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Přestěhovali jsme se. Pozornější čtenáři si možná všimli nové adresy redakce v tiráži, ale to je v podstatě jediná novinka, jinak se samozřejmě v TechMagazínu nic zásadního nemění, a svůj časopis
budete dostávat tak, jak jste na něj zvyklí dosud – tedy samozřejmě se ho budeme snažit pořád
zlepšovat, abychom vám přinášeli přehled o tom, co je ve světě techniky aktuální a zajímavé. A že
se toho děje dost, jen je občas obtížné se ve všem tom globálním pinožení zorientovat, a nenechat
si utéct, pokud možno, nic podstatné.
Tušil někdo třeba ještě před 10 či 15 lety, že půjde svět obletět na stroji poháněném čistě elektrickou
energií? Ta myšlenka tu samozřejmě byla už kdysi, a v éře nedávné elektrické euforie se zdálo, že
doba, kdy svět zaplaví moderní elektrické samohyby, které vytlačí ze silnic „smrdutá benzínová
a naftová auta” a budeme dýchat jen krásný svěží čistý vzduch nekontaminovaný CO2 a dalšími
neřády, už je na dosah.
Technický rozvoj nás však poměrně rychle vrátil do střízlivé reality, která samozřejmě nebyla zase
tak jednoznačná a křišťálově čistá – „baterky“ prostě zatím nejsou s to podávat takové výkony, aby
mohly bezproblémově konkurovat již zavedeným a vypiplaným technologiím (které mimochodem také neusnuly na vavřínech a dál se rovněž neustále zdokonalují). Ale to neznamená, že by
idea čisté elektromobility byla nereálná – jen zatím nedozrál naplno její čas. Prostě to nepůjde tak
rychle, jak se v prvotní euforii zdálo. Ale jak se ukázalo, i nápady, které se ještě nedávno zdály jako
sci-fi, jsou realitou. Solar Impulse 2 své globální turné nakonec úspěšně dokončil, i když s několika
problémy, které původní plán o nějakou dobu nabouraly. Ale ty vždy byly a budou, a naším údělem
je koneckonců je překonávat. Z původně experimentální, technologicky náročné a nákladné hračky,
která pomohla splnit si jeden lidský sen, se časem díky intenzivnímu rozvoji technologií, jež tomu
dopomohly, stane běžná realita, s níž se budeme setkávat v nejrůznějších zařízeních provázejících
náš každodenní život.
To, co však teď české firmy zajímá více, je nadcházející brněnský veletrh – rok utekl jako voda, a už je
tu zase dolaďování plánovaných expozic, objednávání všech potřebných náležitostí, aby, až hlavní
průmyslová přehlídka u nás vypukne, bylo všechno tip-top. Zatímco ještě v předchozích ročnících
se s tématem Průmyslu 4.0 tak zlehka koketovalo, a řada firem spíše vyčkávala, co z nového industriálního zaklínadla nakonec vzejde, letos už jak se zdá, jde do tuhého. Německo přes všechny
problémy s absorpcí migrační tsunami zbrojí na Industrie 4.0 seč může, a kdo nemá v programu
o tomto fenoménu aspoň zmínku, jako by nebyl. Česko, jako bezprostřední soused a klíčový obchodní
a průmyslový partner samozřejmě nemůže zůstat stranou tohoto procesu, a i letošní ročník MSV se
odehraje ve znamení nové nastupující průmyslové revoluce, jak bývá Průmysl 4.0 rovněž označován.
A spolu s tím si musíme zvykat i na některé novinky, které stejně jako solární letadlo byly ještě ne tak
dávno za hranicemi naší představivosti – např. na to, že příštím parťákem pro pracovníky na montážní lince může být místo „Tondy od vedle” robot. Takováto pracoviště jsou už realitou – dokonce
i u nás, např. jablonecká továrna společnosti ABB se letos stala jedním z prvních míst v Evropě, kde
spolu bok po boku pracují člověk a robot. Prakticky ve stejnou dobu, kdy obdobnou technologickou
novinku začali zavádět na montážní lince u Volkswagenu. Dokumentuje to, že přinejmenším v tomto
ohledu už nejsme „sto let za opicemi”, jak tomu kdysi bývalo, když se nové věci nejdříve dostaly na trh
v nejvyspělejších zemích a teprve s ročním či půlročním odstupem přicházely do ostatních regionů,
a to zpravidla ještě odstupňovaných podle míry vyspělosti a intenzity obchodních vztahů s vybraným
klubem světové průmyslové elity. Dnes už je Česko považováno přinejmenším za důstojného partnera, a v některých případech v rámci evropského kontextu dokonce i zařazeno jako země vhodná
pro pilotní projekt pro otestování něčeho nového. Dokonce jsme občas i svědky toho, že původní
řešení tuzemské firmy sklidí úspěch v ostrém konkurenčním ringu globální ekonomiky, což zvláště
potěší. Zjištění, že produkty s českým rodokmenem se dokázaly začadit opět mezi světovou špičku,
je stejně hřejivé, jako úspěchy našich sportovců, i když se o nich obvykle méně píše a vysílá a jsou
většinou stranou mediálního humbuku. Někdy dokonce záměrně, ať už „z vrozené skromnosti”,
nebo té z nutnosti, protože to vyžadují vztahy s renomovanými zákazníky apod. To však nic neubírá
na jejich věhlasu a některé z nich (resp. výsledky jejich práce) bude možné vidět i na podzim v Brně.
A pokud se tam zastavíte na kus řeči i u nás, rádi vám řekneme, kde je hledat...


září 2016

Josef Vališka, šéfredaktor
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PřiPravuje se První
transkontinentální 5G síť
Společnost Ericsson bude vý
hradním dodavatelem infra
struktury projektu nasazení
první zkušební transkontinen
tální 5G sítě na světě, kterou
vybuduje ve spolupráci s tele
komunikačními operátory SK
Telecom a Deutsche Telekom.
Tři společnosti dohromady v rámci
partnerství oznámeného na nedávném Světovém mobilním kongresu
(MWC) v Šanghaji spustí v Jižní Koreji
a v Německu zkušební síť, která bude
využívat klíčové 5G technologie jako
virtualizace síťových funkcí (NFV),
softwarově řízenou infrastrukturu
(SDN), sdílení cloudu a network slicing. Hlavním cílem projektu je vytvořit globální prostředí pro 5G pokročilé
komunikační scénáře a optimalizovat

uživatelské zkušenosti s roamingem.
Partneři budou navíc spolupracovat
i na vývoji 5G ekosystému, podpoře
globálního marketingu a možností
v oblasti standardizace. Jak zdůraznili tvůrci projektu, síť 5G se velmi
liší od svých předchůdců v tom, že
systém je vybudován jako platforma
pro poskytování optimalizovaných
služeb, které jsou přizpůsobeny
potřebám jednotlivých zákazníků
v celosvětovém měřítku. ■

První modernizované dvojče z Cz loko
Lotyšský národní železniční do
pravce Latvijas Dzelzcels, který
letos slaví 155 let svého vzniku,
nasadil v srpnu do provozu první
dvoudílnou 6nápravovou die
selelektrickou lokomotivu
2M62UM0111 pro těžkou ná
kladní dopravu. Stroj prošel zá
sadní hlubokou modernizací po
dle dokumentace CZ LOKO.
„Obchodně i technicky to je mimořádný projekt, na němž jsme pracovali
několik let. Výsledky zkoušek jsou velmi
dobré. Náročnost technické agendy
odpovídá novému vozidlu,“ říká Josef
Gulyás, generální ředitel CZ LOKO.
Kontrakt se týká celkem 28 sekcí lokomotiv se dvěma kabinami za více
než 42 mil. eur. Projekt zahrnoval
měsíce náročných testů a certifikací.
Modernizace lokomotiv, které u českých železnic získaly přezdívku Sergej,
z nich udělala moderní stroje s vyš-

ším výkonem, úsporným provozem,
bezpečností, plněním emisních limitů
i komfortem posádky. Pohání je 16válcové 2200kW spalovací motory MTU.
„Původní lokomotivy M62 se vyráběly
v 60. letech v Lugansku pro východní
země sdružené v RVHP. Jen v Československu jich jezdilo na 600. Jsou navrženy do evropského obrysu, proto jsou
menší než obvyklé ruské lokomotivy.
V SSSR se provozovaly ve dvojicích (celkem šlo o víc než tisíc dvojčat), ale i trojicích. Vylepšených verzí s označením
2M62U se vyrobilo přes 300 a v provozu jsou dodnes zejména v postsovětských zemích. „Prošly sice řadou
modernizací, ale pouze v původních
skříních. Náš přístup je zásadně jiný.
Z původního vozidla zůstává jen podvozek a rám, které projdou kontrolou,
vše nad nimi je zcela nové,“ uvedl Bohumil Skála, technik oddělení realizace
projektů CZ LOKO. ■
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Čína buduje vlastní satelitní
komunikacE
V srpnu vypustila Čína svůj první
satelit pro mobilní telekomunikace Tiantong-01, který by se měl
stát základem pro vybudování
nové mobilní sítě zahrnující Čínu,
Blízký východ, Afriku a další oblasti.
Podle informací tiskové agentury
Nová Čína bude pozemní služby
nové mobilní sítě zajišťovat státní
telekomunikační podnik China Te
lecom. Říše středu, která se po ně
kdejším Sovětském svazu a po USA
v roce 2003 stala teprve třetí zemí,
která dokázala vlastními silami vynést
na oběžnou dráhu člověka, nastarto

vala ambiciózní vesmírný program se
širokým záběrem: nyní se např. při

Prunéřov II je nejmladší uhelnou
elektrárnou ČEZ. Podle informací
firmy se u každého ze tří obnove
ných bloků zvýšil instalovaný výkon
z původních 210 na 250 MW. Prove
dené úpravy by rovněž měly výrazně
zlepšit emisní parametry  v průměru
o 60 %. Modernizace elektrárny pro
bíhala už od září 2012, a projekt, který
si vyžádal přes 30 mld. Kč, měl být

v maďarsku bude další továrna
daimler
Vedle současného závodu
firmy Daimler v maďarském
Kecskemétu postaví německá
automobilka svůj druhý závod
na výrobu osobních aut. Investice za zhruba 27 mld. Kč by
měla vytvořit až 2500 nových
pracovních míst.
Plná výrobní kapacita nového
závodu by měla činit 150 000
vozů ročně (současná produkce
Daimleru v Maďarsku loni činila
180 000 vozů). Produkovat bude
vozy s pohonem předních i zad

/

Posila u Audi

Divize Audi spo
lečnosti Porsche
Česká republika
posílila svůj tým
o Davida Eliáše, který nastoupil na
pozici koordinátora produktového
marketingu a dispozic. Tento diplo
movaný ekonom má dlouhodobé
zkušenosti z působení ve službách
společnosti Porsche Česká repub
lika, v níž naposledy vykonával práci
koordinátora rozvoje dealerské sítě.

ních kol a nový závod by měl být
schopen vyrábět i vozy s alterna
tivními pohony. Svůj první závod
v Kecskemétu otevřela automo
bilka na jaře 2012 a do konce
loňského roku do něj investovala
celkem jednu miliardu eur. Divize
MercedesBenz Manufacturing
Hungary dnes čítá kolem 4000 lidí.
Automobilový sektor souhrnně
zaměstnává nyní v Maďarsku
157 000 lidí a na celkové průmys
lové výrobě v zemi se podílí téměř
třetinou (31 %). ■

původně hotov již v první polovině
roku 2015, proti plánům však nabral
roční zpoždění. Jak uvedl generální
ředitel společnosti ČEZ Daniel Beneš,
hlavní příčinou zpoždění byly legis
lativní důvody, což výrazně zbrzdilo
získání pravomocného rozhodnutí
na integrované a stavební povolení,
a během samotné obnovy podle něj
zdržela práce také optimalizace kotle
a turbíny. Ukončení zkušebního pro
vozu očekává ČEZ v červnu 2018. ■

u brněnského
letiště se chystá
logistický park
Jihomoravští radní schválili v srpnu
záměr společnosti Brno Airport Logistic Park (BALP), dceřiné firmy
Letiště Brno, který by měl umožnit
stavbu logistického parku u tamního letiště v Tuřanech.
Podle mluvčí Jihomoravského kraje Elišky
Windové má o projekt zájem mezinárodní
přepravní společnost TNT, která by chtěla
zahájit provoz už ve druhé polovině
příštího roku. TNT využívá brněnské
letiště už nyní – létá z něj pětkrát týdně
v pracovní dny – ale zatím nemá na letišti
žádné zázemí a dováží na něj již připra
vené zásilky. Zda logistický park bude
stavět firma, která požádala o schválení
záměru, není však zatím potvrzeno, k zá
měru se může přihlásit i jiný investor než
BALP, přičemž od zřízení práva stavby kraj
očekává minimálně 11,3 mil. Kč, v první
etapě se předpokládá investice půl mi
liardy korun. Majitelem objektů pak bude
ten, kdo je postaví. ■

Na pozici prezi
denta a předsedy
představenstva obchodní jednotky
Bridgestone EMEA (Europe, Middle
East, and Africa) byl jmenován Pa
olo Ferrari, který bude také členem
představenstva společnosti Bridge
stone Europe. Paolo Ferrari přichází
ze společnosti Pirelli, kde naposledy
působil ve funkci předsedy předsta
venstva divize Pirelli LATAM.

Pojišťovna
zvolila
Nezvedu
Představenstvo
ČSOB Pojišťovny
si po nedávných organizačních
změnách zvolilo Marka Nezvedu
novým místopředsedou předsta
venstva, který bude zodpovědný
za Divizi financí a řízení rizik.

Změny
ve Fordu
Od 1. srpna došlo
ke změnám ve
struktuře manage
mentu českého
zastoupení Ford.
Vedení marketingo
vého týmu se nově
ujímá Libor Beneš,
jenž ve funkci nahrazuje Martina
Sládka, který se rozhodl odejít. Libor
Beneš zahájil svou kariéru u Fordu
v roce 2006 a naposledy byl zodpo
vědný jako brand manažer za malé
a střední osobní vozy.
Zodpovědnost za řízení obchodních
aktivit včetně výroby a distribuce
přebírá nový prodejní ředitel David
Heneš, který je ve Fordu od r. 2007.
Jeho předchůdce, Milan Sysel, bude
nově působit na pozici Operations
Manager, kde bude zodpovědný za
▲
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Firmy a lidé

Bridgestone
s novým
šéfem EMEA

ČeZ spouští elektrárnu prunéřov ii
Energetická společnost ČEZ převzala v létě do užívání tři obnovené bloky uhelné elektrárny
Prunéřov u Kadaně. Hlavním
dodavatelem byla Škoda Praha
Invest, dceřiná firma ČEZ.
Elektrárny Prunéřov na západním
okraji severočeské hnědouhelné
pánve jsou největším uhelným elekt
rárenským komplexem v ČR, přičemž

pravuje na vypuštění své první stálé
obydlené vesmírné stanice a v příš
tích letech počítá čínský vesmírný
program s přistáním lidské posádky
na Měsíci a vypuštěním průzkumného
vozítka na Mars. ■
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plánování a strategické rozhodování
v oblasti marketingu a prodeje.

Gefco mění
vedouci
divize
Skupina Gefco
pověřila Anne
Lambusson, která se stala také
členkou výkonného výboru, vedením divize pro vztahy se skupinou
PSA. Ve funkci nahradila Paul-Henri
Fréreta, který přechází na jiný post.
Vzhledem ke svým zkušenostem
z železničního a automobilového
oboru disponuje znalostmi z oblasti průmyslu.

Imparato
v čele značky
Peugeot
Od 1. září dochází
ve výkonném výboru a představenstvu skupiny
PSA ke změnám, které mají zaručit
správné provádění strategického
plánu „Push to Pass“. Cílem je zachovat princip rozdělení značek
a regionů, a zajistit zavádění mobilních služeb. Do čela nového ředitelství mobilních služeb byl jmenován
Grégoire Olivier, který zde využije
svých zkušeností v rozvoji obchodu.
V jeho dosavadní funkci v čele regionu Čína a jihovýchodní Asie ho
nahradí Denis Martin, který působil
ve funkci ředitele pro region Evropy.
Toto místo přebírá Maxime Picat,
který doposud stál v čele značky
Peugeot. Maxima Picata vystřídá
v čele značky Peugeot Jean-Philippe Imparato, který je strůjcem
úspěchu subjektu PSA Retail.

Cankař
ředitelem
marketingu
VFS
Od července se
novým ředitelem marketingu a retailového prodeje ve Volkswagen
Financial Services stal Lukáš Cankař,
který bude vedle stávající odpovědnosti za oddělení Marketing & Brand
Management nově odpovědný i za
oddělení Retailového prodeje &
Korporátního financování pečující
o více jak 250 prodejců koncernových značek. Lukáš Cankař začínal
ve VFS (tehdy ŠkoFINu) na pozici
obchodního analytika, posléze byl
jako brand manager postupně odpovědný za spolupráci s koncernovými značkami. ■
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Bezemisní údržBa zeleně
Burácení spalovacích motorů pohánějících sekačky či křovinořezy
nemusí být nutně daní, kterou
musíme odtrpět za udržované
parky. První česká města začala
pořizovat na údržbu zeleně stroje
akumulátorové, které jsou bez
emisí a s podstatně nižší hladinou
hluku.
Mezi průkopníky v ekologické péči
o zeleň, kteří využívají akumulátorové
stroje Husqvarna, dodané v rámci projektu Tiché město, patří třeba Praha 1
a 4, Nový Jičín, Třeboň či některé lázně
a nemocnice. Výhod aku výrobků využívá ale i např. pražské ZOO a Botanická zahrada Praha. Společnost
Pražské služby se rozhodla zahrnout
aku nářadí do vybavení pro údržbu
zeleně právě pro jeho nehlučnost

a šetrnost k životnímu prostředí. „Pokročilá akumulátorová technika nalézá široké uplatnění nejen v údržbě
zeleně v profesionální sféře, ale i při
údržbě soukromých zahrad,“ konstatuje generální ředitelka společnosti
Husqvarna Eva Kováčiková s tím, že
důvodem, proč se doposud aku stroje
nepoužívaly v komunální sféře, byl
nízký výkon elektromotorů a krátká
výdrž baterie. To se však zásadně
mění – inovace technologií umožnila vyvinout akumulátorové stroje
s obdobným výkonem, jako mají
benzinové. Pořizovací cena stroje
s akumulátorem a nabíječkou je sice
vyšší, ale také konečná, takže z dlouhodobého hlediska se jednoznačně
vyplácí – při započítání nákladů na palivo a další údržbu benzinového stroje

Češi dodají papírenský lis do Číny
Země, která dala světu papír,
bude pro jeho výrobu využívat i
české stroje z Litovle. Strojírenská
skupina Papcel/ABK získala
v Číně zakázku na dodávku speciálního lisu pro papírenský stroj
v hodnotě 27 mil. Kč.
Skupina Papcel/ABK má výrobní
závody v Litovli na Olomoucku
a Francii. Objednaná technologie
tzv. filmového lisu, která zlepší kvalitu vyráběných dekoračních papírů,
bude dodána čínskému papírenskému holdingu KingDecor, jenž je
druhým největším světovým výrobcem této komodity.
Firma Papcel Litovel, která nyní za-

městnává kolem 250 lidí, byla založena v roce 1950 a jejím jediným
akcionářem je česká společnost
VEGA – HSH. Firma postupně expanduje do zahraničí. Vyrábí a do-

Česká firma hodlá vyráBět
drony v rusku
Pražský výrobce bezpilotních letadel Primoco UAV připravuje
ve spolupráci s ruským partnerem
výstavbu výrobního závodu
u Moskvy kvůli sankcím EU na vývoz těchto strojů.
Bezpilotní letadla, tzv. drony by mohli
využít jak vojáci, tak i ruský trh. Podle ředitele firmy Ladislava Semetkovského je potenciál ruského trhu
značný s ohledem např. na ochranu
plynovodů a ropovodů (které v Rusku
dosahují až desetitisíce kilometrů)
nebo pro ruské zdravotnictví, které
uvažuje o jejich využití pro dopravu

léků do odlehlých oblastí. Stroje se
budou vyrábět i v Číně, kam firma
poskytla licenci, v kooperaci s koncernem China VAST. Továrna bude
součástí tamní nově vznikající zóny
pro leteckou výrobu. Primoco UAV

Zcela autonomní stroj Primoco UAV je
jedním z největších civilních
bezpilotních letadel na světě

vychází akumulátorová verze levněji
a je efektivnější, protože zádový akumulátor umožňuje celodenní práci
bez jakýchkoli prostojů. ■

dává stroje a zařízení pro kompletní
linky papírenských strojů, a zatímco
dříve se soustředila hlavně na Rusko,
které je pro Papcel hlavním exportním trhem, nyní se snaží získat
nové zakázky také např. v Íránu či
jihovýchodní Asii. ■

jedná i o prodeji svých bezpilotních
letadel na Maltu, kde v září absolvuje
předváděcí lety pro tamní bezpečnostní složky, které je chtějí nasadit při
kontrole svých pobřežních vod, mj. při
pátrání po lodích s migranty ze severní
Afriky. Oproti obvykle používaným radarům, které na moři dokážou detekovat člun na vzdálenost zhruba 10 km,
je dron, jenž ve vzduchu vydrží přes
10 hodin, schopen jej odhalit dříve
a dát tak pobřežní stráži více času
na zásah. Stroj, který lze osadit přídavnými zařízeními od 10 do 50 kg je vybaven kamerou s vysokým rozlišením,
která obsluze umožňuje prohlédnout
si z několikakilometrové vzdálenosti
jednotlivé osoby na palubě nebo zjistit registrační číslo plavidla. ■
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Výuka ERP PRo budoucí stRojní inžEnýRy
Pro moderního inženýra představují jeden z nejdůležitějších pracovních nástrojů informační technologie a mezi nimi podnikové informační systémy. Prolíná se zde totiž více
oblastí, které jsou v dnešním průmyslu na denním pořádku. Např. logistika s ekonomikou,
technická příprava výroby s nákupem a odbytem, plánování s řízením výroby a řešením
změnového řízení.
Proto se podnikovým informačním systémům
téměř čtvrt století aktivně věnuje Katedra průmyslového inženýrství a managementu ZČU.
Během této doby průběžně spolupracovala s firmou zabývající se vývojem systémů a podílela se
na rozvoji nových verzí ERP. Navíc řadu let působila
i jako poradenská instituce při modelování podnikových procesů a nasazení různých podnikových
informačních systémů v praxi.
Přitom neustále řešila obtížnou úlohu, jak vybrat vhodný informační systém pro výuku. Ten
měl pokrýt různé úlohy z řízení strojírenské výroby a logistiky a současně měl být dostatečně
jednoduchý a pro studenty pochopitelný. Jeho
prezentace a procvičení měly být zvládnutelné
v rámci cvičení příslušných předmětů z oblasti
informatiky, logistiky a řízení výroby. Přes dobré
zkušenosti zdejších odborníků s velkými nadná-

Vyladěná výuka
Výuka každého softwarového nástroje představuje
zvládnutí řady formulářů, nastavení různých parametrů a zadání vhodných dat. Výuka na univerzitě
probíhá v prezenční i kombinované formě. Obecné
teorie týkající se logistiky a řízení výroby jsou vysvětlovány v přednáškách předmětů.
Pro podporu praktické části výuky systému HELIOS
byla zpracována dvoje skripta.
Praxe ukázala, že je třeba do nich zahrnout i velké
množství nasnímaných obrazovek. Pro výuku jsou
proto vhodná PC se dvěma obrazovkami – na jedné
lze sledovat HELIOS a na druhé pak skripta ve formátu HTML. Na rozdíl od wordu to umožňuje číst
text plynule vždy s příslušným obrázkem, který je
volen kliknutím na příslušné číslo obrázku v textu.
Za tři roky se podařilo výuku HELIOS Orange dobře
vyladit. Studenti pracují ve skupinách po dvou
až třech. Nejdříve je v prezenční výuce probrán
kompletní příklad výroby autíčka, poté si studenti
zvolí vlastní výrobek s vícestupňovým kusovníkem,
několika vyráběnými součástmi, montáží skupin
a kompletní montáží vrcholového výrobku. Pro svůj
výrobek napíší podrobnou zprávu o logistickém
průběhu výrobku firmou, kde uvedou své zkušenosti a obtíže s jejich případným řešením.

Samostatná práce s ERP

rodními ERP systémy (Baan, SAP) byl nakonec
pro výuku vybrán střední podnikový informační
systém HELIOS Orange.
Systém je v českém prostředí maximálně rozšířený
a je vhodný pro strojírenskou a elektrotechnickou
výrobu. Zde má za úkol především podpořit výuku
dvou důležitých předmětů - Metodiky řízení výroby
a Praktika z podnikové logistiky. Jeho ovládání je
jednoduché a řada parametrů umožňuje provádět
přizpůsobení podle požadavků.
Výuka systému byla zařazena do tří předmětů: Podnikové informační systémy, Praktika z podnikové
logistiky a Metodika řízení výroby. V posledním
jmenovaném je probrán pilotní příklad na logistický průchod zakázky na výrobu automobilu.
Studenti v rámci zápočtu sami zkouší naplánovat
a vyrobit jednoduchý výrobek s víceúrovňovým
kusovníkem.
V samostatné části výuky, kdy pracují na vlastním
zadání, se řídí pilotním příkladem a s vyučujícím
konzultují jen při výskytu obtíží. Studenti v kombinované formě obdrží databázi s nastavenými daty
„Technické přípravy výroby“ a provádějí příjem,
rozplánování a realizaci zakázky.
září 2016
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Dnes již lze bez pochybností říci, že volba systému
HELIOS pro výuku byla šťastná. Data z tabulek
a přehledových snímků je možné jednoduše exportovat do MS Office a dále zpracovávat, případně
zpracovaná data importovat zpět do HELIOSu.
Přehledové sestavy lze na uživatelské úrovni doplňovat o další parametry, případně i některé atributy, které nejsou pro přehled důležité, vypouštět
(jak dočasně, tak i trvale pro každého uživatele
zvlášť). Pro účely výuky není třeba upravovat tištěné doklady.
Studenti v rámci daného časového prostoru zvládají zpracovávat vlastní příklad bez podstatných
obtíží. Skripta pro výuku ve formě HTML souborů
s dělenou obrazovkou umožňují na dvouobrazovkovém počítači samostatnou práci studentů
na vlastních příkladech s tím, že v každém kroku
si kontrolují svůj postup podle referenčního příkladu a řídí se v postupu prací jednotlivými nasnímanými obrazovkami s označením povinných
parametrů.
Ale systémem HELIOS se zde nezabývají pouze
studenti. V rámci výzkumných úkolů katedry byly
úspěšně testovány i možnosti importu kusovníkových a technologických dat z CAD systémů
a systému pro projektování výrobních středisek. ■
Doc. Ing. Pavel Kopeček, CSc.,
Ing. Milan Pinte, Ph.D.,
Západočeská univerzita v Plzni
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Nová šaNce pro české iNovátory
České firmy získají v nadcházejícím období další možnosti podpory pro své inovativní projekty z rozvojových programů v podobě několika významných novinek, které nyní připravuje
Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR. Podrobnosti nám sdělil Ing. Jan Dejl, ředitel odboru,
který za podporu inovací a start-upů formou finančních nástrojů v rámci MPO zodpovídá.
Jakou roli hraje podpora státu v rozvoji podnikatelského prostředí v Česku a jak k tomu
přispívá ministerstvo? Na jaké oblasti či témata se nyní zaměřují jeho priority?
Podpora podnikání a příliv investic jsou klíčové pro
udržitelný růst české ekonomiky a tvorbu nových
pracovních míst. MPO je dlouhodobě hlavním podporovatelem českého průmyslu a inovací evropských i národních programů a k tomu využívá jako
zásadní nástroje prostředky z evropských strukturálních a investičních fondů. Z pohledu podnikatelské
podpory je důležité především efektivní čerpání
evropských dotací – proto mezi hlavní cíle pro rok
2015 patřilo úplné dočerpání Operačního programu
Podnikání a inovace (OP PI) a vypsání prvních výzev
Operačního programu Podnikání a inovace pro
konkurenceschopnost (OP PIK). Podařilo se nám
zvýšit alokaci na nadcházející etapu mj. díky tomu,
že jsme jako MPO jediní řádně dočerpali vyčleněné
prostředky pro minulé období a nemuseli jsme
do Bruselu vracet ani jedno euro. Alokace OP PIK
na období 2014–2020 činí 4,33 mld. eur (117 mld.
Kč) a výrazně tak převyšuje alokaci OP PI z období
2007–2013 ve výši 3,12 mld. eur, tj. v přepočtu
zhruba 84,2 mld. Kč.
Pokud jde o zaměření těchto podpůrných aktivit,
mezi priority MPO patří zejména podpora VaV (Věda
a Výzkum), MSP (Malé a střední podniky), investiční
pobídky, energetika a digitální ekonomika. Nezanedbatelné je i to, že podpora investic má pákový
efekt – když podpoříme určitou firmu, podpora se
násobí tím, že jsou na ní zpravidla navázány další
podnikatelské subjekty.

Podstatnou úlohu v této oblasti hrají i různé
podpůrné programy a iniciativy EU, využívají
je, resp. dokážou je využít i české firmy a jak
jim v tom může pomoci MPO?
Myslím, že české firmy si vedou poměrně slušně
– v minulém období prokázaly schopnost nejen
napsat dobrý projekt, ale také ho zrealizovat. Podnikatelé v ČR využívají především oblast strukturálních
fondů, kde se v loňském roce podařilo úspěšně
dočerpat alokaci programu OP PI – cca 97 mld. Kč.
Nejde ale jen o řádné vyčerpání prostředků, ale o to
je využít smysluplně, aby podpora plnila svůj účel.
A to zejména, pokud jde o zacílení programů, jako
je podpora technologického transferu. Zatímco
v minulém období jsme se zaměřovali spíše na
rozvoj firem, dnes už požadujeme, aby projekty,
které se o podporu ucházejí, měly patřičnou
míru inovativnosti, aby nešlo o pouhou obměnu
stroje za stroj, ale aby to byly projekty, které mají
vyšší přidanou hodnotu. Pokud jde o inovace
a inovativní řešení, tam je samozřejmě snahou,
aby firmy, které podpoříme, atakovaly ve svých
oborech technologické hranice ve své branži. To
se nám velmi dobře daří třeba v oblasti leteckého
průmyslu, nanotechnologií nebo IT.
MPO představilo v rámci aktuálního Operačního
programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost pro období 2014–2020 celkem 24 programů podpory. Prostředky z nich budou moci žadatelé využít na spolufinancování podnikatelských
projektů ve zpracovatelském průmyslu a souvisejících službách. Podpora bude vyplácena formou
dotací a finančních nástrojů. Šanci mají projekty

Ing. Jan Dejl – ředitel odboru podpory finančních nástrojů a řízení projektů MPO ČR
Zodpovídá za implementaci finančních nástrojů
(úvěrů, záruk, či fondů rizikového kapitálu) financovaných primárně z evropských, ale i národních zdrojů v gesci MPO. Vede tým pro přípravu
Národního inovačního fondu financovaného
z Operačního programu podnikání a inovace
pro konkurenceschopnost, který má sloužit
mj. ke spolufinancování nadějných projektů
inovativních firem v ČR formou rizikového kapitálu. Podílí se rovněž na procesu tzv. aktivizace Českomoravské záruční a rozvojové banky
a její následné transformace do podoby národní
rozvojové (investiční) banky ČR - schopné spolupracovat s obdobnými evropskými a mezinárodními subjekty (EIB, EIF a dalšími), a to včetně
aktivního zapojení ČR do tzv. Junckerova plánu
(Investičního plánu pro Evropu).

realizované na území celé České republiky – vyjma
hlavního města Prahy. Mimo jiné se snažíme podporovat rovněž komunitární programy, jako jsou
např. COSME či HORIZON.

„Od projektů, které se uchází o podporu požadujeme, aby vykazovaly patřičnou míru inovativnosti,” říká Jan Dejl
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Na nedávném polsko-českém byznysovém
fóru jste vyslovil tezi, že dotační prostředky
z fondů není možné investovat jen do prosté
obnovy ve smyslu “stroj za stroj”, ale že je potřeba je směrovat hlavně do rozvoje výzkumu
a vývoje... Jak by mohlo ministerstvo pomoci
iniciovat a podpořit tento trend?
V rámci operačního programu podnikání a inovace pro konkurenceschopnost je na podporu
inovací zaměřena především prioritní osa 1 „Rozvoj
výzkumu a vývoje pro inovace“ (VaV a inovace,
spolupráce mezi veřejným, vzdělávacím, vědeckovýzkumným a podnikatelským sektorem, podniková
centra VaV, zavádění inovací v podnicích, Vazba na
Národní RIS3 strategii). Investice zde jdou především do inovací – například uvedení nových inovativních výrobků na trh, dále pak do VaV kapacit,
opravdu se tedy nejedná o stroj za stroj.
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Jaké hlavní nástroje se používají pro podporu
inovací ze strany státu v současné době a jaké
novinky lze v tomto ohledu čekat v příštím
období?
Z pohledu MPO patří k hlavním nástrojům dotační mechanismus, zejména program Aplikace
a program Partnerství znalostního transferu z osy
1 neboli zjednodušeně podpora výzkumu a vývoje
a technologického transferu. V rámci finančních
nástrojů vedle tradičního systému dotací plánujeme
pro toto období také kapitálové vstupy do firem, mj.
podporu firem formou rizikového kapitálu. Finanční
nástroje jsou stále poměrně novátorská forma podpory, byť není úplně nová – svým způsobem se
tyto metody už odzkoušely v podobě pilotních
projektů “první generace” finančních nástrojů typu
záruk komerčních úvěrů a zvýhodněných úvěrů.
V kostce řečeno: finanční nástroje první generace
představují existující úvěrová a záruční schémata
Českomoravské záruční a rozvojové banky (ČMZRB),
finanční nástroje druhé generace pak reprezentují
nové nástroje podpory kapitálových vstupů.
Jak už bylo zmíněno, v rámci operačního programu
podnikání a inovace pro konkurenceschopnost je
na podporu inovací zaměřena především prioritní
osa 1 „Rozvoj výzkumu a vývoje pro inovace“, a to
programy Aplikace jako podpora výzkumných projektů a Partnerství u znalostního transferu podporující nové formy intenzivního partnerství soukromé
akademické sféry.
V rámci programového období 2014–2020 budou v OP PIK realizovány dva oddělené programy
podpory kapitálových vstupů v rámci Národního
inovačního fondu, jehož vznik v současné době
MPO připravuje, a který se bude zaměřovat na
následující projekty:
●●Proof of Concept, kapitálové vstupy před založením firmy v pre-seed fázi komercializace výzkumu
a vývoje, který bude Národní inovační fond, investiční společnost, a. s. (NIF IS) obhospodařovat
od počátku přímo, ve spolupráci s výzkumnými
organizacemi.
●●Rizikový kapitál, kapitálové vstupy do založených
firem ve fázích zárodečného a startovního kapitálu a kapitálu na rozšíření. Tyto projekty budou
se spoluúčastí soukromých investičních partnerů
a jejich kapitálu.
Ministerstvo představilo záměr zřídit i vlastní
kapitálový nástroj – nový specializovaný fond,
zaměřený právě pro pomoc při zakládání
a rozvoji startupových firem, v jaké fázi je
tento projekt? O jaký objem prostředků by se
jednalo a za jakých podmínek by se zájemci
o ně mohli ucházet?
Ano, jedná se právě o již zmíněné přípravy ke „spuštění“ investiční platformy Národní inovační fond
(NIF) pro implementaci podpory podnikání kapitálovými vstupy – aktuálně připravujeme podklady
pro podání žádosti pro regulátora k získání potřebné
licence MPO ve spolupráci s vybraným licenčním
poradcem k povolení činnosti společnosti NIF IS
u České národní banky, včetně přípravy výběrových
řízení na vedoucí osoby a administrátora fondů.
Podpora investic rizikového kapitálu v rámci OP PIK
2014–2020 bude zahrnovat investice do fondů (ve
září 2016
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správě Evropského investičního fondu – EIF), přímé
koinvestice do konkrétních projektů a investice
do pre-seed projektů výzkumných organizací (ve
správě NIF IS). Z prostředků OP PIK bude na rizikový
kapitál vyhrazeno celkem 65 mil. eur. MPO zároveň
jedná s EIF o podpisu dohody o správě fondu fondů
rizikového kapitálu, v rámci které by byl zajištěn též
přenos know-how i pro nově vznikající národní
subjekt a koinvestice EIF ve výši 10 mil. eur.
Mohl byste přiblížit systém, jakým budou tyto
instituce fungovat?
Z programu Proof of Concept se budou financovat dotačním způsobem i kapitálovými vstupy
aktivity firem a výzkumných institucí, jako jsou univerzity nebo výzkumné ústavy Akademie věd ČR.
Tedy projekty, kterými si tyto subjekty zanalyzují,
ověří nebo dokončí vědecký záměr, jenž má mít
nějaké uplatnění v praxi, jeho finanční ohodnocení
a využitelnost v praxi. Bude to řešeno v rámci

„Státní podpora bude nově kombinována se
spoluúčastí soukromých investorů”

Národního inovačního fondu, což bude vlastně
investiční společnost, kterou MPO v současné době
zakládá. Tato instituce bude obhospodařovat dva
základní fondy, první z nich bude právě Proof of
Concept, a druhým bude Fond rizikového kapitálu, určený k investování do konkrétních projektů,
startupů. Vždy bude ale nutnou podmínkou všech
investic, že tam bude i další spoluinvestor. V případě
rizikového kapitálu to bude stoprocentně soukromý
koinvestor, u Proof of Concept budeme investovat
nejdříve společně s příslušnou institucí. Předpokládá se, že se založí tzv. SPV – Special Purpose
Vehicle, např. společnost, do které vloží svůj záměr,
své duševní vlastnictví. Poté, co dojde k dokončení
tohoto záměru, kdy se ověří, že je smysluplný a má
potenciál finančního využití, dojde k prodeji licence
nebo do SPV vstoupí nějaký soukromý investor,
který vyplatí nás jako iniciační investory, anebo se
licence prodá. Tím se vložené prostředky vrátí zpět
státu, takže MPO bude moci tyto peníze použít pro
další projekty a další žadatele. To je revolvingový

princip tohoto finančního nástroje. Obdobně to
funguje u rizikového kapitálu, kde MPO poskytuje
prostřednictvím investiční společnosti – NIF – kapitál pro vybraný schválený startup. Podmínkou bude
ale vždy soukromý koinvestor, např. nějaký business
angel, který bude financovat zbývající část projektu.
Po rozjezdu firmy a jejím růstu se předpokládá, že
nás investor vyplatí, nebo například dojde v dalším
kole k upsání kapitálu, na základě kterého dojde
k našemu vyplacení.
Problematika startupových firem je v průmyslových strategiích častým tématem, ale zatím
se nezdá, že by se u nás podpoře startupů ze
strany státu dařilo takovou měrou, jak můžeme vidět např. v jiných zemích – konkrétně
velmi dobře propracovaný systém startupů má
Izrael. Hledá ministerstvo inspiraci v zahraničí
tam, kde takovéto systémy fungují a mohou
obdobně fungovat i v našich podmínkách,
neboli jsou tyto modely a zkušenosti přenositelné i do našeho prostředí?
Zde bych si dovolil oponovat, neboť v tomto
roce bude v rámci operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP
PIK) spuštěn projekt agentury Czech-Invest na
podporu startupů. Navazovat bude na podporu
z minulého období (CzechEkoSystem a CzechAccelerator), jeho obsahem jsou dotační podpora
začínajícím podnikatelům na odborné poradenské služby, mentoring či výjezdy do zahraničních
podnikatelských inkubátorů (např. Silicon Valley).
Příjemci budou začínající inovativní podnikatelé
s významnou růstovou perspektivou.
V programu OP PIK bude spouštěna již zmiňovaná
investiční podpora prostřednictvím kapitálových
vstupů v rámci nově vytvářené platformy Národního inovačního fondu (NIF). MPO jedná v tomto
směru o spolupráci s Evropským investičním fondem, který by se měl ujmout správy fondu fondů
rizikového kapitálu. Ten bude následně investovat
prostředky OP PIK vybraným soukromým investičním fondům s požadovanou investiční strategií, které budou ve své režii vybírat podnikatelské
projekty, jež získají investici. České startupy by se
tak měly dostat k podpoře OP PIK standardní tržní
cestou – získáním investice od fondu rizikového
kapitálu.
V rámci přípravy NIF vycházelo MPO především
ze zkušeností z Izraele a jejich programu YOZMA,
který je obdobou našeho programu pro podporu startupů, či německého fondu High-Tech
Gründerfonds (HTGF), což je instituce zabývající
se hlavně projekty na podporu transferu technologií, výzkumu a vývoje z veřejných peněz. Jejich
zkušenostmi se snažíme inspirovat, ale zároveň je
upravit a přizpůsobit našim podmínkám. Nelze
převzít zahraniční model kompletně do posledního detailu. To by s vysokou pravděpodobností
u nás nefungovalo – i modely, kterými se snažíme
inspirovat, vznikaly v konkrétní době za určitých
podmínek, v ekonomikách někdy značně odlišných
od naší, ale jde o jejich principy a zkušenosti. Např.
zdroje HTGF jsou v porovnání s našimi zcela jiného
řádu, ale to neznamená, že v modifikované podobě
nelze uplatnit jejich prvky u nás. ■
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MEZINÁRODNÍ STROJÍRENSKÝ VELETRH 3.–7. 10. 2016
IMT, FONDEX, WELDING, PLASTEX A PROFINTECH Výstaviště Brno

STROJÍRENSKÝ VELETRH BUDE
NEJVĚTŠÍ ZA POSLEDNÍCH PĚT LET
Od 3. do 7. října čeká návštěvníky brněnského výstaviště nejrozsáhlejší přehlídka průmyslových technologií za 5 posledních let. Sudé ročníky Mezinárodních strojírenských veletrhů
jsou tradičně bohatší, protože se v jediném termínu konají také specializované veletrhy IMT,
FOND-EX, WELDING, PLASTEX a PROFINTECH.
Brněnský veletrh IMT je největší středoevropskou
přehlídkou odvětví obráběcích a tvářecích strojů
včetně dodavatelů pohonů, řídicích jednotek, nástrojů aj. Na tomto veletrhu se představí všichni
významní účastníci a lídři oboru. Za obráběcí stroje

a kompozitů PLASTEX překračuje očekávání pořadatelů. Přestože se krátce po něm koná světový
oborový veletrh K Düsseldorf, účast na veletrhu
PLASTEX 2016 již dnes překročila skutečnost roku
2014 a vystavovatelé jsou vedle tradiční haly G1

kou technických plynů a německá firma MERKLE,
nováčkem bude australská společnost WELDBRUSH.
Vedle obráběcí techniky a elektrotechniky se nejvíce
vystavovatelů hlásí k prezentaci v oboru Materiály
a komponenty pro strojírenství. Letos zde nebudou
chybět společnosti jako BIBUS, ISD Dunaferr, MUT
TUBES, TOS ZNOJMO, ZKL Bearings CZ, a po delší
době 1CSC, GAMA OCEL, KTR CR, NORD – Poháněcí
technika, SARIV-NĚMČÍK a VAN LEEUWEN PIPE AND
TUBE. Novými vystavovateli v oboru jsou např. firmy
ANTEJAS STEEL, CERAMTEC, EKOENERGO GOLPRETECH, HAVEL METAL FOAM, MSV Metal Studénka,
NORD-LOCK, OMCD a korejský SIMPAC.

