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editorial

Jsme tu ještě správně?

Svět se nám mění doslova před očima, ale i v současné éře
provázené spíše katastrofami, se objevily události,
které se tváří jako výhled naděje na vytoužené lepší zítřky...
Jenže bude tomu tak i doopravdy?

Z

atímco se domácí scéna věnuje hlavně plenění regálů s trvanlivými potravinami a shromažďování zásob pro případ zvýšené teploty, průvodního to jevu
koronaviru (který už mezitím dorazil jako import z Itálie
i k nám, a kromě lidí dokázal skolit i celé veletrhy včetně
MWC a ženevského Autosalonu), vývoj kolem nás nabírá
pěkné grády. Slovenští sousedé se zbavili dlouholeté
dominantní vlády poněkud zkorumpovaných činovníků
strany Směr, jejíhož premiéra tak zřejmě vystřídá u vesla
„enfant terrible“ tamní politiky Igor Matovič, jehož straně
„obyčejnských lidí“ dala své hlasy (a důvěru) čtvrtina
slovenských voličů, jejichž účast byla poslední únorový
den letošního přestupného roku rekordní. A prožívají
opojení novou nadějí, kterou jim trochu závidíme, u nás
vypadá situace neotřesitelná jak základy pyramid. Ale
bude „obyčajný milionár“ (s majetkem, s nímž se, jak říká,
nikdy netajil, ovšem formálně převedeným na manželku)
a úspěšný podnikatel, s občas výstředními, byť vtipnými
a efektními projevy (kvůli nímž je někdy označován za
„šaška“ – a to i sám sebou s odůvodněním, že výsadou
šašků je říkat pravdu), v nové roli opravdu tím vytouženým spasitelem, za něhož ho nyní naši bratia roduverní
nyní považují, nebo jen marketingovým produktem aktuální všeobecné touhy po změně na politické scéně?
Na druhé straně oceánu si pochvaluje prezident
Donald Trump dohodu, kterou USA uzavřely s Tálibánem a která má umožnit americkým jednotkám (a jejich
bratrům ve zbrani z řad NATO včetně našich vojáků)
vrátit se po letech zase domů – nebo jinam, kam je velení
nakomanduje... Z arcilotra a ještě donedávna jednoho
z úhlavních nepřátel a teroristů, s nimiž se nevyjednává,

je mávnutím kouzelného proutku nově kámoš – za slib,
že se Tálibánci naopak přestanou kamarádit s Al-Káidou
a Islámským státem (s nimiž ovšem paradoxně na rozdíl
od Američanů vyznávají jisté společné hodnoty, na něž
se ostatně šéf Tálibánu po oznámení dohody v saudskorabském městě Dauhá hned odkazoval), a budou
se klidně dál věnovat svým vlastním záležitostem (třeba
tradičnímu pěstování opia, kvůli kterému ta afghánská
anabáze vlastně taky tak trochu začala). Možná kdyby si
američtí politici dali tu práci se sesbíráním informací, třeba by narazili i na pasáž, v níž se korán, jímž se všichni
pravověrní muslimové (a tálibánci tím pádem jakbysmet)
řídí, vyjadřuje ve smyslu, že slib učiněný nevěřícímu se
nemusí brát zase tak moc vážně, a je v podstatě jen
takovým uklidňujícím šidítkem, které je má uklidnit, když
to tedy chtějí.
Ostatně, jak to vypadá se sliby, o jejichž platnosti je
plnohodnotně přesvědčen jen jeden partner, ukázalo
teď Turecko, které napouští do Evropy další uprchlíky.
Ovšem možná i EU, přesněji řečeno Angela Merkelová
a spol., kteří ten byznys (my vám zaplatíme výpalné a vy
si je necháte tam u vás) s tureckým prezidentem uzavírali, byli asi spíše ukolébáni nadějí, že to třeba může
zatím plus minus fungovat, než že to bude skutečně
seriózně pojatá, oboustranně závazná záležitost. Hlavně,
že problém bude na čas odsunut ze scény. Jenže to
nefungovalo a slavná dohoda se už nedlouho po svém
uvedení do života začíná sypat jako domeček z karet.
Turecko chce další peníze (a také přijetí do Unie, která
o něj už mezitím ztratila zájem, a její podporu ve svých
syrských aktivitách), a tak se prostě zařídilo tradičně
po svém. Tím, čím Recep Tayyip Erdogan vyhrožoval
už před několika lety a o čem si Unie myslela, že vyřeší
výkupným. Problém je, že migrujících nešťastníků už
začíná mít plné zuby Řecko i další hraniční státy, a další
už k sobě pustit nechtějí. Povolávají armádu, takže na
hranicích to začíná zase pěkně jiskřit, a místní obyvatelstvo na ostrovech už migrantům, kterým dříve pomáhalo,
brání ve vylodění. Maďarsko se nedávno rovněž nechalo
slyšet, že své hranice bude bránit i za použití síly, armádu je k těm svým připraveno nasadit i Bulharsko. A do
toho navíc ještě koronavirové šílenství – no vypadá to,
že se letos opravdu nudit nebudeme...
Josef Vališka, šéfredaktor
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Koncept aliance by mohl
být prvním krokem
k vytvoření skutečně
funkční letecké sítě wifi
připojení.

Školy a instituce

Drony z FEL bodovaly v Abú Dhabí
Univerzita Khalifa pořádala v Abú Dhabí ve dnech 23.–25. února mezinárodní
robotickou soutěž MBZIRC (Mohamed Bin Zayed International Robotics
Challenge), které se zúčastnil i tým Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze.

1

1
Drony musely
zvládnout
disciplíny
v autonomním
režimu.

2

2
Pečlivá příprava
vyladění v místních
podmínkách se
vyplatila.

Č

eský tým společně s kolegy z univerzit v Pensylvánii a v New Yorku
vybojoval v soutěži první místo za
stavění zdi pomocí dronů, druhé místo za
likvidaci definovaných cílů (v tomto případě
balonků), a zlatou, nejcennější medaili
v kompletním závodě Grand Challenge.
Soutěžilo se s drony ve třech kategoriích, a poslední den pak v kombinaci všech
tří disciplín, nazvané Grand Challenge.
První soutěž spočívala v detekci a likvida-

ci balonků, ve druhé musely drony spolu
s robotem sebrat barevné cihly a postavit
je na předem definovanou stěnu, a třetí
soutěž spočívala v hašení požáru pomocí
dronů a pozemního robota. Finální soutěž
Grand Challenge byla obtížná tím, že drony
a roboty musely v limitovaném čase splnit
náročné zadání, kombinující několik úkolů,
jejichž podmínky se operativně měnily.
Tým multirobotických systémů FEL,
vedený Dr. Martinem Saskou, se na soutěž

připravoval opravdu svědomitě. Už v lednu
odjeli testovat své stroje do pouště SAE,
aby byly drony „vyladěné“ na místní
podmínky, což se také ukázalo jako chytrá
strategie. Jejich řešení bylo nejspolehlivější.
Studenti z FEL dokázali obstát v konkurenci světových univerzit, jako jsou ETH
Zürich, Georgia Tech, University of Tokyo,
KAIST, Carnegie Mellon University nebo
Virginia Tech, a odnesli si odměnu
250 000 USD. red

Studenti z VUT vyrobí z odpadu třeba židle

FOTO: ČVUT, FSI VUT

Studenti z Fakulty strojního inženýrství VUT v Brně
dokončili vývoj experimentálního zařízení pro 3D tisk
pomocí robota. Pro tisk
využívají polymerní beton
s odpadními termoplasty
a plnivem.

Směsi pro 3D tisk tvoří recyklované termoplasty a jako plnivo
písek nebo drcené sklo. V takovéto směsi jsou až 4milimetrová zrna, což je pro extrudéry
obyčejného 3D tisku problém.
Proto ve spolupráci s firmou
VIA ALTA vyvinuli speciální tiskovou hlavu, která si se směsí
umí poradit. Tiskovou hlavu
lze umístit jak na 3D tiskárnu,
tak i na robota, který umožňuje
naklonění tiskové hlavy, aby

2

1
1

Speciální tisková hlava si umí
poradit s polymerním betonem.

2

Tiskovou hlavu lze umístit
přímo na robota.

bylo dosaženo lepšího spojení
vrstev. Tím je také možné
vytisknout lépe i složitější
tvary, které by na klasické 3D
tiskárně vyžadovaly podpůrnou
strukturu.

Výhodou polymerního
materiálu je, že při jeho
výrobě lze využít odpadní
termoplasty. Ve směsi tvoří
necelou polovinu, zbytek
jsou již zmíněná plniva v podobě písku či skla. Studenti
z odpadních termoplastů
použili polypropylen, kvalitní
surovinu z automobilového
průmyslu, která by jinak

skončila ve spalovně nebo
na skládce.
Oproti klasické betonové směsi na bázi cementu
má polymerní beton i další
výhody. Rychle tuhne a má
lepší mechanické vlastnosti.
Výsledný produkt je voděodolný a houževnatý, proto stvořili třeba venkovní mobiliář.
red
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novinky domov a svět

Doosan Škoda Power
pronikla na japonský trh

Největší ocelová vrata
v Evropě svařuje
Metrostav
Na konci března začne montáž
prvních dílů dolních konstrukcí
masivních ocelových vrat pro vodní
dílo Gabčíkovo, které si objednal
slovenský zákazník u společnosti
Metrostav.

Obří vrata, jejichž montáž by měla skončit
letos v červenci, jsou podle výrobce největším zařízením tohoto typu v Evropě
a budou se vyrábět v pražských Horních
Počernicích. Jde o modernizaci gabčíkovské přehrady, jejíž plavební komory
jsou podle vyjádření generálního ředitele
slovenského státního vodohospodářského podniku Daniela Kvocery v havarijním
stavu na konci své životnosti.
Po namontování se budou dolní
vrata jako dva svařence zavírat pomocí
hydraulických válců. Jak uvedl vedoucí

Pro plzeňského výrobce Doosan Škoda
Power, který podepsal smlouvu na dodávku parní turbíny, je to historicky první
projekt v Japonsku, jehož energetický
trh byl dlouho považován za nepřístupný
kvůli úplné dominanci místních výrobců.

Na úspěchu proniknutí na japonský trh měly
zásluhu technické parametry jejich parních
turbín a silná podpora korejské mateřské firmy Doosan Heavy Industries & Construction.
Po technickém vyhodnocení si hlavní dodavatel projektu společnost Chiyoda a konečný
uživatel Osaka Gas Group vybrali výrobní
blok dvoutělesové parní turbíny DST-S10 se
jmenovitým elektrickým výkonem 75 MWe.

Turbína je určena pro novou elektrárnu
na biomasu budovanou v japonském
městě Sodegaura v souladu s vládním
programem na výstavbu zelených zdrojů.
Výroba turbíny bude probíhat v plzeňském
závodě a zahájení komerčního provozu je
naplánováno na rok 2022. „Díky vysoké
technické kvalitě dodávaného zařízení nám může úspěch v tomto projektu
pomoci vstoupit na japonský trh. Kvůli
státní podpoře existuje v současné době
v Japonsku několik podobných projektů
v různých stavech přípravy a věřím, že
navzdory různým administrativním překážkám budeme v místní tvrdé konkurenci
úspěšní,“ řekl Jaroslav Hejl, vedoucí
prodeje pro asijský trh.

projektu Radek Liška, o náročnosti konstrukce svědčí, že jedno ze dvou křídel
má hmotnost zhruba 570 tun a s tloušťkou dva metry měří 22 x 18 m. Přesun
dílů do Gabčíkova proběhne pomocí
speciálních podvalníků ještě letos. Cenu
za samotná vrata Metrostav neuvedl,
výměna dolních vrat je však součástí
zakázky na rekonstrukci plavebních komor Gabčíkova, jejíž hodnota činí zhruba
3,75 mld. Kč.

Brněnská továrna ABB oznámila největší
dodávku produktů nízkého napětí ve své
historii. Za 250 mil. Kč je dodá do obří
továrny na akumulátorové články společnosti Northvolt ve Švédsku.

Firma staví ve městě Skellefteå největší
a nejmodernější evropskou továrnu na li-ion
baterie. ABB bude pro tento projekt zajišťovat infrastrukturu pro dodávky energie
z místní sítě přímo do výrobních provozů.
Energetická síť bude uváděna do provozu
postupně od roku 2021, kdy by měla být
výroba článků podle plánu zahájena, a br6 l 03-2020

něnská divize ABB se na tomto ambiciózním projektu podílí dodávkou rozváděčů
nízkého napětí.

„Jednalo se nestandardní
řešení upravené zákazníkovi na
míru. Naše rozváděče budou
distribuovat elektřinu v nových
výrobních halách a sloužit
k napájení strojů a infrastruktury,
jako je osvětlení nebo teplo,“
uvedl generální ředitel brněnského závodu ABB Jiří Potěšil. ABB
již v minulosti získala několik
objednávek na zařízení pro automatizaci a dodávku energie pro
vývojové centrum a továrnu Northvolt Labs
ve švédském Västerås, kde byla zahájena
výroba na konci loňského roku.

FOTO: Doosan, Expressen, Metrostav

ABB dodá rozvÁděče do výrobny baterií

V Ostravě vyrobí obří velkorypadlo

personálie
Výměna v DIY-Logistics

Obří velkorypadlo
má být největším
strojem svého druhu
v Evropě.

Od začátku roku má oddělení Dachseru pro oborové
řešení DIY-Logistics nové
vedení. Zakladatel tohoto
segmentu, Ralf Meistes,
odešel do penze a na jeho
pozici nastoupil Jens Wollmann, který
působí ve firmě na různých pozicích již
přes 10 let.

Šéfem pro ČR bude Gašperut

Ostravská společnost Hutní montáže
získala kontrakt na dodávku kolesového
rypadla pro firmu Prodeco, dceřinou
společnost Severočeských dolů, které
jsou součástí skupiny ČEZ.

Obří stroj s označením KK1600 by měl
být největším velkorypadlem v Evropě. Kontrakt, jehož hodnota přesahuje miliardu korun, se má uskutečnit
v prosinci 2022. Rypadlo dlouhé 190 m
s kolesem o průměru 13 m a instalovaným výkonem 10 tis. kW bude vážit

5000 t, a dokáže vytěžit 5500 m3 zeminy
za hodinu. Podle generálního ředitele
Hutních montáží Vladimíra Bindzára není
ve světě mnoho firem, které takovouto
komplexní zakázku dokážou zvládnout.
Hutní montáže jsou největší specializovanou českou společností zaměřenou na
velké investiční celky, jako jsou ocelové
a mostní konstrukce, energetické, průmyslové a dopravní stavby či vodní díla.
Firma, která byla do roku 2017 součástí
holdingu Vítkovice Machinery Group, patří nyní do skupiny Witkowitz podnikatele
Martina Ulčáka.

Nová generace vodní turbíny
s unikátními parametry
Strojírenská společnost ŽĎAS
a firma PROTUR představily na
veletrhu AquaTherm novou generaci
bezlopatkové turbíny. V případě systému
PROTUR (Precession ROlling TURbine)
jde o vylepšenou bezlopatkovou
odvalovací turbínu vynalezenou
Miroslavem Sedláčkem.

Ve společnosti Ericsson
se stal novým Country
Managerem pro Českou
republiku Cveto Gašperut,
který firmě přináší dlouholeté profesionální zkušenosti
z oblasti řízení obchodních aktivit
na poli informačních a komunikačních
technologií. Jeho hlavním cílem je zavedení 5G sítí mezi zákazníky společnosti
Ericsson v ČR.

Návrat do Kovosvitu
Novým ředitelem kvality
strojírenské firmy Kovosvit
MAS se stal Petr Vlach, který se vrátil do firmy po osmi
letech. Jeho cílem je zkvalitnit a důsledně dodržovat
principy vnitropodnikové kontroly tak, aby
se minimalizovaly reklamace dodávaných
obráběcích strojů. K dispozici má tým
jedenácti pracovníků oddělení kvality.

Domin vede Vipap
Akcionáři slovinských
papíren Vipap Videm Krško
jmenovali koncem roku do
funkce generálního ředitele
a předsedy představenstva
Petra Domina. Jeho
úkolem je zajistit rozvoj
firmy, připravit strategii k posílení pozice
na trhu ve střední a jihovýchodní Evropě
a zvýšit ziskovost.
Vlastníkem firmy je od listopadu
2019 sdružení investorů RIDG Holding,
které papírny získalo od Ministerstva
financí ČR.
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VMware posiluje
V letech 2013 až 2017 probíhala partnerská
spolupráce na projektu odvalovací turbíny
mezi autorem vynálezu, Fakultou stavební
ČVUT a společností P.F-Economy consulting. Následně bylo navázáno partnerství
s českou strojírensko-metalurgickou výrobní
společností ŽĎAS, jejíž vývojáři konstrukci vylepšili a provedli všechny potřebné
zkoušky jako přípravu pro sériovou výrobu.
Na trhu zcela unikátní mikro-energetické
zařízení, jehož hlavní předností je schop-

nost efektivně pracovat s nízkými průtoky
vody a velmi malými spády terénu, je nyní
celosvětově chráněno patentem. Turbína už
nyní funguje mj. ve výstupním kanálu Čistírny odpadních vod ve Žďáru nad Sázavou
nebo v okruhu chladicích věží v kombinaci
se solárními panely ve společnosti ŽĎAS.
V únoru byly 4 turbíny PROTUR zprovozněny v čistírně odpadních vod tepelné
elektrárny ČEZ v Ledvicích.

Společnost VMware jmenovala Sylvaina Cazarda
do funkce viceprezidenta
centrální části regionu
EMEA, v níž nahradí Luigiho
Freguiu, který postupuje na
pozici generálního ředitele
regionu EMEA. Jde o plánovanou součást přesunu odpovědností za globální
řízení prodejů.
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Průmysl ve víru změn

N

ová koncepce hal umožní podle
organizátorů návštěvníkům dostat se
rychleji a cíleně k informacím o všech
důležitých aspektech průmyslové transformace. Program veletrhu doplní více než
80 konferencí a fór.
Digitalizace kam oko dohlédne
Centrum tvoří výstavní oblast „Digital
Ecosystems“, která spojuje synergie všech
výstavních oblastí veletrhu, jež doplňují
další sekce: Future Hub, Automation,
Motion & Drives, Digital Ecosystems,
Energy Solutions, Logistics a Engineered
Parts & Solutions. Nebudou chybět ani
aditivní technologie a lehké konstrukce,
Průmysl 4.0, umělá inteligence, 5G nebo
smart logistics – firmy nabízející služby
pro logistiku budou mít poprvé na veletrhu
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vlastní platformu. Zatímco ještě nedávno
byly jednotlivé procesy a výrobní technologie prezentovány odděleně, letošní ročník
se zaměří na jejich komplexní prezentaci.
Splývání jednotlivých disciplín, které se
díky současným aplikacím a technologiím
stále více propojují, lze ukázat na příkladu
CAD, PLM a obchodních platforem. Kde
se ještě před několika lety využíval k čistě
digitálnímu zobrazování obrobků nebo
dílů AutoCAD, jsou dnes řešení softwarových firem schopná obsáhnout celkový
proces vývoje produktu, který zahrnuje
prvotní myšlenku, přípravu výroby a prodej
produktu, a zobrazovat kompletní řetězec
tvorby hodnot, od konstrukce přes nákup
dílů až po kontrolu kvality. Systémy ERP
monitorují jednotlivé kroky výrobních
procesů a vyhodnocují jejich výkonnost,

a řízení postupných výrobních kroků probíhá v reálném čase. Se softwarem lze řídit
a spravovat projekty, budovy, kompletní
strojový park i plánovat, řídit a kontrolovat
celý životní cyklus výrobku, automatizovat
velké množství pracovních postupů. A to
nyní nezřídka s řadou pokročilých funkcí
podporovaných umělou inteligencí (AI),
jako jsou např. i prediktivní aplikace umožňující předvídat možné události a plánovat
potřebná opatření včetně zapojení analýz,
prognóz a simulací různých scénářů.
Virtuální (VR) a rozšířená realita (AR) se
využívají v průmyslu stále intenzivněji.
Například k navržení designu motoru dříve
konstruktéři potřebovali k nutným propočtům řádově dny, dnes algoritmus ve
stejném čase nabídne tisíce možností, 3D
modely mohou být v laboratoři virtuální
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V rámci zastřešujícího tématu Industrial Transformation představí letošní
ročník Hannoverských veletrhů všechny aktuální trendy průmyslu.

reality do posledního šroubu rozebrány,
změřeny a znovu smontovány.
Průmysl v komplexní podobě
Mezi 6 tisíci vystavujícími firmami na letošním ročníku Hannover Messe dominují ABB,
Arburg, Beckhoff, Bosch Rexroth, Cisco,
Dematic, Endress+Hauser, Festo, Fraunhofer, Harting, IBG, IBM, igus, Kawasaki, Yaskawa, Lapp, Lenze, Microsoft, Mitsubishi,
Rittal, SAP, Schaeffler, Schneider Electric,
Schunk, Sick, Siemens, Still, Toyota MH,
Wago, Weidmüller aj.
Svůj tradiční prostor budou mít i startupy, kterých bude přes 250 z celého světa.
V Hannoveru představí aplikace na bázi AI,
VR, senzorové technologie, chytrých materiálů nebo inteligentního energetického
řešení.
„V Hannoveru se průmysl představí v plné
síle. Návštěvníci zde zažijí celý proces od
vývoje produktů přes výrobu až po nový
obchodní model založený na datech včetně
inteligentní továrny zahrnující i těsné digitální
propojení výroby a logistiky,“ říká Dr. Jochen
Köckler, předseda představenstva veletržní
správy Deutsche Messe. V souvislosti s digitalizací poukazuje i na související gigantické
množství dat vznikajících v průmyslové
výrobě, která vyžadují smysluplnou interpretaci a využití, a slouží jako základ strojového
učení a umělé inteligence.
▼ INZERCE

Jednotlivé procesy
a výrobní technologie
již nebudou na veletrhu prezentovány
odděleně, letošní
ročník se zaměří
na jejich komplexní
prezentaci.
Nový vývoj průmyslové výroby se odehrává ve znamení cloudů nebo technologie edge-computing. Řešení jsou propojená, stroje
a systémy spolu komunikují a autonomně si
vyměňují informace. A právě na tuto oblast
bude zaměřena přehlídka Digital Ecosystems, která představí základy pro propojení
strojů, výrobních zařízení, intralogistických
procesů a řešení určená pro flexibilní výrobu
nebo platformy B2B využívaná v průmyslu.
Sítě, roboti a vše kolem nich
Po úspěšné premiéře v loňském roce bude na
veletrhu opět vybudována testovací zóna 5G.
Dodavatelé působící v tomto segmentu zde
budou v rámci funkční sítě 5G (v halách č. 3
a 21) demonstrovat možnosti nového telekomunikačního standardu. Rozmanitost příkladů
průmyslového využití v reálné 5G síti na

jednom místě je světovým unikátem. V současném průmyslu, kdy dochází k masovému
nárůstu propojení přístrojů a výrobních zařízení, permanentně hrozí nebezpečí kybernetického útoku, proto také stále více nabývá na
významu i výstavní oblast Industrial Security.
V hale 6 se bude prezentovat svět robotů
a moderní automatizace. Fórum Automatizace přinese informace z průmyslového
výzkumu mj. na téma robotizace, mobilní
roboty a průmyslové zpracování obrazu.
Na veletrhu se představí aktuální novinky
dodavatelů průmyslových i kolaborativních
robotů, dopravní systémy bez řidiče, kde
nebudou chybět značky jako ABB, Stäubli,
Yamaha, Bosch, Pilz, Universal Robots,
Yaskawa aj., které doplní přehlídka komponent a vybavení, jako jsou např. úchopové systémy firmy Schunk či průmyslové
zpracování obrazu firem ISRA Vision, Sick
aj. Unikátní platformu pro výrobce robotů,
obrazové procesy a výrobce softwaru představuje ve společném stánku Application
Park Robotics, Smart Automation a Vision
Technology, zatímco Mobile Areas představí
řešení robotizace a autonomních systémů.
I v letošním roce budou vyznamenána
nejlepší aplikovaná řešení robotů a vyvrcholením akcí věnovaných robotům bude
udělení ceny Robotics Award.
Josef Vališka

Strojírenství

Unikátní robotizované pracoviště
předáno do provozu

Podle údajů Mezinárodní federace robotiky bylo do konce roku 2016
na celém světě nainstalováno 1,8 mil. průmyslových robotů;
předpoklad do konce roku 2020 je přes 3 mil. robotů v provozu.

R

oční světová produkce by v letošním roce měla přesáhnout 500 tis.
jednotek. Česká republika je v robotizaci pracovní síly nad světovým průměrem,
v roce 2016 byla 15. největším trhem.
Na 10 000 zaměstnanců u nás připadá
101 robotů, světový průměr je 74. Na vedoucí pozici je Jižní Korea s počtem
631, v Evropě má nejvyšší míru automatizace Německo s počtem přes 300 robotů na
10 000 zaměstnanců. S ohledem na pokles
populace v produktivním věku je rychlý
rozvoj nasazení robotů a automatizace nezbytnou podmínkou pro udržení výkonnosti
ekonomiky.
Automatizovat výrobu
Firmy mají různé důvody k tomu, proč
nasazovat do výroby roboty. Plzeňská firma
HOFMEISTER je klasická výrobní strojírenská firma s vlastní vývojovou a konstrukční
základnou. Mezi její základní produkty patří
např. speciální nástroje pro obrábění (tvrdokovové nebo s vyměnitelnou destičkou),
10 l 03-2020

vysokotlaké agregáty k obráběcím
strojům, modulární skladovací systém pro
uložení CNC nástrojů, spojovacího materiálu a nářadí, rotační rozvaděče pro přívod
a průchod médií, upínací přípravky.
Spolupracuje s dodavateli obráběcích
strojů a robotů, a podílí se s nimi mj. na
realizaci robotizovaných pracovišť u zákazníků. Proto jedním z důležitých faktorů
při rozhodování o pořízení robotizovaného
pracoviště bylo to, že na něm budou použity prvky, které společnost HOFMEISTER

Významnou roli
automatizovaného
pracoviště hraje systém nulových bodů,
který zajišťuje rychlou
a vysoce přesnou
výměnu palet.

vyrábí nebo prodává, a bude tak sloužit
jako předváděcí pracoviště pro potenciální
zákazníky. Druhým, neméně důležitým
hlediskem, byla potřeba řešit výkonnost
vlastní výroby a přesnost vyráběných
nástrojů. V zadání byl vysloven požadavek na automatický bezobslužný provoz
pracoviště i v podmínkách malosériové až
kusové výroby.
Koncepce automatizované obráběcí buňky byla rozpracována ve spolupráci s firmou
Misan tak, aby splňovala zadání ve všech
ohledech, mj. i z hlediska dispozic prostoru
ve výrobní hale firmy. Sestává z 5osého
frézovacího centra doplněného o regálový
zásobník technologických palet. Manipulaci
s paletami zajišťuje 6osý průmyslový robot.
Tok materiálu v automatickém režimu probíhá od vstupní nakládací a vykládací stanice,
přes regálový zásobník palet, odkud robot
převezme příslušnou paletu a umístí ji do
pracovního prostoru stroje. Po obrobení
je paleta opět uložena do zásobníku pro
výměnu obrobků.
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Robot provádí
výměnu palety
s obrobky v pracovním
prostoru stroje.

Obráběcí stroj je standardní svislé
obráběcí centrum OKUMA MU4000V od
firmy Misan, s řídicím systémem OKUMA
OSP-P300M a dotykovou obrazovkou.
Maximální velikost obrobku je D500 x H400,
v zásobníku může být až 160 nástrojů.
Pracoviště doplňuje průmyslový robot
R-2000iC/125L od firmy FANUC, s dosahem 3100 mm a nosností 125 kg. Robot
zajišťuje manipulaci s paletami mezi zásobníkem palet a obráběcím strojem. Veškeré
upínací elementy (přípravky, palety apod.)
navrhla a vyrobila firma HOFMEISTER ve
spolupráci s dodavatelem stroje. Robot
je pro manipulaci s obrobky a paletami
vybaven nejmodernějšími prvky japonské
firmy KOSMEK, jejímž zástupcem pro český
a slovenský trh je firma HOFMEISTER.
Rovněž palety a upínací přípravky jsou osazeny tímto výrobcem. Díky originálně vyřešenému způsobu uchycení palet robotem
bylo možné skladovat palety v zásobníku
nad sebou, a tak výrazně zmenšit zastavěnou plochu zásobníku.
Významnou roli hraje systém nulových
bodů (KOSMEK PALLETS CLAMPS), který
zajišťuje rychlou a vysoce přesnou výměnu
palet s přípravky. Díky němu a díky způsobu
získání a vyhodnocení dat o skutečné poloze obrobku se zvýšila přesnost výroby (což
je zejména v případě produkce řezných nástrojů nebo držáků nástrojů rozhodující fak▼ INZERCE

tor). Veškeré nepřesnosti při výrobě palety,
přípravku, při upínání palety i přípravku (byť
jsou v rámci povolené tolerance), které se
normálně sčítají, jsou eliminovány a obrábění začíná v bodě nula. Výslednou přesnost
pak už určuje pouze stroj a nástroj.
Příprava pracoviště
Pracoviště je navrženo tak, aby se během
dne, kdy je přítomna obsluha, najížděly
a ladily nové typy obrobků, nové programy
nebo nástroje. Perfektní příprava nového
obrobku má mimořádný význam; vyžaduje
sice čas programátora, obsluhy, kontroly
apod., je však velkým vkladem pro další
fungování pracoviště. Jakmile je zpracována příprava určitého typu nástroje (např.
válcová čelní fréza Ø 63 mm pro břitové
destičky s 8 řeznými hranami), může být výrazně rychleji připraveno najetí výroby celé
této skupiny nástrojů. A výroba takového
nástroje pak může probíhat v bezobslužném provozu v noci, o víkendu, kdykoliv.
Bezobslužný provoz vyžaduje přípravu
řídicího programu, který zajistí komunikaci
mezi strojem a robotem. Zároveň se provedou potřebné kontroly, jako jsou kontrola
palet, jejich identifikace (každá paleta má
svůj kód), kontrola přípravků, obrobků,
kontrola nástrojů v zásobníku stroje (zda jsou
schopny pokrýt zamýšlený provoz), kontrola
duplicity důležitých nástrojů (aby bylo možné

dokončit výrobu i po zlomení nebo opotřebení nástroje). Pokud dojde během výroby
k problému u některého obrobku (např. se
poškodí nástroj a další už není k dispozici),
založí robot tuto paletu do zásobníku a předá do stroje další zakázku, která je v pořadí
a je pokryta všemi potřebnými vstupy.
Programy pro obrábění jsou generovány
ze systému GibbsCAM od firmy T-Support.
Během oživování pracoviště bylo rovněž nutné vytvořit postprocesor pro všechny ovládací prvky včetně Makra ve stroji a hlídání
nástrojů pomocí laserové nástrojové sondy.
Závěr
Automatizované pracoviště postavené ze
standardního obráběcího stroje a standardního robota je schopno pracovat v bezobslužném provozu i v podmínkách malosériové až kusové výroby s vysokou přesností
vyráběných dílů. V tom je popsané pracoviště unikátní. Během jeho realizace bylo
nutné řešit úlohy, které se zdály doposud
neřešitelné. Získané zkušenosti při oživování zařízení budou sloužit při návrzích řešení
podobných projektů. Současná podoba
zařízení však nemusí být definitivní. Doširoka jsou otevřeny dveře pro implementaci
dalších činností, např. kontrolu obrobků
kamerami, měření dílů, jejich balení apod.
Stanislav Škabraha
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Xcellerate: automatické
šestistranné obrábění

Na veletrhu Metav 2020, který proběhl ve dnech 10.–13. března
v Düsseldorfu, představila společnost Cellro první univerzální
řešení pro automatické 6stranné frézování v malých sériích
nebo i po jednotlivých kusech.

