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 EDITORIAL

ZAMYSLETE SE,  
VŽDYŤ SE MÁME VLASTNĚ FAJN
Touto dobou bychom se za normálních okolností možná sešli na 
strojírenském veletrhu v Brně. Což ovšem letos nepůjde, a organizátoři 
veletrhů se začínají obávat o jejich budoucnost. 
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A le myslím, že malovat čerta na zeď je přes neutěšenou 
situaci, kdy svět ochromila koronavirová pandemie  
a s ní související bezpečnostní opatření, trochu  

předčasné. 
Mimochodem, víte, že na letošek připadá na tento čas i jedno 

zajímavé výročí? Počátek naší veletržní historie – první Pražské 
vzorkové veletrhy. Právě před 100 lety zorganizovalo Českoslo-
vensko, mladý stát jen krátce zařazený na mapě Evropy, první 
výstavu svých průmyslových výrobků. Tedy ne že by předtím 
nic podobného neexistovalo, naše země měla jako průmyslově 
nejvyspělejší region rakousko-uherské monarchie už podobné 
akce již na sklonku předcházejícího století – v Praze se např. 
v roce 1891 konala Jubilejní hospodářská, kulturní a společen-
ská výstava uspořádaná na oslavu 10. výročí první průmyslové 
výstavy, konané v Praze roku 1791 u příležitosti korunovace 
Leopolda II. Původně byla plánována jako všeobecná zemská 
výstava, avšak němečtí podnikatelé v Čechách se rozhodli akci 
bojkotovat, a tak se stala výlučně národní záležitostí demonstru-
jící rozvoj a vyspělost českého průmyslu. A účast byla rozhodně 
slušná: Podívat se přišlo na 2,5 milionu návštěvníků, což je čís-
lo, které mohou tiše závidět i mnohé moderní prestižní veletrhy. 

Historicky první Pražské vzorkové veletrhy, které na výstavišti 
v Holešovicích začaly 12. září 1920, sloužily hlavně k uzavírání 
obchodních kontraktů a propagaci československého průmys-
lu. Konaly se vždy na jaře a na podzim až do roku 1941, kdy je 
přerušily válečné časy, a pak už jen v letech 1946-1951. Na ně 
však navázal o pár let později první mezinárodní strojírenský 
veletrh (v roce 1959), který vytvořil úctyhodnou tradici – bez 
přerušení se konal každoročně přes 60 let – až do letoška, kdy 
covid-19 učinil za jeho dosud nepřetržitou historií tečku. 

Samozřejmě nebyl výjimkou – zrušeny byly prakticky všechny 
veletržní akce včetně renomovaných mezinárodních, z nichž 

se ale mnohé nemohou pyšnit tak dlouhou historií jako MSV. 
Znamená to konec jedné éry? 

Možná, ale svět se prostě mění, resp. se musí přizpůsobit 
novým podmínkám. A tak věřím, že se čas veletrhů zase, byť 
možná v pozměněné podobě, vrátí. Stejně jako se na scénu 
opět vrací – právě pro klasickou krásu svého zvuku – třeba 
vinylové desky, které letos v USA (v Evropě by měla být situace 
podobná) poprvé překonaly prodeje někdejší technologické 
modly – CDček, jež podlehly trendu streamované hudby, kterou 
se však klasickým kulatým plackám, odsuzovaným kdysi na 
smetiště dějin, zjevně daří úspěšně přežít.

Virtuální prezentace, na které se teď všichni houfně vrhli, jsou 
hezká a nepochybně zajímavá záležitost demonstrující úžasné 
možnosti moderních komunikačních technologií, ale chybí jim 
to podstatné – osobní lidský rozměr. 

A marná sláva – přes Skype, Zoom či jiné platformy si sice 
můžete popovídat z bezpečí na dálku s kýmkoli, ale sklenku 
vína nebo piva si s ním v přátelském poklábosení, které právě 
dělá všechny ty krásné neformální vztahy, prostě nedáte, a ru-
kou nepotřesete (nebo jak nyní etiketa žádá, loktem do sebe 
nedrcnete). Eskymáci (pardon – Inuité – abych byl politicky 
korektní, i když těm skutečným je to pravděpodobně šumák) 
se svým třením nosů by z nás asi byli na větvi. Nahrazení jejich 
pozdravného obyčeje vyjadřujícího nepředstíranou radost 
ze setkání a absolutní důvěru něčím, co v podstatě vlastně 
symbolizuje píše štítivost a snahu nedotknout se protějšku ani 
klackem obaleným vápnem a vymáchaným v jódu, by nechápa-
li. Samozřejmě mi můžete namítnout, že se i tohle dá řešit vir-
tuálně a pozvednout číši před webkamerku do obrazovky – ale 
upřímně, ruku na srdce: Pokud jste to už zkoušeli, nepřipadáte 
si u toho trochu jako debil?

Jo, a bych nezapomněl obvyklé mravní naučení nebo po-
zitivní závěr: Svět možná není ještě úplně ve finále, jak by se 
mohlo z běžného zpravodajství, které v poslední době stále 
více připomíná pokus o komplexní přehled aktuálních katastrof, 
zdát. Podařilo se třeba na poslední chvíli zachránit před vyhy-
nutím smějící se želvu, jak je pro její kukuč připomínající úsměv 
přezdíván druh Geochelone platynota neboli barmská želva 
hvězdnatá. A mezinárodní tým biologů pod českým vedením 
dokonce  objevil v Etiopii dva nové, dosud neznámé druhy 
horských myší – nový hmyz či rostliny jsou samozřejmě pro 
vědce vždy zajímavé, ale objev nového druhu obratlovců, navíc 
savců, je považován za něco zcela mimořádného. No, není to 
paráda?  

Josef Vališka, šéfredaktor
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Mnoho projektů investoři pozastavili, nebo s nimi váhají,  
což zvyšuje tlak na ceny.
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POČÍTAČE 
Po nástupu 7- a 5nm 
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posun, tentokrát k hranici 
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TECHNOLOGIE
V poslední době se  
objevilo hned několik sku-
tečně fungujících konceptů, 
které se již reálně vznesly 
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Jde o nejnovější generaci elektrické 
formule a vůbec první autonomní 
formuli této kategorie motosportu. 

Tým eForce FEE Prague Formula, tvořený 
šesti desítkami studentů, zejména z Fakulty 
elektrotechnické a Fakulty strojní ČVUT, se 
v letošní sezóně nově rozrostl o tzv. driver-
less divizi, která vytvořila první samořiditel-
nou formuli. 

I když byly kvůli pandemii COVID-19 
zrušeny všechny letošní závody formule 
Student, tým studentů připravoval soutěžní 
vozidla pro příští sezónu. Kromě nové elek-
trické formule FSE 0.9 také úplnou novinku 
v podobě samořiditelné závodní formule. 
Oba vozy letos v létě získaly několik oce-
nění na on-line alternativách mezinárodních 
závodů, které nahradily tradiční soutěže 
v době pandemie.

eForce pro příští sezónu
Prvním z představených monopostů je nej-
novější (již 9. generace) elektrická formule, 
která představuje výraznou inovaci svých 
předchůdců, s nimiž studenti získali řadu 
úspěchů na zahraničních soutěžích. Dokon-
ce se jim podařilo překonat týmy z prestiž-
ních technických univerzit, jako je MIT,  
ETH Zurich či KIT z německého Karlsruhe. 

Vývoj elektrického monopostu eForce  
FSE.09 se nesl v duchu optimalizací loň-
ského modelu, který na závodech Formula 
Student Czech získal celkově druhé umístě-
ní. Cílem týmu bylo zvýšit spolehlivost vozu 
a umožnit ve vytrvalostním závodu na 22 km 
využívat vyšší výkon. Kromě prověřeného 
šasi kompozitního monokoku prošel optima-
lizací celý aeropaket, chlazení akumulátoru, 
systém chlazení motorů a výkonové elektro-
niky. Také byla optimalizována kinematika  
a vylepšená aerodynamika. Vozidlo je  
o 20 % lehčí a při hmotnosti 205 kg umož-
ňuje zrychlení z 0 na 100 km/h za 2,7 s. 

Autonomní formule
Unikátním vozidlem je však samořiditelný 
monopost s kódovým označením DV.01 
Driverless – první svého druhu u nás v této 
kategorii. Studenti použili samonosnou 
karoserii i nápravy z úspěšné elektrické for-
mule sezóny 2018, ale nově museli vyvinout 
systém senzorů pro vnímání pozice a okolí 
vozu. K tomu použili tři systémy: inerciální 
navigační systém, stereoskopické kame-
ry pro prostorovou orientaci a LiDAR. Ve 
spolupráci s Centrem strojového vnímání na 

ČVUT vyvinuli řídicí a plánovací algoritmy 
i soustavu aktuátorů, které mohou formuli 
ovládat zcela bezpečně. Vyhodnocování 
dat zajišťuje výkonný hardware navržený 
přímo pro účely autonomního řízení – kom-

paktní výpočetní jednotka Nvidia Jetson 
AGX Xavier. Jde také o první vůz v historii 
české studentské formule eForce, jehož 
aerodynamika byla řešena s využitím fluidní 
dynamiky pomocí CFD simulátoru. 
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ŠKOLY A INSTITUCE

PRVNÍ AUTONOMNÍ ELEKTRICKÁ FORMULE Z ČVUT 
V atraktivním prostředí laboratoře vysokého napětí na FEL ČVUT v Praze se 
v pátek 4. září představila dvě unikátní vozidla vyvinutá a zkonstruovaná studenty 
této nejstarší české technické univerzity. 
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KOVOSVIT MÁ NOVÉHO VLASTNÍKA

Německá automobilka Porsche,  
z koncernu Volkswagen, hodlá 
vybudovat na Slovensku novou  
továrnu na karoserie. 

Podle informace slovenského listu 
Denník N, již automobilka, která má 
v zemi už jeden závod – nástro-
járnu v Dubnici nad Váhom, kde 
pracuje téměř 200 lidí, předložila 
projekt úřadům a požádala o povolení ke 
stavbě s investicí ca 6,5 mld. Kč. 

Společnost Industry Innovation,  
vlastněná Michalem Strnadem, prodala 
českého výrobce obráběcích strojů 
Kovosvit MAS ruskému investičnímu 
fondu Trust Union Fund.

Jeho vlastníci působí v Rusku v podobném 
oboru, což firmě podle mediálního zástupce 
Kovosvitu MAS Jaroslava Martínka otevírá 
nové příležitosti na východních trzích. Už 
nyní přinesli firmě významný kontrakt – 
dodávku 60 obráběcích center v hodnotě 
bezmála 400 mil. Kč.

Kovosvit dosud ovládal Jaroslav Str-
nad, který do firmy vstoupil na podzim 
2016, kdy byl podnik v kritické situaci. 
Součástí Strnadovy průmyslové skupiny 
Czechoslovak Group (CSG), však Ko-

vosvit nikdy nebyl. „Firmu se podařilo 
zachránit a stabilizovat, ale synergie 
v rámci skupiny nefungovaly podle 
původních představ, takže jsme hledali 
investora, který by společnost koupil 
a měl předpoklady ji dál rozvíjet,“ uvedl 
Jaroslav Strnad pro deník E15. Přestože 
hodnota transakce nebyla zveřejněna, 
je podle něj srovnatelná s počáteční 
investicí při majetkovém vstupu do 
Kovosvitu, což odpovídá řádu stovek 
milionů korun.

Jak uvedl předseda představenstva Ko-
vosvitu MAS Daniel Kurucz, o prodeji firmy 
společnosti Trust Union Fund bylo rozhod-
nuto nejen kvůli cenovým podmínkám, ale 
i potenciálu znásobit tržby na východních 
trzích, kde má značka Kovosvit historicky 
silné renomé. 

NOVINKY DOMOV A SVĚT

Nový výrobní závod by měl vzniknout 
v regionu Považie, kde Porsche Werk- 
zeugbau už od loňska staví u obce Horná 
Streda nové vývojové centrum linek pro 
automatizované a robotické systémy. Díky 

VÝZKUMNÉ CENTRUM 
BUDE ZAMĚŘENÉ  
NA VODÍK 
Při VŠB-TUO vznikne Centrum 
energetických a environmentálních 
technologií Explorer (CEETe), které 
bude zkoumat využití vodíku jako 
bezemisního zdroje energie.  

Jak uvedl náměstek moravskoslezského 
hejtmana Jakub Unucka, výstavba centra 
přijde na 270 mil. Kč, přičemž hlavní 
část nákladů, téměř 200 mil. pokryje 
dotace z EU, 40 mil. Kč vloží do projektu 
soukromá společnost Smart Innovation 
Center SIC, a 7 mil. Kč Moravskoslezský 
kraj. Výsledky výzkumů kraj využije při 
zavádění vodíkových pohonů v dopravě 
– od roku 2023 bude jezdit na Havířovsku 
10 autobusů na vodíkový pohon, které 
budou čerpat palivo z nové plničky, jež 
by měla vzniknout v Ostravě o rok dříve.

CEETe by mělo fungovat i jako důležité 
vzdělávací centrum. „Pro náš region je 
výhodné, že EU cílí významné prostředky 
do regionů postižených těžbou uhlí, které 
procházejí transformací. CEETe bude 
supermoderním centrem výzkumu, které 
Moravskoslezský kraj postaví na špici 
v oblasti nízkoemisní energetiky,“ uvedl 
Jakub Unucka. Kvůli útlumu těžby kraj 
plánuje i nadále podporovat alternativ-
ní zdroje energie, přičemž nepůjde jen 
o vodík, ale i o další využití plynů, obno-
vitelných zdrojů, připravuje se i koncepce 
případných jaderných zdrojů. 

projektu slovenské výrobny karoserií, který 
by na výstavbu nového výzkumného centra 
navazoval, by se mělo vytvořit zhruba  
1200 pracovních míst.

S výstavbou začne v roce 2024, finali-
zace projektu je naplánována na rok 2026 

a zahájení výroby ještě před jeho 
koncem nebo od roku 

2027.
Slovensko, kde 

mají továrny pro 
montáž aut i firmy 
PSA, Jaguar Land 

Rover, Kia Motors 
a Volkswagen je největ-

ším světovým výrobcem 
aut v přepočtu na obyvate-

le – v loňském roce se tam 
vyrobilo 1,1 mil. vozidel. 

Vizualizace 
karosárny pro 

potřeby posouzení 
dopadů na životní 

prostředí.

NA SLOVENSKU 
PŘIBUDE DALŠÍ 
VÝROBNA AUT



SBOHEM, JAKU!
Druhého září se AČR 
rozloučila na vojenském 
letišti Praha-Kbely se 
dvěma dopravními letouny 
Jak-40, které sloužily pro 
přepravu ústavních  
a státních činitelů.

Ukončení provozu obou 
dopravních letadel, jejichž 
další modernizace by již 
nebyla rentabilní, proběhlo 
za slavnostního nastou-
pení vojáků 24. základny 
dopravního letectva české 
armády v Kbelích, jimž sloužily. 
Nechyběla ani armádní kapela, pocta 
české vlajce a poslední přelet jednoho 
z vyřazených Jaků.

Výrobce SAZ (Saratovské výrobní závody) 
nechal první prototyp třímotorového proudo-
vého dopravního letounu, označeného jako 

Jakovlev Jak-40, vzlétnout 21. října 1966. 
Od začátku sériové výroby v roce 1967 

až do jejího ukončení v listopadu 1981 
bylo vyrobeno celkem 1011 těchto letadel, 

z čehož 125 ks bylo exportováno do zahraničí.
Dvěma strojům, které sloužily pro potřeby 

ČSA, byla prodloužena technická životnost 
prostřednictvím společnosti Glomex, která 
zajišťovala všechny servisní služby pro oba 
letouny. Nahradit by je měly větší stroje CASA 
C-295M. 

Brněnská společnost HIWIN, přední 
dodavatel produktů lineární techniky, 
pořádá pro odbornou veřejnost přímo  
v brněnské centrále Den otevřených 
dveří místo MSV.  

Termín ve dnech 5.–7. října nahrazuje zru-
šený brněnský strojírenský veletrh a nabízí 
možnost setkat se nejen s vedením firmy, 
ale především s produktovým portfoliem 
značky HIWIN přímo v brněnské centrále. 

Představeny budou pojezdové dráhy 
pro roboty, ale i další produkty značky 
HIWIN, jako jsou lineární a rotační osy, 
polohovací systémy, lineární motory, 
kuličkové šrouby, lineární vedení a další 
produkty. Akce se koná ve spolupráci  
s výrobcem průmyslových robotů FANUC.

Další informace a registrace na  
www.dodhiwin.cz 
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Skupina AP posiluje 

Dealerská skupina Auto 
Palace ve vztahu ke 
svým budoucím inves-
tičním aktivitám posiluje 
také v personální oblasti. 
S významným rozvojem 
obchodování s ojetými vozy jmenovala 
do funkce manažera pro tuto oblast 
Pavla Pajurka, který má 15leté zkušenosti 
v tomto oboru.

Grafton s novou HR

Novou HR manažerkou 
personální agentury Graf-
ton Recruitment se stala 
Iveta Kutmanová, která 
předtím působila v ban-
kovním sektoru a naposle-
dy ve společnosti AutoBinck CZ.

Zaměření na B2B

Společnost Panasonic 
jmenovala Hirojukiho Ni- 
šiumu výkonným ředitelem 
firmy Panasonic System 
Communications Com-
pany Europe (PSCEU), 
která se zaměřuje na růst B2B produktů 
a kompletních řešení po celé Evropě. 
Nišiuma si klade za cíl pomáhat B2B 
zákazníkům v jejich rozvoji a podporo-
vat evropskou společnost.

Tedom povede Hlavinka

Brněnská Jet Investment, 
která vlastní 100 % akcií 
společnosti Tedom, pro-
vedla personální akvizice. 
Do funkce generálního 
ředitele Tedomu nastupuje 
Vladimír Hlavinka, zkušený manažer 
v oboru energetiky, po odcházejícím 
Josefu Jelečkovi, zakladateli firmy. Kro-
mě ředitele se mění i představenstvo 
společnosti.

Jmenování v Xeroxu

Společnost Xerox jmeno-
vala Petera Halma novým 
generálním ředitelem pro 
Českou republiku a Slo-
vensko. Na nové pozici 
Peter Halmo nahradil Ve-
roniku Brázdilovou, a jeho cílem je ještě 
více upevnit pozici lídra na trhu v oblasti 
tiskových služeb.

PERSONÁLIEHIWIN POŘÁDÁ  
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

Po posledním 
přistání projel 

Jak-40 slavobránou 
tvořenou hasičskými 

vozy.

Pojezdová dráha LT-S s robotem  
Fanuc M-20iA-35M.

Brněnská centrála společnosti HIWIN.
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Jaké faktory formují novou podobu  
moderní průmyslové výroby?

1. Vzestup simulace ve výrobě
Simulace je reakcí na tržní tlaky ve výrob-
ním průmyslu. Jde o snahu zlepšit kvalitu 
a rostoucí potřebu flexibility. Ve fázi návrhu 
snižují simulace a modelování náklady nut-
né na fyzické prototypy a testování. Tradiční 
zkušební vybavení může být nákladné, stej-
ně jako jeho provoz a údržba, a vyžaduje 
velkou zástavbu výrobního prostoru, který 
lze využít produktivněji.

Automobilka Volvo např. pomocí simulací 
snížila proces testování dynamiky modelu 
XC60 ze dnů na hodiny. Tento virtuální 
přístup je ale použitelný v mnoha oblastech 
výroby, jako je např vývoj automatizova-
né výrobní linky. Simulace se používají 
pro automatizaci továrny k optimalizaci 
efektivity a produktivity ještě předtím, než je 
továrna postavena, což přináší velké úspory 
nákladů.

2. Pohony v přední linií IIoT 
Asi nejkritičtějšími částmi infrastruktury v to-
várně jsou rotující zařízení, proto stále častěji 
vidíme snahu umisťovat na průmyslové moto-

ry čidla a měřicí zařízení. Inteligentní senzory 
umožňují sdělovat informace o motoru, ložis-
kovém bloku, ventilátoru nebo kompresoru, 
k nimž jsou připojeny a pokročilé softwarové 
algoritmy mohou předvídat poruchu motoru 
ještě dříve, než k ní dojde – tzv. prediktivní 
údržba eliminuje nebo výrazně snižuje riziko 
nákladných oprav a odstávek. Například 
bylo zjištěno, že prostřednictvím měniče lze 
monitorovat až 80 % poruchových podmínek 
pro typický motor.

3. Hlavní síla v továrnách – roboty
Kolaborativní roboty se ukázaly jako nová 
a rychle se rozvíjející technologie, která 
dokáže uspokojit poptávku po automati-
zaci a flexibilitě ve výrobě. Umožňují snížit 
náklady na pracovní sílu, převzít rutinní úkoly 
a zvyšovat bezpečnost na pracovišti. Lze 

předpokládat, že růst tohoto 
segmentu bude i nadále 
pokračovat a že hlavní podíl 
budou představovat systémy 
s užitečným zatížením 5–9 kg, 
populární v malých a střed-
ních firmách. Za tři hlavní 
aplikace kobotů lze považovat 
manipulaci s materiálem, 
montáž a vychystávání.

4. Silný nárůst řízení  
pohybu
Trh s produkty pro řízení po-
hybu bude od roku 2020 před-
stihovat růst globální výroby. 
Klíčová odvětví jsou potravi-
nářské a nápojové stroje, robo-
tika, balicí stroje a zařízení pro 
manipulaci s materiálem. Tato 
odvětví společně vygenerovala 
v roce 2018 téměř čtvrtinu cel-
kových výnosů z řízení pohybu 
a tento podíl má do roku 2023 

dosáhnout 30 %. Snaha o větší personalizaci 
a přizpůsobení produktů vedou k poptávce 
po rychlejších a flexibilnějších výrobních 
linkách, což zase stimuluje poptávku po 
produktech pro řízení pohybu. 

5. Dopad edge computingu na výrobu
Rostoucí počet zařízení IIoT má za násle-
dek pomalejší přenosové rychlosti a delší 
doby odezvy, kritické prvky v průmyslo-
vých aplikacích, což vytváří značný tlak 
na datová centra (cloud) a šířku pásma 
sítě. 

Například autonomní vozidlo může za 
osm hodin jízdy vygenerovat ca 40 TB dat. 
Odesílání tolika informací, které má cloud 
zpracovat, může být pomalé a nepraktické, 
a edge computing (zpracování dat blíže 
k jejich zdroji optimální rychlostí) nabízí 
řešení tohoto problému. Jak edge compu-
ting dozrává v jiných sektorech, bude stále 
důležitější i v průmyslových scénářích,  
kde neustále se zvyšující schopnost malých 
zařízení pojmout obrovskou výpočetní 
kapacitu činí hraniční výpočetní techniku   
v průmyslovém sektoru stále atraktivnější. 