Čína se představí ve velkém stylu

to jsou firmy jako KOVOSVIT MAS, TAJMAC-ZPS, DMG
MORI, YAMAZAKI MAZAK, z výrobců nástrojů pak
GÜHRING, HOFFMANN, opět po roce ISCAR a TUNGALOY. V oboru tváření pořadatelé registrují meziroční nárůst plochy u hlavních lídrů a přibyly také
nové firmy např. z Německa a Itálie. Potěšitelný je
rovněž návrat významných firem, které v posledních
letech nevystavovaly, jako např. DIETZ SYSTEME nebo
GORE. Po dlouhé době bude opět obsazen pavilon
Y, a to společností 4ISP, která zde poprvé a s ročním
předstihem představí svůj inovativní projekt Eurazio.
Letošní zvýšený zájem o účast je také zásluhou
konání bienálních technologických veletrhů, které
vždy v sudých letech akcentují obory slévárenství,
svařování, povrchových úprav a zpracování plastů.
Všechny čtyři veletrhy se naplňují velmi dobře a zejména zájem o mezinárodní veletrh plastů, pryže

umísťováni také do sousední haly G2. Z lídrů oboru
nechybí prakticky žádný a přihlášeny jsou firmy jako
ARBURG, WITTMANN, BATTENFELD CZ, KUBOUŠEK,
MORETTO, ENGEL, LUGER nebo VACULA.
Mezinárodní slévárenský veletrh FOND-EX přivítá
tradiční lídry jako firmy HÜTTENES-ALBERTUS CZ
nebo LAEMPE+PANÁČKOVÁ. Po delší době se vrací

Čína se bude prezentovat v oficiálním„Pavilonu Číny“
v hale A1 s účastí provincií a měst Beijing, Shanghai,
Zhejiang, Hilongjian, Dalian, Shanxi, Jiangsu, Hebei,
Tianjin, Shandon, které představí významné čínské
holdingy a technologické firmy, např. Aviation Industry
Corporation of China, China Machinery Engineering
Corporation, Yanfeng Automotive Interiors of SAIC
Motor Corporation, Shanghai Electric, Inesa, Shanghai Rainbow Fish Ocean Technology, Zhejiang CF
Moto a Wanxiang Group. Součástí bude účast malých
a středních firem z provincie Zhejiang v pavilonu H.
Celková výstavní plocha Číny bude 2700 – 3000 m2
s více než 150 vystavovateli a dalšími subjekty, které
se na přípravě podílejí. Do Brna přicestuje 30členný
organizační tým a 100 osob v rámci oficiálních
delegacích. Organizačním zajištěním celého projektu je pověřena China Chamber for International
Commerce (CCIC). Potvrzeným představitelem ČLR
bude předseda CCPIT Jiang Zengwei. Bude se jednat o největší účast partnerské země v historii MSV.
Kromě slavnostního zahájení čínského pavilonu
v pondělí (3.10.) dopoledne se v úterý (4.10.) uskuteční Česko-čínské průmyslové fórum, B2B jednání
s českými partnery a slavnostní Čínský večer.
Čínské firmy se účastnily doposud převážně v takovémto rozsahu průmyslového veletrhu v Hanno-

ASK Chemicals Czech, VESUVIUS SLAVIA – divize
Foseco, a JUNKER Industrial Equipment. Vedle českých vystavovatelů mají zastoupení také Německo,
Švýcarsko, Itálie a Polsko, nováčkem bude např.
německá firma LINN HIGH THERM. Také na mezinárodním veletrhu svařovací techniky WELDING
budou vystavovat lídři jako FRONIUS, CLOOS, ABB,
YASKAWA, ARC-H nebo VALK WELDING. Po delší
době se vrací společnost AIR PRODUCTS s nabíd-
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veru. Na veletrhu ve střední Evropě se v takovémto rozsahu účastní poprvé.
Vystoupení Číny jako partnerské země MSV dotvrzuje politický a ekonomický
rozvoj vztahů mezi oběma zeměmi v posledních letech.

Průmysl 4.0 uvidíme přímo v expozicích

Zpracování plechu
nové generace

Hlavním tématem ročníku byl stejně jako loni vyhlášen Průmysl 4.0 – integrovaný
a automatizovaný průmysl, který je novou a nastupující čtvrtou etapou průmyslové
revoluce. Zatímco před rokem nový směr ukazovala speciální výstava, letos bude
Průmysl 4.0 prezentován přímo v expozicích vystavovatelů. V souvislosti s tématem
Průmysl 4.0 se zaměří pozornost především na klíčové inovativní technologie
automatizace, robotizace, digitalizace a zasíťování. Zajímavou novinku určenou
do chytrých továren budoucnosti představí např. společnost KUKA Roboter CEE.
V rámci MSV 2016 proběhne také tradiční průřezový projekt AUTOMATIZACE –
měřicí, řídicí, automatizační a regulační technika, který je pořádán ve spolupráci
s Elektrotechnickou asociací ČR a zviditelňuje možnosti využití automatizační techniky v jednotlivých oborech veletrhu. Vedle již zmíněné společnosti KUKA Roboter
CEE jsou přihlášeni také další lídři oboru jako FANUC Czech s nejsilnějším robotem
na světě, Siemens, MITUTOYO Česko, OLYMPUS Czech Group, UNIS nebo HARTING. Noví vystavovatelé se hlásí z České republiky, Rakouska, Německa a Polska.

Doprovodné projekty a konference
Součástí MSV zůstávají osvědčené akce jako výstava 3D digitální technologie
nebo projekt Transfer technologií a inovací, kde se komerčním partnerům
prezentují výzkumná centra a technické vysoké školy. Návštěvníci je tentokrát
naleznou v pavilonu Z. V pavilonu Z bude opět umístěn také ElectroPark –
přehlídka novinek členských firem Elektrotechnické asociace ČR – a nově
tematická expozice Multifunkční obrábění. Dále se ve čtvrtek 6. října uskuteční
tradiční jednodenní veletrh pracovních příležitostí v technických oborech
JobFair MSV. V pavilonu A2 bude k vidění interaktivní prezentace vzorové
balicí linky Packaging Live a první dva dny veletrhu kooperační platforma
Kontakt-Kontrakt, organizovaná Regionální hospodářskou komorou Brno.
Připravovaný odborný doprovodný program je opět velmi bohatý a v kongresových halách a přednáškových sálech brněnského výstaviště bude rušno po
celých 5 veletržních dnů. Tradicí je pondělní Sněm Svazu průmyslu a dopravy
ČR, v úterý proběhne mj. Business den Ruské federace a Česko-čínské podnikatelské fórum, na středu je připravován Business den Běloruska. ■
Jiří Erlebach, BVV
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téma: Mezinárodní strojírenský veletrh

Pokročilé výdejní systémy
pro zvýšení produktivity na pracovištích
Průmyslové využití pokročilých skladovacích a výdejních systémů ve výrobním průmyslu
se traduje již více než 20 let. Zatímco tehdy si tento systém přisvojoval především průmysl
v USA, dnes je seriozně využíván v počtech desítek tisíc kusů po celém světě a počty kusů díky
benefitům nových systémů neustále rostou.
Průmyslové automatické vydavače nářadí a nástrojů, jako je např. systém Matrix, přinášejí výhody
jak poskytovatelům nástrojů, tak i jejich konečným
uživatelům. Prodejci mají maximální zájem vybavit
své zákazníky snadným a spolehlivým přístupem
k jejich produktům a garantovat tak opakovaný
nákup a získávat další nárůsty prodeje. Správně
strategicky umístěné vydavače pomáhají stabilizovat odbyt a samotné obchodní vztahy mezi dodavatelem a odběratelem. Tím je více upevňována
pozice proti konkurenci dodávající zboží tradiční
méně komfortní metodou.
Pracovníci oddělení nákupů hledají garanci rychlé
dostupnosti nástrojů a tím eliminaci nebezpečí
zastavení výroby z důvodu nedostupnosti
potřebného nástroje
v provozu. Na druhou
stranu vítají a oceňují
průmyslové vydavače
jako prostředek pro
minimalizaci a optimalizaci skladových
zásob a zároveň pravidelné automatické,
jimi však kontrolované doplňování.
V posledních letech počty vydavačů v průmyslu
rostly exponenciální řadou. Investice do vybavení provozů vydavači se začíná vracet v krátkém
období mezi osmým až osmnáctým měsícem,
kdy ekonomická data vykazují rapidně vyšší
produktivitu oproti provozům bez vydavačů.
Typy užívaných systémů výdejních automatů
jsou od jednodušších šroubových zařízení konstruovaných pro jednoduché doplňování až po
mnohem více sofistikované systémy poskytující uživatelům úplnou kontrolu nad stovkami
skladovaných položek v jedné jediné výdejní
jednotce. Takové systémy jsou samozřejmě
vybaveny výkonným softwarem pro celkovou
správu agendy.
Jako např. Matrix firmy ISCAR. Ten je nejvíce
využíván zkušenými středními a většími výrobci,
kteří umějí ocenit a využívat inovativní funkce jak
vlastní flexibility, tak i množství možností reportů,
které jiné jednodušší systémy neumožňují. Nejnovější zdokonalení funkcí softwaru přináší ještě větší
výhody uživatelům.
Nejnovější verze Matrix 5 vyráběné firmou CTMS
(Comodity & Tool Mangement Services) dodávané
a servisované firmou ISCAR ČR, užívají chytré logistické algoritmy pro maximalizaci dostupnosti
nástrojů a minimalizaci skladových zásob a morálního zastarávání položek. V prostředí moderní
výroby ale nelze snižovat dostupnost nástrojů na
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riskantní mez. Proto je minimální zásoba průběžně
dle aktuálních proměnných hodnot (dle nastavení
týdně nebo měsíčně) rekalkulována a stav zásobenosti je v závislosti aktualizován. Právě tak, aby
nedošlo k výpadkům výroby. Nástroje, jež mají
hodnoty desítek tisíc korun, jsou voleny z důvodů
jejich výkonnosti a možností nasazení vysokých
řezných rychlostí.
Další významnou výhodou je hlídání rozsahu
obráběných materiálů pro dané nástroje. Je to
důležitá podmínka životnosti nástroje. Pro každou
materiálovou skupinu je běžně definován rozsah
řezných parametrů, avšak je dobré vědět, zda
Sortiment automatů ovládaný
systémem TM MATRIX.

opravdu daný nástroj je ten nejvhod- nější. Proto
systém vyspecifikuje skupinu nástrojů, které jsou
přímo doporučeny na daný materiál.
Výše výrobních nákladů na jeden kus je významným a pečlivě sledovaným ekonomickým parametrem. I tato funkce sledování nákladů je samozřejmě
běžnou součástí softwaru vydavačů Matrix-TM. Lze
nastavit sledování vývoje kusových nákladů, včetně

odchylek od stanovené linie v závislosti na různých
proměnlivých vlivech, jako je kolísání životnosti
nástroje mezi jednotlivými výrobními dávkami, na
způsobu chlazení nástroje a podobně.
Toolbox Matrix 5 dokáže také analyzovat průběh
výroby a spočítat náklady na výrobu položky, čímž
významně přispívá ke snížení výrobních nákladů.
Jeho bezpečnostní systém dokáže v případě potřeby omezit vydání nástroje dle zadaných skupin
oprávnění.

Rozdělení dle provedení Maxi Touch:
Maxi a Mini
Toolbox Matrix 5 je dodáván ve dvou velikostech:
Maxi, větší z obou provedení, disponující obrovskou
kapacitou, a menší Mini, který je mimořádně kompaktní a lze jej umístit na stůl či na speciální vozík.

Příklady provedení buněk:
Touch nebo POD?
Oba modely, Maxi i Mini, jsou dostupné buď v primárním provedení s řídicí jednotkou a dotykovým
displejem nebo jako rozšiřující modul POD. Všechny
skříně je možné navzájem datově propojit a libovolně tak zvyšovat skladovací kapacitu pod jediným
řídicím systémem.
Kompaktní verze Mini v porovnání s provedením
Maxi - počet zásuvek a buněk (tzv. binů) lze libovolně měnit. Tím je možné získat vždy požadovanou
kapacitu. V současnosti lze vybrat z 23 typů zásuvek
pro Maxi a 16 typů pro verzi Mini nakonfigurovaných z 15 typů buněk. Kapacita zásuvky může být až
594 standardních krabiček pro řezné destičky! Každá
buňka i celá zásuvka jsou dokonale zabezpečeny
proti neoprávněnému užití díky zámku Auto-Lock,
který automaticky uzavře každou buňku při každém
zasunutí zásuvek.

Software Matrix-TM
Velkou předností systému je jeho snadná obsluha
díky výkonnému ovládacímu softwaru. K tomu

Toolbox Matrix 5
v provedení Maxi a Mini
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využívá dva moduly. Prvním je modul Touch
s přehledným intuitivním dotykovým displejem
pro snadné vydávání, vracení a administraci ulo-

žených položek s možností nastavení vlastního
uživatelského prostředí. Umožňuje přístup pouze
k povoleným úkonům či položkám na základě
volitelně přiřazeného oprávnění. Bezpečnostní
systém dokáže omezit vydání nástroje podle zadané skupiny oprávnění.
Modul Manage je rozsáhlou aplikací pro řízení
všech skladů nástrojů, a to nejen ve skříních Matrix,
ale i v neautomatických skladech. Lze ji jednoduše
nakonfigurovat tak, aby uživateli umožnila co nejrychleji najít a vybrat správný nástroj.
Nástroje lze vybírat např. i podle zakázky, pro kterou
má být nástroj použit, a tím sledovat náklady ke
každé zakázce. Umožňuje kompletní podporu položek včetně cen, skladového množství, technických
informací a historie použití. Tento modul zároveň
spravuje řadu standardních i uživatelských reportů,
které lze ukládat ve formátu MS Excel nebo PDF,

umožňuje je ukládat nebo zasílat e-mailem. Sofistikovaný plánovací modul zase zajistí, aby potřebné
položky byly objednány včas a byly k dispozici vždy,
kdykoliv jsou potřeba.
Více ihned u regionálních zástupců ISCAR ČR
a také na www.iscar.cz

Pro více informací se nezapomeňte zastavit v expozici firmy
ISCAR ČR v pavilonu F, č. 37, na MSV Brno 2016.
V příjemném prostředí stánku firmy zde můžete získat nejen odpovědi na všechny otázky,
ale i prohlédnout si vydavače přímo „naživo“ a seznámit se s možnostmi a funkcemi systému.
Získáte nejen osobní kontakty na servisní pracovníky MATRIX, ale můžete si prohlédnout
i mobilní pracoviště MATRIX, které bude umístěno před pavilonem F.
Na místě si také můžete dohodnout podmínky, za jakých by mohl tento systém fungovat i u vás.
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Rohové fRézování
jako nikdy předtím!
Společnost WNT přináší nový systém 4910 pro rohové frézování, který jako první umožňuje
dosažení přesné 90° stěny s možností využití 8 řezných hran na jedné vyměnitelné destičce.
V kombinaci s technologií Dragonskin nabízí nový typ frézy více než dvojnásobné zefektivnění
v porovnání s předešlými obdobnými nástroji.
Díky osmi použitelným řezným hranám na oboustranné vyměnitelné destičce, přesnému 90° profilu přenesenému na obrobek a poniklovanému
základnímu tělesu zvyšujícímu jeho životnost je
nový systém pro rohové frézování 4910 od firmy
WNT jedinečný. Tyto vlastnosti, v kombinaci s vysokou produktivitou, enormní procesní spolehlivostí
a atraktivní cenou v přepočtu na jeden břit, pasují
tento systém do role nepostradatelného pomocníka
při realizaci frézování do rohů a pravoúhlých stěn.

pro rohové frézování navíc zaujmout i velmi atraktivní
cenou na řeznou hranu.“
Pro tento systém ovšem není charakteristický pouze
dobrý poměr cena/výkon. Hraje zde roli i celá řada
dalších faktorů. Přesně ostřené vyměnitelné břitové
destičky jsou velmi stabilní a výkonné a dimenzované pro realizaci těch nejnáročnějších obráběcích
operací. Vyměnitelné břitové destičky garantují
velmi měkký řez – tudíž bezvadně tichý chod, a to
i v případě velkých posuvů. Tyto vlastnosti jsou ne-

Nový velmi efektivní systém 4910 pro přesné 90° rohové frézování s oboustrannou vyměnitelnou destičkou
s 8 řeznými hranami

„Výrobní podniky, které hledají výkonný, procesně spolehlivý a vysoce kvalitní systém pro rohové frézování,
konečně budou mít to, co hledají: WNT jim přináší
nový systém 4910 pro přesné 90° rohové frézování,
který garantuje všechny prezentované konstrukční
a uživatelské přednosti,“ uvádí produktový manažer
WNT Michael Scheffold, zodpovědný za oblast frézování pro celý koncern WNT. Sám je přesvědčen o tom,
že z tohoto systému budou nadšeni všichni, kteří při
třískovém obrábění kladou velký důraz na kvalitu,
procesní výkon a zejména na ekonomický přínos. Michael hned pro toto své tvrzení uvádí několik důvodů:
„Dosud neexistoval žádný systém, který by umožňoval
vyrobit přesnou 90° stěnu a současně využíval 8 řezných hran. Díky těmto přednostem není náš systém
pouze jedinečný, nýbrž představuje i perfektní řešení
pro firmy, které v rámci rohového frézování očekávají
optimální výsledky, vysokou procesní spolehlivost
a současně dlouhou životnost nástrojů. Na základě
možnosti používání 8 řezných hran může náš systém
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vyhnutné zvláště při obrábění tenkostěnných nebo
nestabilních obrobků. Kromě toho lze tento systém,
díky svému nízkému příkonu, používat i na strojích
s nižším výkonem. „Navíc v kombinaci s legendární
řadou povlaků Dragonskin WNT jsou destičky pro
systém 4910 velmi otěruodolné a nabízí maximální
výkon a životnost“, doplňuje Michael Scheffold další
přednost z výhod tohoto systému.

Prověřeno praxí
Michael Scheffold dokládá svoje tvrzení odkazem
na různé praktické testy, v rámci nichž se testovaly
nejrůznější vlastnosti uvedeného systému pro rohové frézování. Zde uvedeme dva praktické případy
z mnoha od našich zákazníků. V prvním zákazník
obráběl na stroji DMU 80 Monoblock 43 kW s horizontálním vřetenem předkované desky (materiál je
legovaná ocel 1.6511, 36CrNiMo4) a náš nový systém
pro rohové frézování použil pro stranové frézování
a frézování drážek do plného materiálu. I když měla
fréza ve srovnání s dosavadním systémem o jeden
zub méně, výsledkem byla delší životnost nástroje
i vyšší rychlost posuvu. Navíc nastavený způsob obrábění a materiál s vyšší pevností důkladně prověřil
nový systém 4910. Na základě změn řezných parametrů se díky posuvu na zub fz 0,27 (dříve: 0,13) dosáhlo
téměř 100% navýšení. Objem materiálu odebraného
za jednotku času se zvýšil o celých 84 % – ze 105 cm³/
min na 193 cm³/min. Namísto dvou obrobků mohl
náš zákazník nyní obrobit tři, aniž by musel otočit
destičky. To představuje zvýšení produktivity o 50 %!
V druhém uváděném případě se obráběl materiál
1.2312 (40CrMnMoS8-6) na stroji DMU 80T. I v případě
řezné rychlosti Vc = 150 mm/min, hloubky řezu ap
= 3,5 mm a posuvu na zub fz = 0,22 mm, systém
vykazoval velmi tichý chod. Po 20 minutách obrábění stále nebylo možné identifikovat opotřebení na
řezných hranách, povrch byl perfektní a příkon činil
pouhých 29 %. „Díky nové geometrii vyměnitelné
břitové destičky a nestejnému dělení zubů je chod
nástroje při obrábění velmi tichý, čímž se přirozeně
prodlužuje i jeho životnost. Zákazníci obou případů
byli na základě dosažených výsledků velmi spokojeni
a při naší účasti na testech se nám podařilo zvednout
důvěru nejen v nový nástroj, ale i poukázat na celkový

Přehled dostupných držáků systémů 4910, které pokrývají Ø od 32 do 160 mm - nástrčné frézy jsou navíc
dostupné s širokou i úzkou roztečí
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Souhrn předností těla systému
4910, včetně přesného uložení
oboustranné destičky s 8 řeznými
hranami generující přesný 90° profil

technický přínos firmy WNT,“ popisuje se spokojeným
úsměvem Michael Scheffold průběh úspěšných testů.

Buďte také úspěšní

odebíraného materiálu za jednotku času (cm3/min).
Na základě stabilního provedení a povlaku Dragonskin bude nástroj navíc vykazovat dobré povrchové
opracování a dlouhou životnost, díky čemuž se sníží
i pořizovací náklady. Přesvědčivým argumentem je
kromě efektivního cenového poměru na řeznou
hranu i výběr z širokého nástrojového portfolia,
vhodnosti použití pro hrubování a dokončování
a možnosti obrábění široké palety materiálů.
Tento nový, uživatelsky přínosný frézovací systém
4910 provází marketingová podpora se základními
informacemi. Další technické a užitečné informace
k tomuto produktu od společnosti WNT získají zájemci na firemním webu, anebo přímo u odborných
techniků firmy. ■
/jg/

Souhrn předností VBD systému 4910,
které podtrhují výhodnost použití
tohoto unikátního nástroje vyladěného
pro každého uživatele

V průběhu testování nového systému 4910 přímo
u vybraných firem se celá řada z nich přesvědčila
o jeho výhodách a rovnou přešla na tento typ frézy
od WNT. Nejdůležitějším důvodem pro toto rozhodnutí je skutečnost, že systém umožňuje vytvoření
přesné 90º stěny a nabízí 8 použitelných řezných
hran na velmi stabilní destičce, což představuje výrazné zvýšení efektivity. Tento nový systém WNT se
navíc prosazuje i svojí vysokou kvalitou a enormní
procesní spolehlivostí a garantuje vyšší řezné rychlosti i větší posuvy, což pozitivně ovlivňuje objem

Des-Case / INTRIBO s.r.o.
Sazečská 8
108 00 Praha 10 - Malešice
Česká republika
Prodej: +420 273 160 601
Email: info@intribo.com
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VÍCEÚČELOVÁ OBRÁBĚCÍ
CENTRA A 3D TISKÁRNY KOVŮ
Účast Misan s.r.o., předního českého dovozce japonských obráběcích strojů firem Okuma,
Brother, Okamoto a současně i aktivního propagátora rozvoje aditivních technologií v Česku
za pomoci strojů pro laserové spékání kovů německého výrobce Concept Laser, představí na
letošním MSV v Brně 5 strojů z oborů uvedených v záhlaví.
Zaměření Mezinárodního strojírenského veletrhu
v Brně na průmyslovou automatizaci a pozornost
veřejnosti věnovaná rozvoji aditivní výroby dává
možnost svést oba jmenované typy výrobní techniky do bezprostřední blízkosti a představit je jako
vrchol současných technických schopností. Logicky
by si měly konkurovat, ale je skutečností, že zatím
pro technologické slabiny na obou stranách se
vzájemně potřebují. Víceúčelová centra se svou
kinematickou složitostí, z níž vyplývá i menší tuhost,
nezvládají velké odběry třísek z těžkoobrobitelných materiálů a současné technologie aditivní
výroby sice zhotoví geometricky dosud nevídané
tvary, zatím však v nedostatečných přesnostech.

Ve vzájemné symbióze tak víceúčelové centrum
obdrží tvarově optimální polotovar a obrobí pouze
plochy v požadované povrchové nebo geometrické
přesnosti.
Zatímco složitá víceúčelová centra narážejí na limity současné techniky, má aditivní technika větší
perspektivní možnosti, neboť se stále ještě nachází
ve stadiu hledání a postupně nabírá na aplikačním
rozvoji.
Konfrontaci obou typů strojů si můžete porovnat
ve třech stáncích Misanu:
Pavilon P, stánek P139:
● Víceúčelové centrum Okuma Multus U3000
1SC1000

● Víceúčelové

5osé obráběcí centrum Okuma
MU4000V-L
● Zařízení pro 3D kovový tisk Concept Laser Mlab
cusing R
Na stejném stánku budou předváděny i další stroje:
centrum Okuma LB4000EXII
MYC1500
● Obráběcí centrum Brother R650X1 s výměnou
palet
● Bruska vnějších rotačních ploch Okamoto OGM
350NC
Pav Z – expozice Technický týdeník – Trendy
v multifunkčním obrábění:
● Robotická buňka Halter s víceúčelovým centrem
Brother M140X1
Pav Z, stánek 021 – expozice 3D tisk:
● Kompletní pracoviště aditivní výroby – Concept
Laser M2 cusing Multilaser
● Soustružnické

Na všech stáncích v pavilonech P a Z
vám specialisté Misan rádi poskytnou
další informace.

PRO BLIŽŠÍ SEZNÁMENÍ UVÁDÍME POPIS A PARAMETRY VYBRANÝCH STROJŮ:
OKUMA kompaktní 5osé svislé obráběcí centrum
MU 4000V-L (česká premiéra)
Nové 5osé obráběcí centrum Okumy vynikající zejména kombinací přesnosti a tuhosti při
zachování kompaktních rozměrů. Stroj je určen pro širokou škálu aplikací od výroby forem,
přes medicínskou techniku, složité letecké komponenty až po nejrůznější automobilové
dílce. Díky své kinematické koncepci umožňuje jednoduchou a efektivní aplikaci automatizace procesů nakládání polotovarů a vyjímání hotových výrobků. Stroj v provedení
se soustružnickým stolem je vybaven inteligentními funkcemi Okuma.
Velikost stolu: Ø 400 mm; Zatížení stolu: 300 kg
Max. rozměry obrobku: Ø 500 × H 400 mm
Pojezdy (X, Y, Z, B, C): 740 mm/460 mm/460 mm/+90~-120°/360°
Rychloposuv (X, Y, Z, B, C): 50/50/50 m/min/50/min-1/120/min-1
Frézovací vřeteno: 15 000 ot/min; Soustružnický stůl: 1200 ot/min
Typ upínání: MAS BT40; Zásobník počet nástrojů: 64 pozic
Půdorysná plocha stroje: 2399 × 3248 mm

3D kovová tiskárna Concept Laser M2 cusing Multilaser
Stroj Concept Laser M2 cusing Multilaser je systémem pro aditivní výrobu laserovým spékáním práškových kovů. Dvoulaserové provedení stroje umožňuje
provádět produktivní stavbu z titanových, ocelových a dalších kovových slitin,
případně čistých kovů. Celý systém je navržen v souladu s bezpečnostními směrnicemi ATEX pro práci s hořlavými a výbušnými materiály. Součástí expozice jsou
periférie tvořící nedílnou součást celého systému pro aditivní výrobu (prosévací
zařízení, žíhací pec, pískovací stanice, atd.).
Stavební prostor: 250 x 250 x 280 mm
Tloušťka vrstvy prášku: 20–80 µm
Výkon laserů: 200 W, 400 W
Průměr ohniska svazku: 50–500 µm (proměnlivé zaostřování)
Půdorysná plocha stroje: 2706 x 1818 mm

září 2016
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HIWIN V POHYBU
Brněnská společnost HIWIN s.r.o., přední dodavatel lineární techniky, představuje na brněnském strojírenském veletrhu hned tři novinky: šestiosého robota RA605-710, HM moduly pro
pohon a laserové řezací stroje FeiCut.
Automatizace výrobních procesů se neustále zvyšuje a posouvá své hranice k automatizaci inteligentní. Jednou z odpovědí korporace HIWIN
Technologies na změny v průmyslovém odvětví
je robot RA605-710.

Šestiosý robot RA605-710
s plnohodnotnou simulací
Poptávka po robotech rychle roste, což snižuje
jejich cenu a umožňuje rozšíření jejich využití.
RA605-710 je robot střední třídy s možností
nasazení v mnoha odvětvích za velmi příznivou cenu. Jeho poloměr dosahu je 700 milimetrů a pracovní zatížení 6 kilogramů. Je
určen pro aplikace zahrnující manipulační
úkoly od transportu mechanických dílů
až po aplikace montážních linek a kompletování elektronických dílů. Instalace je
možná do podlahy, zdi či stropu. Robot se
snadno integruje do stávajících systémů PLC.
Brněnský HIWIN s.r.o. bude zajišťovat nejen
dodávky, ale i technickou podporu, lokalizaci
a programování. Z Brna budou roboti putovat
i dále do východní Evropy.
Jednou z předností nového robota RA605710 je možnost plnohodnotné simulace
a příprava 3D modelu pracoviště. Celých
95 procent programování je možné provést předem virtuálně bez nutnosti mít robota již „ve stavu
zaměstnanců“ a na pracovišti. To výrazně šetří čas
i peníze.

v portfoliu produktů společnosti HIWIN a reagují
na zvýšenou poptávku a zájem trhu.
„HIWIN bude na českém trhu v případě HM modulů
poskytovat kompaktní řešení, kompletní dodávky
celků včetně převodovek a servomotorů. Samozřejmě,
že zákazníkovi můžeme navrhnout dle jeho požadavků
a aplikací optimální model,“ vysvětluje Ing. Pavel Cach,
výkonný ředitel společnosti HIWIN s.r.o., a dodává:
„V rámci kompletní dodávky jsme schopni poskytovat
nejen motory HIWIN, ale i motory třetích stran.“
Odlehčený, přesto robustní, hliníkový profil těchto
modulů naznačuje vysokou kvalitu a užitnou hodnotu celého produktu. Design těchto modulů získal
v letošním roce prestižní ocenění iF Design Award.

Laserové řezací stroje FeiCut

Šestiosý robot střední
třídy RA605-710 nabízí
velmi příznivou cenu

HIWIN s.r.o. ve spolupráci se společností BT Bear Tronic s.r.o. vyvinul a vyrábí již třetí generaci laserových
řezacích strojů FeiCut. Mezi nové modifikace třetí
generace patří vylepšená ergonomie, která zajišťuje
lepší přístupnost pracovní plochy a přináší snížení
pracovního stolu. Oproti konkurenci má FeiCut nižší
nároky na zástavbový prostor. Footprint stroje je
jedním z nejmenších na trhu. Stroj není ukotven

HM moduly HIWIN
s oceněním za design
Moduly HM pro pohony využívající ozubené řemeny nebo kuličkové šrouby nabízejí vyšší dynamiku při přesnosti ±0,1 mm a zátěži 5 až 30
kilogramů. Tyto moduly jsou absolutní novinkou

Nová generace laserových řezacích strojů FeiCut mj. zajišťuje lepší přístupnost pracovní plochy
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Design HM modulů se může pochlubit
prestižním oceněním iF Design Award

do podlahy, přesto je zachována vysoká přesnost
a spolehlivost. Toto řešení přináší zákazníkům velké
úspory při stavební předpřipravenosti pro instalaci
stroje. FeiCut stojí na antivibračních patkách, které
limitují vibrace z okolních strojů a provozu, a naopak limitují vibrace vlastního řezacího stroje. FeiCut
vyniká vysokou tuhostí nosného rámu, který bez
problému absorbuje zrychlení až 2,5 g. Dodává se
výhradně s lineárními motory HIWIN, které zajišťují
vyšší rychlost i požadovanou přesnost a které mají
také dostatečnou rezervu ve výkonu. Nepotřebují tak
častý servis a mechanické části se neopotřebovávají.
Výkon instalovaného fiber laseru může dosahovat
až 6 kW a zajistit maximální řeznou tloušťku až
25 mm. K dispozici jsou modely pro standardní
formáty plechů od 0,8 × 1 m až po 2 × 6 m. Nabídka
je rozšířena o FeiCut Combi, který umí řezat plech
i ocelové profily o průměru 6 až 200 mm. ■
www.hiwin.cz
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Otevření potenciálu továrny budoucnosti?

Řešení společnosti ABB v oblasti robotů jsou součástí propojeného
nepřetržitého ekosystému, který označujeme jako Internet věcí, služeb a lidí.
Všechny roboty ABB jsou připravené k zapojení, bezdrátově nebo pomocí
kabelu, abyste měli k dispozici svět možností v podobě prediktivní, aktivní
a okamžité podpory. Jako klíčový produkt v dlouhodobé strategii ABB v oblasti
digitalizace představujeme Connected Services. www.abb.cz/robotika

Navštivte nás na MSV
Brno, 3.–7. 10. 2016
Pavilon G2/16

Určitě!

téma: Mezinárodní strojírenský veletrh

Nejdůležitější Nástroj pro obráběNí:

Popis produktových parametrů
dle ISO 13399

Nový katalog WNt 2016

Zavedením nástrojových parametrů dle ISO 13399
se v katalogu odráží i čtvrtá průmyslová revoluce,
tedy aktuální trend digitalizace a automatizace
výroby. Vedle starých známých označení WNT je
nyní v produktových tabulkách k dispozici i standardizovaný popis produktových parametrů, které
nepodléhají terminologii konkrétního výrobce.
Díky tomuto celosvětově unifikovanému systému
prezentace parametrů se podstatně zjednoduší
komunikace mezi různými softwarovými systémy
s ohledem na identifikaci nástrojových parametrů a otevírá se tak cesta pro digitalizovaný svět
budoucnosti.

více než 50 000 nástrojů určených výlučně
pro třískové obrábění
Čekání na něj bylo dlouhé, ale nyní jej tu konečně máme: Nový hlavní katalog WNT. V průběhu
dvouletých úprav získal katalog nejen celou řadu nových parametrů, nýbrž se rozrostl i po
obsahové stránce a momentálně nabízí více než 6500 zcela nových produktů. Katalog nyní
zahrnuje přes 50 000 kvalitních nástrojů, a patří tudíž k povinné výbavě každého podniku
používajícího technologie třískového obrábění.
Na základě různorodosti prezentovaných nástrojů
nyní, podobně jako v minulosti, náš katalog opět
přinášíme v podobě dvojího vydání: Na jedné
straně je to hlavní katalog, jehož náplní jsou výlučně

provázet širokou produktovou paletou nabízenou
společností WNT. Díky tomuto promyšlenému
systému vyhledávání vždy najdete ideální WNT nástroj
určený pro specifické použití ve Vaší firmě.