Flexibilní automatizace
Dříve používala většina automatizačních
procesů určitý počet svorek pro určitý
počet produktů (vkládání jednoho typu
produktu na zásobník), přičemž výměna
uchopovacích prstů a vkládání svorek do
stroje se často musely provádět ručně.
S novým systémem jsou tyto ruční operace
z výrobního procesu odstraněny a velké
množství malých sérií s vysokou rozmanitostí produktů lze nyní plně automatizovat.
Xcellerate je vybaven novým uchopovačem R-C2 německé firmy Gressel, vyvinutým právě pro systém Xcelerate X20. Tato
inovace je uchopovačem a svorkou v jednom. Uchopovač vyjme svorku s produktem ze zásobníku a umístí ji dovnitř a ven ze
stroje. To eliminuje potřebu automatického
přepínání chapadel, díky čemuž je tento
systém vysoce cenově výhodný pro výrobce malých sérií a širokou škálu produktů.
Inženýři Cellro integrovali uchopovač R-C2
do nového systému s předávací stanicí, což
přináší další dvě významné výhody:
• Ze stejné zásuvky v Xcelerate může stroj
automaticky vykládat i vkládat širokou
škálu produktů (malé série, ale i jednotlivé kusy, které se od sebe odlišují, lze
snadno zpracovat automaticky).
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• P
 řesné předávání obrobků pro obrábění
vyžaduje, aby zpracované díly byly čisté.
K tomu slouží speciální čisticí jednotka,
díky které jsou konečné produkty bez
procesních tekutin i třísek a upínací
adaptéry zůstávají čisté.
Xcelerate je vytvořen pro různé výrobní
procesy od soustružení a frézování až po
broušení a EDM. Komunikuje se všemi
značkami strojů. Systém je osazen robotem
Fanuc s uživatelsky přívětivým ovládáním
pomocí dotykové obrazovky. Motorizované
zásuvky zajišťují, že obrobky, které lze stohovat, jsou umístěny stabilně a nedochází
k žádnému úhlovému umístění, resp. jejich
nežádoucímu pootočení.
Celý systém je navržen pro vkládání
obrobků do jediného stroje, a umožňuje

automatické dokončování výrobních řad.
Čím je automatizační řešení Xcelerate
skutečně unikátní, je vysoká flexibilita.
Zvládá různé velikosti produktů a sérií,
což z něj činí univerzální řešení, které
lze použít i pro menší výrobní šarže.
Díky různým zásuvkám nebo zásobníkům a automatickému systému výměny
chapadel je ideální volbou pro manipulaci s obrobkem. Při práci se složitými
tvary produktu je možné také snadno
přidat nové uchopovací prsty i zařazovat
softwarové prvky nebo vytvořit své vlastní
uchopovače.
Tři modely pro různé kategorie
Automatický zakládací systém lze propojit
s novými i stávajícími CNC stroji, což
umožňuje bezobslužnou výrobu pro celou
řadu zařízení. Stroj lze samozřejmě používat
i bez Xcelerate – pokud se robotická
ruka nepoužívá, sklopí se, čímž je stroj
připraven pro jinou práci.
Systém Xcelerate je k dispozici ve
třech verzích, které se liší kapacitou a manipulační hmotností robota.
Xcelerate X10 a Xcelerate X20 jsou
kompaktní modely vhodné pro středně
velké obrobky do 12 a 35 kg, operátoři
pracující s většími a těžšími obrobky,
využijí model Xcelerate X60 s nosností
robota od 20 do 70 kg. Modely X10
a X20 používají zásuvky, zatímco X60
zásobníky, což umožňuje práci s různými
rozměry obrobků. Systémy bude možné
v budoucnu rozšířit o různé funkce, což
umožní ještě větší flexibilitu.
Vladimír Kaláb

FOTO: Cellro

N

izozemská automatizační firma přichází se systémem Xcellerate X20 | R-C2
| 6S pro 6stranné kompletní obrábění.
Velmi kompaktní řešením umožňuje obrábět
díly na 6 stranách 24 hodin denně. Obsluha je
tak zbavena opakující se rutinní práce a může
se soustředit na jinou, kde může vytvářet přidanou hodnotu. Podle výrobce je návratnost
investice pouhého 1,5 roku.

pozvánka

Vážení čtenáři,

Česká strojnická společnost a její odborná sekce Tribotechnika vás zve
na tradiční oborovou česko-slovenskou konferenci, která se uskuteční
v dubnu letošního roku jako již 14. tribotechnická konference.

V

letošním ročníku se organizační výbor
rozhodl inovovat program přednášek
tak, aby byly zahrnuty i další související
obory. Jde o posílení důrazu na přednášky
spjaté s technologickými médii používanými
ve výrobě a především zařazení tematické
sekce motorových paliv ve spolupráci s Českou asociací petrolejářského průmyslu a obchodu a Ministerstvem průmyslu a obchodu.
Důvodem je snaha propojit odborníky,
umožnit jejich setkání a výměnu zkušeností
z blízkých oborů paliv, maziv a procesních
médií, které mají jako společného jmenovatele
ropu, ropné nebo syntetické výrobky, případně přírodní produkty příbuzné odpovídajícím
ropným produktům.
Uvedená změna je také podpořena skutečností, že od roku 2019 se Česká strojnická
společnost stala Centrem technické normalizace v rámci spolupráce s Českou agen-

turou pro standardizaci, která od roku 2018
přebrala jako organizace zřízená Úřadem
pro normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví všechny činnosti související s tvorbou,
vydáváním a distribucí technických norem.
Centrum technické normalizace řízené pod
sekcí Tribotechnika se tak stalo subjektem
zajišťujícím prostřednictvím svých odborníků
činnosti v celém procesu tvorby technické
normy od etapy schváleného projektu v rámci
mezinárodních a evropských normalizačních
organizací až po zpracování textu normy při
jejím přejímání do soustavy českých technických norem, ale i tvorbu původních českých
technických norem v oboru ropa a ropné
výrobky a příbuzné produkty.
Kromě již zmíněných tematických bloků
se zaměřením na motorová paliva a jejich
budoucnost a průmyslové kapaliny používané ve výrobě se můžete těšit na další čtyři

tematické bloky zaměřené na moderní maziva v průmyslové praxi, fluid management
a aplikace maziv, diagnostiku a laboratorní
analýzy a na automobilová maziva a provozní kapaliny.
Podařilo se nám připravit program mimořádně zajímavých a pestrých přednášek
na aktuální témata, mezi kterými nebude
chybět ani elektromobilita a alternativní paliva,
speciální maziva, odmašťování a povrchové
úpravy, centrální mazací systémy s dynamickým nástřikem nebo speciální analýzy
v tribodiagnostice včetně praktických ukázek,
jako jsou zejména tribodiagnostické přístroje
nebo zkušební motory pro testování paliv.
Jménem předsednictva a organizačního
grémia konference se na setkání těší...
Ing. Petr Kříž, předseda výboru
sekce Tribotechnika ČSS

▼ INZERCE
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strojírenství

Hackeři se zaměřují i na stroje

S

íťové počítače používají klíče a certifikáty SSL/TLS – malé datové soubory
sloužící k ustavení důvěryhodné komunikace mezi servery organizací a počítači
jejich klientů, pro identifikaci a autentizaci
při vzájemném propojení, podobně jako
lidé používají uživatelská jména a hesla ke
spuštění online. Ovšem zájem kyberzločinců
se už nesoustřeďuje jen na údaje směřující
k bankovním kontům a účtům, které jsou
nejčastěji zmiňovanými oběťmi počítačových desperátů. Podle výzkumu skupiny
Evidence-Based Cybersecurity Research
Group (EBCS) a University of Surrey fungují
na skryté části internetu (označované jako
darknet) rozvíjející se tržiště certifikátů SSL
a TLS, zaměřené na obchodování s identitami strojních a dalších technických zařízení.
Jak uvádí firma Venafi, zabývající se
ochranou identit strojů, která výzkum
sponzorovala, když jsou tyto certifikáty
prodávány na webu darknetu, jsou propojeny se širokou škálou kriminality, zaměřenou
na poskytování identity strojů počítačovým
14 l 03-2020

zločincům, kteří je používají mj. ke spoofingu webových stránek, odposlouchávání
šifrované komunikace, provádění útoků
a krádeží citlivých dat.
„Studie našla jasné důkazy o nekontrolovaném prodeji certifikátů TLS na darknetu.
Certifikáty TLS, které fungují jako důvěryhodné identity strojů, jsou zřejmě klíčovou
součástí nástrojů pro kybernetické útoky,
stejně jako tzv. boti, ransomware a spyware. Každá organizace by měla mít na
paměti, že certifikáty používané k vytváření
a udržování důvěry i soukromí na internetu
jsou přeměňovány na zbraň a prodávány
jako komodity pro zločince,“ uvedl Kevin

Na darknetu
bují tržiště zaměřená
na obchodování
s identitami strojů
a zařízení.

Bocek, viceprezident Venafi pro bezpečnost
a odhalování kyberhrozeb.
Odhalení široké dostupnosti těchto certifikátů na síti darknetu bylo překvapením,
konstatuje vedoucí autor studie, David Maimon, docent na Georgia University a ředitel
EBCS. Hledání pěti trhů v rámci darknetu
pro tento výzkum odhalilo 2943 zmínek o SSL a 75 pro TLS. Pro srovnání:
O ransomwaru bylo pouhých 531 zmínek.
„Jedním z velmi zajímavých aspektů tohoto
výzkumu bylo vidět, že certifikáty TLS jsou
kombinovány a prodávány s balíčkovými
službami (jako jsou služby webového designu) a umožňují útočníkům okamžitý přístup
k vysokému stupni online důvěryhodnosti.
Bylo překvapivé zjistit, jak snadné a levné je
získat rozšířené ověřovací certifikáty a veškerou dokumentaci potřebnou k vytvoření
velmi důvěryhodných tzv. shell companies
(imaginárních firem) bez ověřovacích informací,“ řekl David Maimon.
Kamil Pittner

FOTO: Techpost

Studie kyberbezpečnosti odhaluje zranitelnost strojních identit.
Údaje o průmyslových zařízeních představují atraktivní byznys
na hackerských webech a riziko pro podniky.

téma Amper 2020

AMPER 2020 startuje

P

řes 600 vystavujících z 26 zemí světa,
kteří budou představovat ve svých
expozicích nové produkty i služby
včetně aktuálních trendů, a více než 70
odborných přednášek a konferencí – to je
charakteristika letošního ročníku veletrhu
AMPER ve statistikách organizátorů. Akce
proběhne ve dnech 17.–20. března v areálu
brněnského Výstaviště, kam se veletrh před
devíti lety přesunul z Prahy.
Prezentovány budou jak úplné novinky,
tak inovace stávajících produktů napříč
všemi nomenklaturními obory. Energetici
např. ocení nový automatický přepínač
zdrojů mezi primárním a záložním zdrojem
napájení TruONE od ABB, který překonává
omezení vyplývající z komponent použitých
u stávajících řešení. Firma Hydroservis-Union představí zařízení pro nakládání
s odpadním teplem solárních panelů, kde
kombinovaný fotovoltaický modul umožňuje aktivní odběr odpadní tepelné energie,
kterou je následně možné využít třeba
v domácnosti. Blue Panther nabídne nejen
hloubkový audit kvality elektrické energie,
ale ukáže i průmyslovou akustickou kameru
Fluke ii900, nabízející nový způsob detekce
problémů pomocí lokalizace zvuků a ultrazvuků.
Společnost Rittal představí automat pro
konfekcionování vodičů – Wire Terminal –
umožňující podporu automatizace zpracování vodičů jedné z nejnáročnějších výrob16 l 03-2020

ních fází při stavbě rozváděčů, který tyto
činnosti dokáže až 8x urychlit. V expozici
firmy Beckhoff Automation bude k vidění
planární pohon, který výrazně zjednodušuje
konstrukci strojů a zvyšuje jejich flexibilitu. Jde o zcela nový typ pohonu XPlanar,
který kombinuje individuální uspořádání
rovinných dlaždic se schopností polohování
segmentů levitujících nad těmito dlaždicemi
ve více rovinách. Firma Turck se pochlubí
robustními snímači řady PS+, s intuitivním
ovládáním v technologii senzorů tekutin.
Nebudou chybět ani nejrůznější novinky zaměřené na bezpečnost a vybavení
budov, např. český výrobce Kopos Kolín
bude vystavovat protipožární krabici pro
montáž přístrojů, která svou konstrukcí,

Kompletní program a další informace
o veletrhu AMPER 2020 jsou
k dispozici na www.amper.cz.

a především použitím speciálního materiálu,
zajistí v případě požáru utěsnění otvoru pro
umístění přístroje speciální pěnou. V expozici společnosti Atroloat bude prezentován
monitor kvality ovzduší pro interiéry.
Vodafone spustí ve své expozici v rámci
Amper 5G Experience Zone síť nové generace 5G a představí nová technologická
řešení pro Smart Factory & Energy, Smart
Building a Smart City. Návštěvníci se zde
seznámí např. s NB-IoT a 5G sítěmi pro IoT
a budou si moci vyzkoušet i funkční 5G
telefony a venkovní CPE, přes které budou
k síti připojena další zařízení.
Za pozornost stojí i výsledky výzkumných
aktivit akademických pracovišť. Mezi nimi
figuruje např. zařízení vyvinuté na Fakultě
elektrotechnické Západočeské univerzity
v Plzni (RICE), které je určené pro kompenzaci jednofázových zemních poruch
v distribučních sítích vysokého napětí. Jde
o unikátní technologii světového významu,
která znamená výrazný posun v oblasti
ochrany distribučních sítí s přímým dopadem na zvýšení bezpečnosti a spolehlivosti
dodávky elektrické energie. Centrum ENET
z VŠB-TUO předvede obousměrnou nabíječku s vysokou hustotou výkonu pro inteligentní sítě. VUT v Brně zase pájecí stanici
s přímo vyhřívanou šablonou pro proces
reballing, jež nachází využití nejen v opravárenském odvětví spotřební a další elektroniky, ale i v oblasti testování a vývoje.
Bohatý doprovodný program veletrhu
zahrnuje širokou škálu přednášek a fór.
Například přehlídku nejmodernějších
infrastrukturních zařízení pro elektromobily
obstará AMPER e-Motion. Na Fóru automatizace a digitalizace bude živý program
přednášek na aktuální témata z tohoto
oboru. Fórum energetiky zahrnuje ucelený
soubor přednášek, seminářů a konferencí
z oblasti řízení energetiky a jejích nejnovějších trendů. Také Fórum optonika zaujme
desítkami odborných přednášek z oblasti
optické a fotonické techniky. Na Computer
Stage budou probíhat debaty a panelové
diskuze z oborů ICT.
V rámci veletrhu proběhne i celostátní
setkání elektrotechniků nebo již tradiční
soutěž o nejpřínosnější exponát veletrhu
– ZLATÝ AMPER 2020, jehož slavnostní
vyhlášení zahájí osobnost letošního ročníku
veletrhu – prof. ing. Luděk Žalud, Ph.D.
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Největší středoevropská veletržní akce v oborech
elektrotechniky, energetiky, automatizace, komunikace, osvětlení
a zabezpečení – AMPER, vstupuje do svého 28. ročníku.
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Průlom do nového
světa automatizace

Se systémem ctrlX AUTOMATION představuje společnost Bosch
Rexroth nejotevřenější automatizační platformu na trhu.

S

FOTO: Bosch Rexroth AG

novou automatizační platformou
ctrlX AUTOMATION posouvá Bosch
Rexroth klasické hranice mezi řízením
stroje, IT a internetem věcí (IoT). Škálovatelná platforma umožňuje flexibilní návrh
centrálních a decentralizovaných automatizačních topologií. S operačním systémem
Linux v reálném čase, otevřenými standardy, aplikační technologií pro programování,
webovým inženýrstvím a komplexním připojením internetu věcí, snižuje ctrlX AUTOMATION náročnost na inženýring o 30–50
procent.
Strojírenství je dnes vývoj softwaru
Společnost Bosch Rexroth splňuje tento požadavek trhu novou automatizační
platformou ctrlX AUTOMATION, která
zahrnuje nejnovější softwarové technologie
pro strojírenství, jakož i všechny úkoly PLC
a pohybu.
Softwarové funkce lze kombinovat téměř
libovolným způsobem díky předem připraveným a nově vytvořitelným aplikacím. Aplikace lze vytvářet v různých programovacích
jazycích, jako je C++, skriptovacích jazycích
jako Python nebo nových grafických
jazycích, jako je Blockly. Tím se výrobcům
strojů otevírají zcela nové obzory svobody.
Díky novému systému ctrlX AUTOMATION

Automatizační
platforma ctrlX
AUTOMATION
s otevřenou softwarovou
architekturou, vlastní volbou
programovacího jazyka
a aplikační technologií
nabízí maximální
svobodu.

se uživatelé v budoucnu
rozhodnou, zda chtějí programovat v souladu s normami IEC
61131, PLCopen nebo G-Code nebo
v rozšířeních vyšších, případně internetových jazycích. To umožňuje výrobcům strojů
nezávislost na nedostatku kvalifikovaných
pracovníků pro PLC specialisty a proprietární systémy.
Programování bez hardwaru
Konfigurace a uvedení do provozu automatizačních komponent probíhá kompletně
na webu bez instalace softwaru. Software
je naprogramován během několika minut po zapnutí. Prostředí systému ctrlX
AUTOMATION je také zcela virtuální, takže
programování lze provádět i bez hardwaru.
Funkcionality systému lze kdykoli rozšířit
pomocí vlastních procesních funkcí, apli-

S novou
automatizační platformou se posouvají
hranice mezi řízením
stroje, IT
a internetem věcí.

kací a softwaru s otevřeným
zdrojovým kódem. Ve výsledku ctrlX AUTOMATION snižuje
náročnost na inženýring o 30 až 50 %,
a tak výrazně zkracuje čas uvedení nových
strojů na trh.
Více než 30 možností přímého připojení
a standardů komunikace nabízí maximální
flexibilitu pro hospodárné a nepřetržité síťování od polní úrovně až po cloud. Systém
ctrlX AUTOMATION je také připraven na
budoucí komunikační standardy, jako jsou
TSN a 5G, což z něj činí nejlépe propojitelný
systém na trhu.
Systém ctrlX AUTOMATION je založen
na nové generaci vícejádrových procesorů,
které poskytují dostatečný výpočetní výkon
pro téměř všechny úkoly automatizace.
Vysoce výkonný procesor lze integrovat
do vestavěných počítačů, průmyslových
počítačů nebo přímo do pohonů. Kompletně nově vyvinutá sada hardwaru a softwaru
bude důsledně pokrývat všechny úkoly
automatizace od jednoduchých řídicích
aplikací po řešení IoT až po vysoce výkonné
řízení pohybu (High Performance Motion
Control).
www.boschrexroth.cz
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Murrelektronik vám zajistí instalaci
skutečně na míru
Zveme vás na veletrh Amper 2020, kde představíme svůj
koncept decentrální instalace jako cestu k efektivním a výkonným
automatizačním systémům.

1
Nejčastěji se aplikace
systémů Murrelektronik
využívá v automotive.

1

2
Nová generace
rozvaděčových spínaných
zdrojů Emparro.
3
Spínaný zdroj Emparro
a modulární systém MICO Pro
v rozvaděči.
4
Systém Cube67+ nabízí
rozsáhlé diagnostické funkce
např. v logistických provozech.

A co uvidíte v našem veletržním
stánku?
Spínané zdroje. Nejnovější generace
rozvaděčových jednofázových spínaných
zdrojů Emparro nabízí účinnost 95 %. Sníží
ztrátový výkon a minimalizuje výdaje. K jeho
pozoruhodným funkcím patří PowerBoost
pro krátkodobý nárůst výkonu (na 150 %)
nebo Power Limiter, který výkon naopak
omezuje. Ve výbavě je i systém pro prediktivní diagnostiku.
Dosud se spínané zdroje nacházely vždy
v rozvaděči, nyní je možné je přemístit do
prostředí stroje, tzn. co nejblíže spotřebiči.
18 l 03-2020

Spínané síťové napájecí zdroje Emparro67
jsou navržené speciálně k použití mimo
řídicí rozvaděč, protože dokážou odolávat
i drsným podmínkám prostředí. Hybridní
spínaný zdroj Emparro67 Hybrid pomocí
dvou integrovaných kanálů pro kontrolu
zátěžového obvodu 24 V DC sleduje proud
a zajišťuje tak vysokou provozní spolehlivost. Díky rozhraní IO-Link je zajištěna
transparentní komunikace.
Výkonný systém Emparro doplňuje UPS
modul Emparro ACCUcontrol, který při

Výrobky
Murrelektronik splňují
požadavky mezinárodních norem,
jsou tak použitelné na
celém světě.

výpadku sítě přepne bez přerušení na bateriový provoz, čímž zabrání prostojům stroje.
Druhý modul Emparro Cap je záložní
zdroj, který místo tradičních baterií využívá
ultrakondenzátory. Ty umožňují překlenout
poklesy nebo až střednědobé výpadky
napětí.
Kompaktní moduly MICO. V komplexním
napájecím systému bývají srdcem právě
spínané zdroje, které elektronicky kontrolují výstupní napětí a proud. Pokud dojde
ke zkratu nebo přetížení, reagují ochranné
prvky (např. jističe) pomaleji než spínaný
zdroj, čímž znemožní přesnou identifikaci
vzniklé poruchy. To může vést ke kritickým
výpadkům napájení nebo prohoření vodičů.
Kompaktní moduly MICO pomáhají tyto
problémy eliminovat. Monitorují proudy,
signalizují mezní zatížení a detekují přetížení
(při překročení nebo při zkratu bleskově
odpojí postižený kanál).

FOTO: Rexim

N

echceme vám vnucovat konkrétní
instalační řešení, ale jsme otevřeni naslouchat potřebám našich
zákazníků. Cílem našich jednání je společně
najít takový systém, který bude šitý přesně
na míru a připravený na další rozšiřování
a modifikace.

2
3
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Nejnovější systém MICO Pro je určen
ke sledování proudu. Jeho modulární
konstrukce umožňuje přizpůsobit se
konkrétní aplikaci. Je určen pro provozní napětí 12 a 24 V DC a vyžaduje jen
minimální prostor na modul (pouze 8, 12,
resp. 24 mm).
Portfolio výrobků Murrelektronik obsahuje
mnoho řešení pro univerzální koncepce
systémů napájení, aby spolu perfektně
spolupracovaly. Navíc splňují požadavky
mezinárodních norem, takže jsou použitelné
na celém světě.
Komunikace v prostředí IP20. Modulární
koncepce sběrnicového systému Cube20
je vhodná pro potřeby moderní instalace
v rozvaděči. Umožňuje snížit náklady při
stavbě strojů, např. díky pružinovým svorkám je zjednodušena instalace vodičů. Decentralizovaný sběrnicový systém Cube20S
nabízí kompaktní řešení šířkou pouhých

4

12,9 mm a bezpečnostním vstupům a výstupům pro ProfiSafe.
Malé I/O moduly SOLID67, které podporují ProfiNet a EtherNet/IP, usnadňují instalaci v terénu a jsou vhodné pro aplikace
s IO-Link senzory a akčními členy. Poskytují 8 IO-Link portů sousedících s řízeným
procesem a dokážou začlenit klasické IO
do systému. Díky komplexní diagnostické

Zastavte se za námi!
Stánek Murrelektronik najdete v hale
V, č. 4.04

funkci prostřednictvím řídicí jednotky nebo
integrovanému webovému serveru dokážou
jednoduše odstranit závadu.
Koncepce pro automatizaci. Na robotických pracovištích je nutná rychlá výměna
nástrojů. Ideálním řešením jsou moduly
MVK Metal vybavené funkcí FSU (Fast
Start Up) zajišťující nastavení a rozběh
modulu za méně než 500 ms. Moduly MVK
Metal a Impact67 perfektně spolupracují
s IO-Link huby. Kombinují počet vstupů
i výstupů a zjednodušují diagnostiku.
Sběrnicový modul MVK Fusion disponuje velkou rozmanitostí. Modul ProfiNet/
/PROFIsafe spojuje tři základní funkce
instalační techniky – standardní digitální
senzory a akční členy, bezpečnostní digitální senzory a akční členy a také IO-Link.
Tato inovační kombinace umožňuje nové
a převratné koncepce pro automatizaci,
zjednodušuje a urychluje instalace. Díky
techmagazin.cz l 19
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Diagnostické možnosti. Systém Cube67+
nabízí rozsáhlé diagnostické funkce. Skládá
se ze sběrnicového uzlu (umožňuje připojení k různým sběrnicím a k napájení) a mohou na něj být napojeny systémové vedení
s 32 I/O moduly v délce až 60 m. Systémové vedení již obsahuje komunikaci a napájení pro moduly, senzory i akční členy.
Jde o malé multifunkční I/O moduly,
které se mohou montovat v těsné blízkosti senzorů a akčních prvků, čímž se
ušetří čas při instalaci a údržba má větší
přehlednost. Diagnostické funkce Cube67+
zobrazují stavy na jednotlivých kanálech
prostřednictvím LED, příslušné kanály mohou být vypnuty a do řídicí jednotky nebo
webového serveru jsou předána chybová
hlášení. Výhodou pro uživatele je maximální flexibilita díky modularitě a rozsáhlým
funkcím systému.
20 l 03-2020

dokonalé rozhraní. Aktuální procesní data
jsou využívána např. pro řízení výroby,
pro plánování využití personálu nebo pro
organizaci údržby a oprav. Odpovídající
data jsou přenesena na jinou systémovou
úroveň, díky čemuž mohou být jednoduchým způsobem bez komplexních rozhraní
doručena do jiného systému. Předem je
definováno, kteří pracovníci obdrží jaké
informace. Například plánovač výroby získá
informace o aktuálním výstupním výkonu
určitého zařízení, naproti tomu pracovník
údržby např. informace o teplotě servomotoru apod.

7
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Na robotických pracovištích jsou ideálním
řešením moduly MVK Metal.

6

Sběrnicový modul MVK Fusion nachází uplatnění
i v potravinářství.

7

Spínané napájecí zdroje Emparro67 dokážou
odolávat i drsným podmínkám výrobního
prostředí.

Nová diagnostická brána DiGa systému
Cube67 umožňuje jednoduchý přístup (Plug
& Play) k datům prostřednictvím ethernetového rozhraní. Toto řešení se snadno
implementuje a poskytuje jasné pokyny při
poruše. Umožňuje tak vysokou disponibilitu
stroje.
S pomocí diagnostické brány mohou
technici při uvádění do provozu získat
přehled o topologii daného systému Cube
a včas rozpoznat chyby v instalaci. Tak lze
rychle lokalizovat chyby. Navíc jde o dokonalé řešení pro zkoušky při přejímce
strojů. Například operátor stroje, který trvale
integruje diagnostickou bránu, může včas
reagovat na hrozící problémové situace.
Rozhraní Nexogate. Cloud společnosti
Murrelektronik je úžasné místo pro inteligentní využití strojních dat – a nexogate je

Bezpečnost na prvním místě. Pro člověka
i stroj je důležitá optimální ochrana. Proto
je bezpečnostní technika na prvním místě
při výrobě strojů. Bezpečnostní relé MIRO
SAFE+ jsou řešením právě pro dosažení
vysokých bezpečnostních standardů až po
Performance Level e (výkonnostní úroveň
PLe) podle EN 13849-1.
Tlačítka nouzového vypnutí a resetovací
tlačítka lze nyní velmi snadno integrovat do
elektronických instalací. Propojení ovládacích a signalizačních zařízení se provádí pomocí předem nastaveného kabelu M12 (je
4-, 5- nebo 8pinový). Tím se obsluha vyhne
riziku chybného zapojení, navíc uspoří čas.
Kruhové konektory kabelů M12 umožňují
jednoduché připojení stylem plug & play
a jsou vhodné pro širokou škálu strojů.
Napájecí a komunikační panelové
rozhraní Modlink MSDD disponuje s více
než 100 000 možnými kombinacemi. Když
dojde k diagnostickému nebo servisnímu
případu, rozhraní (integrované v čelní stěně
rozvaděče) umožňuje snadný přístup k řídicí
jednotce. Výhodou je, že řídicí rozvaděč
může zůstat zavřený a provoz komponent
uvnitř probíhá v daném druhu krytí.
Strojní osvětlení řady Modlight Illumix
zajišťuje optimální osvětlení strojů a zařízení
v kvalitě denního světla pomocí bezúdržbové LED technologie s dlouhou životností.
Světla jsou se svou kompaktní konstrukcí
výtečným řešením i pro aplikace ve stísněných prostorech.
www.murrelektronik.cz

FOTO: Rexim

MVK Fusion se výrazně snižuje složitost
konfigurace (plně se provádí v inženýrském
nástroji bezpečnostního řízení). Se třemi
bezpečnými vstupními porty jsou sbírány
signály bezpečnostních senzorů, jako jsou
nouzové vypínače, světelné závory, obouruční ovládání, bezpečnostní dveře atd., až
do maximální výkonnostní úrovně PLe.
Bezpečný výstupní port se dvěma bezpečnými výstupy může být konfigurován dle
potřeb dané aplikace (spínání PP, PM nebo
PPM) a umožňuje proto integraci nejrůznějších typů akčních členů až po dvojité ventily
(do úrovně PLe). Speciální IO-Link port
třídy B zajišťuje, aby bylo možné zařízení
IO-Link, jako jsou ventilové ostrůvky nebo
huby, jednoduchým způsobem bezpečně
vypínat až do výkonnostní úrovně PLd.

