rovněž neoznámili
žádné významné investice do automobilů
a dodávek s vodíkovými palivovými články.
Nicméně po zavedení nových emisních standardů pro CO2 začínají nyní výrobci původních zařízení výrazně investovat do řešení
nákladních vozidel s vodíkovými palivovými
články s ohledem na jejich sériovou výrobu
pro dálkovou přepravu po roce 2025.
Rozvoj trhu s vozidly na zemní plyn se
liší podle jednotlivých segmentů. Technologie pro vozidla na zemní plyn a jejich
součásti je plně vyspělá jak v případě
stlačeného zemního plynu (CNG), tak v případě zkapalněného zemního plynu (LNG)
fosilního i biologického původu. Vozový
park osobních automobilů činil v roce 2020
přibližně 1,2 milionu vozů. Modely vozidel
se v EU prodávají ve všech segmentech.
Počet značek dodávajících vozidla na CNG
se však v posledních letech snížil. Nákladní
automobily na zemní plyn vykazují stabilnější růst, zejména v segmentu LNG.
Pokud jde o vozový park na LPG, před
rokem 2014 čítal přibližně 7 milionů vozidel,
ale od té doby se využívání těchto vozidel
snižovalo. Tři čtvrtiny z nich byly zaregistrovány v pouhých dvou členských státech,
čili přetrvává silná zeměpisná koncentrace
těchto vozidel.
Obnovitelná kapalná paliva a syntetická
paliva – včetně e-paliv mohou být distribuována prostřednictvím stávající infrastruktury
a použita ve standardních vozidlech. Infrastruktura pro biopaliva (e85) určená k použití
v dvoupalivových (dual fuel) vozidlech existuje pouze v několika členských státech a jejich registrace zůstává na velmi nízké úrovni.
Ukazuje se, že s ohledem na dostupnost
vstupních surovin, efektivitu výrobního procesu a celkové náklady – jak u biopaliv, tak
u syntetických paliv – bude použití biopaliv

FOTO: EU

sloužit zejména těm druhům dopravy, které
je těžší dekarbonizovat (letecká, vodní).
A konečně, pokud jde o vodní dopravu, zavádění biopaliv, alternativních
paliv a pobřežních systémů pro dodávky
elektřiny (Onshore Power Supply, OPS)
je pro lodě kotvící v přístavu omezené.
V roce 2019 bylo celosvětově zadáno celkem přibližně 300 zakázek na stavbu lodí
na LNG. Množství elektrických plavidel
(včetně hybridních) v provozu na celém
světě je podobně nízké (v roce 2019 bylo
v provozu 160 lodí a dalších 104 lodí bylo
ve výstavbě).
Pokud jde o používání alternativních paliv
v železniční dopravě, elektrifikováno je přibližně 60 % sítě obsluhující 80 % celkového
objemu provozu. Nedávno byly zahájeny
první objednávky vlaků na vodíkové palivové články. Pokud jde o využívání alternativních paliv v letecké dopravě, lze biopaliva
a e-paliva již dnes mísit s petrolejem. Využití
kapalných biopaliv, která tvoří 0,05 % energetické spotřeby v letecké dopravě, je však
stále okrajové. Výrobci letadel také začali
investovat do vývoje elektrických, hybridních a vodíkových letadel.
Vývoj do budoucna
Dle hodnocení Komise měla směrnice pozitivní dopad na zavádění vozidel na alterna-

tivní paliva a jejich infrastruktury. Rovněž se
však ukázaly nedostatky současné politiky:
neexistuje podrobná a závazná metodika
pro cíle a opatření a rovněž ambice mezi
členskými státy se značně liší. Například
podíl předpokládaný členskými státy pro
elektromobily na celkovém vozovém parku
pro rok 2030 se pohybuje mezi méně než
1 % a více než 40 %.
Dále neexistuje žádná komplexní a úplná
síť infrastruktury pro alternativní paliva
v Unii. Například pokud jde o dobíjení
elektřiny, nemají rozsáhlé části hlavní sítě
TEN-T nainstalovány dobíjecí stanice každých 60 km, jak je doporučeno. Je proto
nepravděpodobné, že by se za současného legislativního rámce v následujících
letech v Evropě vytvořila potřebná síť. To
samé platí v případě infrastruktury pro jiná