Obráběcí nástroj odrážející aktuální
technické trendy
Vedle všech výše uvedených novinek nabízejí
katalogy WNT i celou řadu nových a inovativních produktů vyvinutých za účelem zefektivnění
práce a zvýšení produktivity Vašeho podniku.
Rozrostla se především paleta nástrojů s „povlakem Dragonskin“, a sice v podobě bohatší
nabídky pro veškeré oblasti obrábění. Poprvé se
tak aplikovala speciální technologie povlakování
i na nástroje s válcovou stopkou a v případě
konkrétních vrtáků se obratem zaznamenalo
podstatné zvýšení jejich výkonnosti. Aby Vám
příslušné novinky hned padly do oka a nemuseli
jste je dlouho hledat, v katalogu jsme je označili
symbolem „NEW“.

Vyžádejte si nyní svůj katalog

Nový katalog WNT je opět rozdělen do dvou částí, na hlavní katalog s nástroji pro třískové obrábění a na
katalog upínacích systémů pro upínání obrobků. Kromě nástrojů obsahuje také užitečné technické
a uživatelské informace, které pomáhají správně nástroj vybrat a nastavit do řezného procesu.

Díky pestré paletě nových produktů, podrobným
informacím a intuitivnímu systému vyhledávání
Toolfinder opět patří WNT katalog pro období
následujících dvou let k referenčním katalogům
obráběcích nástrojů. Chcete-li i Vy čerpat z nepřeberné produktové nabídky a být úspěšní díky kvalitním nástrojům WNT, pak si jej můžete objednat
např. bezplatné telefonní lince 800 555 666.
Kompletní a ucelený katalog je Vám samozřejmě
k dispozici čtyřiadvacet hodin denně v e-shopu
WNT na www.wnt.com. ■

přesné nástroje určené pro třískové obrábění, a na
straně druhé jde o katalog orientovaný na upínání
obrobků. Obě příručky jsou platné od 1. června
2016. Po obsahové stránce se v rámci hlavního
katalogu o rozsahu téměř 2000 stran kladl velký
důraz na uživatelsky příjemné zpracování. Jednotlivé kapitoly katalogu získaly jednotnou formu
a osvědčené členění zaznamenalo grafické osvěžení
za účelem dosažení vyšší přehlednosti.

Snadný nákup nástrojů
Srdcem katalogu a každé kapitoly je nový Toolfinder,
které s citem pro detail vytvořili naši technici pro techniky, již s katalogem pracují, tedy pro Vás. Toolfinder
Vám usnadní život a bude Vás rychle a bez komplikací
WNT Toolfinder společně s komplexním přehledem
všech nástrojů v úvodu každé kapitoly usnadní
hledání a rychle Vás provedou širokou produktovou
paletou nástrojů WNT
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PRŮMYSL 4.0
konečně ve Vašich rukách.

Přijďte se podívat.
Mezinárodní strojírenský veletrh
3. - 7. 10. 2016
Volná plocha F/003
Výstaviště Brno
www.helios.eu

HELIOS partneři
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Jednoduše přímo k cíli
s io-link by murrelektronik

Modul MVK Metall
●●optimální EMC charakteristiky,standardizo-

vané pro automobilový průmysl,
●●odolný proti svarovým kapkám,
●●nejvyšší odolnost proti vibracím a rázům

kompaktní sběrnicové moduly

(až 50 g),
●●odolný vůči chladicím kapalinám a mazivům.

Rychlá integrace, krátká doba uvedení do provozu
a také maximální flexibilita – se sběrnicovými IO-Link
moduly MVK Metall a Impact67 společnosti Murrelektronik jste na přímé cestě k cíli. Dokonale se hodí
pro snadnou integraci IO-Link zařízení do instalačních
řešení.
autokonfigurační režim uvede vše do provozu ve
velmi krátké době. Konfigurace digitálních vstupů
a výstupů odpadá, kanály jsou využívány tak, jak je
určeno řídicí jednotkou.

Kladete důraz na maximální
flexibilitu?

Pak je pro vás vhodný expertní režim. S pomocí
IO-Link Device Tool společnosti Murrelektronik
lze libovolně nastavit každou jednotlivou hodnotu.
Výhodou tohoto nástroje je mimo jiné fakt, že se
jednotlivé hodnoty zobrazují nejen hexadecimálně,

Modul Impact67

●●Multi-IO a IO-Link dostupný také v robustním

plastovém provedení,
●●ekonomicky výhodný,
●●plně zalitý,
●●dvojité ventily zabírají jen jeden port M12.

ale že mohou být převedeny do svého zamýšleného formátu.
„Výrobci sériových strojů mají užitek z výhody, že
mohou již jednou vytvořené konfigurace jednoduchým kopírováním libovolně přenášet do řídicích
systémů dalších zařízení a strojů,“ řekl Jörg Krautter,
viceprezident automatizace ve společnosti Murrelektronik.
„Expertní režim umožňuje maximální flexibilitu:
s pomocí našeho nástroje IO-Link Device Tool může
každý své hodnoty libovolně nastavit,“ doplnil
Bernd Waser, vedoucí výzkumu a vývoje společnosti Murrelektronik. ■
Pro více informací: www.murrelektronik.cz

Proč je integrace tak snadná?

Důvodem je „IODD on Board“ – progresivní technologie společnosti Murrelektronik. Data senzorů
a akčních členů uložená v IODD (IO Device Description – popis zařízení IO) jsou vložena přímo
do souborů GSDML sběrnicových modulů MVK
Metall a Impact67 společnosti Murrelektronik. Když
se připojí nějaké zařízení (např. IO-Link senzory
nebo IO-Link ventilové ostrovy), pak lze přistupovat
k těmto datům přímo, bez ruční konfigurace nebo
speciálních softwarových nástrojů, zcela prakticky
s již instalovanými nástroji řídící jednotky PLC. To
představuje značné usnadnění práce, neboť dosud
muselo být každé nové IO-Link zařízení jednotlivě
integrováno do softwaru, a to trvalo dlouho. Bylo
téměř otravné u každého nového přístroje opakovat stále stejné kroky… ale to teď patří minulosti:
Pomocí Copy & Paste (kopírovat a vložit) lze již
vytvořené konfigurace libovolně přenášet do jiných
řídicích jednotek, což je obrovskou výhodou pro
výrobce sériových strojů.
Pro výrobce jednoúčelových strojů nabízí tyto
nové, volně konfigurovatelné moduly velké výhody:

Vm9: kombinace různých technologií V Jednom stroJi
Pod označením VM9 představila společnost Emag soustružnické centrum kombinující operace soustružení, frézování
a vrtání na jednom stroji na výrobu velkých dílů. S vřetenem
umístěným ve spodní části obráběcího prostoru umožňuje
stroj opracovávat obrobky do průměru 450 mm s maximální výškou 300 mm a hmotnosti obrobku do 300 kg.
Mezi novinky německého výrobce obráběcích strojů se
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zařadily také modely: VL 4, modulární svislý soustruh s integrovanou automatizací, a VT2-4 pro oboustranné obrábění
hřídelí s duální 11pozicovou revolverovou hlavou nebo
Eldec Mind-M 250, kompaktní vytvrzovací systém pro základní tepelné zpracování upínaných dílů a hřídelí, a řešení
pro přesné elektrochemické obrábění PECM (Precision
Electro-Chemical Machining). ■
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www.pkservis.com

Hliníkové prvky
a profily

... snadná a rychlá aplikace
v průmyslových provozech

Ve druhé polovině 20. století s rozvojem automobilového a elektrotechnického průmyslu a s tím
narůstající potřeby flexibility ve výrobních procesech bylo třeba konstruovat jednoúčelové
stroje, montážní pracoviště a linky, které by bylo možné snadno přizpůsobovat potřebám
zkracujících se výrobních cyklů, změně vyráběného sortimentu, a to v co nejkratším čase.
Společnost Bosch tehdy jako první na světě představila pro tyto účely vhodný hliníkový konstrukční
systém umožňující snadnou a rychlou stavbu hliníkových rámů jednoúčelových strojů, paletových dopravníků, ochranných oplocení, montážních stolů, zásobovacích regálů atd. pro potřeby průmyslové výroby.
Základem stavebnice byl eloxovaný konstrukční profil
z hliníkové slitiny s T-drážkami po obvodu a několik
spojovacích prvků. Hliníkový konstrukční systém se
plně osvědčil a dodnes jej společnost, nyní již Bosch
Rexroth, vyrábí a prodává úspěšně po celém světě.

Konstrukční systém v současnosti
Postupem času se rozšířila řada konstrukčních profilů
na více než 100 typů tak, že dnes pokrývá všechny
běžně používané velikostní řady 20, 30, 40, 45, 50,
60, 80, 90 a 100 mm. Původní sortiment několika
spojovacích prvků se rozrostl na téměř tři desítky
různých prvků, které umožňují spojení profilů s opracováním i bez opracování konců profilů. Konstrukční
profily mají optimalizovaný průřez a je možno jimi
vést a akumulovat tlakový vzduch případně vakuum.

Široká škála příslušenství
Společnost Bosch Rexroth nezůstala jen u profilů
a spojovacích prvků, ale přidala do svého sortimentu také velmi rozsáhlé příslušenství užitečné
pro konstrukci a stavbu montážních pracovišť, jako
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 pracoviště, zvedáky materiálových
beden, hliníkové kabelové žlaby a celou řadu
dalších komponent.

Dopravníkové systémy
Na bázi hliníkového konstrukčního profilu byly
rovněž vyvinuty paletové dopravníkové systémy
TS 1, TS 2plus, TS 5 a Active Mover, které nalézají
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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, např. v potravinářském, farmaceutickém, elektrotechnickém, ale
i v automobilovém průmyslu se s výhodou používá
dopravníkový systém VarioFlow Plus s destičkovým
řetězem.

Výhody pro uživatele
Téměř půlstoletí ověřená technologie hliníkového
konstrukčního systému Bosch Rexroth se značně
rozsáhlou nabídkou příslušenství pomáhá uživatelům vytvářet konstrukce s vysokým poměrem
pevnosti vůči hmotnosti. Použití standardních

září 2016
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Softwarová podpora
Pro usnadnění jejich tvořivé práce dala společnost
Bosch Rexroth konstruktérům a projektantům volně
k dispozici softwarový nástroj MTpro obsahující

všechny 3D modely komponent podporující přímý
export těchto modelů do běžných CAD programů,
vytváření kusovníků a další. ■

prvků s vysokou přesností umožňuje zkrátit dobu
navrhování, minimalizovat plánování přípravných
prací a také čas potřebný pro montáž. Konstrukční
stavebnicový systém uživateli přináší výhodu vlastních nízkých výrobních nákladů a potřeby malé
investice do strojového parku. Všechny kompo-

nenty konstrukčního systému Bosch Rexroth jsou
dostupné pod stejným objednacím číslem na
celém světě. Úpravy již ze systému vytvořených
aplikací jsou snadné a je možné všechny prvky
opětovně použít. ■
PK SERVIS se souhlasem Bosch Rexroth
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BUDOUCNOST ÚDRŽBY
VE VÝROBĚ MÁ JMÉNO SCS
Pravděpodobně jsme všichni již slyšeli termín Industry 4.0 nebo Průmysl 4.0. Víme, že jde
o dokonalou provázanost informačních technologií s výrobou. Ne všichni však známe detaily
tohoto fenoménu současné výroby. Důležité je vědět mimo jiné i to, že k jeho určujícím faktorům patří též Prediktivní údržba a Inteligentní servis.
Letos v říjnu, na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně, představí společnost Asseco Solutions,
producent ERP systémů, své nové řešení pro údržbu
– „Smart Connected Solutions“ (SCS). S jeho pomocí
mohou firmy v plně integrované podobě prediktivně
sledovat celý svůj proces servisu a údržby – počínaje
sběrem dat ze zařízení přes plánování údržby až po
její provádění a dokumentaci s využitím mobilních
zařízení. Sledovat lze jak zařízení inteligentní, tak
konvenční, která budou osazena vhodnými snímači.
Řešení SCS je určené nejen pro výrobce a servisy, ale
i pro zákazníka. Systém funguje i prostřednictvím
aplikace na mobilních zařízeních.
Malý příklad: Technik na místě realizoval opravu ze
svého mobilu či tabletu a zaevidoval spotřebovaný
materiál. Informace se předá do evidence skladu.
Následně technik nechá zákazníka podepsat převzetí práce přímo na obrazovce mobilního zařízení
a tím je vytvořen podklad k fakturaci. Poté je možné
ihned dát, též prostřednictvím SCS, pokyn k vytvoření faktury či zadání dalšího požadavku.

Prediktivní údržba
Prediktivní – předvídající na základě pozorování a zkušeností. V praxi jde o automatizovaný
sběr informací ze zařízení (od řídicí jednotky,
od senzorů a čidel, atd.) a dalších důležitých
informací o provozu. Jejich vyhodnocováním
lze zjistit (předvídat) blížící se kolizní stav a řešit
jej formou údržby či opravy dříve, než k němu
skutečně dojde. Neuplatňuje se jen v oblasti
výroby, ale i v mnoha dalších odvětvích, kde je
důležité předcházet výpadkům zařízení. Mezi
ně patří i automobilový průmysl.

Chytrá a inteligentní údržba

Modul Průmysl 4.0
(Přesněji: podpora pro Průmysl 4.0) umožňuje prediktivní plánování a provádění údržby. Dokáže sbírat, shromažďovat a analyzovat data z produkčního
provozu zařízení u zákazníka. Výrobce, respektive
servisní společnost, má tak stále k dispozici aktuální
informace o tom, jak konkrétní zařízení funguje.
Do SCS mohou uživatelé mimo jiné integrovat
i zařízení, jež nejsou inteligentní (která samostatně
neumí předávat data a pro tyto účely jsou osazena
senzory a snímači, jež umožňují komunikaci s SCS).
Např. klasický starý soustruh nebo pásový dopravník
osadíme senzory, které umožňují komunikaci s SCS.
Ty např. snímají vibrace na hřídeli, počítají množství
výrobků atd. Důležitou funkcí SCS je též identifikace
konkrétního zařízení, u nějž je žádán servis. Například v případě čtyř identických automatů na kávu
musí technik vědět, který z nich má opravit. Zde
funguje identifikace prostřednictví QR kódů, které
lze pomocí chytrého telefonu naskenovat a zajistit
tak provedení opravy na správném zařízení.
Modul Chytrý servis
Systém SCS též umožňuje integrovat hardware,
software a servis do jednoho balíčku. Tím lze nabídnout koncovým zákazníkům nejen produkt
jako takový, nýbrž i kombinaci produktu a servisu.
V rámci aplikace lze také snadno vytvářet požadavky
na řešení problému (tikety) a sjednávat termíny
k provedení údržby.

automaticky zjistí, který z techniků se k jeho řešení nejlépe hodí – v závislosti na tom, kde se
nachází, jakou má kvalifikaci apod. – a navrhne
odpovídající plán. Pak systém technikovi na jeho
mobilní zařízení dodá potřebné informace, například o kontaktní osobě u zákazníka, o dotčeném
systému, o kódu chyby či dosavadním průběhu
údržby. Při opravě pak umožňuje její úplnou dokumentaci a zákazník též jejím prostřednictvím
potvrzuje provedenou práci. Pro komunikaci s SCS
nemusí zákazník disponovat ERP systémem, hlášení prostě přichází do počítače, ať je napojen na
systém či nikoli.
Inteligentní servis umožňuje jak interní, tak externí
použití. Například jej lze poskytovat lidem, kteří
u zákazníků mají na starosti servis výrobků naší
firmy nebo při pronájmu zařízení.

Pro pohodlí uživatele
Implementace SCS je realizována v cloudu. Komunikace mezi cloudem a koncovými zařízeními
přitom probíhá přes zabezpečené připojení. Různým uživatelským zařízením se SCS přizpůsobuje
automaticky a je schopno se flexibilně přizpůsobit
též různým koncovým zařízením, jako jsou stolní
počítače, tablety či chytré telefony. Přitom stále
zůstává zachován obvyklý vzhled a fungování.
Důležité je samozřejmě i jednoduché napojení
na všechny běžné systémy ERP. Uživatel tak může
nastavit, aby byla data z něj ihned posílána do úloh
back office, jako je např. fakturace.
Třešničkou na dortu pak je možnost ovládání řečí,
což se při provádění servisních prací, kdy technik má
obvykle plné ruce nástrojů, opravdu velmi hodí ■.
Jan Mlejnský, Asseco Solutions

Využití pro SCS však není jen ve výrobě. Nutnost
prediktivní údržby vyvstává i v úplně odlišných
oblastech – od automatu na kávu až po lidský organismus (tedy v medicíně). Zavedením prediktivní
údržby ve kterékoli oblasti si ušetříme problémy
vyplývající z neznalosti skutečností, ale na druhé
straně i lidské kapacity, které by například neustále
zbytečně kontrolovaly stav.
Systém SCS kombinuje hlavní funkce z oblastí řízení
servisu, prediktivní údržby a servisu pro koncové
zákazníky v jednom integrovaném systému a umožňuje tak plynulou výměnu dat na všech úrovních.
Disponuje třemi základní moduly:
Modul Inteligentní servis
Ten pokrývá všechny provozní úrovně poskytování
servisu. Jestliže je doručen požadavek na servis,
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ABB otevírá potenciál
továrny Budoucnosti
Švýcarský nadnárodní koncern ABB patří nejen mezi průkopníky nových technologií, ale
i tradiční účastníky brněnských průmyslových veletrhů, ať už jde o jarní elektrotechnickou
přehlídku AMPER nebo podzimní sadu oborových veletrhů sdružených pod vlajkou MSV, kde
představuje své nejčerstvější produktové novinky a řešení. Ani letošní ročník není v tomto
směru výjimkou. Na co se tedy mohou návštěvníci v bíločervené expozici ABB těšit?
Spolupráce lidí a robotů a také všudypřítomný
trend digitalizace zásadně mění podobu výrobního
prostředí. Společnost ABB na své expozici č. 16
v hale G2 představí nové koncepty a řešení, které
otevírají potenciál továrny budoucnosti. Naplňují
tím vizi integrovaného průmyslu tzv. Internetu věcí,
služeb a lidí (IoTSP).

Schopnost monitorovat roboty zvyšuje efektivnost, snižuje servisní náklady, zajišťuje dlouhou
dobu chodu bez odstávek a prodlužuje životnost
výrobních zařízení. Díky těmto diagnostickým
technologiím je dříve častý reaktivní přístup ke
správě robotů nahrazen přístupem prediktivním,
proaktivním a okamžitým. Před nástupem IoTSP se

při nižších investičních nákladech. Navíc v kombinaci s dosažením nejvyšších bezpečnostních standardů umožňuje tento systém užší spolupráci člověka a robotu ve výrobních závodech. Stejně jako
původní verze má i SafeMove2 mnoho špičkových
bezpečnostních funkcí jako nastavení rychlostních
limitů, bezpečné monitorování klidového stavu,
nastavení rozsahů os a soustavného dohledu nad
pozicí a orientací. Rovněž disponuje bezpečnostním
sběrnicovým připojením ke kontrolérům rodiny
IRC5, tedy IRC5 Single, Compact a Paint.
Aby roboty byly efektivní, musí se pohybovat rychlostí vhodnou pro danou aplikaci. Při vysokých
rychlostech mohou představovat potenciální riziko pro člověka pracujícího v jeho bezprostřední
blízkosti. Aby nedošlo ke kolizi, oddělovaly se dříve
stroje od člověka pomocí plotů nebo zábran. SafeMove2 umožňuje těsnější spolupráci robotů a lidí
omezením pohybu robota přesně dle požadavků
dané aplikace.

Seznamte se – váš nový parťák: YuMi

Výroba pro nové podmínky
Trend výroby se přesouvá od hromadné výroby
k hromadné customizaci neboli přizpůsobení produktů nejrůznějším, často specifickým individuálním
požadavkům konkrétních zákazníků či uživatelů.
Schopnost pružně reagovat na změny a přizpůsobit se proto nabývá zásadní důležitosti. To si žádá
intenzivnější spolupráci mezi lidmi a roboty, mezi automatizačními ostrůvky a dokonce i mezi výrobními
závody. Vedle spolupráce je dalším charakteristickým
rysem továrny budoucnosti digitalizace. Informace
se operativně využívají k přijímání lepších rozhodnutí
a k řízení provozu od konstrukční fáze a uvedení do
provozu až po výrobní provoz a údržbu.
Řešení společnosti ABB v oblasti robotů jsou
součástí propojeného nepřetržitého ekosystému,
který označujeme jako IoTSP. Všechny roboty ABB
jsou připravené k zapojení, bezdrátově nebo pomocí kabelu, aby byl k dispozici svět možností
v podobě prediktivní, aktivní a okamžité podpory.
Jako klíčový produkt v dlouhodobé strategii ABB
v oblasti digitalizace ABB Robotika představuje
řešení označované jako Connected Services. Co
si pod tímto pojmem můžeme představit?
Jde o ucelený soubor služeb, které zajišťují delší
životnost robotů a optimalizují výkon robotických
systémů. Tyto služby jsou poskytovány přes jediné
intuitivní rozhraní ABB MyRobot. Kdekoliv a kdykoliv
zpřístupňují data, která lze prakticky využít.
září 2016

/

roboty opravovaly až v případě poruchy, a údržba
se prováděla podle plánu nebo provozních hodin.
Nyní je možné údržbu plánovat dle aktuálního stavu
robota a zaměřit se na udržení efektivity a dostupnosti nejdůležitějších procesů zákazníka.
Connected Services jsou dalším vývojovým stupněm služeb pro roboty Remote Services, které ABB
nabízí na trhu od roku 2007. Connected Services
reflektují výhodu začlenění většího množství „věcí“
a „služeb“ do ekosystému IoTSP, jehož hlavní charakteristikou je zvýšení výkonu a spolehlivosti díky
digitalizaci, automatizaci a robotizaci. ABB Robotika soustavně mění podobu automatizace výroby
prostřednictvím řady inovativních řešení a služeb,
které již dnes pomáhají zákazníkům využívat výhod
továrny budoucnosti.

Bezpečnost je vždy prioritou
Součástí ekosystému IoTSP jsou efektivní a flexibilní pokročilá řešení pro spolupráci, jako je např.
SafeMove2, nejnovější generace bezpečnostně
certifikovaného systému pro monitorování robotů,
který je další novinkou ABB Robotika.
SafeMove2 zjednodušuje výrobní postupy a poskytuje nástroje, které zrychlují uvádění do provozu,
nastavení i validaci robotického pracoviště, přináší
vyšší pružnost, menší prostorovou náročnost a špičkové nástroje pro realizaci technického zadání. Díky
tomuto systému lze dosáhnout vyšší produktivity

Trend spolupráce robot-člověk bude na veletrhu
reprezentovat patentovaný unikátní spolupracující
robot YuMi, který byl vytvořen k úzké spolupráci
s člověkem. Návštěvníci si budou moci osobně
vyzkoušet jak jednoduché je programování pomocí učení. Tento programovací systém je velmi
podobný vyučování. Paže a ruce YuMi můžete
ovládat pomocí svých vlastních paží a rukou
prostřednictvím řady pohybů a jejich souřadnice
a činnosti chapadel se zaznamenají na připojeném
tabletu, na kterém běží aplikace YuMi. Sledujete, jak
software mění tyto pohyby do základního kódu,
kterým se YuMi ovládá – a to vše v reálném čase.
YuMi aktuálně získal prestižní ocenění IERA udělované Mezinárodní federací robotiky IFR a IEEE-RAS
za inovaci a podnikatelský přínos, předané na Mezinárodním sympoziu robotiky v červnu 2016. ■
ABB Robotika je předním dodavatelem průmyslových robotů. Celosvětově společnost ABB
instalovala více než 250 000 robotů. Poskytuje
i softwarová řešení pro roboty, aplikace a periferie, periferní zařízení, modulární výrobní buňky
a dále služby v oblasti svařování, manipulace,
lakování, paletizace a obsluhy strojů.
Silná orientace na ucelená řešení pomáhá
výrobcům zvýšit produktivitu, kvalitu výroby
a bezpečnost práce. Samozřejmostí je i dokonalý servis a péče o dodané systémy – veškeré
výrobky firmy ABB Robotika plně podporuje
globální prodejní a servisní organizace ABB Robotika v 53 státech a na více než 100 místech.
Pro další informace k expozici ABB
na MSV navštivte www.abb.cz/robotika
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INDIVIDUÁLNÍ ŘEŠENÍ
PRO TOX®POWERPACKAGE
TOX®-Powerpackage je díky více jak 140 000 prodaných kusů po celém světě jedním z nejúspěšnějších pohonů a díky svým kompaktním rozměrům a dosažitelné síle až 2000 kN také
ideálním řešením pro výrobní a montážní aplikace.
Díky široké škále doplňkového příslušenství se
ze standardizovaného pneumo-hydraulického
pohonu TOX®-Powerpackage stane individuální
zákaznické řešení na míru pro danou aplikaci použití. Obsáhlé know-how umožňuje tento pohon
upravit individuálnímu požadavku mimo standardní
program příslušenství.

Optimalizace frekvence
zdvihu ZHO:
ZHO má velký přínos zejména u aplikací s dlouhým silovým zdvihem. Potřebný cyklový čas je
optimalizován zhruba o 20 %. Tato opce je možná
u všech standardních válců, bez nutnosti velkých
úprav.

Externí uvolnění silového zdvihu ZKHF

Externí uvolnění silového
zdvihu ZKHF:
Tato funkce se využívá jako bezpečnostní prvek při
narušení bezpečnostní vzdálenosti okolo nástroje.
Princip spočívá v tom, že se externě uvolní válec ze
silového zdvihu, následně je vyhodnocena chyba
cyklu a dojde ke zpětnému návratu do výchozí
pozice válce.

Deaktivace silového zdvihu ZKHD:
Tato funkce je podobná ZKHF, ale je ovládána
elektrickým signálem. Ideální funkce pro přípravu
stroje v manuálním režimu, výměnu nástrojů, apod.
Válec funguje pouze v pneumatickém chodu bez
silového zdvihu.

Ovládací ZVX blok:
Pouze pro řadu TOX®-Powerpackage line X
s označením verze 2030. Jedná se o kompaktní
konstrukci řídicího bloku ZVX (integrovaná vzduchová pružina, rychlá podpora zdvihu). Tento válec
umožňuje zkrácení cyklového času až o 40 % vůči
standardnímu provedení 1030 bez tohoto bloku.
Díky kompaktnímu řešení prodlužuje celkovou
životnost válce.
Externí lineární snímač polohy ZHW

Dynamický tlakový spínač:

Kontrola tlaku silového zdvihu ZDK:

Tento spínač automaticky přepíná mezi pneumatickým zdvihem a silovým zdvihem, k tomuto přepnutí
dojde v okamžiku, kdy pracovní píst narazí na odpor.
Dynamický tlakový spínač je součástí standardní
výbavy každého válce.

Kontrola tlaku v silovém zdvihu ZDK umožňuje
individuální jemné nastavení lisovací síly pomocí
manuálně nastavitelného válce s manometrem.
Tento ventil lze instalovat i externě. Není nutný
další ventil. ZDK zajišťuje nastavenou lisovací sílu
bez snížené rychlosti celkového zdvihu.

Externí napájení silového
zdvihu ZKHZ:

Kontrola tlaku silového zdvihu ZDK

Jde o přídavný 3/2 ventil, který umožňuje externí
elektricky řízené napájení silového zdvihu. Díky
této funkci je možné použít válec jako upínací
prvek, kdy je po danou dobu zaručen stálý silový
přítlak pracovního pístu. Této funkce se využívá
jako podpory u velmi těžkých nástrojů.

DOSTUPNÁ AUTOMATIZACE OBRÁBĚNÍ MALÝCH DÍLŮ
Na veletrhu IMTS v Chicagu představí
společnost Matsuura nově vyvinuté
5osé vertikální obráběcí centrum
MX-330 a kompletně inovované vertikální obráběcí centrum V.Plus-550.
Model MX-330 určený pro obrábění malých dílů je postaven
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v kompaktním rámu, ale zajišťuje
dostatečný obráběcí prostor pro
maximální velikost obrobku 420 x
320 mm. K základnímu konceptu
série přibyl další: koncept jednoduché automatizace. Ve standardu je
výkonné vřeteno s 15 000 ot.min-1,

Navštivte nás na MSV Brno 2016
na našem stánku č. 67 v hale B,
kde vám rádi podáme
podrobnější informace.

Externí lineární snímač polohy ZHW:
Všechny TOX®-Powerpackage line X a line Q jsou
standardně vybaveny magnetem pro snímání polohy na pracovním pístu. Měřicí systém umožňuje
bezkontaktní měření, čímž je zcela odolný vůči
nečistotám prostředí a opotřebení. Opakovaná
přesnost +/- 10 μm, lineární odchylka +/– 0,15mm,
třída krytí IP 67, výstupní napětí 0-10 V. Jako opce
se nabízí připojení sensoru přes USB. ■
Ing. Michal Mraček, TOX® PRESSOTECHNIK

k dispozici je volitelně i vysokorychlostní varianta
20 000 ot.min-1. Opční balíček tvoří podlahový
paletový systém PC10, zásobník na 90 nástrojů
a volitelné rozhraní robota kompatibilní s univerzálními roboty.
Souběžně s vývojem MX-330 prošlo komplexní
inovací také 3osé vertikální obráběcí centrum
V.Plus-550. Oba stroje mají kompaktní půdorys
a mohou být instalovány na prostoru obdobnému
stávajícím strojům stejné třídy. ■

/
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ROZPÍNACÍ OTVOROVÉ
KALIBRY
Průměry otvorů se měří standardně pomocí dutinoměrů, seřizovaných
pomocí nástavných kroužků nebo exaktně proměřeného otvoru vybrané
součástky. Ke kontrole, zda je průměr otvoru v toleranci, slouží mezní válcové
kalibry. Tato zařízení vyhovují většině požadavků jak na měření, tak i kontrolu.
V procesu výroby je někdy požadována
kontrola možnosti zasunutí protikusu
(hřídel, trn) do otvoru, a to bez nutnosti měřit skutečný průměr otvoru.
Občas také vyvstane potřeba kontrolovat, jestli v důsledku vylomení části
brusného kotouče nevznikne v otvoru
výronek, který by narušil průběh návazných dokončovacích operací. To lze

Rozpínací otvorový kalibr a jeho nastavení koncovou měrkou a pasametrem

také přirozeně řešit i pomocí mezních
válcových kalibrů.
Pokud chceme zvýšit produktivitu takové kontroly, ale třeba i životnost,ě
čjsou
optimální rozpínací otvorové kalibry
s kulovou funkční plochou, která umožní
mnohem operativnější navádění kalibru
do otvoru. Možností stavění rozměru se
výrazně zvýší užitná hodnota a plně se
eliminuje vliv opotřebení; v pracovním
rozsahu kalibru se nastaví s µm citlivostí
požadovaný průměr.
Příklad rozpínacího kalibru je na fotografii.
Požadovaný rozměr je nastavován mikrometrickým šroubem, umístěným v prostoru rukojeti, a to optimálně za pomoci
koncové měrky a pasametru. Kalibry jsou
vhodné jak pro ruční, tak i automatickou
kontrolu. Výrobcem je brněnská společnost MESING, která je specializovaná na
zakázkovou měřicí a automatizační techniku. Zakázkově řeší i tyto trny. ■
Jan Kůr, Mesing (jan.kur@mesing.cz)

DOTYKOVÉ PANELY
S TRANSPARENTNÍM REŽIMEM
Nejnovější verze dotykových panelů
řady HM500 nabízí transparentní režim
a ve spojení s kompaktními PLC Panasonic tvoří dobrou kombinaci. Robustní
provedení panelů zajišťuje dlouhodobé
bezchybné používání. Z tohoto důvodu
dává výrobce na panely HM500 záruku
5 let (nebo 30 000 h). Univerzální nástroj
pro návrh aplikací HMWin podporuje
nejnovější verzi transparentního průchozího režimu. Díky tomu probíhá komunikace mezi sériovým COM a TOOL
portem automaticky. Je-li v počítači,
ke kterému je připojen panel HM500,
nainstalován příslušný SW pro řadu FP,

pak lze prostřednictvím HM500 přímo
upravovat PLC programy. Transparentní
režim nepotřebuje žádná speciální nastavení a je neustále k dispozici.
Díky ethernetovým rozhraním panelů
a transparentnímu režimu je nyní
možné vzdálené monitorování, ovládání, údržba a programování všech řad
kompaktních PLC Panasonic. Všechna
data z přístrojů a zařízení připojených
k PLC jsou nyní přístupná prostřednictvím počítače a standardního internetového prohlížeče, takže je zajištěn
efektivní záznam dat. ■
www.panasonic-electric-works.cz
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TOX®-Výrobní systémy
lisy, nástroje, výrobní linky

TOX®-Kleště
ruční, robotické, stacionární

TOX®-Powerpackage
pneumaticko-hydraulické
pohony, síla 2 – 2000 kN

TOX®-ElectricDrive
síla až 700 kN

TOX®-Clinching
spojování plechů

TOX® PRESSOTECHNIK
GmbH & Co.KG
Bohunická 133/50
61900 Brno
Tel. +420 723 756 217
E-Mail: info@tox-de.com
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Procesy laserového značení
Výhody v přímém značení plastových materiálů lasery zahrnují velmi vysokou kvalitu značení,
díky velmi malé stopě laserového paprsku, bez kontrastu nebo i za použití speciálních pigmentů, a také rychlost značení s vektorovými lasery umístěnými přímo ve výrobních linkách.
Přímé značení na materiál se používá pro identifikaci výrobku, nejčastěji Datamatrix kódem
nebo i dekorací a grafickým popisem. Výhodou je, že se většinou nepoužívá žádný přídavný
materiál, značení laserem je tedy vhodné i pro zdravotní výrobky a splňuje spoustu požadavků dle potravinářských (FDA), zdravotních (UID) a vojenských norem (MIL-STD). Správná
„Laserová formula“ plastu nemůže být toxická nebo nesmí mít negativní efekt na produkt
a jeho fyzikální vlastnosti nebo funkčnost.
Pro značení a dekoraci plastů se používají nejčastěji
Nd:YAG nebo Nd:YVO4 lasery a polovodičové vláknové lasery na vlnové délce 1064 nm, tedy blízko
infračervenému spektru. Další variantou nastupujících laserů jsou zelené lasery, které emitují paprsek
ve viditelném spektru světla a jsou řazeny ke studeným laserům. Tyto lasery opravdu svítí zeleně.
Vývoj pokročil a dnes se používají v průmyslových
aplikacích na značení a dekoraci také UV lasery,
jejichž působení je výhradně fotochemické, bez
tepelné složky. Zajímavostí použití zeleného laseru je
značení na mezivrstvu plastu, kdy laser ve viditelném
spektru světla projde přes průsvitnou vrstvu plastu
a zastaví se o druhou vrstvu plastu např. černé barvy,
na kterou značí. Této vlastnosti se používá často
v automobilovém průmyslu pro dekoraci světel,
s čímž má Solaris Laser velké zkušenosti.
Dle typu plastového materiálu dochází často k fotochemickému efektu bez tepelného poškození
materiálu a bez gravírace. Tento efekt vytváří kontrast na materiálu, závislý na vlastnostech plastu
reagovat na laserové záření. Na výrobcích, kde se
nedosahuje kontrastu, protože polymery neabsorbují laserovou energii, tam pomáhají přidané
pigmenty do základního Masterbatch.
Pro přímé značení laserem hovoří několik aspektů, které zcela zavrhnou drahou inkoustovou
technologii inkjet značení. Prvně je to absence
spotřebního materiálu, jako jsou inkousty a ředidla, kdy ředidla jsou často odpařena při značení
do prostoru výroby a z toho plyne i kontaminace
prostoru. Druhý hlavní faktor hovořící pro laser je
nesmazatelnost a odolnost nápisu oproti inkoustovému značení, které je závislé na povrchovém
napětí plastu a někdy vyžaduje použití plazmy
před aplikací inkoustu, jinak jde inkoust z potištěného povrchu snadno dolů. Třetí vlastností je
značení skrze průsvitné plochy dovnitř výrobků
nebo na velmi těžce přístupná místa díky dlouhé
zaostřovací vzdálenosti laserové optiky.

Na plastovém materiálu vznikají
3 základní reakce

●●První (tmavé na světlém) je dána absorbová-

ním energie laseru do plastu a zvyšuje se lokální
teplota materiálu v okolí absorpce na takovou
úroveň, že dojde k termální degradaci materiálu
polymeru. Může dojít k hoření polymeru za přítomnosti kyslíku v atmosféře. Omezené množství
kyslíku uvnitř materiálu substrátu má za výsledek
lehké ožehnutí materiálu, které způsobí černou
formu polymeru nebo tmavý kontrast značení.
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gravírace nebo značení horkou jehlou do plastu.
Takové embosování. Často je tento způsob vidět
na PET materiálu. Pokud značíme na kovy, tak vždy
jde o gravíraci, druhý způsob značení materiálů
laserem. Stejný princip může nastat i u plastů,
kdy gravírují do materiálu. Značení kovů s jedinou výjimkou oproti gravíraci je odstranění barvy
z povrchu kovu a jeho značení popsaném výše, což
je např. značení na eloxovaný hliníkový materiál
nebo lakovaný povrch, odstraněním barvy. Pro
plasty se používá CO2 laserů, u kovů jsou to YAG
lasery (Nd:YAG, Nd:YVO4) nebo vláknové lasery
(fiber laser).

●●Druhá varianta (světlé na tmavém) je napě-

Termochemický proces

nění polymeru. K tomu dochází, když lokální teplota
polymeru okolo absorpce je dostatečně vysoká
tak, že polymer generuje plyn při hoření nebo odpařování. Tento teplý plyn je obklopen rozteklým
polymerem a zachycen v něm jako bublinky. Je-li
energie laseru dostatečně kontrolována, napěnění je definované a má za následek odraz světla
v bublinkách a to tvoří světlé značení na tmavém
(neodrazivém) povrchu.
●●Třetí variantou (barva) je tepelná degradace
energií laseru jedné barvy v probarvené struktuře
a změna výsledné barvy. Příkladem je kombinace sazí a stabilizované anorganické barvivo.
Po zahřátí jsou saze odstraněny a zůstane jen
anorganické barvivo. Tyto mixované barvy jsou
závislé na specifické barevné stabilitě a nejsou
možné všechny barvy.