6
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Plochá rotační jednotka
s absolutním kodérem

S rotační jednotkou ERT představuje SCHUNK novou generaci
univerzálně použitelných mechatronických rotačních modulů
s ohledem na kompaktní požadavky na prostor.

ERT je nejplošší
jednotkou s absolutním
kodérem na trhu.

U

FOTO: SCHUNK

niverzální rotační jednotky nepodléhají opotřebení, jsou bezúdržbové,
flexibilní, přesné a umožňují dynamické rotační pohyby. Plochý, vysoce výkonný
modul je založen na permanentně napájeném momentovém motoru, a je vybaven
absolutním enkodérem. I bez referenčního
chodu jednotka zajišťuje opakovatelnou
přesnost 0,01°, stejně jako krátké reakční
časy a vysoké krouticí momenty. Velký
středový otvor umožňuje protažení kabelů
a hadic nebo dokonce instalaci kamery.
Mnoho variant a možností
Rotační jednotku lze využít pro velmi flexibilní a kompaktní koncepty, jako například rotační stůl pro komponenty, skupiny
sestav a nástroje nebo jako rotační modul
v portálových řešeních, rotační indexační
stůl či modul pro vysoce přesné polohování.
K zajištění maximální flexibility v řídicích
a regulačních strategiích, mohou být po-

Volně definovatelný
úhel otáčení
umožňuje různé
aplikace ve stísněných
prostorech.
užité servoměniče od jiných výrobců. Proto
lze modul bez problémů integrovat do již
stávajících systémů.
Prvním krokem je univerzální modul,
který bude dostupný na jaře letošního roku
ve velikostech 12, 50 a 300, s krouticími
momenty 1,2 Nm, 5 Nm a 30 Nm, vnějšími

Podrobnější informace o chapadlech
i dalších produktech vám naši
odborníci rádi poskytnou na veletrhu
AMPER v pavilonu V, stánek č. 5.09.

průměry 120 mm, 167 mm a 277 mm
a maximálně povolenými hmotnostními momenty setrvačnosti 0,0021 kg/m2, 0,2 kg/m2
a 4,5 kg/m2. Modul je napájen a řízen standardními konektory (M12/M17).
Zvláštní příslušenství
Jako zvláštní příslušenství je také dostupný
modul s elektrickou brzdou, která se aktivuje kontrolorem a spolehlivě zachová pozici
při výpadku energie i v případě působení
vnější síly. Výška jednotky zůstává stejná.
Elektrická brzda na ni nemá žádný vliv. Navíc jsou také dostupné varianty s ochranou
IP54 proti prachu a vodě. Druhým krokem
jsou volitelné varianty s rotačním přívodem
skrz hadice nebo bezdrátovým přívodem
přes elektrické signály, signály sběrnice
nebo kapaliny. V plánu jsou ale i další velikosti modulu.
Gabriela Prudilová
techmagazin.cz l 21

téma Amper 2020

Digitalizace a dlouhodobý
přínos řešení

Praktické výhody a příležitosti digitalizace v rámci procesu výroby
řídicích a distribučních rozváděčů, to je téma, kterému se během
veletrhu AMPER 2020 budou věnovat společnosti Eplan a Rittal.
1

Díky softwarovým
nástrojům lze vytvořit
„digitální dvojče“ zařízení.

2

Společné propojení Rittal
a Eplan.

3

Nová generace chladičů
kapaliny pro průmyslové
použití Blue e+ chiller.

4

Automat pro
konfekcionování vodičů
Wire Terminal.

1

O
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2

Ve společném stánku
bude představena
možnost vývoje
rozváděčů od návrhu
až po výrobu dle
konceptu Průmysl 4.0.

Automatizace pro výrobu rozváděčů
Naživo si návštěvníci mohou vyzkoušet
produkty z nabídky Rittal Automation
Systems, automat pro konfekcionování
vodičů Wire Terminal WT 36, který zpracovává zcela automatizovaně až 36 různých
vodičů o průřezu od 0,5 do 2,5 mm² bez
manuálního zásahu, dále přířezové centrum Secarex AC 18 pro poloautomatické

FOTO: Rittal

bě firmy společně představí, co
projektanti a výrobci rozváděčů potřebují vědět pro co největší využití
síťových inženýrských řešení a digitálních
dat. Důraz bude kladen především na přímý
a dlouhodobý přínos řešení – zcela v souladu
s filozofií obou společností. Ve společném
stánku bude představena možnost vývoje
rozváděčů od návrhu až po výrobu dle konceptu Průmysl 4.0. Veletržní expozice bude
rovněž doplněna řadou produktů a softwarových nástrojů, jako je např. venkovní
chladicí jednotka NEMA 3R/4, nabídka Rittal
Automation Systems, EPLAN Smart Wiring,
EPLAN Data Portal a řešení chlazení pro
malé a střední průmyslové IT aplikace.
Stejně jako strojírenství i výroba řídicích
a distribučních rozváděčů čelí výzvám,
mezi které patří neustálé zlepšování produktivity, systematicky vytvářené inovace
a výroba/dodání výrobků pod stále větším
časovým a finančním tlakem. Příležitosti,
které se otevřely díky digitalizaci procesů
v souladu s průmyslovým internetem věcí
(IIoT), jsou stále zřejmější. Na veletrhu
AMPER se obě společnosti, Eplan i Rittal,
budou snažit společně prakticky předvést

potenciální výhody svých řešení. Na jednom místě budou prezentovány možnosti,
které jako přidanou hodnotu nabízejí digitální technologie během fáze návrhu rozváděčů. Demonstrována bude inteligentní
interakce softwaru, dat a konfiguračních
řešení, které nabízejí obě společnosti, což
pomůže objasnit, jak jednotlivé nástroje
fungují společně, a tím podporují tvorbu
hodnoty inženýrských procesů prostřednictvím posílené účinnosti.
EPLAN představí inovativní řešení pro
zvýšení efektivity během procesu vývoje
výrobku. Ústředními body budou novinky
platformy Eplan 2.9 a Eplan Smart Wiring,
dále pak systémy Eplan Electric P8, Eplan
Pro Panel, integrace tepelného návrhu
(Thermal Design Integration), Rittal Configuration System, Rittal Power Engineering
a Rittal Therm a také portály pro CAD/CAE
data (Eplan Data Portal, PARTcommunity). Opomenuta rovněž nebude ani řada
digitálních pomůcek pro výběr správných
komponent.

zkracování kabelových kanálů a montážních lišt na požadovanou délku, zejména
při výrobě v malých sériích. Své místo
na veletrhu budou mít i poloautomaty
pro úpravu vodičů, ruční nářadí a mobilní stanice CW 120-M, která je vhodná
k ohýbání, děrování a krácení přípojnic.
Prezentován bude i softwarový nástroj
Eplan Smart Wiring sloužící pro snazší
práci při zapojování přístrojů na montážní
desky. Tento softwarový nástroj si můžete
vyzkoušet i formou hry.
Nové systémy pro mnohem
větší produktivitu
Kromě toho bude Rittal vystavovat řadu
inovativních produktů pro průmyslové a IT
aplikace, které z pohledu uživatele přinášejí
úspory času a nákladů, umožňují snadnou montáž, úspory energie a usnadňují
realizaci komunikačních řešení spojených
s požadavky Průmyslu 4.0.
Svou premiéru na veletrhu bude mít
i nová generace malých kompaktních
skříní s označením AX, respektive KX. Tyto
rozváděčové skříně jsou po skříních VX25,
které si svou premiéru užily v loňském roce,
dalšími produkty ze systému „System perfection“. Nová kompaktní skříň AX poskytuje nejen maximální kvalitu dat a kontinuitu
při projektování, ale také flexibilitu a bezpečnost při montáži a instalaci vnitřního
vybavení. Tyto skříně se vyznačují vysokým
stupněm krytí (až IP 66) a jako jediné nabízejí vysokou odolnost proti mechanickému
rázu. Konkrétně hodnotu IK10, a to vše při
dodržení stupně krytí.
Systémy chlazení pro zítřek
V oblasti chlazení bude k vidění generace
chladicích jednotek Blue e+, které jsou i pět
let od uvedení na trh naprosto unikátní svou
nízkou spotřebou energie a uživatelským
▼ INZERCE

Pozvánka
Navštivte nás v pavilonu P, kde vás
tým odborníků provede celou expozicí s možností vyzkoušet si jednotlivé
produkty.
Nahlédněte na možnosti, jak automatizovat vaši výrobu rozváděčů.
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komfortem ve smyslu snadné a rychlé
instalace a obsluhy.
Ideálním produktem pro zákazníky, kteří
hledají samostatně stojící chlazený rozváděč, je Integrované řešení VX25 Blue e+.
Pod jedním objednacím číslem se ukrývá
kompletní rozváděč s chladicí jednotkou.
Pro chlazení outdoor aplikací budou
vystaveny chladicí jednotky NEMA 3R/4.
Jde o chladicí jednotky generace Blue e
s vysokým krytím IP 55. Vyplňují mezeru
v našem portfoliu chladicích rozváděčových
jednotek.
Dalším exponátem bude Blue e+ chiller,
který je představitelem nové generace
chladičů kapaliny pro průmyslové použití.
Jeho plynulá regulace chladicího výkonu
znamená velké úspory energie a vysokou
přesnost teploty chladicí kapaliny.
Produktem, který násobí výhody výše
uvedených chladicích zařízení, je IoT interface, který spojí chladicí jednotky a chillery
Blue e+ s nadřazenými řídicími systémy.
Umožní tak dálkovou správu chladicích jednotek v reálném čase. Zabraňuje nákladným
výpadkům výroby a umožňuje efektivnější
údržbu, diagnostiku a vyšší spolehlivost.
Pro starší generaci Blue e bude vystaven
adapter Blue e IoT.
Nikdy IT nebylo tak snadné
Digitalizace procesů vytváří obrovské
objemy vysoce citlivých dat. Dokonce
i malé a střední firmy, jejichž IT infrastruktura sestává z pouhých tří nebo čtyř racků,
vyžadují IT prostředí, které kombinuje
snadnou instalaci s nákladově efektivním
a bezporuchovým provozem. Na veletrhu
se tak budete moci seznámit s racky TS IT,
IT chladicími jednotkami, napájecími lištami
PDU a datovými mikrocentry.
www.rittal.com
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Monitorovací systém WEG MOTOR SCAN
Systém WEG MOTOR SCAN rozšiřuje možnosti snadného monitorování
požadovaného stavu elektrických motorů v reálném čase.

Systém
zajišťuje
monitorování v reálném
čase na základě získaných
provozních dat, čímž umožňuje
vykonávat činnosti prediktivní
údržby s cílem prodloužit
životnost motoru
a zvýšit provozuschopnost
zařízení.
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na elektromotoru, je provozovateli velmi
žádané. Rozhraní WEG MOTOR SCAN
nyní umožňuje uživatelům automaticky
shromažďovat data o stavu elektromotoru
z monitorovacího systému, čímž dochází

Systém usnadňuje
provádění prediktivní
údržby jednoduchým
a nákladově
efektivním způsobem.

k eliminaci mezikroku prostřednictvím
mobilní aplikace.
Z brány na bezpečný cloud
Modul WEG MOTOR SCAN může monitorovat provozní data libovolného počtu
motorů v reálném čase. Dříve to bylo možné
pouze pomocí aplikace pro chytré telefony
dostupné pro zařízení s platformou Android
a iOS. Nová brána pro WEG MOTOR SCAN
doplňuje současnou mobilní aplikaci
a funguje jako router, který komunikuje se
všemi snímači, jež jsou nainstalovány v průmyslovém prostředí v dosahu 30 metrů.
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S

polečnost WEG – přední světový
výrobce motorů a pohonné techniky
– představil loni na listopadovém
veletrhu SPS v Norimberku nový systém
WEG MOTOR SCAN pro vzdálený monitoring. Software byl vyvinut za účelem
zvýšení kvality monitorování stavu a činnosti elektromotorů WEG v reálném čase.
Usnadňuje provádění prediktivní údržby
jednoduchým a nákladově efektivním
způsobem. Lze tak dosáhnout delší životnosti a vyšší provozuschopnosti zařízení.
Toto řešení, které zajišťuje funkce jako
například měření teploty, vibrací a proudu

Nová
brána pro
systém WEG MOTOR
SCAN umožňuje
uživatelům automaticky
shromažďovat
snímaná data.

definovaném místě dodatečně vybavit elektromotory s velikostí rámu dle IEC 63–450.
Zařízení se stupněm krytí IP66 se montuje
za použití vyvrtaného otvoru o průměru
5,9 mm do chladicího žebra motoru, přičemž spolehlivě funguje při okolní teplotě
od –40 do +80 °C.
Za účelem monitorování mohou uživatelé díky systému WEG MOTOR SCAN
definovat až dvacet čtyři měření vibrací
denně. Tato měření se provádějí v reálném čase. Měření teploty se vyhodnocuje
každých 10 minut. Z praktických důvodů
se analýza provádí na vyžádání, protože
nepřetržité monitorování by spotřebovávalo příliš mnoho energie akumulátoru.
Kromě teploty povrchu a doby provozu
měří systém vibrace motoru pomocí tříosého měření vibrací v rozsahu 1 až 3 kHz.
Stav motoru se pak vyhodnotí pomocí
analýzy frekvenčního spektra (FFT). Tento
systém snímání tak umožňuje komplexní
diagnostiku stavu motoru včetně měření
teploty, analýzy vibrací a údajů o době
provozu, zatížení, rychlosti a intervalech
mazání. Dále je možné měřit anomálie,
jako jsou nevyváženost nebo nesouosost.
Pro budoucí verzi tohoto řešení je plánováno měření aktuální spotřeby a stavu
ložisek.
Ing. Jaroslav Salajka, manažer produktu
salajka@bibus.cz
▼ INZERCE
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Veškeré podrobnější informace
o monitorovacím systému podá společnost BIBUS, oficiální distributor
motorů WEG pro ČR.

Zařízení má rozměry 259 x 154 mm
a stupeň krytí IP65. Shromážděná data lze
prostřednictvím Bluetooth nebo příslušné
technologie rozhraní odesílat na zabezpečený cloud. Uživatelé mají přístup k datům
na cloudu díky mobilní apliklaci nebo
webovému portálu WEG IoT PLATFORM.
Toto řešení umožňuje podrobnou analýzu
sledovaných elektromotorů.

diktivní údržby vycházející ze skutečného
stavu motoru. Platforma WEG IoT navíc
nabízí rozsáhlé analytické nástroje pro
diagnostiku závad a podporuje konfiguraci
výstrah. Servisní pracovníci tak mohou
mít odkudkoli přístup k aktuálním údajům
o výkonu motoru v reálném čase, mohou
tyto údaje přímo analyzovat a podle toho
jednat.

Okamžitě viditelné provozní anomálie
Na základě získaných provozních dat
mohou provozovatelé zařízení a pracovníci
údržby plánovat a vykonávat činnosti pre-

Zjednodušují monitorování
v reálném čase
Modulem WEG MOTOR SCAN, který měří
pouhých 44 x 38 x 25 mm, lze na předem
techmagazin.cz l 25
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Klinčování pro vedení
elektrického proudu

V průběhu mnoha let se klinčování osvědčilo v praxi jako vysoce
efektivní a spolehlivá technologie spojování plechů. Výhody této
technologie se s příchodem elektromobilizace ještě umocňují.
1

2

3
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mohou být bez jakéhokoliv poškození
umístěny v blízkosti spoje,
• proces může být přesně a automaticky
kontrolován.
Tyto výhody jsou velmi důležité pro jednu
specifickou vlastnost – klinčované spoje
jsou elektricky vodivé.
Experti z technické univerzity v Drážďanech analyzovali ve svém výzkumném projektu elektrické vlastnosti tvářených spojů
pro měděné a hliníkové materiály a definovali podmínky pro optimální, dlouhodobě
stabilní vodivost v klinčovaném bodu.
Detailní rozbor oblasti spoje odhaluje
tajemství dobré vodivosti bodu eClinch.
Během procesu klinčování totiž dochází,
kromě vytvoření stranového zatečení mate-

Při klinčování
dochází mj. také
k částečnému propojení materiálů ve
formě tzv. kovových
mikrokontaktů.

riálu a třecího spojení, také k částečnému
propojení materiálů ve formě tzv. kovových
mikrokontaktů. Klinčované plechy se spojí
dohromady, což vede k optimálně vodivé
struktuře.
Udržení vodivosti
Obecně není vůbec jednoduché vytvořit
dlouhodobě stabilní vodivé spojení. Vodivost spoje výrazně snižuje koroze nebo
uvolnění spoje způsobené např. pomalým
úbytkem materiálu nebo mechanickým či
tepelným rázem. Klinčování má v porovnání s jinými typy spojů (lepení, svařování, pájení, šroubování) zásadní výhody.
Nevyžaduje další přidané materiály.
Neporušuje povrchovou vrstvu, a tím zachovává i ochranné povlakování, které teče
současně s deformací materiálu. Může tak
spojovat hliník s mědí, kombinaci materiálů
používaných velmi často v bateriových
modulech, a to bez vytvoření izolační
vrstvy mezi materiály. Tato technologie
studeného tváření je vhodná i pro bateriové
články, které jsou velmi citlivé na tepelné
ovlivnění. Navíc v porovnání s dalšími typy
spojů má TOX-kulatý bod (vyvinutý mateřskou firmou) téměř dvojnásobnou plochu

FOTO: TOX® PRESSOTECHNIK

V

e srovnání s jinými spojovacími procesy mají klinčované spoje excelentní
vodivostní vlastnosti. Společnost
TOX® PRESSOTECHNIK přesně ví, za
jakých podmínek je možné použít klinčování
pro elektrické spoje.
Výzvy v automobilovém průmyslu jsou
velice komplexní, na jedné straně automatizace výroby, kombinace různých materiálů, požadavky na úsporu nákladů a energie
na straně druhé. Klinčování je efektivní
řešení pro spojování plechů procesem
hlubokého tváření, při kterém dochází
i k částečnému spojení materiálů. Navíc
je možné v jednom cyklu vytvořit několik
spojů současně. Technologie klinčování
přináší několik výhod:
• proces tváření nepoškozuje povrchovou
vrstvu materiálu,
• je velmi fexibilní vzhledem k tloušťce
materiálu, jeho kvalitě a povrchu,
• spolehlivě mohou být spojovány až tři
vrstvy,
• nedochází k žádnému tepelnému
ovlivnění materiálu a s tím souvisejícím
případným deformacím dílu, na rozdíl od
svařování nebo pájení,
• tepelně citlivé materiály, jako např. plast,

INZERCE ▼

spoje, čímž výrazně zvyšuje jeho vodivost.
Dosažení těchto parametrů je možné jen
při dodržení určitých pravidel.
Pro vyšší odolnost spoje vůči krouticímu
momentu doporučuje TOX® PRESSOTECHNIK použití dvojitého bodu eTWINpoint. Pro vysokou kvalitu spoje je klíčový
správný design eClinch nástroje. Před dodáním systému vždy probíhá kontrola v naší
laboratoři včetně protokolu s výsledky testů. Technici zkouší eClinch spoje s ohledem
na celkovou tloušťku i tažnost plechů
a stav nástrojů. Pro monitorování vyvinul
TOX® PRESSOTECHNIK systém, který
kontroluje požadované parametry. Snímače
síly měří lisovací sílu v průběhu klinčovacího
procesu a současně měření dráhy zajišťuje dosažení správné zbytkové tloušťky
materiálu (rozměr X). Tímto způsobem jsme
schopni, kromě pevnostních parametrů,

1
Dvojitý bod eTWINpoint
zajišťuje spoje proti
pootočení.
2
Bod eClinch ø 6 mm
zajišťuje skvělou vodivost
spoje mědi a hliníku.
3
Snímek řezu spoje eClinch
pod mikroskopem – šipky
vyznačují mikrokontakty
mezi dvěma materiály.

4
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garantovat i vodivost každého elektrického
spoje.
Přehled rizik
Dodržení podmínek před a v průběhu
procesu je velmi důležité. Mechanickými
nebo teplotními vlivy může dojít k ubývání
materiálu, a tím k přerušení mikrokontaktů. Teplota materiálu nesmí překročit
90 °C. Vznikem přechodového odporu
může při průchodu větších proudů docházet k lokálnímu přehřátí a poškození spoje.
Se stejnými problémy se obecně potýkají
i další procesy spojování.
U všech elektrických kontaktů je třeba
dbát zvýšené opatrnosti. Znalost možných
rizik je klíčová pro bezpečný a spolehlivý proces. Soubor opatření, od správného designu
nástrojů, jejich kontroly před dodáním, až
po monitorování procesu ve výrobě, dělá
z technologie eClinching efektivní a bezpečný
proces spojování elektrických komponentů.
Díky našim znalostem a zkušenostem jsme
s bodem eClinch splnili požadavky elektroprůmyslu na dlouhodobě stabilní elektrické
spoje pro přenos energie.
TOX® PRESSOTECHNIK

4
Několik bodů
eTWINpoint a eKulatý
bod v pojistkovém boxu
automobilu.
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Snadné jako f..esto!

Mnoho z nás, zaslechneme-li cosi o elektrických pohonech, získáme
okamžitě pocit, že k tomu budeme potřebovat pomoc z mnoha směrů...

1

S

právný návrh a výběr je obvykle
spojen s výpočty, zapojení kabelů
má svá speciální pravidla, oživení se
neobejde bez specialistů, programování,
nastavování řady parametrů, softwaru,
firmwaru a kdoví čeho ještě.
Může to ale také jít jinak. Pokrok
v technologiích naštěstí vede k ulehčení
naší práce. Je to jako s telefony. Kdo by
si jen před několika desetiletími pomyslel,
že budeme všichni provozovat současnou
„telepatii“ a hovořit s kýmkoliv kdekoliv na
světě. A ještě to zvládáme úplně sami.
Nová řada elektrických pohonů Festo,
nazvaná „Simplified Motion Series“, připo28 l 03-2020

míná v tomto směru spíše ty nejjednodušší
digitální hodinky. Tři tlačítka – pro editaci
a pohyb v menu nahoru a dolů – postačí pro
nastavení všech funkcí. LED přímo na pohonu
informují o aktuální položce v menu a o nastavené úrovni dané položky. Můžete tak ve
stupnici od jedné do deseti samostatně volit
rychlost pohybu vpřed i vzad. Pohon přejíždí
od jednoho dorazu na druhý, poloha je dána
mechanicky, dorazy mohou být i vnější.
Zapojení je také velmi jednoduché, kromě
napájení (24 V DC) jde jen o dva signály
k pohonu pro pohyb vpřed/vzad a dva
signály od pohonu potvrzující dojezd vždy
na jeden z dorazů. Pokud během pohybu

ovládací signál zmizí, pohon se zastaví. Tato
funkce může být využita například k zastavení po signálu z vnějšího čidla.
Kromě pohybu mezi dorazy lze ještě při
nastavování zvolit sílu a pomocí tlačítek
přejet do „začátku lisování“. Pohon poté při
pohybu daným směrem v tomto místě přejde
do režimu řízení síly a bude tlačit v souladu
s nastavením. Pro pokročilejší práci je možné
využít komunikaci po IO-Link. Jakmile pohon
připojíme k jednotce s ovládáním IO-Link
(Master), systém to rozpozná a namísto ovládání binárními signály začne komunikovat.
V ovládací jednotce je pak možné především číst údaje a v závislosti na nich ovládat
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1 Elektrické válce EPCS
– jednoduché upevnění,
nízká cena.
2 Minisaně EGSS – letmé
uspořádání je ideální
např. pro pohyb na
manipulátorech ve svislé
ose Z.

4 Pohony s ozubeným
řemenem ELGE – pro
rychlé pohyby s delším
zdvihem.
5 Pohony s vřetenem nebo
ozubeným řemenem
ELGS – pro přesné vedení
většího zatížení.

3 Otočné pohony ERMS
jsou robustní a odolné.

2

3

5
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Pro nastavení
všech funkcí nové
řady elektrických
pohonů stačí tři
tlačítka.
pohyb – například namísto externích čidel se
rozhodovat podle aktuální polohy. IO-Link je
též prostředkem pro komunikaci s nadřazenými systémy, přenos diagnostických hodnot
apod.
Mechaniku tvoří otočné nebo přímočaré
pohony s řemenem nebo vřetenem a nejrůznějšími typy vedení, zdvih může činit až
2 m (všechna dostupná provedení můžete
vidět na obrázcích). Správný výběr je jednoduchý a postačí k němu grafy uvedené
v katalogu, stačí znát požadovanou sílu,
zdvih, případně rychlost.
Přejezd z jedné koncové polohy do druhé
s možností zastavit na čidle v mnohém připo-

Vysoce přesná
kontrola barev
Pro snížení prostojů ve výrobě je
nezbytný trvalý monitorovací proces kontroly parametrů, mezi něž
se řadí i barvy.

Firma ColorLite vyvinula řešení v podobě vysoce výkonného spektrofotometru
ipm pro 100% kontrolu barev. Díky
vysoké přesnosti a stabilitě měření
mohou být vynechány složité laboratorní analýzy. Pokud systém detekuje
odchylku barev mimo specifikovanou
toleranci, informace se okamžitě předá
do systému řízení procesu, výroba se
zastaví a systém semaforu opticky
zobrazuje chybu. Spektrofotometr je
vybaven dotykovým displejem, na němž
může obsluha díky jednoduché a logické navigaci v menu okamžitě zobrazit
naměřené hodnoty, vyhodnocení, stavové i výstražné informace. Komunikace
se systémem řízení procesu probíhá
přes rozhraní, která jsou přizpůsobena
požadavkům daného uživatele.
Pro měření odrazu může být hlava
sondy integrována do krytu připojeného externě k měřicí komoře nebo nad
výrobní linku. Existuje široká řada sond
s měřicí geometrií 45°/0° nebo d/8°,
normalizovaná podle DIN 5033. K měření přenosu průsvitných produktů, jako
jsou fólie nebo plexisklo, je instalován
přídavný světelný zdroj.
Díky konstrukčnímu modulárnímu
řešení je spektrofotometr konfigurován
individuálně v závislosti na požadavcích
na produkt a zákazníka. Lze jej kombinovat s řadou volitelného příslušenství.
Může být např. vybaven plně automatickou kalibrační jednotkou. Pro kontrolu
barev kapalin a prášků lze připojit
ponorný senzor podle třídy ochrany
IP67. I v náročných výrobních prostředích je měřicí technologie chráněna proti
prachu a vodě podle IP65.

míná pneumatické válce, je však plynulejší,
stále stejně rychlý, přesněji reaguje při zastavení a plynule dojíždí. Konkrétní katalogový pohon prostě jen připojíte prostřednictvím dvou
obyčejných kabelů, nic dalšího k jeho provozu
nebudete potřebovat. Pohony vám tak umožní
snadno se vypořádat s mnoha jednoduchými
úlohami, například s inkoustovým potiskem,
tříděním na dopravníku, vyřazováním neshodných kusů z pásu, upínáním apod. A zvládnete
to sami nejen bez specialistů, ale dokonce
i bez počítače a softwaru. Simplified Motion
Series je prostě pro každého.
www.festo.cz
techmagazin.cz l 29
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LP-RF – Laserové popisovací
zařízení pro jednoduché úlohy

Základní charakteristiky laserového popisovacího zařízení Panasonic
LP-RF s vláknovým laserem o výstupním výkonu 20 W jsou
jednoduchost, univerzálnost, bezpečnost a spolehlivost.
Příklady použití
zařízení LP-RF

Gravírování do kovového
ozubeného kolečka

Značení změnou barvy
na plastovém výlisku

Laserové popisovací
zařízení LP-RF spojuje
spolehlivou funkci, snadné
ovládání a příznivou
cenu.

Světlé značení na drsné
ploše vačkové hřídele

Popisovač LP-RF dokáže vytvářet značení na plasty, kov i na některé další materiály.
Umožňuje označovat výrobky čárovým
kódem, 2D kódem a písmenným značením.
Protože značení může být velmi drobné,
je použitelný i tam, kde není místa nazbyt,
např. na polovodičových součástkách nebo
na konektorech.
Typické oblasti použití, kde uživatelé
ocení jednoduchost a spolehlivost tohoto
popisovacího zařízení, jsou:
• značení plastových součástek vyráběných na vstřikovacích lisech,
• značení baterií pro mobilní telefony a podobná přenosná zařízení,
• značení ložisek,
• značení plastových i kovových ozubených kol, řemenic a podobných mechanických součástek,
30 l 03-2020

• značení nástrojů pro obráběcí stroje i pro
ruční nářadí (frézy, vrtáky apod.),
• značení kabelů a vodičů,
• značení kovových odlitků výkovků: skříní
převodovek, bloků motorů, vačkových
hřídelí apod.
Některé příklady jsou na obr. 2. Základní
parametry popisovacího zařízení jsou shrnuty v tabulce.
Snadné a rychlé nastavení
Zařízení se nastavuje ve třech relativně
jednoduchých krocích. V prvním kroku se
definuje, jaký popis se má vytvořit: 1D nebo
2D kód, písmena a číslice (včetně symbolů
nebo uživatelem definovaných znaků) nebo
grafické značky – např. logo výrobce. V druhém kroku je třeba nastavit výkon laseru. To
většinou vyžaduje trochu znalostí a zkušeností, ale i méně zkušenému uživateli

Výkon laseru, rychlost
skenování a frekvence
pulzů se nastavují
podle materiálu,
na nějž se značení
provádí.

pomůže funkce chytrého nastavení, která
je součástí zařízení. A třetí krok je ověření
funkce a vytvoření zkušebního popisu. Je-li
uživatel spokojen, může začít sériové značení, potřebuje-li ještě něco doladit, vrátí se
zpět k prvnímu nebo druhému kroku.
Součástí dodávky zařízení je software
Laser Marker NAVI Smart. Tento software
umožňuje na počítači nebo tabletu navrhnout a na výrobek umístit např. logo, 2D
kód, popř. číselné značení. Software se
následně využívá i k ovládání popisovacího
zařízení. Jeho obrazovku lze přizpůsobit
podle požadavků uživatele: Pro technika,
který značení navrhuje, nebo pro operátora
zařízení. Ovládací tablet je možné k popisovači připojit bezdrátově prostřednictvím wifi.
Výkon laseru, rychlost skenování a frekvence pulzů se nastavují podle materiálu,
na nějž se značení provádí, a podle vytvářeného vzoru. Uživateli je k dispozici knihovna kombinací materiálů a vzorů značení.
Nejběžnější úlohy je tedy možné nastavit
jediným stiskem tlačítka.
Instalace i v náročném prostředí
Jednou z velkých předností, které uživatelé
ocení, je odnímatelná laserová hlava, jež
výrazně usnadňuje montáž i servis (obr. 3).
Hlava, která nepotřebuje vnitřní chlazení
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P

rvní popisovací zařízení s vláknovým
laserem uvedla společnost Panasonic
na trh již v roce 1999. Postupně je
zdokonalovala a nabídla zákazníkům čtyři
řady prémiových popisovačů, splňujících
náročné požadavky na značení v různých
odvětvích průmyslu. Svůj sortiment nyní
doplnila o popisovač pro základní úlohy
s velmi snadnou obsluhou a nízkými pořizovacími náklady.