Vývoj trhu vozidel
s vodíkovými
palivovými články
zaznamenal výrazné
tempo růstu, nicméně
míra jejich registrace
zůstává velmi nízká.

alternativní paliva, zejména v oblasti vodní
dopravy.
Komise proto navrhla snížit emise skleníkových plynů v EU do roku 2030 nejméně
o 55 % ve srovnání s předchozím cílem
v podobě snížení o 40 %. To má dopad
na zavádění alternativních paliv, vozidel
a infrastruktury. K dosažení těchto cílů je
dle Komise třeba výrazně zrychlit zavádění
vozidel s nulovými emisemi a související
infrastruktury. To se netýká pouze silniční
dopravy, ale rovněž dalších druhů dopravy,
jako je vodní doprava a letectví, a také je
třeba urychlit zavádění udržitelných alternativních paliv a dodávek elektřiny pro lodě
kotvící v přístavu a letadla stojící na zemi.
Kromě toho dle Komise vyvstaly nové
potřeby technických specifikací podle
směrnice, zejména pokud jde o interoperabilitu a transparentní výměnu informací
v rámci ekosystému nabíjení elektrických
vozidel. Nezbytné jsou normy pro dobíjení
těžkých vozidel a plnění kapalného vodíku.
Kromě toho bude námořní doprava a vnitrozemská plavba těžit z dalších obecných
technických specifikací, které usnadní
a posílí vstup alternativních paliv na trh,
zejména pokud jde o dodávky paliva v oblasti elektřiny a vodíku.
Petr Mišúr
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POZORUHODNÝ
PROJEKT EKOMĚSTA
Automobilka Volvo ve spolupráci se
svým mateřským městem Göteborg
připravuje vytvoření modelového
projektu pro klimaticky neutrální
město.

Na jaře letošního roku bude spuštěna Iniciativa Green City Zone, jejímž
smyslem je vybudovat uvnitř největšího
skandinávského přístavního města zcela
bezemisní oblast, kde bude fungovat
celá řada klimaticky neutrálních druhů
dopravy v kombinaci s digitálně propojenou infrastrukturou.
Možnost využít jako testovací prostředí reálné město pomůže automobilce
urychlit vývoj technologií a služeb na
poli elektrifikace, sdílené mobility,
autonomního řízení, konektivity a bezpečnosti. Mezi technologiemi, které zde
mají být testovány, patří různá řešení
a služby fungující na základě geografické pozice, jako jsou např. využívání
režimu čistě elektrické jízdy v daných
zónách a dodržování maximální povolené rychlosti, dopravní infrastruktura
propojená s automobilovými systémy
aktivní bezpečnosti a sdílení informací
mezi účastníky silničního provozu, kompletní síť snadno využitelných nabíjecích
stanic pro elektrická vozidla a autonomně řízené taxíky, které se budou dále
vyvíjet v živém prostředí.

PAŘÍŽ ZKOUŠÍ CYKLOPOHOTOVOST
Francouzská metropole nasadila do provozu
pozoruhodné cyklozáchranky. Jde o modrobílá
elektrokola schopná dorazit na místo nehody
až dvakrát rychleji než klasické sanitky.

N

ovinka, za kterou stojí francouzská
agentura Wunderman Thompson
Paris spolu s přepravní firmou
Ecox a výrobcem nákladních kol Urban
Arrow, má sloužit pro včasné ošetření
zraněných a návštěvy pacientů. Elektromotor kola je poháněn dvěma lithiovými
bateriemi s kapacitou 500 Wh, a díky
tomu, že slouží primárně jako elektrická
asistence při šlapání, měl by na jedno
nabití vydržet až 160 km. K dosažení co
nejlepších jízdních parametrů přispívá
i hliníkový rám pro relativně nízkou hmotnost či hydraulické brzdy pro spolehlivé
brzdění. Před řídítky je umístěn 150litrový
box pro lékařské vybavení, na kterém
je umístěna zmenšenina výstražného
majáčku, jaké používají sanitky. Nechybí ani siréna dosahující 140 db, stejně
jako integrovaná GPS navigace pro co
nejpřesnější lokalizaci zraněných.