Laser mění povrch materiálu svými tepelnými
vlastnostmi a vysoká teplota změní nebo přeruší
molekulové vazby. Nová formulace materiálu má
většinou odlišnou barvu, bez odpaření materiálu.
Výsledkem je např. šedé pismo na černém plastu.
Značení přímo na plasty, kdy plast mění barvu

Procesy laserového značení
Laserové značení je vizuální změna povrchu označovaného materiálu. Velmi důležitou vlastností
materiálu pro kódování je, jak materiál absorbuje
laserový paprsek. Podpoření lepší absorpce laserového paprsku můžeme provést změnou vlnové
délky laseru. Když je paprsek laseru odražen od povrchu označovaného předmětu, nebo předmět
propoušt í vlnovou délku laseru, pak je velmi složité
označit uvedený materiál. Pro optimální značení
a výsledek musí být laserový paprsek absorbován
v několika mikronech materiálu tak, že vznikne
jeden ze způsobů značení:

Odstranění laku (Ablation)
Laser je absorbován povrchem materiálu a barva
na jeho povrchu je odpařena a provede kontrastní
značení na materiálu. Příkladem tohoto procesu
je odstranění barvy na bílém kartonu, kdy vznikne
bílé písmo. Je to nejčastěji používaný způsob, jak
označit materiál laserem, odstranit inkoustovou
vrstvu a docílit tak kontrastu tím, že vystoupí podkladová vrstva pro inkoust (barvu). Tohoto principu
se často používá v pivovarnictví na značení etiket.
Jde o permanentní značení na povrch etikety.
Stejně tak se používá na lakovaný papír. Nejčastěji
dochází k reakci při použití CO2 laseru. Příkladem
je eloxovaný štítek, kdy se odstraní elox a zůstává
podkladní čistý povrch hliníku.

laser
odpařený materiál,
odstranění laku, barvy
nebo anodizace

směr pohybu
laserového paprsku
tepelně ohřátá oblast
a odpařující se materiál

Odstranění laku (Ablation) materiálu laserem
laser
odpařený materiál
vytvářející prohlubeň

směr pohybu
laserového paprsku
tepelně ohřátá oblast
a odpařující se materiál

Gravírování (Engraviring) materiálu laserem
laser
chladnoucí oblast
se změnou barvy

směr pohybu
laserového paprsku
tepelně ohřátá oblast

Termochemický proces laserem
laser
napěněný materiál
často se změnou barvy

směr pohybu
laserového paprsku
tepelně ohřátá oblast
a tekoucí materiál

Napěnění materiálu (Foaming) laserem
laser
chladnoucí oblast
se změnou barvy

směr pohybu
laserového paprsku
tepelně ohřátá oblast

Gravírování (Engraviring)
Laser odstraní povrch materiálu tím, že jej odpaří a materiál nezmění barvu. Výsledek je jako

Fotochemický proces
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riálu). Toto tepelné a chemické působení je možné
podpořit u plastů použitím pigmentů, citlivých
na laserový paprsek. Pigmenty pak dělají barevnou
škálu od skoro bílé, červené, modré, zelené... (např.
pigmenty od firmy Gabriel Chemie nebo Merck).

Značení vícevrstvých materiálů
do mezivrstvy
Obzvláště velkou zvláštností laserového paprsku
je značení do různých vrstev vícevrstvých materiá
lů nebo značení dovnitř dílů a součástek, kdy se
využívá pronikání laserového paprsku přes trans
parentní vrstvy plastového materiálu a následné
absorpci energie laserového paprsku až na druhé
vrstvě materiálu. Tento efekt je velmi vhodný pro
značení špatně přístupných míst přes transparentní
povrch, jako jsou např. přední světla automobilů.
Paprsek zeleného laseru pronikne přes horní vrstvu
transparentního skla a značí uvnitř světla auta
na druhý, např. černý plast. Jde o bezkontaktní
značení do již uzavřeného dílu.
Dále je možné značit tabletky v blistru, kdy papr
sek laseru projde přes průhledný blistr a zastaví
se na pilulce. Laserové značení je proto nápadité
a často překvapí svými možnostmi.

Posviťte si na vaše výrobky
laserem Solaris

Vláknové laserové značící zařízení – SOLARIS e-SolarMark FLS

povrchu. Záleží na typu plastu a použití vlnové délky
laseru. Nejjednodušeji je možné značení na PVC,
které mění barvu povrchu, ale co s ostatními plasty,
jako je např. polyolefin. Tento plast není možné značit
laserem s odpovídajícím výsledkem bez použití
speciálních pigmentů.
Žíhání u kovového materiálu je také termochemický
proces, kdy kov musí přejít lokálně do tekoucího
stavu. Precizní stabilitou laserového paprsku lze
dosáhnout velmi vysoké kvality v nastavení teploty
povrchu a tím pádem i definovat proces žíhání.
Na kovu se tak mění barva povrchu, respektive
kov oxiduje v definované oblasti. Tenký oxidační
povrch způsobí změnu barvy na černou a nadále
nedochází k oxidaci povrchu (nerezaví a je odolný
i vůči solným lazním).
Pokud požadujeme „modrou oxidaci“, tak je potřeba
jiné nastavení laserového paprsku a tento povrch
je pak bez reflexe a je zde velký úhel pozorování
nápisu. Plně barevné značení kovu, jako je žlutá,
modrá, fialová, zelená atd., se dosahuje velmi vyso
kou frekvencí opakování pulsů a nastavením laseru
s velmi stabilním výstupem výkonu. Pro barevné
značení na kov se používá frekvence opakování
nad 120 kHz u vláknových laserů.
září 2016
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Napěnění materiálu – Foaming
Materiál působením laseru začne pěnit. K tomuto
procesu dochází při lokálním zahřátí materiálu,
a následně uvolňováním plynu z materiálu. Nej
častěji je to u plastů, kdy dochází i ke změně
barvy napěněného materiálu. Např. černý plast
změní barvu na bílou a stopa po působení lase
rem vypění materiál nad povrch plastu. Bublinky
plynu jsou zachyceny v rozteklém plastu a vytváří
napěnění materiálu. Bublinky plynu, prohlubně
a struktura plastu, vytváří jiný lom světla a tím
pádem i vizuální změnu barvy materiálu. Pozor
na některé plyny, které se uvolňují, mohou být
agresivní, škodlivé a také hořlavé. Zde je možné
docílit reakce jak s CO2 laserem (10,6 μm) tak
i s YAG lasery (Nd:YAG a Nd:YVO4) nebo i s vlák
novými lasery (1,064 nm).

Náš Solaris Laser s úspěchem zvládá všechny
uvedené procesy značení napříč všemi průmy
slovými odvětvími. Z technologického hlediska
dělíme lasery na základní typy dle vlnové délky,
vláknový/YAG, C02 lasery, zelený laser a UV laser.
Ve stručnosti vláknové lasery v IR spektru dokáží
značit kontrastně jak plasty, tak i kovy. Naproti
tomu CO2 lasery všeobecně značí organické ma
teriály, jako je plast, dřevo, sklo nebo lakované
povrchy. Zelený laser je novinkou, která si našla
uplatnění ve značení těžko označitelných plastů,
kde jiné technologie nedosáhnou kontrastu.
Leonardo technology nabízí lasery s vektorově
vychylovaným paprskem s možností značení
od 0,7 mm až do výšky 400 mm písma, grafiky
proměnných údajů, čárových a 2D Datamatrix
kódů. Ceny ekonomických CO2 laserů konkurují
cenám CIJ inkjet systémů, ale jejich provoz je
mnohem ekonomičtější, proto jsou častou ná
hradou starších inkjetů ve výrobních provozech.
Ovládání přes dotykovou obrazovku je standar
dem sexy Solaris laserů, stejně jako ethernetové
připojení. ■

Kontaktujte nás,
vytvoříme vám řešení na míru.

Fotochemický proces
Dochází ke změně barvy materiálu, který se po
působení laserem neodpaří, nenapění, ale pouze
se změní barva materiálu. Tento jev je možné pozo
rovat jak u plastů, tak i u kovů. Např. na nerezovém
povrchu lze dosáhnout celé škály barev od modré,
červené, žluté... (tepelné vyžíhání povrchu mate

Leonardo technology s.r.o.
Ulička 37, 691 43 Hlohovec
email: bubenicek@LT.cz
www.LT.cz
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Rychlé a přesné obRábění
ve světě Rychlých kol
I když si nejmodernější strojírenské technologie obvykle spojujeme s výrobou průmyslových
produktů a zařízení, neobejdou se bez nich ani obory, jako je např. špičkový sport. Příkladem
může být digitální výroba a Průmysl 4.0 v Kompetenčním středisku Porsche Motorsport CNC,
kde se systémem CELOS® vyrábí toto oddělení proslulé automobilky pro své závodní vozy
nejkvalitnější komponenty v dokonale organizovaných procesech.
Četné pozice na stupních vítězů, dvojité vítězství
v 24hodinovém vytrvalostním závodě Le Mans,
stejně jako získání trofeje pro umístění řidiče a týmu
na mistrovství světa v roce 2015, poskytují působivý
důkaz o jednom z nejrychlejších příběhů o úspěchu v závodech sportovních vozidel. K tomuto
úspěchu přispělo také technologické partnerství
se společností DMG MORI. Vedoucí inovace v konstrukci obráběcích strojů zásobuje tým Porsche
nejnovějšími výrobními technologiemi, a ten působí jako dodavatel samotných vysoce kvalitních

jako sofistikované montážní prvky pro inovativní
brzdový systém. Vývojáři ze závodního týmu dodávají potřebné CAD údaje, přičemž odborníci
na obrábění v Seebachu jsou odpovědní za celý
proces až k finálnímu obrobku.
Pro DMG MORI a tým Porsche se zejména rozhraní
CELOS® ukázalo být základním kamenem jejich
partnerství. V Kompetenčním středisku Motorsport
CNC jsou softwarem CELOS® vybaveny všechny
obráběcí stroje, a kromě toho má tým k dispozici
rovněž počítačovou verzi CELOS®.

komponentů. V kompetenčním středisku Porsche
Motorsport CNC v DECKEL MAHO Seebach DMG
MORI kombinuje desetiletí zkušeností s obráběním
pomocí špičkového softwaru.

Strojové dvojče v počítači

CELOS® se ujímá vedení důsledné
organizace procesu
Výkonnost, spolehlivost a přesnost jsou faktory,
které určují úspěch nebo porážku ve světě motoristického sportu, a to jak na závodní trati, tak ve
výrobě. A to je přesně tam, kde Dr. Thomas Hauer,
vedoucí výroby u DECKEL MAHO Seebach, vidí
výzvu pro DMG MORI jako dodavatele dílů: „Stejně
jako při motoristických závodech, výroba komponent je také o tom být rychlejší a lepší než ostatní.“
A toho lze dosáhnout pouze využitím nejmodernějších technologií. „V rámci softwarového balíčku
pro řízení a provoz na bázi APP DMG MORI umožňuje jak konzistentní řízení, správu dokumentace
a vizualizaci objednávek, procesů a strojních dat,
tak i řízení strojů na dílně. CELOS® tak jedinečným
způsobem kombinuje plánování výroby a dílnu do
vysoce účinného smluvního servisního partnerství,“
říká Dr. Hauer.
Do konce roku 2015 vyrobili u DMG MORI pro tým
Porsche více než 60 různých komponent v celkovém množství přesahujícím 2300 jednotlivých kusů.
Škála těchto dílů zahrnuje krom ostatních položek
komplexní tělesa čerpadel a elektromotorů, stejně
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Počítačová verze CELOS® PC slouží jako software pro
centrální plánování a pro řízení. Jednotlivé úlohy
jsou zcela odděleny od strojů pomocí ovládací
konzole. Správce úloh kombinuje NC programy,
plán nastavení a nástrojů do jednoho pracovního
úkonu. V souladu s tím nelze v Kompetenčním
středisku Motorsport CNC najít žádné technické
výkresy ani dokumentaci v papírové podobě. Plánovač úloh pak podrobně rozvrhne práci a přiřazuje
ji konkrétnímu stroji. Současný stav stejně jako
případné dopady změn prováděných na poslední
chvíli lze zobrazit pomocí ovládací konzole. Zde

Procesní řetězec DMG MORI
– 1 : 1 simulace na závodní dráze
Jedním z vrcholů výroby komponent je procesní
řetězec DMG MORI. Zahrnuje konstrukci, programování a následnou simulaci NC programu 1 : 1
na virtuálním stroji. Jelikož se komponenty pro
LMP1 vyrábějí „z pevného bloku“, provedení frézovací strategie má ústřední význam. Na jedné
straně je potřebná programovací strategie pro
každý úkol v procesním řetězci bez ohledu na
to, jak je tento úkol složitý, a na straně druhé
virtuální stroj sleduje proveditelnost stejně jako
i 100% bezpečnost proti kolizi.
Význam virtuálního stroje DMG MORI je srovnatelný se závodním simulátorem pro piloty.
„Umožňuje 1 : 1 simulaci skutečného obrábění
na počítači – včetně kinematiky stroje a ovládání. To umožňuje přesně nastavit obráběcí
proces dle požadavku na jednotlivé součásti
za účelem trvalého snižování neproduktivních
časů mezi cykly“, vysvětluje Dr. Hauer.

CELOS® pomáhá upřednostnit pracovní procesy
stroje podle příslušné dodací lhůty. „V rychle se
měnící oblasti motoristického sportu jsou extrémně
krátké časové prostory ve výrobě prostě součástí
každodenního podnikání.
Vedle nástrojů pro plánování a řízení umí ovládací
konzole CELOS® načítat data ze všech připojených
obráběcích strojů v reálném čase. Uložená data pak
mohou být použita k provedení provozní analýzy za
účelem optimalizace výroby v krátkodobém a střednědobém horizontu. Vytváření sítí strojů v kombinaci s kontinuálním záznamem dat v reálném čase
je důležitým krokem směrem k Průmyslu 4.0. ■
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JEDNODUŠE PŘÍMO K CÍLI
Jednoduše přímo k cíli: seznamte
se s IO-Link by Murrelektronik
IODD on Board: pro maximálně
rychlou integraci zařízení IO-Link
automatická konfigurace: zavedení
do provozu ve velmi krátké době
expertní režim pro maximální
flexibilitu v instalačních konceptech
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EnErgEticky nEzávislé
snímačE pro výrobu
Účinné zacházení s energií má pro firmy ve strojírenské výrobě velký význam. Pro optimalizaci
spotřeby energie výrobních zařízení musí být veškeré příslušné údaje o spotřebě zaznamenávány
a analyzovány. Společnost Festo ve spolupráci s partnery ve výzkumném projektu ESIMA
vytvořila koncepci řízení spotřeby energie vycházející ze snímačů s jednoduchou instalací.
Kromě vývoje energeticky nezávislých snímačů byla
ve výzkumném projektu ESIMA (Energy-autonomous
Sensors and Interaction with Mobile Users, tj. energeticky nezávislé snímače a interakce s mobilními
uživateli) hlavní součástí vizualizace, která obsluze zařízení nabízí diferencovaný přehled vlastních procesů,
a přispívá tak k rozvoji výrobních zařízení Průmyslu 4.0.

Získané údaje měření se zobrazují pomocí webové
aplikace na tabletu

Získané údaje lze pomocí vyvinuté internetové
aplikace zobrazovat na mobilních zařízeních, jako
jsou chytré telefony nebo tablety. Vzhled lze upravit
podle požadavků uživatele. Obsluha může např.
sledovat snímané údaje a podmínky strojního zařízení, zatímco vedoucí skupiny může mít větší zájem
o spotřebu energie a výrobní statistiky.

Řízení údajů o spotřebě energie
pro Průmysl 4.0
„Výsledky projektu ESIMA nám ukazují, jak lze energetické údaje zaznamenávat úsporněji a přizpůsobivěji,“
řekl Bernd Kärcher, vedoucí projektu ESIMA ve společnosti Festo.„Získávání údajů, jejich rádiový přenos
a vizualizace na mobilních terminálech zajišťují efektivní řízení spotřeby energie v kontextu Industry 4.0.“
Kromě optimalizace spotřeby energie je další výhodou poskytování služeb. Protože snímače automaticky zaznamenávají i nejmenší odchylky od
normálních hodnot, lze do zařízení zasáhnout včas
a zabránit tak nákladným prostojům ve výrobě. ■
Text a foto: Festo

rametry prostředí, jako např. teplotu, vlhkost a obsah
CO2. Údaje měření jsou poté předběžně zpracovány
a předávány rádiovým spojením základní jednotce.

Snímač stlačeného vzduchu
s rádiovým přenosem dat
V projektu ESIMA bylo vytvořeno řešení pro
optimalizaci využívání zdrojů ve výrobě vycházející
z energeticky nezávislých snímačů

Pomocí této koordinované koncepce může být vypočítána spotřeba energie, např. pro jednotlivé výrobky.
Rozhodující předností je, že snímače lze snadno
doplnit do stávajících výrobních zařízení. Během
výrobního procesu jsou zaznamenávány veškeré příslušné údaje o spotřebě, včetně spotřeby elektrické
energie (proud, napětí a výkon) a spotřeby stlačeného vzduchu (tlak, průtok). Bezdrátové systémy
snímačů mohou rovněž zaznamenávat příslušné pa-

V průběhu projektu byl vyvinut snímač stlačeného
vzduchu, který současně měří tlak a průtok vzduchu.
Tyto údaje pak předává rádiem základní jednotce.
Integrovaná jednotka s turbínovým generátorem
ovládaná malým množstvím stlačeného vzduchu
dodává elektrickou energii pro napájení elektrických
součástí.
Frekvenčně agilní proces zajišťuje spolehlivost bezdrátového přenosu dat: systém opakovaně mění
vysílací a přijímací frekvenci, aby nedocházelo ke
kolizi s ostatními rádiovými systémy, např. stávající
sítí WLAN. Závěry projektu ESIMA jsou rovněž začleněny do vývoje „bezdrátového“ systému IO-Link.

Snímač stlačeného vzduchu (prototyp), který měřené
údaje (tlak a průtok) předává základní jednotce

Firma EXVALOS spol. s r.o. je VELKOOBCHOD
S LOŽISKY a souvisejícími produkty.
Dodáváme zboží od ﬁrem SKF, ZVL, ZKL, STAR,
FBJ, LOCTITE, HF Market, TOTAL, BAHCO,
MOLYKOTE, MEGADYNE, RUBENA, NSK,
TIMKEN ...
Vyjdeme vstříc všem běžným i speciálním
požadavkům každého zákazníka. Naším prvořadým
cílem je uspokojit potřeby zákazníků výrobky
vysoké kvality ve výhodných cenových relacích.
Více informací na www.exvalos.cz

VALIVÁ A KLUZNÁ LOŽISKA
PŘÍSLUŠENSTVÍ LOŽISEK
TRAPÉZOVÉ ŠROUBY
KULIČKOVÉ POHYBOVÉ ŠROUBY
GUFERA A SEGEROVKY
MAZACÍ TUKY
LEPIDLA A TMELY
MAZACÍ TECHNIKA
HADICOVÉ SPONY
VÁZACÍ POPRUHY

E-SHOP

LINEÁRNÍ LOŽISKA

NEBOJTE SE ZEPTAT,
rádi Vám poradíme

POJEZDOVÁ KOLA
RUČNÍ NÁŘADÍ ...

INFO LINKA
+420 465 323 140
EXVALOS spol. s r.o., Dobrovského 367, CZ-563 01, Lanškroun
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ServiS manipulační techniky
jako komplexní Služba a SyStém
Při stále větších nárocích na rychlost a efektivitu oprav manipulační techniky je nezbytné
nahlížet na servis jako na komplexní celek, kde musí všechno perfektně ladit a navazovat.
Jungheinrich jako přední výrobce vysokozdvižných i nízkozdvižných vozíků klade na servis
velký důraz a výsledkem je systém, který nemá konkurenci.

Optimalizace procesů

Know-how, školení, organizace

Docílit co největšího zrychlení servisního zásahu
není možné při jeho samotné realizaci, ale hlavně
v procesech, které nejsou na první pohled vidět.
Právě těmto procesům věnujeme ve společnosti
Jungheinrich maximální pozornost. Jde například
o systém dispečinku, kde mají pracovníci perfektní přehled o vozících u zákazníka, o jejich
konfiguraci, stáří, nájezdu či posledních opravách
a technikovi tak předají kompletní informace o dané
situaci. Vytížení techniků je sledováno online včetně
cestovních tras tak, aby k zákazníkovi vyrazil správný
technik ve správný čas.

Služby jsou především o lidech. I to si v Junghein
richu uvědomujeme a do lidských zdrojů masivně
investujeme. Servisní technici prochází pravidelnými školeními, aby zvládali práci se všemi vozíky
nejen rychle, ale i kvalitně. V České republice pra
cuje servisní technik pro Jungheinrich v průměru
více než 12 let. I to je zárukou vysoké odbornosti
a znalosti prostředí konkrétních zákazníků.

Perfektní logistika náhradních dílů
Obrovské množství různých vozíků a jejich konfi
gurací přináší velké nároky na počet náhradních
dílů. V kombinaci s požadavkem rychlé opravy je
tak vyvíjen velký tlak na logistiku zásobování ná
hradními díly. Jungheinrich je v této oblasti lídrem
a díky nočnímu rozvozu náhradních dílů do
mobilních servisních dílen dokážeme opravit více
než 95 % servisních zakázek do 24 hodin. Pokud
technik objedná náhradní díl do 16 hod., je tento díl
okamžitě vychystán ze skladu v Bratislavě a poslán
nočním rozvozem do jeho mobilní díly. Technik tak
ráno vyráží k vám s náhradním dílem a dokončuje
opravu.
Servisní technik má navíc ve svém voze optimalizovaný sortiment náhradních dílů přesně podle
vozíků, které jsou v provozu u jeho významných
zákazníků. Tím se dále zvyšuje úspěšnost prvního
servisního zákroku a rychlost opravy.

Na letošním veletrhu CeMAT uvedl Jungheinrich sériový ručně vedený vysokozdvižný vozík
řady EMD 115i s inovativní technologií Li-Ion, díky které bylo umožněno vytvoření nového
designu vozíku pro nenáročné stohování. Došlo ke zmenšení přední části jen na 558 mm, a tím
se stal tento stroj nejkratším univerzálním vozíkem na světě ve své třídě.
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Díky dlouhodobému a systematickému přístupu
ke zvyšování kvality procesů a služeb dokáže Jung
heinrich nabídnout prvotřídní servisní produkty. Zá
kazník tak má jistotu dostupnosti své manipulační
techniky a v konečném důsledku se může věnovat
svému primárnímu byznysu.
Jedním z takových produktů je 6hodinová
reakční doba servisu. Od prvního kontaktu
s naším servisním dispečinkem dorazí tech
nik k zákazníkovi do 6 hodin (v rámci pracovní
doby servisu Jungheinrich). Toto je garantováno
vrácením peněz za příjezd technika v případě
nedodržení lhůty.
Pokud je nutná rozsáhlejší oprava vozíku, půjčujeme
našim zákazníkům adekvátní překlenovací vozík
(bezplatně při delších opravách). Ani v případě
větších poruch tak zákazníka nenecháme bez strojů.
Servis, který probíhá rychle, hladce a systematicky,
dokáže zbavit zákaz
níka starosti o pro
vozuschopnost jeho
manipulační techniky.
A přesně to je ve spo
lečnosti Jungheinrich
naším cílem. Převzít
starost o manipulační techniku od
návrhu řešení přes do
dání až po servis tak,
aby se naši klienti mohli
naplno věnovat tomu,
co je baví a živí. ■

Celá struktura servisního oddělení je nastavena tak,
aby zákazníkovi přinášela co nejkvalitnější možné
služby. Trenéři, dispečeři, technici, pracovníci service
sales, disponenti náhradních dílů, ti všichni jsou
připraveni poradit a přispět k hladkému průběhu
oprav.

nejkratší vozík pro univerzální použití

Kompaktní rozměry vozíku EMD 115i s nosností
1500 kg umožňují větší obratnost v úzkých ulič
kách oproti tradičním ručně vedeným vozíkům
s olověnými bateriemi. Proto je tato letošní
novinka vhodná pro aplikace s nedostatkem
prostoru, např. ve skladech, na rampách, ve vý
robních prostorách, výtazích apod. S tlačítkem
plíživého pojezdu a vztyčenou ojí může vozík
bezpečně manévrovat i na velmi úzkém prostoru.
Výhodou je také dobrý rozhled i pro obsluhu
menšího vzrůstu, který umožňuje konstrukce
sloupu s integrovaným průzorem, vozík tak za

Výsledek? Reakce do 6 hodin
a záruka mobility

LiIon baterie vozíku s kapacitou 40 Ah je zcela
bezúdržbová a pomocí integrované nabíječky
se dokáže nabít z běžné zásuvky 230 V na 50 %
kapacity za 30 min. Pro plné nabití ji stačí 80 min.
Obsluhu o stavu baterie, nabití i provozních ho
dinách informuje dvoupalcový displej.
ručuje bezpečný provoz i např. v obchodech
s větším pohybem lidí.
Pomocí integrovaného zdvihu ramene kol lze ucho
pit dvě palety nad sebou, takže veškeré práce mo
hou být prováděny dvakrát rychleji než předtím. Pro
lepší trakci i na nerovném povrchu má vozík zvýše
nou světlost podvozku. Odpružená, pevně spojená
kola se systémem ProTracLink zaručují velmi dobrou
stabilitu i v zatáčkách. Vozík s krátkým zdvihem
sloupu umožňuje snadné zvedání vychystávaného
zboží do optimální ergonomické pracovní výšky
(pro nenáročné stohování do výšky 1520 mm). ■
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REVOLUCE V ŘETĚZOVÉ
TECHNOLOGII
Po celá staletí byly řetězy vyráběny stejnou technologií, tj. krácením ocelového drátu nebo
tyče, tvarováním a svařováním do požadovaného finální tvaru. Vždy šlo o energeticky náročné
procesy, kde omezujícími faktory jsou tvar řetězových článků (kulaté) a svařitelnost ocelí
různých kvalit, jež závisí především na obsahu uhlíku a legujících prvků. Společnost Pewag
představila inovativní technologii řetězu svařeného třením.
Svařování třením se rozumí „technologie spojení,“
která je používána v letectví a automobilovém
průmyslu po celá desetiletí. Pewag však zdokonalil
tuto metodu pro svařování řetězů, resp. řetězových
článků. Může tak nabídnout zcela novou generaci
řetězů.
Při svařování třením se teplota tvoří pomocí mechanického tření mezi řetězovými komponenty

Spojování řetězového článku – svařování třením

Vývoj ok řetězů

ruční kování
(18. století)

elektrické
odporové
svařování
(l.p. 1900)

svařování
třením
(21. století)

až do jejich plasticity – tvárnosti. Následným nulové zbytkové pnutí). Spoj je čistý bez nečistot
působením boční síly a tlaku na svařováné části a pomocných svařovacích materiálů v místě svaru
řetězu pak dochází ke spojení řetězových článků. a bez vytlačování hmoty spojovaných dílů.
Řetěz svařovaný třením je vyroben z kované oceli. Specifický tvar v zatěžovaných místech řetězových
Což je rozdíl oproti standardním řetězům z tažených článků a dvojnásobné zvětšení jejich styčných ploch
drátů nebo kruhových tyčí. Použití kovaných dílů výrazně snižuje opotřebení řetězu. To vede ke snížení
nabízí možnost zvětšení průřezu přesně v místech kontaktu a maximálního napětí a přináší vyšší výkon
vysokého zatížení a opotřebovávání. Tím je eli- a o 30 % delší životnost. ■
/pw/
minováno riziko trhlin,
které mohou nastat
v průběhu standardního procesu ohýbání
kruhových ocelových
řetězů.
Výhody: Spojení je
docíleno bez tavení
materiálu a tím pádem
bez přeměny struktury.
Teplotou je ovlivněna
pouze malá část svařovaných dílů (téměř Porovnání běžného řetězu a řetězu svařovaného třením

AKTUÁTORY PRO VYSOKÉ ZATÍŽENÍ FRÉZY S MENŠÍM KRČKEM
Kompaktní aktuátory řady
Toughcarrier, kterými
společnost NSK doplnila
své portfolio, jsou určené
k instalaci např. v obráběcích strojích, manipulátorech nebo svařovacích
linkách.
V lineárních jednotkách
Toughcarrier je kuličkové
lineární vedení nahrazeno
válečkovým vedením,
které má ve srovnání Jako podpůrné ložisko na straně pohonu je kuličkové
s jednotkami Monocarrier ložisko s kosoúhlým stykem
MCH výrazně větší únosnost a tuhost. V obou parametrech vysoce přesného a opakovatelného
proto dosahují tyto jednotky čtyřikrát pozicování, které se často vyskytují
lepších hodnot.
v automatizovaných výrobních zaříAktuátory jsou určené pro aplikace zeních. Vyznačují se kompaktní konstrukcí a malou hmotností, přičemž
povrchová úprava vozíků i vodicích
drah zaručují vynikající odolnost proti
korozi. Vzhledem k tomu, že v jednotkách již jsou obsaženy všechny
potřebné komponenty – kuličkový
šroub, podpůrná ložiska i lineární
vedení, je jejich instalace velmi
rychlá. ■
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Švédská společnost Seco Tools nabízí monolitní karbidové frézy nové
řady Jabro-Solid 554 s menšími průměry krčku, které tak poskytují větší
všestrannost a širší možnosti využití. Menší rozměry krčku usnadňují
přístup ke složitě upnutým dílům
a umožňují plně využít čtyř- a 5osé
obrábění. Velikosti krčků jsou optimalizovány tak, aby byla zachována tuhost nástroje, přičemž jsou frézy plně
kompatibilní se systémy připojení
standardních nástrojových držáků.
Nástroje, které vynikají produktivním
obráběním materiálů skupin ISO P, M,
S atd., mohou využít větší délku odlehčení za břity při obrábění přesných
a složitých dílů, např. z oblasti leteckého průmyslu či zdravotnictví. Sortiment fréz JS554 zahrnuje nástroje
Ø od 3 do 20 mm a typické řezné
délky 2xD + 2 mm. Délky celkového
dosahu jsou pak 3xDc. Frézy poskytují vysokou stabilitu a nízký průhyb.
V sortimentu těchto nástrojů nechybí
verze s rohovým rádiusem a 45stupňovým zkosením na válcových stopkách a stopkách Weldon. ■
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Chytré popelniCe i oChránCe
paCientů aneb mnoho tváří rFiD
Nedaleko hlavního vlakového nádraží v Ostravě se ve zrekonstruovaném domku z konce
19. století skrývá neobvyklý výrobní podnik, kde se setkává historie s budoucností. Firma
Gaben tu vyvíjí a vyrábí řešení pro průmyslové a logistické identifikační systémy, např. etikety
s čipy, které využívá řada českých i zahraničních zákazníků. Někdy jde o skutečně unikátní
projekty, které jinde nenajdete, konstatuje ředitel společnosti Jakub Unucka.
Společnost Gaben patří k tradičním účastníkům projektu Packaging Live na MSV Brno,
kde představujete technologické novinky
a svá řešení v praxi. Co jste si připravili pro
letošní ročník, jehož generálním partnerem
je firma Toyota DENSO, kterou v Česku zastupujete?
Letošní ročník je ve znamení 2D kódů. Právě QR
kód, který je produktem firmy Toyota DENSO,
nás doprovází prakticky na každém kroku. Z původně čistě technického prvku se už stává prvek
designový. Do QR kódu se umisťují obrázky,
loga, samotný kód pak nabývá různých tvarů.
A to díky dvěma pánům z Toyota DENSO, kteří
před 20 lety tento kód vymysleli a zdarma poskytli veřejnosti.
Kolikátý ročník už fungujete v tomto projektu
a co pro vás jako firmu znamená?
Naše firma je zakládajícím partnerem tohoto ojedinělého projektu, a nechyběla od roku 2010 na
žádné výstavě. Pokaždé jde o jiný koncept, vždy
o něco nového, a to je pro nás zajímavé a baví nás
to. A stejně tak to děláme i v práci. Zákazník od
nás může očekávat vždy něco navíc, vždy nějakou
novinku. Proto je tak úspěšný projekt Packaging
Live a proto je tak úspěšná firma Gaben. Ostatně
– přijďte se podívat!
Široké možnosti 2D kódů ale nejsou jediným
tématem, na které se firma zaměřuje, její působení je mnohem širší…
Ano, identifikační systémy, které naše firma vyvíjí
a vyrábí, také instaluje do průmyslových podniků
i skladů. Mezi dlouhodobé zákazníky patří firmy jako
Siemens, Continental nebo DHL, ale např. i Slovenská pošta. Používáme moderní technologie, které
jsou ve střední Evropě unikátem. Např. disponujeme laserovým strojem, na kterém lze vyseknout
jakoukoli etiketu a tu následně osadit čipem. Tato

Packaging Live je pro firmu Gaben vždy nová výzva
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„Z QR kódu, původně čistě technického prvku, se
stává designový prvek,“ říká Jakub Unucka

kombinace nám umožňuje nabídnout zákazníkovi
vzorkovou sérii, což normálně možné není.
V současnosti u nás čtyři desítky zaměstnanců navrhují, vyrábí a posléze montují kompletní systémy
identifikace na bázi čárových kódů, bezkontaktních
RFID čipů nebo kamer. Firma si vyrábí i terminály
a do svých produktů vyvíjí vlastní software. Všechno
na míru zákazníkovi. A není to jen vývoj řešení na
míru. Ruku v ruce s tím je zajištění spolehlivého
servisu, což je neméně důležitá součást naší práce.
I když bychom např. mohli zákazníkovi po čase
prodat další nový výrobek, raději mu ale nabídneme opravu stávajícího. Tento přístup nám dává
určitou záruku, že se zákazník příště obrátí opět na
naši společnost.
Co tvoří v současnosti hlavní portfolio firmy
Gaben?
Firma vždy stála na třech hlavních pilířích: prvním
je velkoobchod se čtečkami čárových kódů, pak
spotřební materiál – etikety, pásky pro tisk, a třetím pilířem jsou projekty, napojování terminálů,
kabeláž, psaní softwaru... Od roku 2011 přibyl další
pilíř číslo čtyři – unikátní linka na výrobu chytrých
etiket s čipy. Do tohoto projektu jsme investovali
24 milionů korun, z kterých jsme polovinu hradili
z našich zdrojů. Před krizí to vypadalo na opravdu
velký boom čipových technologií – velkoobchody
se chystaly na rychlé zavedení čipů na všechny
palety, které jdou zvenčí, jenže krize vše zpomalila
a bohužel poměrně výrazně zbrzdila.
Významný trend z hlediska identifikačních
technologií, které s nástupem Průmyslu 4.0
vyžadujícím dokonalou kontrolu materiálo-

vých toků ještě nabyly na významu, představuje fenomén RFID. Co podniká Gaben v této
oblasti?
Etikety, resp. čipy s radiofrekvenční identifikací
neboli RFID nabízejí řadu výhod – je možné je
číst bezkontaktně i na několik metrů a oproti
čárovým kódům jsou čitelné i když nejsou viditelné. Kromě bezkontaktních platebních karet
se v Česku využívají hlavně v průmyslové výrobě
a ve skladech.
Vyvinuli jsme například RFID řešení pro kontrolu
vyvážení popelnic, které je instalováno už v několika
městech (kupř. v Mikulově, Frýdku-Místku nebo
Třinci).
Vše začalo tím, že v Mikulově potřebovali najít systém, který by přehledně evidoval vyvážení popelnic
a kontejnerů. Na stávající systém v Mikulově, kde
od roku 1998 byly na popelnicích čárové kódy,
se začaly objevovat reklamace. Čárové kódy se
na popelnicích otíraly, někde si lidé stěžovali, že
tam popeláři nedojeli apod. Nabídli jsme řešení,
díky kterému se nejen omezily reklamace, ale dokonce zvýšily tržby. Tohoto výsledku se podařilo
dosáhnout díky „chytrým etiketám“ a čtečkám,
kterými jsou vybaveny všechny popelářské vozy.
Na popelnicích jsou umístěny čipy a ve chvíli, kdy
auto začne popelnici zvedat, si čtečka ve vozidle
načte každou popelnici, pozná, zda jde o kontejner
na směsný odpad nebo na bioodpad.
Právě nyní instalujeme velkou zakázku pro Slovenskou poštu, pro kterou jsme dodali identifikační systém za půl milionu eur. Pomocí 260
čteček v autech i budovách pošty je umožněno
sledovat kompletní cestu balíku od okamžiku
podání až po vydání. Spolu s ČVUT a Vysokou
školou báňskou jsme vyvinuli pro Slovenskou
poštu i speciální čtečku. A není to jediný zajímavý
produkt z vlastního vývoje. Máme třeba i unikátní
aplikátor, který dokáže nalepit etiketu dovnitř
pohybující se pneumatiky. Jde o systém, který
zatím asi nikdo na světě neumí. Naši technici
vyvinuli hlavici, která zajede dovnitř pneumatiky
a během jejího pohybu na páse tam vlepí etiketu,
poté zase vyjede ven.
Vlastní řešení ale obvykle vyžadují silný vývoj
a výzkum. Řada firem využívá i spolupráce
se školami a univerzitní výzkum, jak jste na
tom vy?
Zapojení škol do inovačních procesů považujeme
za velmi důležité. Zástupci naší firmy vyučují na
školách a přednášejí na konferencích pro studenty.
Úzce kooperujeme také s výzkumníky na technických univerzitách na společných projektech.
Od roku 2009 máme česko-korejskou laboratoř,
kde spolupracujeme se Soulskou univerzitou a Vysokou školou báňskou – Technickou univerzitou
Ostrava. Ukázalo se, že přesně tohle může dobře
fungovat, školy nás potřebují, protože bez našich
zadání by nedostaly granty na výzkum a my zase
potřebujeme je, aby nám pomáhaly s vývojem
a výzkumem.
Nedávno jsme například ve spolupráci s VŠB-TUO a ČVUT ukončili vývoj robota na měření
RFID signálu, který umožňuje číst čipy na několik
metrů. Robot sám jezdí – podobně jako robotický
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vysavač – řadu hodin po místnosti nebo výrobní
hale, měří signál, pořizuje data, která na závěr mise
poskytne ve 3D modelu a která nám jasně sdělí,
jak se v tom či onom prostoru šíří signál a jak tam
budou fungovat bezdrátové technologie. Vývoj
přišel na 3,5 milionu korun, ale díky podobným
výzkumům jsme mnohem dál. Nyní můžeme zákazníkům podrobněji specifikovat, kde jim budou
RFID čipy fungovat bez problémů, nebo kde je
potřeba instalace dalších antén.
Snažíte se také prosadit používání RFID při
léčení pacientů…
Ano, tam vidíme velké možnosti uplatnění. Ve zdravotnictví by měl být – a také mnohde je – velký tlak
na bezpečnost, na dosledovatelnost, kde, kdy a komu
se podal jaký lék. V USA na špatné podání léků zemře
ročně více než 100 000 pacientů. Stejná situace je i ve
všech evropských zemích. U nás sice nemocnice podobné statistiky tají, ale jistě se nebudou lišit. Ročně
to jsou tisíce životů… A právě tady by mohly čipy
významně pomoci. Pacienti by měli náramek s čipem
a stejně tak by byly očipovány příslušné dávky léků.
Ošetřující personál pak pacientovy údaje i údaje na
lécích přečte čtečkou a nemůže se splést. Ve světě se
tento systém stává běžným. U nás to nejdříve začaly
používat výrobní firmy, ale nemocnice se zatím drží
zpátky. Ve vyspělé cizině to přitom bylo naopak –
nejdříve lidské životy, pak výroba…
Čipy ale samozřejmě nejsou univerzálním řešením,
přinejmenším ne pro všechny aplikace – třeba

„Ve srovnání s čárovými kódy nabízejí RFID řadu výhod,“ konstatuje Jakub Unucka

v drobném prodeji čipy zatím rozhodně rozšířeny
úplně všude nebudou. Tam svou práci zatím dobře
odvádějí klasické čárové nebo QR kódy, které jsou
levnějším a spolehlivým řešením.
Jakou máte v Česku konkurenci?
V našem případě jsou to hlavně nadnárodní společnosti, které mají továrny po celém světě a k nám
jedou s technologií, kterou mají vyzkoušenou už

v jiné zemi, jen ji tady nasadí. Což může, ale také
nemusí fungovat. Například výrobce plastových
dílů pro automobilku si ve svém závodě u Ostravy
nainstaloval na výrobní linku kompletní korejský
RFID čtecí systém. Systém byl dobrý, jen si neuvědomili, že jejich technologie vysílá v pásmu,
které u nás využívají mobilní telefony. Takže nešlo
telefonovat, ani se nedala identifikovat výroba. Tady
nakonec uspělo naše řešení... ■

JSME UŽ 25 LET VÝHRADNÍM DISTRIBUTOREM A AUTORIZOVANÝM SERVISNÍM STŘEDISKEM
PRODUKTU TOYOTA DENSO AUTOID NA ČESKÉM A SLOVENSKÉM TRHU.