Černé značení na
dříku nástroje

ventilátorem, má utěsněnou konstrukci
s krytím IP64, takže může pracovat i v prašném prostředí a nevadí jí ani vodní kapky.
V průmyslové výrobě se nevyskytuje jen
voda a prach, ale časté je také elektromagnetické rušení. Tomu je přizpůsobena řídicí
jednotka popisovacího zařízení vybavená
varistory a transformátory pro potlačení
vlivu elektromagnetického šumu.

Technické údaje popisovacího zařízení LP-RF200P

Výhody v provozu
V kompaktní hlavici popisovacího zařízení je
umístěno galvanometrické zrcátko a skenovací mechanismus ovládaný samostatným
regulátorem se speciálním algoritmem pro
skenování povrchu laserovým paprskem.
Výhodou tohoto provedení je dokonalé
značení i při velké rychlosti popisu.
Další tři výhody vyplývají z přímého
propojení popisovacího zařízení se systémem strojového vidění. To umožňuje přesně
vytvářet značení i na díly s nepřesnou pozicí, korigovat polohu laserového paprsku
a kontrolovat vytvořené značení.
Často je třeba popisovací zařízení ovládat
z externího PC, IPC nebo PLC. Popisovací
zařízení LP-RF je vybaveno kromě svorek
I/O a rozhraní RS-232C rovněž rozhraním
pro sítě průmyslového Ethernetu s volitelným protokolem EtherNet/IP nebo Profinet.
Tímto komunikačním rozhraním je možné
popisovač vybavit i dodatečně, v rámci
retrofitu.
Přímo na zařízení je obsluze k dispozici
jednoduchý dotykový displej, na němž se
zobrazuje číslo souboru, sériové číslo, popř.
chybové kódy. Výhodou je lepší přehled
o činnosti zařízení. Další výhodou, kterou
uživatelé ocení, je, že řídicí systém umožňuje vytvářet popisy i na pohybující se díly. Je
tak možné značit výrobky na pásu bez toho,
že by jej bylo třeba zastavit.
Závady, které se při provozu objevily, si
obsluha může zobrazit v tabulce na displeji
ovládacího terminálu, a to včetně času, kdy
závada vznikla. Kromě chybového kódu zde
najde i slovní popis závady. Při uvádění do
provozu i při řešení provozních problémů
je možné zobrazovat také stavy vstupů
a výstupů.

Teplota prostředí

0 až +40 °C

Vlhkost

35 až 85 % RH

Chlazení

hlavice pasivní, řídicí jednotka nucené – s ventilátorem

Napájecí napětí

180 až 264 V AC, 50/60 Hz

Spotřeba

max. 370 VA (max. 2,1 A)

Délka optického kabelu

3 ±0,2 m

Rozhraní

EIA-RS-232C, Ethernet, volitelně s protokolem Profinet nebo EtherNet/IP

Krytí

IP64

Hmotnost

hlava 8 kg, řídicí jednotka 37 kg

▼ INZERCE

Pracovní vzdálenost

190 mm

Plocha popisu

90 x 90 mm

Rychlost popisu (přímá linka)

240 m/min

Pracovní laser

FAYb, λ = 1,06 μm, třída 4 (výstupní výkon do 20 W)

Popis	písmena, číslice, symboly, uživatelem definované znaky, čárové kódy,
2D kódy, loga a značky v různých grafických formátech

Jednou z velkých předností
je odnímatelná laserová hlava,
která výrazně usnadňuje
montáž a údržbu.

Optimalizovaná údržba
Každé zařízení potřebuje údržbu a ani
laserové popisovací zařízení LP-RF není
výjimkou. Pracuje-li v nepříznivých podmínkách, doporučuje se častěji čistit ochranné
čočky laserové hlavy, popř. vyměnit filtry
ventilátoru řídicí jednotky (popisovací hlava
ventilátor nemá).
U jiných popisovacích zařízení by zde
popis údržby skočil s tím, že vše ostatní
je věcí autorizovaného servisu. Ovšem
konstrukce zařízení LP-RF byla navržena
tak, aby uživatel vlastními silami dokázal
vyměnit některé další součásti s kratší
životností: baterii, ventilátor, stykač řídicího
systému a ochrannou čočku hlavice. Možnost vyměnit tyto díly vlastními silami servis
zlevňuje i zrychluje.

Závěr
Laserové značení je stále oblíbenější,
protože dovoluje vytvářet velmi jemné
popisy požadované barvy a hloubky na
velké množství materiálů, např. na kovy –
včetně korozivzdorných ocelí, na průhledné
i neprůhledné plasty nebo na dřevo a jiné
organické materiály. Zařízení pracuje rychle
a značení je velmi odolné a trvanlivé. Nevýhodou zvláště pro malé a střední podniky
je vyšší pořizovací cena. Zařízení LP-RF
představuje řešení právě pro zákazníky,
kteří požadují popisovač se všemi základními funkcemi, jednoduchým uvedením
do provozu, snadnou obsluhou i údržbou
a přijatelnou cenou.
Petr Bartošík, Automa
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Nanometry a strojírenská metrologie
Strojírenská metrologie se v novém tisíciletí rozvíjí obrovským
tempem. Je to hlavně díky německému automobilovému
a ložiskovému průmyslu. Právě tato dvě odvětví dnes určují
hlavní trendy vývoje metrologie.
1

zejména po účelově koncipovaných snímačích
pro provozní automatické kontrolní stanice.
Kalibrace snímačů a elektronických
jednotek
Většina podnikových měrových laboratoří, ale
i akreditovaných kalibračních pracovišť, se již
dříve vybavila komparačními – kalibračními
měřidly s rozlišením 0,1 µm. Dochází tím
k disproporci v rozlišení snímačů a kalibrační
techniky. Ve většině případů stávající zařízení
vyhovují, jsou ale situace, kdy je již potřeba
větší rozlišení (identifikace počáteční destrukce feritových jader zejména okolními vibracemi, vadného vinutí cívek indukčnostního
systému, mechanických závad pohybových
prvků atd.). Vzniká potřeba většího rozlišení.
Možnosti takového řešení jsou dvě, a to:
• modernizovat stávající kalibrační měřidla
(ne vždy je to ale možné),
• zakoupit nové měřidlo s potřebnými
parametry (není jich na trhu mnoho a cena
výrobků renomovaných zahraničních firem
bývá poměrně vysoká).

Provozní měřidla pro přesnou
hromadnou výrobu
Původně byla provozní měřidla vybavována
analogovými – mechanickými číselníkovými
úchylkoměry, údaje se zapisovaly ručně. Ty byly
později nahrazovány modernějšími digitálními
úchylkoměry. Požadavky na přesné a rychlé
víceparametrické provozní měření byly realizovány již výhradně pomocí snímačů a elektronických jednotek, umožňujících připojit větší počet
těchto snímačů (dnes běžně i 50). Prosadily se
hlavně indukčnostní snímače; v ČR a německy
mluvících zemích s polomostovým zapojením
(jádro mezi 2 cívkami). Ty dnes umožňují měřit
s rozlišením, ale často i s opakovatelností
0,01 µm, speciály dokonce v řádu nanometrů.
Potřeba snímačů je nyní velká a roste poptávka
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2

1
Délkoměr US 12
s rozlišením 2,5 nm
2
Kalibrační protokol
ke snímači US 12
3
Stanice na
nanometrickou
kontrolu úchylek
tvaru a drsnosti
4
Indukčnostní
snímače s nm
rozlišením

Roste poptávka
po účelově koncipovaných snímačích
pro provozní automatické kontrolní
stanice.

První varianta bývá preferována a spočívá
v náhradě původního odměřovacího systému
novým, s malou nelinearitou a vysokým
rozlišením. Někdy je nutno modernizovat
i posuvový mechanismus a použít jemnější
mikrometrický šroub. Je optimální, když je
odměřovací zařízení vybaveno standardní
upínací stopkou Ø 8h7. Pro tyto účely byl
navržen speciální délkoměr US 12.

FOTO: MESING

V

ývoj a výroba metrologických zařízení
má v ČR dlouhou tradici a je to také důsledkem naší dlouhodobé orientace na
produkci automobilů a jejich dílů. Starší metrologové s pokorou zhlíželi na mikrometry, jejich
následovníci již ale začínají mluvit o nanometrech. Je smysluplné, že jsou u nás high-tech
firmy, které tyto trendy podchytily a pracují na
rozvoji strojírenské nanometrologie.

Univerzální délkoměr s rozlišením 2,5 nm
Speciální délkoměr US 12 je určen pro kalibrační měřidla, a to jak pro některá novější,
tak hlavně pro modernizaci těch starších. Má
funkční zdvih 12 mm, pracuje s rozlišením
2,5 nm (0,0025 µm) a je vybaven univerzální
upínací stopkou Ø 8h7 (obr. 1). Rozlišení
2,5 nm se jevilo pro dané použití jako
maximální a vycházelo zejména z možností
mechaniky měřidel. Vlastnosti použitého
inkrementálního odměřovacího systému
jsou garancí vhodnosti i jako podnikového
etalonu kratších délek. Na obr. 2 je graf
kalibračního protokolu ČMI, kde bylo zařízení
porovnáváno s laserinterferometrem.

kloubních náhrad, kulových čepů, kuličkových
šroubů, prvků řízení aut atd. Za vývojem této
techniky stály hlavně požadavky na minimalizaci vibrací, akustického hluku a pasivních
odporů uložení.
Pro nanometrická měření délek jsou někdy
modifikovány i indukčnostní snímače (obr. 4).
Jejich hranice rozlišení a opakovatelnosti obvykle nepřekračují 5 nm. Je to ale nejlevnější
možnost realizace nm měření.

3

Disperzní nanosnímačová
měřicí technika
V ČR je vyráběna mj. i nanometrická technika
pro provozní kontrolu vlnitosti, drsnosti a různých defektů rotačních součástek (otvory,
vnější válcové i čelní plochy). Ta ale využívá
relativní měřicí metody, zejména optické
disperzní. Příklad kontrolní stanice je na
obr. 3. Předností metody je velmi rychlé
měření a zpracování signálu (cca 1 sec.),
nanometrické rozlišení, ale i velká netečnost
k vibracím a polohovým změnám. Při měření
vlnitosti (hodnocení výsledků hlavně pomocí
FFT) se běžně pracuje ve frekvenčním rozsahu 2–500 vln, filtrace je přirozeně možná.
Tato sofistikovaná zařízení jsou instalována zejména ve výrobě precizních ložisek,

4

Závěr
V současné době probíhá vývoj komparačního kalibračního měřidla s rozlišením
2,5 nm a zdvihem 30 mm pro uživatele
s větším počtem snímačů. Realizátorem
této techniky je v ČR brněnská společnost
MESING, zaměřená hlavně na zakázková
provozní měřicí zařízení, ale i kalibrační
přístroje.
Na vývoji a realizaci participují přední
vědecká pracoviště (ÚPT AV ČR, ÚM SAV,
ČMI, VUT FSI) a renomované specializované
zahraniční firmy (Renishaw, Optosurf). V Brně
jsou také vyvíjeny (ve spolupráci ÚPT AV
ČR, MESING a ČMI) i speciální laboratorní
nanosnímače a nanokomparátory ještě vyšších přesností. Tato zařízení jsou ale určena
po úzký okruh uživatelů se zaměřením na
výzkum, vývoj a kalibraci vysoce přesné
délkové měřicí techniky.
Ing. Jan Kůr

Přesný správce bezdrátových dat
Společnost Ahlborn představí svou novinku v podobě dalšího přírůstku měřicích
systémů řady Almemo – unikátní bezdrátový datový záznamník.

FOTO: MESING

B

ezdrátový záznamník dat Almemo
470 je profesionální měřicí zařízení,
které pracuje ve frekvenčním pásmu 2,4 GHz pro bezdrátovou komunikaci.
Umožňuje přijímat naměřené hodnoty
s časovým razítkem až z 10 dálkových
rádiových senzorů. Data ukládá a graficky zobrazuje na 5,7" dotykovém displeji.
Pro optimální přiřazení k jednotlivým
měřicím místům lze do rádiových
senzorů ukládat komentáře.
Umožňuje
přijímat
K vyhodnocení měřených
naměřené hodnoty
dat je k dispozici kompaktní
s časovým razítkem
vzdálených senzorů, které
měřicí software.
až z 10 dálkových
nemají přímé rádiové spojení
Senzory v rádiové síti jsou
rádiových
s měřicím zařízením. Pro impleprogramovány prostřednictvím
senzorů.
mentaci lokálních sítí v blízkém
displeje ovládaného v menu,
dosahu lze přenosový výkon sítě
a pro zvýšení dosahu a zabezpev ústředně nakonfigurovat na 1, 10 nebo
čení přenosu se automaticky konfigurují
100 mW.
jako síťová struktura ve tvaru hvězdy
Novinkou na trhu je individuální adaptér
a mesh sítě. Každý rádiový senzor má
pro připojení digitálních senzorů k bezfunkci opakovače a může tak předávat
drátovému měření různých fyzikálních,
data ze sousedních senzorů do záznamelektrických nebo chemických veličin, jako
níku. Může být také použit k integraci

jsou např. hodnoty CO2,
průtok vzduchu, jas nebo
hodnota pH. Systém rádiového záznamu dat lze proto
použít pro zcela odlišné
aplikace. Pomocí digitálních
konektorů Almemo D7 je
dokonce možné digitalizovat i senzory jiných výrobců
a integrovat je do rádiové
sítě. K monitorování klimatu
jsou k dispozici rádiová
čidla teploty (5 až 50 °C),
vlhkosti vzduchu (5 až 98 %) a tlaku
vzduchu (3 mm až 1100 mbar). V nabídce je i verze s rozšířeným teplotním
rozsahem (–40 až +85 °C) a ochranou
proti stříkající vodě, vhodná pro měření
v náročnějších prostředích a v terénu
– např. v klimatizačních a klimatických
komorách nebo pro úkoly ochrany
životního prostředí.
Petr Kostolník
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Případová studie nasazení EasyPLM
ve společnosti ERA a.s.

N

avazuje na to nejlepší z dědictví
pardubické společnosti Tesla, její
systémy zúročují půlstoletí vývoje
originální české technologie v oblasti pasivní radiolokace. Společnost vyvíjí, vyrábí,
implementuje a udržuje v dnešní době
klíčové systémy, zajišťující bezpečnost civilního a vojenského letového provozu a také
průzkumné prostředky pro vojenské účely.
ERA není klasickým strojírenským a výrobním podnikem, jde o technologickou
firmu. Vývoj a převážně kooperovaná výroba se týká elektromechanických a mechanických komponent všech úrovní výrobku.
Firma přitom není článkem v subdodavatelském řetězci, ale producentem finálního
výrobku s vysokou přidanou hodnotou.
Zároveň je významným zaměstnavatelem
v regionu. Pro návrh výrobků ERA využívá
po celou dobu existence CAD/CAE/CAM
řešení od Autodesku.
Historie a postup nasazení PDM/PLM
v ERA a.s.
Akciová společnost ERA je do jisté míry
nástupnickou organizací Tesla Padubice,
která byla po desetiletí specialistou v oblasti výzkumu, vývoje a produkce aktivní
a pasivní radarové techniky.
V ERA byla v době jejího vzniku (1994)
zavedena v Tesle osvědčená procesní praxe
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ohledně správy výrobní dokumentace vývojem vlastní aplikace na databázové platformě MS FoxPro. Byl to systém na svou dobu
unikátní, vytvořený uvnitř firmy na míru dle
jejích potřeb na základě mnohaletých zkušeností, se správou specificky oborových
návrhových a výrobních dat.
Po cca 10 letech užívání skončila podpora MS FoxPro a PDM systém v ERA tak
přešel do čistě udržovacího režimu. Bylo
zřejmé, že bude třeba hledat nové, nástupnické řešení.
V roce 2014 byla zahájena jednání o novém PDM systému správy i řízení návrhových dat a výrobní dokumentace pro potřeby Konstrukce ERA a.s. Proběhlo výběrové
řízení za účasti renomovaných dodavatelů
– Dassault Systèmes se systémem ENOVIA,

Siemens PLM se systémem Teamcenter,
Autodesk se systémem Vault Professional.
PDM/PLM systém musí řešit kompletní
správu životního cyklu výrobku v oblasti inženýrského návrhu a tvorby a správy výrobní dokumentace. Tedy plnou správu položek
a na ně navázaných dokumentů, změnové
i výjimkové řízení, správu funkčních vzorů,
prototypů a řadu speciálních funkcí, a to ve
vazbě na CAD systém a MS Office.
Hlavními kritérii podle vedoucího Konstrukce bylo, aby systém:
• b
 yl flexibilní, programovaný na míru tak,
aby respektoval zavedené procesy a ty
nemusely být měněny s ohledem na
rigidní PDM/PLM aplikaci,
• z avedl existující, specifické a osvědčené
funkcionality z dosavadního PDM systému a rozšířil je o řadu nových, zákaznicky
specifických funkcí,
• u
 možnil přímou integraci na CAD
a MS Office,
• m
 ěl potenciál pro další rozvoj zaváděním
nových workflow a úpravu stávajících.
Po vyhodnocení technických i cenových nabídek a s ohledem na fakt, že
ve společnosti ERA a.s. se od počátku
využívá 3D a 2D CAD SW od společnosti
Autodesk ve spojení s Vault Basic, padlo
rozhodnutí pro PDM systém Vault Professional od Autodesku. Následovala detailní
implementační analýza, řádné seznámení
se systémem, posouzení pozitiv i negativ
a výstupem byl fakt, že tento systém je pro
společnost nevyhovující, protože nesplňuje
základní kritérium na rozsáhlé přizpůsobení. I dodavatel řešení uznal, že Vault Pro
není pro potřeby ERA vhodným řešením,
ukázal se rigidním.
Na základě tohoto výsledku padlo interní
rozhodnutí, že společnost přeportuje stávající PDM systém na novou platformu a bude
jej dále rozvíjet ve vlastní režii. Tato cesta
umožňuje plně cílený rozvoj systému s implementacemi pod vlastní kontrolou, vyžaduje však investice zejména do lidských zdrojů,
jak pro vývoj a implementaci systému, tak
pro jeho podporu a průběžný rozvoj.
(Pokračování na straně 36)

FOTO: ERA

ERA a.s. je moderní, respektovaná, inspirativní a technologicky
inovativní společnost, která je v čele pelotonu ve vývoji multilateračních
systémů a technologií pro sledování a rozpoznávání cílů, založených na
multistatickém principu.

Specialisté,
kteří hýbou světem
Precizní pohony pro nejrůznější zařízení jsou základem
pro profesionální řešení požadovaná ke splnění nároků
a potřeb moderní pružné průmyslové výroby.
1
Uchopovače
Schunk disponují
potřebným
výkonem díky
bezkomutátorovým
servomotorům
Faulhaber.
2
Pohony Faulhaber
se uplatnily
i u mikroprocesorových momentových
šroubováků.
©Schunk

K
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osvědčeným dodavatelům těchto
systémů patří i firma Faulhaber,
kterou na českém trhu zastupuje
společnost Routech. Faulhaber se zaměřuje na vývoj vysoce efektivních pohonů od
nejmenších jednotek využívaných pro jemné
ruční nářadí, až po výkonné průmyslové
systémy určené pro nejnáročnější aplikace.
Elektrické uchopovače
Malý uchopovací systém, který je rychlý
a výkonný, byl až doposud možný pouze
s pneumatikou, protože stlačený vzduch
může přenášet velké množství drahé
energie bez časového zpoždění. Zásobování stlačeným vzduchem však vyžaduje
komplexní infrastrukturu a nutnost zajistit ji
pro každý výrobní krok, což je obvykle obtížné a nákladné. Naštěstí to již není nutné
díky kompaktním uchopovačům založeným
na mechatronice. Tento nový typ uchopovacích systémů snadno dosahuje stejného
výkonu jako jeho pneumatické protějšky.
Nabízí navíc komplexnější řízení většiny
parametrů. Pohony, které umožňují takový
výkon, jsou bezkomutátorové DC-servomotory společnosti Faulhaber.
Faulhaber pohon zahrnuje čtyřpólový
bezkomutátorový motor o průměru 22 mm
a integrovaný regulační systém. K hlavním
výhodám patří zejména kompaktní rozměry
zařízení, vysoká hustota výkonu, konfigurovatelná vysoká dynamika systému a účinnost. Výrobce navíc nabízí i další možnosti,
jako jsou mechanické úpravy dle požadavků zákazníka, speciální firmware nebo již
předkonfigurované zákaznické nastavení.
Tyto jednotky se uplatňují v aplikacích,

jako jsou robotické manipulátory a upínací
systémy.
Momentové šroubováky
Každý řemeslník intuitivně ví, jak utáhnout
šroub: podle pocitu. V hobby sféře je to pro
dosažení správného množství utahovacího
momentu obecně dostačující. Naproti tomu
v průmyslové výrobě jsou však požadavky
a nároky na dosažení bezpečného upevnění
šroubu mnohem větší. Mimořádně důležitou
roli proto hrají v této oblasti motory a převodovky používané u mikroprocesorových
momentových šroubováků, jež dodává ze
svého portfolia i firma Faulhaber.
Jako příklad jejího řešení lze uvést pohon
o průměru 22 mm se 4pólovými bezkartáčovými motory, který nabízí nezbytné výhody v podobě vysokého točivého momentu,
nízké hmotnosti a vynikající regulace. Jako
další rozšiřující možnosti nabízí výrobce zákaznická řešení, například speciální kabeláž
s konektorem. K hlavním oblastem uplatnění patří montážní nářadí, průmyslové a ruční
nástroje.
www.routech.cz
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téma Amper 2020
(Pokračování ze strany 34)
Následně firmu oslovila společnost TD-IS
s.r.o. a nezávazně představila EasyPLM.
Prezentace padla na úrodnou půdu, protože na rozdíl od „hotových“ systémů od
nadnárodních společností, ukázala právě
schopnost vybudovat na základním jádru
systém na míru podle potřeb podniku.
Jedná se v tomto směru o ojedinělé
řešení, přitom prověřené takřka pětadvacetiletou existencí. Navíc firma TD-IS přišla
s ojedinělým a atraktivním návrhem na
implementační analýzu, kterou ERA zaplatí
pouze tehdy, rozhodne-li se po jejím dokončení o implementaci řešení, v opačném
případě bezplatnou. Svědčí to o sebedůvěře TD-IS, která kompenzuje podstoupené
riziko, ale také o snaze najít obchodní win-win strategii. Na základě této nabídky byla
spuštěna implementační analýza s cílem
detailně zmapovat cestu z výchozího do
cílového stavu.
Analýza byla v rozsahu cca měsíce a půl.
Proběhlo mnoho osobních návštěv a setkání analytiků společnosti TD-IS s implementačním týmem Konstrukce ERA. Detailně
byly zmapovány a zapracovány procesy
tvorby a správy výrobní dokumentace
v Konstrukci a jejího využití konzumentskými útvary v následném realizačním řetězci.
Nebyla to věc jednoduchá, postupovalo se
dle hesla „Těžko na cvičišti, lehko na bojišti“. To bylo přínosné, předešlo se tím řadě
potenciálních problémů. Výstupní zpráva
byla důsledně zoponována.
Závěr zněl: „Ano, to je pro ERA vhodné
a životaschopné řešení, jaká bude cena?“
Po obchodním vyjednávání se podařilo najít
shodu i po stránce finanční.
Hlavní přínosy pro ERA
• Možnost rozvoje aplikace podle podnikových potřeb, tedy rozhodování co,
kdy a jak má být implementováno, což
není možné u unifikovaných, nadnárodně
vyvíjených a distribuovaných řešení.
• Přímý, neanonymní kontakt s vývojáři
a příznivá licenční i cenová politika.
• Rychlý a spolehlivý servis.
V polovině roku 2017 byly pořízeny
licence EasyPLM a přistoupilo se k samotné implementaci. Po překonání prvních
porodních bolestí implementace postupovala v zásadě dle plánu. Komplikace se
dařilo překonávat a symbióza ERA a TD-IS
tomu dost napomáhala. Vyhrazený den
v týdnu na pravidelné týdenní bázi zasedal
implementační tým Konstrukce ERA s vývojářským týmem TD-IS buď osobně, nebo
videokonferenčně. Komunikační kanál, který je jednou z nejdůležitějších věcí v rámci
projektu, byl vždy řádně otevřen. Postupovalo se dle osnovy v analýze, nicméně
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změny a úpravy byly časté, což je přirozené
při realizaci takových projektů. Nový systém
EasyPLM pouze nenahrazoval původní,
ale významně jej rozšiřoval. Nejdůležitějšími agendami projektu byly implementace zavedených workflow a funkcí, jejich
rozšíření, integrace s 3D a 2D CAD SW,
MS Office a ERP systémem K2, bezchybný
přenos existujících dat (cca 80 000 souborů
výrobní dokumentace) do nového systému
a uživatelský komfort. Všechna témata byla
úspěšně završena.
Na podzim 2018, rok po začátku prací,
došlo na testování „Beta“ verze systému
implementačním týmem Konstrukce a IT
administrátorem ERA. Po vyřešení nálezů,
připomínek a přání uživatelů byl systém
schválen k nasazení. Nedošlo přitom ke
kritickým zjištěním, která by si vyžádala
restart aplikace.
Následné zaškolení, jak uživatelské,
tak administrátorské
Den „D“ nastal 17. 12. 2018, kdy se po
úspěšné migraci ostrých dat „starý“ systém
vypnul (původní Technický archív zůstal
zakonzervován pro čtení) a nový se hladce
nasadil, aniž by došlo k přerušení či omezení provozu, blackout se nekonal.
V prvních dnech ostrého spuštění systému byl přítomen implementátor TD-IS přímo
ve společnosti ERA. Drobné nedostatky,
ale hlavně přání jednotlivých uživatelů byla
průběžně úspěšně řešena. Počátkem roku
2019 proběhlo ještě desetidenní školení
systému pro uživatele, na kterém byl využit
dotační projekt POVEZ II. Toto školení bylo
detailní, přímo na pracovištích uživatelů
Konstrukce a bylo účastníky velmi pozitivně hodnoceno. Systém přinesl očekávané
benefity a během prvního roku užívání si
získal respekt v celém spektru uživatelských útvarů.
Od samotného nasazení EasyPLM se
předpokládal jeho další zákaznický rozvoj,
na přelomu 1. a 2. kvartálu 2019 se sběrem
konkrétních podnětů a informací přistoupilo
k další vlně rozšíření. Na základě těchto
vstupů se v červnu připravila a odsouhlasila
analýza a posléze se přistoupilo k implementaci 2. vlny rozvoje EasyPLM, jež byla
průběžně testována a v prosinci 2019
nasazena do ostrého provozu.
Spolupráce ERA a TD-IS nekončí. První
a druhá etapa nasazení EasyPLM byla
úspěšně dokončena, nicméně v současné
době se jedná o další fázi rozvoje EasyPLM
na zavedení procesů, týkajících se i agend
mimo správu návrhové a výrobní dokumentace. Každá etapa začne, jak jinak, opět
implementační analýzou.
Ing. Daniel Mudruňka,
Konstrukce ERA a.s.

příloha
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Osvědčená
řešení se
neztratí ani
v moderní éře

V jednom případě je základem kapalina, ve druhém vzduch, obě média
mají v určitém smyslu jedno společné: Aplikační využití na principu tlaku,
který jsou hydraulické a pneumatické systémy schopné vyvinout.

J

eden kvůli stlačitelnosti, druhý naopak
nestlačitelnosti, resp. jen minimální
stlačitelnosti používaného média. A to
už pěknou řádku let, v jejichž průběhu se
neustále vyvíjely a zdokonalovaly, až do své
současné podoby.
Své uplatnění nacházejí i dnes, ačkoli
v řadě případů už je zastoupila řešení založená na jiném principu – elektronickém
a mechatronickém. Ale klasická hydraulika a pneumatika či jejich kombinace jsou
v mnoha aplikacích dosud nezastupitelná. I když konkurence v oblasti pohonů
je silná, hydraulická řešení si dokázala
udržet své uplatnění díky použití mo-

derních řídicích systémů, kompaktních
variant, regulovaných kapalinových pohonů s možností připojení řídicích ventilů,
snímačů a začleněním do hierarchických
řídicích systémů s využitím průmyslových
rozhraní.
Z pohledu účinnosti a stupně výkonnosti
vycházejí lépe systémy elektromechanické,
nicméně i tato (nyní populární) řešení mají
své limity. Ačkoliv jsou schopny vyvinout
relativně velkou sílu (až 450 kN), nemusí
být pro některé typy aplikací dostačující.
Menší hydraulické pohony jsou sice např.
v obráběcích strojích nahrazovány pohony elektrickými, ale pro větší instalované

příkony, např. u tvářecích strojů, jsou svými
parametry výhodnější pohony hydraulické.
V určitých případech je tak hydraulika jedinou možnou volbou a někde stále nenahraditelná, např. v aplikacích, kde je nutná
velká pracovní síla, jako jsou např. rypadla
a stavební stroje.
Zlepšuje se i situace v energetické úspornosti, která byla donedávna slabší stránkou
těchto systémů ve srovnání s jejich elektromechanickými protějšky. Obecně lze říci, že
kapalinové systémy mají své opodstatnění
i výhody v aplikacích s krátkými zdvihy
a 100% pracovním cyklem, tedy v nepřetržitém provozu.