Josef Vališka

STUDIE
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TOP 5 TRENDŮ PRŮMYSLOVÉ  
AUTOMATIZACE 2020
Ve studii publikované v časopise Manufacturing Automation 
charakterizoval  Adrian Loyd, CEO společnosti Interact Analysis,  
pět letošních hlavních trendů v průmyslové automatizaci.

8 l 09-2020

Simulace se používá 
pro automatizaci 
továrny ještě předtím, 
než je továrna  
postavena.



Nový procesor bude vyráběn jako prv-
ní komerční procesor 7nm technolo-
gií. Architektura POWER10 přinese 

mj. vyšší energetickou efektivnost, funkci 
sdílení paměti mezi servery a nové prvky 
bezpečnosti odpovídající požadavkům 
dnešní doby, charakteristické nárůstem 
kybernetických hrozeb. Návrh je optimalizo-
ván pro budoucí prostředí provozu  
IT – hybridní cloud. 

První IBM servery s procesorem POWER 
uvedla „Velká modrá“, jak je firma někdy 
neoficiálně nazývána, na trh v roce 1990, 
jako odpověď na tehdy vznikající otevřený 
svět UNIX, a nové generace Power systems 
jsou od té doby uváděny ve zhruba čtyřle-
tém cyklu. 

O úspěšnosti platformy svědčí to, že 
letos slaví 30 let na trhu. IBM POWER byl 
vyvíjen a konstruován od začátku jako 
server, tedy spolehlivý počítač s vysokým 
výkonem a škálovatelností. Zdroje lze členit 
do virtuálních serverů pomocí build in vir-
tualizace PowerVM. Primárním operačním 
systémem pro platformu Power je IBM AIX 
(firemní verze UNIX), ale v průběhu  
90. let Power zahrnul proprietární a zákazní-
ky oblíbený operační systém IBM i (AS/400) 

techmagazin.cz l 9
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POKRAČOVATEL LEGENDY  
SE CHYSTÁ NA SCÉNU
V letošním roce, kdy IBM POWER slaví úspěšných 30 let na trhu,  
byl oznámen jeho nejnovější nástupce – procesor POWER10.
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Důvod k oslavě. Tech Data může slavit nejen  
30. výročí úspěšného procesoru IBM POWER,  
ale i příchod jeho nástupce.

Nová generace procesoru POWER10 se  
zaměřuje na cloud a AI.

2

1

Společnost Tech Data je jedním 
z největších celosvětových distributorů 
informačních technologií. Pomáhá uvádět 
produkty IBM na trh a nabízí širokou řadu 
služeb technické a prodejní podpory. 

Mezi hodnoty společnosti patří:

•  generace férovosti,

•  silný tým specialistů,

•  tradice globálně respektované značky.

Autorizovaný distributor:

•  architektura POWER

•  software

•  úložiště

V každý moment nabízíme skutečně  
to nejlepší řešení.

s integrovanou databází DB2 a později se 
pak paleta operačních systémů rozšířila 
o Open source Linux. Díky třem dostupným 
operačním systémům (AIX, IBM i Linux) 
a dynamické build in virtualizaci je utilizace 
serveru v praxi mnohem vyšší, než je ob-
vyklé ve světě intelovských x86 serverů. 

Poslední generace serverů s POWER9 
dorazila na trh v roce 2018. V průběhu 
příštího roku by měla nastoupit nová ge-
nerace serverů s procesory založenými na 
nejmodernější architektuře POWER10. 

IT se mění, IBM POWER vede
•   Nejekonomičtější platforma pro  

SAP HANA.
•   Nejbezpečnější platforma konsolidace 

datových center.
•   Nejvýkonnější platforma pro Data,  

Analytiku a AI. 

www.30letPOWER.cz



Obchodní a výrobní expanze je 
součástí naší strategie ve střední 
a západní Evropě. Luwex je výborná 

prosperující firma a věřím, že se společně 
posuneme ještě dál,“ říká Miloš Gregor, ma-
jitel GreMi KLIMA, v prvním rozhovoru pro 
česká média, který poskytl TechMagazínu. 

 Proč padla volba na Luwex, čím Vás 
zaujal? 
Luwex má na českém trhu velmi dobré 
renomé. Do naší skupiny jsme hledali spo-
lečnost, která má podobnou strukturu řízení 
jako GreMi. To znamená rodinnou firmu, 
ale na druhou stranu s potenciálem dalšího 
růstu.  

Jednání probíhala, myslím, oboustranně 
velmi korektně. Zpočátku se zdálo, že je 
ukončíme v rekordně krátké době, protože 
obě strany měly stejný zájem smlouvu 
uzavřít. Pak se však objevily restrikce 
spojené s koronavirem a ty zkomplikovaly 
cestování i jednání s bankami. Abychom 

nečekali, až se situace s covidem vyřeší, 
změnili jsme systém financování. Tak 
se podařilo akvizici v červnu dokončit 
a podepsat. Za což patří velký dík oběma 
předchozím majitelům Luwexu Vladimíru 
Duškovi a Felixi Gillovi.

 Co s Luwexem plánujete, čekají  
ho změny? 
Luwex jako jedna z mála firem na trhu dis-
ponuje velkým počtem kvalifikovaných lidí 
tvořících silnou montážní kapacitu. Montáž-
ně nebo organizačně dokáže zvládnout ja-
koukoliv zakázku nejen v Česku, ale kdeko-
liv na světě. To má pro nás velkou hodnotu. 
Mnohokrát jsem říkal, že Luwex nechceme 
přetvořit do obrazu GreMi. Chceme spíše 
převzít to dobré a aplikovat to do GreMi, 
což platí samozřejmě i opačně. 

 Například?
GreMi má propracovaný systém řízení, tok in-
formací a controlling. Tyto nástroje v krátkém 
čase zavedeme i v Luwexu, abychom sjedno-
tili manažerské nástroje uvnitř skupiny. 

 Rozšíříte podnikání i do jiných oblastí, 
než je pouze „lehká“ vzduchotechnika? 
Další synergií, kterou v akvizici můžeme 
nalézt, je využití jména, referencí a know- FO

TO
: G

re
M

i K
LI

M
A

SPECIALISTA NA TZB MÍŘÍ DO EVROPY
Na českém trhu technického zabezpečení budov se objevil nový  
silný hráč – GreMi KLIMA ze slovenské Žiliny, která se v červnu stala 
jediným akcionářem české firmy Luwex Praha a má smělé ambice. 

ROZHOVOR – MILOŠ GREGOR
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„

„Chceme potvrdit 
pozici lídra na 
trhu technického 
zabezpečení budov 
a rozvíjet i nové 
obory,“ říká Miloš 
Gregor, majitel 
GreMi KLIMA, po 
převzetí české firmy 
Luwex.



-how Luwexu právě v „těžké“ vzducho-
technice. Jde o odsávání a čistění různých 
druhů prachu. Tato oblast je obzvlášť 
náročná na odborníky schopné navrhnout 
systém odsávání tak, aby byl nejen funkč-
ní, ale hlavně provozně udržitelný. Často 
řešíme v praxi situaci, že nainstalovaný 
systém je sice funkční, ale filtry se musí 
měnit velmi často. Nebo se stává, že spo-
třeba energie na chod takového zařízení 

je tak obrovská, že se musí omezit nebo 
úplně zastavit. 

 GreMi KLIMA už v Česku působí. Jak 
budou mít obě firmy rozdělené role? 
GreMi KLIMA v současnosti působí v Praze, 
Třinci a Českých Budějovicích. Každá 
pobočka je profesně zaměřena na jiný druh 
instalací. Po zkušenostech ze slovenské-
ho trhu, kde máme pět poboček, nevidím 
problém koordinovat jejich činnost. Právě 
naopak síť poboček přináší více výhod. Jde 
hlavně o blízkost k zákazníkovi. Podmínkou 
k dosažení těchto synergií je ale komunika-
ce a koordinace jejich práce.

 Platí tedy, že základem přežití firmy je 
spolupráce lidí a integrace technologií? 
Spolupráce lidí při tak rozvětvené struktu-
ře, jakou představuje momentálně GreMi 
KLIMA, je nutnou podmínkou každodenního 
fungování. Dnes prostřednictvím informač-
ních technologií sledujeme a vyhodnocu-

jeme také mnoho dat a informací, aby měli 
řídicí pracovníci dostatek podkladů pro 
svou práci.

 Jak se trh technického zařízení  
budov vůbec vyvíjí? Ovlivňují ho  
nálady ve stavebnictví či obecně  
v ekonomice?
Stavebnictví je součástí ekonomiky, 
a proto pro něj platí stejné zákonitosti. 

„Další synergií, kterou v akvizici můžeme nalézt, 
je využití jména, referencí a know-how Luwexu  
v „těžké“ vzduchotechnice,“ upřesňuje  
Miloš Gregor.

Vzduchotechnika a klimatizace sportovního  
a volnočasového rezortu x-bionic v Šamoríne.

1

2

FO
TO

: G
re

M
i K

LI
M

A

techmagazin.cz l 11

Výhodou nás stavbařů je určitá setrvač-
nost stavebního průmyslu, například ve 
srovnání s automobilovým. Pokud tedy 
přijde nějaký útlum, máme určitý čas se 
na něj připravit. 

Momentálně lze na trhu cítit nervozitu 
z budoucího vývoje. Mnoho připravených 
projektů investoři pozastavili, nebo s nimi 
váhají. To zvyšuje tlak na ceny. Investo-
ři a generální dodavatelé pak vytvářejí 
extrémní tlak na snížení ceny investič-
ních nákladů. Mnohdy je to však na úkor 
budoucích provozních nákladů. Ty však 
začne uživatel často řešit, až když je poz-
dě – a s nainstalovaným zařízením nelze 
už nic dělat. 

 Pokud jde tedy o technologie, je zájem 
o nová, chytrá řešení? 
Bohužel musím říct, že ve většině případů 
je technické zařízení budov, mezi které patří 
topení, větrání a klimatizace, jen položkou 
v rozpočtu developerů. O moderní řešení 

s komfortním provozem a přijatelnými pro-
vozními náklady mají zájem spíše inves-
toři s víceletými zkušenostmi s provozem 
postavených objektů. Ti si dokážou reálně 
spočítat návratnost investice do moderních 
a provozně spolehlivých řešení.

MILOŠ GREGOR – ROZHOVOR

LUWEX, a. s. 

Firma s 81 zaměstnanci, sídlem v Praze 
a stálou provozovnou v jihočeském Milevsku, 
ukončila loňský rok s tržbami 336 mil. Kč 
a účetním ziskem 13,7 mil. Kč. Zaměřuje 
se na projekční práce a výrobu lehkých 
vzduchotechnických zařízení a zdrojů chladu, 
má za sebou téměř 2100 dokončených 
projektů v 11 zemích. Mezi poslední 
významné zakázky patří rekonstrukce 
Státní opery Praha nebo dostavba O2 Arény. 
Rozvíjí také průmyslovou vzduchotechniku 
odprašovacích zařízení a větracích systémů 
do dopravních tunelů. Velmi aktivní je i na 
trhu servisních služeb.
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 GreMi KLIMA nabízí i systém automa-
ticky řízeného odsávání, tzv. SMART- 
eye. Mají firmy zájem o automatizaci 
nebo preferují spíše jednodušší, levnější 
řešení? 
Systém SMARTeye je unikátní řízením vý-
konu odsávání podle aktuální potřeby. Jeho 
návratnost je díky úspoře elektřiny často 
kratší než jeden rok. Kromě toho tento 
systém prodlouží životnost celé technolo-
gie. Obecně však platí, že automatizace by 
měla doplnit a vylepšit funkčnost systému, 
případně snížit jeho provozní náklady. 

 U automatizovaných řešení, oblast TZB 
nevyjímaje, je trendem propojení s prvky 
a systémy internetu. Využívají to vaše 
aplikace nebo jdete jinou cestou?
Dálková správa a údržba zařízení přes inter-
net je už součástí standardní nabídky prak-
ticky všech dodavatelů. V tak rychlé době, 
jakou žijeme, je nemyslitelné, aby zákazník 
čekal na servisní zásah několik dní. O po-
ruše zařízení často víme dříve než on. Její 
odstranění je pak jen otázkou dostupnosti 
náhradních dílů a času potřebného k cestě 
za zákazníkem. To je však jen začátek. 
Blížíme se době internetu věcí (IoT), kdy se 
čas na všechny úkony související s provo-
zem, údržbou a servisem ještě zkrátí. 

 Luwex už dříve navrhl a realizoval řadu 
unikátních systémů vzduchotechniky pro 

„jaderný“ areál ÚJV. Jakou roli hraje ve 
vašem podnikání vlastní výzkum a vývoj, 
nebo se spoléháte na ověřená zařízení 
jiných dodavatelů?
Ústav jaderného výzkumu ve středočeské 
Řeži se zabývá spolehlivostí a bezpečností 
jaderné energetiky, nakládáním s radioak-
tivním odpadem nebo nukleární medicínou. 
V jeho areálu jsme navrhli a realizovali řadu 

unikátních systémů vzduchotechniky pro 
odvětrání hal, horkých komor a ostatních 
provozů. 

Při tak širokém záběru různých instalací 
a projektů se však musíme spoléhat i na 
ověřenou síť dodavatelů a dlouholetých 
partnerů. Naše projekční oddělení se do 
každého projektu snaží aplikovat ty nej-
vhodnější produkty bez ohledu na výrobce 
a zemi původu. 

Před časem jsme zaznamenali velkou 
díru na trhu odsávacích a odprašovacích 
zařízení. Vznikla proto společnost G&G fil-
tration, jejímž úkolem je aplikace dlouhole-
tých zkušeností z oblasti odprášení a vývoj 
nových produktů splňujících nejen nové 
emisní předpisy. Chceme hlavně prodloužit 
jejich životnost při dlouhodobě udržitelných 
provozních nákladech. Firma G&G filtration 
tyto produkty nejen vyvíjí, ale také pro celý 
evropský trh vyrábí, dodává a servisuje. 

 Kde tedy vidíte roli Luwexu a kde  
GreMi KLIMA? 
Luwex a GreMi KLIMA spolupracují už 
několik let. Přirozeně to bylo v menším roz-
sahu než chceme nyní, ale vzájemné zku-
šenosti máme. Proto si myslím, že umíme 
nalézt společnou strategii pro český trh.

Luwex se už delší dobu specializuje na 
větší projekty za desítky milionů korun, 
zatímco GreMi KLIMA se zaměřuje spíše na 
ty menší. Kromě toho se Luwex specializoval 

ROZHOVOR – MILOŠ GREGOR
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GREMI KLIMA, s. r. o.  

Zaměstnává přes 120 lidí a s dvacítkou 
projektových manažerů firma ročně zvládá 
téměř 500 realizací. Loňský rok vykázala 
tržby 20,4 mil. eur (přes 540 mil. Kč) 
a konsolidovaný zisk po zdanění 1,019 mil. 
eur (přes 27 mil. Kč). Vedle pěti poboček 
na Slovensku (Žilina, Bratislava, Poprad, 
Ružomberok, Nitra) má zastoupení v ČR 
(Praha, Třinec, České Budějovice), aktivity 
zahajuje i v Polsku, Slovinsku a Švýcarsku. 
Stěžejní oblastí podnikání je zejména 
příprava a řešení vzduchotechnických 
projektů budov, včetně odsávání a vytápění, 
firma má i vlastní výrobu potrubí pro 
lehkou i těžkou vzduchotechniku, odsávaní 
a filtraci, a speciální výrobu předvolovaných 
vzduchotechnických soustav. Silnou pozici 
má ve vývoji a výrobě systémů odsávání 
a spalování dřevního odpadu a filtrace 
prachu.
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jen na dodávky vzduchotechniky. Tady vidím 
další prostor pro rozšíření aktivit o instala-
ce topení a chlazení, které GreMi KLIMA 
běžně dělá. První takovou společnou akcí 
je probíhající dodávka do modernizovaného 
pavilonu chirurgie a ARO českobudějovické 
nemocnice. Jde o páteřní rozvody ústřed-
ního topení a systému VRF, tedy centrální 
klimatizace. Součástí zakázky jsou i dodávky 
vzduchotechnických elementů pro čisté 
prostory, jako jsou laminární stropy do  
12 operačních sálů nebo čisté nástavce 
s filtrací H13. Ty zajišťují filtraci vzduchu pro 
dosažení maximální čistoty prostředí. 

 Jaké vůbec byly Vaše podnikatelské 
začátky? 
Začínal jsem v roce 2004, kdy jsem založil 
firmu GreMi KLIMA zaměřenou pouze na 
tvorbu projektové dokumentace topení 
a vzduchotechniky. Zákazníci ale postupně 
chtěli, abychom to, co jsme naprojektovali, 
také zrealizovali. A protože většinou šlo 
o spřátelené firmy, o nichž jsem věděl, že 
odevzdanou práci zaplatí, tak jsme se do 
toho spolu s kolegy pustili. 

 Kdy nastal zlom, že jste si řekl, chci 
vybudovat velkou firmu? 
Zlom nastal, když GreMi KLIMA vyhrála 
zakázku na realizaci vzduchotechniky 
pro obchodní centrum Avion v Bratisla-
vě. Nebylo to však o tom, že bych si řekl: 

Vybuduji velkou firmu, ale o o myšlence, 
jak to dokáže zvládnout malá firma. Museli 
jsme nastavit pravidla, organizační strukturu 
a vše, co bylo potřeba, abychom standardi-
zovali všechny pracovní procesy.

Druhý zlomový moment byl úspěch 
v tendru na dodávku VZT pro Volkswagen 
v Bratislavě. To už jsme pár let existovali 
a psali poměrně úspěšnou podnikatelskou 
historii. Zvládli jsme ISO, audit a mnohé jiné 
„zbytečnosti“. Německá škola nás naučila, 
jak je třeba řídit projekty, a tím i celou firmu 
skutečně efektivně. Byla to obrovská zkuše-
nost, která nasměrovala firmu kvalitativně 
úplně jiným směrem. A ten se snažíme 
udržovat dodnes. Samozřejmě, že během 
těch 15 let existence byly i těžké chvíle. 
Souvisely většinou s neplatiči. Víckrát 
se stalo, že jsme za svou práci nedostali 
zaplacenou část nebo celou smluvní cenu, 
zatímco GreMi KLIMA všechny své závazky 
vždy splnila. Pak nezbývalo nic jiného, než 
začít znovu a od nuly. Na druhou stranu i to 
nás posunulo při budování systému finanční 
stability.       

 Co Vás nejvíc ovlivnilo? 
Paradoxně rodina. Začínal jsem podnikat 
jako svobodný muž, schopný a ochotný 
pracovat dvacet hodin denně. Když jsem 
se oženil a přišla rodina, manželka a dvě 
dcery, musel jsem priority přehodnotit. 
A to znamenalo zase období firemních 
změn. Nová organizační struktura, nový 
management, nové povinnosti a pra-
vomoci. To vše v zájmu fungování mé 
rodiny. 

 A na co jste nejvíc pyšný? 
Nejvíc jsem hrdý na to, jakou firmu jsme 
společně vybudovali. Majitelé firem si často 
stěžují, že nemají poctivé, aktivní a inova-
tivní kolegy. Já mám někdy pocit, že máme 
víc takových kolegů než pozic, které by si 
oni zasloužili. Na to ale nejsem pyšný, za to 
jsem vděčný.  

 V žebříčku projektantů  
a průmyslových designérů, na který  
jsem narazil na internetu, je na  
21. místě uveden i Milan Gregor – GREMI 
ze Žďáru nad Sázavou. To je shoda  
okolností, nebo máte něco  
společného? 
Půjde o shodu okolností. Toho pána  
neznám, asi měl stejný nápad s názvem 
jako já. 

Josef Vališka

MILOŠ GREGOR – ROZHOVOR
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Vzduchotechnika výrobní haly společnosti  
PUNCH Detva. 

Chladicí tunel ve výrobní hale pobočky  
Continental Púchov.

Nová vzduchotechnika nitranského výrobního 
provozu automobilky Jaguar Land Rover.
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K líčovými faktory tohoto rozvoje byly 
zejména bezdrátové sítě, nástup 
internetu věcí (IoT), vývoj v robotice 

včetně nástupu nové kategorie kooperativ-
ních robotů, tzv. kobotů, kteří jsou bezpeč-
nější pro přímou spolupráci s lidmi.

To umožnilo řešení, která v sobě kombi-
nují dedikované obráběcí stroje a robotic-
ké obslužné systémy zajišťující potřebné 
manipulační operace, jež dříve vyžadovaly 
účast lidského personálu. Výsledkem jsou 
částečně či plně automatizované výrobní 
buňky nebo i celé výrobní linky, či dokonce 
celé bezobslužně fungující továrny. 

Přínos automatizace v průmyslové 
výrobě, včetně té strojírenské, která je 
základem pro všechna další odvětví, je 
jednoznačný: zvýšení efektivity a produk-
tivity a v celkovém kontextu i nákladů, 
i když komplexní automatizované systémy 
jsou samozřejmě investičně náročnější než 
běžné jedno- či víceúčelové konvenční 
stroje a zařízení. 

Svou rychlostí, precizností a opakovatel-
ností mají nad tradičními výrobními procesy 
s lidskou obsluhou navrch – navíc nedělají 
chyby, což je jeden z typických prvků lid-
ského faktoru, který bohužel s sebou nese 

i riziko nežádoucích dodatečných vícená-
kladů či ztrát v důsledku nekvalitní výroby. 
A to je v dnešním vysoce konkurenčním 
prostředí i důvodem, který nekompromisně 
vychyluje misku vah na stranu automatiza-
ce. Ovšem na druhou stranu je nutno zdů-
raznit: Promyšlené automatizace. Protože 
tam, kde pro ni není reálný důvod, samo-
zřejmě smysl a opodstatnění nemá a byla 
by jen zbytečným luxusem. V opačném 
případě však může nabídnout neocenitelné 
služby a stát se klíčem, který firmě otevře 
dveře do budoucnosti. A ty by měla ve 
vlastním zájmu otevřít co nejdříve. 

STROJE, KTERÉ SI VYSTAČÍ SAMY
Automatizace ve strojírenství není novou záležitostí. Její počátky 

v podobě CNC systémů, v některých případech s pomocí 
mechanických řešení, už fungují ve službách lidí pěknou řádku let,  

ale právě ty poslední roky nabídly zcela nové možnosti. 