SRÁŽKA OTESTOVALA BEZPEČNOST VRT
Při destruktivním testu, který se uskutečnil na zkušební
platformě v čínském Čchang-čchunu, nebyla použita obvyklá
počítačová simulace, ale skutečné vysokorychlostní vlaky.

Vlak jedoucí rychlostí 36 km/h
absolvoval čelní střet s druhou identickou soupravou
stojící na trati. Cílem unikátního experimentu bylo ověřit
fungování a kvalitu vlakových
bezpečnostních systémů
v reálné situaci. Aktivní a pa-
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I když jde výhradně o urgentní doplněk ke
klasickým sanitkám (při transportu pacientů je e-kolo nedokáže nahradit), jejich
nasazení ve městech s tradičně komplikovanou dopravní situací má smysl a logiku.
Kolo se na rozdíl od sanitky může snadno
proplést mezi auty, využít cyklostezky nebo
v případě krajní nouze třeba i chodník a je
schopné se dostat i do pro auta nepřístupných lokalit.

sivní ochranné systémy představují dva hlavní bezpečnostní aspekty vysokorychlostních
vlaků. Aktivní zahrnuje předcházení nehodám, úkolem
pasivního je zajistit
maximální možnou
ochranu posádky
a pasažérů v případě havárie.
Když selže aktivní bezpečnost,
pasivní systém
bude poslední

bezpečnostní bariérou. Zahrnuje mechanický bezpečnostní systém, kompresní
trubky na kloubu spojky,
zařízení pro absorpci aktivní
energie nebo absorpční
zařízení na vagonu. Výsledky testu ukázaly, že systém
absorpce energie je bezpečný a spolehlivý. Prostor uvnitř
lokomotiv zůstal po srážce
neporušený. Technologie tak
splňuje všechny mezinárodní
standardy.
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KALEIDOSKOP

NETRADIČNÍ SPOTŘEBIČ
Restaurace a hospůdky jsou zavřené,
lahvové nebo pivo v PETkách není to
pravé ořechové, ale co si třeba připravit
své vlastní pivo?

K dispozici jsou už profesionální „udělátka“
umožňující zvládnout přípravu lahodného
moku i naprostým začátečníkům. Například MiniBrew CRAFT, elegantní domácí
varný automat na pracovní desku typu „vše
v jednom“, který obsahuje od surovin až
po soudek na 5 litrů čerstvě čepovaného
piva za přibližně 10 dní. Zahrnuje základnu,
samočisticí systém Clean-in-place, základní
startovní balíček a nádobu MiniBrew Smart
Keg se stojánkem, výčepní kohout a příslušenství. V této luxusní podobě ovšem
vyžaduje investici ca 30 tis. Kč, protože jak
se říká, každá legrace něco stojí.

Samozřejmě se to dá pořídit i levněji,
pokud se smíříte s vařením v plastovém
kbelíčku. Kompletní sadu – cejchovanou
fermentační nádobu s víkem, kvasnou zátkou a vypouštěcím ventilem a další potřebné technické doplňky včetně příslušných
surovin na první dávku piva, lze získat za ca
2500 Kč.

NOVINKA S REKORDNÍM
DOSTŘELEM
Ruský výrobce odstřelovacích pušek
Lobaev Arms pracuje na projektu
unikátní zbraně schopné zasáhnout
cíle vzdálené neuvěřitelných 7 km.

Aktuálně drží světový rekord zásahem
na vzdálenost 4178 m puška Sumrak pro
sportovní střelbu na extrémní vzdálenosti
(také vyráběná firmou Lobaev Arms). Nová
DXL-5 Havoc ji však má překonat. Bude
vyrobena se čtyřmi různými variantami
munice a používat zcela nové náboje, které
obsahují několik technologických inovací
umožňujících střelbu na dlouhou vzdálenost. Jedna z variant umožní dodat pušce
přesnost kolem 70 úhlových minut pro jistý
zásah cíle na vzdálenost 3 km. Nové náboje
se budou lišit velikostí i počáteční rychlostí
od dříve používaných projektilů.
Munice DXL-5 překoná i vlastnosti
nejsilnějších střel pro odstřelovací pušky
na světě – 12,7 x 99 mm a 12,7 x 108 mm

KONEC
MULTIVITAMINŮ?