FOTO: Schwer
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Nerezová šroubení, hadice a příruby

Společnost Schwer fittings disponuje nepřeberným množstvím produktů
z nerezavějící oceli v oblasti šroubení, armatur a dalších součástí
potrubních vedení (nejen) pro pneumatiku a hydrauliku.
2

Nerezová šroubení pro pneumatiku
Rozdíl v nerezovém provedení Push-In
a Push-On je v technice jejich spojení.
Zatímco u Push-In se hadice zasouvá,
u Push-On se hadice nasazuje na speciálně
vytvarované hrdlo.
Hadice se u Push-In tvarovek jednoduše
zastrčí až na doraz a speciální fixační kroužek zajišťuje, aby spolehlivě držela a těsnila i bez dalších pomocných prostředků.
Tlakem na uvolňovací kroužek a současným
tažením hadice se spojení opět uvolní. Při
montáži a demontáži je spolehlivě zajištěna
lehká a bezpečná manipulace, kterou lze
mnohokrát opakovat bez narušení těsnosti
šroubení. Montovat potrubí je tak jednoduše možné bez dodatečného nástroje.
U nasazovacího spojení Push-On se
hadice nasazuje na speciálně vyvinuté a vytvarované hrdlo, které spolu se základním
tělesem tvoří kompaktní jednotku, a upíná
se převlečnou maticí.
Nerezová šroubení pro hydrauliku
Srdcem šroubení pro hydrauliku na zářezný
prstenec podle EN ISO 8434-1 (DIN 2353)
je řezný kroužek. Ve většině případů se používají speciálně vyvinuté a testované (společností Germanischer Lloyd) dvouhranné
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řezné prstence, které se už milionkrát
osvědčily díky velmi přesnému zhotovení.
Vykazují nejvyšší spolehlivost.
Popis funkce šroubení se zářezným
prstencem:
Při nasazení převlečné matice se řezný
kroužek zavede do přípojného válce. Kónus

Nerezové komponenty jsou vyráběny
s nejvyššími nároky
na přesnost, spolehlivost a čistotu.

vede řeznou hranu při zesíleném přitažení
převlečné matice do povrchu trubky. Na
čelní straně řezné hrany se tvoří kruhová
řasa. Trubka se zatlačí do dna hrdla a může
tu při odpovídající kvalitě přípravné práce
splňovat těsnicí funkci. Na druhé straně
se zaklíní řezný kroužek tlakem převlečné
matice na trubku. Při dynamickém namáhání nabízí toto lisované uložení dodatečnou oporu. Je-li trubka přesně pravoúhle
oddělena a čistě zbavena otřepů, mohou ve
smontovaném šroubení vzniknout tři těsnicí
místa.
Šroubení se zářezným prstencem se dělí
do tří konstrukčních řad:
• Řada LL – je určena pro stlačený vzduch,
umělohmotná potrubí, laboratoře, kon-

FOTO: Schwer fittings
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strukce přístrojů; především v oblasti
nízkého tlaku do max. PN 100.
• Řada L – se používá při větším tlakovém
zatížení do max. PN 315, v oblasti měřicí
a regulační techniky, v papírnickém
a umělohmotném průmyslu, letecké
dopravě, hydraulických zařízeních a průmyslu laků a barev.
• Řada S – se používá při silných tlakových nárazech, kmitání a velkém mechanickém zatížení v těžkém strojírenství,
výrobě lodí, hornictví, chemickém
průmyslu, velkých chladírnách, přístavních zařízeních a plavebních komorách,
off-shore, petrochemii a běžně v tlakové
oblasti od PN 250 do PN 400. Při užití
kuželových závitů do PN 630.
Hadice pro hydrauliku a pneumatiku
Kompletně slisované hadice PTFE s opletením z nerezového drátu, vlnité hadice
z ušlechtilé oceli a hydraulické hadice
s armaturou a objímkou.
Produktový management firmy realizuje
spolu se zákazníkem také specifická řešení
v oblasti zvláštních armatur i zvláštních
materiálů, jako je např. Hastelloy nebo
titan. Důležité je zvolit si společně ten
správný materiál pro hadici. Směrodatnými
faktory jsou: médium, tlak, teplota a požadované poloměry ohybu.

1

Nerezové šroubení Push-In
a Push-On pro pneumatická
zařízení.

2

Pro hydrauliku je srdcem
šroubení na zářezný prstenec
řezný kroužek.

3

Schwer fittings realizuje
i specifická řešení hadic pro
pneumatiku a hydrauliku.

4

Příruby SAE zajišťují vysokou
flexibilitu a volnost při navrhování
potrubních systémů.

Příruby SAE
Díky šíři nabídky různých kombinací
a velikostí přírub SAE je zajištěna vysoká
flexibilita a volnost při navrhování potrubních systémů. Všechny díly jsou nabízeny
jak ve standardním provedení 3000 PSI/
/ISO 6162-1 (SAE J518 kód 61), tak i ve
vysokotlakém provedení 6000 PSI/ISO
6162-2 (SAE J518 kód 62).
• Přírubové spoje pro tlak od 3,5 MPa
(35 barů) do 35 MPa (350 barů).
Velikosti DN 13 – DN 127.
• Přírubové spoje pro tlak od 35 MPa
(350 barů) do 40 MPa (400 barů).
Velikosti DN 13 – DN 51.
Protikusy přírub jsou standardně dodávány bez těsnicího O-kroužku se závitem
v provedení samice. Příruby jsou kované
a vyznačují se vysokou pevností v tahu.
Příruby SAE se využívají především tam,
kde lze očekávat silné vibrace, vysoké tlaky či mechanické napětí. Zaručují nejvyšší
možnou bezpečnost potrubních systémů.
Běžně jsou používány v konstrukcích na
volném moři, v lodním stavitelství, pro
montáž hydraulických systémů, v petrochemickém průmyslu či v papírenských
strojích.
www.schwer.com
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Tři dekády služeb v komplexním pojetí
Mezi nejvýznamnější systémové integrátory u nás již 30 let patří
společnost Chvalis. Portfolio služeb zahrnuje oblast hydrauliky,
pneumatiky včetně systémů centrálního mazání.
Miniagregáty
a mobilní testovací
agregáty

Filtrační – ruční
a mobilní jednotky
i zakázkové
hydraulické válce

Hydraulické
agregáty, systémy
a ventilové bloky
pro průmyslovou
i mobilní
aplikaci
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kde firma Chvalis pravidelně vystavuje, nám
jednatel společnosti Milan Chvalina zodpověděl několik otázek.
Jaké jsou aktuální novinky ve vaší
nabídce výrobků a služeb?
Kromě Premier distributora Parker Hannifin
a distributora servisních dílů Eaton – Vickers
jsme také výhradním distributorem v oblasti
mazacích systémů firmy ASSALUB pro české
zákazníky. Nadále v naší nabídce zůstává portfolio vybraných zákaznických řešení mazacích
komponent firem SKF a Lincoln. Nově jsme na
našich stránkách zavedli prodej prostřednictvím e-shopu.
Pro zvýšení rozsahu servisních služeb v oblasti údržby hydraulických a mazacích systémů
jsme rozšířili sofistikovaný systém odběrů
vzorků oleje s prvotním označením odběrného
místa o službu „Mobilní laboratoř“ včetně okamžitého vyhodnocení a reportu tribodiagnostického protokolu zákazníkovi. Klientům tak
můžeme stanovit přesné množství nečistot dle
ISO 4406 a NAS 1638, obsah vody v jednotkách PPM, kinematickou viskozitu dle ASTM
D 445 a CSN EN ISO 3104 a číslo kyselosti.
Naměřené údaje a poznatky jsou poté zpraco-

vány do finálního protokolu včetně doporučení,
jak dále olejovou náplň provozovat a udržovat
s následným reportingem pověřené osobě
zákazníka.
Mimo standardních filtrací olejových náplní,
kde se odstraní mechanické nečistoty, provádíme i odstraňování vázané a nevázané vody
z olejových náplní za provozu. K tomu používáme mobilní filtrační zařízení Parker PVS 600,
pracující na principu vakuového dehydrátoru.
Často jsou vidět v terénu vaše servisní
vozidla, jak funguje tato služba?
Jde o vyhledávanou službu na zavolání,
která je přístupná nonstop na telefonním čísle:
737 222 233. Po zavolání je službukonající
operátor schopen okamžitě pomoci radou.
Pokud rada nestačí, vysílá na pomoc servisní
vozidlo z naší nejbližší lokální-servisní pobočky.
Celkem máme na výběr ze 7 lokalit vhodně
rozmístěných na území ČR, aby bylo zařízení
klienta co nejrychleji zprovozněno. K tomu má
technik na výjezdu k dispozici přístroje pro
měření průtoku, tlaku i teploty oleje. V případě
potřeby je schopen přímo na místě např. zalisovat novou hydraulickou hadici, přečerpat nebo
vyčistit olejovou náplň. Naší velkou výhodou

Foto: Chvalis
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polečnost Chvalis distribučně zastupuje
firmu Parker Hannifin, která jí za perfektní práci v dlouhodobém horizontu udělila
status tzv. Premier distributora. Pro všechny
výrobky firmy Parker Hannifin, které má ve
svém portfoliu, poskytuje servis na celém
území ČR. Tyto prvky, jako jsou např. hydraulické agregáty, filtrační systémy, pneumatické
systémy apod., aplikuje i do svých výrobků,
které implementuje do požadovaných aplikací
zákazníků.
Výrobní subjekty, které využívají služeb firmy
Chvalis, jsou rekrutovány zejména z automobilového, papírenského, chemického a stavebního průmyslu, a to nejen v Česku, ale i na
Slovensku. Kromě zmíněných průmyslových
aplikací je Chvalis také významným hráčem
v oblasti vývoje, výroby a dodávek hydraulických systémů „na klíč“ pro mobilní aplikace
v pomocných i trakčních pohonech kolejových
vozidel českých výrobců. Je držitelem certifikátů dodavatelů Českých drah a SŽDC včetně
certifikací ISO. Poskytuje servisní služby
a dodávky náhradních dílů také pro systémy
firmy Eaton – Vickers, kde získal certifikát
Eaton – System Partner Industrial. Při setkání
na loňském veletrhu Czech Raildays v Ostravě,

jsou velmi široké skladové zásoby standardizovaných komponentů, dostupné v režimu
24 hod. denně, 365 dnů v roce.
Co když nastane větší problém, který
technik na místě nevyřeší?
Pokud technik vyhodnotí, že v daném případě
není schopen poruchu vyřešit svými schopnostmi na místě, ani po konzultaci s operátorem, provádíme neprodleně zapůjčení
náhradního agregátu nebo ventilového bloku
s potřebnými parametry, aby klient mohl
co nejrychleji obnovit provoz svého zařízení
alespoň v nouzovém režimu do doby, než
poskytneme 100% řešení opravy.

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

I když je agregát jiné značky než
zastupujete?
Ano, je jedno, od jakého výrobce zařízení
pochází. Klient musí být spokojen s našimi
službami.
Co je vaší silnou stránkou oproti
konkurenci?
Naší silnou stránkou je komplexnost poskytovaných služeb a dodávek včetně materiálů,
navíc v režimu 24hodinové služby. Pro plánované opravy i havarijní servis je k dispozici
flotila 25 servisních vozů, které vyjíždějí denně
po republice k zákazníkům. Velkou podporou
k tomu je rozsáhlé výrobní a logistické zázemí
v sídle firmy v Hoštce. Je vybaveno moder▼ INZERCE

ními zkušebními stendy hydraulických válců,
čerpadel i hydromotorů, k dispozici je CNC
obrobna, certifikovaná svařovna, 3D konstruování s programováním, a jak jsem vzpomínal,
i tribodiagnostická laboratoř. Pro školení
zaměstnanců našich zákazníků disponujeme
i certifikovaným školicím střediskem včetně
ubytovacího zázemí, které je přímo v prostorech střediska.
Celý servisní kolotoč je podpořen rozsáhlým skladem náhradních dílů, jenž zahrnuje

přes 4500 položek dostupných po celý rok.
Samozřejmě ne jenom ze sídelného místa
v Hoštce, ale také v pobočkách vhodně rozmístěných po celé republice, a to v Liberci,
Rokycanech, Sušici, Českých Budějovicích,
Prostějově a od loňska také nově v Jihlavě.
Do této pobočky jsme nyní hodně investovali co do komplexnosti i šíři nabízených
produktů včetně služby „KANBAN“ pro
VIP zákazníky z oblasti výrobců kolejových
vozidel.
Spolupracuje vaše školicí středisko i se
školami?
Samozřejmě. V oblasti vzdělávání a zvyšování kvalifikace jsou v první řadě pracovníci
údržby našich klientů, kterým nabízíme
standardní kurzy u nás, nebo specializovaná školení u zákazníka. Školicí středisko,
které jsme vybudovali v Hoštce, patří do
celosvětové sítě vzdělávacích center firmy
Parker Hannifin a prováděné kurzy jsou
součástí globálního systému vzdělávání
Parker. Takže působí i v oblasti vzdělání
žáků a studentů odborných škol, především v Ústeckém kraji. Pro tyto studenty
je školicí program někdy zcela novým
oborem, a pokud je zaujme, že by se chtěli
v tomto oboru dále vzdělávat, je to pro nás
velké zadostiučinění.
www.chvalis.cz
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Tvarovka se zvukovou
detekcí netěsnosti

Společnost Wavin představila v závěru loňského roku první tvarovky
s akustickou výstrahou netěsnosti na světě.

N

ová generace kovových lisovacích
tvarovek Wavin M5 s unikátní funkcí
„acoustic leak alert“ zaručuje, že
nezalisované anebo nekvalitně zalisované
spoje budou bezpečně odhaleny při tlakové
zkoušce vzduchem. Nekorektní spojení totiž
vydává akustický signál o síle ±80 dBA. To
umožňuje snadno závadu lokalizovat, spoje
opravit a předejít tak budoucím problémům
a s tím spojeným dalším závadám.
Zatímco dosud se k testování těsnosti
spojů potrubí využívala nejčastěji voda,
novinka firmy Wavin využívá technologii
testování vzduchem. Ta nabízí celou
řadu výhod, např. nulové riziko vzniku bakterií v období mezi testováním
a používáním v důsledku stání vody
v potrubí. Testování spojů je rychlé,
čisté a bezpečné, protože funguje již
při 0,15 baru, navíc už není závislé na
včasných dodávkách vody na staveniště,
provede je totiž jednoduchý vzduchový
kompresor. Tlakovou zkoušku lze provést i v zimě, kdy by použití tradičního
testování pomocí vody přinášelo riziko
zamrznutí potrubí.
Nové tvarovky M5 jsou kompatibilní s potrubními lisovanými systémy Wavin a vy-

Nové
tvarovky se
vyznačují nejen
unikátní akustickou
funkcí, ale i snazší
montáží.

kazují velmi dlouhou životnost,
která jde nad rámec certifikačních požadavků.
Jsou vyrobeny z vysoce kvalitní mosazi a jejich součástí je lisovací
límec z ušlechtilé oceli vybavený kontrolním
otvorem. Pomocí tohoto otvoru lze před
zalisováním zkontrolovat správné zasunutí
trubky do tvarovky. Těsnění je zajištěno
dvěma speciálními O-kroužky. Inovovaný

šestihranný průřez těla tvarovek
pozitivně ovlivňuje nasouvací
síly, což ulehčuje práci instalatéra.
Kromě toho mají tvarovky systému M5 větší vnitřní průměr – vývojové
laboratoře výrobce výrazně zapracovaly na
parametru jejich průřezu – a výsledkem je
masivní navýšení průtoku.
Kamil Pittner

▼ INZERCE

Prodej hydraulických, pneumatických,
těsnicích a filtračních prvků
Projekce a výroba agregátů, válců,
jednoúčelových strojů a zařízení
Opravy hydraulických a pneumatických
prvků, filtrace olejů
Montáž, servis a diagnostika hydraulických
a pneumatických systémů

Naleznete nás na pobočkách: Chomutov, Praha, Plzeň, Brno, Kroměříž
42 l 03-2020

www.seall.cz

FOTO: Wavin

Úprava stlačeného vzduchu – sušení
a filtrace, průmyslové chlazení

Pneumatika a hydraulika příloha

Vlastní vývoj umožňuje
i atypickou výrobu

Společnost STRÁNSKÝ a PETRŽÍK, pneumatické válce, spol. s r.o.,
se stala během své dlouholeté činnosti v oblasti výroby pneumatických
válců a pneumatických prvků jednou z významných českých firem na
poli průmyslové automatizace.

S

FOTO: Stránský a Petržík

ilnou zbraní firmy je konstrukční
oddělení schopné poskytovat nová
řešení i uskutečňovat vývoj unikátních
jednoúčelových aplikací. Příkladem jsou
pneumatické prvky pro svařovací linky,
ovládací mechanismy klapek v elektrárnách
(v Číně a Pákistánu), přípravky na lisování
a úpravu plastových dílů pro automobilový
průmysl a řada dalších.
Jedním z hlavních úkolů firmy je neustálý vývoj a modernizace sortimentu, který
směřuje k vylepšení vlastností ve všech
oblastech, a k poskytování výhod při plnění
specifických požadavků zákazníků.
Osvědčené pneumatické válce ISO,
které plně vyhovovaly a osvědčily se po
dobu více než 20 let, firma doplnila o novou
konstrukční řadu, která svými rozměry odpovídá mezinárodním normám ISO 15552,
VDMA 24562 a NF E 49003.1. Těmito válci
lze nahradit pneumatický válec stejného
průměru, vyrobený dle těchto norem od
jakéhokoli výrobce. Válce mohou být vybaveny nastavitelným tlumením koncových
poloh a magnetem pro bezkontaktní snímání poloh. Drážky umístěné v profilu válce na
třech stranách umožňují vkládat snímače
bez nutnosti použití držáků snímačů.
Pneumatické válce je možno obdržet
s průměry od 8 do 600 mm, se zdvihy
až do 5000 mm. Jejich životnost při
standardních podmínkách je více než
4000 km.
Sortiment těchto pneumatických pohonů včetně všech upevňovacích dílů, vidlic,
čepů, přírub apod., je dodáván v termínech
jednoho až tří dnů, a tak se stává dostupným
pro mnohem více aplikací než kdykoli dříve.

1

2

1

Pneumaticko-hydraulické multiplikátory
řady MHPD.

2

Konstrukce pneumatických válců odpovídá
mezinárodním standardům.

Další sortiment
Mezi další nabízený sortiment patří jednoúčelová zařízení, jako jsou parní varná
komora UNIPAR, profesionální mlýnek
na kávu, jogurtovač, univerzální sloupek
pro kempy (pro napojení vody, elektřiny,
pro odpad, výlevku chemických wc) nebo
systém automatických bezpečnostních
zarážek Calematic. Novinkou v sortimentu jsou elektrické pohony TOYO.
Mezi další patří divize obráběcích strojů, která se zabývá prodejem a servisem
CNC obráběcích strojů. V nabídce jsou
soustružnická a frézovací centra špičkové kvality od tchajwanského výrobce
Feeler, který je součástí skupiny FFG (Fair
Fraind Group). Tyto stroje jsou určeny
pro středně velké až velké výrobní dávky.
CNC frézky tchajwanské společnosti
Primero jsou určené spíše pro malosériovou a kusovou výrobu. Pro výrobu drážek
jsou v nabídce svislé obrážečky Eastar.
Nově jsou v portfoliu také CNC soustruhy
od značky DMC, která je také součástí
skupiny FFG.
Jaromír Lán

▼ INZERCE

Stránský a Petržík - Správná volba
pro strojírenský průmysl

Atypická provedení
Další řada pneumatických válců byla připravena i pro použití v hlubinných dolech
a odpovídá certifikátu pro zařízení určená
do prostředí s nebezpečím výbuchu. Tyto
válce firma vyrábí až do průměru 400 mm
a zdvihu do 3000 mm.
Pneumatické válce lze vyrobit v atypickém
provedení dle požadavků zákazníka. Například válce z nerezových komponentů, provedení do vysokých teplot a mnoho dalších.
techmagazin.cz l 43
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Nejlevnější je poruchám předcházet
Rodinná společnost Kleentek, zastupující v Čechách a na Slovensku již
téměř tři dekády japonského výrobce Kleentek, prezentovala nejnovější
zařízení na čištění olejů této značky. Jde o inovativní systém rozšiřující
možnosti předchozích řad Kleentek SP a LP.

N

Problémy řeší společně
Kleentek pro firmy připravuje různá školení
a semináře. Předkládají informace, např. že
když dochází k určitému jevu, má to pravděpodobné příčiny v konkrétních faktorech. Některé
společnosti, které se zúčastňují seminářů, mají
vysoce kvalitní týmy údržby a jejich technické
podpory na vysoké úrovni, některé naopak
kvůli charakteru výroby si raději najmou specializované odborné firmy, které jim garantují
přístup k požadovaným informacím.
Rozsah zaškolení může být v řádu hodin,
ale i týdnů, záleží na požadavcích, a liší se od
instalace k instalaci. Každý zákazník dostane
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informace, které dostat může. Kleentek jim
sdělí veškeré své znalosti (za léta působení
v oboru jich není málo), a je jen na nich, které
chtějí využít.
O své dlouhodobé zkušenosti se firma se
svými zákazníky dělí na pravidelných seminářích, kde se probírají nejrůznější aplikace
a poznatky z provozu instalovaných zařízení.
Prezentace se nezaměřují na propagaci firmy,
i když samozřejmě seznamují s novinkami, ale
vycházejí ze zaměření zákazníků. Ti přicházejí
s nejrůznějšími problémy a požadavky, pro
které se na semináři snaží najít vhodné řešení.
Unikátní je i to, že se zde setkávají lidé z konkurenčních firem, což činí tyto akce velmi
populární. Letošní seminář proběhne v hotelu
Všetice ve dnech 10. a 11. června.
„Na seminářích jsme schopni podchytit
celé průmyslové spektrum, protože jsme
všude tam, kde se používá olej. Zároveň
tato setkání obohacují i nás o další cenné
zkušenosti z praxe, které jsou jinak nedosažitelné,“ konstatuje jednatelka firmy Ludmila
Chvalinová.

2

1

Nový Kleentek s typovým označením TP
umožňuje dálkový přenos dat pro analýzy
v reálném čase.

2

Díky zapojení zařízení do provozu lze zvrátit
četnost závad v poměrně krátkém čase.

Strategie nulových poruch
Současný trend směřuje k tomu, aby firmy
využívaly stroje i technologie na maximum,
nezastavovaly provoz, a vyráběly pokud možno pořád, protože nejrentabilnější je nepřetržitá výroba. Jakýkoliv prostoj přináší obrovské
finanční ztráty.
„V posledních letech přibývá případů, kdy
firmy, které jsou ostře orientovány na vlastní
výrobu, se spoléhají výhradně na najaté odborníky. Také vzrůstá počet firem, které mají
zájem o komplexní tribologickou službu, tzn.
analýzy, kontrolovat stav strojů i technologií,
protože analýzou se lze o vnitřním stavu stroje
i zařízení dozvědět vše. Například, pokud
jde o opotřebení, které komponenty jsou
namáhané nebo v kritickém stavu vyžadujícím pozornost apod. Současně používané
analýzy jsou velmi citlivé a lze z nich s velkou
přesností určit uzly či komponenty, kde začne
nebo začíná docházet k negativním projevům,“ upřesňuje Vladislav Chvalina.
„Na návštěvě Japonska v jedné z výrobních
jednotek automobilky Toyota řekl šéf údržby,
že Kleentek jim pomohl vyřešit chronické
problémy s výrobními technologiemi (zpomalování cyklů, v létě přehřívání nebo stick-slip
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ový Kleentek s typovým označením TP
je k dispozici od pololetí loňského roku,
a nejenže vychází vstříc požadavkům
Průmyslu 4.0, ale i nyní nastupujícího trendu
pokud možno bezodpadové tzv. cirkulární
ekonomiky. Technické úpravy umožňují větší
flexibilitu v jeho používání (poskytuje širší škálu využití v různých aplikacích) a také dálkový
přenos dat pro analýzy v reálném čase.
Jak poukazuje Vladislav Chvalina, jednatel
firmy Kleentek, zařízení lze přímo implementovat do stroje a pomocí něj tak sbírat nebo
i sdílet informace o stavu, jako je teplota,
vlhkost či další ukazatele a parametry. Data,
z kterých lze vyčíst každou abnormalitu (např.
vodu či zvýšenou vlhkost v oleji), mohou být
sbírána buď u zákazníka, nebo zasílána online
přímo do firmy Kleentek. Díky citlivým senzorům lze zjistit, v který den, hodinu či minutu
se problém objevil, zatímco běžné metody
takovou situaci vyhodnotí až v řádu týdnů
nebo měsíců, což mezitím může vést k poruše stroje nebo jeho klíčových komponent
a následně k nežádoucí odstávce. A tomu
dnes již lze zabránit právě novým systémem
Kleentek.
„Pomocí nového zařízení jsme schopni
nejen ovlivnit budoucí stav stroje, ale i bezprostředně reagovat na jakékoliv anomálie.
Nejjednodušší a nejlevnější je totiž prevence,
a to je to, na čem firma Kleentek pracuje
téměř půl století, a my v Česku už téměř třetí
dekádu,“ říká Vladislav Chvalina. Díky citlivým
senzorům je vznik problému vidět okamžitě. K zákazníkovi vzápětí putuje příslušná
informace, aby mohl bezprostředně zjednat
nápravu, takže problém dál neexpanduje.

efekt). V provozu, kde docházelo k častým
výměnám čerpadel, se vystřídaly různé firmy
nabízející servisování strojů, filtraci olejů i péči
o ně. Úspěch byl zaznamenán až s nástupem
zařízení Kleentek, protože firma pojala problematiku komplexně. Podařilo se zvrátit četnost
závad na hodnotu zhruba 3 % v poměrně
krátkém čase. V současnosti se obě firmy snaží dosáhnout nulových závad, proto vyhlásily
strategii nulových poruch. Tu se nyní snažíme
prosazovat i v ČR,“ řekl Vladislav Chvalina.
K dispozici všechny možnosti
Stále více firem přichází na to, že je výhodnější, a často i výrazně levnější, využít služeb
specialistů než zaměstnávat vlastní údržbu.
„V současnosti je to více než polovina našich
zákazníků,“ konstatuje Ludmila Chvalinová.
I když full servis nabízí Kleentek již mnoho
let, poptávka nebyla zatím velká. V poslední
době se ovšem situace začíná výrazně měnit,
zákazníci to vyžadují. Tomu se přizpůsobila
a vybavila se nejmodernějšími technologiemi,
aby dokázala pokrýt všechny požadavky
a potřeby zájemců od pořízení a instalaci zařízení pro firmy, které si chtějí zajišťovat provoz
čisticích zařízení vlastními silami, přes jejich
pronájem i komplexní služby včetně monitoringu a analýz.
K nejčastějším uživatelům Kleenteku v ČR
patří hlavně sektor automotive, v poslední
době ale enormně narůstá zájem i ze strany
firem působících v energetice. Japonský
výrobce však má k dispozici i zařízení např.
▼ INZERCE

pro potravinářský průmysl a další specializované obory.
I pro stávající zařízení
Všechna zařízení Kleentek, která jsou v Česku
v provozu, fungují ke spokojenosti uživatelů,
nyní se jejich možnosti ještě rozšiřují. Noví
zákazníci už mohou využít nejnovější verzi TP
a těm, kteří mají starší provedení, lze doplnit
systém o nové senzory a technologie. Sledovací měřicí jednotky jsou k dispozici i jako
samostatná zařízení, které je možno na již
provozovaná zařízení doplnit, a tím zpřístupnit
nové možnosti i stávajícím zákazníkům.
V praxi to funguje tak, že firma nabízí každému klientovi individuální řešení instalace zařízení, reflektujícího konkrétní potřeby aplikace
daného provozu. Pro každou firmu je vhodný
jiný přístroj v jiné konfiguraci.
„Snažíme se podchytit primární problémy,
které zákazníky trápí, a na jejich řešení najít
konkrétní způsob. Navíc prodejem a instalací
přístroje naše práce nekončí, ale naopak
začíná v koncepční spolupráci,“ popisuje
systém charakterizovaný strategií nulových
poruch Ludmila Chvalinová. V podniku, kam
je přístroj dodán, zavádí firma rozborování, analýzy, systém péče o oleje, získávání
a využití maxima informací o tom, co se se
stroji děje.
Co zpočátku vypadá jako relativně nákladná investice, je ve skutečnosti ono příslovečné „první zdání klame“. Protože pro zákazníka
tím de facto končí nutnost pravidelných ná-

kladných výměn olejových náplní, jež v součtu za několikaletý provoz výrazně převyšují
náklady na pořízení systému jeho efektivního
čištění, a tím i zajištění bezproblémového
a bezporuchového chodu strojů. Olejové náplně se stávají trvalou náplní strojů a nevzniká
průmyslový odpad, jehož nákladná likvidace
navíc v tomto případě podléhá přísným předpisům. Namísto vypouštění a obměny stovek
a tisíců litrů oleje je ze zásobníků olejové
náplně odebírána jen nepatrná část v podobě
několika litrů. Tak místo tun odpadů vzniká
pouze pár kg v podobě kontaminovaného
spotřebního materiálu.
Zákazník se také vyhne rizikům, jaké
představuje v krajním případě investičně
nepoměrně náročnější oprava či výměna
poškozeného nebo zničeného strojního
zařízení. I na takovéto případy firma Kleentek
už v průběhu svého působení na českém trhu
narazila – snaha dosáhnout úspory pořízením
sice levnějšího, ale méně kvalitního oleje, sice
krátký čas vypadala jako opatření, kterým se
podařilo dosáhnout kýžené redukce nákladů,
ale ve finále se „šetrnému“ podniku krutě
vymstila v podobě mnohamilionové ztráty
v důsledku poškozeného strojního vybavení,
nucené odstávky a nesplnění zakázky. To
s sebou nese i neplánovanou nákladnou
investici do nutného pořízení nového stroje.
Což je samozřejmě extrémní, ale bohužel, jak
praxe ukazuje, nikoli nereálný případ.
Josef Vališka

Energie a energetika

V Německu ožívá myšlenka na jádro

Od začátku letošního roku se v německých médiích začaly objevovat
hlasy vyzývající k diskuzi o dalším využívání jaderné energetiky.
Dvoustranu připravil: Petr Sedlický
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tra hospodářství a bývalý
ředitel prestižního Ústavu pro
ekonomický výzkum Hans-Werner Sinn vyzývá, aby lidé
uvažovali o návratu k jádru. Jürgen Hambrecht, předseda dozorčí
rady společnosti BASF, Lino Guzzella,
profesor Technické univerzity v Curychu,
a Lars Josefsson, bývalý předseda představenstva koncernu Vattenfall, zveřejnili
text „Jaderná energie? Ano, prosím“,
v němž uvádějí, že pokud svět bere ochranu klimatu vážně, měl by se odpoutat
od jakýchkoli ideologií a zvážit využívání
jaderné energie. Profesor ekonomie
na univerzitě v Magdeburgu Reint
E. Gropp nechápe situaci, kdy se Německo vzdává uhlí, aby snížilo emise CO2,
a zároveň upouští od jaderné energie,
která může v redukci skleníkových plynů
sehrát významnou roli.
Do veřejné debaty v médiích se zapojily i některé instituce. Spolkový výbor
pro hospodářství, pracovní místa a daně
navrhuje, aby se jako „možná varianta
výroby energie bez emisí CO2“ přezkoumaly projekty zaměřené na jadernou fúzi
a malé modulární reaktory. Odborový svaz
Deutscher Gewerkschaftsbund upozorňuje, že spolková vláda dosud nezodpověděla otázku, jak bude zajištěno zásobování
proudem poté, co se země vzdá jaderné
a uhelné energie. Ze studie vypracované

Institutem pro energetiku
a hospodářství při Univerzitě v Kolíně (EWI) vyplývá,
že Německo do roku 2030
nestihne pokrýt 65 % výroby
elektřiny z obnovitelných zdrojů,
jak si vláda předsevzala. Výroba větrné
a solární energie neroste takovým tempem,
aby byl tento cíl dosažitelný – což by vyžadovalo každý den nainstalovat 3,5 větrné
turbíny. Loni byla ovšem nainstalována
v průměru jedna turbína za dva dny. EWI
přepracovala studii německé energetické
agentury s ohledem na odhady vlády, která
dokonce očekávala snížení poptávky po
elektřině o 4,5 % do roku 2030. Podle EWI
by spotřeba elektřiny měla naopak vzrůst
z 595 TWh v roce 2018 na 748 TWh v roce
2030. Zvýšení poptávky se očekává v oblasti dopravy (zejména kvůli elektromobilitě), ve stavebnictví, výrobě vodíku pomocí
elektrolýzy a v dalších odvětvích. Snížení
se naopak očekává v průmyslu.
Proti tomu, aby se debata o současné
německé energetické politice znovu otevírala, se naopak veřejně vyslovil předseda
SPD v Bundestagu Matthias Miersch,
který úvahy o návratu označil za „vysoce
nebezpečné a zcela mylné“, podobně jako
ministr životního prostředí a energetiky Jan
Philipp Albrecht ze strany Zelených, který
prohlásil, že debata na toto téma „není na
pořadu dne“.
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Z

nejnovějšího průzkumu veřejného
mínění vyplývá, že většina Němců pochybuje o tom, že samotné obnovitelné zdroje zajistí zemi dostatek proudu,
a 37 % respondentů považuje další využívání jaderné energie za smysluplné (u východních Němců je to dokonce 48 %).
Pro obnovu diskuze o německé energetické politice, která je nyní založena na
masivní podpoře obnovitelných zdrojů a odstavování jaderných a uhelných elektráren,
se vyslovuje i řada politiků, ekonomů, vědců
a průmyslníků. Hlavním důvodem je přitom
ochrana klimatu: Reaktory jsou považovány
za jediný velký zdroj elektřiny, který není
závislý na počasí a zároveň neprodukuje
skleníkové plyny.
Výslovně se pro novou diskuzi k jaderné energetice vyjádřili někteří politikové
z CDU, např. saský premiér Michael
Kretschmer, poslanec zemského sněmu
Šlesvicka-Holštýnska Hans-Jörn Arp nebo
místopředseda ekonomické rady CDU
Friedrich Merz. Také jeho stranický kolega,
předseda vlády spolkové země Sasko-Anhaltsko Reiner Haseloff, který upozorňuje v souvislosti s uzavíráním reaktorů na
riziko blackoutu. Premiér Severního Porýní-Vestfálska Armin Laschet varoval, že po
roce 2023 přijde země o více než deset
gigawatt proudu.
Profesor ekonomie na Mnichovské
univerzitě, poradce spolkového minis-

Cesta ke světlým
energetickým
zítřkům rozhodně
nebude tak zářivá a přímá,
jak si němečtí politikové
při rozhodnutí o obratu
k zelené energii
představovali.