AUTOMATIZACE  
VE STROJÍRENSTVÍ   

TÉMA
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PĚT, NEBO 
TŘICET 
PROCENT?
Nehádejte, o kolik vám 
kobot zvýší zisk.
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Společnost Mobile Industrial Robots 
(MiR) publikovala výsledky průzkumu 
o využití autonomních mobilních ro-

botů (AMR) provedeného mezi 117 americ-
kými průmyslovými podniky ze čtyř odvětví 
– automotive, elektrotechnická výroba, 3PL 
spedice a výroba rychloobrátkového zboží 
(FMCG), doplněného o názory globálního 
managementu z výrobních a logistických 
společností. 

Implementace a obchodní hodnota
Z pohledu integrace autonomních robotů 
do interní logistiky zvažuje 78 % všech 
respondentů nasazení během příštích dvou 
let. Největšími optimisty v oblasti integrace 
AMR robotů do své logistiky z pohledu 
jednotlivých odvětví jsou automobilové 
společnosti, kde během příštích dvou let 
zvažuje implementaci 88 % z nich. Z elek-
trotechnických společností vidí možnost 
nasazení během dvou let 60 %, dalších  
30 % od tří do pěti let. V segmentu rychlo-
obrátkového zboží (FMCG) je to 58 % pod-
niků během dvou let, stejně jako u nezávis-
lých poskytovatelů spedičních služeb (3PL).

Nasazení autonomních robotů poskytuje 
významné obchodní přínosy, od optimali-
zace pracovních a provozních nákladů až FO
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STÁLE VÍCE FIREM UVAŽUJE  
O AUTONOMNÍCH MOBILNÍCH ROBOTECH 
Automatizace mění průmysl již léta, ale stále existují určité mezery, 
zejména u dodavatelského řetězce. Potenciál k jejich zaplnění mají dnes 
autonomní mobilní roboty, které podporují provoz štíhlých  
a optimalizovaných dodavatelských řetězců. 
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po zvýšení produktivity, přesnosti dodacích 
termínů a efektivity. Pozitivní přínosy AMR 
technologií na své podnikání předpokládá 
75 % všech dotázaných. Velký potenciál 
vidí opět zejména firmy z odvětví automoti-
ve, kde nasazení AMR považuje za přínosné 
pro celkové náklady, bezpečnost a kvalitu 

64 % firem, a 16 % automotive podniků na-
víc vidí v AMR konkurenční výhodu. V pří-
padě FMCG segmentu vidí výhody v oblasti 
nákladů, bezpečnosti a kvality dokonce  
79 %, na druhou stranu je o tomtéž pře-
svědčeno 43 % elektrotechnických podniků 
a jen 25 % poskytovatelů 3PL spedice.  

VELMI OBČAS
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Nedostatek kvalifikovaných pracovníků 
a bezpečnost práce
Více než 50 % respondentů jak z automoti-
ve, tak spedice uvedlo, že největší překáž-
kou pokročilých automatizačních projektů 
je nedostatek kvalifikovaného personálu. 
V elektrotechnickém segmentu takto 
odpovědělo 35 % respondentů a v odvětví 
FMCG 30 %. Více než polovina dotazova-
ných ze všech odvětví se rovněž vyjádřila, 
že investice do jejich automatizačních pro-
jektů mají pomalou návratnost. Téměř 40 % 
FMCG a elektrotechnických podniků navíc 
tvrdí, že jejich procesy jsou předmětem 
častých změn či nejsou natolik masové, aby 
je bylo možné automatizovat.  

V případě jakýchkoliv změn ve výrobním 
prostředí je jedním z klíčových bodů bez-
pečnost pracovníků. Za velmi závažný fak-
tor považuje 72 % dotázaných výrobců ko-
lize a nehody na pracovišti. Proto se řada 
z nich obrací k technologiím autonomních 
robotů, jejichž integrované bezpečnostní 
systémy jsou na vysoké úrovni a zároveň 
redukují výskyt nemocí z povolání, když 
přebírají opakované a fyzicky náročné 
úkoly. Za nástroj ke zvýšení bezpečnosti 
práce považuje tak AMR roboty i 63 % 
manažerů.

Podle řady odhadů se implementací 
robotických technologií více pracovních 
pozic vytvoří, než jich zanikne. Nicméně pro 
samotné pracovníky, již tyto informace ne-
znají, je občas těžké pochopit, že nasazení 
robotů neznamená automaticky ztrátu prá-
ce. Mnoho zaměstnavatelů si to uvědomuje 
a před nasazením nové technologie zvažují, 
jak zabránit snížení pracovní morálky či 
produktivity spojenými s nejistotou v za-
městnání. I když je přes 40 % dotázaných 
manažerů přesvědčeno o tom, že nasaze-
ním robotů pracovníky nenahradí, je určitě 
užitečné věnovat úsilí osvětě a vzdělávání 
zaměstnanců o přínosech automatizace pro 
firmu i pro ně samotné.   

Ideální do digitálních dodavatelských 
řetězců 
Dodavatelské řetězce a logistická infra-
struktura se stále více digitalizují a s tím 
přibývá také IoT zařízení. A přestože jsou 
s nasazením AMR robotů spojené i další vý-
zvy, jako je např. kybernetická bezpečnost 
IoT systémů proti možnému počítačovému 
útoku, průzkum společnosti MiR ukázal, 
že představitelé výrobních podniků vidí 
v mobilních robotech efektivní automatizač-
ní nástroj pro svá digitalizovaná prostře-
dí. Chápou přednosti AMR včetně jejich 
flexibility, rychlého nasazení do provozu 
a snadného programování, které pomá-
hají splnit poptávku zákazníků po vyšší 
variabilitě produktů a přesnějších dodacích 
termínech. 

Jesper Sonne Thimsen,  
obchodní ředitel MiR pro region CEE
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Rakouská firma Agilox přetvořila 
koncept AGV a rozšířila tak svou 
nůžkovou řadu ONE (ultralehkých 

inteligentních naváděných vozidel) zave-
dením nového autonomního všesměrově 
vyváženého vysokozdvižného vozíku 
OCF (Omnidirectional Counterbalanced 
Forklift), který pracuje s tzv. rojovou 
inteligencí. 

Flotily vozíků fungují bez centrálního 
řídicího systému, tzn., že se v továrně 
nebo skladu pohybují skutečně autonom-
ně a organizují své trasy podle decentrali-
zovaných principů rojové inteligence, což 
je činí mnohem flexibilnějšími než tradiční 
AGV.

Zatímco ONE je vybaven nůžkovým 
zvedákem, který funguje jako zaříze-
ní pro manipulaci s nákladem (přenáší 
náklad v rámci obrysu vozidla), je OCF 
navržen podle principů vyvažovaného 
vysokozdvižného vozíku. Může tedy 
sbírat palety, mřížové boxy a další nosiče 
nákladu s maximální hmotností 1500 kg, 
přepravovat je na místo určení a ukládat 
ve výšce až 1,6 m. Koncept všesměrové-
ho pohonu umožňuje jet do strany úzkými 
uličkami, otáčet se na místě a manévrovat 
v nejužších prostorech. Li-ion techno-
logie (LiFePO4) zajišťuje krátké nabíjení 
a dlouhé provozní doby – pouhé tři minuty 
nabíjení umožňují až hodinu provozu.

Vozíky ONE se používají hlavně k záso-
bování materiálem ve výrobě, OCF zase 
umožňují klasické intralogistické úkoly,   
za předpokladu, že je přeprava vázána 
na paletu. Kombinované operace ONE 
a OCF v „roji“ nabízejí velkou výhodu – 
např. zatímco menší vozidla ONE zajišťují 
doručování na montážní pracoviště nebo 
k regálům, OCF může pomocí stejného 
řídicího systému a WiFi infrastruktury 
převzít paletovou dopravu.

Flotily IGV lze připojit k zákaznickým 
softwarovým systémům (LVR, ERP, WMS, 
MES atd.) prostřednictvím otevřeného 
rozhraní API. Volitelný IO box umožňuje 
integraci externí infrastruktury (jako jsou 
rolovací brány a stacionární dopravní sys-
témy) do inteligentního řídicího systému, 
a analytický modul poskytuje všechny 
relevantní provozní údaje. 

David Kostolník

INTELIGENTNÍ ROBOTY  
OPERUJÍ V HEJNECH
Nové inteligentně naváděné vozidlo (IGV) – 
autonomní čelní vysokozdvižný vozík – funguje  
s využitím skupinové „inteligence hejna“.  
Na trhu by se měl objevit počátkem příštího roku.

Autonomní flotily 
vozíků si organizují 
své trasy podle 
decentralizovaných 
principů rojové 
inteligence.



Zpočátku bylo použití těchto barelových 
fréz více či méně omezeno pouze na 
několik specifických aplikací, jako je 3D 

tvarové obrábění složitých forem a kompo-
nentů pro turba. Nicméně pokroky v 5osém 
obrábění a v CAM systémech významně roz-
šířily použitelnost těchto nástrojů v různých 
aplikacích.

Současně byl princip konstrukce řezné hra-
ny jako segmentu oblouku velkého průměru 
úspěšně realizován i na dalších typech fréz. 
Tyto nástroje pak mohly používat metodu 
HFM (High Feed Milling), obrábění s vysoký-
mi posuvy. U firmy ISCAR tak vzniká rodina 
nástrojů s FF geometrií, což jsou typy fréz vy-
užívající malou hloubku záběru a velmi vysoké 
posuvy (Fast Feed). Na rozdíl od nástrojů s FF 
geometrií, určených pro hrubování s vyso-
kým odběrem materiálu, jsou barelové frézy 
vhodné pro polodokončovací a dokončovací 
operace s malým odběrem materiálu.

Barelová geometrie
Tento typ frézovací operace je možné 
provádět i s kulovými a toroidními frézami. 
Konstrukce řezné hrany využívající segmentu 
oblouku velkého průměru má za následek 
podstatné snížení výšky vrcholků generova-
ných na obrobku po jednotlivých průchodech 
nástroje, na rozdíl od ploch obrobených kulo-
vými nebo toroidními typy fréz. Další výhodou 
tohoto typu geometrie řezné hrany oproti 
kulovým a toroidním frézám je výrazné zvýše-

ní vzdálenosti mezi průchody (o krok nahoru 
nebo dolů, v závislosti na směru posunutí 
frézy po každém průchodu), a to nejméně 
pětkrát více bez výrazného zhoršení drsnosti 
obrobených ploch (viz obr. 1)! To znamená, 
že počet průchodů a následně i řezný čas 
lze výrazně snížit. Zvětšení vzdálenosti mezi 
průchody také prodlužuje životnost nástroje, 
a tím se snižují náklady na nástroj i na dílec.

Aby byly barelové frézy univerzálnější, 
prodělal jejich klasický tvar určité změny. 
Vznikl tak nástroj využívající kombinaci 
geometrie kulové frézy (na čele) a geometrii 
řezné hrany s velkým rádiem (barelová geo-
metrie), který umožňuje použít barelové frézy 
jako kulovou frézu.

Soudečkové kuželové frézy
Standardní kuželové frézy prošly transforma-
cí profilu hlavní řezné hrany, kde vznikl opět 
segment oblouku velkého průměru generu- FO
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NOVÝ TREND V 3D TVAROVÉM FRÉZOVÁNÍ
Zhruba před 25 lety byly poprvé uvedeny na trh stopkové frézy, které 
využívají velký rádius na geometrii řezné hrany. Jelikož tvar břitů na 
těchto frézách připomíná sud, zavedl se pro ně pojem „barelové“ nebo 
také „soudečkové“ frézy. 

18 l 09-2020

I když nejsou 
barelové frézy 
masivně využívaným 
nástrojem, jde 
nesporně o nový 
průmyslový trend.

Výhodou barelové 
geometrie řezné 
hrany oproti kulovým 
a toroidním frézám 
je 5násobné zvýšení 
vzdálenosti mezi 
průchody bez zhoršení 
drsnosti obrobených 
ploch.

V portfoliu ISCAR jsou 
soudečkové i čočkové 
frézy v průměrech  
8–16 mm. 

Barelové frézy jsou 
určeny pro velmi 
specifické typy obrobků.
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jící další řezný ovál – soudečková kuželová 
fréza. Ve srovnání s běžnou kuželovou 
frézou umožňuje soudečková kuželová fréza 
teoreticky určit přesný kontakt hlavního břitu 
a obráběného povrchu, což snižuje nepřes-
nosti a zabraňuje opakovanému obrábění již 
hotového tvaru. Kuželový tvar také přispívá 
k redukci vyložení nástroje, což je důležitý 
faktor pro zlepšení výkonu nástroje.

Barelové a kuželové frézy jsou určeny ze-
jména pro frézování bočních ploch. V případě 
potřeby obrobení složitého povrchu dna jsou 
ideálním řešením čočkové typy fréz. Tento 
nástroj je vybaven barelovým břitem na své 
čelní ploše, což umožňuje frézování s velkým 
krokem.

Barelové frézy
Klasické barelové, barelové kuželové a čoč-
kové frézy jsou velmi efektivním nástrojem 
pro 3D tvarové frézování. Po dlouhou dobu 

byla bohužel složitost CNC programování při 
použití barelových fréz omezujícím faktorem 
pro jejich masivnější využití. Rostoucí popu-
larita 5osých obráběcích strojů a nejnovější 
pokrok v CAM software dramaticky změnil 
situaci a dnes zažíváme vzrůstající poptávku 
a využití těchto nástrojů při obrábění různých 
dílů s geometricky složitými 3D povrchy. 
Hlavními spotřebiteli barelových fréz jsou ze-
jména výrobci forem a zápustek, komponent 
pro letecký a medicínský průmysl a výrobci 
turbín a kompresorů.

Výrobci řezných nástrojů zvýšili své úsilí za 
účelem vyvinout a následně vyrobit vyspělejší 
konstrukce barelových fréz tak, aby splňovaly 
zvýšené požadavky zákazníků. Dobrým pří-
kladem tohoto trendu jsou některé z nejno-
vějších produktů firmy ISCAR z řady nástrojů 
SOLIDMILL a MULTI-MASTER, které byly 
uvedeny na trh v nedávné době.

Výhody systému MULTI-MASTER
ISCAR také nabízí soudečkové a čočkové fré-
zy v průměrech 8–16 mm (obr. 2). Kromě ver-
ze jako monolitního karbidového nástroje jsou 
dostupné v systému MULTI-MASTER. Tento 
systém od firmy ISCAR je již řadu let známý 
a využívaný díky nesporným ekonomickým 
výhodám a nulovým časům potřebným pro 
seřízení nástroje po výměně opotřebované 
hlavice. Tu je totiž možné vyjmout a opětovně 
namontovat bez potřeby vyjmutí nástroje 
z vřetena stroje. 

Jelikož je tvar řezné hrany na těchto 
frézách komplikovaný, nevyplatí se jeho 
přeostřování, a tak je hlavice považována za 
čistě spotřební materiál. Dojde-li k jejímu opo-
třebení, je určena do odpadu. Tím se stává 
systém MULTI-MASTER velmi ekonomickou 
variantou v porovnání s monolitní karbidovou 
frézou. Nedochází tak ke zbytečnému plýtvání 
s velmi drahou surovinou, kterou dnes karbid 
nesporně je. A samozřejmě další velkou 
výhodou je dostupnost celé řady upínacích 
stopek, redukcí a prodloužení MULTI-MAS-
TER umožňujících smontovat optimální 
nástrojovou sestavu pro danou aplikaci.

V současné době nejsou barelové frézy 
masivně využívaným nástrojem. Jsou 
určeny pro velmi specifické typy obrobků 
a jejich efektivní využití vyžaduje v ideálním 
případě 5osé centrum a také moderní CAM 
systém. Dnešní moderní technologie výroby 
obrobků (jako je vstřikování kovů, 3D tisk, 
lití a kování s přísnou tolerancí), inovativní 
obráběcí stroje a velký pokrok v digitalizaci 
výroby však zvýší potřebu dokončování 
tvarově složitých povrchů s minimálním 
přídavkem materiálu určenému k odebrání. 
A to je důvod, proč odborníci společnosti 
ISCAR odhadují, že spotřeba barelových 
fréz exponenciálně vzroste, a výrobci řez-
ných nástrojů by se měli na produkci těchto 
nástrojů zaměřit. Jde nesporně o nový 
průmyslový trend. 

www.iscar.cz
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T akto zvláštní rok lidstvo ještě nezažilo, 
aby se postupně „zastavil život“ takřka 
na celém světě a ekonomiky jednotli-

vých zemí se propadly do červených čísel. Nyní 
se již řada omezení zmírnila a rouška se stává 
už jen dobrovolnou (zatím) součástí našich čin-
ností. A všichni přemýšlíme, jak se vypořádat 
s nově nastalou situací, kam nasměřovat vývoj, 
který by opět firmy podpořil v dalším růstu. 

Digitalizace a automatizace v procesu 
zabezpečení kvality
Jedním z významných aspektů moderní 
výroby je její vysoká produktivita, co nejmenší 
závislost na lidském činiteli a neustálá kon-
trola kvality, a to jak postupných výrobních 
operací, tak i finálního produktu. Sdílení dat 
a jejich vizualizace v podobě grafů a chytrých 
aplikací pak umožnuje rychleji reagovat na 
nastalé situace.

Důsledným sledováním kvalitativních 
parametrů lze zpětně nasadit tak účinné 
zásahy do vlastní výroby, které nám následně 
vyšší produktivitu zajistí a ještě pomohou 
ušetřit výrobní náklady. Proto se nyní sleduje 
i monitoring výrobních strojů a kontrolních 
zařízení a tvoří chytré aplikace pro předchá-
zení „krizových“ situací u výrobní techniky. 
Účinným prostředkem pro samotnou kontrolu 
kvality v hromadné výrobě je nasazení  
SPC – statistické procesní kontroly.  

Mitutoyo jako spolehlivý partner pro SPC
Mnoho výrobních firem směřuje k zavádění 
moderních technologií, jako je průmyslový 
internet věcí (IIoT) a statistické řízení procesů 
(SPC). Tím se otvírá i otázka, jakého partnera 
zvolit pro zabezpečení nejen sběru prvotních 
dat pomocí měření, ale hlavně jejich další 
integrace do sítě zákazníka a následná analýza 
ve prospěch účinného řízení vlastního procesu 
výroby.

Důvěryhodným partnerem v této oblasti 
je firma Mitutoyo. Jakožto největší výrobce 
přesné měřicí techniky s dlouhodobou zkuše-
ností s digitální technikou, má k dispozici silný 
SW nástroj pro tvorbu zákaznické aplikace 
SPC, která dovede integrovat nejen měřidla 
Mitutoyo, ale i cizí, a všechny získané výsledky 
pak implementovat do systému správy dat. Ne-
zapomíná se ani na jednotlivá měřidla, jejichž 
správu lze provádět v rámci tohoto SW k tomu 
určeným samostatným modulem.

Koncept chytré firmy
Na obr. 1 lze vidět typickou počáteční imple-
mentaci chytré firmy. Jádrem implementace 
je síť zákazníka. Všechna výrobní zařízení jsou 
řízena systémem, který podporuje metody jako 
např. tvorba CAD/CAM dokumentace, příprava 

nástrojů, integrace paletových vozíků, integrace 
robotů a manipulátorů s možností automatické 
zpětné vazby. Monitorování celého procesu 
je řízeno prostřednictvím sítě, které umožňuje 
vizualizaci stavu provozu a využívání strojů. 
Poskytuje informace o jejich technickém stavu, 
což např. umožňuje efektivnější plánování 
preventivní údržby.

Pro zpracování dat z měření je nasazen 
program MeasurLink firmy Mitutoyo. Data 
získaná měřením jsou pomocí modulu Real-
-Time ukládána do sítě zákazníka v databázi 
MeasurLink. Samotný sběr dat pak může být 
realizován škálou propojení, které Mitutoyo ke 
svým měřidlům nabízí, a to tak, aby dané řešení 
co nejvíce vyhovovalo místu a způsobu měření. 
Jak již bylo řečeno, lze do systému integrovat 
i měřidla jiných výrobců. Samostatnou kapitolu 
pak tvoří složitější měřicí techniky, jako např. 
3D souřadnicové měřicí stroje, optické kame-
rové měřicí přístroje, konturoměry, drsnoměry, 
kruhoměry, tvrdoměry apod.

Chytrá firma je v podstatě víc než jen několik 
kontrolních stanic s dobře vybavenou laboratoří 
měření a kvality. Chytrá firma vše bere jako 
celek – data ze vstupní kontroly, data z kont-
rolních pracovišť v místě výroby, data z auditů, 
data z výstupní kontroly – umí je centralizovat 
a využít k efektivním analýzám a navazujícímu 
reportingu. Ten je následně základem kvalitního 
rozhodování a řízení.

MeasurLink 
SW pro statistické řízení procesů – MeasurLink 
– je na trhu více jak 20 let a díky neustálému 
vývoji a implementaci nejnovějších poznatků z 
oblasti SPC je stále více oblíben a nachází nové 
zákazníky.
Mezi jeho základní úlohy patří:
•   zajistit sběr dat v reálném čase na základě 

daných kontrolních plánů,
•   ukládání dat do centrální databáze,
•   umožnit rychlý a snadný přístup odpověd-

ným pro možnost provádět analýzu dat 
a návazný reporting, 

•   zahrnout do systémových informací i správu 
měřidel, měřicích přípravků a kontrolních 
pomůcek.

Moduly MeasurLink pro sběr dat
Modul Real-Time Standard – umožňuje 

sběr dat pomocí ručních měřidel (mikrometry, 
posuvky, výškoměry, úchylkoměry apod.), FO
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CESTA K VYŠŠÍ PRODUKTIVITĚ I KVALITĚ
Jedním z letošních marketingových plánů firmy Mitutoyo byl i MSV  
v Brně, který byl z důvodů pandemie COVID-19 zrušen. Díky moderním 
technologiím si však nemusíme zoufat a kontakt se zákazníky  
i uživateli lze jednoduše držet i na dálku.    

Jádrem počáteční implementace  
chytré firmy je síť zákazníka.
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druhé a tím omezit složité vyhledávání. Také 
provádět i seskupování podle dílu, stanice, 
roku, měsíce nebo dne. Nasazení vlastního 
filtru pak určuje kritéria vyhledávání a zobrazení.

Modul Process Analyzer – jedná se 
o výkonný manažerský nástroj pro sledování, 
analýzy a reporting všech dat získaných z kon-
trolních stanic osazených Real-Time modulem. 
Dále umožňuje tvorbu grafů a reportů, které 
následně slouží k řízení vlastního výrobního 
procesu. 