Dvojrozměrný, neboli QR (Quick Response) kód je vynález starý již 20 let. Tato technologie byla vyvinuta
za účelem nahrazení čárového kódu, který měl malou kapacitu. Proto byl vyvinut nový kód s kapacitou
7089 číslic nebo 4296 znaků textu, podporující všechny znaky ASCII tabulky. QR kód umí pracovat
s určitým zkreslením, dokáže kompenzovat ztrátu dat a může být i v barevném provedení.
Velmi důležité pro rozvoj a rozšíření QR kódu bylo jeho bezplatné poskytnutí společností DENSO (držitelem patentů na QR kód) všem a bez nutnosti licencování.
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DENSO PACKAGING LIVE
DOPROVODNÝ PROGRAM MSV 2016
V rámci Mezinárodního strojírenského veletrhu se v pavilonu A2 opět rozjede balicí linka
PACKAGING LIVE. Celý projekt bude interaktivní. Návštěvníci shlédnou v přímém přenosu
proces balicí linky od balení, přes značení, manipulaci až po paletizaci a distribuci. Tentokrát
bude balení přímo navazovat na logistiku a mít i charitativní záměr. Baleným produktem jsou
hračky značky SEVA, které budou doručeny přímo z veletrhu dopravní společností dětem mateřských škol. Připravuje se interaktivní soutěž, ve které děti
mohou např. malovat svou představu hraček v budoucnosti. V procesu balicí
linky se tedy objeví personifikace ve značení i balení, dosledovatelnost pomocí
RFID technologií, automatizace části procesu výroby i originální hračky a obaly.
Generálním partnerem je společnost GABEN,
spol. s r.o., a jelikož je klíčovým partnerem společnosti japonský výrobce mobilních terminálů
a snímačů TOYOTA DENSO, nese letošní balicí linka
název DENSO PACKAGING LIVE. Partnery projektu

jsou: ARC-Robotics, ONDRÁŠEK INK-JET SYSTÉM,
TECHNOLOGY, FANUC Czech, EKOBAL, ZDVIH servis,
Fipack, pap4ever digital, MÁTL & BULA, dodavatelem
kartonů je Tiskárna Didot, a dopravní společnost,
která hračky doveze dětem je firma PPL CZ. ■

GABEN, spol. s r.o.
Na letošním strojírenském veletrhu představí firma GABEN v rámci projektu Denso Packaging Live 2016 průmyslové dotykové terminály GBTouch s infračervenou
dotykovou plochou o velikostech uhlopříček 24“ a 42“. Tyto terminály nacházejí využití zejména při odvádění výroby na výrobních a balicích linkách, kde je
potřeba obsluze například zobrazit výrobní dokumentaci, balicí předpisy, informace o nápravě chyb, návody k obsluze, instruktážní videa či jiné dokumenty. Dále
představí snímače čárových kódů a mobilní terminály od předního renomovaného japonského výrobce mobilních systémů sběru dat a vynálezce QR kódu Denso.
www.gaben.cz

ARC-Robotics s.r.o.

ONDRÁŠEK INK-JET SYSTEM spol. s r.o.

Tento systémový integrátor společnosti FANUC Robotics se specializuje na
řešení průmyslových aplikací jako celku. Zastává názor, že není důležité znát
nosnost a dosah robota, ale celkovou koncepci, kvalitu naprogramování a efektivitu automatizovaného pracoviště. Firma nabízí široké spektrum robotických
aplikací pro výrobní procesy. Na MSV představí dva roboty: Robot M-20iB/25 je
prvním z nové generace robotů FANUC řady M-20iB, která spojuje lehké duté
horní rameno a zápěstí s nejmodernější technologií servomotorů. Navržena
byla s ohledem na dosahování kratších cyklů a vyšší produktivity v rozmanitých
aplikacích. Druhým strojem je kolaborativní robot CR-35iA. Díky silovým snímačům a měkkému pryžovému obložení jsou lidé v jeho okolí vždy v bezpečí.
Jde o nejsilnějšího tzv. kobota na světě.
www.arc-robotics.cz

Hlavní činností firmy je prodej popisovacích zařízení francouzské firmy Markem-Imaje. Mezi nejprodávanější sortiment patří ink-jetové tiskárny, ale v sortimentu
budou vidět také tiskárny laserové, termotransferové nebo tiskárny pracující
na principu horkého vzduchu. Díky výrobkům renomované značky, které procházejí neustálou inovací, může firma ONDRÁŠEK INK-JET SYSTEM nabídnout
zákazníkům vždy něco navíc. Servis, podporu a zejména nízké náklady na údržbu.
Značící technologie Markem-Imaje představí firma na letošním MSV v hlavní
výstavní expozici v pavilonu E, na stánku č. 021. V rámci projektu Packaging Live
se postará o veškerý potisk baleného zboží čárovými kódy, šarží výroby, logy
partnerů a dalšími proměnnými parametry.
www.ondrasek.cz

ZDVIH servis s.r.o.

MÁTL & BULA, spol. s r.o.

Ryze česká společnost ZDVIH servis pomáhá svým zákazníkům řešit problémy s vertikální manipulací s materiálem. Specializuje se na hydraulické
nůžkové plošiny a unikátní pákové plošiny, nacházející se v automatizovaných výrobních linkách, montážních pracovištích či komisionovacích
zónách. Slouží jako nákladní výtahy, vyrovnávací plošiny, pracovní stoly
pro zvýšení ergonomie apod.
www.zdvihservis.cz

Společnost Mátl & Bula se zabývá službami v oblasti manipulační techniky,
výrobou a prodejem hydraulických prvků, těsnění a techniky pro řezání
a obrábění stavebních materiálů. Firma Mátl & Bula zajišťuje vše od navržení
vhodného systému až po dodání a vybavení kvalitní technikou, zaškolení
obsluhy záručního a pozáručního servisu. Do projektu Packaging Live firma
dodala manipulační techniku, která bezpečně převeze připravené palety
na skladové místo nebo přímo do přepravního auta.
www.matl-bula.cz
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TECHNOLOGY s.r.o.

FANUC Czech s.r.o.

Jako tradiční partner Packaging Live si pro letošní ročník firma připravila
inovovaný balicí stroj PRATIKA 56 CS se smrštitelným tunelem pro balení
výrobků do polyolefinické fólie. Tento moderní, plně automatický balicí stroj
pracuje s výkonem až 2400 ks/hod., s kombinovaným elektro-pneumatickým pohonem. PLC řízení Schneider Electric s ovládáním v 8 jazycích (vč.
češtiny), s elektronickým rozhraním pro připojení dalších periférií (ovládání
dopravníků, aplikátory etiket, apod.), s možností uložení parametrů výrobku
a balení do 256 programů, které lze také pojmenovat. Vše je ovládáno
grafickým dotykovým panelem (touch-screen) s rozhraním pro připojení
USB. Tunel vybavený výstupním válečkovým dopravníkem je určený ke
smrštění fólie kolem zasáčkovaných výrobků, je vybaven řízeným systémem
rozvodu horkého vzduchu k optimalizaci vzhledu zabalení, elektronickým
regulátorem teploty a tepelnou izolací. Kompletní sestava balicího stroje
PRATIKA 56 CS a TUNEL 50 je ideálním řešením pro perfektní a výkonné
balení široké škály výrobků.
www.technology.cz

Společnost FANUC Czech byla založena 16. září 2004 jako pobočka
FANUC Europe pro střední a východní Evropu. Jejím cílem je dodávat
výkonné a spolehlivé produkty pro průmyslovou automatizaci a software
tradiční japonské značky FANUC, největšího výrobce průmyslové automatizace a robotů na světě. Pražská pobočka Fanuc nabízí průmyslové roboty,
CNC řídicí systémy a CNC stroje jako součást automatizace pro výrobu
v ČR a na Slovensku. V dnešním konkurenčním prostředí pomáhají jejich
produkty zlepšovat flexibilitu výrobních procesů a umožňují zákazníkům
reagovat na požadavky dynamického trhu. Kromě dodávek produktů pořádá společnost četná školení a poskytuje servisní a technickou podporu.
Na letošním MSV v rámci sekce Packaging live budou představeny: elektronický vstřikovací lis ROBOSHOT, průmyslový manipulační robot M-20iB/25
(s dosahem 1853 mm a užitečným zatížením 25 kg, vhodný pro aplikace se
středním užitečným zatížením) a kolaborativní robot CR-35iA (první spolupracující robot, který uzvedne až 35 kg).
www.fanuc.cz

Ekobal, spol. s r.o.

pap4ever digital s.r.o.

Společnost Ekobal je specialistou na paletizační technologie a skupinové
balení. Díky nejmodernějším technologiím a inovacím výrobních procesů
dokáže držet náskok před konkurencí. Na MSV představí svou novinku
z řady WMS, která zde bude mít svou českou premiéru. Jde o stroj, jehož nespornou výhodou je praktičnost, protože se může pyšnit velmi
nízkou točnou. Díky nájezdové výšce 18 mm umožňuje komfortní vjezd
paletových vozíků a jiné vysokozdvižné techniky. Tato novinka využívá
krátké nájezdové rampy, díky čemuž dochází k úspoře místa ve skladových prostorách.
www.ekobal.cz

Společnost pap4ever digital disponuje dvěma hlavními činnostmi – prodejem a s tím spojeným servisem technologií, a s poskytováním služeb.
V oblasti služeb nabízí klientům, díky unikátním digitálním tiskovým technologiím, malonákladovou výrobu produktů pro označování (etikety) a balení
produktů (krabice). pap4ever digital je schopna opatřit každý produkt
unikátní etiketou i krabičkou či skupinovým nebo přepravním obalem.
Většina používaných technologií je založena na unikátních vlastnostnostech. Mimo etiket, krabiček a krabic ze skládačkové i vlnité lepenky je další
specializací firmy pap4ever digital potisk obálek, papírových sáčků, pytlů
a tašek. Jejich technologie dokážou potisknout téměř jakýkoliv výrobek či
produkt z papíru ať už jde o vizitku, či vyseknutou krabici.
www.pap4ever.cz

Tiskárna Didot, spol. s r.o.

PPL CZ s.r.o.

Více jak 20 let je tiskárna Didot spolehlivým dodavatelem obalů z hladkých
i vlnitých lepenek. Poskytuje zákazníkům komplexní služby od poradenství
optimalizace balení přes vlastní konstrukční řešení a vzorkování obalů,
výrobu testovacích sérií až po následnou výrobu a logistiku dodávek
obalů. Tiskárna Didot se zaměřuje na kvalitní potištěné obaly s povrchovým zušlechtěním. Na projekt linky dodává veškeré krabičky i krabice
včetně potisku.
www.tiskarna-didot.cz

Společnost PPL CZ je součástí divize DHL Parcel Europe. Ve vnitrostátní
přepravě pro firmy a podnikatele je jedničkou na trhu, mezinárodní balíkovou přepravu provozuje v rámci skupiny Deutsche Post DHL Group. Od
roku 2011 rozšířila služby o vnitrostátní přepravu palet dvěma produkty:
Firemní a Soukromá paleta pod značkou PPL Sprint. PPL CZ zaměstnává
800 lidí a 1200 řidičů, kteří doručí přes 20 milionů zásilek ročně. Disponuje
24 depy a největší sítí výdejních a podacích míst PPL ParcelShop, jichž je
více než 1100 po celé ČR.
www.ppl.cz

Crossmarketingový projekt agentury EQUICom, s. r.o. se na BVV v rámci veletrhů MSV a EMBAX/SALIMA
objeví již po desáté a stává se tak jedním z klíčových doprovodných programů
Mezinárodního strojírenského veletrhu.

září 2016
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Z VELETRŽNÍ EXPOZICE
PŘÍMO DO VÝROBY
Společnost ONDRÁŠEK INK-JET SYSTEM spol. s r.o. je opět jedním z hlavních vystavovatelů
v pavilonu E na Mezinárodním strojírenském veletrhu, který se na brněnském výstavišti
koná 3.–7. října. Na stánku číslo 21 v designu, který firma představila poprvé na MSV 2015,
najdete značící technologie Markem-Imaje pro potisk kartónů, fólií, PET lahví, kabelů, skla
a dalších materiálů. I letos budou tiskárny a značící technologie Markem-Imaje dominovat
v doprovodném programu Packaging Live v pavilonu A2, stánek číslo 46.
Značící technologie Markem-Imaje patří mezi tři
největší dodavatele průmyslového značení na
světě. O kvalitách těchto technologií se můžete
přesvědčit na vlastní oči nejen na stánku, ale také
v reálném provozu na balicí lince Packaging Live.
Mezi nejprodávanější sortiment patří ink-jetové
tiskárny, vidět můžete také tiskárny laserové, termotransferové nebo tiskárny pracující na principu
horkého vzduchu. „Našim zákazníkům však neprodáváme jen jednotlivé tiskárny či komponenty,
ale připravujeme pro ně komplexní řešení včetně
pravidelného a špičkového servisu“, říká jednatel
společnosti Pavel Ondrášek. Díky výrobkům renomované značky, které procházejí neustálou inovací,
může firma ONDRÁŠEK INK-JET SYSTEM spol. s r.o.
nabídnout zákazníkům vždy něco navíc. Servis,
podporu a zejména nízké náklady na údržbu. Právě
na provozní disponibilitu klade Markem-Imaje
velký důraz, stejně jako na trvale udržitelný rozvoj
či ekologii.

Řada 9450 – jednoduše efektivní
Na letošním strojírenském veletrhu nebudou chybět tiskárny řady 9450. Jestliže zlepšování výrobního procesu je jednou z vašich priorit, tak tiskárna
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9450 byla navržena právě pro vás. Markem-Imaje
9450 je vám plně k dispozici, drží krok s rychlostí
linky a zajistí správné označení vašich produktů.
Můžete si vybrat z obsáhlé nabídky kódů a jazyků nebo tisknout výherní kódy prostřednictvím
USB disku. Podpoříte tak propagaci vaší značky,
předejdete reklamacím a minimalizujete ztráty.
Vybrat si můžete z celé palety inkoustů
s vysokým stupněm adheze, kontrastu barev,
na ochranu padělání
a šetrných k životnímu prostředí.

Nápojový průmysl a tiskárna
MI 9450Sc
Tato novinka optimalizuje
celkové provozní náklady
o 30 %, je kombinací vysoce moderní technologie
a zkušeností, které vám zaručí bezchybné označení
produktů. Kontrastní inkoust s vysokou kvalitou

potisku je ideální na tmavé sklo včetně vratných
lahví. Chybám zabraňuje SMART řízení spotřebního
materiálu s automatickým nastavením. Hygienické,
celonerezové provedení tiskárny bez retenčních
zón umožňuje provádění efektivní údržby.

Tiskárna MI 9450Ec, novinka
pro kabelový průmysl
Zástupci kabelového průmyslu ocení novinku v oblasti značení CIJ tiskárny MI 9450Ec, která je schopna
psát při rychlostech převyšujících 36 km/
/hod (600 m/min). Kvalita tisku
je zaručena díky kombinaci
speciálního inkoustového
okruhu a nového designu
tiskové hlavy, a to dokonce
i na tmavém povrchu
s optimalizovanými TCO.

Hlavní partner
projektu Packaging
Live v pavilonu A2
Jako každý rok, tak i letos
se firma ONDRÁŠEK INK-JET SYSTEM spol. s r.o.
stane jedním z hlavních
partnerů projektu Packaging Live, kde se v reálném provozu postará
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o veškeré tisky obalů, jak primárního, tak sekundárního balení. Celý projekt bude interaktivní. Návštěvníci shlédnou čtyřikrát denně
v přímém přenosu proces balicí linky od balení,
přes značení, manipulaci až po paletizaci a distribuci. Tentokrát bude balení přímo navazovat
na logistiku a mít i charitativní záměr. Baleným
produktem budou hračky pro děti z mateřských

Tradice a vynikající produkty
Kvalita služeb a snaha maximálně uspokojit
zákazníka – to jsou charakteristické hodnoty frýdeckomístecké společnosti ONDRÁŠEK INK-JET
SYSTEM, která vznikla před více než 20 lety. Za
tuto dobu se stali jedním z největších dodavatelů špičkové techniky pro označování výrobků
ve všech výrobních oborech.
Hlavní činností firmy je prodej popisovacích
zařízení francouzské společnosti Markem-Imaje,
jednoho z největších výrobců ink-jet tiskáren na
světě. Kromě prodeje a instalací zajišťuje firma
také záruční a pozáruční servis.
O oblíbenosti značky Markem-Imaje svědčí nárůst
prodeje i vzrůstající počet aplikací pracujících v provozech. Vždyť přes 90 % produkce veškerých elektrických kabelů vyrobených v ČR je popisováno
právě popisovacími zařízeními Markem-Imaje.

školek, které jim budou doručeny přímo z veletrhu zásilkovou službou.
Koncepce stánku upoutá na první pohled. Otevřenost, vzdušnost, barevné kombinace a okamžitý
přístup k vystaveným technologiím, to je hlavní
strategie, kterou se chce firma ONDRÁŠEK INK-JET
SYSTEM prezentovat. Zákazník si veškeré produkty
může prohlédnout, vyzkoušet jejich ovládání a konzultovat svůj záměr s odborníky. ■

Z VELETRŽNÍ EXPOZICE
ROVNOU DO VAŠÍ VÝROBY!

STÁNEK 21, PAVILON E, MSV 2016, 3.–7. 10. 2016, BRNO
PACKAGING LIVE – STÁNEK 46, PAVILON A2
ONDRÁŠEK INK- JET SYSTEM
výhradní distributor Markem-Imaje
komplexní značicí technologie pro výrobní a balící linky

historické ohlédnutí

Od geniální myšlenky
k mezinárOdnímu kOncernu
70 let společnosti Schaeffler
Svou podnikatelSkou činnoSt zahájili bratři
Schaefflerové S odvahou, kreativitou a prozíravoStí
v dubnu roku 1946 v měStečku herzogenaurach a Spolu Se
Svými zaměStnanci tak položili základní kámen dnešní
Skupiny Schaeffler.

S

kupina Schaeffler, představující jednu z velmi
významných a úspěšných kapitol vývoje německého průmyslu po roce 1945, oslavila letos
70 let své existence. Základní kámen dnešní skupiny
podniků položili v roce 1946 bratři Dr. Wilhelm
Schaeffler a Dr. Ing. h.c. Georg Schaeffler založením
společnosti Industrie GmbH. Tam se také od té
doby nachází sídlo skupiny Schaeffler. Razantní
vzestup firmy začal, když Georg Schaeffler v roce
1949 vynalezl klec jehlového ložiska INA. Krátce
nato zahájila firma Schaeffler masovou výrobu
jehlových ložisek vedených klecí určených především pro německý automobilový průmysl. Dnes
je skupina Schaeffler s téměř 85 000 zaměstnanci
po celém světě integrovaným dodavatelem automobilek a dalších průmyslových odvětví s globální
působností. „Často se říká, že rodinné firmy uvažují
v dlouhodobém horizontu. Pro firmu Schaeffler to
každopádně platí. Kromě ekonomického úspěchu
jsou pro nás důležité i vlastní kořeny a hodnoty,“
vysvětluje Maria-Elisabeth Schaeffler-Thumann.

Začátky
Historie skupiny Schaeffler začíná v hornoslezském městečku Katcher. Tam převzal Dr. Wilhelm
Schaeffler textilní závod, který později produkoval
i kovové výrobky. Po mezidobí ve Schwarzenhammeru v pohoří Smrčiny (německy Fichtelgebirge)
přišli bratři Schaefflerové při hledání pozemku pro
svůj podnik se železniční přípojkou v roce 1946 do
Herzogenaurachu. Obec prodala bratrům vhodný
pozemek na základě příslibu, že do jednoho roku

vytvoří 120 pracovních míst. Ta byla v Herzogenaurachu naléhavě zapotřebí. O rok později již nově
založená společnost Industrie GmbH zaměstnávala
193 lidí. Zpočátku firma vyráběla dřevěné zboží
každodenní potřeby: žebříky, koloběžky, opaskové
přezky, knoflíky a také prodejní hit – přestavitelné
ruční vozíky. Brzy přibyly kovové výrobky, jako např.
závitové řezací čelisti, pouzdra křížových kloubů
a jehlová ložiska, používaná jako náhradní díly.
Z tohoto počátečního období také pochází název
značky INA, vytvořený zkrácením slovního spojení
„Industrie-Nadellager“ (průmyslová jehlová ložiska),
což později Georg Schaeffler na dotazy zaměstnanců interpretoval i jako „Immer neue Aufgaben“
(stále nové úkoly).

Geniální myšlenka
V kleci jehlového ložiska INA, kterou vyvinul
v r. 1949 Georg Schaeffler, jsou valivá tělesa vedena
rovnoběžně s osou. Ve srovnání s dosud používanými jehlovými ložisky byla tato nová konstrukce
kompaktnější, lehčí, spolehlivější a umožňovala
vyšší otáčky. Díky svým přednostem znamenala
jehlová ložiska INA převratné průmyslové řešení,
které během roku 1950 dozrálo ze stadia prototypu do připravenosti k sériové výrobě. V září
1950 byla klec valivého ložiska INA patentována.
Jehlová ložiska z Herzogenaurachu se krátce nato
stala neodmyslitelnou součástí při výrobě vozidel,
při konstrukci strojů a průmyslových zařízení, bez
které se už v roce 1953 neobešlo žádné nové
německé auto.

příchod společnosti industrie gmbh v roce 1946 přinesl vítané zlepšení situace na
trhu práce ve městě herzogenaurach
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v roce 1946 vyráběla firma Schaeffler opaskové
přezky a knoflíky ze dřeva

Rychlý rozvoj do pozice
globálního hráče
Úspěch jehlových ložisek INA a jejich další vývoj si
vyžádaly trvalé rozšiřování výrobních kapacit doma
i v zahraničí. Internacionalizace společnosti začala
v roce 1951 v sárském Homburgu, který tehdy ještě
patřil k francouzskému hospodářskému prostoru.
V roce 1957 zahájil výrobu první zahraniční závod
v britském Llanelli. O dva roky později následovala
společnost Schaeffler svého zákazníka, automobilku
Volkswagen, do Brazílie, kde také otevřela novou
továrnu. V polovině 60. let vstoupil Schaeffler na
americký trh prostřednictvím majetkové účasti
na podniku, ze kterého se v roce 1969 stala vlastní
společnost v USA. Po pádu železné opony v roce
1989 přibyly závody ve východní Evropě a v Asii.
V současné době skupina Schaeffler disponuje přibližně 170 provozy ve více než 50 zemích a celosvětovou sítí 74 výrobních podniků a také výzkumných
a vývojových zařízení a distribučních společností.

Formování skupiny Schaeffler
V roce 1964 se bratři Schaefflerové rozhodli ke
koupi majoritního podílu ve firmě Lamellen-und
Kupplungsbau August Häussermann a v roce 1965
založili v bádenském Bühlu společnost LuK Lamellen-und Kupplungsbau GmbH. Tento podnik se
již svým prvním inovativním výrobkem – spojkou
s talířovou pružinou pro VW – zařadil mezi technologickou špičku ve svém oboru. LuK patří po letech

základní kámen dnešní skupiny podniků položili v roce 1946 bratři dr. Wilhelm
Schaeffler (vlevo) a dr. ing. h.c. georg Schaeffler
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V roce 2015 vstoupila společnost Schaeffler úspěšně na burzu s mottem: „Sdílíme
svůj úspěch“

partnerství s jinou společností od roku 1999 plně ke
skupině Schaeffler. LuK, který představuje největšího
světového výrobce spojek a který je specialistou na
hnací ústrojí, dnes tvoří jádro divize zaměřené na
převodové systémy. V roce 2001 převzala skupina
Schaeffler společnost FAG Kugelfischer AG & Co. KG
ve Schweinfurtu a výrazně rozšířila svou nabídku
valivých ložisek. Od té doby je skupina Schaeffler
druhým největším výrobcem valivých ložisek na
světě. O 5 let později byly německé společnosti
FAG Kugelfischer AG & Co. oHG a INA-Schaeffler KG
sloučeny do koncernu Schaeffler KG. Portfolio sku-

Maria-Elisabeth Schaeffler-Thumann se synem Georgem F. W. Schaefflerem
pokračují v práci na celoživotním díle bratří Schaefflerů

piny Schaeffler pak doplňují další podniky a značky,
jako jsou Barden, Hydrel, IDAM nebo Schaeffler
Engineering.

Přítomnost a budoucnost
Od smrti Georga Schaefflera v roce 1996 vedou
úspěšně podnik jako výhradní společníci (spolu
s managementem) jeho žena Maria-Elisabeth
Schaeffler-Thumann a syn Georg F. W. Schaeffler.
V roce 2009 získala skupina Schaeffler většinový
podíl ve společnosti Continental AG. Dnes je rodinná holdingová společnost Schaeffler AG hlavním

akcionářem této firmy. Od roku 2013 je předsedou
představenstva společnosti Schaeffler AG Klaus
Rosenfeld. V rámci strategické koncepce „Mobilita zítřka“ se společnost Schaeffler soustředí bez
ohledu na jednotlivé divize či regiony na čtyři hlavní
oblasti zájmu, kterými jsou: ekologické pohony,
městská mobilita, meziměstská mobilita a energetický řetězec. Tyto oblasti aktivně spoluvytváří
vlastní výzkumnou a vývojovou činnost. Díky svému
vedoucímu postavení, pokud jde o technologie
a inovace, nabízí Schaeffler svým zákazníkům
a obchodním partnerům široké spektrum součástek, modulů, služeb a stále častěji i celých systémů. V říjnu 2015 vstoupila společnost Schaeffler
úspěšně na burzu.
Společnost Schaeffler zahrnula téma digitalizace
do své dlouhodobé strategie růstu a v rámci své
digitální agendy vyvíjí inteligentní produkty, efektivní procesy a inovativní služby. ■
www.schaeffler.cz

O společnosti
Herzogenaurach ve 40. letech – kde se bude později nacházet areál firmy...

V celosvětovém měřítku je Skupina Schaeffler
předním integrovaným dodavatelem automobilového průmyslu a dalších průmyslových
odvětví. Tento koncern je zárukou nejvyšší
kvality, špičkové technologie a výrazného
inovačního potenciálu. Výrobou přesných
součástí a systémů určených pro motory,
převodovky a podvozky a také nabídkou
řešení v oblasti valivých i kluzných ložisek
pro nejrůznější průmyslové aplikace, přispívá významnou měrou k realizaci projektu
„Mobilita zítřka“. V roce 2015 dosáhla tato
technologická firma obratu ve výši zhruba
13,2 mld. eur. S téměř 85 000 zaměstnanci
je jednou z největších světových firem v rodinném vlastnictví.

...a dnešní podoba centrály skupiny Schaeffler
září 2016
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plasty a chemie

Simulace pěnění
polyuretanových SyStémů
Díky úpravě simulačního nástroje ulrasim rozšířila
společnost BasF portFolio svých služeB pro
polyuretanové systémy v automoBilovém interiéru.
simulační nástroj ultrasim Byl upraven tak, že lze nyní
spolehlivě přeDpověDět chování polyuretanových systémů
při napěnění jak u otevřených, tak uzavřených Forem.
novinku už začali využívat DoDavatelé pro automoBilky.

P

řístrojové desky jsou velké a složité součásti,
které výrobci automobilů s ohledem na bezpečnostní předpisy nechávají schvalovat individuálně pro každý model vozu. Při výrobě je pěnicí
proces velmi důležitým faktorem, který musí zajistit,
aby se nosič, kůže, PU pěna a příslušná konstrukce
airbagu spojili a vytvořily harmonické komponenty.
S nástrojem UltraSim mohou být PU pěny vyráběny
efektivně v souladu s procesy a postupy, které odpovídají příslušným částem. Rozhodujícím aspektem
je, že proces navrhování a designu začíná již v rané,
čistě virtuální fázi projektu. Pro zákazníky jde tak
o významnou pomoc s ohledem na projektování
řezných časů, optimalizaci návrhu formy a plánování
vývojových prací nákladově efektivním a komplexním způsobem.

Výsledek viditelný už na počátku
Precizní simulace tak představuje výraznou přidanou hodnotu, a to zejména v počátečních fázích
projektu. Simulační nástroj se stává nedílnou sou-

částí výpočtu chování komponent pro výrobní
proces různých částí. UltraSim obsahuje na míru
vytvořené materiálové modely pro PU systémy,
takže procesy a parametry vstřikování, pěnění a vytvrzení polyuretanu lze detailně předpovědět. Analýza tak pro potřebné propočty dostává k dispozici
přesně typické vlastnosti příslušných materiálů:
reakčního procesu v závislosti na teplotě a tvorbě
pěny, stejně jako výsledné profily hustoty a tekutosti
během pěnění. Díky tomu je možné vytvořit na
místě nezávisející výpočty procesu napěňování:
od vstřikování přes kompletní plnění formy až po
konečnou hustotu části.

Parametry pod kontrolou
Nastavení správných parametrů procesu je stejně
důležité jako mít přesný popis chování materiálu.
Simulace plnění pěnou umožňuje analyzovat vstřikovací polohy, trasu směšovací hlavy a orientaci
formy, ale také pomůcky pro správné proudění,
design ventilace i zavírací časy. Proces pěnění

v otevřených i uzavřených formách je tak transparentní a může být detailně přezkoumán s použitím tzv. virtuální lupy. U procesu s uzavřenou
formou mohou být výsledky simulace použity
pro hodnocení různých vstřikovacích návrhů, aby
se zabránilo např. vytváření vzduchových dutin
a linek svarů. V případě otevřených forem může
běžet série virtuálních simulací pro optimalizaci
vstřikovacích vedení pro PU systém. Simulace přináší přidanou hodnotu zvláště v rané fázi projektu,
neboť obecně snižuje dobu vývoje. V případě, že
simulační program zjistí nějaký problém, mohou
uživatelé přizpůsobit geometrii součásti a odvětrání konstrukce bez dodatečných nákladů.
Spektrum aplikací pro zmíněnou novinku je velmi
široké: Nová simulační služba je v současné době
používána v zákaznických projektech pro řadu různých komponent, jako jsou kryty motorů, volanty,
pro integrální a pružné pěny. Střednědobým cílem
je využít UltraSim k určení ideálních parametrů
zpracování všech PU systémů do forem, ale také
získat vhled do ideálního PU systému pro konkrétní
danou formu. ■

mobilní kryt chrání citlivé plaStové
materiály před vlhkoStí
Výrobci plastových produktů používají obvykle předsušený plastový granulát z pytlů, zejména
při výrobě malých dílů. Pokud však tyto pytle nejsou rychle vyprázdněny při kontinuální výrobě, granulát – v závislosti na typu – poměrně rychle absorbuje vlhkost ze vzduchu
a charakteristiky zpracování se změní. Pro ochranu citlivých materiálů před absorpcí vlhkosti
a znečištěním vyvinula firma Motan praktický, snadno ovladatelný systém.
Nežádoucímu zvlhnutí lze zabránit pomocí mobilních krytých zásobníků: Nový typ BB 60, vhodný pro
25kg pytle, vyžaduje pouze malé množství oleje
a jen minimální množství vzduchu bez obsahu
vody (lze nastavit v závislosti na typu materiálu
mezi 0,06 a 0,6 m³/h) ze systému stlačeného vzduchu, aby granulát dlouhodobě vydržel ve stavu,
v jakém byl dodán. Sací box umožňuje jednoduché a bezprašné připojení k přepravě materiálu
do stroje. Volitelná kontrola stavu naplnění spustí
optický alarm, když je dosaženo minimální úrovně
naplnění. Díky pojízdnému rámu je inertizující
zásobník snadno ovladatelný a může být nasazen
flexibilně. Zařízení je vhodné zejména pro malé
části a mikrovstřikování, které často vyžadují velmi
úzce vymezené vlastnosti materiálu, kdy jinak nelze
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Foto: motan

nejlepší řešení jsou vždy jednoduchá: transparentní
robustní kryt motan Bo 1500 pasuje na všechny
standardní oktabiny

inertizující mobilní zásobník BB 60, vhodný pro 25kg
pytle, chrání granulát před zvlhnutím

zaručit stabilní parametry zpracování s minimálními
energetickými náklady.
Verze bez speciálního krytu slouží buď jako přepravní kontejner, nebo pro skladování granulátu
s afinitou nízké vlhkosti, která udržuje materiál
v bezpečí před kontaminací. Oba typy také za-
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braňují škodám na majetku v důsledku přímého
použití pytlů i kontaminaci materiálu a znečištění
kolem stroje.