Odstartuje fúzní reaktor novou éru energetiky?
Čína koncem loňského roku dokončila konstrukci tokamaku – fúzního reaktoru
HL-2M, který by chtěla letos uvést do provozu a ověřit možnost výroby energie
prostřednictvím jaderné fúze.

V

ýzkumné zařízení tokamaku v metropoli Čcheng-tu provincie S’-čchuan,
jak informovala agentura Nová Čína,
bylo dokončeno 27. prosince 2019 a spuštěno by mělo být ještě v průběhu letošního
roku. „Umělé Slunce“, jak je čínský reaktor
nové generace nazýván, má dosáhnout
plazmatu o teplotě až 200 mil. stupňů Celsia, což je ve skutečnosti několikanásobně
vyšší hodnota, než dosahuje skutečné
Slunce, v jehož jádru je teplota zhruba
15 mil. stupňů Celsia a jehož procesy,
které se v něm odehrávají, se v čínském
výzkumném zařízení snaží vědci replikovat. Extrémně vysoké teploty vedou
Nedávno
dokončený
ke spojení jader dvou nebo více
čínský tokamak
atomů a dochází k procesu vytváHL-2M se připravuje
řejícímu energii podobně, jako se to
na zahájení svého
odehrává ve Slunci.
na HL-2M a jeho příprava na
provozu.
Jak uvedl šéf projektu Duan Xuru,
spuštění podle plánu. Podle
jde vlastně o vylepšení a zásadní úpravu
odborníků půjde o další důlestaršího tokamaku HL-2A na modernější
žitý mezník na cestě k realizaci řízené
zařízení, které bude schopné lépe, kontrojaderné fúze, a vývoji technologie, od níž
lovaně a účinněji vytvářet extrémně horké
si svět slibuje zásadní průlom ve výrobě
plazma, a vysoce překonávat vše, co
čisté energie, zatím se však nepodařilo
starší zařízení nabízelo. Podle dostupných
objevit nákladově efektivní způsob, jak
zpráv probíhá upgrade tokamaku HL-2A
udržet extrémně horké plazma uzavřené

a stabilní dostatečně dlouho na to, aby
k fúzi došlo.
Během posledního půlstoletí byly po celém světě v experimentálních laboratorních
prostředích instalovány stovky malých tokamaků. Čínský HL-2M, který je součástí projektu EAST (Experimental Advanced Superconducting Tokamak) neboli Experimentální
pokročilý supravodivý tokamak, jak zní jeho
oficiální název, je zatím největším zařízením
svého druhu. Vědci jej poprvé zapojili v roce
2006, ale až v roce 2018 v něm dosáhli 100
milionů stupňů Celsia – polovinu optimální
teploty, kterou by podle výzkumníků měl
dosáhnout v roce 2020 – a dokázali udržet
ji po dobu rekordních 10 sekund.
V dosavadních experimentech bylo nutné
teplo pro plazmovou fúzi dodávat, EAST, který má sám udržovat teplo potřebné k fyzikální
reakci, je ověřovacím zařízením koncepce pro
větší plazmový fúzní reaktor. Od ostatních ve
světě provozovaných či projektovaných tokamaků se čínský HL-2M podle dostupných
informací odlišuje tím, že využívá flexibilní
magnetické pole, které budou moci operátoři
zařízení do určité míry nastavovat, a upravovat pracovní podmínky zařízení.

První arabská jaderka získala licenci
Spojené arabské emiráty vydaly provozní licenci pro první jadernou elektrárnu
v arabském světě a společnost Nawah Energy, která je provozovatelem
komplexu Barakah, může začít s přípravami na komerční provoz.
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J

adernou elektrárnu Barakah v emirátu Abú Zabí, kterou postavila
společnost KEPCO (Korean Electric
Power Corporation), měla zahájit provoz
už v roce 2017, spuštění prvního reaktoru
však bylo několikrát odloženo. Nyní, po
získání provozní licence na 60 let, už nic
nebrání provozovateli elektrárny, společnosti Nawah Energy (společný podnik
KEPCO a ENEC – Emirates Nuclear Energy Company), zavážet palivo a připravit
elektrárnu na zkušební provoz. SAE se
tak stanou nejnovějším členem klubu
tří desítek zemí provozujících jaderné
elektrárny. Výroba elektřiny by tak mohla
být zahájena během května nebo června
letošního roku, přičemž s dosažením plné
kapacity se počítá po ca osmi měsících

od zahájení výroby. Po úplném dokončení
by elektrárna Barakah, do níž společnost
ENEC investovala 24,4 mld. dolarů, měla
mít čtyři identické reaktory typu APR-1400
s celkovou kapacitou 5600 MW, a do roku
2050 pokrývat čtvrtinu celkové spotřeby
elektřiny v zemi.
Spojené arabské emiráty jsou významným producentem a vývozcem ropy (třetím

největším exportérem OPEC), své energetické zdroje ale chtějí rozšířit, což vedlo
k rozhodnutí o výstavbě jaderné elektrárny s cílem uspokojit rostoucí poptávku
po elektřině. Korejci budou čtyři tamní
bloky i servisovat, protože Emiráty trápí
nedostatek kvalifikovaných jaderných inženýrů, což byl i jeden z hlavních důvodů
odložení oficiálního provozu.
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Plastové lano vydrží více než ocelové
I když ČR patří mezi suchozemské státy, působí zde řada firem, které
dodávají unikátní produkty pro námořní aplikace – ať už jde např. o lodní
jeřáby, nebo třeba lana využívaná na lodích.

S

polečnost Lanex vyvinula nový typ
vysokopevnostního lana určeného
pro námořní dopravu. Novinka nabízí
ve své kategorii skvělé parametry – vyniká
zejména výjimečnou pevností, která je 8krát
vyšší ve srovnání s ocelovým lanem o stejné hmotnosti.
Výroba lan pro lodní průmysl má v Bolaticích na Opavsku dlouhou tradici, provaznická výroba zde funguje od roku 1949.
Od roku 1992 disponuje i vlastní vývojovou
laboratoří pro vývoj nových typů lan. Na
základě poptávky trhu začala firma, která
vyrábí lana a produkty z přírodních a syntetických vláken, nahrazovat dosavadní polypropylenová lana typy s lepšími parametry
(lehčí, pevnější, odolná proti oděru,…).
K jejich výrobě používá nejen produkty
využívající kombinaci polypropylenu (PP)
a polyethylenu (PE), tzv. polysteelu, který si
i sama vyrábí, ale také kombinaci různých
typů syntetických vláken a vysokopevnost48 l 03-2020

ních vláken nové generace (konkrétně jde
o vysokopevnostní PE vlákno). Jak napovídá označení polysteel, jde o materiál konkurující svými pevnostními parametry klasické
oceli, který umožňuje snižovat průměr lan
při zvyšování jejich odolnosti.
„Dá se říci, že toto lano nahrazuje mnohem větší průměry lan, které se užívaly
dosud. Například průměr lana 68 mm je
možné nahradit tenčím a lehčím lanem

o průměru jen 34 mm, které dokonce - na
rozdíl od klasických ocelových lan - ve vodě
plave, což je jeho výraznou výhodou“, uvedl
ředitel Lanexu Martin Václavek.
Do vývoje nového vysokopevnostního
lana, který trval zhruba rok, investovala
firma téměř 26 mil. Kč, z čehož polovinu zaplatily evropské dotace. Bylo nutné pořídit
např. výrobní stroje na přípravu materiálu, pletení lana a následnou termofixaci,
která zajišťuje zvýšení pevnosti lana. Lana
již úspěšně prošla procesem certifikace,
garantujícím splnění požadavku minimální
pevnosti v tahu předepsané normou. Novinku určenou pro kotvení námořních lodí
bude firma dodávat hlavně do Německa,
Belgie, Nizozemska a Francie. Nový typ vysokopevnostního lana posílí pozici firmy na
světových trzích. Obdobná lana totiž vyrábí
maximálně 10 firem na celém světě.
Josef Vališka
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Polysteelové lano
vyniká 8krát vyšší
pevností ve srovnání
s ocelovým o stejné
hmotnosti.

Plast jako vypínač pro teplo
Vědci vyvinuli nové polymerní nanovlákno, které dokáže regulovat tok tepla 2,5krát
efektivněji než jakýkoli jiný materiál na Zemi.

P

olymery se používají k vývoji různých
materiálů, jako jsou plasty, nylony
a kaučuky. Ve své nejzákladnější
podobě jsou tvořeny spoustou identických molekul spojených jako řetěz. Pokud
se podaří konstruovat molekuly tak, aby
se spojovaly určitými způsoby, je možné
ovládat vlastnosti výsledného polymeru.
A právě pomocí této metody dokázal tým
vědců z Carnegie Mellon University pod
vedením docenta Sheng Shena vytvořit
polymerní nanovlákno, které je silné, lehké,
tepelně vodivé, elektricky izolační
a biologicky kompatibilní – při
Jakmile
šířce menší než 100 nm (pro
se zvýší teplota
polymerního vlákna,
srovnání: lidský vlas má
molekulární struktura
tloušťku asi 100 tis. nm).
se změní z uspořádané
Na základě výzkumu,
krystalické struktury na
o němž vědci informovali
šestiúhelníkovou.
v odborném časopise Science
rou, ale jakmile se zvýší teplota poAdvances, vytvořili nový polymer,
lymerního vlákna na ca 340 Kelvinů,
který se může rychle transformovat
molekulární struktura se změní a stane
z vodiče na izolátor a zpět. Když je vodičem,
se šestiúhelníkem. K transformaci dochází,
teplo se přenáší rychle, když je izolátorem,
protože teplo ovlivňuje molekulární vazby.
přenos tepla probíhá mnohem pomaleji.
Spojení molekul zeslábne, takže segmenty se
Přepínáním mezi těmito dvěma stavy může
mohou otáčet,“ říká Sheng Shen. Tento typ
regulovat svou vlastní teplotu i teplotu svého
přechodu je známý jako přechod pevná látkaokolí, a být využit pro zařízení, jako je např.
-pevná látka, a přestože polymer dosáhne
lednička nebo počítač.
teploty blízké jeho bodu tání, zůstává pevný.
Aby bylo možné přepínat mezi vysokou
Při studiu transformace polymeru se
a nízkou vodivostí polymeru, musí se změnit
vědci soustředili na to, jak se změnila jeho
samotná jeho struktura. Tato transformace je
vodivost, a pro porovnání shromažďovali
aktivována pouze teplem. „Polymer začíná
data i o jiných fázových přechodech. „Když
s vysoce uspořádanou krystalickou struktuse podíváte na všechny materiály, které

máme na Zemi, je faktor změny vodivosti nanejvýš čtyři. Zde jsme objevili nový
materiál, který může mít tento faktor kolem
deseti,“ vysvětluje Sheng Shen.
Strukturální změna se navíc může stát
rychle, v rozmezí 5 K. Je reverzibilní, což
umožňuje zapnutí a vypnutí jako spínač.
Materiál dokáže zvládnout mnohem vyšší
teploty než jiné tepelné regulátory a zůstává stabilní až do 560 K. A díky založení na
teplu nevyužívá tolik pohyblivých částí jako
obvyklé způsoby chlazení, takže je mnohem
efektivnější.
Petr Sedlický

Plasty pomáhají inovovat převody
Firma Norelem uvedla na trh nový sortiment plastových převodů
s ozubenými koly, které představují cenově výhodný a vysoce účinný doplněk
k nabídce pro konstruktéry.
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P

řevody s ozubenými koly jako nejčastěji používaný typ převodů jsou
základní komponentou pro přenos
sil bez prokluzu z jedné hřídele na druhou.
Jde o klíčový prvek pro mechanismy, kde
je třeba měnit směr otáčení, např. když je
třeba zdvíhat a spouštět břemeno.
Sortiment Norelem, čítající 45 000 položek, zahrnuje samozřejmě i převody s kovovými ozubenými koly, avšak pro lepší
podporu zákazníků z oblastí automatizace
a strojního inženýrství nabízí firma i jejich
plastovou alternativu ve všech standardních velikostech s počtem zubů od 12

do 38. Plastová ozubená kola nabízejí
vynikající pevnost i přesnost a jsou vhodná
i pro nejnáročnější prostředí. Převody s nimi

jsou nejen cenově výhodné,
ale mají i další přednosti: jsou
lehčí a více korozivzdorné
a vyžadují minimální údržbu.
Pro složitější úlohy je možné
převody s čelními ozubenými
koly kombinovat s ozubenými hřebeny nebo kuželovými
ozubenými koly, které jsou
rovněž dostupné v katalogu
normalizovaných dílů „The Big
Green Book“, poskytujícímu konstruktérům
a technikům obsáhlý a přehledný sortiment
certifikovaných komponent.
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Internet v letecké dopravě
čeká na restart

Skupina dopravců a technologických společností představila koncept
jednotných standardů, které mohou být prvním krokem k vytvoření
skutečně funkční letecké sítě wifi připojení.

N

ová éra konektivity, která by nabídla
širší možnosti dopravcům i cestujícím, je cílem neziskové skupiny
Seamless Air Alliance, tvořené 30 společnostmi. Aliance prosazuje technologickou architekturu, jež by měla přinést do
vzduchu internetové připojení obdobné
kvality jako u pozemních sítí. Klíčem má být
společná infrastruktura využívající modulární systémy připojení za letu s otevřenými
rozhraními.
Aliance zahrnuje Airbus, aerolinky Delta
Air Lines, výrobce zařízení a satelitních
systémů, jako jsou Panasonic Avionics,
Intelsat, Nokia, Vodafone a další firmy, které
chtějí zavést globální standard pomocí protokolů odvozených od byznysu pozemních
mobilních sítí a wifi. Podle agentury Routehappy má v současnosti nějakou nabídku
internetového připojení zhruba stovka aerolinek. Ale jde pouze o možnost např. dobít
si v letadle elektronické zařízení, SMSkovat
nebo telefonovat za letu. Ovšem tyto systémy mezi sebou vzájemně nespolupracují.
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Každý dopravce má vlastní systém a řeší
tuto službu samostatně s výrobcem letadla
a svým internetovým providerem, což služby citelně prodražuje.
Jack Mandala, bývalý výkonný ředitel
Qualcommu a generální ředitel aliance řekl,
že „letecké společnosti dnes mají vybavení,
které funguje pouze s poskytovatelem, kterého si vybraly, což by přijetí univerzálního
rámce mohlo zásadně změnit.“ Plánovaný
projekt charakterizuje jako integrovaný
systém, kdy by cestující zůstávali připojeni
od letištního terminálu přes odbavení až
po vlastní let, dokonce i na přestupu mezi

Nová architektura
by měla přinést do
vzduchu internetové
připojení obdobné
kvality jako u pozemních sítí.

jednotlivými lety. Jejich
mobilní připojení by
migrovalo z jednoho
systému do druhého,
bez nutnosti dalšího přihlášení. Podle
Jacka Mandaly přilákají
sjednocené standardy
na trh nové internetové
společnosti, což posílí
konkurenci a kvalitu
v odvětví.
„Dosavadní slabinou
u připojení za letu byly
vysoké náklady. Nové
protokoly by tak mohly
leteckým společnostem
ušetřit miliardy dolarů,
což by umožnilo rychlé
přijetí nových technologií,“ uvedla skupina
ve svém prohlášení.
V praxi to znamená, že
letecké společnosti by
byly schopny efektivněji
spravovat své nabídky
wifi a snadno měnit poskytovatele, protože
do hry vstupuje i nová generace družicových sítí na oběžné dráze Země, nabízející
online konektivitu jako Starlink Elona Muska, OneWeb podporovaná Softbank Group
či projekt Kuiper společnosti Amazon.
Realizace však bude ještě vyžadovat zapojení řady dalších klíčových průmyslových
hráčů, nicméně Jack Madala je přesvědčen,
že je pouze otázkou času, než se odvětví
spojí s normami, které snižují náklady leteckých společností.
Nástup těchto standardů srazí umělé bariéry, které dnes brzdí růst tohoto trhu. Mezi
nimi figurují zejména vysoké ceny, úzká
hrdla v kapacitě vyhrazené šířky pásma,
riskantní povaha zadávání čísel kreditních
karet, „šmírování“ cestujících na sousedním
sedadle a obecné prostředí závadového
chování při připojování na různých sítích
s různými zařízeními. U letů, které nabízejí
přístup k wifi, odrazuje tento nepohodlný
scénář cestující od připojování, takže službu
využívá méně než desetina z nich.
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Dvoustranu připravil: Kamil Pittner

Svět podle Cisca
V roce 2023 budou mít téměř tři čtvrtiny lidí na světě mobilní internet
a více než 10 % všech připojení bude realizováno prostřednictvím 5G technologie,
předpovídá nová studie Cisco.

K

aždoroční analytická zpráva Cisco
Annual Internet Report se věnuje
mobilním, wifi i pevným sítím a přináší
kvantitativní projekce růstu uživatelů, zařízení a připojení, výkonu sítě. Její poslední
vydání popisuje příslušné trendy od roku
2018 do roku 2023, a přináší i údaje
o kvalitě připojení v jednotlivých zemích
včetně ČR.
Za posledních 50 let přinesla každá
dekáda novou mobilní technologii. Požadavky uživatelů i firem na parametry připojení
přitom stále rostou. Ke stěžejním oblastem
studie patří nastupující síť 5G. Její parametry
připojení by měly umožnit vytvářet infrastrukturu, která pomůže rozvoji i využití AI a IoT od
autonomních automobilů až po inteligentní
města. Rychlost 5G připojení má v roce 2023
dosahovat v průměru 575 MB/s, což je 13krát
vyšší rychlost než u průměrného mobilního
připojení v současnosti.
Mobilní konektivitu bude mít podle
analytiků studie k dispozici 5,7 mld. lidí, což
představuje přes 70 % světové populace,
a 66 % z ní (5,3 mld.) bude využívat internet. Na jednoho člověka tak bude připadat

dvojnásobek) a posílí i průměrná rychlost
mobilního připojení, která by z loňských
13 Mbps měla narůst na 44 Mbps.
Pokud jde o kvalitu připojení k síti,
vykazuje pevné připojení v ČR průměrnou
rychlost downloadu 38,5 Mbps (median
18,9 Mbps), uploadu 21,4 Mbps
(median 8,5 Mbps), a průměrná
latence je 19 ms (median
Rychlost 5G
3,6 připojených zařízení a na
15 ms). U mobilního připojení
připojení má v roce
domácnost 10, přičemž téměř
v ČR bude průměrná rychlost
2023 dosahovat v průměru
575 MB/s, což je 13krát
polovina všech zařízení (47 %)
downloadu 38,4 Mbps (mevyšší rychlost, než je dnes
bude zahrnovat videa a druhou
dian 19,1 Mbps) a upload
u průměrného mobilního
polovinu budou tvořit systémy
15,3 Mbps (median 11,3 Mbps)
připojení.
M2M (Machine to Machine).
při průměrné latenci 30 ms
Do roku 2023 naroste počet
(median 26 ms). Což jsou hodnoty
hotspotů čtyřnásobně na 628 milionů
většinou nad průměrem zemí střední
a počet wifi hotspotů se dokonce ztřináctináa východní Evropy, kde ČR patří v tomto
sobí. Tyto připojovací uzly budou tvořit
případě mezi lepší státy v regionu.
11 % všech hotspotů. Průměrná rychlost
Méně potěšitelnou je ovšem skutečnost, že
wifi připojení vzroste z 30 Mbps na 92 Mbps,
stejně jako výkonové parametry připojení jsou
tedy na trojnásobek té dnešní. Pozadu ovšem na vzestupu i bezpečnostní rizika a kybernenezůstane ani výkon ostatní síťové konektické hrozby: Pokud jde o bezpečnost mezi
tivity: Průměrná rychlost pevného připojení
lety 2018 a 2019, studie konstatuje, že frekvzroste od roku 2018 ze 46 Mbps na
vence DDoS útoků narostla o 39 %, přičemž
110 Mbps v roce 2023 (tedy na více než
rozsah největšího útoku vzrostl o 63 %.

Zákeřný malware s hadím jménem
Společnost Acronis vydala varování před hrozbou útoku ransomwaru
Snake (jinak také EKANS – pozpátku). Tento vyděračský software útočí
na průmyslové řídicí systémy (ICS).

FOTO: Acronis, Telset

R

ansomware, který se poprvé
objevil v prosinci minulého roku,
zastavuje specifické procesy
vztahující se k ICS operacím a maže
Windows zálohy. Neútočí na jednotlivé stroje, ale na celé sítě. Do systému
vstupuje prostřednictvím nezabezpečeného protokolu vzdáleného přístupu
a k distribuci využívá spamové pošty
a nakažených příloh. Také se ale může
do systému dostat s využitím botnetů,
exploitů, infikovaných inzerátů, napadených webů, falešných aktualizací či
infikovaných instalačních souborů. Zatím
není k dispozici žádný nástroj k dešifrování, nicméně systémy lze ochránit
funkčností Acronis Active Protection,
která je integrována do všech řešení
Acronis, typicky pak v řešení Acronis

Cyber Backup pro podnikové zálohování
a kybernetickou ochranu.
Active Protection je schopna tento zero-day útok a ransomware detekovat, zabránit
šifrování v reálném čase, a následně navrátit poškozené soubory do původního stavu.
Průmyslové podniky jsou jedním z nejohroženějších odvětví. Útočníci počítají
s tím, že každý den zastavené výroby představuje ohromné finanční ztráty a firmy pak

pod tlakem výkupné nakonec
zaplatí. „V zásadě mají firmy
tři možnosti: Zaplatit výkupné, obnovit své systémy bez
zaplacení či preventivně pořídit
takové řešení, které je uchrání
od prvních dvou situací. Není
těžké uhodnout, že prevence
je ze všech tří možností ta
nejméně nákladná – časově
i finančně,“ uvedl Zdeněk Bínek
ze společnosti Acronis v ČR.
Ransomwarovým útokům čelilo
v nedávné době mnoho průmyslových
společností po celém světě včetně výrobních firem Nissan, Renault, Norsk Hydro,
TSMC či ASCO. V České republice zažila
útok na svou infrastrukturu koncem minulého roku také společnost OKD, která
musela v důsledku napadení na čtyři dny
přerušit těžbu.
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Zbraně, které by ocenil
i James Bond

Použití nejrůznějších zbraní na pozemních bojištích či ve vzduchu se již
nesetkává s problémy, ale ve vodě, zejména pod ní, je to něco jiného.
1

P

odvodní zbraně vyžadují speciální
systémy, které zpravidla nebývají
v rozměrech vhodných pro individuální vojáky, ačkoli ti by (zejména
v případě speciálních složek) jejich služby
nezřídka potřebovali. Problém je hlavně
vysoká hustota prostředí, která klade
konvenčním projektilům velký odpor (voda
je více než 800krát hustší než vzduch),
a způsobuje, že střela (a to i větší ráže) už
po několika metrech či dokonce i na kratší
vzdálenost, ztrácí účinnost a klesá ke dnu.
Při střelbě ze vzduchu do vody je to ještě
horší. Dráha projektilu bývá odkloněna,
takže střelba je absolutně neúčinná. Tedy
až dosud.
Tyto situace se v případě výbavy speciálních složek řešily nahrazováním klasické
munice speciálními šipkami či harpunami,
které si s vodním prostředím poradí sice
lépe (jak zná každý fanoušek „bondovek“),
ale na druhou stranu mají svá omezení při
použití mimo něj. Zbrojaři proto museli řešit
otázku, jak se s těmito problémy vypořádat
a nabídnout vojákům zbraň nebo munici,
která by fungovala pokud možno univerzálně.
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Americké střely
Nedávno svou odpověď představila americká firma DSG Technologies v podobě
speciální tzv. superkavitační munice

Vysoká hustota vody
klade konvenčním
střelám velký odpor,
čímž dochází ke ztrátě
účinnosti.

1

Test speciální superkavitační
munice CAV-X.

2

CAV-X může být použita ze
vzduchu do vody bez výrazné
ztráty účinnosti.

3

Původní automatická puška APS
byla určena na podvodní střelbu,
její munice s dlouhou špičkou
nabízela dostřel až 30 m.

4

Konstrukce nové útočné
zbraně ADS kombinuje výhody
kalašnikova, granátometu
a podvodní pušky.

CAV-X. Má špici, která při pohybu vodou
vytváří malou vzduchovou bublinu, umožňující výrazně snížit odpor vody a tření.
Tento jev zvaný superkavitace používá
např. ruské ponorkové torpédo VA-111
Škval (viz blok).
Superkavitační munice má být účinná
jak proti cílům pod vodou, tak i těm nad
ní. Firma pracuje na dvou typech nábojů:
Zatímco verze A2 je náboj určený pro střelbu
ve vzduchu proti cílům na zemi nebo pod
vodou, varianta s označením X2 je vyvíjena
speciálně pro střelbu pod vodou. Munice má

3

být navíc použitelná se všemi typy zbraní,
které používají americké speciální síly,
takže nebude zapotřebí žádných
úprav apod. Pokud lze věřit
informacím výrobce, na které
se odvolává
např. server Defense One, má přesnost nábojů dosahovat
pod vodou vynikajících
parametrů – při střelbě na 45 m by kulka
měla klesnout maximálně o 5 cm pod místo,
které střelec zaměřil. 50kalibrová střela
CAV-X by měla překonat bez problémů 60m
vzdálenost, a ze 17 m by měla být schopná
prorazit až 2cm ocelový plát (což by dávalo
šanci na průstřel pláště ponorek). Poradit
by si měla např. i s neprůstřelnou vestou.
Při testech prorazila střela CAV-X vypálená
z Coltu AR-15, 13 bloků balistické želatiny,
každý o tloušťce 40 cm. Jde o materiál, který
FBI používá při balistických zkouškách jako
simulaci lidského těla, má větší hustotu než
voda a běžný projektil pronikne jen několika
bloky.