Modul Report Scheduler – tento modul 
dovoluje stanovit si automatické reportování 
pomocí vytvořeného časového plánu a na zá-
kladě spolupráce s ostatními moduly systému 
MeasurLink.  

Moduly MeasurLink pro správu měřidel
Modul Gage Management – je určen pro 

plánování činností spojených se správou 
měřidel, kontrolních přípravků apod. Umožní 

tvorbu databáze s implementací důležitých 
informací, které se váží ke správě a provoz-
nímu stavu daného měřidla. Příkladem je 
inventarizace měřidel, upomínka uplynutí 
termínu kalibrace měřidla, správa dodavatelů 
měřidel apod.

Modul Gage R&R – jedná se SW prostředek 
pro hodnocení a analýzu v souladu s poža-
davky MSA analýzy dle normy ISO/TS 16949, 
která je určena pro kontrolu měřicích systémů 
z hlediska opakovatelnosti a reprodukovatel-
nosti. Grafické nástroje umožňují předcházet 
problémům s měřidly, včetně nesrovnalostí 
mezi operátory nebo kontrolory.

Závěr
Společnost Mitutoyo zaujímá v oboru přesné 
měřicí techniky celosvětově silnou pozici. 
Komplexní nabídkou představuje pro většinu 
zákazníků uznávaného partnera pro zajištění 
kvality jejich vlastní produkce. Díky široké síti 
poboček, takřka po celém světě, je spolehli-
vým partnerem i pro nadnárodní firmy a kor-
porace, které pak jednodušeji zajišťují ve svých 
místech působnosti standardy dodržování 
pravidel pro zajištění kvality. Díky nastupující 
digitalizaci, automatizaci a statistickému řízení 
procesů se zajištění kvality stává stále méně 
závislé na lidském faktoru a více převládá ob-
jektivní hledisko nezávislosti a porovnatelnosti 
získaných výsledků. 

Ing. Petr Zahálka, Mitutoyo Česko

které mohou být přímo napojeny na pracovní 
stanici – počítač. Je možné i zadávání dat přes 
klávesnici. Přes obrazovku jsou obsluze podá-
vány informace o průběhu procesu v podobě 
grafů a tabulek.

Modul Real-Time Professional – umožňuje 
(kromě všeho co modul Standard) integrovat 
i vyšší měřicí techniku, jako jsou např. 3D 
souřadnicové měřicí stroje, kamerové systémy 
zpracování obrazu apod., a to nejen od 
značky Mitutoyo, ale i ostatních výrobců. Další 
možností je rozšíření o 3D CAD opci, která 
umožňuje integraci 3D modelů kontrolovaných 
dílů a jejich praktické využití v reportingu.

Moduly MeasurLink pro analýzu dat
Modul Process Manager – umožňuje cent-

ralizované sledování informací ze všech stanic 
sběru dat, které jsou propojeny do sítě. Lze 
zobrazit informace o procesu bez zbytečného 
přecházení z jedné kontrolované oblasti do 

Velkou výhodou 
systému MeasurLink je 
jeho modularita  
a možnost postupného 
zavádění  
po získání prvotních 
zkušeností.
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Na přesnosti vstřikovacího procesu 
velmi závisí kvalita hrotů pipet. Dlou-
há jádra ve formě vyžadují absolutně 

přesné pohyby upínacích desek při otvírání 
i zavírání. Plně elektrické vstřikovací stroje 
najdou využití především v tomto segmen-
tu, kde při volbě stroje rozhoduje hospo-
dárnost. 

S novými stroji e-mac má nyní společnost 
ENGEL ve svém programu plně elektrický 
vstřikovací stroj, který v sobě spojuje vyso-
ký výkon a energetickou efektivitu s ma-
ximálně kompaktní konstrukcí. Díky tomu 
může zajišťovat i v regulovaném čistém 
prostoru nejnižší kusové náklady. 

Nyní společnost ENGEL ještě více  
snížila nároky na instalační prostor pro 
stroje e-mac. Optimalizovanou pákovou 
geometrií stroje e-mac 265/180 se docílilo  
o 450 mm kratšího provedení než u do-
savadního 180tunového stroje, aniž by se 
zkrátila dráha otevření. Z plně elektrických 
strojů na trhu je celá konstrukční řada strojů 
e-mac nové generace ve svém výkonovém 
segmentu celosvětově nejkompaktnější. 

Veškeré pohyby stroje e-mac – včetně 
pohybů trysky a vyhazování – jsou zajišťo-

vány elektrickými servopohony. Tím stroj 
dosahuje vysokého stupně celkové efekti-
vity. V případě potřeby lze do rámu stroje 
integrovat servohydraulický agregát, který 
nevyžaduje další místo. 

Vstřikovací agregát byl od základu nově 
vyvinut se zaměřením na ještě vyšší dyna-
miku. Je k dispozici ve třech výkonnostních 
stupních. Stroj tak lze přesně přizpůsobit 
požadavkům, aby bylo možné pro nejrůz- FO
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NOVÉ VSTŘIKOVACÍ STROJE ENGEL
Již zanedlouho představí společnost ENGEL konstrukční řadu nové 
generace plně elektrických vstřikovacích strojů e-mac s náročnou 
výrobou hrotů pipet. A také kompaktní novinku s maximální flexibilitou. 
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Optimalizovanou  
pákovou geometrií  
se docílilo zkrácení 
stroje, aniž by se 
zkrátila dráha  
otevření.
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nější aplikace dosáhnout vždy maximální 
celkové efektivity. 

Plně automatický na nejmenším  
půdorysu 
Stroj e-mac 180 nové generace prokazuje 
výkonnost při výrobě hrotů pipet z poly-
propylenu v přesné 64místné formě od 
švýcarské firmy Tanner. Čas cyklu 
se pohybuje kolem šesti sekund, 
tedy v rozsahu, kdy stroje e-mac 
plně projevují své silné stránky. 
Pro přesné aplikace s časy 
cyklu nad čtyři sekundy před-
stavuje e-mac v segmentu 
plně elektrických vstřikovacích 
strojů často nejekonomičtější 
řešení. Kromě lékařské tech-
niky nachází využití v oblasti 
balení, teletroniky a technické-
ho vstřikování plastů. 

Automatizace navíc přispívá k velmi 
malému půdorysu představované 
výrobní jednotky. Lineární robot ENGEL 
viper 20 odebírá 64 hrotů pipet z formy 
a předává je do integrované kompaktní 
buňky k odkládání s roztříděním podle 
kavit. Novou automatizační buňku lze in-
dividuálně konfigurovat. Zahrnuje automa-
tizační komponenty a následné procesní 
jednotky, jako např. kontrolu kvality, 
trayserver nebo měnič boxů, a je přitom 

výrazně užší než běžné ochranné ohrazení. 
Její standardizovaná konstrukce umožňu-
je při změně produktu rychlejší přípravu 
zařízení. 

Inteligentní asistence zvyšuje  
stálost procesu 
Na přání dodává ENGEL výrobní jednotky 
ušité přesně na konkrétní aplikaci, které 

kromě vstřikovacího stroje a au-
tomatizace zahrnují také řešení 
pro digitalizaci a propojení. Pro 
výrobu hrotů pipet je výrobní 
jednotka vybavená asistenčními 
systémy iQ weight control a iQ 
flow control. 

Zatímco iQ weight control 
upravuje pro každý vstřik objem 

taveniny a tím zajišťuje konstantní 
kvalitu vstřikovaných výrobků, iQ flow 
control automaticky reguluje teplotní 
rozdíly v distribučním okruhu chladicí 
vody. Software k tomu používá mě-

řené hodnoty zjišťované elektronickými 
rozdělovači temperovací vody e-flomo. 
Výsledkem jsou konstantní poměry 
temperace a výrazně lepší energetic-
ká účinnost, neboť i otáčky čerpadel 
v temperačních přístrojích e-temp jsou 
automaticky regulovány podle potřeby. 

Petr Kostoník
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Plně elektrické, velmi  
kompaktní, stroje e-mac jsou pro optimální 
účinnost vybaveny vysoce výkonnými servomotory.

V souvislosti s uvedením nové generace strojů 
bude e-mac 265/180 vyrábět hroty pipet.

Na přání jsou výrobní jednotky e-mac ušité přesně 
na konkrétní aplikaci.
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Většina výrobců dnes investuje do au-
tomatizace, a nejinak je tomu i v au-
tomobilovém průmyslu. Kooperující 

roboty, tzv. koboty, mohou v tomto oboru 
pomoci např. v procesech, jako jsou vstři-
kování, při obsluze strojů nebo při balení 
a paletizaci ve velkých i malých podnicích.

Podle průzkumu SME Barometr roboti-
zace, provedeného v Česku na jaře 2020 
i mezi společnostmi zabývajícími se výro-
bou pro automotive, vyplývá, že mezi dů-
ležitými faktory motivujícími malé a střední 
podniky k robotizaci je zlepšení výkonnosti 
výroby (93,5 %). Dále společnosti zmiňo-
valy: eliminace výrobních chyb (75,8 %) 
a zvýšení kvality výroby (75,8 %), posílení 
konkurenceschopnosti (74,4 %), zkrácení 
dodací lhůty (70,5 %), zvýšení produkce 

(66,6 %), standardizace procesu (60,2 %), 
obtížnost při hledání a udržení zaměstnan-
ců (57,7 %), zvýšení výrobní bezpečnosti 
a produkční flexibility (56,3 %, resp.  
50,1 %).  

V současnosti zákazníci očekávají 
mnohem více než jen rychlou velkovýrobu. 
Od automobilek nejčastěji požadují pro-
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KOBOTY – POTENCIÁL AUTOMATIZACE  
V AUTOMOTIVE
Kolaborativní roboty vytvářejí další příležitosti pro automatizaci 
automobilového průmyslu. Jsou charakteristické rychlou implementací 
a snadným přesunem na jiný úkol a také schopností pracovat ve 
specifické výrobní oblasti po boku lidí. 

24 l 09-2020

TÉMA AUTOMATIZACE VE STROJÍRENSTVÍ

dukty navržené na míru a úzkou integraci 
s mobilními a zábavními systémy. Aby toto 
bylo možné splnit, koboty nabízí výrobcům 
v autoprůmyslu skvělou kombinaci flexibility 
a přesnosti, dokonce i v procesech, které 
doposud nebylo možné automatizovat. 
Mají možnost pracovat 24 hodin a jejich 
opakovatelnost pohybu činí pouze 0,03 mm 
(v případě Universal Robots). To umožňuje 
firmám využít maximální rozsah jejich vý-
robní kapacity a udržet konzistentní kvalitu. 
Díky kompaktní konstrukci je možné koboty 
využít i ve stísněných pracovních podmín-
kách. 

Aplikace
Koboty umožnují kompletní automatiza-
ci aplikací v automobilovém průmyslu. 

Nabízí skvělou  
kombinaci flexibility  
a přesnosti  
i v procesech, které 
doposud nebylo 
možné automatizovat.
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Zaručují konzistentní vysokou kvalitu, 
přesnost a také stále stejné dávkování 
i po mnoha opakováních. Navíc zvyšují 
přesnost procesů a omezují zmetkovitost. 
Vynikají v montážních a šroubovacích 
aplikacích, v pick & place nebo při obsluze 
strojů. Jejich nasazení má pozitivní dopad 
na rychlost a kvalitu výroby. Zároveň se 
minimalizuje riziko vzniku pracovních 
úrazů zaměstnanců spojených s těžkým 
strojírenstvím. Výrobní firma může podle 

potřeby využívat koboty vybavené růz-
nými koncovými nástroji nebo optickými 
systémy během různých fází výroby, např. 
k udržení přesného utahovacího momentu 
v neustále se opakujících aplikacích. Tato 
lehká ramena jsou také skvělým nástrojem 
pro zvýšení objemu výroby.

Příklady aplikací
Jedna z nejvýznamnějších evropských to-
váren automobilového giganta Ford Motor 
Company, která se nachází v rumunském 
městě Craiova, nasadila do výrobního pro-
cesu kolaborativní roboty společnosti Uni-
versal Robots. Celkem čtyři koboty UR10 
nyní používá na lince montáže motorů, kde 
např. mažou vačkové hřídele, plní motory 
olejem a provádí inspekci kvality. 

„Když jsme implementovali koboty, neby-
lo naším záměrem nahradit lidi, chtěli jsme 
pomoci operátorům výroby, kteří provádějí 
opakující se náročné pracovní úkoly, při-
čemž kobot funguje jako kolega,“ vysvětluje 
přínos kobotů Adrian Calangiu, oblastní 
manažer v závodě Ford Craiova. 

PSA, který je druhou největší automo-
bilkou v Evropě, nedávno na svou výrobní 
linku v Sochaux ve Francii nechal nain-
stalovat kooperující roboty, které spojují 
dohromady dvě části karoserií. Robot UR10 
se ukázal jako ideální volba, zejména pro 
svůj velký dosah. Celé stanoviště s ko-
botem je upevněno na podložce, která se 
během montáže pohybuje pod vozidlem. 
UR10 nejdříve našroubuje tři šrouby na 
jednu stranu karoserie, poté se přesune na 
druhou stranu. Následně se vrátí zpět do 
výchozí pozice, kde čeká na další karoserii. 
Kobot v omezené rychlosti pracuje po boku 
zaměstnanců, takže nebylo potřeba umístit 
ho do bezpečnostní klece. Po více jak  
200 000 smontovaných karosériích nebyla 
dosud hlášena jediná závada. 

„Díky kobotům jsme mohli zlepšit přes-
nost i rychlost při návrhu výroby našich vo-
zidel. Navíc jsme snížili až o 10 % náklady 
na výrobu, což ocení i naši zákazníci.“ Říká 
Cedric Grandjean z PSA.  

K dispozici je mnoho dalších případových 
studií, které dobře popisují všestrannost 
řešení automatizace pomocí kolaborativní 
robotiky. Díky jednoduchosti programo-
vání a používání jsou koboty v rukou firem 
nástrojem, který jim pomáhá se rychleji 
rozvíjet a obstát v náročné konkurenci na 
trhu.  

Pavel Bezucký, Universal RobotsFO
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Koboty zaručují přesnost i po mnoha 
opakováních, čímž omezují zmetkovitost.

Naprogramovat rameno na nový úkol, trvá 
obsluze jen několik minut.

Jejich nasazení vedle lidí má pozitivní dopad  
na rychlost i kvalitu výroby. 

Jsou vynikající společníci v aplikacích  
pick & place.
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Průzkum SME Barometr robotizace byl 
proveden metodou CATI agenturou SC&C 
na skupině 196 malých a středně velkých 
výrobních firem v ČR na základě zadání 
společnosti Universal Robots. 

Zúčastnily se ho firmy z širokého okruhu 
průmyslových odvětví od kovoprůmyslu 
a strojírenství přes zpracování plastů až po 
elektronický a automobilový průmysl.
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Problematika strojní přípravy přesných 
svarových ploch na dílech řezaných na 
CNC strojích je dlouhodobou prioritou 

výrobce MicroStep. Řezání pod úhlem tvoří 
nedílnou součást výzkumně-vývojového pro-
gramu firmy již téměř 20 let a je nejvýznam-
nější aplikací, díky které firma získala přední 
místo mezi světovými dodavateli strojů. 

MicroStep postupně uvedl na trh úko-
sové hlavy na řezání plazmou, vodním 
paprskem a laserem a také technologií 
kyslíkového tříhořáku, který slouží k vy-
tváření řezů typu „K“ trojicí kyslíkových 
plamenů. Má však geometrická omezení, 
která neumožňují řezání některých  
typů kontur. V roce 2018 přišel MicroStep 
s novinkou, která doplňuje produktové 
portfolio firmy v řezání pod úhlem  
o možnost přesného úkosového řezání 
velkých tlouštěk materiálu kyslíkovým 
plamenem téměř bez omezení tvaru řezné 
kontury – tzv. kyslíkový rotátor (viz obr. 1).

Technologická úkosová hlava s označe-
ním „rotátor“ od MicroStepu slouží k 5osé-

mu polohování řezacího nástroje, přičemž 
k pohybům ve směrech X, Y a Z se přidává 
náklon nástroje (pohybová osa A) a ne-
konečná rotace nástroje kolem svislé osy 
(pohybová osa B), díky kterým je možné 
vytvářet řezné kontury se zkosenými hranami FO
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3D ŘEZÁNÍ SILNÝCH MATERIÁLŮ 
Nová úkosová řezací hlava na řezání kyslíkovým plamenem od MicroStepu 
představuje alternativu v úkosovém řezání tlustých plechů – přináší 
podstatné zvýšení efektivity řezání a také nové aplikační možnosti.

26 l 09-2020

TÉMA AUTOMATIZACE VE STROJÍRENSTVÍ

Kyslíkový rotátor na kombinovaném  
stroji CombiCut – plazma + kyslík.

Porovnání procesu přímého  
a dodatečného úkosování. 

Kombinovaný řezací stroj se čtyřmi kolmými 
kyslíkovými hořáky a kyslíkovým rotátorem.
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s profily řezu typu V, X, Y a K (označují se 
jako 3D profily řezu). 

Tato řezací hlava je dodávána ve dvou 
základních verzích: s náklonem hořáku pro 
řezání plazmou do 50° a kyslíkem do 65°, 
nebo s náklonem hořáku do 120°. V první 
verzi je rozdíl v maximálním možném úhlu ře-
zání mezi plazmou a kyslíkem daný součas-
nými limity technologie a rozměry řezacího 
nástroje, protože úhel náklonu při řezání 
v kombinaci s předepsanou řeznou výškou 
nesmí být natolik velký, aby docházelo ke 
kolizi těla nástroje s řezaným materiálem.

Problematika efektivního úkosového 
řezání silných materiálů spočívá v umění najít 
rovnováhu mezi ekonomikou a kvalitou řezu. 
Ekonomika je dána hned několika faktory: 
spotřebou energií, plynů a spotřebního 
materiálu (řezacích trysek), rychlostí řezu, 
počtem řezů, který je nezbytný pro dosažení 
požadovaného profilu řezu (při řezech X, Y, 
K), případně nutností manipulace s materiá- 
lem mezi jednotlivými řezy, v neposlední 
řadě také objemem odpadního materiálu 
vyráběného dílce. 

Řezání úkosů do silných plechů 
V typických průmyslových aplikacích je 
zažito řezat plazmou materiály do maximální 
tloušťky 50 mm s použitím řezacích proudů 
400–450 A. K tomu jsou nutné nejvýkon-
nější plazmové zdroje s nezanedbatelnou 
cenou. Pro úkosové řezání jsou při použití 
plazmy hraničními už aplikace řezání tlouštěk 
od 35 mm. Pro silnější konstrukční ocel je 

nejrozšířenější technologií kyslíkové řezání. 
Dosavadním limitem této technologie při 
řezání úkosů na strojích MicroStep bylo 
geometrické omezení sestavy tří kyslíkových 
hořáků, která neumožňuje řezání některých 
typů kontur (zejména vnitřních), celkové 
omezení řezání úkosů do max. tloušťky 
materiálu 80 mm, omezení úhlu úkosu do 
45° a také nemožnost řezání proměnlivých 
úkosů. Uvedením kyslíkového rotátoru na trh 
byly všechny tyto limity výrazně posunuty, 
nebo zcela odstraněny. Navíc je při využití 
kyslíkového rotátoru možné použít techno-
logii dodatečného úkosování (ABP), která ve 
značné míře rozšiřuje možnosti úkosování 
tlustých plechů.

Výhody dodatečného úkosování
Úpravou ověřené konstrukce plazmového 
rotátoru MicroStep (ve světě úspěšně pracu-
je již přes 600 jednotek), integrací kyslíkové-
ho hořáku, převaděče plynů pro nekonečné 
otáčení a vyřešením systému odměřování 

řezné výšky během řezání se podařilo vy-
tvořit technologickou hlavu, která umožňuje 
náklon hořáku až 65°, posun hranice maxi-
málních řezaných tlouštěk, řezání komplex-
ních typů kontur (X, Y, K) bez geometrického 
omezení a řezání proměnlivých úkosů.

Integrací laserového skeneru a implemen-
tací softwarových prostředků pro proces 
dodatečného úkosování (technologie ABP) 
je navíc možné řezat přípravu na svary i na 
extrémně silných dílech (např. 250 mm) 
s velkou úsporou plynu i řezného materiá- 
lu, což je samo o sobě unikátní výhodou 
prezentované technologie. Patentovaná 
technologie ABP spočívá v tom, že dílec 
je nejprve vyřezán pouze kolmo, následně 
je vybrán z plné tabule plechu, položen na 
libovolné místo na řezacím stole, zaměřen 
laserovým skenerem a poté jsou na dílu 
řezány úkosové hrany. 

Příklad aplikace
Na obr. 2 je schematicky znázorněna pro-
blematika řezání K řezu do tloušťky 80 mm 
s nosem 15 mm a extrémním úhlem úkosu 
65°, řezaným přímým úkosováním do plné 
tabule plechu (vlevo), a procesem doda-
tečného úkosování (vpravo). Z obrázku je 
zřejmá výhoda dodatečného úkosování, kde 
dochází k enormní úspoře drahého materiálu 
(nevzniká odpad vyznačený růžovou barvou). 
Efektivní tloušťky úkosových řezů jsou 
mnohem kratší než při přímém úkosování, 
což znamená vyšší řezné rychlosti i velkou 
(několikanásobnou!) úsporu spotřeby plynů. 
Vyšší řezné rychlosti navíc znamenají menší 
tepelně ovlivněnou zónu v materiálu. 

Samozřejmě, že je při použití ABP potřeba 
více času pro manipulaci s kolmo vyřeza-
nými díly a skenování. Při řezání silných 
materiálů je to však kompenzováno časovou 
úsporou z důvodu řezání menších efektiv-
ních tlouštěk. Efektivitu celého procesu lze 
zvýšit vhodnou konfigurací stroje, který může 
mít kromě úkosovací hlavy také několik kol-
mých hořáků na paralelní řezání dílů kolmo 
(obr. 3). Kolmo vyřezané díly jsou následně 
naskládány na stůl a proces skenování 
a dodatečného řezání úkosů může probíhat 
v jedné sekvenci. Nemluvě o tom, že oproti 
jiným způsobům dodatečného úkosování, 
např. použití jednoho stroje na kolmé řezání 
a druhého stroje s robotem jen na řezání 
úkosů, je použití jednoho stroje na všechny 
operace mnohem rentabilnější na provoz při 
mnohem nižších počátečních nákladech. 
Reálný případ z praxe ukázal, že při použití 
kombinovaného stroje bylo možné dosáh-
nout časovou úsporu ve výrobě až 85 %. 

www.awac.cz
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Problematika  
efektivního úkosového 
řezání silných materiálů 
spočívá v umění najít 
rovnováhu mezi  
ekonomikou  
a kvalitou řezu.