Suché ze zásobníku do stroje
Pokud není k dispozici centrální zásobování, je
obvykle větší množství materiálu čerpáno z osmihranných zásobníků (tzv. octabin) různých velikostí.
Nebezpečí absorpce vlhkosti je zde po otevření
vnitřní fólie, což má za následek změny důležitých

materiálových vlastností. Tomu může zabránit speciální krycí ochranná vrstva BO 1500 vyrobená z polykarbonátu, která je robustní, ale přesto s nízkou
hmotností. Dva samosvorné otvory pro sací potrubí
s Ø 45 a 60 mm umožňují bezpečný provoz, vnitřek
zásobníku je možné sledovat díky průhlednému
materiálu. Velmi malé množství oleje a vzduchu
bez příměsi vody ze systému stlačeného vzduchu
(nastavitelné mezi 0,24 a 3 m³) zabraňují absorpci
vlhkosti i u extrémně hygroskopických materiálů,

jako PA6. To zaručuje stabilní procesy pro celou
dobu extrakce ze zásobníku, a to i během delších
výrobních přestávek, a ušetří nákladné a časově
náročné následné sušení otevřených kontejnerů.
Alternativní víko bez krycího zařízení je vhodné
pro použití s materiály, které nejsou tak citlivé na
vlhkost. Ergonomický kryt chrání obsah před kontaminací a životní prostředí před granulátovým
prachem. Oba typy mohou být použity na všech
standardních evropských oktabinech. ■

nový granulát zajistí životnost až 100 let
Výrobce plastových potrubních systémů, společnost Wavin Ekoplastik, vyvinul prémiový
granulát pro výrobu plastového potrubí s dlouhou životností, a montážním pracovníkům
nabídl praktickou mobilní aplikaci SmartApp.
Potrubí TS DOQ z nového granulátu je určeno pro
rozvody vody, plynu a kanalizace do moderních
bezvýkopových technologií. Jde o unikátní třívrstvé koextrudované potrubí s barevnou vnitřní

vodního či plynového potrubí, což vytváří značnou
časovou úsporu a také nižší náklady ve srovnání
s pokládkou do standardního otevřeného výkopu.
Z tohoto důvodu roste i poptávka po PE tlakovém
potrubí, pro které je charakteristická vysoká odolnost proti vzniku a šíření trhlin.
Doposud Wavin používal pro výrobu svého PE 100
RC potrubí materiál XSC 50, který nyní nahradil

Třívrstvé koextrudované potrubí disponuje barevnou
vnitřní a vnější ochrannou vrstvou...

a vnější ochrannou vrstvou. Ta tvoří až 25 %
tloušťky trubky. Granulát s označením Eltex TUB
124 N8000 Superstress dodá potrubí vyšší bezpečnost a životnost až 100 let, a to i při případném
poškození vnější vrstvy.
Stále častěji jsou totiž v projektech využívané moderní bezvýkopové technologie pokládky vodo-

...díky které vydrží až 100 let v jakékoliv zemině

SmartApp
Díky praktické mobilní aplikaci SmartApp si
terénní pracovníci a instalatéři mohou ověřovat přímo v terénu informace o sortimentu
PPR a PP-RCT. Mobilní aplikace je ke stažení
zdarma ve verzi pro OS Android ve třech
jazycích: českém, anglickém a ruském na:
(https://play.google.com/store/apps/details?id=cz.kompenzacniPravitko.int), verze pro
iOS se připravuje. Důležitým pomocníkem
je tzv. Kompenzační pravítko, které slouží
k určení délkového prodloužení trubek sytému Ekoplastik. Jeho součástí je i kalkulátor
vzdálenosti podpor, obsahující nástroje pro
výpočet kompenzační délky u celoplastového i vícevrstvého potrubí nebo smyčkové
kompenzace.

novým granulátem. Potrubí je ve srovnání s předchůdcem daleko spolehlivější. Vnější vrstva chrání
potrubí proti poškození, vnitřní pak proti vzniku
prasklin, navíc je vnitřní vrstva velmi přívětivá pro
kamerové prohlídky a revize. ■

Dvoušnekový extruDér pro menší prostory
Na nadcházejícím říjnovém veletrhu K2016 představí KraussMaffei Berstorff řešení, jak zvýšit
výstup z dvoušnekových extrudérů řady 36D. Kombinace dvou extruderů vyrábí PVC-U trubky
při prostupnosti až 2000 kg/h.
Podle výrobce jde o systém umožňující vysoce
výkonnou produkci i ve stísněných prostorech.
Kombinace dvou extrudérů KMD 108-36 E2/R
snižuje prostorové nároky zhruba o třetinu, což
umožňuje výrobu na nejvyšší výkon i v omezených
prostorech, které by jinak nedovolovaly plnohodnotnou instalaci výkonných zařízení. Tento systém
už vzbudil zájem zpracovatelů, kteří vyrábějí standardní PVC-U trubky ve velkých množstvích. „Vyšší
výkon s menšími rozměry snižuje výrobní náklady
v dlouhodobém horizontu,“ komentuje kombinaci
extruderu Peter Roos, prezident segmentu technologií vytlačování.
září 2016
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Dalším přínosem tohoto řešení jsou významné
energetické úspory – energetická náročnost je
nižší ve srovnání s větším extrudérem, který používá
dvojitého řetězce. Výkonná kombinace šetří při
prostupu materiálu ve srovnání s KMD 164-32/R
zhruba 0,02 kW za hodinu.
Hlavní důraz je kladen na dlouhé účinné předehřívání, které zajišťuje vyváženou kombinaci
energie stříhání a tepelné energie, optimální
zpracování materiálu a tím dosažení velmi
dobré homogenity taveniny. Kromě toho zajišťuje nízké hodnoty komprese. Odolnost proti
opotřebení je zaručena hluboce nitridovanými

Foto: KraussMaffei Berstorff

Prostorově úsporný koncept dvoušnekového
extrudéru s KMD 108-36 E2/R pro vysokovýkonné
vytlačování PVC-U trubek

barely a molybdenovou vrstvou přivařenou na
závity. To umožňuje zpracovávat i vysoce plněné
PVC kompoundy. ■
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čeká zemi vycházejícího slunce
soumrAk fotovoltAiky?
Japonská fotovoltaika má problém: vláda snížila dotace na fotovoltaiku, a řadě firem podnikajících v tomto oboru může dokonce hrozit riziko bankrotu. Varovnou prognózu představila
počátkem srpna výzkumná společnost Tokyo Shoko RESEARCH.
Během prvního pololetí letošního roku zbankrotovalo
podle statistik analytiků 31 firem aktivních v oblasti solárních elektráren. To bylo o 24 % více než ve stejném
období loni. Důvodem je redukce vládních dotací,
která negativně ovlivnila zisky firem a odrazuje od
nových vstupů do odvětví. Pokud bude toto tempo

nařízeno, že musejí kupovat část elektřiny z obnovitelných zdrojů. Cílem bylo zaplnit propad dodávek
elektřiny poté, co země v reakci na neštěstí v JE
Fukušima odstavila veškeré své jaderné reaktory.
To vedlo v Japonsku ke zrychlení nárůstu solárních elektráren, vláda nabídla pro nové elektrárny

Fotovoltaika je v Japonsku zastoupena jak obřími projekty, jako je např. 70 MW plovoucí elektrárna
v Kagošimě...

pokračovat, překoná podle Tokyo Shoko Research
počet bankrotů loňských 54 firem (i když tempo,
jakým přibývají, zpomalí z téměř 50 %) a v Japonsku zřejmě letos zbankrotuje rekordní počet firem
aktivních v oblasti produkce elektřiny ze sluneční
energie. Země se přitom nedávno pustila do několika
ambiciózních solárních projektů, jako např. výstavby
velkých plovoucích fotovoltaických elektráren.
V roce 2012 dostaly japonské energetické firmy

využívající obnovitelné zdroje dotaci na 20 let,
její hodnota však každým rokem klesá, což tlačí
na ziskovost solárních elektráren. Kromě impulsu
k solárnímu boomu však vedly i k deformaci trhu
a nerovnováze – včetně zvýhodnění solární energetiky vůči jiným obnovitelným zdrojům energie,
kdy prakticky každý měsíc byla instalována 1 GW
fotovoltaického výkonu – takže úřady začaly podporu fotovoltaiky postupně revidovat. V letošním

...tak solárními panely na střechách domků
v rezidenčních čtvrtích

roce se již proti původnímu návrhu snížily dotace
o téměř polovinu. Jejich postupný pokles tak vytváří
mnohem méně atraktivní podmínky pro podnikání
v tomto oboru a dává nebezpečný signál, že OZE
přes svůj ekologický přínos nejsou bez rozsáhlých dotací na energetickém trhu v konkurenci
s klasickými zdroji energie životaschopné, což je
špatná zpráva pro zastánce zelené energie. Dotace, které měly nastartovat rozvoj fotovoltaiky,
by se tak – přinejmenším v zemi, která navíc patří
mezi uznávané technologické lídry a průkopníky
zavádění solární energetiky – paradoxně mohly
stát i jedním z jejích zabijáků.
Japonsko patří k největším světovým výrobcům
fotovoltaických systémů a stejně tak i mezi světovou špičku pokud jde o jejich vývoj. V Roce 2013
překročilo podle údajů serveru Solarbuzz jako
5. země na světě (po Německu, Itálii, Číně a USA) hranici 10 GW instalované kumulativní kapacity solární
energie. Stejnou kapacitu pak nyní představuje nově
instalovaná fotovoltaika jen za uplynulý rok 2015. Od
počátku „solárního boomu“ nastartovaného rokem
2012 přibylo v zemi podle údajů Japonského ministerstva hospodářství, obchodu a průmyslu celkem
85 GW instalovaného výkonu solárních elektráren.
Země během posledních 10 let zvýšila objem solární energetiky 23krát! V dubnu letošního roku, kdy
Japonsko liberalizovalo svůj energetický trh, který
dosud ovládalo 10 regionálních operátorů a ukončilo
„daňové prázdniny“, se však situace začíná dramaticky
měnit. Podle nově navrhovaných pravidel by měl
dostat zřejmě už příští rok šanci aukční systém a velké
solární projekty získávat operátoři, kteří by je dokázali
budovat a provozovat s nejnižšími náklady. ■

Americký reAktor se zAbezpečením
nové generAce
Součástí inovativního bezpečnostního systému reaktoru AP1000 na 2. bloku jaderné elektrárny
V.C. Summer v USA jsou moduly CA03 a CA02, jejichž instalaci nyní dokončila společnost
Westinghouse. Jde o bezpečnostní systém s využitím přírodních zákonů.
Oba moduly, označené jako CA03 a CA02, tvoří
vestavěnou akumulační nádrž kontejnmentu, která
pojme skoro 2 mil. litrů vody s roztokem kyseliny
borité. Nádrž je umístěna nad reaktorem a pro
vypuštění vody k chlazení aktivní zóny reaktoru
v případě neočekávané odstávky využívá pouze
gravitační sílu. Bezpečnostní systém elektráren
typu AP1000 je založen na využití přírodních
zákonů, jako je gravitace, přirozené proudění
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a kondenzace, které umožňují využít přírodní
síly, aby automaticky vypnuly reaktor bez lidské
intervence na dobu až 72 hodin. Tyto tzv. pasivní
bezpečnostní systémy nevyžadují zásah operátora,
mechanické zařízení ani elektřinu, a umožňují tak
získat čas potřebný k dosažení a udržení bezpečného odstavení reaktoru v případě nepravděpodobné havárie. „Tento pasivní bezpečnostní
systém přináší zásadní inovace a unikátní úro-

Foto: SCE&G

Vyzdvižení jednotky modulu CA03 z montážní plošiny

veň bezpečnosti, díky kterým se elektrárny typu
AP1000 liší od ostatních typů elektráren. Představuje nejpokročilejší a nejbezpečnější technologii,
kterou Westinghouse v současnosti nabízí,“ říká
Jeff Benjamin, senior viceprezident společnosti
Westinghouse pro nové projekty. ■
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JE KudanKulam posouvá bEzpEčnost
JadErných ElEKtrárEn KupřEdu
V červenci 2016 bylo do reaktoru VVER-1000 druhého bloku indické jaderné elektrárny
Kudankulam zavezeno jaderné palivo a byla poprvé rozběhnuta kontrolovaná řetězová
štěpná reakce. V této elektrárně najdeme několik technologicky zajímavých bezpečnostních
systémů, které jsou používány i na reaktorech VVER-1200 stavěných v Rusku, Finsku, Turecku
a nabízených v bývalém tendru na rozšíření jaderné elektrárny Temelín.
Nejvýraznějším z inovativních bezpečnostních systémů elektrárny Kudankulam, s nimiž se setkáme
i na nejnovějších jaderných elektrárnách ruské
konstrukce, je systém SPOT.

Pasivní odvod tepla do atmosféry
Jde o systém, který bude odvádět teplo z aktivní
zóny do atmosféry v případě selhání běžných bezpečnostních systémů. Jeho velké tepelné výměníky
jsou dobře patrné na střeše reaktorové budovy.

bírá z parogenerátorů páru a odvádí ji do tepelných
výměníků na střeše budovy s reaktorem. Těmito
výměníky prochází vzduch, který odebírá teplo
z páry a tím způsobuje její ochlazení a kondenzaci.
Voda cirkuluje mezi parogenerátorem a tepelným
výměníkem díky přirozenému oběhu, a stejně tak
cirkuluje i vzduch tepelným výměníkem. Regulační
ventily systému SPOT jsou řízeny samotnou párou,
takže celý systém pracuje pasivně (tj. bez dodávky
elektřiny a zásahu obsluhy).

ného paliva od životního prostředí, jeho ochlazování
a zastavení řetězové štěpné reakce. Této krajnosti mají
předcházet také systémy pasivní filtrace meziprostoru
mezi dvojitým kontejnmentem a pasivní systém rekombinace vodíku uvnitř kontejnmentu.
„Druhý blok Kudankulamu je názornou ukázkou
toho, jak konstruktéři velmi pohotově zareagovali
na události ve Fukušimě a původní design reaktoru během stavby vylepšili o robustní dodatečné
bezpečnostní prvky tak, aby elektrárna odolala
všem myslitelným extrémním vlivům zvnějšku.
To se samozřejmě podepsalo na výsledné ceně
projektu, avšak i tak je jádro v indických podmínkách schopné cenově velmi dobře konkurovat
plynovým či uhelným elektrárnám. Úspěšný start
reaktoru dává Rosatomu dobré předpoklady pro
získání dalších kontraktů v zemi,“ řekl energetický
expert Václav Trejbal. Připomněl, že v Kudankulamu
již byly zahájeny práce na dalších dvou jednotkách
a kontrakt na pátou a šestou by měl být podepsán
do konce roku. „Indie chce v následujících letech
vybudovat 20 reaktorů. Ruský jaderný koncern má
dobře nakročeno, aby si z tohoto koláče uzmul více
než polovinu,“ dodal Trejbal.

Není to jen teorie

Kudankulam je nejvýkonnější indickou jadernou elektrárnou

Pokud dojde k mimořádné vnější události, která
vyřadí z provozu napájení hlavních cirkulačních
čerpadel, přestane být palivo v aktivní zóně chlazeno. K zastavení řetězové štěpné reakce sice
dochází během několika vteřin, avšak rozpálené
palivo má stále takový tepelný výkon, že pokud
nebude chlazeno, dojde k jeho roztavení. Jaderné
elektrárny jsou vybaveny řadou bezpečnostních
systémů, které mají v tomto případě zabránit
poškození aktivní zóny přehřátím. Jak ale ukázala
havárie japonské jaderné elektrárny Fukušima Dajiči, může dojít k tak závažné mimořádné události,
že i tyto systémy nebudou správně fungovat.
Proto projektanti jaderných elektráren z ruských
projekčních kanceláří NIAEP a OKB Gidropress
jdou dále a vyvíjí stále další a další bezpečnostní
systémy. Do projektu indického Kudankulamu,
jehož výstavba začala v roce 2002, tak byl začleněn systém SPOT.
Do parogenerátorů je přiváděna voda z reaktorové
nádoby a předává zde teplo vodě sekundárního
okruhu, která se mění na páru a za normálního provozu roztáčí turbínu připojenou k elektrogenerátoru
vyrábějícímu elektrickou energii. Systém SPOT odezáří 2016
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Rychlé zastavení řetězové reakce
Druhým inovativním systémem je SBVB, který zastavuje řetězovou štěpnou reakci a převádí reaktor do
podkritického stavu. Toho docílí pomocí rychlého
vstříknutí kyseliny borité do primárního okruhu.
Tato látka absorbuje neutrony, které tak nemohou
rozštěpit další jádra uranu.
Tento systém je zálohou havarijních tyčí, které slouží
k rychlému odstavení reaktoru v případě mimořádné události. Pokud by byly z jakéhokoliv důvodu
zablokovány, došlo by ke spuštění systému SBVB.
Přesněji je tento systém uváděn do chodu, pokud
automatika reaktoru vyšle signál k okamžitému
odstavení reaktoru a do čtyř vteřin nedojde ke
snížení výkonu pod úroveň 15 %.

Další bezpečnostní systémy
Zmíněné dva systémy jsou ukázkou toho, jak je možné
zálohovat běžné bezpečnostní systémy a posouvat
bezpečnost jaderných bloků o několik stupňů dále.
Nejsou ale tím jediným, co bylo v tomto směru učiněno na Kudankulamu. K dalším pasivním systémům
patří lapač taveniny, který i při selhání úplně všech
systémů zajistí bezpečnou izolaci roztaveného jader-

Dva jaderné bloky elektrárny Kudankulam stavěla
ruská společnost Atomstrojexport, která patří do
ruské korporace pro atomovou energii Rosatom
a která společně s českými společnostmi podala
nabídku do zrušeného tendru na rozšíření Temelína. Protože nabízené bloky VVER-1200 evolučně
vychází z nejmodernější verze reaktorů VVER-1000,
použitých na Kudankulamu, mohly by nám tyto
reaktory říci mnohé o bezpečnosti budoucích
temelínských bloků (samozřejmě pokud budou
skutečně postaveny a za předpokladu, že je postaví
ruské společnosti ve spolupráci s českými).
První z reaktorů typu VVER-1200 je od 5. srpna ve
fázi energetického spouštění v Novovoroněžské
jaderné elektrárně a stal se tak prvním reaktorem
generace III+, který dodal elektřinu do sítě. S tímto

Elektrárna je vybavena moderním systémem ochrany
ryb, který umožňuje až 95 % zachycených ryb
a dalších mořských živočichů navrátit bez úhony zpět
do moře

typem reaktorů se setkáme i na dalších dvou ruských elektrárnách – Leningradská II a Baltická. V pokročilé fázi je výstavba i v Bělorusku na Ostrovecké
elektrárně a probíhá příprava výstavby ve finské
elektrárně Hanhikivi. Nejbližší zemí k Česku, kde tyto
bloky budou stát, je potom Maďarsko, kde budou
tvořit rozšíření elektrárny Pakš. ■
Vladislav Větrovec
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Sbohem VhS:
končí éra nejpopulárnějších Videokazet
Bez většího mediálního rozruchu si svět letos 15. dubna připomenul 60. výročí od vzniku
prvního komerčního videorekordéru, který se objevil v roce 1956 a nastartoval pozdější globální éru videa. O několik měsíců poté, se už tato velkolepá kapitola audiovizuální historie
analogové éry definitivně uzavřela. S koncem srpna se svět nadobro rozloučil s technologií
VHS, která přinesla videu největší slávu.
Poslední výrobce VHS rekordérů na světě, japonská
společnost Funai, se rozhodl ukončit v létě letošního
roku jejich produkci, takže nové přístroje pro přehrávání nejrozšířenějšího standardu páskových kazet tak
už po doprodání jejich zásob nebude možné pořídit.
Posledním VHS přístrojem, který Funai vyráběla, byla
kombinace VHS a DVD rekordéru.
Ještě loni se přitom prodalo na tři čtvrtě milionu
videorekordérů, takže zájem o tento typ záznamového
zařízení ještě byl, i když samozřejmě představoval
pouhý zlomek toho, co prodeje VHS kazet i rekordérů
v 80. a 90. letech, kdy tato technologie prožívala svá
zlatá léta a skutečný boom. Jen z výrobních linek
Funai sjíždělo tehdy až 15 miliónů rekordérů ročně.

která posléze dobyla svět, byla až výsledkem dohody
japonských výrobců o společném standardu, který by
umožňoval používat typizované kazety v přístrojích
různých značek. O vysokou popularitu a rozmach
videa se zasloužila i možnost kopírování záznamu.

Digitální nástupci s nejistou
budoucností
Po rozloučení s VHS se tak nyní Funai zaměřuje na
výrobu DVD a Blu-ray přehrávačů. Nicméně ani dokonalejší DVD či Blu-ray přístroje a média, kterým
otevřel cestu digitální záznam, nemají příliš dobré perspektivy. A právě technologie, která je stvořila, bude
zřejmě i jejich prokletím – umožňuje totiž využívání
tzv. streamových multimediálních služeb, které si získávají stále větší oblibu právě na úkor fyzických nosičů
záznamu (DVD a Blu-ray). Jejich limitujícím faktorem
je jak kapacita, která zvláště u čím dál delších filmů
a s nástupem záznamu ve vysokém rozlišení představuje zásadní problém, tak potřeba mechanického
zařízení s komplikovanou mechanikou používající
spoustu pohyblivých, a tudíž k poruše náchylných
součástí. Navíc ho nelze nosit s sebou, jako např. tablet
či notebook, a pohodlně tak moci sledovat multimediální obsah prakticky kdekoli. ■
/joe/

Konkurenti: Philips model N1500 (první domácí
videorekordér) z roku 1972 používal vlastní formát
kazet a JVC z roku 1976 na VHS kazety – v souboji
formátů zvítězil standard VHS

Poslední Mohykán: combo Funai kombinující
v jednom zařízení VHS, DVD a pevný disk bylo už
jediným přístrojem svého druhu, který umožňoval
přehrávání VHS kazet a záznam na ně

Video dobývá svět
VHS přes svou enormní popularitu nebyl ani první ani
nejlepší technologií videozáznamu. První videorekordér,
ještě s černobílým obrazem, který představili světu koncem roku 1952 američtí vynálezci John Mullin a Wayne
Johnson, byl ovšem zcela odlišný od přístrojů, jež pod
tímto označením známe, a do domácnosti by si ho asi
lidé moc nepořizovali. Už kvůli jeho nezanedbatelným
rozměrům, o ceně nemluvě. Byl v podstatě modifikací
páskového nahrávacího systému Ampex, jeho záznamová kapacita činila čtvrt hodiny, ovšem jako technologický zázrak té doby vzbudil značnou pozornost.
Za „otce“ moderního videorekordéru je považován
Charles P. Ginsburg, který vedl tým výzkumníků firmy
Ampex, jenž vyvinul první praktický systém pro zá-

Kazeta, která dobyla svět: VHS systém firmy JVC se stal
globálním standardem a odstartoval zlatá léta video
kazet (vydržela až do příchodu digitálních nosičů)
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znam z TV kamer pomocí konverze informace na
elektrické impulzy a jejich záznam na magnetickou
pásku. Ta se již používala pro záznam zvuku, ale pro nahrávání obrazu byl až do té doby jediným prostředkem
filmový pás. První videorekordéry navíc byly určeny
pro profesionální využití a pracovaly s magnetickými
páskami na cívkách (podobně jako cívkový magnetofon). První VTR (video tape recorder) Ampex (model
VRX-1000) stál v roce 1956 úctyhodných 50 tisíc dolarů.
Trvalo ještě několik let, než se na trhu objevily komerční
přístroje. První z nich si mohli movití Američané nadělit
k vánocům v roce 1963 – pokud tedy byly ochotni dát
30 000 dolarů za půlmetrákové zařízení, které dokázalo
pořizovat záznam televizního obrazu a vymanit je tak
z nutnosti sledovat pořady v době jejich vysílání. Až
později se objevily přístroje typu VCR (video casette
recorder) používající pásku zapouzdřenou v kazetě.
První komerční kompaktní videorekordéry byly
uvedeny na trh počátkem 70. let minulého století
– 1971 např. Sony U-Matic (vyvinutý ve spolupráci
Sony a Macušita s videokazetou s magnetickou
záznamovou páskou v kartridži jako průmyslový
standard). O rok později přišel Philips s modelem
N1500 (prezentovaný výrobcem jako první videorekordér pro domácí použití) a formátem Video2000,
následován firmou JVC (Victor Company of Japan),
systémem V-Cord firmy Sanyo a další zdokonalenou
technologií Sony Betacam. Válka standardů mohla
začít. Vítězně z ní vyšel nakonec formát VHS (Video
Home System), vyvinutý firmou JVC, ale nikoli proto,
že by byl technicky dokonalejší (tady měl navrch
např. Betacam, který se díky technickým parametrům
začal používat jako profesionální záznamový formát
a v digitální variantě tak sloužil až do nástupu bezpásmových technologií), ale proto, že se na něm nakonec dohodla většina výrobců. Klasická videokazeta,

Pradědeček videa
Prvním sériově vyráběným videorekordérem na
světě byl přístroj VRX-1000 americké firmy Ampex
(A. M. Poniatoff Excellence), kterou založil ruský
porevoluční emigrant, absolvent Moskevské imperátorské technické školy, jemuž nedala spát
myšlenka, že pokud lze na magnetickou pásku
zaznamenat zvuk, mohl by se týž princip použít i pro záznam obrazu. Bylo jen potřeba vyřešit
drobný problém – TV signál využíval 500krát širší
frekvenční pásmo než zvukový a jeho záznam
a čtení by vyžadovaly magnetickou pásku pohybující se extrémní rychlostí 50 m/s (při níž by se
ovšem trhala). Ampex, pro který Ponjatov najal tým
výzkumníků vedený Ch. Ginsburgem, vyřešil tento
problém jako první. V roce 1956 na konferenci Národní asociace provozovatelů TV vysílání v Chicagu
představil první VTR. Systém křížového zápisu se
čtyřmi ferritovými rotačními hlavami Quadruplex
nahrával na 5 cm široký pásek, pohybující se rychlostí 38 cm/s – každá hlava zapisovala na příčné
lince stopu s rychlostí 40 m/s, přičemž informace
z každé stopy obsahovaly 16 TV řádků analogového NTSC videosignálu (nebo 20 systému PAL).
Zrodila se první videonorma na světě, s označením
„Q“, která se používala přes 20 let.

/
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Současnost i historie
na jedné ranveji

NA NÁVŠTĚVĚ

THE ROYAL INTERNATIONAL
AIR TATTOO 2016

Akrobatická skupina Red Arrows

RIAT byl v letošním roce, vyjádřeno jedním slovem,
vynikající. Přestože počasí bylo jako obvykle zcela
britské, tzn. každou hodinu jiné, pouze nedělní
zahájení se opozdilo kvůli počasí o necelou hodinu
a závěrečná koupel přišla až po skončení celého
letového programu (prodlouženého o pozdní zahájení) a byla velmi krátká byť důkladná, typický
„shower“.
K vidění byla drtivá většina současných bojových
letadel z výzbroje letectev západních armád, tedy
NATO a USA. Královské letectvo se prezentovalo,
stejně jako další letectva NATO, jak v letových
ukázkách, tak na stojánkách svými Eurofightery
Typhoon (byly k vidění různé verze letectev Velké
Británie, Německa, Španělska a Itálie). Francie
představila jedno – a dvoumístnou verzi Mirage
2000N a Rafale C v letových ukázkách, Švédsko
Gripen C/D, Polsko MiG-29 (slovenská výprava

SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ VELKÉ BRITÁNIE A SEVERNÍHO IRSKA JE ZEMÍ
ZASLÍBENOU PRO KAŽDÉHO ZÁJEMCE O TECHNIKU A O LETECKOU
TECHNIKU PŘEDEVŠÍM. PŘES LÉTO SNAD NENÍ JEDINÝ VÍKEND, ABY
SE NEKONALA NĚJAKÁ LETECKÁ AKCE, ČASTO DOPROVÁZENÁ
I AUTOMOBILY ČI VOJENSKOU TECHNIKOU. NĚKDY MÁ ZÁJEMCE
DOKONCE VELMI TĚŽKOU VOLBU, KTEROU ZVOLIT PŘEDNOSTNĚ.

V

ýznamné akce jsou naštěstí většinou dvoudenní, výjimečně i třídenní, a vzhledem
k tomu, že jejich termíny jsou založeny na
algoritmech daných tradicí, stane se občas, že
návštěvník z kontinentu může shlédnout během
několika dní vše podstatné. Letos tak připadly na
druhý červencový víkend dvě významné akce následované vzápětí leteckým veletrhem (v červenci
se konalo ve Velké Británii celkem 15 leteckých

akcí). Na letišti v Duxfordu (známém i z působení
našich letců za druhé světové války) se 9. a 10. července konala výroční Flying Legends Airshow
věnovaná historickým vrtulovým letadlům, od
8. do 10. července na letišti ve Fairfordu RIAT
2016 (Royal International Air Tattoo) zaměřená
na vojenská letectva, a do třetice hned v pondělí
11. července začínal letecký veletrh a airshow ve
Farnborough.

Nechyběly ani helikoptéry - Boeing Chinook HC4

s letouny MiG-29 bohužel nedorazila), na zemi
byly k vidění britské a německé letouny Tornado,
proběhlo několik prezentací F-16, Řecko přiletělo
ještě s Phantomy (v roce 2014 takto Řekové prezentovali letouny Corsair II a v zápětí je vyřadili
z výzbroje, tak uvidíme, jak to bude s letouny
Phantom).
Největší účast z pohledu v USA vyvinutých a vyráběných a ve výzbroji jednotlivých složek zavedených typů, ale nakonec měly Spojené státy, a to
jak letecké síly, tak námořní pěchota a námořní
letectvo. O F-16 v různých verzích se nemá cenu
rozepisovat (ze série stíhacích letounů vyvíjených
od 70. let chyběl vlastně jen námořní F-14 Tomcat – známý z filmu Top Gun, který je již vyřazen
z výzbroje). Na stojánce stálo několik letounů F-15
včetně verze Strike Eagle, stroj ale bohužel nebyl
předváděn v letových ukázkách. V letové ukázce
se však představil F/A-18 Super Hornet. Největším
tahákem byly ale především dva letouny: Lockheed
Martin F-22A Raptor a F-35 Lightning II.

Nejmodernější vládci nebe

Ukázka schopností francouzského stroje AMD Rafale C
září 2016

/

F-22 Raptor je vysoce výkonný stíhací letoun
5. generace, ve výzbroji USAF je zařazen již několik let. Letoun, vyvinutý přímo pro vybojování vzdušné převahy, vzlétl poprvé v roce 1997.
V roce 2011 byla ale výroba dokončena, přičemž
vzhledem k vysokým nákladům nedosáhla ani
200 vyrobených kusů z předpokládaných 700.
Zde je nutné zmínit důležitou skutečnost – F-35
není náhradou F-22, protože F-35 je vyvíjen jako
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i varianta C pro americké námořnictvo. Očekává se
výroba necelých 2500 ks pro americkou armádu
a dalších stovek kusů pro další země. Předvedení
F-35 bylo ve Faifordu z těchto důvodů vysoce
prestižní záležitostí. V roce 2014 z plánovaného
předvedení totiž sešlo z důvodu uzemnění všech
vyrobených letounů těsně před airshow.

Vzdušní kouzelníci

Letoun Bell Boeing CV-22B Osprey se sklopnými rotory je schopen jako jeden z mála na světě kolmého startu i přistání

Dalším vrcholem RIAT byly jako obvykle letecké
akrobatické skupiny. Britští Red Arrows jsou nezapomenutelným zážitkem, který můžete vidět
i několikrát a nikdy se neokouká. Je velmi pravděpodobné, že neuvidíte ani stejné sestavy. Skupina,
která používá letouny Hawk v charakteristické
červené barvě, má připravené různé varianty
vystoupení a volí je podle podmínek počasí.
Účast leteckých akrobatů byla letos velmi bohatá
a kromě Red Arrows a vystoupili ještě italští Frecce

Start stroje Eurofighter Typhoon FGR4

víceúčelový stroj. Proto probíhají neustálé diskuze, zda otevřít znovu výrobní linku pro F-22.
Evropu navštívil F-22 poprvé v roce 2008, a to na
RIAT 2008, vzhledem k vytrvalým dešťům ale byl
letecký den tehdy zrušen. Znovu se do Británie
vrátil v roce 2010, ovšem jen v rámci předvedení
ve Farnborough. V letošním roce se v dubnu 12 letounů cvičně přesunulo z Floridy na základnu RAF
Lakenheath. Přelétávaly ve čtveřicích a přelet trval
cca 9,5 hodiny, přičemž každý absolvoval 9x doplňování paliva za letu. Raptory posléze navštívily
i některé další země, jako např. Rumunsko. Vyvrcholením letošní prezentace F-22 v Evropě byla
přítomnost dvou letounů na RIAT 2016. Letoun
nebyl předváděn jen ve Fairfordu, ale současně

Řekové předvedli F-16C v originální kamufláži
národních symbolů
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Nejmodernější bojový letoun F-35B Lightning II je schopen i kolmého přistání

i na leteckém dnu Flying Legends v Duxfordu.
Každý den jeden stroj odstartoval odpoledne
k přeletu do Duxfordu, kde vykonal společný let
se stíhacím letounem P-51D Mustang, jedním
z nejlepších stíhacích letounů ve druhé světové
válce, a poté se vrátil zpět do Fairfordu. Návštěva
letounů ale byla reciproční, a tak naopak Mustang
každý den navštívil Fairford a pro změnu absolvoval společný let s F-35.
Letounů F-35 bylo v době konané akce k dispozici hned několik, a to jak pro letové ukázky, tak
na stojánce. Kromě konvenčního F-35A (CTOL –
Conventional take-off and landing – konvenční
start a přistání) byl předveden i téměř kolmo startující F-35B (STOVL – short take-off and vertical
landing – zkrácený start a kolmé přistání). Velká
Británie v současnosti nemá žádný podobný stroj,
protože letouny kategorie VTOL (vertical take-off
and landing – svislý start a přistání) byly vyřazeny
z výzbroje – po půl století byla ukončena kariéra
strojů Harrier. Proto netrpělivě čeká na dodávky
F-35B, jeden z předváděných letounů je určen
přímo pro královské letectvo. F-35 je univerzální
letoun, kromě verzí pro letectvo a námořní pěchotu (v Británii pro námořnictvo) bude vyráběna

Tricolori s letouny AT-339A, Patrouille Swiss s F-5E
Tiger II, polští Orlici s PZL-130TC-2 Orlik, chorvatští Kryla Oluje s PC-9M, královští Jordánští
Sokoli s akrobatickými letouny Extra EA300L
a chodci na křídlech Breitling s dvouplošníky
Boeing Stearman.
Air Tattoo ale nejsou jen tryskové letouny či akrobatické skupiny. Je to setkání letectev světa
a předváděná technika pokrývá celý průřez leteckých
sil. Od cvičných letounů, přes bojové, k letounům
dopravním a speciálním, jako tankovací letouny,
námořní sledovací letouny atd. Samozřejmě nechy-

F-22A zahajuje ukázku

/
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Francouzská klasika: Mirage 2000N

běly helikoptéry i předvedení letounu se sklopnými
rotory (vrtulemi) Bell Boeing CV-22B Osprey.
Letounů, které byly předváděny v letu či na
stojánkách, včetně historických strojů a stíhaček
z druhé světové války Spitfire, Huricane a Mustang,
bylo kolem sto padesáti i více. Zastoupení mělo
přes 20 letectev světa. Přehlídky se ale účastnilo
i mnoho letounů z „civilní sféry“, tzn. např. před-

F-22A Raptor s technologii stealth je jednou z nejvyspělejších sériově vyráběných stíhaček na světě

MiG-29A polského letectva

Stroj F-16 je zařazen ve výzbroji řady armád světa, na stojánce se představil v atraktivní kamufláží

váděcí stroje výrobců. Lze jen litovat, že pokud se
účastní např. i Omán, Pákistán, Jordánsko, případně
Chorvatsko, kromě Polska nebyl žádný z nových
členů NATO schopen letos vyslat ani jedno letadlo,
přičemž nadějná, původně potvrzená přítomnost
Slovenského a Maďarského letectva byla těsně před
airshow zrušena. ■
Miloslav Procházka, Fairford /foto autor/

Největší světová airshow
Pojem tattoo neoznačuje v angličtině jen tetování, ale i archaický výraz čepobití, což bylo
v dobách starých armád večerní bubnování
či troubení (ve slavnostních dnech s hudbou)
ohlašující vojákům ukončení dne a čas uložit
se k nočnímu odpočinku – „večerka“. A právě
tento pojem si zvolili dva řídící letového provozu
Paul Bowen a Tim Prince pro název přehlídkové
a vzpomínkové akce zasvěcené letadlům a lidem kolem nich.
První Royal International Air Tattoo, akce, která bývá
dnes označována za největší letecký den na světě,
se konala na letišti v North Weald v roce 1971, ještě
jako skromná akce, zcela pořádaná dobrovolníky,
a zaměřená původně na podporu Asociace Royal
Air Force. Od té doby se rozrostla do podoby profesionálně organizované airshow, za jejíž přípravou
stojí rozsáhlý tým čítající přes 3500 lidí. Současná
Air Tattoo je organizována v součinnosti s Royal Air
Force Charitable Trust, leteckou charitou zřízenou
v roce 2005 na podporu široké rodiny RAF. Příští Air
Tattoo se koná o víkendu 14.–16. července 2017.
P-51D Mustang a F-35A Lightning II: Historie a nejmodernější technika se setkaly při společné ukázce
září 2016

/
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Bez paliva kolem světa
V létě letošního roku úspěšně dokončil letoun Solar Impulse 2 další významnou etapu v historii techniky: oblet Země s využitím výhradně solárního pohonu. Čistý let trval 558 h (23 a 1/4 dne) a překonal
vzdálenost 43 000 km, stroj nicméně absolvoval několik mezipřistání na údržbu. Pro zajímavost: za
zhruba stejnou dobu (21 dní) obletěla v roce 1929 zeměkouli německá vzducholoď Zeppelin.
Letoun, v jehož kokpitu se střídali Švýcaři Bertrand Piccard
a André Borschberg odstartoval k cestě kolem světa
9. března 2015 ze Spojených arabských emirátů, další etapy
vedly přes Omán, Indii, Barmu, Čínu, Japonsko a USA, poté
přeletěl Atlantik a přistál v Evropě, ve Španělsku (několikadenní přestávka na údržbu), pak pokračoval do Egypta
a letos 26. července dorazil do cílového místa, odkud loni
startoval: do Abú Zabí. Během obletu světa uskutečnil
16 mezipřistání na čtyřech kontinentech (v Asii, Severní
Americe, Evropě a Africe) a přeletěl dva oceány (Tichý
a Atlantský), Středozemní moře a Arabský poloostrov. Po
cestě ustanovil několik leteckých rekordů, včetně nejdelšího
sólového letu (117 h 52 min.) a prvního přeletu Atlantiku
letounem na solární pohon (za zhruba 71 h). Původně se
počítalo s tím, že celý oblet potrvá 5 měsíců a 25 letových
dnů, ale projekt zbrzdilo neplánované zdržení kvůli technickým problémům s bateriemi na Havaji po přeletu Tichého
oceánu, takže celkem strávili oba piloti na cestě přes 1,5 roku.

Triumf čisté energie
„Je to víc než úspěch v dějinách letectví. Je to historický
úspěch pro obnovitelnou energii a čisté technologie.
Jsem si jist, že v příštích 10 letech budou elektrická letadla pro 50 pasažérů dopravovat lidi na krátké a středně
dlouhé vzdálenosti,“ prohlásil Bertrand Piccard, když
vystoupil z kabiny po přistání v Abú Zabí s tím, že technologie použitá v letadle je využitelná i na zemi v každodenním životě a může až o polovinu snížit emise CO2.
Na vývoji a realizaci tohoto pozoruhodného stroje se
kromě leteckých nadšenců, kteří byli inspirátory a organizátory projektu (tým ca 60 lidí), podílely i technologické firmy, které měly příležitost si v praktickém
nasazení otestovat svá řešení.

Létající laboratoř
Na konstrukci letounu se významně podílela společnost
Dassault Systèmes. Tým Solar Impulse použil k výrobě letounu specializované oborové řešení „Engineered to Fly“,
založené na platformě 3DExperience. Aplikace pro 3D
modelování komplikovaných struktur a kompozitních materiálů. Digitální simulace a plná dohledatelnost dat umožnily
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1. zásoby kyslíku pro
let ve velké výšce,
2. alarm autopilota
(upozorňuje na
anomálie signálem v náramku),
3. ergonomicky
tvarované sedadlo umožňuje
krátký spánek
během přeletu
oceánu a cvičení,
4. padák a záchranný raft na
zadní straně
sedadla,
5. toaleta.