FOTO: Claya, JCB, Lobaev Arms, MiniBrew

Americká startupová
firma Claya vytváří
personalizované vitamíny
Rootine na základě DNA.

Lidé se obvykle snaží získávat
živiny, které jim chybí ve stravě,
z populárních multivitaminů. Jenže jak upozorňuje Claya, žádná
dvě těla nejsou stejná, nemají
přesně stejné nutriční potřeby

(používané k vyřazování lehkých obrněných
vozidel vzdálených do 2 km). Předpokládá
se, že úsťová rychlost bude 4 až 5 Machů
(tj. 4–5krát rychlejší než zvuk), tzn., že kulky
budou vylétat rychlostí 1200–1500 m/s.
Cílem výrobce je učinit z DXL-5 pohodlnou zbraň pro profesionála i amatéra.
Zjednodušeně řečeno, schopnosti pušky
umožní i netrénovanému střelci zasáhnout
cíle až několik kilometrů od něj, zatímco
dříve zabralo roky výcviku, aby se člověk
naučil zasáhnout vzdálené cíle.
Firma vyvíjí i exkluzivní verzi k dosažení
světových rekordů – ta by měla být schopná jako první na planetě zasáhnout cíle
vzdálené 7000 m.

a vitamíny, které tělo potřebuje
a je schopné absorbovat. A co
hůř: většina živin a minerálů
v obecných přípravcích se do tělního systému ve skutečnosti nedostane kvůli špatně navrženým
perorálním způsobům podávání
– tzn., že jsou z těla vyplaveny,
než mohou být absorbovány do
krve. Štítky na obalech obsahují
doporučené denní hodnoty, ale
realita je taková, že tělo může mít
genetickou predispozici k nadměrnému vstřebávání některých

PRVNÍ
VODÍKOVÝ BAGR
Vozidla na vodík samozřejmě
novinkou nejsou, ale vodík může
pohánět i další zařízení, kde
bychom jej asi nečekali,
např. těžké stavební stroje.

Britský výrobce JCB, který zahájil
v roce 2019 výrobu prvního plně
elektrického minibagru, vytvořil
nedávno další novinku – stavební
bagr poháněný vodíkovým palivem.
Nejde přitom o žádného drobečka,
ale o 20tunové rypadlo s označením
220X, které využívá reakci kyslíku
a vodíku v palivových článcích vytvářející elektrickou energii pro pohon
elektromotorů. Jediným odpadním
produktem je voda.
Prototypový bagr už prošel důkladným testováním ve zkušebním
lomu, kde firma prověřuje všechny
své produkty. Díky neustálým
inovacím je JCB rovněž průkopníkem v oblasti technologie čistého
naftového pohonu. Aby splňovala emisní předpisy EU, téměř
odstranila ze své nejnovější řady
vznětových motorů nejškodlivější
emise. Podařilo se jí zredukovat
oxid dusíku (NOx) o 97 %,
saze klesly o 98 % a emise CO2
téměř o polovinu.

vitamínů a nedostatečnému
vstřebávání jiných.
Claya se snaží vytvářet personalizované vitamíny a výživové
doplňky na základě komplexní
analýzy DNA, životního stylu
a hladin živin v krvi. Vytvořila
systém mikrokuliček s pomalým

uvolňováním, které se postupně
rozpouští a vstřebávají v průběhu
10 a více hodin. Pomocí nutriční
genetiky a metabolomiky firma
získá představu o tom, jak dané
tělo zpracovává specifické živiny
a určí, které živiny potřebuje a je
schopné absorbovat.
Na základě toho vytvoří doporučené dávky 18 živin přizpůsobených pro konkrétního člověka.
Patří mezi ně vitaminy B12, B6,
C, D, kyselina listová, hořčík,
zinek, vápník a železo.
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RETRO RELAX

CO SE PSALO PŘED VÍCE NEŽ PŮL STOLETÍM
V POPULÁRNÍM ČASOPISE „SVĚT TECHNIKY“
PROCHÁZKA PO VODĚ
Z překližky můžeme zhotovit vodní lyže
podle nákresu. Důležité je, aby byly dobře
vybalancovány. Po zatížení dospělou
osobou se ponoří do vody asi dvě třetiny
výšky lyží. Nohy se zasouvají do „vázání“,
které se skládá ze dvou částí. První připevňuje špičku nohy k podkladu a druhá část
tvoří volnější patu.
Doporučujeme rozdělit přední a zadní
část lyží na několik komor uzavřených
korkem. Do nich nalejeme vodu, která nám
umožní lepší udržení rovnováhy při chůzi.