S kompletní nabídkou CNC dělicích strojů se 
můžete seznámit u firmy AWAC, spol. s r.o, 
OEM partnera MicroStep pro ČR.

Porovnání řezné tloušťky a materiálového odpadu

Přímé úkosování (proces DBP) Dodatečné úkosování (proces ABP)

= dodatečný materiálový odpad při přímém úkosování. 
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Nově vyvinutá robotická buňka 
z dílny Trafö Förderanlagen má 
za cíl zvýšit efektivitu výroby 

kancelářského nábytku ve společnosti 
Sedus Stoll AG. V tomto plně automa-
tickém systému manipuluje robot KUKA 
řady KR QUANTEC s trubkami pro jejich 
další zpracování. Díky integrovanému 
3D skeneru robot spolehlivě detekuje díl 
potřebný pro další výrobní krok. Automa-
tizace tak maximálně zvyšuje efektivitu 
výrobního systému.

Společnost Sedus Stoll, která sídlí v Do-
gernu na německo-švýcarské hranici, vyrábí 
již od roku 1871 kancelářský nábytek. 
Proslavila se díky prvnímu otočnému křeslu 
na světě s pružinovým odpružením. Dnes 
prodává svůj kvalitní nábytek vyvinutý ve 
vlastní režii po celém světě. Pro zkvalitně-
ní výroby a automatizaci procesů si firma 
nechala navrhnout a sestrojit kompletní 
robotickou buňku včetně softwaru. V tomto 
řešení pracuje robot KUKA KR QUANTEC 

typu KR270 R2700 ultra jako spojovací 
člen: Dodává zcela automaticky materiál 
ze skladu do trubkového laseru, zatímco 
dříve se manipulace s materiálem prováděla 
ručně. 

„Robotická buňka, kterou jsme imple-
mentovali v roce 2018, výrazně usnadňuje 
práci a urychluje výrobní proces,“ vysvětluje 
Ulrich Neckermann, vedoucí prodeje ve 
společnosti Trafö. „Laserový systém lze 
nyní použít v bezobslužném provozu, a to 
na více směn,“ pokračuje. Při vývoji buňky 
mohla společnost Trafö těžit z mnohaletých 
zkušeností jako poskytovatel plně automati-

zovaných výrobních systémů a logistických 
řešení. Plně automatické zakládání materiá- 
lu je dokonale přizpůsobeno konkrétním 
okolnostem. Zvláštností robotického řešení 
je to, že do laseru jsou přímo vkládány 
jednotlivé trubky. Není tak nutné přepravo-
vat celé svazky trubek a poté je vkládat do 
laseru ručně. 

Aby byla zajištěna plynulá posloupnost 
operací, vyvinul Trafö speciální software pro 
snímání trubek při manipulaci. To umožňuje 
všem systémovým komponentům v řešení 
vzájemně komunikovat. Digitální plány vý-
roby pak určují, které typy trubek a v jakém 
okamžiku jsou požadovány pro založení 
do laseru. Potřebný materiál je objednán 
prostřednictvím tabletu. Sklad materiálu byl 
modernizován pomocí nejnovější technolo-
gie od společnosti Trafö: Byl vyměněn celý 
řídicí systém, elektrické zařízení i software. 
Kromě toho byl upraven dopravník ze skla-
dovacího prostoru k robotu a také od robo-
ta k místu vkládání do trubkového laseru. FO
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ROBOTICKÁ BUŇKA USNADŇUJE PRÁCI  
A URYCHLUJE VÝROBU 
Ve společnosti Sedus Stoll AG řeší automatizaci při výrobě 
kancelářského nábytku pomocí robota KUKA, který zajišťuje spolehlivý 
přísun trubek pro zpracování v trubkovém laseru.
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S robotickou  
buňkou lze laserový 
systém doplnit různým 
materiálem i ve 
vícesměnném provozu.
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Systém dodává trubky z prostoru usklad-
nění ve speciálních kazetách do robotické 
buňky. Kazety jsou nahoře otevřené a ob-
vykle obsahují několik různých typů trubek. 
Trubkový laser zpracovává díly až do  
délky 6 800 mm a do hmotnosti 100 kg.  
Kromě kulatých trubek o průměru  
16–90 mm lze zpracovat také čtvercový 
a pravoúhlý materiál o rozměrech od  
30 x 30 mm do 100 x 100 mm. Robot KUKA 
je navržen univerzálně i pro manipulaci 
s ním. Aby bylo možno snímat díly uložené 
v kazetě, je robot vybaven inteligentním 3D 
detekčním systémem.

Robot zajišťuje konstantní  
dodávku materiálu
Postup manipulace je následující: Robot 
přijímá informace z výrobního plánu o tom, 
který díl se má dále zpracovávat v trubko-
vém laseru. Na základě přenášených dat 
skenuje obsah kazety pomocí integrované-
ho 3D skeneru, aby určil orientaci a polohu 

jednotlivých trubek. Jakmile identifikuje 
požadovanou součást na základě jejich 
vlastností, začne provádět odebírání trubek. 
Ve výbavě robota je dvojice vakuových 
chapadel – jedno pro kulaté trubky a druhé 
pro polygonální díly.

Robot automaticky vybere vhodné cha-
padlo a z kazety vyzvedne příslušné trubky. 
Při tom přizpůsobuje úhel sklonu chapadla 
stanovené orientaci a poloze trubky. Pokud 
trubka nebyla úspěšně vyzvednuta poprvé, 
je operace opakována. Tato přídavná 
funkce zajišťuje spolehlivou funkci systé-
mu, i když díly leží diagonálně nebo jsou 
nakloněné.

Jakmile robot bezpečně uchopí trub-
ku, zvedne ji a umístí na dopravník, který 
je namontován nad robotickou buňkou, 
a transportuje ji do přípravku trubkového 
laseru. Na této části dopravníkového sys-
tému může být za sebou umístěno i několik 
trubek, což umožňuje nepřetržitý přísun 
materiálu do laseru.

Robotická buňka zvyšuje  
efektivitu systému
Společnost Sedus Stoll AG je s automa-
tizovaným řešením spokojena, proto-
že tak dosáhla významného zvýšení 
efektivity výroby. Robotická buňka 
nabízí mnoho výhod, mezi jiným i to, 
že manuální práce během manipulace 
s trubkami do laseru již není nutná. 
Navíc automatické doplňování materiá- 
lu zajišťuje maximální využití laserové 
technologie. 

„S robotickou buňkou lze laserový sys-
tém doplnit materiálem ve vícesměnném 
provozu, a to s dobou cyklu kratší než jedna 
minuta,“ zdůraznil Ulrich Neckermann. To 
zaručuje vysokou účinnost výroby a op-
timální využití trubkového laseru. Výhody 
jsou zvláště patrné v případě častých změn 
v jednotlivých typech materiálu v každoden-
ní výrobě. 

Petr KostolníkFO
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V plně automatickém systému 
manipuluje s trubkami robot KUKA 
řady KR QUANTEC.

Robot automaticky vybere 
vhodné chapadlo a z kazety 
vyzvedne příslušné trubky.

Díky integrovanému 3D skeneru 
robot spolehlivě detekuje díl 
potřebný pro další výrobní krok.

Plně automatické zakládání 
materiálu je dokonale 
přizpůsobeno konkrétním 
okolnostem.
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Nový systém společnosti Schaeffler – 
OPTIME – ke sledování stavu (CMS) 
na základě měření vibrací, je určen 

pro nízkonákladové aplikace. Novinka, 
která předchází nákladným přerušením 
provozu, umožňuje nasadit systém sle-
dování stavu u celé řady zařízení, jež se 
dosud monitorovala jen periodicky, nebo 
se nesledovala vůbec.

OPTIME umožní automatizovaně a ná-
kladově efektivně sledovat velké množství 
strojů a zařízení bez přímého zásadního 
dopadu na výrobní procesy, k němuž 
typicky dochází v dnešních výrobních 
závodech. Nabídka řešení CMS dále zahr-
nuje jednokanálový systém SmartCheck, 
který je na trhu již několik let, a nedávno 
představený vícekanálový systém Pro-
Link. Klíčová přednost všech tří systémů 
spočívá v tom, že je mohou instalovat 
i pracovníci údržby bez jakýchkoli znalostí 
z oblasti sledování stavu na bázi vibrací. 

Stejně snadná je také analýza výstupních 
dat, protože probíhá pomocí algoritmů 
společnosti Schaeffler. Tato trojice systé-
mů nabízí řešení sledování stavu na bázi 
vibrací, vyhovující veškerým požadavkům. 

OPTIME: Ke sledování stavu  
celých závodů 
OPTIME sestává z mnoha bezdrátových, 
bateriově napájených snímačů vibrací, 
které prostřednictvím dedikované sítě 
typu mesh přenášejí údaje typu KPI 
a nezpracovaná data o vibracích a teplotě 
všech strojů ve výrobním závodě na hub 
IoT společnosti Schaeffler. Tato data se 
automaticky analyzují pomocí speciálních 
algoritmů a výsledky se pak odesílají do 
aplikace, která je umožňuje srozumitelně 
zobrazit v řadě různých náhledů specific-
kých pro jednotlivé uživatelské skupiny. 
Systém umožňuje škálování, protože 
instalace a integrace nového měřicího 

TŘI SYSTÉMY SCHAEFFLER  
PRO SLEDOVÁNÍ STAVU 
Systémy sledování stavu založené na měření vibrací představují 
osvědčenou a velmi efektivní prevenci neplánovaných odstávek  
strojů a s nimi souvisejících ztrát produkce.

TÉMA AUTOMATIZACE VE STROJÍRENSTVÍ

bodu trvají jen několik minut. Ve srovná-
ní s offline měřením dosahuje OPTIME 
přibližně 50% úspory nákladů a výrazně 
převyšuje jiné bezdrátové systémy CMS, 
pokud jde o kvalitu. 

OPTIME v několikatýdenním předstihu 
upozorňuje firemní údržbáře a pracovní-
ky externího servisu na hrozící problémy 
a dává jim také konkrétní doporučení 
ohledně potřebných opatření k nápra-
vě, což umožňuje jednoduché, včasné 
a nákladově efektivní plánování údržby, 
nasazení personálu a zajištění náhradních 
dílů. 

SmartCheck: Pro samostatné stroje  
se zásadním vlivem na výrobu 
Schaeffler SmartCheck je pevně zapojený 
(tzn. kabelový) systém online sledová-
ní s integrovaným webovým serverem 
a režimem učení, který je určen k trvalému 
monitorování strojů a procesů. Ideálně 
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se hodí ke sledování strojů se zásadním 
vlivem na výrobní procesy v menších zá-
vodech, protože dokáže pracovat s varia-
bilními otáčkami, procesními informacemi 
a především s diferencovaným snímáním 
signálů. Data typu KPI a alarmové stavy 
lze vizualizovat ve standardním prohlížeči 
nebo je přenášet prostřednictvím ether-
netu přímo do řídicího systému pomocí 
komunikačního protokolu implementova-
ného v modulu. Chtějí-li zákazníci využívat 
online digitální služby společnosti Scha-
effler, může modul SmartCheck odesílat 
data přes rozhraní OPC/UA na hub IoT 
firmy Schaeffler. 

ProLink: Pro větší zařízení a stroje se 
zásadním vlivem na výrobní procesy 
ProLink je „větším bratrem“ modulu 
SmartCheck určený pro stroje se zá-
sadním dopadem na výrobní procesy 
opatřené 4 až 16 měřicími body. Jedná 
se o kabelový, modulární, vícekanálo-
vý systém sledování stavu, který může 
snímat a analyzovat data týkající se vibrací 
a několik dalších proměnných. 

Stejně jako v případě modulu 
SmartCheck využívá i firmware systému 
ProLink jak parametry definované spo-
lečností Schaeffler, tak režim učení pro 
optimální přizpůsobení konkrétnímu stroji. 
Modul ProLink lze instalovat do spínací 
skříně a integrovat jej do infrastruktury 
zákazníka pomocí zásuvného modulu se 
sběrnicí fieldbus. Systém podporuje OPC/ 
/UA a později budou následovat i další 
protokoly, například Profinet a CC-Link. 

ConditionAnalyzer: Digitální služba  
pro automatické analýzy 
ConditionAnalyzer je digitální služba, 
která je určena pro všechny systémy 
společnosti Schaeffler i jiné běžně do-
stupné systémy sledování stavu. Všechny 
systémy sledování stavu na bázi vibrací 
dokážou snímat a vizualizovat data týka-
jící se vibrací, nicméně k vyhodnocování 
toho, co tato data znamenají, pokud 
jde o průběh poškození, jeho závažnost 
a především stav ložisek, je nezbytná 
důkladná znalost různých použitých 
komponent. Software ConditionAnalyzer 
automaticky poskytuje informace o stavu 
na této úrovni, což uživatelům umožňuje 
rychle zjistit, zda a kdy je třeba vyměnit 
příslušné ložisko, a do značné míry tak 
předcházet neplánovaným odstávkám. 
Při použití softwaru ConditionAnalyzer už 
pracovníci údržby nemusejí ztrácet cenný 
čas manuálním analyzováním a inter-
pretováním veškerých dat o vibracích, 
generovaných systémy CMS. Condition- 
Analyzer lze snadno integrovat do systé-
mů vzdálené údržby a stávajících platfo-
rem IoT prostřednictvím REST API. 

www.schaeffler.czFO
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Klíčovou předností 
všech tří systémů je,  
že uživatelé nepotřebují 
žádné znalosti z oblasti 
sledování stavu na bázi 
vibrací.

Systémy sledování stavu 
založené na měření vibrací 
představují velmi efektivní 
prevenci neplánovaných 
odstávek strojů a s nimi 
souvisejících ztrát produkce.

Všechny tři systémy: 
OPTIME, SmartCheck 
a ProLink, jejichž výstupní 
data se analyzují pomocí 
speciálních algoritmů,  
vyhovují veškerým 
požadavkům a scénářům 
firem. 
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ČARUJETE JEŠTĚ  
STÁLE V EXCELU?
Nedávno jsem se bavil s kolegy na téma 
řízení výroby v menších firmách. Konstatovali 
jsme, že naštěstí si už většina majitelů 
uvědomila skutečnost, že pokud chtějí obstát 
v konkurenci, nemohou řídit výrobu pomocí 
řady „excelovských“ tabulek. 
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Pro ty, kteří dosud váhají s výběrem 
informačního systému nebo (nedej 
bože!) chtějí  tímto způsobem pracovat 

dál, bych jen krátce upozornil na nezbytné 
součásti informačního systému:
•   CRM (vztahy se zákazníky a dodavateli)
•   Vedení obchodních případů (poptávky, 

nabídky, zakázky)
•   Evidence strojů, včetně údržby 
•   Personalistika včetně plánování a evidence 

školení 
•   Plánování a řízení výroby s využitím čáro-

vých nebo QR kódů, případně RFID čipů
•   Zpětná sledovatelnost výrobku – kdo, kdy 

a z čeho výrobek vyrobil
•   Výdejna nářadí – sledování spotřeby, 

evidence zápůjček
•   Skladové hospodářství
•   PLM řešící celou oblast životnosti výrobku. 

Vyjmenoval jsem pouze neopominutelné 
okruhy. Nebudu je dále rozepisovat, protože 
jediný způsob, jak si správně vybrat, je 
interaktivní prezentace systému (systému, ne 
snímků v PowerPointu). 

Při prezentaci jsou vidět nejen možnosti 
systému, ale hlavně i zkušenosti a znalos-
ti konzultanta. Můžete vybrat sebelepší 
systém, ale bude-li špatně naimplemento-
ván, nemusí mít efektivitu ani zmiňovaných 
„excelovských“ tabulek.

Oblast PLM je často, 
zejména u menších firem, ne-
právem opomíjena. Vzhledem 
k tomu, jaké množství doku-
mentů se v dnešní době váže 
na jakoukoliv lidskou činnost, 
to rozhodně není nejlepší 
přístup. Přitom systémy, jako 
EasyTechnology, mají práci 
s dokumenty již v základní 
konfiguraci bez příplatku. To 
zahrnuje ukládání libovolných 
příloh k libovolnému záznamu 
systému a řízení přístupu 
k jeho obsahu pomocí file-
serveru. 

Někteří prodejci se však 
snaží tento problém bagatelizovat s tím, že 
stačí sdílet dokumenty na společném disku. 
V době krádeží dat a účinnosti GDPR pova-
žuji už jen myšlenku na takovéto řešení za 
trestuhodnou a takto fungující software bych 
si nenechal ani předvádět.

Bohužel, situace s nasazením informač-
ních systémů se zlepšuje pouze do chvíle, 
než otevřeme problematiku plánování. Zde 
je stále ještě dostatečný prostor pro lidovou 
tvořivost, někdy i oprávněný. Projdeme-li 
řadu firem a položíme jim otázku: Jaký 
máte ERP systém a jak plánujete?, budeme 
překvapeni odpovědí. Používáme systém 
XY a plánujeme v excelovské tabulce. Jak je 
možné, že používají různé ERP systémy, ale 
plánují stejně jinde? Odpovědi jsou, zejména 
v kusové výrobě, také dost podobné: „No, 
my si vezmeme plán z ERP a potom si ho 
ručně doladíme v Excelu.“ Na základě těchto 
podnětů z praxe je ERP systém EasyTech-
nology dodáván s novým modulem pláno-
vání, který provede zaplánování zakázky 
a následně umožňuje drag & drop editaci. 
Je zde tedy uživatelsky příjemné ovládání 
spojené s online daty ERP a řadou dalších 
funkcí. Na to už Excel nestačí... 

Ing. Ladislav Peleška, 
vedoucí ERP divize v TD-IS

IN
Z

E
R

C
E

 ▲

 ▼
 IN

Z
E

R
C

E



 ▼
 IN

Z
E

R
C

E

Der Schaeffler SmartCheck ist ein innovativer Sensor zur Real-Time-Überwa-
chung von Maschinen und Anlagen. Intelligente Maschinenüberwachung, die 
Sicherheit bringt: handlich, einfach zu bedienen, unschlagbar im Preis-Leis-
tungsverhältnis.

www.schaeffler.at

Wachsamkeit bringt SicherheitOstražitost přináší bezpečnost

Schaeffler SmartCheck je inovativní snímač ke sledování strojů a zařízení 
v reálném čase. Inteligentní monitorování strojů, které přináší bezpečnost: 
šikovné a  dobře ovladatelné řešení s nepřekonatelným poměrem ceny 
a výkonu.

www.schaeffler.cz
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POZVÁNKA

S jedinou vstupenkou budou moci ná-
vštěvníci dvou vzájemně navazujících 
veletrhů, které proběhnou příští rok od 

2. do 5. března v Lipsku, získat nejnovější 
informace o výrobní technice pro strojírenství 
a výrobě dopravních prostředků i subdoda-
vatelské nabídce od nejmenšího komponen-
tu po kompletní zástavbové celky.

Aby bylo podobné akce vůbec možné 
pořádat, připravili organizátoři pro ochranu 
zdraví vystavovatelů, návštěvníků i zaměst-
nanců veletrhů propracovaný hygienický 
koncept, který byl schválen příslušnými 
úřady. Mezi jeho základní principy patří 
dodržení 1,5m odstupu, hygienická pravidla 
a také usměrňování proudu návštěvníků.

Království subdodavatelů
Veletrh „Z“, zaměřený na průmyslové 
subdodávky, patří k předním akcím této 
branže v Evropě. Pořádající společnost 
Leipziger Messe jej organizuje již po-
patnácté. Díky tomu disponuje kompe-

tencemi a zkušenostmi, které umožňují 
nabídnout vystavovatelům služby doslova 
na míru. Se svou specializací je tak tento 
veletrh důležitou platformou pro evropské 
dodavatele hledající konkrétní spolupráci 
a zakázky.

Těžiště veletrhu spočívá v subdodávkách 
pro automobilový průmysl, výrobu doprav-
ních prostředků, včetně kolejových vozidel, 
strojírenství a další průmyslové obory – např. 
elektrotechniku a elektroniku, výstavbu ener-
getických zařízení, zpracování plastů, výrobu 

zemědělských strojů, leteckou dopravu, 
lékařské přístroje, optický průmysl aj. Svoji 
nabídku prezentují zejména subdodavatelé ze 
střední fáze produkčního řetězce, který zahr-
nuje např. komponenty, polotovary, hotové 
díly, kompozitní materiály, nástroje, pracovní 
pomůcky pro výrobu dílů, plnicí, spojovací 
a montážní procesy a postupy pro např. mon-
táž, testování, procesy, služby apod.

Zaostřeno na strojírenství a automatizaci
Mezinárodní veletrh Intec patří k předním 
veletrhům kovozpracujícího průmyslu 
obráběcích strojů a automatizace výroby 
v Německu i v Evropě. Představuje repre-
zentativní a kompletní nabídku v celém 
spektru strojů a zařízení pro kovoobrábě-
ní, přičemž těžiště tvoří obráběcí stroje, 
systémy pro přípravu a finalizaci automati-
zované výroby. Svou nabídku v této branži 
na něm prezentují jak celosvětově působící 
koncerny, tak i inovativně zaměřené malé 
a střední firmy, ale i výzkumná zařízení, 

INTEC A „Z“ V NOVÉM TERMÍNU
Moderní lipské výstaviště bude hostit – tentokráte v novém  
termínu – tandem dvou významných akcí: mezinárodní  
subdodavatelský veletrh Zuliefermesse, známý pod  
označením „Z“, a strojírenský veletrh Intec.

Jediná vstupenka umožní návštěvníkům vstup  
na obě veletržní přehlídky.

Veletrh Intec představuje kompletní nabídku  
v celém spektru strojů a zařízení pro kovoobrábění.

Hojná účast českých vystavovatelů na společném 
stánku je podpořena Ministerstvem průmyslu  
a obchodu. 

Svou nabídku na veletrhu „Z“ prezentují zejména 
subdodavatelé ze střední fáze produkčního řetězce.
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instituce a univerzity. Vedle standardní 
nabídky obráběcích strojů a obráběcích 
center se prezentují i specializované firmy 
nabízející inovativní řešení „na míru“ a jed-
noúčelové stroje.

Pod mottem „Inovace – Technologie – Vý-
roba“ se představí novinky z širokého spektra 
výrobních zařízení pro moderní průmysl – od 
obráběcích strojů a nástrojářských systémů, 
strojů na zpracování plechů, lisů a tvářecích 
strojů přes výrobní linky a strojírenská centra 
až po speciální nástroje, výrobní automatizaci 
a robotiku. Své místo mají i měřicí technika 
a systémy řízení kvality. V expozicích bude 
zastoupena i výrobní technika pro produkci 
zařízení na výrobu elektrické energie z ob-
novitelných zdrojů, skladová a manipulační 
technika a průmyslové služby.