Kabina s unikátním
víceúčelovým
sedadlem, sloužícím
i jako sklopné lůžko
a toaleta

týmu virtuálně vyzkoušet letoun v jeho prostředí dříve, než
se vydal na cestu. Platformu 3DExperience, použil konstruktérský tým už při výrobě předchůdce současného stroje,
před 10 lety. Pro dosažení přísně stanovených cílů minimální
hmotnosti letounu a při navrhování kokpitu, který musel
zajistit bezpečnost, pohodlí a také přístupnost pro střídajícího pilota na cestě kolem světa, byly proto použity nejen
nový design trupu a křídel, nové materiály, ale vyžádalo
si to i použití sofistikovaného designu a řídicích nástrojů.
Dalším z důležitých technologických partnerů byla společnost ABB, jež poskytla odborníky, kteří pracovali jako
členové pozemního štábu po celou dobu letu kolem světa.
„Při pokusu o oblet světa se musel Solar Impulse vyrovnat
s řadou problémů a výzev, jež ABB, řeší na zemi pro své
zákazníky. Jde např. o maximální využití solárních panelů,
zapojení obnovitelné energie do elektrických distribučních
sítí a zvýšení energetické efektivnosti,“ komentoval účast na
projektu generální ředitel ABB Group Ulrich Spiesshofer. ■

Solar Impulse 2
v kostce

Solární letoun je létající technický zázrak
a přehlídka hi-tech. Dokáže letět průměrnou rychlostí 75 km.h-1 (na trase se
pohyboval mezi 45–90 km.h-1), poháněn
energií dodávanou z více než 17 000 solárních článků o tloušťce pouhých 135 µ
(tenčích než lidský vlas) a lithiových baterií o hustotě energie optimalizované na
260 kWh/kg, v nichž se ukládá energie
ze slunce. Přes den může vystoupat až
do výšky 9 km, v noci klesá na 1,5 km,
aby šetřil energii a vyhnul se turbulencím
a větrům o síle větší než 18 km.h-1.
Křídlo potažené vrstvou ultratenkých
fotovoltaických článků tvoří lehká
sendvičová struktura s výplní typu „včelí
plástve“ mezi dvěma pevnými karbonovými vrstvami, což činí stroj robustní,
ale přitom lehký. S hmotností 2,3 t je jen
o něco těžší než běžný osobní automobil. Obsahuje 140 karbonových žeber
rozmístěných v 50cm vzdálenosti, které
udržují aerodynamický tvar a dávají
mu potřebnou tuhost. Uhlíkové prvky
a sendvičová struktura byly použity
také pro konstrukci draku. Pro potah
trupu byly použity tenké uhlíkové pláty
o hmotnosti 25 g/m2, což je třetina
hmotnosti listu kancelářského papíru.
Čtveřice bezkartáčových a bezsenzorových motorů v gondolách zavěšených
pod křídly (každý o výkonu 13,5 kW)
je vybavena redukcí otáček, která limituje pohyb 4m dvoulisté vrtule na
maximum 525 ot.min-1. Celkový systém
vykazuje účinnost 94 % – tzn. nový rekord v efektivitě. Hmotnost všech čtyř
motorů činí jen 633 kg – čtvrtina hmotnosti letounu..
Piloti, kteří se střídají v letu, sedí v nepřetlakované kabině o velikosti 3,8 m3
s izolací z polyuretanové pěny o vysoké
hustotě, aby mohli čelit extrémním teplotním výkyvům (od +40 do -40 °C).
Prostor kabiny nemohl být vybaven
topením, protože by spotřebovávalo
cennou energii. Kabina musela pojmout
i zásoby kyslíku, potravin, vybavení pro
přežití, to vše s ohledem na ergonomické požadavky několikadenního letu.
Unikátním prvkem je např. víceúčelové
sedadlo, které slouží i jako sklopné lůžko
a toaleta, na zadní části je uložen padák
a záchranný raft pro případ nouzového
přistání na vodě. Při plném sklopení sedadlo umožňuje pilotovi provádět cviky
pro udržení fyzické kondice a relaxaci.
Během letu byly prostřednictvím bezdrátového satelitního spojení neustále
přenášeny do řídícího střediska stovky
technických parametrů a informací ze
senzorů, jimiž byl stroj vybaven.

/
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ExpErt nabízí nižší provozní náklady
Značka Peugeot, stejně jako sesterský Citroën v případě modelu Jumpy, obnovuje modelovou řadu v segmentu LUV a před nedávnem představil zcela nového Experta. Jde o pracanta
postaveného na novém podvozku vycházející z modulární platformy EMP2. Díky ní získal na
kompaktnosti a snížila se také jeho hmotnost. Poprvé nabízí prvky výbavy, které se v tomto
segmentu dosud neobjevily.
Furgon Expert je stavěn tak, aby dokázal pokrýt
různé způsoby využití s maximální přepravní kapacitou. V nabídce je ve třech délkách: Compact
(L1 – 460 cm), Standard (L2 – 495 cm) a Long
(L3 – 530 cm). Všechny disponují jednou výškou
190 cm z důvodu vjezdu do krytých parkovišť,

kromě nejdelší verze L3, jež je o 3 cm vyšší, a maximálním užitečným zatížením 1400 kg. Verze
Compact umožňuje nakládat až 5,1 m3 s užitečnou délkou 332 cm. Díky těmto parametrům
a kratším převisům poskytuje velmi dobrou manévrovatelnost v městském provozu. Verze L2 a L3
umožňují naložit až 3 europalety. Furgony jsou na
výběr ve dvou úrovních výbavy: Access a Allure.
Pro potřeby různých profesí je Expert k dispozici ve verzích: Polokombi s 5 či 6 sklopitelnými
sedadly, Plošina s kabinou a Combi pro přepravu
až 9 osob.
O pohon se starají moderní nové motory Euro
6 objemu 1,6 nebo 2,0 l a o výkonech od 95 po
180 k s technologií BlueHDi. Tato technologie využívá upravené výfukové potrubí složené z modulu
selektivní katalytické redukce (SCR) a aditivního filtru pevných částic. Výhodou systému je, že funguje
i při nižších teplotách a po nastartování umožňuje
rychleji dosáhnout maximální účinnosti. Výrobce
tak docílil nejen nižší spotřebu, ale i snížení oxidu
dusíku emitovaných motorem a eliminoval až

99,9 % pevných nespálených částic bez ohledu
na jízdní podmínky.
Peugeot v novém Expertu nabízí prvky, které se
v tomto segmentu vyskytují poprvé, např. boční
posuvné dveře s bezdotykovým ovládáním (kopnutím nohou pod rohem zadního nárazníku se
dveře otevřou, ale také zavřou) nebo systém
Moduwork (otvor v přepážce ústící pod krajním
sedadlem spolujezdce), který umožní převoz
předmětů o délce 4 m. Novinkou je také systém
promítání informací na čelní sklo (Head up Display) a čtení dopravních značek se zobrazením
povolené rychlosti, stejně jako automatické přepínání dálkových světel.
Poprvé se u Experta objevuje dotykový 7“ displej,
který doplňuje multimediální systém. Nová je
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je také Mirror Screen, který umožňuje používat
aplikace chytrého telefonu na dotykovém displeji.
Nová platforma EMP2 umožnila snížit hmotnost
vozu oproti předchozí generaci o 100 až 150 kg
podle použitého motoru a jak uvádí výrobce, díky
spojení této platformy a motorů BlueHDi vykazuje
Expert velmi nízkou spotřebu a splňuje emisní
normu Euro 6. V testech EuroNCAP získal díky
novému podvozku a zesílené karoserii plných
5 hvězdiček.
Za příplatek může být Furgon vybaven tažným
zařízením s různými snímatelnými háky a Combi
odnímatelným celým tažným zařízením. Díky tomu
může vůz vléct až 2,5 t nákladu za sebou. Peugeot

Kabina řidiče se dá využít i jako mobilní kancelář

také online 3D navigace s hlasovým ovládáním
a dopravními informacemi v reálném čase, zadní
parkovací kamera se zoomem, a funkce varování
před snížením pozornosti řidiče. Praktickou funkcí

Stačí kopnout nohou a bezdotykové dveře se automaticky otevřou (nebo
i zavřou)
září 2016

Systém Moduwork umožňuje převoz dlouhých
předmětů až 4m

Expert nabízí velmi nízké provozní náklady, zejména díky spotřebě paliva a servisnímu intervalu
40 000 km / nebo 2 roky. Jeho akční cena začíná
na 379 000 Kč. ■
/pk/

U verze L3 lze za příplatek pořídit dvoukřídlé dveře otevírající se v úhlu 250°, aby
nezasahovaly během vykládky do silnice
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TRANSIT UŽ UMÍ SÁM BRZDIT PŘED CHODCEM
Také jste již zaznamenali chodce, jak hledá pokémony nebo píše smsky při přecházení silnice?
V současnosti stále běžnější jev, na který reagovali vývojáři Fordu, když zavedli do výzbroje
svých užitkových modelů tzv. předkolizní asistent, známý z osobních automobilů. Ten detekuje
chodce ve vozovce a když řidič nereaguje, sám začne automaticky brzdit.
Ford Transit a Transit Custom jsou první užitkové
modely ve své třídě, které nabízejí technologii rozpoznávání chodců. Systém vyhodnocuje
údaje z radaru umístěného v nárazníku a kamery
za čelním sklem. Díky uložené databázi „tvarů
chodců“ systém spolehlivě rozezná lidi od
okolní scenérie a objektů, jako jsou stromy
či dopravní značky. Je schopen zaznamenat
i osoby stojící na krajnici nebo chodníku,
kde hrozí, že by mohly náhle vstoupit do
jízdní dráhy vozidla.
Systém nazvaný Pre-Collision Assist (předkolizní asistent), je součástí adaptivního
tempomatu a reaguje v několika fázích:
V případě, že zaznamená chodce a vyhodnotí riziko srážky jako bezprostřední, upozorní

nejprve řidiče zvukovým signálem i výstražným
znamením na přístrojovém štítu. Pokud řidič

eROTické TLUMIČE BUDOUCNOSTI DOPLNÍ I ENERGII
Rozkotaná hrbolatá dálnice D1 a okresky plné výmolů, které jsou permanentně postrachem
i terčem vtipů českých řidičů, kupodivu mohou být i užitečné – přinejmenším pokud jde
o nejnovější vynález automobilky Audi. Nový systém jejich elektrodynamických tlumičů
dokáže z vyrovnávání terénních nerovností generovat energii.
Vývojáři automobilky Audi pracují na prototypu
s označením eROT, který umožňuje rekuperaci
energie v rámci podvozku. U tohoto systému jsou
místo klasických vertikálně uložených hydraulických

teleskopických tlumičů připevněny ramenem ke
kolům nové elektromechanické rotační tlumiče,
ale uloženy vodorovně. Systém umožňuje kromě
libovolně programovatelné charakteristiky tlumičů

Vodorovně uložený
elektromechanický
rotační tlumič

Vodorovně uložený
elektromechanický
rotační tlumič
Vertikální síly generované
nerovnostmi silnice
Alternátor
Baterie 48 V
Konverze pohybu na elektrickou energii
Převodová jednotka

IVECO VYUŽÍVÁ DESTIČKY FERODO JIŽ V PRVOVÝROBĚ
Brzdové destičky Ferodo společnosti Federal-Mogul pro vozidla nové střední řady Iveco se
vyznačují výjimečným brzdným výkonem, vysokou trvanlivostí a lepšími charakteristikami NVH
(Noise-Vibration-Harshness) v oblasti hlučnosti,
vibrací a drsnosti.
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Díky vlastnostem brzdových destiček Ferodo, jako
je vyšší účinnost a delší životnost, si je vybrala společnost Iveco pro svou novou střední řadu vozidel
do prvovýroby. Federal-Mogul se tak stal partnerem
automobilky Iveco, a protože se model střední řady
Iveco Eurocargo stal držitelem titulu International

nezareaguje, systém uvede brzdovou soustavu
do stavu pohotovosti tím, že zmenší vzdálenost
mezi brzdovým obložením a kotouči. Jestliže od
řidiče stále nepřichází žádná odezva, přikročí systém
k samočinnému brzdění.
Nejde o jedinou technologii, která přispívá k větší
bezpečnosti řidičů užitkových modelů. Mezi
další pokročilé asistenční technologie patří adaptivní tempomat, rozpoznávání dopravních značek nebo kompenzace bočního
větru.
Užitkové modely Transit a Transit Custom
nově pohání nový vznětový motor 2,0 EcoBlue, který nabízí nejen lepší dynamiku, ale je
až o 13 % úspornější než předchozí jednotky. ■

měnit kinetickou energii kol při pohybu nahoru
a dolů během propružení na elektrickou energii.
Pákové rameno přenáší kmity kola od vozovky na
rotační pohyb, který je přes převodovku v tlumiči
přenášen do elektromotoru ve funkci alternátoru.
Ten pak vyrábí elektrickou energii do akumulátoru.
Podle prvních výsledků testů nové technologie
v provozu bylo dosahováno průměrného rekuperačního výkonu 100 až 150 W. Hodnoty se pohybovaly od 3 watů na vyasfaltované dálnici do 613 W
na hrbolaté silnici. V reálném provozu to odpovídá
snížení emisí CO2 až o 3 g na km.
Základem technologie eROT je palubní elektrická síť
s napětím 48 V. V prvním evolučním stupni nabízí
Li-Ion akumulátor kapacitu 0,5 kWh a nejvyšší výkon
13 kW. Stejnosměrný měnič propojuje 48V vedlejší
palubní síť s 12V hlavní palubní elektrickou sítí,
v níž pracuje generátor se zvýšeným výkonem. Ve
druhém evolučním stupni (v r. 2017) již bude 48V
síť plnit funkci hlavní palubní elektrické sítě, která
bude mj. napájet výkonnou hybridní soustavu bez
režimu výhradně elektrického pohonu (tzv. mild
hybrid). Její potenciál úspory paliva má činit až
0,7 l na 100 km.
Výhodou nových tlumičů je i možnost okamžitě
měnit pružicí charakteristiku prostřednictvím softwaru, v závislosti na zvoleném režimu jízdy. Horizontální uložení tlumičů také nabízí lepší možnosti
využití zavazadlového prostoru. ■

Truck of The Year 2016, pomáhá Ferodo bezpečně
brzdit i tomuto čerstvému nositeli titulu. Brzdové
destičky Ferodo jako díly jsou dostupné i na nezávislém trhu náhradních dílů pod referenčním číslem
FCV4254 a jsou určeny pro přední i zadní nápravu.
Ferodo nabízí Ivecu také indikátory opotřebení,
sady příslušenství a brzdové kotouče, které jsou
zárukou dlouhodobé trvanlivosti a provozu spravovaného vozového parku vozidel Eurocargo. ■
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Volkswagen
T6 MulTiVan s přezdíVkou spací
Automobilka se snaží novou, už šestou generací modelu T obohatit trh užitkovými vozy s vysokou úrovní komfortu, bezpečnosti, hospodárnosti a užitných vlastností. Tato modelová řada
má obrovskou tradici, za 65 let výroby to znamená už více než 12 mil. aut. Nabídka v minulosti
a samozřejmě i současnosti zahrnuje nepřeberné množství kombinací, redakce měla možnost
vyzkoušet tu, která může poskytnout posádce pohodlný nocleh.
Stejně jako doposud je také řada T6 rozdělena do
tří základních kategorií. Do užitkových vozidel se
řadí skříňový vůz, valník, dvojitá kabina a kombi,
mezi MPV koncipované pro podnikání i soukromé
využití Multivan a Caravelle, vozidlem pro volný čas
je California. Mimořádnou variabilitu a funkčnost
zvyšují dva rozvory a tři výšky střechy. Spolu s velkým počtem nabízených možností poháněcího
ústrojí se tak dá nakombinovat více než 500 variant.
Nová generace je na první pohled rozpoznatelná především podle zcela nové nadčasové čelní partie, která
má být výrazem síly. Charisma a dynamiku dodává

Přístup do vnitřního prostoru usnadňují na boku
elektrické posuvné a vzadu velké výklopné dveře

dolů protažený nárazník, který se nízko nad vozovkou
začíná téměř vertikálně zvedat vzhůru. Originální je
také záď, její horizontální prolis zdůrazňuje šířku vozu,
což ještě umocňuje široké zadní okno s geometricky
jasně vymezeným prostorem pro registrační značku
osvětlenou LED diodami. Z kabiny je ze všech míst
skutečně výborný výhled na všechny strany. Přístrojová deska se vyznačuje vysokou úrovní praktičnosti,
vyváženou ergonomií, četnými odkládacími prostory
a přehledností. Sedadla jsou uspořádaná variabilně
v závislosti na modelu, totéž platí pro další odkládací
září 2016
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Palubní deska nabízí řidiči v optimálním dosahu
přehledné ovládací prvky

prostory. Třeba ve variantách pro přepravu osob je
výrazně širší středová konzola s držáky nápojů, přihrádkou pro multimediální přístroje, mobilní telefon,
i přihrádkou pro lahve s možností chlazení napojením
na klimatizaci.
Na výběr je z šesti vpředu napříč uložených dvoulitrových motorových jednotek, z nichž čtyři jsou nové
čtyřválce TDI a dva TSI. Všechny jsou sériově vybaveny systémem start/stop. V závislosti na výkonu
jsou kombinovány s 5stupňovou či 6stupňovou
mechanickou převodovkou nebo se 7stupňovou
převodovkou DSG. Mnoho variant je možné navíc
objednat s pohonem všech kol 4MOTION.
K testu jsme měli model Multivan uzpůsobený i k přenocování. Byl v druhé nejvyšší výbavě Highline, která
má mj. už v sériové výbavě boční posuvné dveře
z obou stran. Ty se dají otevírat a zavírat elektricky
zatažením za kliku, na povel tlačítka nebo dálkovým
ovládáním na klíčku. To samozřejmě velmi usnadňuje
přístup na všechna zadní sedadla. Pohodlný nocleh
posádce zajišťuje na přání dodávané speciální prodloužení lehací plochy s kovovou konstrukcí v kolejnicovém systému a matrace. Pod vysokou plochou

na ležení je velkorysý prostor pro zavazadla, přepravky
s nápoji nebo nákupní košíky. Paket pro přenocování
zahrnuje i záclonky na okna, potah pro druhou řadu
sedadel, tři plastové výsuvné odkládací schránky pod
třímístnou lavicí, odpadkový koš ve dveřích řidiče
a bodovou svítilnu. O příjemné klima i během chladnějších nocí se postará nezávislé horkovzdušné topení
s časovým spínačem a druhým bezúdržbovým akumulátorem. My jsme s autem naopak jezdili ve velmi
horkém letním počasí, a tak jsme v něm nepřespávali,
abychom nemuseli týrat klimatizaci. Mimochodem
třízónová automatická klimatizace Climatronic se jinak
v úmorném vedru velmi osvědčila, stačí jen nastavit
požadovanou teplotu a všechny ostatní parametry
včetně ventilátoru se řídí zcela automaticky. Nicméně
zpět k nabízenému spacímu uspořádání. Cvičně jsme
si ho vytvořili a vyzkoušeli. Jeho instalace je vcelku
snadná a intuitivní, může poskytnout zázemí pro dva
dospělé i třeba s jedním dítětem.
Celkově byla výbava vozu nadstandardní. Vedle
nejrůznějších bezpečnostních, jízdu usnadňujících
a komfortních prvků a systémů, Highline na první
pohled charakterizuje černě lakovaná mřížka masky
chladiče vícedílného nárazníku, zdobená třemi
elegantními chromovanými lištami. Dynamický
vzhled umocňují 17“ kola z lehké slitiny s širokými
pneumatikami rozměru 235/55 R 17. Interiér se vyznačuje ozdobným obložením a plochami čalouněnými tkaninou v bočním obložení. V autě byla také
navigace Discover Media Plus s 6,3“ barevným dotykovým displejem a hlasovým ovládáním, funkčně
velmi kvalitní až na to, že vzhledem k umístění toho
na ní při intenzívním slunečním svitu moc vidět není.
Auto poháněl silnější dvoulitrový zážehový čtyřválec
s nejvyšším výkonem 150 kW a maximální rychlosti
198 km.h-1, v kombinaci se 7stupňovou převodovkou
DSG a s pohonem všech kol 4MOTION. Pro jízdní
komfort je toto uspořádání velmi vstřícné. Skvělý
výkon, příjemný zvuk, optimální řazení, v případě
potřeby automaticky zaberou jednotlivá kola. Najeli
jsme 564 km v maximálním obsazení tři osoby, tři
horská kola, patřičná bagáž. Nejvíce ukrojila dálnice,

Kovová konstrukce a matrace jsou připraveny
k instalaci vysoké plochy na ležení

provoz v Praze a okolí si napočítal asi 150 km. Výrobce
uvádí kombinovanou spotřebu 9,2 l/100 km, my jsme
se dostali při klidné jízdě při tolerantním dodržování
předepsaných rychlostí na 11,3 l/100 km, což není
málo. I tak je však dojezd na plnou nádrž o objemu
80 l poměrně slušný.
Pořizovací základní cena bez DPH testovaného Volkswagenu T6 Multivan Highline v popsaném uspořádání byla 1 348 138 Kč, celková s výbavou na přání
dosáhla na 1 667 186 Kč. ■
Oldřich Šesták
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AutomAtizAce mění podmínky
v sériové výrobě
V mnoha průmyslových odvětvích vede progresivní technologický vývoj k rychlým a významným změnám. Předvídání těchto změn je pro organizace, chtějí-li být úspěšné, nezbytností.
V současné době vyvstává např. otázka: Jaký dopad bude mít technologický vývoj a automatizace na pracovní trh?
V poslední době se objevuje množství zpráv poukazujících na to, jak robotizace promění pracovní sílu.
Ty dramatičtější z publikovaných článků dokonce
uváděly, že bude docházet ke ztrátám pracovních
míst. „K takovým patřily i zprávy společnosti Deloitte či Univerzity v Oxfordu, které tvrdily, že roboti
a počítače převezmou v nadcházejících dvou desetiletích práci deseti milionům lidí,“ řekl Ladislav
Kučera, ředitel personálně poradenské společnosti
Hays. Poukazuje však zároveň na to, že mnoho
autorů těchto prognóz přitom přehlíží skutečnost,
že množství nových pracovních míst zase vznikne
v důsledku uplatňování nových technologií. Stejně
tak je důležité nezapomínat na to, že lidský přístup
nelze nahradit ničím. Obrovský význam tzv. měkkých dovedností (soft skills) se nezmění a není
radno jejich význam jakkoli podceňovat.

Specialisté se o práci bát nemusí, ohrožena však
budou místa v běžné sériové výrobě

Tři klíčové obory
Zatímco některé sektory budou v následujících letech
technologiemi ovlivněny výrazně, jiných se v počátku
dotknou spíše okrajově. „Při současném ekonomickém růstu můžeme předpokládat, že se cena pracovní síly zvýší natolik, že korporace budou hledat
jiná, levnější řešení i za cenu počátečních vysokých
investic. Dopad v podobě úbytku pracovních míst
tedy zasáhne role zabývající se jednoduchými úkony
– automatizace základních transakčních operací
prováděných např. v call centrech je jednou variantou, druhou možností pak může být přesun těchto
aktivit dále na Východ,“ vysvětluje Ladislav Kučera.
Automatizace nejvýrazněji ovlivní sektor Strojírenství a Výroby. Již v současné době pozorujeme
zvýšenou poptávku společností po specialistech
do oblasti vývoje a výzkumu (R&D) a očekáváme
její nárůst i v budoucích letech. Respondenti nedávného průzkumu, který provedla společnost
Hays v Nizozemí věří, že tři klíčové oblasti, které
tento sektor povedou v roce 2030 budou 3D tisk,
robotizace výroby a nanotechnologie. Vzhledem
k těmto faktům je v horizontu několika let reálný
pokles poptávky po pracovnících na dílčí, repetitivní
úkony, jako jsou pozice v sériové výrobě, např. operátor výroby – právě tyto procesy budou automatizovány. Naopak nadále poroste poptávka po seniorních
expertech na vysoce specializované pozice. Už nyní
je však takových specialistů nedostatek, který se
bude se zvýšenou poptávkou nadále prohlubovat.
Segment Informačních technologií je dalším
z oborů, kde se s postupem času očekává zauto-

České hospodářství pod drobnohledem:
ne všechnA ČíslA jsou dobrá
Firem v ČR přibývá, ale zatím jsme stále vzdáleni od žádoucího stavu, kdy je průmyslová
základna tvořena výrobci s vysokou přidanou hodnotou, průmysl se potýká s nedostatkem
kvalifikovaných pracovníků, a více než 15 % lidí je naopak pro potřeby firem překvalifikovaných. To je ve zkratce aktuální stav české ekonomiky, jak ho vidí průzkumy a analytici.
Celkový počet společností v ČR dosáhl už téměř
441 000, přičemž za první pololetí letošního roku
bylo v ČR zaregistrováno 13 731 nových firem. To je
téměř o 2 % více než ve stejném období roku 2015,
který je považován za rekordní od předkrizového
roku 2007, přičemž, jak konstatuje ve své analýze
poradenská společnost Bisnode, by letošek mohl
loňský rekord překonat.

Rostoucí ekonomika láká firmy
Enormní zájem o nové podnikání souvisí, podle
Petry Štěpánové, analytičky Bisnode, s příznivým
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vývojem tuzemské ekonomiky. Během 1. pololetí
investovali zřizovatelé do základního kapitálu nových firem téměř 10 mld. (9,4 mld. Kč), tzn. o 2,1 mld.
více než ve srovnatelném období loňského roku,
přičemž většina (3/4 z nich) tvoří základní jmění akciových společností. Akciové společnosti nicméně
nepředstavují ve struktuře nově zakládaných firem
většinu – tvoří necelých 6 % (5,8 %) z celkových
25 703 akciových společností, zatímco „eseróčka“
tvoří mezi nováčky naprosto dominantní část
(94,2 %) z celkových 440 910 firem evidovaných
společností Bisnode ve svých databázích – za první

Jednou z oblastí, které automatizační trend ovlivní
nejvíce, bude strojírenství

matizování dílčích úkonů i vznik nových příležitostí. Výše zmíněný průzkum jmenuje pokračující
robotizaci výroby, aplikace Big Data, sloučení bio-,
nano- a high- technologií a Internet of Things jako
nejvýznamnější oblasti v rámci tohoto segmentu do
roku 2030. Téměř 60 % oslovených IT profesionálů
se domnívá, že v tomto časovém horizontu bude
více než 80 % úkonů v IT průmyslu obsluhováno „samovzdělávacími“ virtuálními roboty. Drtivá většina
účastníků průzkumu pak vidí hlavní přínos lidského
faktoru v řízení samočinných IT systémů a robotů.

Robotizace má své limity
Existuje velká řada dovedností, kterými je člověk
obdařen a které robot nikdy nezíská. „Robot např.
nikdy nebude inovativní ani nebude schopen spolupracovat na řešení problémů prostřednictvím
vytváření a sdílení tvůrčích myšlenek. Pro množství
povolání má také zásadní význam empatie a lidský
instinkt, a to jsou další vlastnosti, které nelze naprogramovat. Lidské emoce nelze automatizovat,“
uzavírá Ladislav Kučera.
Napříč sektory se pak respondenti shodují, že v horizontu 15 let nebude striktně vyžadována fyzická
přítomnost v kanceláři – s tímto tvrzením souhlasí
70 % odpovídajících. Více než 50 % respondentů ale
neočekává, že bude jejich práce s postupem automatizace jednodušší. Čekají hlavně vyšší nároky zaměstnavatelů na vzdělání a odbornou kvalifikaci. ■

půlrok jich v Česku přibylo 415 207. Podle vyjádření
Petry Štěpánové podíl akciových společností na
podnikatelské základně dlouhodobě klesá, a tento
trend pokračoval i letos. Důvodem jsou přísnější
pravidla (zákaz anonymních akcií) a vyšší kapitálová
náročnost.
Téměř polovina z nově vzniklých firem (44,8 %) má
podle statistik Bisnode registrované sídlo v hlavním
městě Praze, kde také zvolila své sídlo většina (68 %)
akciových společností a 42 % společností s ručením
omezeným. Dalšími oblíbenými lokalitami pro rozjezd podnikání jsou Jihomoravský (1680, tj. 12,7 %)
a Moravskoslezský kraj (1178, což představuje 8 %
letos nově vzniklých firem). Nejméně lákavý je pro
investory naopak Karlovarský kraj.

Problémem je nevhodná struktura...
Ne všechno je však v českém hospodářství ideální,
a to se týká zejména jeho struktury a pracovního
trhu. Nepříliš optimistický obraz o české ekonomice
nabízí nedávno publikovaná analýza Raiffeisenbank.
Ze studie zveřejněné na počátku srpna vyplývá, že

/
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v mnoha významných oborech zůstává Česko
stále ještě především „montovnou“ zajišťující
produkci výrobků, které jsou následně exportovány a kompletovány v zahraničí, odkud
(obvykle přes Německo) jsou dodávány ve
finální podobě na náročné trhy. Potěšitelné
sice může být, že jde často o technicky náročnější operace, které zahraniční výrobci svěřují
relativně úzké skupině vyspělých partnerů
schopných zajistit požadované vysoké standardy kvality, ale analytici nicméně stejně
doporučují zaměřit se na úsilí posouvat produkci tuzemských firem k vyšší přidané hodnotě
a náročnější výrobě. Alarmující zprávou je, že nejnižšího podílu domácí přidané hodnoty dosahuje
český průmysl v odvětvích, které jsou stěžejní pro
českou ekonomiku i export: ve výrobě dopravních
prostředků a IT s elektronikou, jež reprezentují téměř polovinu českého vývozu. Česko by se podle
analytiků banky mělo zaměřit na přesun od polotovarů k hotovým výrobkům, které lze nabízet
přímo koncovým zákazníkům, a zvýšení domácí
přidané hodnoty z domácích zdrojů u vyráběného
zboží. Ta je v ČR čtvrtá nejnižší v EU a zároveň jedna
z nejnižších mezi zeměmi OECD.
To se zatím lépe než ČR daří např. polským sousedům. Polsko je podle hlavní ekonomky Raifeissen
bank Heleny Horské blíž evropskému průměru
a vyváží na zahraniční trhy zboží s vyšší domácí

přidanou hodnotou, přičemž přes čtvrtinu polského
vývozu představují finální výrobky. Ještě úspěšnější
je ve vývozu služeb, kde export pocházející z domácích zdrojů tvoří téměř tři čtvrtiny vyvážených
služeb a pouze asi třetina připadá na tzv. re-export
služeb, tedy původem ze zahraničí, zatímco v ČR
je zastoupení služeb ve vývozu druhé nejnižší ze
zemí V4. Česko navíc přes polovinu těchto služeb
samo dováží, a to zejména v oblasti technologicky
vyspělých služeb, využívaných např. v oblastech
IT a elektroniky a v automobilovém průmyslu (ve
výrobě automobilových komponent).

...a také lidé
Problémem české ekonomiky usilující (aspoň
podle prohlášení vlády) v souvislosti s trendem
Průmyslu 4.0 o vyšší úroveň průmyslové výroby

České firmy mohu posílit své stavy ukrajinci
Hospodářská komora začala v srpnu přijímat první žádosti firem o pracovní síly z Ukrajiny,
poté co vláda odsouhlasila rychlejší vyřizování žádostí Ukrajinců o zaměstnanecké karty.
V rámci projektu může být vyhověno až 5000 žádostem ročně.
HK ČR tak navazuje na spolupráci s příslušnými
ministerstvy ohledně rekrutování pracovních sil
z Ukrajiny a pilotní projekt Ukrajina zaměřený na
zaměstnávání vysoce kvalifikovaných pracovníků
z této země. „Hospodářská komora a další zaměstnavatelské svazy požadovaly urychlení a zjednodušení
vydávání zaměstnaneckých karet nízko a středně
kvalifikovaným Ukrajincům, po kterých je obrovská poptávka průřezově ve všech oborech,“ uvedl
prezident HK ČR Vladimír Dlouhý s tím, že v české
ekonomice chybí více než 130 000 nástrojářů, obráběčů, svářečů, techniků, mechaniků apod. Firmy,

jež potřebují obsadit volná místa ve výrobě, tak už
mohou předkládat své žádosti komoře, která výrazně
usnadňuje a zjednodušuje administrativní proces
jejich vyřizování. Zaměstnavatelé s předem vytipovanými ukrajinskými pracovníky si zajistí požadované
dokumenty potřebné k podání žádosti na HK ČR a žádost o zařazení do projektu mohou podat prostřednictvím datové schránky, poštou nebo e-mailem.
Jak zdůraznil Vladimír Dlouhý, zaměstnavatelé musí
nejprve neobsazené pracovní místo nabídnout prostřednictvím Úřadu práce občanům ČR, a teprve když
nebude ani po 30 dnech obsazené, bude zařazeno
do centrální evidence volných míst pro zaměstnaneckou kartu a bude jej možné
nabídnout i uchazečům
z Ukrajiny. Tím se HK brání
argumentům odborářů, že
Ukrajinci budou zabírat místa
Čechům.

Zařazení do Režimu
Ukrajina
Pro zařazení do Režimu
Ukrajina je nutné vyplnit
žádost, včetně všech požadovaných příloh, a požadované místo musí být
září 2016
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zaměřenou na vyšší přidanou hodnotu, je
paradoxně i „překvalifikovanost“. Zatímco na
českém trhu práce citelně chybí kvalifikovaní
dělníci, na 16 % zaměstnanců je podle OECD
naopak překvalifikovaných a ekonomika ČR
jim není schopna nabídnout odpovídající
pracovní uplatnění. Podle průzkumu OECD
z roku 2013 mají s překvalifikovaností větší
problém než ČR jen tři státy – Irsko, Španělsko
a Rakousko. Podle Heleny Horské je tak část
pracovní síly v ČR už připravena na sofistikovanější výrobu, jenže ta je zatím v naší ekonomice
zastoupena jen v malé míře.
Také velmi nízká míra nezaměstnanosti, kterou
Česko nyní zažívá, není pro rozvoj ekonomiky ideální Podniky hledají nové pracovníky jen obtížně
a možnost vybírat si mezi uchazeči ty s ideální kvalifikací je minimální, takže zaměstnavatel musí často
vzít toho, kdo je vůbec ochoten práci přijmout.
V pololetí se pohybovala např. kolem 5,4 % a počet uchazečů připadajících na jedno volné místo
poklesl na 3,06, přičemž podle zkušeností personalistů zhruba dva ze tří nezaměstnaných ani příliš
pracovat nechtějí. Nižší nezaměstnanost byla podle
analytiků společnosti NextFinance Markéty Šichtařové a Vladimíra Pikory naposledy v roce 2009,
přičemž poukazují na to, že srovnatelný stav, který
je dlouhodobě neudržitelný, zažilo Česko naposledy
v roce 2008, těsně před krizí. ■

zaneseno v centrální evidenci volných pracovních míst obsaditelných držiteli zaměstnanecké
karty. Součásti žádosti je i seznam uchazečů, které
chce firma do Režimu Ukrajina zařadit, přičemž
velmi důležité je i pořadí pracovních pozic, protože
v něm budou zaměstnanecké karty pro vyhlédnuté
zaměstnance vyřizovány a firmy by vněm měly
zohlednit své priority.
Žádost je nutné doplnit i následujícími přílohami:
●●Výpis (kopie) z obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku, jiného obdobného registru či doklad
prokazující potřebné informace, který bude sloužit
pro zjištění konkrétních údajů o zaměstnavateli,
např. předmětu podnikání, délce existence zaměstnavatele (musí být minimálně dvouletá, atd.).
●●Potvrzení Finančního úřadu o neexistenci daňových nedoplatků a České správy sociálního zabezpečení o neexistenci nedoplatků pojistného
na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní
politiku zaměstnanosti. Dokumenty nesmí být starší
než 3 měsíce.
●●Čestné prohlášení o neexistenci nedoplatků na
pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění; o tom, že firma hodlá se zaměstnanými cizinci
uzavřít pracovní poměr, který bude trvat nejméně
po dobu jednoho roku, o tom, že v období 2 let před
podáním žádosti zaměstnal na území ČR alespoň
10 osob, a že v období 2 let před podáním žádosti
o zařazení do Režimu Ukrajina nebyla zaměstnavateli uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální
práce vyšší než 100 000 Kč, nebo opakovaně pokuta vyšší než 100 000 Kč za porušení povinností
vyplývajících z právních předpisů kontrolovaných
Úřadem práce ČR, Státním úřadem inspekce práce
nebo oblastními inspektoráty práce. ■
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EU PODNIKÁ PRÁVNÍ KROKY
PROTI OMEZENÍ VÝVOZU
ČÍNSKÝCH SUROVIN