TEPLOTA 3000 °C

SAMOZAPALOVACÍ CIGARETY

Zajímavé zařízení, které může nalézt široké
uplatnění v mnohých oblastech vědy
a techniky, bylo vyvinuto ve Spojených
státech amerických. Při rekombinaci molekul
plynu, disociovaného silným vysokofrekvenčním polem je dosaženo teploty vyšší
než 3000 °C. Důležité je, že této vysoké
teploty je dosaženo bez hoření, tj. bez přítomnosti kyslíku.

V Itálii se začaly vyrábět a prodávat samozapalovací cigarety. Každá cigareta má na
svém konci zapalovací zařízení, které se
aktivuje přejetím po speciálním proužku
papíru nalepeném na krabičce cigaret.
Kuřák si tak velice lehce zapálí cigaretu i ve
větrném počasí. Přitom chuť cigaretového
tabáku takovým zapalováním nijak neutrpí.

STROJ NA KOTVY DYNAM

PLEČKA S TRANZISTOROVÝM
ŘÍZENÍM

Kolektiv konstruktérů národního podniku
Pal Magneton v Kroměříži navrhl
a zkonstruoval navíjecí poloautomatický
stroj na kotvy dynam pro osobní vozy
Škoda Octavia. Mechanici František Ředina
a Zdeněk Hanák na snímku při konečné
úpravě navíjecího stroje.

V roudnickém podniku Agrostroj sestrojili
tranzistorový mechanizmus plečky, který
umožňuje zvýšit pracovní rychlost při kultivaci na dvojnásobek dosavadní. Plečku
s tranzistorovým řízením v řádcích už
pracovníci podniku vyzkoušeli při kultivaci
řepných porostů.

Pracovníci Okresního kovopodniku
Benešov, závod Eso v Divišově, posílají
do celého světa jejich výrobek v podobě závodního motocyklu. Je už znám
všude jako vynikající představitel naší
techniky. Na snímku čs. reprezentant,
zasloužilý mistr sportu M. Souček, který
pracuje v závodě jako tovární jezdec
a vývojový pracovník.
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ESO DO CELÉHO SVĚTA

POŽÁRNÍ OSTROV
Jakmile se začaly stavět nákladní a osobní lodě větších rozměrů, ztratily požární
lodě svůj význam, jelikož jsou příliš nízké,
je z nich špatně vidět, co se na hořící lodi
děje. Navíc lze proud vody velmi obtížně
usměrnit na ohnisko požáru. Proto v anglickém městě Wallesu vybudovali speciální
požární zařízení, jakýsi věžovitý „požární
ostrov“, jímž lze rychle a spolehlivě uhasit
každý požár i na velkých lodích.
Je to vysoká ocelová věž na čtyřech podpěrách postavených na dvou lodích nebo
pontonech, jež jsou spolu spojeny můstkem. Dole je mohutné energetické zařízení
s čerpací stanicí a na poschoďovitých
plošinách věže je devět velmi výkonných
vodometů, pozorovatelna a velitelský a spojovací můstek. Jde o skutečný plovoucí
ostrov schopný maximálně rychlé plavby
s možností těsného přiblížení k hořící lodi,
na niž lze kterýmkoliv směrem vychrlit celé
vodopády vody.