Ideální kombinace přináší  
efektivní synergii
Profily obou veletrhů a kombinace těchto 
průmyslových přehlídek zajišťují výrazné 
synergie. S nabídkou obráběcích strojů 
a automatizační techniky se tak veletrh 
Intec s veletrhem Zuliefermesse výborně 
doplňuje – mj. i proto, že právě strojíren-
ská branže je jedním z nejvýznamnějších 
cílů subdodávek. Nabízejí vystavovatelům 

i návštěvníkům společné působení hned 
v několika úrovních. 

Jak konstatují organizátoři, tato efektivní 
platforma je ideální pro tvorbu strategických 
partnerství, dodavatelských aliancí a řetězců, 
stejně jako pro inovativní transfer technologií. 
Nejenže profesionálové tvoří téměř kompletní 
portfolio návštěvníků (podíl odborných návštěv-
níků činil podle statistik organizátorů na po-
sledním ročníku plných 99 %!), ale jde vesměs 
o lidi s rozhodovacími pravomocemi, jako jsou 
jednatelé a firemní management, pracovníci 
nákupu a zásobování, specialisté z výroby, 
výzkumu, vývoje a konstrukce, řízení kvality či 
údržby a logistiky. Expozice posledních veletrhů 
„Z“ a Intec si jich prohlédlo více než 24 400.

Odborný program pro budoucnost
Nedílnou součástí veletrhů bývá i při-
družený doprovodný program, v rámci 

kterého proběhne na veletrhu „Z“ i sou-
bor inovačních přehlídek Pódium pro 
inovace.

Zvláštní program „Aditivně + Hybrid- 
ně – Výroba v procesu změny“ přiblíží 
aditivní výrobní postupy, které otevírají pro 
průmyslovou produkci úplně nové cesty, 
ať už jde o zpracování kovů, nebo nových 
kompozitních materiálů.

Další speciální přehlídka: „Senzorika – 
Cesta k inteligentní výrobě a smart produkci“ 
představí praktické příklady a oblasti použití 
moderní senzorové techniky, bez níž by dnes 
celá řada automatizovaných řešení vůbec 
nebyla možná. Třetím klíčovým odborným 
tématem s přesahem do budoucnosti je 
„Průmysl palivových článků – přidaná hod-
nota pomocí vodíku“ navazující na úspěš-
né odborné fórum z předchozího ročníku 
zaměřené na systémy mobility budoucnosti. 
Právě Sasko se angažuje jako technologic-

ké centrum pro využití vodíku a palivových 
článků. Partnerem pro toto odborné téma je 
Fraunhofer Institut für Werkzeugmaschinen 
und Umformtechnik (IWU) a síťová organiza-
ce HZwo.

Podpora mezinárodní spolupráce
Veletrhy Intec a „Z“ nabízejí profesionální 
rámec pro navázání a další rozvoj obchod-
ních vztahů i v mezinárodním měřítku. 
K tomu slouží celá řada osvědčených akcí 
ve spolupráci s dlouholetými partnerskými 
organizacemi, jako např. kooperační burza 
„CONTACT: Business Meetings“ pořádaná 
organizací Enterprise Europe Network. 

Pod heslem „Welcome to Saxony“ je hned 
první den veletrhu na programu mezinárodní 
kooperační fórum s účastníky z Německa, 
Česka, Polska a dalších zemí. Přímo ve 
veletržní hale bude pro tyto zahraniční ná-
vštěvníky fungovat Business-Lounge Saxony 
provozovaná organizací na podporu saského 
hospodářství. Pro oslovení potenciálních 
zákazníků v tomto významném německém 
průmyslovém regionu tak představuje dvo-
jice veletrhů ideální prezentační platformu 
i pro české vystavovatele. 

Josef VališkaFO
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Profily a kombinace 
obou průmyslových 
přehlídek zajišťují 
účastníkům výrazné 
synergie.
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Ačkoli miniaturizaci v tomto řádu by 
si před lety asi stěží dokázal někdo 
představit, je už realitou a první 

výrobci se chystají přejít na tento výrobní 
proces, který by měl pomoci stvořit ještě 
výkonnější a menší čipy s nižší spotřebou. 
Lídry v této oblasti jsou dva asijští rivalové – 
Samsung a TSMC.

Samsung: Sázka na nové řešení
Samsung už loni představil vlastní 3nm 
výrobní proces 3GAE, vůbec první techno-
logii s 3D tranzistory s inovativní archi-
tekturou MBCFET (Multi-Bridge-Channel 
FET), vytvořenou na základě nové struktury 
tranzistorů GAA (Gate-All-Around) pomocí 
nanočipových zařízení. Tato technologie na 
bázi nanovláken, která nahrazuje technolo-
gii tranzistorů předchozí generace FinFET, 
by měla významně zvýšit jejich výkon a také 
být kompatibilní se stávajícími technologie-
mi a zařízeními FinFET výrobního procesu. 
Výrobce má 3nm proces rozdělen na 3GAE 
a 3GAP (přičemž druhý z nich má nabídnout 
lepší výkon). 

Na loňské konferenci SFF v Japonsku 
firma uvedla, že ve srovnání se současným 
7nm procesem může 3nm řešení zreduko-
vat plochu jádra o 45 %, spotřebu energie 
o polovinu a výkon zlepšit o 35 %. Vytvořila 

už i funkční testovací čipy. Do sériové vý-
roby by se novinka přes zdržení způsobené 
koronavirovou pandemií mohla dostat už 
koncem roku 2021. 

Pro úspěch bude však důležitá nejen 
cena, ale i výtěžnost (tzn. procento bez-
chybných čipů na waferu), s níž měla firma 
problémy při nasazení 7nm procesu s vy- 
užitím pokročilejší, ale ještě nepříliš zavede-
né výrobní technologie EUV (extrémní UV 
litografie využívající ultrakrátké vlnové délky), 
zatímco ostatní výrobci se vesměs zatím drží 
starší a praxí prověřené optické litografie.

TSMC: Vylepšit již osvědčené
Svůj 3nm proces nedávno odhalila 
i tchajwanská TSMC s tím, že by se čipy 
vyráběné s využitím této technologie v nově 
budované továrně, do níž investovala  
20 mil. dolarů, mohly na trhu objevit 
v předprodukční ověřovací sérii už příští rok 
a sériová výroba začít koncem roku 2022. 

Výrobce zůstal u architektury FinFET, 
kterou se mu podařilo pro 3nm technologii 
vylepšit na dostatečně vysoký výkon, aby 
nebylo nutné provést změnu 3D struktury 
tranzistorů. Na rozdíl od konkurence ne-
použije nový typ tranzistorů, jako jsou na-
nodrátky/nanodestičky (tzv. GAAFET), 
přitom má přinést stejné zlepšení jako 5nm 
výroba, kterou TSMC již odstartovala letos 
s označením N5.

S detaily o 3nm výrobním procesu zatím 
firma šetří, ale podle expertů je vysoce 
pravděpodobné, že bude používat jak 
litografická zařízení pro hluboké ultrafialové 
záření (DUV), tak extrémní ultrafialové záření 
(EUV), bez něhož by asi výroba pracující 
s tak ultraminiaturními prvky nebyla ani 
možná. Vzhledem k tomu, že předchozí 
systém N5 používá až 14 vrstev EUV, bude 
počet vrstev použitý v N3 ještě vyšší. 

Kamil Pittner
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PŘICHÁZÍ DOBA TŘÍNANOMETROVÁ?
Věčný souboj výrobců čipů o nejpokročilejší výrobní technologii 
pokračuje. Po nástupu 7- a 5nm procesů je aktuálně na řadě další krok: 
posun k hranici tří nanometrů.
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Stále menší a výkonnější
Na rozdíl od prvních planárních (plochých) 
tranzistorů jsou výkonové parametry násle-
dujících generací i jejich konstrukce neustále 
vylepšovány pomocí nových řešení využíva-
jících 3D architekturu. Mezi poslední patří 
FinFET (Fin Field-Effect Transistor), tzn. polem 

řízený tranzistor s žebry, kde je vodivý kanál 
mezi elektrodami tvořen tenkým žebrem (fin) 
obaleným hradlem (gate – G), a GAA (Gate 
All Around), kdy hradlo obepíná celý kanál ze 
všech stran pro maximální výkon a efektivitu 
využití prostoru.

Planární FET  
tranzistor

FinFET GAAFET  
(nanodrátky)

MBCFET  
(nanoplátky)

Výrobci bojují o nejpokročilejší 
výrobní technologii čipů.

V současnosti zatím 
nejpokročilejší technologii 
3nm čipů (MBCFET) nasadil 
Samsung.
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OFENZÍVA HACKERŮ  
S NOVÝMI TRIKY 
Covid-19 a home-office  
pomáhá i kyberútočníkům.  
Jejich techniky se rychle vyvíjejí  
a nastupují nové triky – na vzestupu 
je využití tzv. dvojitého vydírání..

Ačkoli počty malware útoků podle letoš-
ních statistik celosvětově klesají, ransom- 
ware je naopak na vzestupu. V prvním 
pololetí vzrostl počet těchto útoků o celou 
pětinu. Populární je také kombinace 
phishingu s dalšími technikami, tedy hro-
madné rozesílání příloh, které vypadají jako 
běžné pracovní dokumenty, a po otevření 
zašifrují data nebo se snaží využít mezer 
v zabezpečení firemního systému. 

Hackeři se logicky zaměřují na slabá 
místa systému, což, jak ukázaly např. 
útoky na nemocnice, může být např. časté 
zapojení starších přístrojů, které jsou z hle-
diska zabezpečení problematické. Dalším 
slabým místem jsou nepoučení a nepou-
čitelní uživatelé. Z celosvětových statistik 
vyplývá, že 67 % úniků vzniká na základě 
krádeže identity, lidské chyby či útoku ve 
formě sociálního inženýrství.

Nárůstu kyberútoků tak nahrál i rostoucí 
počet lidí pracujících z domova, protože 
většina firem nebyla na tento okamžitý 
přesun mnoha zaměstnanců připravená 
a hackeři na změnu velmi rychle zareago-
vali. Zvýšil se např. počet útoků zaměře-
ných na koncové uživatele, i malware mas-
kovaného jako důvěryhodné typy souborů 
MS Office. Ransomware se navíc vyvíjí 
– objevuje se tzv. dvojité vydírání nebo 
exfiltrace a šifrování. Prostý únik citlivých 
dat navíc většinou bývá jen prvním  
krokem – téměř polovina ukradených 
přístupových údajů slouží pro více než  
80 % následných útoků. 
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Řada Helios Green, Orange a Red, 
které doplňuje ještě přednastavený 
systém Helios Easy, tak dostala další 

pokračování – Helios Nephrite, který je ur-
čen především velkým firmám. Nové řešení 
navazuje na úspěšný systém Helios Green, 
z něhož přebírá všechny klady, využívá 
moderní technologie a obsahuje celou řadu 
inovací a vylepšení umožňujících zefek-
tivnit procesy, snižovat ztráty a eliminovat 
chybovost. 

K jeho hlavním charakteristikám patří 
hlavně snadnější týmová spolupráce a intui- 
tivní prostředí, vše v responzivním a zjed-
nodušeném prostředí pro práci na tabletu, 
mobilu nebo třeba na sdíleném noteboo-
ku. Manažerům nový systém umožňuje 
delegovat práci, ale bez náročné kontroly 
zaměstnanců, ale i řadovým pracovníkům 
pomáhá plnit jejich úkoly, aniž by je zatěžo-
val zbytečnými procesy. To přináší výrazné 
zlepšení efektivity a výkonu.

Tvůrci systému poukazují ale i na řadu 
jeho dalších předností a užitečných funkcí, 
mezi kterými figurují např. vylepšená 
týmová práce založená na sdílení informací 
a redukci zbytečného přeposílání e-mailů 
díky integrovanému Komunikačnímu centru, 
jehož prostřednictvím mohou uživatelé pří-
mo do systému přidávat komentáře týkající 
se třeba právě zpracovávaných dokumentů. 
Veškerou komunikaci tak lze koncentrovat 
na jednom místě a v případě potřeby snad-
no dohledat. 

Propracovaný automatizovaný Helpdesk 
zase urychluje komunikaci s technickým 
oddělením, jak v případě problému, tak 
třeba při objednávání služby či zařízení 
a jiných pracovních nástrojů. Uživatelé mají 
k dispozici i SOS tlačítko pro přímý záznam 
detailních informací do helpdesku.

Významného vylepšení doznaly i monito-
ring a následná optimalizace výkonu. Nephri-
te disponuje nástrojem Telemetrie, což je 
nový pokročilý způsob monitorování provozu 

systému s analýzou vlivů na jeho výkon. 
Správcům pomáhá optimalizovat systém 
a hledat příčiny problémů, manažerům řídit 
práci zaměstnanců a interaktivní grafická ta-
bule poskytuje pohled na projekt v celé jeho 
komplexnosti. Zobrazuje i aktuální kapacitní 
vytížení zaměstnanců a umožňuje sledo-
vat efektivitu jejich práce. Firemní operace 
pomáhají řídit sofistikované reportingové 
nástroje finančního plánování využívající 
Business Intelligence technologie.

Moderní a intuitivní pracovní plocha 
Nephritu, která díky využití osvědčeného 
prostředí kancelářských aplikací zjednodu-
šuje a zpřehledňuje práci uživatele, výrazně 
snižuje náročnost na zaškolení i riziko 
výskytu lidské chyby. Nový webový portál, 
který disponuje řadou přednastavených 
scénářů, nabízí přístup k datům odkudkoliv 
z webu a zjednodušuje práci i uživatelům, 
kteří se systémem běžně nepracují. 

Josef Vališka

NEPHRITE POSÍLÍ PODNIKY
Nejprodávanější ERP systém na českém  
a slovenském trhu se dočkal generační obměny: 
Společnost Asseco Solutions uvedla nový informační 
systém HELIOS Nephrite.

Portál Helios  
Nephrite na tabletu. 

Portál Helios  
Nephrite na mobilním 
telefonu.
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Aby výrobci automobilů dále sní-
žili emise CO2 z vozidel a zlepšili 
spotřebu paliva, hledají extrémně 

lehká řešení, zejména pro neodpruženou 
hmotnost ve vozidlech. Nižší hmotnost má 
však rozhodující roli i v jiných odvětvích, 
jako jsou letectví, drony, elektrické nářadí, 
ale i textil či sportovní, rekreační a outdo- 
orové předměty. Pro jejich výrobu se proto 
často používají expandované materiály 
včetně TPE, ale aby se dosáhlo rovnoměrné 
kvality povrchu bez zvlnění, jsou vyžadová-
ny přísné postupy řízení procesů.

Německý výrobce plastů vyvinul inovativ-
ní materiálovou technologii, která umožňuje 
výrobu termoplastických elastomerů (TPE) 
s velmi nízkou hustotou. Jejím základem 

je využití miniaturních skleněných bublinek 
partnerské firmy 3M pro materiály s velmi 
nízkou hustotou mezi 0,7 a 0,9 g/cm³, což 
umožňuje výrobu extrémně lehkých ten-
kostěnných dílů, které poskytují vynikající 
povrchy a jsou schopné odolat vysokému 
mechanickému zatížení. Mikroskopické 
duté kuličky jsou vyrobeny z chemicky 
stabilního borosilikátového skla, které je 
nerozpustné ve vodě. Rovnoměrně se roz-
prostírají v matici TPE a pomáhají zvyšovat 
rozměrovou stabilitu.

„Skleněné bublinky 3M byly testovány 
jako plnivo pro snížení hmotnosti v různých 
tvrdých termoplastech, ale naše nová lehká 
technologie je používá poprvé v TPE. Díky 
spolupráci s 3M jsme dokázali vyvinout 
formule, které nejen splňují náročné 
požadavky na lehkou konstrukci a kvalitu, 
ale otevírají i zcela nové trhy pro komerční 
využití lehčených TPE,“ konstatuje Martina 
Hetterich z firmy Kraiburg.

S novými lehkými termoplasty lze hos-
podárně pracovat na zavedených vstři-
kovacích strojích a extruderech. Kromě 
výrazných úspor hmotnosti (viz tabulka) 
a velmi homogenních povrchů nabízejí 
i vynikající hodnoty nastavení komprese 
a odpad vytvořený při výrobě lze přímo 
recyklovat.

K dispozici jsou tři nové série prvních 
TPE tohoto typu:
•  Thermolast K LW/UV (lehký + UV odol-

nost) je určený speciálně pro součásti 
exteriéru vozidla.

•  Thermolast K LW/CS/UV (lehký + zvýšená 
sada komprese + UV stabilita) s vynikající 
odolností a přilnavostí k polypropylenu, 
díky čemuž je zvláště vhodný pro různé 
těsnicí aplikace.

•  Thermolast K LW/PA (lehký + přilnavost 
k polyamidům), také s nehořlavou klasifi-
kací HB podle UL94. Je ideální např. pro 
elektrické nářadí. 

„BUBLINKOVÉ“ PLASTY PRO LEHKÉ DÍLY
Firma Kraiburg uvedla na trh první extrémně lehké termoplastické 
elastomery bez pěnových plnidel na světě pro sofistikované 
komponenty, které výrazně šetří hmotnost vyráběných dílů.

Dvoustranu připravil: Petr Sedlický

PLASTY A CHEMIE
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Referenční materiál: PVC Pryž EDPM TPU TPS TPV

Hmotnostní úspora při nahrazení  
lehkým materiálem Thermolast K  50 % 40 % 40 % 35 % 30 %

Nižší hmotnost má 
však rozhodující roli 
i v jiných odvětvích, 
jako jsou letectví, dro-
ny, elektrické nářadí, 
ale i textil či sportovní, 
rekreační a outdoorové 
předměty.



Biokompatibilní polymery jsou široce 
používány v medicíně od tkáňového 
inženýrství po zdravotnická zařízení. 

Přestože bylo dosaženo velkého pokroku 
v oblasti resorbovatelných (vstřebatelných) 
materiálů, které se časem v těle rozkládají, 
stále existuje jen hrstka neresorbovatelných 
polymerů, které lze použít pro dlouhodoběj-
ší aplikace, konstatuje zpráva z Univerzity 
v Birminghamu, informující o úspěchu jejích 
vědců. Britští výzkumníci vyvinuli nový, 
pevný termoplastický biomateriál, který je 
stejně tvrdý jako nylon, není krystalický, a je 
snadno zpracovatelný a tvarovatelný. 

Nový biokompatibilní termoplast, který 
jeho tvůrci popsali v časopisu Nature 
Communications, je druhem nylonu, jehož 
vlastnosti tvarové paměti umožňují rozta-
žení a formování, který se ale po zahřátí 
vrací do původního tvaru. To je užitečné 
pro zdravotnické aplikace, jako jsou kostní 
náhrady, kde minimálně invazivní chirurgic-
ké techniky vyžadují flexibilitu v materiálech 
použitých pro implantáty. 

Tým univerzitních chemiků zkoumal způ-
soby využití stereochemie – dvojné vazby 
v páteři polymerního řetězce – k manipu-
laci s vlastnostmi polyesterů a polyamidů. 
Materiál lze vyrobit standardními chemický-
mi postupy a nabízí stabilní, dlouhodobou 

možnost s mechanickými 
vlastnostmi, které lze vyladit 
pro různé konečné produkty. Na-
bízí některé skutečně výrazné výho-
dy oproti stávajícím výrobkům používaným 
k výrobě zdravotnických prostředků, jako 
jsou náhrady kostí a kloubů. Podle vědců 
by mohl nabídnout nákladově efektivní, 
univerzální a robustní alternativu na trhu 
zdravotnických prostředků.

Významnou výhodou mate-
riálu je jeho amorfní struktura. 

U mnoha plastů, včetně nylonu, je 
houževnatost často závislá na jejich 

semikrystalické struktuře, což ale ztěžuje je-
jich tvarování a formování. Vyvinutý plast je 
stejně odolný jako nylon, ale díky způsobu, 
jak vědci použili stereochemii k řízení návr-
hu bez krystalického zpracování, umožňuje 
mnohem snazší manipulaci. 

PLASTOVÉ IMPLANTÁTY NOVÉ GENERACE
Nový biokompatibilní termoplast kombinuje tuhost a zpracovatelnost.  
Využití by měl najít hlavně v implantátech.
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V parku Kralingse Bos – zeleném 
srdci Rotterdamu – připravují nizo-
zemské společnosti Royal Hasko-

ning DHV, DSM a tamní radnice techno-
logický unikát v podobě světově první 
lehké lávky vyrobené pomocí 3D tisku se 
skelnými vlákny vyztuženého polymeru 
(FRP). Nová kompozitní lávka pro 
pěší bude vytvořena z materiálu 
podporujícího udržitelnost a tzv. 
cirkulární (oběhovou) ekono-
miku – konkrétně z termoplas-
tického polyesteru zesíleného 
vlákny Arnit. Tato řada zahrnuje 
materiály založené na poly- 
butylen tereftalátu (PBT) a polye- 
thylen tereftalátu (PET).

Mozafar Said, správce aktiv města 
Rotterdam, řekl: „Používáme kompozitní 

mosty jako chytré řešení 
pro nahrazení starších kon-

strukcí. S více než 1000 mos-
ty se v Rotterdamu neustále 

snažíme posouvat hranice k vývoji 
jejich dalších generací s nižšími náklady 
na údržbu a životní cyklus s ohledem 

na ekologické požadavky.“ Lávka 
bude vyvinuta přísně v souladu 
s nejvyššími bezpečnostními stan-
dardy pro design FRP mostů. Do 
lávky by také mohly být vestavěny 
senzory pro vytvoření digitálního 
dvojčete, umožňující předvídat 
a optimalizovat údržbu, zajišťovat 
bezpečnost a prodlužovat život-
nost mostu. 

„Tištěný kompozitní most umož-
ňuje přechod na udržitelnější typ 

mostů s minimálním opotřebením. Nyní, 
když máme nový cirkulární kompozit 
z recyklovatelného zdrojového materiálu 
s požadovanými parametry, můžeme začít 
posouvat ekologický design infrastruktury 
na další úroveň,“ uvedl Patrick Duis, spe-
cialista DSM na aditivní výrobu. 

EXPERIMENTÁLNÍ LÁVKA ZDŮRAZŇUJE EKOLOGII
Ještě letos by měla být v Rotterdamu instalována první 3D tištěná lávka  
na světě z FRP cirkulárních kompozitů.