odvětví. Vzhledem k tomu, že 95 % spotřeby této
suroviny v EU je kryto dovozem, je na něm EU
závislá. Přitom přibližně polovina dovozu grafitu
do EU pochází z Číny.
Kobalt: Používá se v chemických sloučeninách
v mnoha průmyslových odvětvích. Největší podíl
spotřeby kobaltu připadá na výrobu akumulátorových baterií. Poptávka po kobaltu podle očekávání
EVROPSKÁ UNIE DNE 19. ČERVENCE 2016 ZAHÁJILA JIŽ TŘETÍ ŘÍZENÍ poroste, neboť je stále více využíván v některých
akumulátorových bateriích pro aplikace v odvětví
PROTI ČÍNSKÉMU OMEZENÍ VÝVOZU SUROVIN, KTERÉ JSOU
elektrických vozidel a v oblasti biotechnologií.
NEZBYTNÉ PRO EVROPSKÁ VÝROBNÍ ODVĚTVÍ. PO ÚSPĚŠNÝCH
Kobalt se získává především jako vedlejší produkt
ŽALOBÁCH OHLEDNĚ PODOBNÝCH OPATŘENÍ V LETECH 2012
z mědi a niklu. Polovina těžby připadá na DemoA 2014 SE EU TENTOKRÁT ZAMĚŘUJE NA OMEZENÍ TÝKAJÍCÍ SE
kratickou republiku Kongo, přičemž EU nevykaGRAFITU, KOBALTU, MĚDI, OLOVA, CHROMU, OXIDU HOŘEČNATÉHO, zuje téměř žádnou produkci. Čína má omezené
MASTKU, TANTALU, CÍNU ANTIMONU A INDIA.
zásoby kobaltu a těží jen malé množství, avšak
s těžařskými společnostmi ze třetích zemí má
uzavřeno mnoho smluv platných na celou dobu
životnosti dolu nebo dlouhodobých smluv, díky
U tímto krokem demonstruje svůj nesouhlas, Některé z nich (viz tučně) patří mezi dvacet surovin, kterým je největším světovým producentem rajak uvedla ve svém zdůvodnění, s nekalými jež byly v roce 2013 EU označeny za suroviny kritické finovaného kobaltu.
obchodními praktikami Číny. Poslední dvě pro evropské hospodářství a nezbytné pro udržení Měď: Je po stříbru nejlepším elektrickým vodirozhodnutí WTO týkající se čínských vývozních a zlepšování kvality našeho života.
čem. Používá se k výrobě energeticky účinných
omezení konstatovala, že tyto praktiky jsou v roz- Celkový čínský vývoz těchto produktů dosahuje obvodů. Vzhledem k tomu, že je také odolná vůči
poru s pravidly mezinárodního obchodu. Vzhledem hodnoty přibližně 1,2 mld. EUR, z toho do Evropy korozi, tvárná a kujná, nachází nejvíce uplatnění
k tomu, že Čína nehodlá tato opatření odstranit, EU přichází jedna šestina. První analýza naznačuje, že ve všech typech elektrického vedení: od vedení
se rozhodla podat žalobu.
kdyby Čína svá vývozní cla zrušila, mohl by se dovoz elektřiny z elektráren do zásuvek, přes vinutí cívek
Formální konzultace mezi EU a Čínou, což je první těchto surovin do EU zvýšit o dalších zhruba 19 mi- v elektromotorech až po konektory v počítačích.
fáze v rámci mechanismu WTO pro řešení sporů, lionů EUR, což by představovalo nárůst o 9,2 %. Je Zdaleka největší zásoby mědi se sice nachází na
budou probíhat souběžně s podobným řízením, však pravděpodobné, že objem dodávek čínských americkém kontinentu (v Chile, USA, Peru a Mexiku),
které již zahájily Spojené státy. Nebude-li uspokoji- surovin do EU by se ve skutečnosti zvýšil podstatně ale určité množství této suroviny se produkuje i v EU,
vého řešení dosaženo do 60 dnů, může EU požádat více, pokud by byly zrušeny i ostatní nástroje, jež a to hlavně v Polsku. Dvě třetiny dovozu do EU
WTO, aby ustavila rozhodčí panel, který by rozhodl Čína v současnosti využívá k omezení svého vývozu. pochází ze zemí Latinské Ameriky. Naproti tomu
o slučitelnosti čínských opatření s pravidly WTO.
na Čínu připadá zhruba 10 % světové těžby mědi,
která se využívá hlavně pro domácí spotřebu.
Druhy omezení
Čína uplatňuje vývozní cla na různé formy anti- Olovo: Nejdůležitějším průmyslovým odvětvím,
monu, chromu, kobaltu, mědi, grafitu, olova, mag- kde se využívá olovo, je výroba olověných baterií.
nezitu, oxidu hořečnatého, mastku, tantalu a cínu. Dále se využívá např. ve výrobě střeliva, skla, jako
Množstevní omezení, jako jsou vývozní kvóty, se tepelný stabilizátor v plastech a pryskyřicích, při
uplatňují na antimon, indium, oxid hořečnatý, zušlechťování kovů, v elektronice, v kovodělnictví
a při výrobě pigmentů.
mastek a cín.
Na Čínu připadá zhruba polovina světové těžby
Dotčené suroviny
olova. Olovo se těží i v EU, zejména v Polsku, ŠvédGrafit: Je jednou ze tří čistých forem uhlíku. Využívá sku, Řecku a Bulharsku. Hlavním zdrojem dovozu
se v řadě průmyslových aplikací, zejména ve výrobě do EU je Rusko.
Čína je stěžejním producentem některých surovin, na žáruvzdorných materiálů, ale také ve výrobě maziv, Chrom: Nejvíce se používá v ocelářském průmyslu,
oceli, kovových odlitků a brzdových obložení.
a to zejména ve výrobě nerezavějící oceli. Celosvěnichž je závislý evropský průmysl, jako např. grafitu,
používaného např. pro výrobu elektrod...
Čína se na celosvětové produkci grafitu podílí tově se nejvíce chromu těží v Jihoafrické republice,
dvěma třetinami, a zaujímá tak přední místo v tomto která má spolu s Kazachstánem největší světové
Obchodní souvislosti
zásoby. Jižní Afrika je také zdaleka nejČína v současné době uplatňuje soubor omezujících
větším zdrojem dovozu do EU. Určité
opatření týkajících se vývozu, jako jsou např. vývozní
množství se dováží také z Turecka. Jacla a vývozní kvóty, jež omezují přístup k těmto
kožto největší světový výrobce nereproduktům pro společnosti mimo území Číny. Tato
zavějící oceli je Čína na prvním místě
opatření podle EU narušují trh a zvýhodňují čínské
ve spotřebě chromu a ve výrobě feprůmyslové odvětví na úkor podniků a spotřebitelů
rochromu.
v EU, čímž dle EU Čína porušuje všeobecná pravidla
Oxid hořečnatý včetně magnezitu:
WTO i své konkrétní závazky, k nimž se přihlásila po
Magnezit se používá zejména při výsvém přistoupení k WTO.
robě oxidu hořečnatého ve formě
Čína naopak tvrdí, že jejím záměrem je podpora
žíravého kalcinovaného magnezitu,
ekologicky šetrné a udržitelné produkce surovin.
přepálené magnézie a tavené magEU však tvrdí, že toho lze účinněji dosáhnout jinými
nézie. Přepálená magnézie a tavená
opatřeními, bez negativního dopadu na obchod.
magnézie se používají především
Předmětem nejnovější žaloby EU jsou tyto suroviny:
v odvětví žáruvzdorných materiálů. Žígrafit, kobalt, měď, olovo, chrom, oxid hořeč- ...nebo india bez něhož se neobejdou součástky, jako jsou displeje ravý kalcinovaný magnezit se nejvíce
natý, mastek, tantal, cín, antimon a indium. mobilů a ploché monitory našich počítačů, LED a laserové diody
používá u chemických aplikací, jako
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je výroba hnojiv, krmiv pro hospodářská zvířata,
buničiny a papíru, železa a oceli, v hydrometalurgii
a při čištění odpadních vod.
Čínská produkce představuje 70 % celosvětové
těžby magnezitu. Určitou produkci magnezitu
vykazují i některé členské státy EU (Španělsko,
Slovensko, Rakousko a Řecko). Nicméně EU je
závislá na dovozu oxidu hořečnatého, a to hlavně
z Číny a Turecka.
Mastek: V Evropě se používá především v odvětví
výroby plastů a barev, na které dohromady připadá
přibližně 50 % celkové spotřeby mastku. Další ko
nečné použití nachází mastek ve výrobě papíru,
v zemědělských aplikacích a ve výrobě keramiky,
pryže, potravin, kosmetických přípravků a léčiv.
Čína je s 30% podílem největším světovým
producentem mastku. Významné množství se
vyrábí i v EU. Je jím pokryto přibližně 80 % domácí
spotřeby v Unii. Dovoz do EU pochází hlavně
z Pákistánu a Číny.
Tantal: Používá se ve výrobě elektrických součástek
(mimo jiné pro mobilní telefony, počítače, konzole
pro videohry), leteckých motorů a chirurgických
předmětů.
Největšími světovými producenty tantalu v roce
2015 byly Rwanda, Demokratická republika Kongo
a Brazílie. Čína sice není hlavním producentem
tantalu, ale uplatňuje vývozní clo na odpad a šrot
z tantalu, což je opatření, jež je předmětem podá
vané žaloby.
Cín: Má největší uplatnění ve slitinách cínu a olova,
jež se používají jako pájky pro elektrické obvody
ve většině elektronických zařízení. Cín se používá
také v obalovém průmyslu a rovněž v chemických
aplikacích.
Celkem 80 % světové produkce cínu připadá na
pět zemí (Čína, Indonésie, Myanmar/Barma, Peru
a Bolívie). Z těchto pěti zemí je největším světovým

producentem cínu Čína (37% podíl na světové
produkci), která je zároveň největším světovým
dovozcem cínových rud. EU nevykazuje téměř žád
nou produkci cínu, kromě nepatrného množství
v Portugalsku.
Antimon: Nejvíce se používá ve formě oxidu anti
monitého jako látka zpomalující hoření, v plastech
a jiných výrobcích. Oxid antimonitý se jako látka
zpomalující hoření používá zejména v moderním
leteckém průmyslu. Další použití nachází ve výrobě
baterií, plastů, skla, polovodičů a slitin.
Antimon se těží v 15 zemích, avšak velmi významně
je těžba koncentrována v Číně (78 % celkové svě
tové těžby). V EU se antimon v současné době
netěží. Hlavními zdroji dovozu antimonových rud
do EU jsou Turecko a Bolívie.
Indium: Používá se hlavně v podobě oxidu india
a cínu v přístrojích s plochou obrazovkou, jako jsou
např. počítačové monitory, LCD displeje chytrých
telefonů, televizory a notebooky. Další použití na
chází ve slitinách a pájkách, solárních panelech,
LED diodách a laserových diodách.
Indium je vedlejším produktem získávaným ze
jména při těžbě a rafinaci zinku, ale též olova,
mědi a cínu. Polovina produkce rafinovaného in
dia připadá na Čínu. Přestože indium produkují
i některé členské státy EU (Belgie, Německo, Itálie,
Nizozemsko a Spojené království), je Unie jeho
čistým dovozcem.

Závěr – jak dál v obchodu s Čínou
Číně, která je nyní druhou největší ekonomikou světa,
bylo při vstupu do Světové obchodní organizace
(WTO) v roce 2001 přislíbeno, že do konce roku 2016
by jí mohl být přiznán status tržní ekonomiky. To by
znamenalo, že vůči ní od toho data nelze uplatňovat
domácí ochranná opatření pro dovoz zboží a komodit.
Od začátku roku 2016 se proto v Evropské unii vede

debata, jak k této otázce přistoupit, aby nedošlo
k ohrožení některých klíčových průmyslových odvětví
např. ocelářství v konfrontaci s nízkými čínskými
cenami a nadprodukcí.
Dne 20. července 2016 se kolegium komisařů Evrop
ské komise již podruhé (poprvé zasedlo 13. ledna
2016) problematice věnovalo. V obchodní politice
totiž členské státy EU Komisi svěřily výjimečné pra
vomoci a vedoucí roli jménem osmadvacítky. Od
ledna tohoto roku Komise vypracovala posouzení
dopadů jako podklad pro diskuzi. Cílem bylo zjistit
důsledky možných změn pro každý členský stát
a hospodářské odvětví, zvláště na pracovní místa.
Proběhla i veřejná konzultace a Komise obdržela
více než 5000 odpovědí od členských států EU, zá
stupců průmyslových odvětví a odborových svazů.
V květnu se vyslovil také přímo volený Evropský
parlament a přijal usnesení.
V červencové diskuzi měli na základě posouzení
dopadů komisaři na stole tři varianty řešení:
1) ponechat právní předpisy EU beze změn;
2) vymazat Čínu ze seznamu „zemí bez tržního
hospodářství“ a použít při výpočtu dumpingu
standardní metodiku;
3) změnit antidumpingovou metodologii prostřed
nictvím nového přístupu, který by zachoval silný
systém ochrany obchodu a současně EU umož
ňoval plnit její mezinárodní závazky.
Komise se přiklonila k nové metodologii, jejíž přes
nou podobu navrhne do konce roku 2016. Ta bude
nově zohledňovat mezinárodní ceny a plně respek
tovat závazky EU plynoucí z právního rámce WTO.
Nová pravidla navíc nemají mířit jen na Čínu, ale
být neutrální a týkat se každé země, kde je trh či
určité odvětví pokřiveno státními zásahy. Dosud
Komise posuzovala různým způsobem státy, které
označovala za tržní ekonomiky, a země ostatní. ■
/pm/

Dočkají se bojovníci proti korupci
poDpory v zákonech?
Do připomínkového řízení byl v létě rozeslán návrh legislativní novely, která by měla řešit
jednoznačnější ochranu oznamovatelů korupce, již chce ministr Jiří Dienstbier zakotvit souběžně v šesti zákonech, hlavně v zákoníku práce či služebním zákoně.
Oznamování nezákonného jednání, pro které v ang
losaském žargonu funguje pojem whistleblowing
(označující jakési fiktivní pískání na píšťalu, které má
na nekalé praktiky upozornit podobně jako kdysi
policisté upozorňovali zvukem píšťalky na prchající
delikventy při jejich stíhání), je známé zejména
z mediálně propíraných kauz, kdy pracovník insti
tuce vynesl na světlo skutečnosti, které se zmíněné
instituce snažily před světem utajit. Několik podob
ných případů však bylo projednáváno i v českých
firmách  ovšem s ne vždy dobrým koncem pro
oznamovatele, který na kontroverzní skutečnosti
poukázal. V Česku nyní neexistuje komplexní před
pis, který by whistleblowing upravoval. Trestní řád
a zákoník práce řeší ochranu oznamovatelů jen
částečně.
Dienstbierův záměr, který počítá s jednoduchým
září 2016
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doplněním příslušných zákonů o větu, podle níž
žádný zaměstnavatel či služební orgán nesmí za
městnance či příslušníka „postihovat nebo jej zne
výhodňovat proto, že učinil v dobré víře oznámení
o podezření na protiprávní jednání“, už podpořila
vláda. Vicepremiér a ministr financí Andrej Babiš
navrhl svou variantu ochrany whistleblowerů for
mou poslaneckého návrhu, který by formou zákona
řešil ochranu u přesně vymezených trestných činů
v oblasti korupce, veřejných zakázek, daní a legali
zace výnosů z trestné činnosti. Vytvoření zvláštního
zákona ministr Dienstbier odmítl s odůvodněním,
že „nelze whistleblowery extenzivně zvýhodňovat
oproti jiným zranitelným skupinám zaměstnanců.“
Jeho varianta, která by podle návrhu měla pla
tit od roku 2018 předpokládá i navazující změny
v občanském soudním řádu a zákonech o vojácích

z povolání, o služebním poměru příslušníků bez
pečnostních sborů a o inspekci práce. Navrhované
řešení podle něj zaměstnancům poskytuje oporu
v zakotvení explicitního zákazu postihu oznamo
vatele do zákona včetně zlepšení jejich procesního
postavení v pracovněprávních sporech, vzhledem
k tomu, že zaměstnavatel bude muset nově proká
zat, že nejednal diskriminačně.
Hospodářská komora ČR jako zástupce podni
katelů považuje Dienstbierův návrh na ochranu
oznamovatelů za nadbytečný s tím, že za dosta
čující pokládá efektivní a důsledné dodržování
současných pravidel. Finální rozhodnutí bude však
nakonec na parlamentu, který by měl rozhodnout
o předlohách. ■
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Létající obr zahajuje
provozní testy
Před úsvitem o prvním srpnovém
víkendu vyroloval z hangáru na letišti v anglickém Cardingtonu, kde se
podroboval testům motorů, generátorů a palubních systémů, hybridní
stroj Airlander 10, aby absolvoval
první pozemní testy a následné letové zkoušky.
Šlo o delikátní operaci, vzhledem
k tomu, že mezi špičkou křídel a vrškem vrat hangáru byl „jen“ 6m prostor,
přičemž letoun, jehož konstrukční
řešení v sobě spojuje vzducholoď,
letadlo a vrtulník, je se svou délkou
92 m (tzn. téměř o 15 m více než
Airbus A380) považován za největší
létající zařízení na světě. Airlander

vyrobený z uhlíkových kompozitů
a pevného „smart“ materiálu Vectran
je plněný heliem a opatřen vrtulemi.
Přistávat a startovat může ze všech
povrchů kromě vodní hladiny a ve
vzduchu může vydržet nepřetržitě až
po dobu pěti dní. Upoutaný ke kotvícímu stožáru odolá protivětru o síle
téměř 45 m/s. Původně byl plánován
pro armádní účely jako transportní
a průzkumný prostředek, ale poté, co
Pentagon před několika lety výrazně
zredukoval svůj rozpočet, ze zakázky
v přepočtu za 8,5 mld. Kč sešlo. Projekt dokončila soukromá firma Hybrid
Air Vehicles, která jej plánuje využívat
i pro turistické lety. ■

I když Airlander připomíná vzducholoď,
jde o stroj těžší než vzduch

eLektrická motorka má objet svět
Verneovým hrdinům trvala cesta kolem světa 80 dní a za stejnou dobu by
to měl zvládnout i unikátní elektrický
motocykl Storm Wave, vytvořený týmem 23 studentů Technické univerzity Eindhoven, který se na cestu vydal
v polovině srpna z Nizozemska.
Aktuálně je v plánu světové turné po
trase zahrnující 26 000 km, s použitím
dobíjecích baterií a získáváním energie
výhradně ze stávající elektrické sítě. Příští
rok bude Storm Wave soutěžit s jinými
týmy v závodech vozidel s nulovými
emisemi na 40 000 km trase 80denního
závodu, který začíná a končí v Paříži.
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Storm Wave využívá výměnné modulární akumulátory vyvinuté na
Technické univerzitě v Eindhovenu.
Sada, která se skládá z 24 kazet, mající
28,5 kWh energie, poskytuje motocyklu dojezd až 380 km na jedno nabití.
Společnost TE Connectivity pomohla
týmu Storm Wawe vybavit stroj konektory pro připojování a odpojování
bateriových článků a relé pro vysokonapěťové aplikace, odolnými vůči vysokým teplotám, vibracím a vlhkosti,
speciálně určenými pro drsná prostředí, kterými bude elektromotocykl
na svém turné projíždět. ■

Luxus v LetadLech:
točené pivo i sprcha
Nizozemská společnost KLM chce
od letošního léta nabízet na mezikontinentálních letech „Mile High
pub“ čili možnost dostat na palubě
letadla čepované pivo. Pivovar Heineken vyvinul pro tento účel speciální
soudky a dávkovač fungující i ve velké
nadmořské výšce, kde je nemožné
používat klasické výčepní zařízení (vyrábělo by jen pěnu). Vývojáři museli
obětovat i tradiční chladicí systém
(nevešel by se do vozíků koncipovaných pro úzké uličky), předchlazené
soudky však fungují jako termoska
a dokáží dlouhodobě udržet teplotu pod 5 °C (3,5 °C po dobu až 7
h). Podařilo se jim nastavit průměr
kohoutu a tlak vzduchu přesně na
správnou kombinaci, která poskytuje
i v 10km výšce stejné pivo jaké byste
si dali na zemi.
KLM však není první společností,
která nabídla na palubách svých letadel čepované pivo – v roce 2010
ho mohli dostat (sklenici za 1000
jenů) i pasažéři japonských aerolinií
ANA, služba však již byla ukončena.

Problém s tlakováním a chlazením
sudů vyřešila firma speciálním dávkovačem využívajícím plyn ze suchého ledu.
K dalším unikátním službám, s nimiž
se lze setkat u dnešních aerolinek,
patří i možnost se v letadle osprchovat – tedy pokud máte to štěstí, že
cestujete s Emirates v první třídě Airbusu A380. Kromě vyhřívané podlahy
nezapomenuli designéři ani na další
„koupelnové“ záležitosti, jako je vysoušeč vlasů či velkoformátové zrcadlo. Pro případ turbulencí je k dispozici sedadlo s bezpečnostním pásem
a v pohotovosti asistenční služba za
dveřmi. Na 5minutový luxus je však
potřeba si rezervovat pořadí. ■

pLastová eLektrotříkoLka
Za pomoci univerzálních plastů
vytvořila firma Yamaha koncepční
model praktického tříkolového vozítka. Elektrotříkolku nové generace pod označením 05GEN si lze
prohlédnout v muzeu architektury
v Tokiu.
Yamaha na model elektrotříkolky využila plasty společnosti Basf. Např.
na výrobu pneumatik použila první
celosvětově rozšířený termoplastický
polyuretan Infinergy
a Elastollan. Buněčná
struktura polyuretanu Infinergy pěkně
ladí s výrazným
designem tříkolky
a díky Elastollanu
může výrobce
upravovat povrch
pneumatik různou
texturou i barvou.
Tokijská Designfabrik nabízí designérům a konstruktérům pomoc
při realizaci jejich
nápadů a také při
výběru materiálu ve

všech fázích vývoje produktu. „Hlavním cílem při vytváření konceptu
nového elektrovozítka bylo zlepšit
zážitek z jízdy všem, kteří cestují
na krátké vzdálenosti. Pomáháme
designerům přetavit myšlenky do
reality. I v případě tříkolky jsme Yamaze nabídli poradenské služby při
volbě materiálu a barev,“ řekl viceprezident Material Asia Pacific Andy
Postlethwaite. ■
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opravdu boží wi-fi...
Bezdrátový internet zdarma je častým
lákadlem pro návštěvníky kaváren,
restaurací či dalších veřejných míst.
V Německu ho začaly nabízet už
i kostely...
Nejen osoby hledající lepší spojení
s Bohem, ale i ti, kteří chtějí jen dobré
připojení k internetu, mohou nyní zamířit do evangelických kostelů, které
začaly nabízet „godspoty”, tedy bez-

platnou wi-fi. V německém hlavním
městě a v Braniborsku je jich několik
desítek, do konce roku by jejich počet
měl narůst na 220, a když vše půjde
podle plánu, mělo by bezdrátový internet během příštího roku nabízet
všech 3000 tamních evangelických
kostelů a církevních budov. „Vidíme
kostel jako místo komunikace, která je
integrální součástí naší víry, jež vlastně

po vodě ponorKou i busem
Pozoruhodný experiment nazvaný
Projet Poisson Pilote, během něhož
chtěli dva francouzští výzkumníci Antoine Delafargue a Michael de Lagarde
pomocí šlapací ponorky zmapovat Lamanšký průliv a jeho biosféru, a lépe
se tak seznámit s málo prozkoumanou
oblastí jednoho z hlavních evropských
mořských koridorů, skončil zatím neúspěchem. Speciálně konstruovaná
6m dálková miniponorka, charakterizovaná svými tvůrci jako nejmenší plavidlo svého druhu a první poháněná
výhradně pomocí síly lidských svalů,
měla mezi 5. a 12. srpnem zdolat trasu
250 km z britského Plymouthu do francouzského přístavu Saint-Malo. Dvojici
plavců, kteří by šlapáním do pedálů
denně na své cestě vydali množství
energie jako při každodenní etapě
závodu Tour de France nechybělo

odhodlání. Faktorem, který je nakonec zradil, nebyla fyzická kondice, ale
únik vzduchu.
Úspěch naopak zaznamenal další
vodní projekt: obojživelný autobus,
který letos na jaře začal jezdit (a plavat) v Hamburském přístavu. Vozidlo
nazvané HafenCity River bus pojme až
36 pasažérů a tříčlenou posádku (která
má kromě řidičského oprávnění i kapitánskou licenci), operuje po získání
příslušných povolení přístavních úřadů,
TÜV Rheinland a Germanischer Lloyd,
v ulicích i na vodě v nejnovější hamburské čtvrti Hafen City. Do ústí Labe sjíždí
po speciální rampě. Má celkem tři na
sobě nezávislé motory (kromě běžného
pro pozemní provoz ještě dva systémy
s lodním a reaktivním pohonem), bezpečnostní ventily – a samozřejmě dostatek záchranných vest... ■

uniKátní rozhledna
na nejštíhlejší věži světa
V anglickém přímořském městě
Brighton otevřeli 4. srpna nejvyšší
pohyblivou rozhlednu na světě.
Monumentální 163 m vysoká konstrukce o průměru 4,5 m, po níž se
pohybuje kruhová věnčitá prosklená
vyhlídková plošina nabízející panoramatický výhled po lázeňském letovisku a jeho okolí, byla už zapsána do
Guinessovy světové knihy rekordů
jako nejštíhlejší věžová stavba (poměr štíhlosti je vyjádřen hodnotou
září 2016
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1 : 40). U vzniku nové turistické
atrakce, která je charakterizována
jako „vertikální nábřeží moderního
věku“ nebo „první vertikální lanovka“,
jsou podepsáni architekti David

znamená komunikaci mezi člověkem
a Bohem a mezi lidmi. Proto by kostel
měl být místem komunikace,“ vysvětluje evangelický farář Christoph Heil,
podle něhož se už o projekt
zajímají i evangelické farnosti v dalších spolkových
zemích a také katolická
církev. Evangelická církev
chce godspotů do budoucna využít i k tomu, aby
každá farnost na domovské

stránce, která se zobrazí po připojení,
lidi informovala o tom, co považuje
za důležité. Velká většina
věřících podle Heila zatím
bezdrátový internet v kostelech přijala s nadšením,
nicméně pastor Heil připouští, že se najdou i kritici,
kteří říkají, že kostely byly
doteď prakticky jediným
místem, kde byl klid od
rychlosti, konzumu a hlasitosti dnešního života. ■

Kráčející robot zvládne
jaKýKoli terén
Dvounohý volně stojící
robot s názvem Marlo se
dokáže pohybovat v jakémkoli terénu a zvládá
i různé nerovnosti s přehledem, jaký byl až dosud
pro podobné robotické
konstrukce těžkým oříškem.
Jeho tvůrci z Dynamic
Legged Locomotion Lab
americké Michiganské univerzity předpokládají, že
tato technologie by mohla
nalézt široké využití při vývoji verzatilnější prostetiky.
Marlo využívá pro pohyb
speciální algoritmy, které
mu pomáhají kráčet po nezpevněném povrchu, zdolávat svahy
nebo chodit dokonce po tenké
vrstvě sněhu. Na rozdíl od jiných
robotů se navíc může pohybovat
v libovolném směru bez použití
poháněných spojů.
Hlavní řídicí jednotka zpracovává zpětný a dopředný pohyb

a rovnováhu, zatímco druhý řadič
zpracovává rovnováhu ze strany na
stranu. Vývojáři vytvořili knihovnu
15 chodů zpracovávajících různé
rychlosti chůze a terénní výšky.
Každý krok je optimalizován pro
energetickou účinnost, a zároveň
dělá pohyb robota co nejpřirozenější. ■

Marks a Julia Barfield, kteří projektovali i proslulé obří kolo Oko Londýna
(London Eye). Vyhlídková plošina ve
své nejvyšší pozici převyšuje ještě
o 4 m Oko Londýna. Jízda, během
níž se mohou návštěvníci kochat
unikátním výhledem, trvá 20 minut
(večer půl hodiny), přičemž futuristická oblá vyhlídková plošina během
ní vystoupá až do výše 138 m téměř
čisté nadmořské výšky (vzhledem
k blízkosti mořské hladiny u nedaleké pláže) odkud nabízí 360° rozhled po sussexském jižním pobřeží
Velké Británie až do téměř 50km
vzdálenosti. ■
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CO KDYSI BYLO NOVINKOU
aneb co se psalo před více než půl stoletím
v populárním měsíčníku „Svět techniky”
Svařování elektronovým paprskem
Umět svařit wolfram, to už je pěkné umění, protože
jde o jeden z těžkotavitelných kovů. Jeho bod tání
je 3410 °C, při 600 °C se slučuje na vzduchu s kyslíkem a reaguje s dusíkem a vodíkem, přičemž svar
se stává křehkým.
Inženýři hledali způsob úspěšného svařování
wolframu, molybdenu, vanadu a titanu – kovů dnes
tolik důležitých ve strojírenství a elektrotechnice.
Svařuje se všeobecně v prostředí inertních plynů
nebo ve vakuových komorách. Ale kvalita švů je
vždy značně horší než základní kov.
Výzkumníci se snažili obejít použití inertního plynu
a elektrod. Vytvořili ve svařovací komoře silné vakuum, kde se kov taví elektronovými paprsky –
takovými, které dopadají na stínítko obrazovky
televizorů, ovšem s větší intenzitou. Šev svarů má
výbornou kvalitu. Tak vznikl nový způsob svařování
– způsob, o které není ještě snad zmínka v žádném
technickém slovníku – svařování ve vakuu elektronovými paprsky. Tenký, ale intenzivní svazek
elektronů se vytváří tzv. elektronovým dělem.
Tak jako mají elektronky katodu a anodu, má je
i elektronové dělo. Katodu tvoří plochá wolframová
spirála, snadno odštěpující elektrony zvláště po
rozžhavení. Tento jev, kdy elektrony opouštějí vlastní
dráhu jádra a překonávají přitažlivost (u wolframu
je to teplota 2000 °C), nazýváme termoelektrickou
emisí. Elektrony, jejichž rychlost (několik km/sec) je
pro průmyslové účely malá, se urychlují v elektrickém poli. Mezi katodou a anodou vzniká potenciál
o 25 až 35 000 voltech.
Elektron s napětím 1 voltu nabude takové energie,
že by vykonal vzdálenost cca 700 km za 1 vteřinu. Co
se týče hustoty elektronů mezi katodou a anodou,
za jednu desetimilióntinu vteřiny jich proletí 100 miliard. Elektrony se usměrňují do středu anody – desky
s otvorem, kterým prolétávají a nabývají maximální
rychlosti. Ale elektrony nemohou ještě tavit a svařovat kovy, a proto procházejí elektromagnetickými
čočkami (solenoidy). Zde se vlastnosti elektronů
nemění, pouze mění svůj směr (ohýbají se). ■

Schopnost regenerace
Podle časopisu Scientific American není
vyloučeno, že každý živočich, tedy i člověk,
a každý jeho orgán v sobě skrývá podobnou
zázračnou schopnost regenerace, jakou má
např. čolek, pulec apod. Je prý patrně třeba
nalézt jen vhodný podnět, jak ji probudit.
Odvozuje se to z pokusu na žábách, kterým
po určitých zákrocích znovu narostly přední
končetiny. ■
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Kanál Dunaj – Odra
Polské uhlí, československé stroje, chemikálie
z NDR, nafta z Rumunska, maďarský bauxit,
ovoce z Bulharska, železná ruda ze Sovětského
svazu – to je velká řeka nákladů po železnicích
východní Evropy. Jak zkrátit tyto cesty? Odpověď
může dát kanál Dunaj – Odra. U hranic Československa a Polska se má vybudovat kanál, který
bude mít šířku 40 m a hloubku 3 až 4 metry.
Budou v něm proplouvat lodě s náklady do
1000 tun. Projekt kanálu vypracovává Hydroprojekt v Sovětském svazu. Stavby se zúčastní
NDR, Polsko a ČSSR. Kanál má být dokončen
do roku 1970. ■

Žijí bez pošty
Spojení mezi indonézskými ostrovy Palan a Nadine
probíhá pomocí lahví. Jde o to, že jeden mořský
proud omývá oba ostrovy a vytváří uzamčený kruh.
Lidé z jednoho ostrova do něj vhodí dopis v zazátkované lahvi a sousedé z druhého ostrova jej
dostanou za 24 hodin. Obyvatelé těchto ostrovů
se obejdou zcela bez pošty. ■

Československá kvalita
Mezi špičkové československé výrobky, známé po
celém světě, patří přístroj na měření metanu, tzv.
metanometr. Přístroj chrání horníky – zajišťuje, zda
se v dole nevyskytuje metan. ■

Elektronová frézka (podobná svářecímu stroji):
1 – obráběný kus,
2 – čočky,
3 – elektronový paprsek,
4 – clona,
5 – zdroj paprsků,
6 – impulsní transformátor,
A – řízení paprsku,
B – impulsní generátor,
C – žhavicí napětí,
D – dělič napětí,
E – vysoké napětí,
F – katodový oscilograf

Obří pivnice
V NSR zkonstruovali a postavili z Polyetylenu velkou
pivnici o rozměrech 13 x 40 m, do níž se vejde až
600 hostů. ■

Lineární urychlovač
Na Stamfordské universitě v USA měří lineární urychlovač elektronů 3218 metrů.
Urychlené elektrony mají energii 10 až 15 miliard elektronvoltů a jejich rychlost bude jen
o 1/100 000 000 menší, než je rychlost světla.
Při této rychlosti je elektron 30 000krát těžší než
za normálních podmínek. ■

Neutronový vlhkoměr
V Charkově vyvinuli neutronový vlhkoměr, kterým
měří vlhkost v obohacených rudách a hutnických
zavážkách i v některých stavebních materiálech.
Umožňuje to množství radioaktivní látky zatavené
do speciální ampulky. ■

Signál ke Slunci
Kontakt se Sluncem navázali američtí vědci radiolokačním signálem vyslaným ze Země. Dráhu ke
Slunci a zpět urazil za 17 minut. ■
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ROMO 500
Nový typ komplexní prádelny s názvem ROMO 500,
kterou vyrobili v krajském podniku Romo Fulnek,
předvedli na Mezinárodním brněnském veletrhu.
Praní je plně zautomatizováno, kapacita prádelny
je 500 kg vypraného prádla denně. ■

Větráky

Samopočítač

Upravovače vzduchu neboli větráky, dostávají nové
elegantní tvary. Tento větrák nazvaný Martin je
z eloxovaného hliníku, jeho výhodou je, že se dá
sklopit, je přenosný, bezpečný a má malou spotřebu
elektrického proudu. ■

Jak tvrdí vědci z londýnské universitní koleje,
kde stavějí elektronické počítací zařízení jako
napodobeninu živočišné soustavy, že tzv. samopočítač si bude „pamatovat“ i lidskou tvář.
Zařízení je s to si „pamatovat“ jednotlivé písmena
i číslice. Jestliže mu před jeho elektronkové
„oko“ postavíme předmět, jehož obrysy mu
„připomínají“ předmět ukázaný již dříve, vydává
charakteristický zvukový signál. ■

Nový reaktor
Ozařovací zařízení
Jak lze zvýšit obsah karotenů v mrkvi nebo cukru
v kukuřici? Sovětští pracovníci Ústavu biofyziky
při Akademii věd SSSR přišli na to, že ozařováním toho lze dosáhnout. Zkonstruovali proto
zařízení, které umožňuje ozařování. Ozařováním
osiva paprsky gama tak zvýšili obsah karotenů
v mrkvi, cukru v cukrovce i v kukuřici. ■

Vyhrajte vstupenky
do NTM

V USA připravují pro kosmickou raketu atomový
reaktor, kterého užitečný výkon bude 30 kW
a s ochranným štítem bude vážit pouhých 680 kg.
Reaktor může pracovat po celý rok bez přerušení. ■

Třikrát lehčí

Pytle z nylonu

Přes řeku Ozernu u Moskvy postaví hliníkový most,
jehož délka bude 80 metrů. Kdyby se postavil stejný
most ocelový, při srovnání by se zjistilo, že hliníkový
je až třikrát lehčí. ■

Anglická poštovní správa zavedla do provozu
700 000 poštovních pytlů z nylonu místo pytlů jutových. Jsou sice dvojnásob dražší, zato však vydrží
třikrát déle než jutové. ■

Stačí vyluštit a zaslat na adresu redakce:
TechMagazín, Pod višňovkou 35, 140 00 Praha 4
CENA PRO TŘI PRVNÍ NEJRYCHLEJŠÍ ŘEŠITELE:
Volná vstupenka pro dvě osoby do Národního technického muzea v Praze. Čestnou
vstupenku je možno kdykoliv směnit v pokladně muzea. Nenechte si ujít jedinečný zážitek
z nově koncipovaných expozic představujících staletí technického vývoje.
Pravidla sudoku jsou prostá:
stačí vyplnit hrací plochu složenou z devíti čtverců tak, aby v každé řadě, v každém sloupci a také v každém čtverci
byly umístěny číslice od 1. do 9., přičemž se čísla v jedné řadě, sloupci či čtverci nesmí vyskytnout dvakrát.
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Vylosovaní luštitelé sudoku z minulého čísla:
Jiřina Nováková, Praha
Alena Pokorná, Litoměřice
Leo Bednář, Praha
září 2016
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veletrhy a výstavy – soutěž
12.–17. 9. Chicago, USA: IMTS 2016
(International Manufacturing Technology Show) – strojírenský veletrh.
Pořádá/info: AMT (Association For Manufacturing Technology), tel.: +1 (800)
524-0475, fax: +1 (703) 893-1151, e-mail: amt@amtonline.org, SME (Society of Manufacturing Engineers),
tel.: +1 (313) 425-3000, fax: +1 (313)
425-3401, expo@sme.org, www.imts.
com
13.–16. 9. Birmingham, Velká Británie:
IMHX – výstava manipulační techniky
a logistiky. Pořádá/info: BITA (British
Industrial Truck Association), tel.: +44
01344 623800, fax: +44 01344 291197,
e-mail: info@bita.or.uk, www.imhx.net

13.–17. 9. Stuttgart, Německo: AMB
– veletrh strojírenství a kovozpracujícího průmyslu. Pořádá/info: Landesmesse Stuttgart GmbH, tel.: +49 711
18560-0, fax: +49 711 18560-2440,
info@messe-stuttgart.de, www.messe-stuttgart.de/en/amb
19.–22. 9. Moskva, Ruská federace:
CHIMIA – veletrh plastů, materiálů
a technologií pro plastikářský průmysl.
Pořádá/info: ZAO Expocentr, tel.: +7
(495) 255 37 23/33, fax: +7 (495) 205
80 55, e-mail: centr@expocentr.ru,
www.chemistry-expo.ru/en/
20.–22. 9. Kielce, Polsko: METAL
– veletrh slévárenství a kovozpra-

cujícího průmyslu, ALUMINIUM &
NONFERMET – veletrh technologií
pro zpracování hliníku a neželezných kovů, RECYKLING – veletrh
recyklace neželezných kovů, CONTROL-TECH – veletrh průmyslové
měřicí techniky a zařízení NDT. Pořádá/info: TARGI KIELCE S.A., tel.: +48
41 365 12 22, fax: +48 41 345 62 61,
e-mail: biuro@targikielce.pl, www.
targikielce.pl
20.–23. 9. Berlín, Německo: InnoTrans
2016 – veletrh dopravní techniky
a technologií. Pořádá/info: Messe Berlin GmbH, tel.: +49 30 3038 2376, fax:
+49 30 3038 2190, e-mail: innotrans@
messe-berlin.de, www.innotrans.com

DÁRKOVÝ CERTIFIKÁT
Udělejte radost svým blízkým
či známým a věnujte jim dárkový certifikát jako pozornost
k svátku či k narozeninám,
nebo prostě jen tak.
Získání dárkového certifikátu
je velmi jednoduché: stačí
napsat na e-mail: predplatne@techmagazin.
cz pro koho bude dárkový
certifikát a po obdržení fakturačních dat uhradit cenu
za předplatné 300 Kč.
Redakce obratem zašle
vytištěný a vyplněný Dárkový certifikát na Vámi
udanou adresu, aby jej
obdarovaný měl včas.

orné literatury v ČR a SR
ch titulů z 35 oborů
ení autoři
ákazníky
ovného a balného zdarma
dé internetové objednávce

www.
grada
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V zavedené tradici losování z nově příchozích objednávek předplatného (včetně
obnovených) pokračujeme a každý měsíc jsou vylosováni tři předplatitelé,
které odměníme věcnými cenami.
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Václav Rohl, Česká Lípa; Stanislav Meltzer, Praha;
Roman Kyselý, Vsetín
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Na opravách
pro Vás pracujeme
i když spíte.

95,25 %
servisních zakázek jsme v roce 2015 vyřešili
do 24 hodin díky nočnímu rozvozu náhradních dílů.
V případě poruchy a objednání náhradního dílu do 16:00 dostane náš technik díl do své
mobilní dílny přes noc. Ráno vyráží k Vám s potřebným dílem a opravuje vozík.

www.jungheinrich.cz