NA STUDENÉ PLOTNĚ
Závody firmy Neff v Německé spolkové
republice vyrobily velmi pěkně vypadající
kuchyňskou elektrickou plotnu z plastické
hmoty. Doprostřed plotny se postaví na

APARÁT
Na pláži blízko Doveru se na letištní ploše rozjíždělo zařízení nazvané Aparát, které
poháněly motory Rolls Royce o výkonu 450 koní. Po testovacích zkouškách by se
měla podobná vozidla-letadla stavět pro hromadnou dopravu (až pro 1000 osob) nebo
převoz zboží (až 1000 tun).

tři nožky obyčejný pekáč s masem. Za
několik minut po zapnutí proudu je pečeně
hotova. Když vsuneme ruku mezi pekáč
a plotnu, nespálíme se. Magnetické pole
vytvořené vysokofrekvenčním generátorem
indukuje v kovovém pekáči vířivé proudy
a ty jej rychle zahřívají. Plastické hmoty,
dřevo a jiné organické látky přitom zůstávají
studené. Nožky, na kterých pekáč stojí, jsou
tepelným izolátorem a brání přenosu tepla
na plotnu.

MINIATURNÍ VYSÍLAČ

Polský inženýr Stanislav Oženowski, pracovník vratislavského elektrotechnického závodu,
zkonstruoval polovodičový tranzistorový
rádiový vysílač velikosti 15 x 12 x 3 mm, vážící jen 25 gramů a schopný výkonu až 50 MW.
Vysílač je určen k prověřování teploty turbogenerátorů při práci. S pomocí
elektrických snímačů umožňuje získávat
neobyčejně přesné informace o procesech
probíhajících v agregátech.

VYHRAJTE VSTUPENKY DO NTM
I když je v této pandemické době Národní technické muzeum
v Praze zavřené, tři nejrychlejší luštitelé se nemusí obávat,
voucher do NTM pro dvě osoby obdrží dodatečně z redakce,
až bude situace opět příznivá.
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Vyluštění sudoku
z minulého čísla TM 02/2021:
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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:
Josef Bobr, Praha
Otakar Sobota, Praha
Pavla Kotešovcová, Praha

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

čkoli se to na první pohled nezdá,
vypadá to, že se začínají objevovat
první „signále“ (řečeno terminologií
velkého mikrokormidelníka) obratu k lepšímu z koronavirové mizérie.
Firmy se adaptovaly, ožívají a doufají,
že se na podzim opět představí na obnovených, byť bezpečnostními pravidly
omezených, veletrzích. Česká ekonomika,
která zatím nějakým zázrakem vykazovala
vcelku slušnou odolnost (loni se propadla
jen o 5,6 %), by tak teoreticky měla šanci
se zotavit a znovu nastartovat.
Jenže je tu několik ale, varujících před
předčasným optimismem. Jak upozorňují analytici, na konci covidové krize
bude prázdná státní kasa a několikasetmiliardový dluh, takže nastoupí krušné
záplatování obřích rozpočtových děr (a to
zřejmě včetně zvyšování daní), a silný tlak
na úspory. Aby to bylo ještě komplikovanější, vše je ironií osudu navíc načasováno do
období, kdy dosavadní úspěšný motor naší
ekonomiky, automobilový průmysl, a na něj
navázané obory prochází transformací na
elektromobilitu (unijními politiky tvrdošíjně
protlačovanou hlava nehlava), což vyžaduje
mohutné investice. Jenže kde je vzít?
Problém je ale také v tom, že po skončení, resp. opadu pandemie, to bude už
jiný svět. Ten dnešní stále řeší aktuální stav
a nikoli budoucnost, základ, na kterém by

▼ INZERCE

SVĚTLO NA KONCI TUNELU?
ZATÍM SPÍŠE V MLZE…
se měl odehrát restart do nové éry. O naší
vládě, která jen chaoticky řeší momentální
průšvihy a pandemii pojala jako politický marketing, ani nemluvě. Zjevně nemá
žádný „plán B“, natož pak koncept obnovy
průmyslu a ekonomiky zdevastovaných
covidovou pohromou a s ní souvisejícími
zákroky. Jenže právě to bude – doufejme – protože ač se to možná za současné
situace nezdá moc pravděpodobné, příroda
(přestože se jí dlouhodobě snažíme dát usilovně na frak) si obvykle ve finále dokázala
zatím vždy nějak poradit sama a koronavirus asi nebude výjimkou – už brzy nejvíce
potřeba.

Měsíčník pro technické obory, vědu,
výzkum, strojírenství, plastikářský
a automobilový průmysl, IT
a technické školství.
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