3D 
tištěná lávka 

bude vyrobena 
z termoplastického 

polyesteru vyztuženého 
skelnými 
vlákny.

Tvarová 
paměť materiálu 
je prospěšná pro 

minimálně invazivní 
chirurgické techniky 
vyžadující flexibilitu 

implantátů. 
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MALÉ MODULÁRNÍ REAKTORY  
DOSTALY V USA ZELENOU 
První malý reaktor získal oficiální americkou certifikaci a malé modulární 
reaktory (SMR) se tak přiblížily vstupu na trh. 
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Americká firma NuScale, jejímž 
majoritním vlastníkem je globální 
inženýrská, stavební a manažerská 

společnost Fluor Corporation, získa-
la v srpnu od amerického úřadu NRC 
(Nuclear Regulatory Commission) jako 
první plnohodnotnou technickou certifika-
ci pro svůj malý modulární reaktor. 

„Tento dokument potvrzuje, že návrh 
reaktoru splňuje všechny bezpečnostní 
parametry a NuScale se tak podařil his-
torický průlom v oboru jaderných techno-
logií,“ komentoval šéf společnosti John 
Hopkins.

Závěrečnou zprávou NRC o vyhodno-
cení bezpečnosti (Final Safety Evaluation 
Report - FSER) byla završena technická 
revize projektu a vydáno povolení k jeho 
zkonstruování. NuScale nyní pokračuje 
ve snaze dostat reaktor do komerční 
fáze. Od vstupu do certifikačního procesu 
NuScale podepsal smlouvy o spolupráci 
s mnoha energetickými společnostmi 
a s dalšími vyjednává. 

Schválení od NRC znamená, že doda-
vatel smí elektrárnu zkonstruovat. Certifi-
kace je udělovaná na dobu 15 let, poté ji 

lze obnovit na dalších 10–15 let. K rea-
lizaci elektrárny s těmito reaktory však 
musí její budoucí provozovatel absolvo-
vat ještě licenční procedury vztahující se 
již ke konkrétnímu umístění elektrárny. 
Výrobce NuScale Power hodlá rovněž 
požádat o certifikaci modulů o výkonu  
60 kW, s cílem vybudovat první elektrár-
nu s 12 moduly v areálu Idaho National  
Laboratory – americkém výzkumném 
a vývojovém centru pro jadernou ener-
getiku.

Miniverze JE není jen zmenšenou kopií
Modulární lehkovodní reaktor vyvíjený 
NuScale, který vyrábí elektřinu a teplo, lze 
využít i na odsolování vody. V podstatě jde 
o zmenšené provedení klasického tlakovod-
ního reaktoru, který využívá jeho osvědčené 
technologie s několika rozdíly. 

Unikátním technickým prvkem je spirá-
lový parní generátor HCSG (Helical Coil 
Steam Generator) významně usnadňující 
svojí konstrukcí výrobu páry. Na rozdíl od 
běžné konstrukce jaderných reaktorů zde 
ohřátá tlaková voda z reaktoru stoupá 
svislou trubkou procházející středem 

ENERGIE A ENERGETIKA

SMR NuScale  

Reaktor pracuje na principech přirozené 
cirkulace řízené vztlakem. Voda se ohřívá, 
když prochází jádrem. V podobě horké páry 
stoupá centrální stoupačkou uvnitř nádoby, 
a jakmile dosáhne vrcholu, je ochlazováním 
tažena zpět. Jako chladnější má vyšší 
hustotu, proto je stahována gravitací na dno 
reaktoru, kde opět proudí přes jádro. 

Reaktor i zadržovací nádoba kontejnmentu 
fungují uvnitř vodou naplněného bazénu, 
který chrání okolí před zářením, tlumí reaktor 
před účinky jakéhokoli zemětřesení a činí 
ho vysoce bezpečným i při úplné ztrátě 
energie. Řídicí tyče jsou při běžném provozu 
elektromagneticky zadržovány, a pokud je 
napájení vypnuto, zasunou se, čímž se rychle 
sníží rychlost štěpení uranového paliva – 
výroba tepla klesne o 70 % za hodinu a téměř 
90 % za den. Stále horké jádro nadále napájí 
konvekční smyčku a tlačí teplo do externího 
bazénu. Velký objem vnější vody z něj dělá 
účinný tepelný absorbér. Nehoda jako ve 
Fukušimě proto není u takovéhoto reaktoru 
možná.



V rámci projektu GrInHy2.0 bude 
systém Sunfire HTE s jmenovitým 
elektrickým výkonem 720 kW poprvé 

v průmyslovém prostředí nasazen u společ-
nosti Salzgitter Flachstahl. Očekává se, že 
elektrolyzér bude v provozu nejméně  
13 000 hodin do konce roku 2022, přičemž 
z obnovitelné elektřiny by měl vyrábět při-
nejmenším 100 tun „zeleného“ vodíku.

V souvislosti s nedávno přijatými vodí-
kovými strategiemi EU byla zdůrazněna 
potřeba výkonných elektrolyzérů pro výrobu 
udržitelných výrobků z oceli. V současnosti 
ocelářský průmysl intenzivně vyvíjí nové 
způsoby výroby s nízkými emisemi CO2. 
Ocel vyžaduje zelený vodík a implementace 

GrInHy2.0 ukazuje velký potenciál tohoto 
nosiče energie pro energeticky náročná 
průmyslová odvětví. 

GrInHy2.0 je dalším krokem společnosti 
Salzgitter k výrobě oceli s nízkými emisemi 

CO2 v rámci inovačního projektu SALCOS 
(Salzgitter Low CO2 Steelmaking). Původní 
projekt GrinHy byl zahájen v roce 2016, 
a projekt GrinHy2.0 bude stavět na jeho 
úspěchu. 
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NEJVĚTŠÍ ELEKTROLYZÉR NA SVĚTĚ

reaktorové nádoby na její vrchol, odkud 
gravitací klesá spirálovitým vedením 
HCSG, kde předává teplo vodě sekun-
dárního okruhu zpět do reaktoru. Tím se 
tato technologie obejde bez čerpadel, 
což znamená, že je výrazně jednodušší 
a levnější, a podle odborníků i bezpeč-
nější než nynější velké reaktory. Záro-
veň však upozorňují, že do komerční 
fáze může dospět výrazně později, než 
výrobce předpokládá, protože nové tech-

nologie nejsou ověřené v praxi a přísné 
bezpečnostní podmínky ještě mohou 
vývoj zbrzdit.

Základní koncept NuScale představu-
je malou jadernou elektrárnu tvořenou 
moduly o elektrickém výkonu až 60 MWe. 
Moduly o průměru 2,75 m a délky 19,8 m 
jsou umístěny pod zemí. Každý z nich 
obsahuje tlakovodní reaktor a parogene-
rátor uzavřené v jedné kompaktní nádobě, 
kterou lze poměrně snadno dopravovat 

na místo kamionem, po železnici nebo po 
vodě. Z nich pak lze vytvořit komplexnější 
sestavu až o 12 modulech a dosáhnout 
tak celkového výkonu 720 MW.

Budou SMR i v Česku?
O možném využití těchto reaktorů se zajímá 
i ČR. Loni na podzim podepsala společnost 
ČEZ právě s NuScale Power memorandum 
o porozumění a počátkem letošního roku  
se dohodla na spolupráci při průzkumu 
ekonomické a technické možnosti poten- 
ciální výstavby malého modulárního jader-
ného bloku v České republice i s americ-
kou firmou GE Hitachi Nuclear Energy (jde 
o globální jadernou alianci koncernů GE 

a Hitachi). Jak dříve uvedl mluvčí ČEZ La-
dislav Kříž, společnost vyhodnotila několik 
projektů malých modulárních reaktorů, kte-
ré se pro realizaci v Česku jeví jako vhodné, 
a oslovila dodavatele 11 vybraných projektů 
s žádostí o sdílení podrobných technických 
informací.

Čeští výzkumníci však vyvíjejí i vlastní 
malý jaderný reaktor – projekt spadající 
pod Ústav jaderného výzkumu Řež nese 
název Energy Well. A podle Marka Ruš-

čáka, který projekt řídí, mohl by do 10 let 
mít potřebnou licenci a možnost nabízet 
tuto technologii jako energetický celek. 
Před výzkumníky však stojí ještě nutnost 
vyřešit několik zásadních věcí. Stěžejní 
výhodou, zároveň i největší výzvou kon-
ceptu, je primární chladivo – roztavená sůl 
vyrobená ze směsi fluoridu lithného (LiF) 
a fluoridu berylnatého (BeF2) – FLiBe, což 
je chladivo nového typu (zatím se k chla-
zení reaktorů využívá zejména voda). Zmí-
něná chladicí sůl je sice vysoce efektivní, 
ale také extrémně korozivní, což výrazně 
omezuje výběr použitelných materiálů. 

Petr Sedlický

Společnost Sunfire 
dodala nejvýkonnější 
vysokoteplotní elektrolyzér 
(HTE) GrinHy2.0 pro 
energeticky vysoce efektivní 
výrobu vodíku.  

PROTOTYP SYSTÉMU GRINHY2.0

Transformátorová stanice
6 kW, 400 V

Rozvod nízkého napětí
2500 A, 400 V

Jednotka zpracování vodíku,
řízení a monitoring kvality, 
kompresor a sušička

Vodíková vyrovnávací nádrž
50 mbar(g), objem: 4,3 m3

Chladič  
hydraulické pohonné 
      jednotky (HPU)
      nominální výkon: 4 kW

Jednotka chlazení HPU
nominální výkon: 2,8 kW

Chladicí jednotka
nominální výkon: 7,5 kW

Sunfire-HyLink HL200
až 8 modulů, každý 1080 SOECs

Reaktor i nádoba kontejnmentu fungují uvnitř  
vodou naplněného bazénu, který chrání okolí  
před zářením, a činí reaktor vysoce bezpečným  
i při úplné ztrátě energie.

Tlaková  
nádoba reaktoru

Reaktorové  
jádro

Nádoba 
kontejnmentu

Horké 
 stoupačky

Parogenerátor
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Kolo může být už z výroby nebo třeba 
v důsledku brzdového systému neideál-
ně kruhové. Tato nepravidelnost neboli 

mimokruhovitost (dříve ovalita) se sleduje 
v řádu setin milimetru. 

Normy EU (např. EN 15312) stanovují 
několik limitních geometrických hodnot kol, 
k jejichž monitorování se zpravidla používá 
metoda nepřímého měření dynamických 
nárazových sil. Výhodou tohoto měření je, 
že není ovlivněno znečištěním kolejnice 
nebo kola a lze ho využít i pro průjezdové 
měření hmotnosti, avšak vzhledem k tomu, 
že rychlost i maximální dynamické zatížení 
kola podléhají nelineárním principům, a ne 
vždy souvisejí s defekty kola a jejich velikostí, 
nemusí být tato metoda dostatečně spoleh-
livá (např. pro rozhodnutí o údržbě), a to se 
týká i přesného měření, jaké je předmětem 
činnosti VUZ. 

Proto byla vyvinuta nová metoda  
(EP 1883 565) využívající signály odvozené od 
měřicích prvků, které sledují posuvy kolejnice 
ve svislém směru. Ve vyhodnocovacím zaří-
zení je pak ze signálů vytvořeno informační 
pole, které odpovídá nejméně obvodu kola. 
Periodický signál tvarů kola je vyhodnocen 
pomocí Fourierovy transformace a patentova-
ného software. Každý tvar kola je systémem 
změřen nejméně dvakrát (tj. dvě odvalení). 
Tato metoda poskytuje informaci změny  
delta R po obvodu kola a systém ji používá 
pro odvozování a kvantifikaci typů nepra-
videlností tvaru kola. Zaznamená všechny 
odchylky od kruhovitosti, jako je excentricita, 
ovalizace či polygonizace – výsledky měření 
lze generovat číselně i graficky. V praktických 
aplikacích se celkové výsledky obvykle použí-
vají pro jednotlivá měření každého kola  
(max. delta R, max. délka bodu atd.).

Strážce dokonalého tvaru
Systém Argos je instalovaný na 560. metru 
Velkého zkušebního okruhu v Cerhenicích. 
Pomocí 16 měřicích řezů rozmístěných na 
9metrovém úseku (aby se kolo odvalilo 
minimálně dvakrát) snímá z čidel data, která 
okamžitě po projetí soupravy posílá do rozva-
děče umístěného vedle kolejnic. Průmyslový 

počítač uvnitř zpracuje získané informace 
pomocí speciálního softwaru a odešle je 
optickým kabelem k dispečerovi. 

Argos měří odchylku od ideálně kulatého 
kola v řádu až setin milimetru (s rozlišením 
delta R lepší než 0,01 mm, opakovatelnosti 
0,05 mm jako trendová funkce a 0,1 mm jako 
individuální měření). Zařízení tak během průjez-

du železničních souprav kontroluje stav jízdní 
plochy jejich kol a porovnává skutečný stav 
s nastavenými parametry. Měření lze provádět 
od rychlosti 30 km/h do více než 250 km/h, 
systém je schopen 2centimetrovou defektní 
plochu rozeznat už od rychlosti 40 km/h. 

Podle generálního ředitele VUZ Martina 
Bělčíka dokáže zařízení odhalit sebemenší 
nerovnost i při rychlostech kolem 200 km/h. 
V případě zjištění odchylky mimo přípustné 
limity je vozidlo ihned zastaveno, aby se 
zabránilo poškození kolejnice. Kola s defekty, 
např. vyštípnutým kusem materiálu nebo na-

opak nataveným kouskem kovu, tzv. návarky, 
kolejnice ničí – už malá odchylka v rozsahu 
desetiny milimetru od ideálního tvaru při jízdě 
poškozuje kolejnici nárazovými silami ve 
svislém směru. To v případě úseků používa-
ných pro přesná měření s citlivými přístroji 
vyžaduje nákladné opravy – hlavu kolejnice je 
nutné zbrousit a vytvořit nový, ideálně hladký 
povrch. 

Zařízení se skládá ze senzorů umístěných 
pod hlavou kolejnice, které detekují a ná-
sledně zobrazí na PC odchylky od ideálního 
stavu. Pokud odchylka překročí stanovenou 
normu, musí provozovatel zkoušeného vozi-
dla zjednat nápravu, přičemž systém dokáže 
kolo s výskytem chyby určit zcela přesně. 

Informace o vlacích i kolech
K identifikaci vozidla slouží RFID snímač 
umístěný vedle skříňky. U obdobných za-

Argos dokáže odhalit 
sebemenší nerovnost 
kol i při rychlostech 
200 km/h. 

ARGOS: HLEDAČ 
NEBEZPEČNÝCH KOL   
Výzkumný ústav železniční instaloval na 
zkušebním okruhu v Cerhenicích nový 
indikátor plochých kol Argos. Moderní zařízení  
měří mimokruhovitost kol a vzájemné 
působení kola a kolejnice.

1
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hraničních systémů jsou lokomotivy, vagony 
i vlakové soupravy vybaveny RFID tagy 
upevněnými po obou stranách, takže systém 
si načte číslo vlaku a následně umožní v apli-
kaci vidět, který vlak byl kdy měřený. Tuto 
možnost Argos ve VUZ zatím nevyužívá, ale je 
na ni připraven. 

Identifikační data a informace o vlacích 
jsou aktuálně zadávána z informačního 
systému dispečery, ale dokončuje se 
softwarová nadstavba, která bude přenášet 
do systému Argos informace o testovaných 
vlacích a umožní vyhledávat detailní údaje 
o nich samotných, i o zkouškách, které na 
nich byly prováděny. Celé řešení je postave-
no jako softwarově otevřené, takže umožňuje 
integraci dalších prvků. V případě potřeby ho 
tak bude možné propojit s jakýmkoli jiným 
systémem.

Indikátor nejen zaznamenává, vyhodnocuje 
a upozorňuje na odchylky od předem zada-
ných a nastavených referenčních parametrů, 
ale umožňuje také měřit zatížení na nápra-
vu, nebo i na jednotlivá kola, a odhalit tak 
přetížení vozu nebo nerovnoměrné rozložení 
nákladu. Tím zabezpečuje ochranu kolejové-
ho svršku a výrazně snižuje poškození trati 
způsobené přetíženými vozy nebo vozidly 
s poškozenou jízdní plochou. Senzory umístě-
né na kolejnicích umožňují měřit jejich teplotu, 
což je důležitý parametr zejména pro bezpeč-
nost provozu, kdy v případě velmi dlouhých 
(až několik km) svařených úseků existuje 
riziko lomu kolejnice nebo jejího vybočení 
v důsledku tepelné dilatace nebo kontrakce 
(tzn. roztažení nebo naopak smrštění) při 
extrémních teplotách, jaké nyní přestávají být 
u nás vzácností. 

Petr KostolníkFO
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Každý z 16 měřicích řezů umístěných 
pod hlavou kolejnice snímá pomocí  
čidel data o jednotlivých kolech 
soupravy.

Nepravidelnost kol neboli 
mimokruhovitost (ovalita) se sleduje  
v řádu setin milimetru. 

RFID snímač umožňuje identifikovat, 
který vlak byl kdy měřen.

Průmyslový počítač ve skříni  
rozvaděče zpracuje signály ze všech 
čidel v reálném čase a získané 
informace zasílá v protokolu  
dispečerovi optickým kabelem.
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L étající auto podporované Toyotou je 
označováno jako nejmenší elektrický 
stroj s vertikálním vzletem i přistáním, 

tzv. VTOL. Jednomístný 8rotorový stroj 
SkyDrive s označením SD-03 se v rámci 
srpnového testu vznesl do vzduchu i s pilo-
tem, byť jen několik málo metrů nad zem a na 
pár minut (může létat pouze 5 až 10 minut při 
nízké rychlosti), ale dokázal, že je schopen 
reálně nést člověka. A to přesto, že oproti 
konkurenčním strojům s vertikálním vzletem 
i přistáním má SD-03 velmi malé rozměry – 
stroj je 2 m vysoký a na délku i na šířku má 
shodně 4 metry. Podle Tomohiro Fukuzawy je 
firma schopna svůj letoun dostat do reálného 
provozu už za tři roky, ale uznává, že klíčová 
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DO VZDUCHU S VOZIDLEM UŽ ZA PÁR LET?
„Z více než stovky projektů, jež se zabývají létajícími vozidly,  
je jich jen několik schopno vzlétnout s člověkem na palubě,“ 
říká Tomohiro Fukuzawa stojící za projektem SkyDrive.

Osmirotorový SkyDrive při  
testech dokázal reálně nést 
člověka.

Elektrické taxi Lift Hexa  
přepraví 113kg cestujícího po 
dobu 15min. letu. 

Britský Seraph přepraví  
cestující i zboží do hmotnosti  
až 250 kg.

44 l 09-2020
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bude hlavně otázka bezpečnosti. SD-03 
může bezpečně létat, i když dojde k poruše 
motoru. Firma nyní čeká na schválení letů 
mimo testovací pole (do konce roku 2020), 
a do tří let plánuje dvoumístný stroj. 

Létající auta nebo taxíky
V poslední době (2019–2020) se objevilo 
(kromě ambiciózních projektů, které však 
zatím představily jen futuristické modely či 
vizualizace) hned několik skutečně fungujících 
konceptů. Mezi nimi kromě již zmíněného 
SkyDrive např. tyto stroje, které se již reálně 
vznesly do vzduchu:

   Lift Hexa – plně elektrické jednosměrné 
letecké taxi firmy Lift Aircraft je určené pře-
devším na kratší vzdálenosti – 196 kg těžký 
stroj může přepravit cestujícího s hmotnos-
tí 113 kg po dobu až 15 minut letu. 

   Seraph – britské 12rotorové elektrické 
létající taxi s andělským jménem pro 
přepravu cestujících a zboží o hmotnosti až 
250 kg, vyvinuté firmou Vertical Aerospace, 
dosahuje letové rychlosti až 80 km/h. Stroj 
byl vytvořen k otestování nových techno-
logií a systémů, které budou použity v při-
pravovaném modelu VA-X1 pro cestující.

   Elroy – létající auto firmy Astro má 
hmotnost 240 kg a je jen o málo větší než 
kompaktní vůz, takže se vejde do většiny 
garážových prostor. Se svými vysoce 
výkonnými elektromotory může toto elek-
tricky poháněné vozidlo přepravovat dva 
cestující rychlostí 45 km/h (max. rychlost je 
až 70 km/h) po dobu 20–25 minut. Pozoru-
hodný je unikátní design s celokarbonovým 
trupem a prosklenou kabinou.

   Boeing PAV – je osobní stroj eVTOL 
nové generace nebo aerotaxi vyvinuté pro 
městskou leteckou dopravu na vyžádání. 
Tento autonomní stroj s cestovní rychlostí FO
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80 km/h je navržen jako vzdušná alter-
nativa pro městskou dopravu s typickým 
dojezdem do 80 km.

   CityAirbus – nástupce prvního modelu 
leteckého taxi společnosti Vahana je plně 
elektrické aerotaxi o hmotnosti 2,2 tuny 
vyráběné společností Airbus. Autonomní 
eVTOL s rychlostí 120 km/h a zhruba 
čtvrthodinovou letovou výdrží je poháněné 
čtyřmi sadami protiběžných vrtulí, které 
díky energii z baterií o výkonu 140 kW 
mohou zajistit tah 400 kg při užitečném 
zatížení až 250 kg. 

   Heaviside – elektřinou poháněný auto-
nomní letoun firmy Kitty Hawk Aero dokáže 
podle výrobce překonat 88 km dlouhou 
vzdálenost za 15 minut při použití méně 
než poloviny energie automobilu.

Linec dává zelenou UAM
Na futuristickou budoucnost osobní letecké 
přepravy možná nebudeme muset čekat 
dlouho, a závidět ji exotickým destinacím, 
jako je Japonsko nebo Dubaj, kde se chystají 
spustit přepravu pasažérů autonomními drony 
už brzy. Mezi prvními ji možná zavedou naši 
jižní sousedé. Rakouský Linec by se tak mohl 
stát prvním evropským průkopníkem městské 
letecké mobility (Urban Air Mobility – UAM).

Na nedávné virtuální konferenci UAM 
představila čínská společnost EHang plány 
na projekt zkušebního provozu UAM s drony 

EHang 216 v rakouském Linci. Čínský vý-
robce autonomních leteckých vozidel včetně 
osobních přepravních dronů navázal loni 
strategická partnerství s rakouským leteckým 
výrobcem FACC (svým výrobním partnerem 
v Evropě) a LINZ AG, subjekty se zkušenost-
mi v městské hromadné dopravě a dobíjecí 
infrastruktuře. Výsledkem byla dohoda o spo-
lupráci při rozvoji Lince jako pilotního města 
pro leteckou mobilitu.