FOTO: DGS Technologies

Torpédo,
před nímž není úniku

Ruská armáda přivedla podvodní zbraňové systémy na vysokou úroveň, jak
dokumentuje unikátní „supertorpédo“
s označením V-111 Škval (Vichřice).
Existenci této zbraně přiznali Rusové

4

Ruské zbraně
Ještě o krok napřed jsou
však zřejmě v tomto směru
Rusové (v bývalém Sovětském
svazu začal vývoj podvodních
zbraní pro potápěče už před
50 lety), kteří vyvinuli nejen speciální munici
umožňující účinnou střelbu pod vodou,
ale celou „obojživelnou“ zbraň. Kromě
„potápěčské pistole“ SPP-1, jejíž maximální účinný dostřel závisel na hloubce
(např. v 5m hloubce dostřelila do ca 17 m,
ve 20m hloubce do 10 m a dokonce i ve
40m hloubce až do 6 m), to byla nejdříve
automatická útočná puška APS (Avtomat
Podvodnyj Specialnyj) vyvinutá pro potřeby

teprve v 90. letech. Jde o střelu odpalovanou z ponorek, která využívá fyzikální
jev zvaný superkavitace. Jde o již známý
jev, ale až v této podobě dotažený do
fáze praktického využití. Kolem torpéda
se při rychlosti nad 100 km/h vytvoří
vzduchový obal (jakási bublina), v němž
se střela pohybuje mnohem rychleji, než
když musí překonávat odpor vodní masy.
To dává Škvalu pod vodou neuvěřitelnou rychlost – až 370 km/h, před níž při
jeho 9km dosahu nemají lodě či ponorky
protivníka šanci provést účinný obranný
manévr natož uniknout.
Nevýhodou je však hlučnost a proud
bublin, který Škval při svém pohybu ve
vodě produkuje, takže může prozradit
polohu ponorky, z níž byl vypuštěn.

jednotek Specnaz. Pod
vodu byla určena i speciální munice s výrazně
dlouhou střelou, připomínající šipku (nabízela
dostřel asi 30 m). To si
vyžádalo i odpovídající
úpravu zásobníků. I tak byl
ovšem účinný dostřel zbraně
pod vodou omezený – v 5m hloubce
ca 30 m, s rostoucí hloubkou se však drasticky snižoval, ve 40 m pod vodou klesl na
10 m. Na souši měla zbraň efektivní dostřel
jen 50 m, navíc se hlaveň silně opotřebovávala – výrobce garantoval pod vodou výdrž
2000 výstřelů, na suchu byla její životnost
jen desetinová. To samozřejmě vedlo k potřebě vývoje dokonalejší zbraně a na APS
pak navázala modernější zbraň v podobě
útočné pušky ADS (Avtomat Dvuchsrednyj
Specialnyj), která právě nyní vstupuje do
služby u vojsk. Její konstrukce kombinuje
výhody kalašnikova, granátometu a podvodní pušky. Podle tvrzení výrobce se svými
parametry na souši vyrovná nejnovějším
modelům útočných pušek Kalašnikov.
Pro ADS byla vyvinuta i speciální podvodní munice 5,45 x 39 mm PSP, ale na
rozdíl od předchozí verze je rozměrově
stejná jako munice pro standardní pušky
Kalašnikov AK-74, takže rychlý přechod od
střely pod vodou k pozemní a naopak lze
řešit pouhou výměnou zásobníku (používá
klasické zásobníky z AK-74 na 30 nábojů).
Při střelbě na souši dosahuje údajně stejné
přesnosti jako AK-74M, dostřel ve vodě je
pak na úrovní pušky APS – v 5m hloubce
konkrétně 25 m. ADS může používat i granátomet ráže 40 mm, fungující rovněž pod
vodou i na souši. Na souši běžné granáty
VOG-25, pod vodou pak speciální VOG-25P. Puška může být opatřena i tlumičem,
různými zaměřovači a dalším příslušenstvím.
Petr Kostolník
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RallyE Lindbergh:
Elektrické stroje vzlétnou už na jaře
První oficiální závody elektrických letadel se odehrají už letos,
a nebude to „letecká e-formule 1“, jak je označován připravovaný
velkolepý soutěžní projekt v arabských emirátech,
ale evropská soutěž elektroletadel.
1

2

R

ekordy v letectví kdysi plnily titulky
novin po celém světě. První lidský
let, první motorizovaný let nebo první
přistání na Měsíci se pamatují dodnes.
Charles Lindbergh, který se v roce 1927 stal
první osobou, která se odvážila k samostatnému letu přes Atlantik, je také známý všem
leteckým fanouškům. Nyní je v letectví další
výzva: elektrický let.
Organizátoři mezinárodního leteckého
veletrhu Aero ve Friedrichshafenu – místa
se slavnou leteckou tradicí, odkud kdysi
vzlétaly vzducholodě hraběte von Zeppelina – chtějí navázat na tuto tradici. Letecké
stroje pro 21. století, které jsou poháněné
elektrickou energií, se budou snažit o další
průlom v letecké historii. Na veletrhu Aero,
jehož letošní ročník proběhne na letišti ve
Friedrichshafenu od 1. do 4. dubna, byly
prototypy těchto elektřinou poháněných
strojů vystavovány už několik let v rámci
výstavy e-flight. Nyní je na čase, aby se
ukázalo, co dokážou při první elektrické
rallye ve dnech 30. a 31. března 2020. Dva
dny před začátkem veletrhu Aero 2020
54 l 03-2020

1

Stroj pohání elektrická jednotka firmy Geiger
Engineering.

2

Volty místo oktanů: Alpha Electro „tankuje“.

3

Alpha Electro, z dílny Pipistrelu, je jedním
z průkopnických strojů létajících na elektřinu.

tak elektrická letadla poprvé vzlétnou na
velkolepé rallye, která navazuje na úspěšné
shromáždění ultralehkých strojů (UL
kategorie) v polovině 80. let, jež pomohlo
těmto ultralightům, aby v té době dosáhly
potřebný průlom. Stejně jako kdysi musí
i dnes první elektrická letadla dokázat, že
jsou schopna dokonale fungovat.
Trasa letu vede podél Bodamského jezera
k prvnímu mezipřistání na letišti Regio

Dva dny před
začátkem veletrhu
vzlétnou elektrické
stroje na svou první
velkolepou rallye.

Mengen, které nedávno získal stát Bádensko-Württembersko pro výstavbu zkušební
platformy pro elektrické a autonomní létání.
Odpovídající otočné body na trase musí být
zdokumentovány a tyto fotografické soubory budou po přistání vyhodnocovat soutěžní
sudí. V Mengenu lze baterie soutěžních
strojů nabíjet nebo vyměňovat podle potřeby a po doplnění energie pokračuje rallye
na své druhé místo přistání na kluzákovém
letišti Bad Waldsee-Reute, kde první soutěžní den končí. Druhý den soutěže poletí
stroje kratší trasu bez mezipřistání na cílové
letiště ve Friedrichshafenu. Přílet je naplánován tak, aby první letadlo dorazilo kolem
11 hod, před započetím tiskové konference
veletrhu. Po přistání je měřena skutečná
spotřeba energie letounu, která se započítává do hodnocení. Ceny se budou udělovat
v každé ze tří soutěžních kategorií.
Každý den bude na výstavě vysílat televizní tým reportáže z první elektrické Lindbergh rallye na velkoplošné obrazovce.
Josef Vališka

FOTO: Aero
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Nejkomplexnější mapa mozku mouchy
Vědci vytvořili pomocí pokročilých technologií unikátní projekt digitálního zmapování
mozku mouchy. Jejich výzkum byl publikován v biologickém periodiku bioRxiv.

D

rosophila melanogaster, jinak známá
jako ovocná muška (octomilka), má
přes svou miniaturní velikost docela
působivý mozek, který obsahuje přes
100 000 neuronů (mozkových buněk). Nyní
můžeme poprvé vidět asi čtvrtinu těchto
neuronů, čítající přes 4000 různých druhů,
a miliony jejich spojení (synapsí) v mozku.
Vědci Googlu a Janelia Research
Campus, součásti lékařského institutu
Howarda Hughese v americké Virginii, úspěšně dovršili to, co označují za
„nejkompletnější mapu mozku mouchy,
jaký kdy byl vytvořen“. Mapa (schéma
zapojení neboli konektom) vypadá jako
3D klubko propletených šňůrek. Pomocí
neonových barev představuje různé části
mozku. Vědci mohou mapu rozebrat a izolovat mozkové regiony, které se zabývají
čichem, pachem, viděním či schopností
navigace, a provrtávat se do mozkových
spojení, která by chtěli vidět.
„Bude to poprvé, kdy se můžeme
opravdu podívat na organizaci nervového
systému se 100 000 neurony v synaptickém měřítku,“ uvedla Virgen Jain,
vědecká pracovnice Google s tím, že bez

1

výkonných mikroskopů, analýzy dat, pokroků v zobrazovací technice a algoritmů
hlubokého učení by tento projekt mohl
trvat i desetiletí.
K mapování použili vědci 5denní samičku
octomilky a vlastní přípravek k mikrodisekci
centrálního nervového systému mušky, který vložili do epoxidové pryskyřice. Výsledkem byl plně obarvený mozek s tmavějšími
synapsemi (což usnadnilo jejich detekci),
jenž byl poté krájen na tenké řezy o tloušťce
20 mikronů. K zachycení složitých malých
mozkových spojení posloužila skenovací
elektronová mikroskopie se soustředě-

1

Konektom – působivá 3D vizualizace nervových
spojení v mozku octomilky.

2

Zvýrazněná oblast ukazuje část centrálního
mozku octomilky, která byla rekonstruována.

2

ným iontovým paprskem. Při ní mikroskop
zaostřeným paprskem jemně odtavuje malé
kousky tkáně, které poté bombarduje ionty
galia, aby je vyleštil na atomové úrovni.
Když je celý mozek rozřezán, vytvoří se jeho
digitální verze.
Uložit všechny tyto obrázky by vyžadovalo asi 100 TB (místo potřebné pro
100 mil. fotografií). Vědci vytvořili počítačové algoritmy, aby spojovaly obrázky
dohromady, a automatizovali tak proces
prováděný kdysi ručně.
Kamil Pittner

Chlupáči už nejsou pro senzory problém
Senzory, které přilnou k pokožce, aby umožnily sledovat životní funkce u lidí,
nešly používat u zvířat, jejichž tělo pokrývá srst. Britští vědci ale našli řešení
a vyvinuli senzor použitelný i v takovémto případě.

FOTO: Google, Janeila, Imperial College London

V

ýzkum, publikovaný v časopise
Advanced Functional Materials,
popisuje stetoskopické zařízení
vyvinuté výzkumníky Imperial College
London, využívající směs rozmačkaného silikonu a vody s mikrofonem uvnitř.
Vysoce flexibilní, roztažitelný a mechanicky robustní nízkonákladový kompozit je
vyroben zcela novým způsobem pomocí
zapouzdření vody a hydrogelů se silikony.
Využívá schopnost zvukových vln cestovat tělem. V kombinaci s konvenčními
akustickými měniči umožňuje sledování
srdečních a respiračních vzorců v reálném čase přes vrstvy oděvů (nebo zvířecí
srsti), bez nutnosti přímého kontaktu
s kůží. Překonává komerční stetoskopy
na bázi kovu a je méně citlivý na pohyb.
Když se senzor aplikuje pomocí popruhu na srst zvířete, vytéká směs dolů,

který je vhodný pro použití s chlupatými
zvířaty.
Novinka již byla úspěšně vyzkoušena na psech, ale měla by stejně dobře
fungovat na široké škále kožešinových
zvířat. Zařízení lze použít např. k monitorování domácích zvířat, když se podrobují chirurgickému zákroku, aniž by bylo
nutné oholit jejich srst pro umístění
tradičního senzoru pro získání
Schéma
dat. Může také najít uplatnění
znázorňuje, jak
aby vyplnila všechny mezery
u speciálních psů vycvičených
je zařízení postupně
mezi ní a tělem zvířete, čímž
na hledání výbušnin sledoformováno ze silikonu
a vody, přičemž hotový
odstraní veškeré probleváním jejich fyziologických
produkt je zobrazen
matické vzduchové bubliny.
reakcí, kdy zavětří výbušninu.
dole.
Díky tomu je mikrofon snadno
Tuto technologii lze také pouschopen zachytit např. zvuk srdce
žít k monitorování životních funkcí
a dýchání zvířete. Tento zvuk je pak
lidí, i když mají oblečení. Při testech
převeden na digitální signál, který je přenázvládl nový typ senzoru fungování přes
šen do blízkého přenosného počítače, kde
4 vrstvy textilie.
je analyzován a zobrazen v reálném čase.
Petr Kostolník
Jde o první příklad roztažného senzoru,
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Car of the Year 2020 získal
Peugeot 208

Prestižní jarní přehlídka automobilového segmentu byla sice zrušena,
ale to nebránilo porotě vyhlásit vítěze soutěže
o nejlepší evropské auto roku 2020.
Dvoustranu připravil: Petr Kostolník

Porota u modelu 208 ocenila zejména
nabídku motorů, v níž si zákazníci mohou
vybrat mezi elektrickým, benzínovým a naftovým pohonem, a také odvážný design
včetně technologií.
Jde o nejprodávanější model značky, který zcela převrací principy svého
segmentu. Od svého uvedení na evropský trh v říjnu 2019 si jej objednalo téměř
110 000 zákazníků, přitom 15 % z nich si
vybralo verzi s elektromotorem. A že se
nová 208 výrobci povedla, doplňuje kromě prestižní trofeje Evropské auto roku
dalších dvanáct mezinárodních cen, které
již stačila získat.

Z rozhodnutí Švýcarské vlády zrušit konání
autosalonu tři dny před jeho zahájením kvůli
hrozbě koronaviru neodradilo porotu složenou z 60 novinářů evropského motoristického tisku vyhlásit vítěze Car of the Year.
Toto nejvyšší ocenění získal model Peugeot
208 sice bez publika, ale před kamerami
vysílajícími živý přenos na YouTube. Francouzská kompaktní dvěstěosmička porazila
značky jako Toyota, BMW, Ford, Renault,
Tesla či Porsche, které měly své novinky ve
finálovém klání.

Péče věnovaná detailům

Vývoj velkého sedanu probíhal ve Francii,
ale výroba v Číně. Do prodejní sítě na mezinárodních trzích se dostane ve 2. polovině
letošního roku. Se svou délkou 493 cm
a šířkou 185 cm je výraznější ve srovnání
s jinými sedany stejné kategorie. Má plynulou siluetu, která podtrhuje elegantní linie.
Od počátku bude nabízen jen s plug-in
hybridním pohonem E-Tense, který je tvořen
benzínovým turbomotorem PureTech a elek56 l 03-2020

tromotorem o celkové výkonu 166 kW.
Na čistě elektrický pohon dokáže ujet
40–50 km. Elektromotor může dosáhnout
maximálního výkonu 80 kW a krouticího
momentu 320 Nm. Nabídku brzy doplní
dva další motory E-Tense, jeden o výkonu
180 kW pro pohon 2 kol s rozšířeným
dojezdem a druhý o výkonu 265 kW pro

inteligentní pohon všech kol. Všechny
modely jsou dodávány s 8st. automatickou
převodovkou.
DS 9 poskytuje díky širokému rozvoru
(290 cm) spoustu prostoru na zadních sedadlech, která jsou vyhřívaná, odvětrávaná
a vybavena masážní funkcí, což je v této
v kategorii premiéra.

FOTO: archiv

Vozům relativně mladé značky DS
nechybí ctižádost a avantgardní
duch. S novým modelem DS9 vstupuje
značka do segmentu reprezentativních
sedanů s prémiovým know-how
a technologickou vyspělostí.

Robustní Landtrek
Nový Peugeot Landtrek disponuje
všemi znaky segmentu pick-up,
jako je robustnost, zdolávání terénu,
tažná kapacita 3,5 t a také příslušné
technologie. Na trhy Latinské Ameriky
a subsaharské Afriky se dostane koncem
roku, s Evropou se nepočítá.

Dodávat se bude v provedení s jednoduchou a dvojitou kabinou (délky 539/533
cm) při konstantní šířce 192 cm. Jako

Model Landtrek je teprve druhým pick-upem v globálním portfoliu značky Peugeot. I když byl vyvinut u čínské automobilky Changan Automobile, zahrnuje
všechny stylové principy značky Peugeot.
Jde o odolný pracovní nástroj, který by měl
nabídnout komfort na úrovni SUV.

Single Cab má nejprostornější nákladový
prostor (243 x 160 x 50 cm), kam se vejdou
tři europalety. Povolená hmotnost přívěsu
je 3 t.
Pohon zadních nebo všech
kol budou zajišťovat dieselové
i benzínové agregáty. Turbodiesel objemu 1,9 l disponuje
výkonem 110 kW a zážehová
jednotka 2,4 l výkonem 150 kW.
Díky systému eLocker s automatickým rozpojením, kterým
je opatřen zadní diferenciál
verze 4x4, je zaručena univerzálnost použití v jakýchkoli
podmínkách.

Pátá generace modelu Caddy
Automobilka Volkswagen odhalila
v pořadí již pátou generaci modelu
Caddy, postavenou na zcela novém
základu. Nejsilnější stránkou tohoto
kompaktního pracanta s pohodlím i pro
rodiny je variabilita.

Nová konfigurace s přechodem na modulární platformu MQB nabízí nové možnosti
v oblasti designu, praktičnosti i použitých
technologií. Koncept umožňuje pracovat se
širokou škálou zatížení, a je také připraven
na elektrifikovaný pohon.
Jako dodávka bude Caddy nabízená ve
skříňovém provedení (Cargo) nebo kombi
s proskleným prostorem. Osobní varianty
Caddy, Life a Style mají již v základu bohatou
výbavu. Prvních vozů se evropský trh dočká
na přelomu roku. Karoserie prošla výraznými
změnami. Narostla na délku o 93 mm (na

4501 mm), zvětšila se na šířku o 62 mm
(na 1855 mm) a rozvor se prodloužil
o 73 mm na 2755 mm. Snížením vozu
o 25 mm se zvětšila výška nákladového
prostoru na 1273 mm. Otvor pro nakládku se
zvětšil o 51 mm (na 1234 mm), což usnadňuje
naložení dvou europalet. Osobní verze může
být vybavena panoramatickým střešním oknem, elektricky ovládanými bočními posuvnými dveřmi, LED světlomety nebo bezklíčovým
startováním.
Komfortní interiér disponuje špičkovými
technologiemi z osobních vozů, např.
zaujme plně digitální přístrojová deska
nebo výběr ze dvou velikostí displeje infotainmentu.
Pro pohon bude k dispozici
několik variant čtyřválcových
dieselů ve dvoulitrovém provedení o výkonech 75 a 90 kW.
Propojené budou se 6st. ma-

nuální převodovku nebo 7st. dvouspojkovým
automatem. Zážehový motor objemu 1,5 TSI
(96 kW) s turbodmychadlem bude nabízen
i pro variantu CNG. Motory jsou úspornější
a šetrnější k životnímu prostředí. Využitím
filtru pevných částic a dvojitého vstřikování močoviny plní normy Euro 6 platné od
příštího roku. Primárně budou poháněna
přední kola, ale k dispozici bude i varianta se
systémem pohonu všech kol.

Škoda Octavia 4.0

FOTO: archiv

Čtvrtá generace modelu Octavia je
k nepoznání, byla obdařená odvážnou
přídí a narostla do všech směrů. V první
vlně bude dostupná v provedení Combi,
liftback přijde později.

V nárazových testech Euro NCAP získala
Octavia čtvrté generace 92 % za ochranu
posádky, což ji řadí k nejbezpečnějším
vozům v daném segmentu.
I když pohledově nejsou vidět markantní
rozdíly mezi novou a předchozí generací,
přesto jsou veliké. Nejen v rozměrech,
kde např. provedení Combi se prodloužilo
o 22 mm a na šířku o 15 mm, ale zejména
v předních partiích. Maska ve spojení s novými Full LED světlomety osazovanými již

v základním vybavení, vypadá agresivněji.
Volitelně je k dispozici i varianta LED Matrix
se segmenty proti oslnění
Interiér je také přepracován, zaujme dvouramenný volant a digitální displej před řidičem.
Poprvé lze za příplatek pořídit head-up displej
s promítáním na čelní sklo. Velká obrazovka
uprostřed palubovky, která se přesunula
nahoru a průduchy klimatizace naopak pod
ní, se může pochlubit ovládáním gesty nebo
digitální asistentkou Laurou. Manuální ovládání
klimatizace nahradil dotykový displej.
Pod kapotu může být benzínový čtyřválec
1,5 TSI (110 kW) nebo vznětové dvoulitrové
jednotky o výkonech 85 a 110 kW. Objem
zavazadlového prostoru u Combi vzrostl
o 30 l (640 l), v provedení liftback o 10 l
(600 l).
techmagazin.cz l 57
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Puma s největším kufrem
Svalnatý malý crossover s mohutnou maskou kombinuje dravý vzhled,
praktické detaily a velký zavazadlový prostor s propracovaným
mild-hybridním pohonem.

N

Ekonomický pohon
Technicky vyspělý mild-hybridní pohon je
navržený tak, aby snižoval spotřebu, přitom
nabízel dostatečný výkon a jasnou dynamiku. Zážehový tříválcový motor systému je
kombinován se startér-generátorem o výkonu 11,5 kW, který je poháněný řemenem,
a nahrazuje zde běžný alternátor. Při brzdění a jízdě setrvačností dokáže zachytávat
dostatek energie k dobíjení li-ion baterie,
která pracuje s napětím 48 V.
Startér/generátor zároveň účinkuje jako
elektromotor. Když je potřeba, asistuje
tříválci 1.0 EcoBoost při akceleraci a napájí
také elektrické příslušenství vozu.
Inteligentní mild-hybridní hnací soustava
bude nabízena ve variantách nejvyššího
výkonu 92 kW a 114 kW. K dostání bude
také konvenční zážehový motor EcoBoost
nebo i vznětový Ford EcoBlue (pouze v některých zemích). Všechny jsou dodávány
se 6st. převodovkou. V průběhu letošního
roku doplní nabídku vznětový agregát
1,5 EcoBlue 88 kW (pouze v některých státech). Motorizaci 1,0 EcoBoost 92 kW
bude možné kombinovat s novou 7st.
samočinnou dvouspojkovou převodovkou.
Zážehový motor i mild-hybrid ještě
disponují funkcí vypnutí jednoho válce při
částečném zatížení k dosažení pozitivní
spotřeby. K opětovné aktivaci válce postačuje pouhých 14 ms.
Přepínatelné jízdní režimy (Normal, Eco,
Sport, Slippery a Trail) umožňují přizpůsobit
vlastnosti vozu různým provozním scéná58 l 03-2020
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2
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řům. V závislosti na zvoleném režimu se
mění odezva plynového pedálu, fungování
stabilizačního a protiprokluzového systému
i řazení samočinné převodovky.
Výbavové linie
Z výbav je na výběr sportovně laděná Puma
ST-Line nebo ST-Line X, komfortně vybave-

Technicky vyspělý
mild-hybridní pohon
nabízí dostatečný
výkon s ekonomickou
spotřebou.

1

V omyvatelném boxu lze převážet nestabilní
předměty o výšce až 115 cm.

2

Po sklopení zadních sedadel se do prostoru
vejde předmět 112 x 97 x 43 cm.

3

Ovládací prvky jsou rozmístěny pěkně
intuitivně.

ná Puma Titanium, luxusní Puma Titanium X
a vrcholná varianta Puma ST-Line X Vignale.
Ve výbavě Pumy jsou pokročilé asistenční
systémy, jako např. adaptivní tempomat
s rozpoznáváním dopravních značek
a vedením uprostřed jízdního pruhu, nebo
informuje řidiče o nebezpečných situacích
v okolí ještě před tím, než je řidič může
zaznamenat. Zároveň jako první model
v segmentu nabídne bezdotykové ovládání
pátých dveří nebo bederní opěrku s masážní funkcí.
K dispozici je také zabudovaný modem
FordPass Connect, díky kterému lze ve voze
vytvořit wifi hotspot pro deset zařízení.
Petr Kostolník

FOTO: Ford

a výrazné vyšší karoserii kompaktního SUV Fordu Puma zaujmou vysoko
položené světlomety. Řidič tak sedí
výš, a má lepší výhled z vozu. Výška
skeletu přispěla též k mimořádně velkému
zavazadelníku, jehož objem činí 456 litrů,
což je nejlepší hodnota mezi kompaktními
crossovery. Dovnitř jsme zkoušeli naskládat
tři velké kufry a čtyři tašky. V podlaze kufru
je vychytávka v podobě atypické prohlubně,
tzv. megabox o objemu 81 l. Ten umožňuje převážet vysoké (až 115 cm) předměty
(třeba kytky) nebo i zablácené holinky. Pak
stačí prostor jednoduše vystříkat vodou
a zátkou ve spodní části vodu vypustit.
Velmi pozitivní řešení. Součástí pátých dveří
je integrované krycí plato, které se pohybuje
spolu s pátými dveřmi, tudíž nepotřebuje
podpůrná lanka.

test AUTO

Škoda Kamiq – vstřícný společník do velkoměsta
Automobilka tímto vozem rozšířila nabídku v rostoucím segmentu městských SUV.
Nabízí v něm symbiózu klasických předností, jako jsou větší světlá výška a zvýšená
pozice sedadel, se svižností kompaktního vozu a emocionálním designem.

FOTO: Oldřich Šesták
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ázev Kamiq pochází z jazyka
Inuitů, a vyjadřuje stav, kdy za
každých okolností vše přirozeně padne jako ulité. Nový
crossover tak i pro evropský
trh nese stejné jméno, které
se už usadilo v Číně. Kamiq
tedy pokračuje v názvosloví
škodováckých modelů SUV
začínajících písmenem K a končících na Q.
Auto se chlubí řadou významných
novinek. I když je nejmenší ze tří sourozenců, tak při délce 4241 mm působí
robustním a sportovním dojem. Je to díky
zvýšené světlé výšce, mohutným prvkům
karoserie a velkým kolům. Nezaměnitelný
vzhled mu dává třeba specifický precizní
tvar kapoty motoru, jako první model značky má dělené LED přední světlomety s modulem pro denní svícení umístěným nad
hlavním světlometem. Ve full LED variantě
je vybaven předními a zadními dynamickými
směrovými světly. Na pátých dveřích má
stejně jako všechny nové modely namísto
loga nápis ŠKODA.
Jezdili jsme s vozem ve střední výbavě
Style, nad ním už je jen sportovně laděné
Monte Carlo, navíc s bohatou výbavou na
přání. Tomu tedy odpovídá i popis mnoha
nadstandardních prvků. Kamiq je druhým
modelem značky s novým konceptem interiéru. Pochválit musím vyšší pozici sedadel,
prostornost interiéru, pohodlné nastupování
a vystupování, dobrý výhled a vysokou
úroveň ergonomie. I na zadních sedadlech
mají cestující ve všech směrech dostatek
prostoru. Základní objem zavazadlového
prostoru má 400 l, sklopením opěradel
zadních sedadel se dá zvětšit až na 1395 l.
Promyšlené odkládací prostory v interiéru
nabízí dalších 26 l. Líbily se mi měkčené
materiály na přístrojové desce a ve výplních
dveří, nový vzhled a kvalitní čalounění
sedadel. Komfort umocnily virtuální kokpit
s 10,25“ displejem, automatická klimatizace, elektricky nastavitelné sedadlo řidiče,
vyhřívané čelní sklo a vyhřívaný volant. Bezpečnost zvyšuje bezklíčový systém KESSY,
který vypíná vysílaný signál automaticky po
15 minutách nečinnosti.
Pro Kamiq jsou na výběr tři benzinové
motory TSI o objemu 1,0 a 1,5 l a jeden
diesel 1,6 TDI. Navíc už můžete také dostat
motor 1,0 G-TEC o výkonu 66 kW, který je

1
2

3

prvním agregátem s provozem na ekologický zemní plyn CNG použitý ve voze SUV
značky Škoda. K dispozici jsou 5- a 6st.
manuální převodovky nebo automatická
7st. převodovka DSG, v našem případě
i s možností řazení pádly pod volantem.
V testovaném voze byl silnější motor
1,0 TSI o výkonu 85 kW. U této varianty

1

Palubní deska je úhledná,
přehledná s intuitivním
ovládáním přístrojů.

2

Před vystoupením z vozu se
s vámi Kamiq slušně rozloučí.

3

Vstup do zavazadlového
prostoru je přes vyšší hranu
velkými výklopnými dveřmi.

uvádí výrobce kombinovanou spotřebu
5,0 l/100 km. Nejsem velkým příznivcem
nabušených litrů, ale musím uznat, že
leckdy dokážou příjemně překvapit. Vůz byl
navíc vybaven systémem Sport Chassis
Control se sportovním podvozkem, a tak
jsem mohl přepínat režimy Normal a Sport
pomocí volby jízdního režimu Driving Mode
Select. Celkem jsem najel 504 km při průměrné spotřebě 6,8 l/100 km, což je docela
slušné vzhledem k zimním podmínkám
a zejména převážnému courání se po Praze
a okolí. Jízdní režimy a ruční řazení jsem
vyzkoušel v kopcovitém prostředí plném zatáček v okolí Loděnice, a přiznávám, že při
zmíněném osazení jsem se mohl s radostí
docela sportovně vyřádit.
Kamiq pochopitelně nabízí i plno nejrůznějších asistenčních systémů, přičemž třeba asistent pro udržování vozidla v jízdním
pruhu, funkce nouzové brzdy a prediktivní
ochrany chodců a multikolizní brzda jsou
součástí standardní výbavy.
Škála možností infotainmentu a konektivity je také nepřeberná. Vstřícná je nová
navigace, i když je třeba si nechat čas
na její zvládnutí. Součástí online podpory
je i digitální asistentka Laura, která plní
hlasové příkazy. Kromě jednoduchých
pokynů rozumí i přirozené řeči a dialektům.
Zajímavými Simply Clever prvky jsou třeba
integrovaný trychtýř v uzávěru nádržky
ostřikovačů čelního skla, škrabka na led ve
víčku palivové nádrže s měřítkem pro kontrolní měření hloubky dezénu pneumatik.
Kamiq zcela určitě potěší aktivní, lifestylově orientované zákazníky, pro které je důležitý komfort a moderní způsob cestování.
Aktuální ceny modelu Kamiq začínají na
387 900 Kč, základní cena testované verze
je 510 900 Kč.
Oldřich Šesták
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legislativa a právo

EK připravuje nová opatření
k zabezpečení sítí 5G

Evropská komise vydala koncem ledna sdělení, potvrzující soubor
zmírňujících opatření, která mají reagovat na bezpečnostní rizika,
jež souvisejí s nástupem páté generace mobilních sítí.

Soubor opatření pro EU
Zabývá se všemi riziky identifikovanými
v koordinovaném posouzení dopadů EU
včetně těch, která se týkají netechnických
faktorů, jako je např. riziko interference
země mimo EU či subjektů podporovaných
60 l 03-2020

státem prostřednictvím dodavatelského
řetězce sítě 5G. Soubor obsahuje strategická i technická opatření a odpovídající kroky
ke zvýšení jejich účinnosti, definované na
základě vybraných faktorů.
V rámci souboru opatření se členské státy zavázaly zpřísnit požadavky na bezpečnost, posoudit rizikové profily dodavatelů,
uplatnit případně restrikce na dodavatele,
kteří jsou považováni za rizikové, a nezbytné výluky u klíčových aktiv označených za
kritická a citlivá (jako jsou funkce hlavní sítě)
a zavést strategie diverzifikace dodavatelů.
Rozhodování o konkrétních bezpečnostních opatřeních zůstává odpovědností
členských států, avšak kolektivní práce na
souboru opatření ukazuje pevné odhodlání společně řešit bezpečnostní problémy
související se sítěmi 5G. Komise pak bude
podporovat celounijní přístup k bezpečnosti
sítí 5G a na žádost členských států bude
podnikat kroky s využitím všech nástrojů,
které má k dispozici, aby zajistila bezpečnost infrastruktury a dodavatelského
řetězce pro 5G:
• pravidla v oblasti telekomunikací a kybernetické bezpečnosti,
• koordinace nebo standardizace, jakož
i certifikace na úrovni EU,

• r ámec pro prověřování přímých zahraničních investic za účelem ochrany evropského dodavatelského řetězce pro 5G,
• nástroje na ochranu obchodu,
• pravidla hospodářské soutěže,
• zadávání veřejných zakázek, při němž
budou náležitě zohledněny bezpečnostní
aspekty,
• programy financování EU zajišťující, že
příjemci splní příslušné bezpečnostní
požadavky.
Zpráva o koordinovaném posouzení rizik
Zpráva vyzdvihuje několik aspektů, které
jsou pro sítě 5G důležité:
a)	V důsledku technologických změn, které
s sebou 5G přinese, se zvětší celkový
prostor k útokům a množství potenciálních přístupových bodů pro útočníky:
•	rozšířené funkce na okraji sítě a méně
centralizovaná architektura oproti předchozím generacím mobilních sítí znamenají, že některé z funkcí páteřních sítí
lze integrovat do jiných částí sítě, čímž
se zvýší citlivost daných zařízení (např.
základnových stanic);
•	výraznější role, kterou v zařízeních 5G
hraje software, s sebou nese větší riziko
spojené s vývojem a aktualizacemi soft-
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dělení přijaté pod názvem „Bezpečné
zavádění sítí 5G v EU – Implementace souboru opatření EU“, vychází
v návaznosti na výzvu Evropské rady ke
koordinovanému přístupu k bezpečnosti
sítí 5G.
Do budoucna se mají sítě 5G stát hlavním
faktorem rozvoje digitálních služeb v klíčových oblastech života společnosti. Vzhledem k tomu, že sítě 5G budou v roce 2025
podle odhadů celosvětově přinášet
225 mld. eur ročně, Komise je vnímá jako
klíč k úspěchu Evropy na globálním trhu
a jejich kybernetickou bezpečnost jako
zásadní pro zajištění strategické autonomie
Unie. Fakticky by sítě propojily miliardy
předmětů a systémů, a to i v tak kriticky významných odvětvích, jako jsou energetika,
doprava, bankovnictví a zdravotnictví. Budou je využívat i průmyslové řídicí systémy,
které obsahují citlivé informace a podporují
bezpečnostní systémy.

waru, vznikají nová rizika konfiguračních
chyb a na důležitosti z hlediska bezpečnostní analýzy nabývají konkrétní rozhodnutí, jež ve fázi zavádění sítě přijmou
jednotliví provozovatelé.
b)	Vzhledem k těmto novým technologickým vlastnostem vzroste závislost
provozovatelů mobilních sítí na externích
dodavatelích a jejich důležitost v dodavatelském řetězci 5G;
•	vzhledem ke zvýšené hrozbě útoků prostřednictvím externích dodavatelů bude
obzvláště důležitý rizikový profil jednotlivých dodavatelů, zejména tehdy, má-li
daný dodavatel v určité síti nebo oblasti
výrazné zastoupení.
c)	Značná závislost na jediném dodavateli
zvyšuje míru expozice vůči jeho možnému selhání a rozsah důsledků takového
selhání. Zhoršuje rovněž potenciální dopad slabých míst či zranitelností a jejich
možného využití potenciálními útočníky,
zejména v případech, kdy se závislost
týká dodavatele, který představuje vysoký stupeň rizika.
d)	Jestliže se 5G začne některým ze zamýšlených nových způsobů skutečně
používat, stanou se sítě 5G důležitým
článkem dodavatelského řetězce mnoha
kritických IT aplikací, což se nejen dotkne
požadavků na zachování důvěrnosti
a soukromí, ale integrita a dostupnost
těchto sítí se stanou důležitou otázkou
národní bezpečnosti.
Soubor opatření pro kyberbezpečnost
sítí 5G
Soubor identifikuje a popisuje jak soubor
strategických a technických opatření, tak
i odpovídající podpůrné kroky ke zvýšení jejich efektivity, jež lze podniknout za účelem
zmírnění zjištěných rizik.
Komise doporučuje:
1.	Všechny členské státy by si měly zajistit,
že budou mít zavedeny nástroje (včetně
pravomocí vnitrostátních orgánů),
s jejichž pomocí budou moci
vhodně a přiměřeně reagovat na
v současnosti známá i budoucí rizika, a zejména zajistit, že budou
schopny na základě posouzení
rizik a z konkrétních bezpečnostních důvodů omezit, zakázat nebo
podmínit zvláštními požadavky či
podmínkami dodávky zavádění
a provoz zařízení pro sítě 5G.
Zejména by měly:
•	zpřísnit bezpečnostní požadavky na
provozovatele mobilních sítí (např. přísné
kontroly přístupu, pravidla bezpečného
provozu a sledování, omezení externího
zajišťování specifických funkcí apod.);
•	posoudit rizikový profil dodavatelů
a v návaznosti na něj uplatňovat příslušná omezení vůči dodavatelům, kteří jsou
považováni za vysoce rizikové včetně vyloučení nezbytného k účinnému zmírnění

Kategorie rizik
Rizikové scénáře

Kategorie rizik

Rizika související s nedostatečnými
bezpečnostními opatřeními

Nesprávně konfigurované sítě.
Nedostatečná kontrola přístupu.

Rizika související s dodavatelským řetězcem 5G

Nízká kvalita produktů.
Závislost na jediném dodavateli v rámci jedné
sítě nebo nedostatečná diverzita v celonárodním
měřítku.

Rizika související se způsobem práce hlavních
původců hrozeb

Zásahy státu prostřednictvím dodavatelského
řetězce 5G.
Zneužití sítí 5G k organizované trestné činnosti nebo
zločinným spolčením proti koncovým uživatelům.

Rizika související se vzájemnou závislostí sítí 5G
a dalších kritických systémů

Významné narušení kritické infrastruktury nebo
služeb.

Rizika související se zařízeními koncových uživatelů

Vážné selhání sítí způsobené přerušením dodávky
elektřiny nebo jinými podpůrnými systémy.

Pramen: Koordinované posouzení rizik v EU, Sdělení COM/2020/50 final

rizik, pokud jde o klíčová aktiva označená v koordinovaném posouzení rizik jako
kritická a citlivá;
•	zajistit, aby měl každý provozovatel vhodnou strategii využívání více
prodejců, aby se vyhnul jakékoli
významné závislosti na jediném dodavateli (nebo dodavatelích s podobným
rizikovým profilem) nebo takovou
závislost omezil, zajistit odpovídající
rovnováhu dodavatelů v rámci státu.
K tomu je nutné také vyhýbat se vzniku závislosti na jediném dodavateli,
a to mj. podporováním větší interoperability zařízení.
2.	Evropská komise by se spolu s členskými státy měla podílet na:
•	udržování rozmanitého a udržitelného
dodavatelského řetězce v oblasti 5G
s cílem zabránit dlouhodobé závislosti
(prostřednictvím maximálního využití
stávajících nástrojů a opatření EU);
•	zprostředkování koordinace mezi členskými státy, pokud jde o normalizaci za
účelem dosažení konkrétních bezpečnostních cílů, a rozvoji příslušných
celounijních systémů certifikace
s cílem podpořit bezpečnější produkty a procesy.
3. Aby tento koordinovaný
přístup obstál v čase, měl by být
prodloužen mandát skupiny pro
spolupráci v oblasti bezpečnosti
sítí a informací k zvláštní činnosti

Za bezpečné
zavádění sítí 5G jsou
odpovědné jednotlivé
tržní subjekty a za vnitrostátní bezpečnost
odpovídají členské
státy.

a zachována spolupráce s dalšími relevantními institucemi a subjekty s cílem:
•	pravidelně přezkoumávat (za podpory
Komise a agentury ENISA) vnitrostátní
a unijní posouzení rizik v oblasti bezpečnosti sítí 5G a sítí, jež budou následovat, dále rozpracovávat a sjednocovat
použitou metodiku a zohledňovat vývoj
technologie 5G;
•	pravidelně a podrobně sledovat a vyhodnocovat realizaci souboru opatření,
a to na základě strukturovaných zpráv
členských států;
•	koordinovat a podporovat realizaci podpůrných kroků, k nimž je nutná spolupráce na úrovni EU, zejména vypracování
pokynů a výměnu osvědčených postupů
k různým opatřením;
•	podporovat další možnou koordinaci na
úrovni EU, je-li to vhodné, zejména další
sbližování technicko- a organizačně-bezpečnostních požadavků na provozovatele
sítí.
Závěr – další kroky
Komise vyzvala členské státy, aby doporučená opatření provedly do 30. dubna 2020
a aby do 30. června 2020 připravily společnou zprávu o jejich realizaci v jednotlivých
zemích. Společně s Agenturou EU pro
kybernetickou bezpečnost bude Komise
nadále poskytovat svou plnou podporu,
mj. tím, že bude v rámci svých pravomocí
podnikat relevantní akce.
Na podporu zavádění a využívání sítí 5G
předložila Komise v září 2016 „Akční plán
5G pro Evropu“. Pokud jde o komerční
zavádění služeb 5G, je dnes Evropa jedním
z nejvyspělejších regionů světa. Do sítí 5G
zde byla investována miliarda eur včetně
300 milionů eur finančních prostředků
z EU. Očekává se, že do konce tohoto roku
budou první služby 5G dostupné ve 138
evropských městech.
Petr Mišúr
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kaleidoskop
Senzorová kostka
V rybích farmách používají k vyhodnocování kvality vody různé senzory
pro měření potřebných parametrů.
Kontroly se provádějí ručně.

Technologie
v boji proti
koronaviru

Čínská vláda se ve snaze zabránit šíření koronaviru spojila s technologickými firmami,
aby sledovala a upozorňovala občany na vydaná opatření
proti viru Covid-19.

Například firma Alipay uvedla
aplikaci pro sledování jednotlivců, jež na základě jejich
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Elektrický „modul“
nepotřebuje řidičák

Pro
minimalizaci
nákladů jsou
pravé i levé dveře
stejné, proto
se otevírají
protiběžně.

Unikátní městské vozítko, které představil Citroën
pod názvem Ami, by se mělo objevit v evropských
ulicích v pololetí letošního roku.
Ami byl poprvé představen loni jako
koncept minielektromobilu. Není zaregistrován jako automobil – je klasifikován jako
„lehká čtyřkolka“, což mj. znamená, že jej
např. ve Francii mohou řídit 14leté děti jen
se základním osvědčením o bezpečnosti
silničního provozu, nebo 16- a víceletí
v celé EU bez licence. Se svou délkou
3,41 m se dvousedadlové vozítko o hmotnosti pouhých 485 kg vtlačí do jakéhokoli
parkovacího místa. Dokáže se otočit na kruhu o průměru 7,2 m. Výkon pouhých 6 kW
má umožnit rychlost až 45 km/h a dojezd
70 km.
Minivozítko je navrženo pro rychlou
a levnou výrobu, takže např. přední a zadní
nárazníky, stejně jako podvozkové panely,
jsou stejné, a uniformita se týká dokonce
i dveří. Aby mohly být levé i pravé dveře

cestovní historie a osobně
hlášeného zdravotního stavu
přiřazuje lidem QR kód se „semaforovým systémem“ (červeným, žlutým nebo zeleným
stavem), který jim dá pokyny
o tom, jak dlouho musí být
v karanténě nebo zda mohou
cestovat zdarma. Telekomunikační operátoři China Unicom
a China Telecom žádají lidi, aby
vložili posledních několik číslic
jejich identifikačního čísla nebo
čísla pasu, které pak budou

stejné, výrobce to vyřešil protiběžným otevíráním. Největší nákladovou položkou jsou
baterie. Ami je možné pořídit za pouhých
6000 eur nebo si ho pronajmout za 20 eur
měsíčně. Výrobce také plánuje uvolnit flotilu
těchto vozítek pro sdílenou mobilitu za
0,26 eur za minutu.

použity ke sledování pobytu
osoby. Tuto funkci lze použít,
pokud má např. budova přísné
omezení pro lidi, kteří nebyli
v karanténě 14 dní, což je doba
navržená vládou. S novými
systémy přišli i čínští lídři

v oboru umělé inteligence.
Firma Megvii nasadila v Pekingu nástroj, umožňující dálkově
zjišťovat abnormální tělesnou
teplotu a upozornit úřady,
které pak mohou příslušného
člověka osobně zkontrolovat.
Sensetime vyvinula algoritmus, který dokáže detekovat
lidi, kteří nemají na veřejnosti
masky, k jejichž nošení čínské
úřady vyzývají, a to např. i prostřednictvím dronů patrolujících
ve vzduchu.
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Systémy, které kombinují více senzorů
v jednom zařízení, jsou zpravidla velké
a drahé. Proto vědci ze Saúdskoarabské univerzity KAUST vytvořili plovoucí
zařízení, které obsahuje hned několik
senzorů. Ale místo toho, aby se snažili
vměstnat všechny funkce na jeden čip,
využili více čipů spojených tak, že tvoří
vyváženou kostku vícerozměrného
integrovaného obvodu (MD-IC). Solární
panel na kostce směřuje vždy nahoru,
aby poskytoval energii palubní baterii.
Senzory na spodní straně měří
parametry vody důležité pro chov
ryb (hodnoty pH, teplotu, slanost
a čpavek), zatímco senzory na dalších
stranách znečištění ovzduší. Integrovaná anténa umožňuje přenos dat
přes Bluetooth do smartphonu, který
okamžitě upozorní uživatele na nežádoucí hodnoty. Tým nyní vyvíjí chladicí
systém, aby zabránil přehřátí kostky na
přímém Slunci.

Koncept DS s haptickým
3D ovládáním

SpaceX může
začít stavět

Mohl být k vidění v Ženevě, kdyby nebyl prestižní
autosalon na poslední chvíli zrušen. Unikátní koncept
se představí zatím jen na obrázcích.

Plně elektrický model DS Aero Sport Lounge je avantgardní crossover, který by měl
nabízet výkon 500 kW a masivní 110 kWh
baterii umožňující dojezd přes 650 km.
Za rozsvíceným logem je maska obklopená po stranách minimalistickými Matrix
LED světlomety. Za maskou v podobě velké
obrazovky zobrazující techno animace
je umístěna řada samohybných senzorů
a kamer připravených číst silnici a poskytnout autonomii na vysoké úrovni. Otevření
jedněch ze dvou obřích dveří umožňuje
přístup do futuristického interiéru, charakteristického mj. unikátními sedadly s hlubokým rozdvojením uprostřed, a v rozporu
se současnými trendy jen s minimálním
využitím displejů. Najdeme je třeba ve
funkci digitálních zpětných zrcátek. Místo
dotykových obrazovek jsou malé „ultrahaptické“ reproduktory, které řidiče i posádku

FOTO: archiv, DS Automobiles, Tecnoblog

I na myši se musí
s dobou
Pokud by vaši chytrou
domácnost navštívili hloupí
nezvaní návštěvníci, jako
třeba myši, nezoufejte. Místo
klasické pastičky si pořídíte
elektronickou past.

Moderní past s podporou wifi
a příslušné aplikace nevyžaduje použití jedů (do zásobníku
stačí přidat jakoukoliv návna-

Společnost SpaceX získala povolení
postavit svůj výrobní závod a výzkumné centrum pro kosmickou loď
Starship v přístavu v Los Angeles.

Elon Musk a jeho tým mohou pokračovat v rozvoji technologie určené
k dopravě lidí na Měsíc a Mars. SpaceX
požádala o povolení již před nějakou
dobou, ale poté jej zrušila, když přesunula počáteční fázi projektu Starship
do Texasu, kde v současné době vyrábí
prototyp pro orbitální testování v zařízení v BocaChica.
Přístav Los Angeles Port však
přibližuje vývoj lodi Starship k ústředí
společnosti v LA a součástí smlouvy je
i možnost rozšířit továrnu z 12,5 na 19
akrů (tj. z 5 na 7,7 ha). V losangeleském
areálu se však nebudou provádět žádné
starty, zařízení bude použito pouze pro
výzkum, design a tvorbu komponent.
Podle Muska má být Starship připravena na svůj první orbitální zkušební let
ještě letos. Plášť lodě je nově vyroben
z netradičního materiálu – nerezové oceli, resp. její speciální slitiny se zvýšeným
obsahem chromu a niklu. Díky tomu je
dosaženo až o 50 % zvýšené odolnosti
pláště při teplotách pod –180 °C. Slitina
by měla díky vysokému bodu tání nerezové oceli být schopna operovat i při
teplotách okolo 850 °C.
informují o přijetí ručního signálu, na základěkterého mohou reagovat. K tomu mohou
využít palubního asistenta, s nímž může
posádka konverzovat, nebo technologii
inteligentního 3D ultrazvuku, vyvolávajícího pocit, že se dotýkáte ovládacích prvků
a textur neviditelných objektů ve zcela
prázdném prostoru. Volant připomíná řízení
letadla, středová konzola je navržena ke
sledování pohybů rukou a příkazy prostřednictvím gest.

du). V případě,
že se myší oběť
nechá zlákat
nastraženou
návnadou, pustí
elektronická past
do myši elektrický
výboj 7000 V,
který dle výrobce
„šetrně usmrtí
hlodavce během
několika sekund. Výboj se
opakuje 5krát po dobu 2 minut,
čímžje zaručena 100% úspěš-

nost“. Zařízení vám pak díky
připojení na domácí wifi 2,4
GHz pomocí běžného routeru

nahlásí každý úlovek, který je
zároveň signalizován přímo
na pasti pomocí červené LED.
Napájení zajišťuje kvarteto
1,5V AA baterií (při jednom
použití denně mají vydržet až
rok – tedy 365 myší).
Jako bonus hi-tech pastičky
je snadné čištění a údržba
s poukazem na to, že hlodavce
se při čištění pasti nemusíte
dotknout, ba dokonce ho ani
vidět – jak ohleduplné. K uživateli…
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retro relax

Co se psalo před více než půl stoletím
v populárním časopise „Svět techniky“
Předpis ze včerejška

Bez drátů
Závod Hasler AG v Bernu vyvinul
nový, zcela zvláštní a dokonalý
způsob, jak rychle dosáhnout spolupracovníka ať je právě kdekoliv
v provozu, ve výtahu, na schodišti
nebo v kterémkoliv oddělení. V několika vteřinách se zjistí i ve velkém
rozvětveném závodě nebo na rozlehlém staveništi hledaný inženýr či
stavbyvedoucí.
Jde o malý, tvarově jednoduchý
přijímač velikosti 8 x 6 x 2,5 cm, který
má svoje číslo, na které se volá, i číslo,
na které se odpovídá. Hledací zařízení
je buď na ruční zapojení signálu, nebo
na zapojení automatické. Současně
lze hledat až 6 osob. Telefonistka nebo
sekretářka zmáčkne příslušné tlačítko,
čímž uvede v činnost signál pro hledanou

osobu. Ta uslyší signál ze svého přijímače, který nosí u sebe, když se vzdálí
ze svého působiště, načež se přihlásí
nejbližším telefonem.
Hledací zařízení je kombinováno
s telefonem, takže možno uvést v činnost
signál pro hledanou osobu z kteréhokoliv
telefonního aparátu.

Zamíříš hledáčkem, zmáčkneš a snímek je
hotov. Když je těch snímků plný film, vyjmeš
jej, dáš vyvolat a zanedlouho přibude do
alba mnoho nových, živých fotografií. Anebo ještě více: Zamíříš hledáčkem, spustíš
spoušť a zanedlouho je hotov úzký film,
který pak v zimě připomíná krásné chvíle
o prázdninách, o dovolené nebo z cest...
Nebývalo to vždy tak pohodlné, jak popisovali v jednom francouzském časopise
z počátku našeho století. Tehdy vše, co fotograf-amatér potřeboval, zaplnilo malý stolek.
A ještě malá drobnost: fotografický přístroj
(9 x 12) stál 32 franků a vše, co bylo zapotřebí k fotografování, vyvolávaní a kopírování
atd., stálo také 32 franků. Otázka zní: Co by
dnes dostal Francouz za 32 franků?

Také v Tibetu
S kapacitou 800 kW patří Tibet k zemím
s nejnižší výrobou elektrické energie. Mají
tu pouze tři malé elektrárny. Nyní k nim
přibude další, s kapacitou 7500 kW. Buduje
se blízko hlavního města na řece Lhase.
Stavějí ji důstojníci a vojáci čínské lidové
armády.

Důležitým vynálezem ve využití sluneční
energie je sluneční baterie. Vědci zjistili, že
krystalický křemík má schopnost přeměnit
sluneční světlo v elektřinu. Toho bylo využito v řadě různých přístrojů, jako jsou hodiny
na energii ze Slunce, radiopřístroje nebo
třeba kapesní svítilny, kde se sluneční energie přeměněná v tranzistorech na elektřinu
předává do niklo-kadmiové baterie, která ji
shromažďuje a využívá ke svícení.

Věčná lampa
Problém věčné lampy je předmětem
neustálého bádání chemiků. Bylo vyvinuto mnoho druhů různých věčných
lamp, avšak jejich praktické použití je
zcela nemožné pro velmi vysokou cenu
použitých chemikálií. Z dosavadního
řešení lze pokládat za úspěšné zařízení
maďarského fyzika Szigetiho. V jeho
luminiscenční lampě se rozkládá plynné
tricium (izotop vodíku) na částice β, které
se za dopadu na luminiscenční vrstvu
přemění ve foton.

Automatizace
Automatické a poloautomatické obráběcí
stroje moskevského závodu Rudý proletář
jsou dobře známé nejen v SSSR, ale také
za hranicemi. V závodě nedávno vyzkoušeli
automatický soustružnický stroj na obrábění
lomených hřídelí.
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Přijímač Puck
Elektronické obvody nového rozhlasového přijímače Puck, který vyrobili
v Německé demokratické republice,
jsou založeny na tranzistorech. Přijímač
udivuje nejen svými malými rozměry, ale
i vahou. Váží pouhých1,5 kg. Toto malé
provedení přijímače umožňuje poslech
rozhlasového vysílání prakticky kdekoliv
v dosahu rozhlasových vysílačů. Může
pracovat s proudem z baterie i ze sítě.

FOTO: archiv

Svítilna
s fototranzistory

Stroj čtecí

Slunce pomáhá léčit

V SSSR byl zkonstruován stroj, který
bez lidského přispění dokáže přečíst text
telegramu a pak přepsaný jej odevzdat
dále. Světelný paprsek elektronky klouže
přes text. Pomocí různých elektronových
zařízení se rozdělí každé číslo a každé
písmeno v textu ve velký počet pásem.
Speciální stroj počítá množství černých
polí horizontální i vertikální linky každého pásma, vzdálenost mezi linkami
atd. Elektronové signály, odpovídající
každé značce, zapínají automaticky celé
skupiny elektronových relé a přepínají na
telegraf. Stroje může být použito rovněž
k přepisům různého textu a třídění
dopisů.

V čínském městě Shanghai v továrně
na elektrické stroje Shun-Hsin bylo
vybudováno první zařízení, které využívá slunečního záření pro zdravotnické
účely. Zařízení se skládá z reflektoru
(na obrázku umístěné vlevo) a kabiny
(vpravo), v níž je pacient ozařován
slunečním světlem.

Pohon s příslibem
budoucnosti
Způsob pohonu slunečními paprsky by měl
umožnit pohyb rakety v meziplanetárním
prostoru, aniž by bylo třeba dopravovat
v raketě pohonné hmoty. Musela by ovšem
být dostatečná zásoba vodíku používaného
jako pohonná látka.
Navrhuje se raketa poháněná vodíkem
o celkové váze 8 tun při startu včetně
5,5 tuny tekutého vodíku a kabiny pro dva

členy posádky. Zářivá energie slunce by
se shromažďovala dvěma tenkostěnnými
zrcadly, z nichž jedno je potaženo tenkým
kovovým filmem. Kdyby bylo možno tento
návrh uskutečnit, umožnilo by to pohyb
rakety všemi směry. Nevýhodou je nutnost
použití konstrukcí velkých součástí o mimořádně malé váze.

Volné radikály představují jednu z nejvíce koncentrovaných forem chemické
energie. Radikál (jednotlivý atom nebo větší část molekuly) je vysoce nestabilní a zůstává ve volném stavu jen několik tisícin
vteřiny a při změně svého stavu uvolňuje
značnou energii. Jednou z používaných
metod prodloužení doby existence radikálů ve volném stavu je průchod plynu, jako
vodíku nebo dusíku polem rádiové frekvence 2450 Mc, aby se získalo množství
volných radikálů ve vysoce vzbuzeném
stavu. Potom se sníží jejich teplota na
–268 °C, ještě než mohou zaniknout. Takto zchlazené je možno udržet radikály ve
volném stavu po dobu několika hodin. Při
zvýšení teploty se uvolňuje značná energie
ve formě světla a zbytek jako tepelná
energie. Použití volných radikálů pro raketový pohon by si vyžádalo řešení problémů v souvislosti s jejich uchováváním a při
zacházení s nimi. Bylo by též nutno použít
žáruvzdorných materiálů, které by snesly
vznikající velmi vysoké teploty.
Použití fluoru a podobných paliv by
zvýšilo účinnost raketového pohonu o 60 %
proti současným palivům, volné radikály by
zvýšily účinnost o 100 % a použití čistého
vodíku by tuto účinnost zvýšilo dokonce
o 400 %.

Vyhrajte vstupenky do NTM
Cena pro tři nejrychlejší řešitele: Voucher do Národního
technického muzea v Praze pro dvě osoby. Nenechte si ujít
jedinečný zážitek z nově koncipovaných expozic
představujících staletí technického vývoje.
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Vyluštění sudoku
z minulého čísla TM 02/2020:
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Pravidla sudoku:
Vyplňte hrací
plochu složenou
z devíti čtverců tak,
aby v každé řadě,
v každém sloupci
a v každém čtverci
byly umístěny číslice
od 1 do 9, přičemž
se čísla v jedné řadě,
sloupci či čtverci
nesmí vyskytnout
dvakrát.
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Vylosovaní luštitelé sudoku
z minulého čísla:
Jan Podhorný, Praha
Lumír Zdařilík, Přerov
Jiřina Čápová, Tábor

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

Dárkový certifikát ročního předplatného
časopisu TechMagazín je vhodnou
pozorností k obdarování technicky
zaměřených lidí.

10.–12. 3. Stuttgart, Německo: LogiMAT

▼ INZERCE

dárkový certifikát

veletrh distribuce, manipulace s materiálem

Měsíčník pro technické obory, vědu,

a toku informací

výzkum, strojírenství, plastikářský

Pořádá/info: Euroexpo Messe und Kongress
tel.: +49 (89) 3 23 91 253
e-mail: logimat@euroexpo.de
www.logimat-messe.de

a automobilový průmysl, IT
a technické školství.
Ročník 11, číslo 03/2020
Vydavatelství:
TECH MEDIA PUBLISHING s.r.o.

10.–13. 3. Düsseldorf, Německo: METAV
veletrh výrobních technologií a automatizace
Pořádá/info: VDW
tel.: +49 69 756081-0

Petržílova 3304/19, 143 00 Praha 4
Redakce:
TechMagazín
Pod višňovkou 31, 140 00 Praha 4

e-mail: metav@vdw.de

tel.: +420 775 150 094

www.metav.de

redakce@techmagazin.cz
www.techmagazin.cz

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

17.–19. 3. Varšava, Polsko: Automaticon
veletrh automatizace, řízení a robotiky
Pořádá/info: PIAP (Ústav průmyslového
výzkumu pro automatizaci a měření)

PhDr. Josef Vališka
tel.: +420 736 136 110
josef.valiska@techmagazin.cz

tel.: +48 (022) 874 01 50
e-mail: targi@automaticon.pl
www.automaticon.pl

Soutěž

Šéfredaktor:

Obchodní ředitel:
Petr Kostolník
tel.: +420 774 622 300
petr.kostolnik@techmagazin.cz

17.–19. 3. Varšava, Polsko: EuroLAB
veletrh analytické, měřicí a regulační techniky

Inzertní oddělení:

Pořádá/info: MT Polska

David Kostolník

tel.: +48 (022) 529 39 00

tel.: +420 774 150 094, 731 883 656

e-mail: lab@mtpolska.com.pl
https://targieurolab.pl

david.kostolnik@techmagazin.cz
Spolupracovníci redakce:
P. Mišúr, J. Kůr, J. Šmíd, P. Přibyl,

24.–26. 3. Mnichov, Německo: LOPE-C 2020

M. Dvořáková, M. Busta, P. Sedlický,

konference a výstava průmyslu organické

K. Pittner, Z. Zuntych, V. Kaláb,

a tištěné elektroniky
Pořádá/info: Messe München
Každý měsíc losujeme z nově příchozích
objednávek předplatného (včetně
obnovených) jednoho výherce, kterého
odměníme zajímavou věcnou cenou.
Pro březnové vydání jsme vylosovali:
Josef Kilián, Tábor
Cenu do soutěže – Flash disk Ultra Fit
USB 3.1 s kapacitou 32 GB – věnuje
společnost SanDisk.

Tisk: Grafotechna Plus

e-mail: info@messe-muenchen.de

Distribuce v ČR: Společnosti PNS a.s.,

www.lopec.com

Paceřická 1, Praha 9
Distribuce na Slovensku:

26.–28. 3. Parma, Itálie: Eurostampi 2020
výstava a konference o lisování, formách

P
 lastikářské stroje a materiály
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MEDIAPRINT-KAPA PRESSEGROSSO, a.s.,
Vajnorská 137, Bratislava

a vstřikovacích strojích

Vychází v českém a slovenském jazyce

Pořádá/info: Senaf

12x ročně. Poskytnutím autorského příspěvku

tel.: +39 0233 20391

autor souhlasí s jeho rozmnožováním,

www.mecspe.com/it

Nástroje pro třískové obrábění

Layout: Jaroslav Votýpka

tel.: +49 (89) 9 49 20 720

e-mail: eurostampi@senaf.it

V příštím čísle
připravujeme:

J. Přikryl, V. Větrovec, K. Salmonová.

rozšiřováním a sdělováním prostřednictvím
tištěného média a internetu vydavatele.
Nevyžádané rukopisy a fotografie se nevracejí.
Kopírování nebo rozšiřování obsahu, případně

1.–4. 4. Friedrichshafen, Německo: AERO

jeho částí (není-li určeno výslovně pro osobní

veletrh všeobecného letectví

potřebu) výhradně se souhlasem vydavatele.

Pořádá/info: Messe Friedrichshafen

Za obsah inzerce zodpovídá zadavatel.

tel.: +49 (75) 4 17 08 404
e-mail: aero@messe-fn.de
www.aero-expo.com
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