Jedním z významných faktorů pro spuštění 
pilotního projektu bylo, že v Linci je k dispozici 
stabilní 5G infrastruktura zajišťující nezbytnou 
komunikaci a přesnost dat v reálném čase 
pro navigaci během letu a přistání. V městě 
bude stanovena vhodná testovací trasa přes 
neobydlené oblasti ke stanicím pro UAM – 
tzv. vertiportům. Výstavba je plánována na 
rok 2021, a na zkušební lety by mělo dojít již 
v blízké budoucnosti. V průběhu testovacího 
pilotního projektu budou studovány různé 
aspekty implementace UAM v městských 
oblastech. EHang bude spolu s demonstrací 
přepravy cestujících implementovat celý hod-
notový řetězec nezbytný pro provoz UAM za-
hrnující i rezervační systémy, procesy nástupu 
na palubu a související servisní služby.

Koncept Urban Air Mobility má silnou 
podporu Evropské komise a leteckých autorit, 
jako jsou Evropská agentura pro bezpečnost 
letectví (EASA) a EuroControl. 

Patří do něj drony pro přepravu např. 
lékařských potřeb nebo zboží. Ovšem pře-
prava osob je v něm až na nejvyšším stupni 
a tyto drony spadají do samostatné speciální 
kategorie, takže budou muset být testová-
ny a certifikovány na přísné bezpečnostní 
parametry, což je v letectví poměrně dlouhý 
a drahý proces. 

Jan Přikryl

Létající auto Elroyry může přepravovat 
dva cestující rychlostí 45 km/h.

Osobní stroj Boening PAV umožňuje 
leteckou dopravu na vyžádání.

Autonomní aerotaxi CityAirbus má 
baterie na zhruba 15min. letovou výdrž. 

Elektřinou poháněný Heaviside  
dokáže překonat 88 km  
za 15 min. letu.
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V poslední době se 
kromě futuristických 
modelů objevilo 
několik skutečně 
fungujících konceptů.
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FARMY BUDOUCNOSTI
OSN předpovídá, že do roku 2050 bude na světě 9,1 mld. lidí,  
a 4/5 budou žít ve městech, což vytvoří poptávku o 70 % více jídla, 
jehož většina se zkonzumuje v městských oblastech. 
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Jak populace roste, inovátoři hledají 
způsob, jak nakrmit všechny, přitom 
s menším dopadem na půdu a vodní 

zdroje. Například Javier Ponce z FTA 
(Forward Thinking Architecture) představil 
návrh třístupňové struktury vysoké 24 metrů 
s nahoře umístěnými solárními panely, které 
zajišťují potřebnou energii. Střední vrstva by 
umožňovala na ploše 51 000 m2 pěstovat 
různé druhy zeleniny, přičemž místo půdy 
jsou použity živiny v kapalině, které by spo-
lu s rostlinnými látkami postupně prostupo-
valy do spodní vrstvy, kde by se tím krmily 
ryby, chované v uzavřeném prostoru. Jedi-
ný inteligentní plovoucí systém o rozměrech 
350 x 200 m by měl vyrábět zhruba 8,1 tun 
zeleniny a 1,7 t ryb ročně. Jednotky jsou 
navrženy tak, aby bylo možné je vzájemně 
spojovat.

Podobné projekty se zkoumají i pro „su-
chozemské“ prostředí. Na souši by mohly 
obdobně fungovat (a experimentálně již 
fungují) tzv. vertikální farmy budoucnosti, 
využívající mnohonásobné rozšíření pěsteb-
ní plochy, strukturované ve vrstvách.

Americká firma Aerofarms vyvinula 
uzavřený aeroponický systém, který využívá 
díky speciálně navrženému mlhovému 
zavlažování kořenů o 95 % méně vody než 
konvenční zemědělství, a o 40 % méně než 

obdobná hydroponická řešení. Tvůrci sys-
tému vyvinuli opakovaně použitelné látkové 
médium pro setí, klíčení, pěstování a sklizeň 
vyrobené z recyklovaného plastu neobsa-
hujícího BPA. Látkový substrát může být 
po sklizni dezinfikován a znovu nasazen. 

Obživu naší planety 
budou zajišťovat  
plovoucí nebo  
vertikální farmy.
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Systém inteligentní výživy neustále sleduje 
všechny makro- a mikroživiny pro rostliny, 
aby jim na základě prediktivní analýzy do-
dával vše potřebné. Podle inženýrů z Aero-
farms umožňuje systém vypěstovat rostlinu 
ze semínka za polovinu času než tradiční 
farmář na poli, což vede k mnohonásobně 
vyšší produktivitě než komerční polní farma.

K vytvoření specifického receptu pro 
každou rostlinu bylo vyvinuto speciální LED 
osvětlení, které přesně a co nejúspornějším 
způsobem dodává spektrum, intenzitu a 
frekvenci světla potřebného pro fotosyn-
tézu. Toto specifické osvětlení umožňuje 
kontrolovat velikost, tvar, strukturu, barvu, 
chuť i výživu a dosahovat vyšší produkce. 

Systém zahrnuje i inteligentní ochranu proti 
škůdcům: Každý aspekt pěstitelského pro-
cesu byl optimalizován tak, aby minimalizo-
val a bránil šíření škůdců – kromě kontrolo-
vaného vnitřního prostředí narušují pěstební 
metody obvyklý životní cyklus škůdců, aby 
nikdy nezačal.

Velikost a konfigurace Aerofarms jsou vy-
soce přizpůsobitelné, škálovatelné systémy, 
tvořeny z modulů, které slouží jako stavební 
bloky. Dají se skládat svisle nebo podélně, 
což umožňuje rychlou instalaci a nasazení 
na různých místech a dosahovat rychlé 
výtěžnosti bez ohledu na prostor. 

Petr Mišúr
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SENZOR HLÍDÁ  
POTRAVINY 
Inženýři MIT navrhli senzor,  
který pomocí jemných  
mikrojehliček monitoruje  
potraviny, zda nevykazují známky 
znehodnocení a bakteriální  
kontaminace. 

Nový senzor je založen na technolo- 
giích společností Marelli, jejíž labora-
toř vytvořila razítko na bázi hedvábí, 
které proniká obalem, a firmy Hart, 
která vyvinula techniku   floxografie 
a realizovala mikroskopické vzory 
umožňující vyrábět levnou tištěnou 
elektroniku a senzory. 

Design senzoru podobný suchému 
zipu sestává z řady mikroiehel, vy-
robených z jedlého hedvábí, které je 
netoxické a dostatečně mechanicky 
odolné, aby proniklo širokým spektrem 
materiálů. Vědci je získali z roztoku hed-
vábného fibroinu, proteinu extrahované-
ho z kokonů můr, nalitého do silikonové 
formy, z níž po vysušení odloupli matrici 
ca 1,6 mm dlouhých mikroiehliček, 
o průměru 600 mikronů. 

Jsou navrženy, aby nasávaly tekutinu 
do zadní části senzoru, potištěného dvě-
ma typy specializovaného „bioinkous-
tu“. První, citlivý na hladiny pH, mění 
barvu při kontaktu s tekutinou o určitém 
rozmezí pH, což signalizuje, že se jídlo 
pokazilo, druhý, obsahující protilátky 
citlivé na E. coli, se zbarví, když detekuje 
patogenní kontaminující bakterie.

Vědci připojili senzor k filetu ze syro-
vých ryb a po necelém dni se část sen-
zoru potištěná snímajícím bioinkoustem 
změnila z modré na červenou – signál, 
že ryby byly kontaminovány. Za další 
hodiny změnila barvu i složka citlivá na 
pH, což ukázalo, že se zkazily. 

Jennifer Chu, MIT

Vertikální farmy ve 
vrstvách využívají 
uzavřený aeroponický 
systém.

Jeden inteligentní 
plovoucí systém by měl 
ročně vyrobit zhruba  
8,1 tun zeleniny  
a 1,7 tun ryb.

Škálovatelné systémy 
jsou tvořeny  
z modulů, které slouží jako 
stavební bloky.

Farmy budoucnosti by 
měly umožnit vypěstovat 
rostlinu ze semínka za 
polovinu času než tradiční 
farmář na poli.
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LED osvětlení

Listová zelenina

Aeroponická mlha

Médium pro pěstování  
(látková vrstva)

Nádrž s hydroponickým  
roztokem
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Na online tiskové konferenci prvního 
zářijového dne představili zástupci 
automobilky facelift druhé generace 

modelu 3008, který při svém uvedení získal 
evropský titul Auto roku 2017. Po čtyřech 
letech je tady přepracovaná verze úspěšné-
ho modelu.   

Od svého předchůdce se liší řadou 
designových úprav – obměnou prošla např. 
zadní full LED světla, která byla více stylizo-
vána do podoby lvích drápů, heraldického 
symbolu značky. Zásadní změnu přední 
části charakterizuje nová bezrámová maska 
chladiče, kdy lamely pod projektory spojují 
všechny prvky do jednoho celku. Na agre-
sivnější přední světlomety s LED technologií 
navazují zalomená světla pro denní svícení. 
Za povšimnutí stojí absence mlhových 
světel, která jsou nahrazena zajímavou 
funkcí „Foggy Mode“ (neboli mlhový režim) 
přímo ve full LED světlometech. Funkce se 
spouští zadními mlhovkami.

To, na co jsou tvůrci vozu zvláště pyšní, 
je však hlavně uvnitř – kromě sofistikova-
ného interiéru zaměřeného na praktickou 
eleganci je to i bohatá výbava z oblasti 
inteligentních technologií. Třitisíceosmička 
nabízí nejmodernější generaci asistenčních 
systémů řízení a také nový virtuální i-Cock-
pit s 12,3palcovou úhlopříčkou (s nastavi-
telnou grafikou a plně konfigurovatelnou 
přístrojovou deskou), a zvětšený (z 8“ na 
10“) centrální širokoúhlý dotykový displej 
nabízející jemnější grafiku a rychlejší ovlá-
dání. Na rozdíl od trendu vše digitalizovat, 
je novinka vybavena i poctivou klaviaturou 
ovládacích tlačítek hlavních funkcí, jako je 
např. rádio, klimatizace, navigace s hlaso-
vým ovládáním apod. 

Vidí i potmě
K pozoruhodným prvkům výbavy nového 
Peugeotu 3008 je systém nočního vidění, 

který byl odzkoušen už v modelu 508. Tato 
unikátní funkce funguje na vzdálenost až 
250 metrů, což je více než dosah potká-
vacích světel, takže umožňuje v nočním 

provozu nebo za snížené viditelnosti rozpo-
znat překážky na cestě, jako jsou osoby či 
zvířata před vozem. 

K dalším systémům patří např. aktivní 
pomoc s podélným a příčným parkováním, 
protiprokluzový systém, nově s přepína-
čem jízdních režimů (Standard, Sníh, Bláto, 
Písek), asistent pomáhající při jízdě na 
prudkém svahu, aktivní systém sledování 
mrtvého úhlu (s úpravou dráhy vozu) při 
rychlosti nad 12 km/h apod. Ve výbavě jsou 
v rámci paketu Drive Assist Plus k dispozici 
i systém udržení vozidla v jízdním pruhu, 
který je spojený se systémem ACC Stop 
and Go, dále pak rozšířené rozpoznávání 
dopravních značek (nově rozpozná značku 
Stop, jednosměrný příkaz nebo zákaz 
předjíždění) či systém automatického nou-
zového brzdění poslední generace (detekuje 
chodce i cyklisty) a systém varování před 
srážkou.

Výrobce neopomenul ani na konektivitu 
a propojení s chytrým telefonem. Informace 
jsou zobrazovány na centrálním displeji 
prostřednictvím připojení Apple CarPlay 
a Android Auto. 

Známé pohony 
Ve spalovacích jednotkách budou k dis-
pozici dva benzínové agregáty PureTech. 
Vybírat lze mezi přeplňovaným 1,2litrovým 
tříválcem o výkonu 96 kW v kombinaci 
s 6st. manuální převodovkou nebo EAT8 
nové generace, a 1,6litrovým čtyřválcem 
(133 kW) s EAT8. Diesel zastupuje pouze 
1,5litrový motor BlueHDi (nyní již bez dvou-
litrové motorizace) o výkonu 96 kW s ma-
nuální nebo automatickou převodovkou. 
K dispozici budou i dvě plug-in hybridní 
verze (s pohonem buď přední nápravy, 
nebo 4 x 4 a výkonem 165/220 kW). 

Petr Kostolník

MODERNIZOVANÁ 3008:
HEZKÁ ZVENČÍ,  
CHYTRÁ ZEVNITŘ 
V produktové nabídce SUV 
francouzské značky Peugeot  
přibude koncem roku  
modernizovaný model 3008.  
Nejedná se o drobný facelift,  
ale o pořádnou změnu,  
zejména předních partií.

AUTO NOVINKA

Nad pěknou bezrámovou maskou s výrazným 
logem „svítí“ číslovka 3008.

Kabině dominují velké obrazovky multimédií  
a systému i-Cockpit.

Novinka je vybavena i poctivou klaviaturou 
ovládacích tlačítek hlavních funkcí.

Heraldický symbol lvích drápů zadních světel je 
nyní více stylový.
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Při prvním pohledu bych řekl, že 
Grandland X má ve srovnání s mode-
lem 3008 usedlejší předek. Podívám-li 

se ale z jiných úhlů, Opel má velmi pěkně 
provedené křivky, vyznává čisté linie, které 
při vhodné barevné kombinaci velmi dobře 
ladí, jako v našem případě bílého kabátku 
s černým lemováním. 

Nebudeme ale srovnávat Grandland se 
sesterskými modely skupiny, prostě Opel si 
razí svou vlastní cestu. Při délce 4477 mm 
je boční profil „šmrncovní“ a dozadu svažu-
jící se střecha evokuje sportovní charakter, 
to platí i o zadní části s nízkým spojlerem 
nad zadním oknem.

Interiér 
Za volantem si řidič dokáže najít svou 
nejlepší polohu během několika vteřin. 
Výhled dopředu i do stran je skvělý, kvůli 
menšímu zadnímu oknu je ale výhled 
dozadu zhoršený. Musím ocenit perfektní 
přední sedačky. Jejich boční vedení je 
velmi dobrou oporou těla. Byl jsem proto 
zvědavý, jak se budou cítit moje záda po 
delší cestě. Jízdou do Zlína jsem absol-
voval přes 300 km a musím říct, že jsem 
byl mile překvapen. Sedělo se výborně, 
záda neprotestovala a vůbec jsem neměl 
potřebu stavět v půli cesty. Navíc mož-
nost prodloužení sedáku dobře podpoří 
spodní stehna.

Tříramenný volat s širším věncem 
pěkně padne do rukou a oceňuji také 
přehlednou kapličku, která dokáže při 
silném slunci skvěle zastínit budíky. U 
těch se musím zastavit. Mají totiž skvělou 
grafiku a velmi dobře se čtou za jakých-
koliv podmínek. Listování v palubním 
počítači je umožněno otočným voličem 
na levé páčce světel, který, pokud nezná-
te Opely, budete trochu hledat. Je to jen 
otázka zvyku. 

Zadní sedáky jsou pohodlné, ale již 
s menším bočním vedením. Kolega se 
svými 195 cm měl na zadní pozici ještě 
dost místa v oblasti loktů, před koleny dva 
centimetry a nad hlavou čtyři. Dva dospělí 
se dozadu vejdou pohodlně, prostřední 
sedák je spíše pro osobu menšího vzrůstu 
nebo pro dítko.

Zadní opěradla se dají pohodlně sklopit 
ze zavazadelníku, a už tak velký kufr (514 l 
– jeden z nejlepších ve třídě) jde zvětšit až 

lze těžko opravit nouzovou soupravou  
na lepení. 

Srdce pod kapotou
V testovaném voze byl srdcem dieselový agre-
gát 1,5 CDTi o výkonu 96 kW, který dosahoval 
při 3750 ot./min. Propojen byl s 8st. automa-
tem, ale může mít i 6st. manuální převodovku. 
Základní pohonnou jednotkou je benzinový 
agregát 1,2 Turbo o stejném výkonu 96 kW. 
Kromě dalších motorizací je k dispozici  
i plug-in hybrid s pohonem všech kol. 

Dieselový pracant disponoval nadprůměr-
ným točivým momentem 300 Nm. Nebyl 
s ním problém dosahovat dynamické jízdy 
a v případě potřeby zrychlení byl výkon 
okamžitě k dispozici. Překvapila i spotřeba, 
po týdenním jezdění v různých podmínkách 
se ustálila na 5,7 l na 100 km.  

Podvozek je velmi dobře naladěn na 
komfortní svezení, i díky 18palcovým kolům 
si dokáže skvěle poradit s drobnými nerov-
nostmi silnic. V zatáčkách drží pěkně stopu 
a náklony jsou jen minimální. Grandland X 
disponuje prostorným interiérem a je velmi 
dobře odhlučněn. 

Petr Kostolník

OPEL GRANDLAND X – BÍLÁ MU SLUŠÍ     
Automobilka Opel již patří do skupiny PSA, a tak se není čemu divit,  
že crossover Grandland X vychází z Peugeotu 3008. Dokonce se vyrábí 
i na stejné lince. Zkuste je ale postavit vedle sebe…

Zdání usedlosti klame, dokáže projevit dynamiku.

Prostorný interiér nabízí vše, co řidič potřebuje 
– komfort, dostatek úložných prostor a dobré 
odhlučnění.

Budíky jsou velmi dobře čitelné za každých 
podmínek.

Pod rovnou podlahou je prostor pro rezervní  
kolo a další drobnosti.
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na 1652 l. Přitom vznikne rovná podlaha 
bez zbytečného schodu, takže se dají 
převážet i dlouhé předměty. Pod zvedací 
podlahou je prostor na rezervní kolo, což 
vždy kvituji, neboť roztrženou pneumatiku 



provádí nezávislá externí laboratoř, musí 
kola odolat po dobu 300 hodin působení 
štěrku, soli, octové kyseliny a chloridu 
měďnatého.

Hybridní kolo v novém
S odolnějším lakem je nabízena i další 
novinka: Jednodílné hybridní ocelové kolo 
2.0, opatřené novou generací antracito-
vého laku a schválené i pro předcházející 
generaci Škoda Octavia 3, VW Golf VII, 
Seat Leon a Audi A3.

K litým kolům AEZ a DOTZ nabízí 
ALCAR zajímavý (a velice praktický) bo-
nus – pokud si vyberete jakýkoliv design 
od těchto značek a objednáte ke kolům 
bezpečnostní šrouby či matice Sicuplus, 
dostanete je zdarma. Akce platí až do  
30. listopadu 2020, takže ji stihnou i ti, 
kteří budou přezouvat na zimu až později. 

Aby ALCAR zájemcům ulehčil výběr 
zimní sady kol a pneumatik ze svého ak-
tuálního portfolia téměř 70 designů litých 
kol, vybral 12 vhodných pro zimní období, 
které zařadil do své podzimní nabídky. Při 
výběru lze využívat i unikátní 3D konfigu-
rátor kol, který zobrazuje jen kombinace 
homologované pro provoz na veřejných 
komunikacích v ČR.

Nová generace TPMS
Firma uvedla na trh i výrazně vylepšenou ge-
neraci produktů TPMS pro osobní vozy. Nový 
ALCAR Tech600m vyvinutý ve spolupráci 
s firmou BARTEC je nejmodernější a nejrych-
lejší programovací a diagnostický přístroj 
TPMS na trhu. Umožňuje velmi rychlé progra-
mování senzorů a jejich párování s vozidlem 
pomocí bezdrátového modulu OBDII. Umí 
automatické rozpoznání a lze ho integrovat 
do podnikového informačního systému. 

Nová generace senzorů s TÜV certifikací 
přináší rozšířené pokrytí vozidel senzory Plug 
& Drive a Universal, nejrychlejšího bezdráto-
vého programování senzorů na trhu, vylep-
šené kompatibility s programovacími přístroji 
TPMS nezávislých výrobců, schválení senzo-
rů až do rychlosti 300 km/h a možnosti jejich 
opakovaného přeprogramování.

Informace o všech aktuálních novinkách 
si motoristé mohou přečíst i na novém 
webu, který ALCAR spustil v září. 

Petr Kostolník
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Ze značek, které ALCAR zastupuje na 
českém trhu, přichází právě prémio- 
vá značka AEZ s novým modelem 

Tioga. Tento název si značka vypůjči-
la z jazyka indiánského kmene Irokézů 
a znamená „kde se cesta rozdvojuje“, tak 
i design kola má vetknuté „rozdvojení“ 
v podobě dvojitých paprsků. K dispozici 
je ve dvou provedeních: Tioga graphite – 
využívá jednobarevný grafitový lak, Tioga 
titan – kombinuje grafitový lak s leštěnou 
čelní plochou.

Také značka DEZENT přišla s novým 
kolem DEZENT TR silver, které nabízí 
sportovní design dvojitých paprsků se 
stříbrným lakováním, zatímco varianta 
DEZENT TR black sází na elegantní celo-
černý lak.

Všechna litá kola zastoupených značek 
(AEZ, DOTZ, DEZENT) disponují nyní 
výtečnou ochranou (nejen pro zimní se-
zonu) díky třem různým vrstvám vylepše-
ného a odolného laku SRC. Základem je 
extrémně tvrdý černý nebo světle šedý 
práškový lak nanášený elektrostaticky 
a následně vytvrzený v peci 45 minut při 
210 °C. Druhá vrstva barevného laku se 
aplikuje v tekutém stavu a po dobu  
40 minut je stabilizována při teplotě  
180 °C. Jako svrchní vrstvu a první linii 
obrany proti vlivům prostředí nakonec 
kolo dostane dvě vrstvy prémiového 
bezbarvého laku. Kvalitu laku firma pravi-
delně testuje. Agresivní podmínky zimního 
provozu se simulují např. v testu se 
solným postřikem a testu odolnosti vůči 
korozi. Během testů, které pro ALCAR 

ZIMA NESMÍ UBRAT NA ELEGANCI
Podle předpovědí přijde zima znenadání, bez toho, abychom si užili 
babího léta. Proto již nyní představuje společnost ALCAR nové modely 
kol pro zimní sezónu, odolný ochranný lak i nejrychlejší TMPS na trhu.

AUTO NOVINKA

Kvalitní litá kola vhodná pro zimní provoz 
za akční ceny a s TYPOVÝM LISTEM! 

Bezpečnostní šrouby/matice

027-2/20-TechMag ELEGANCE 210x104 21.09.2020.indd   1027-2/20-TechMag ELEGANCE 210x104 21.09.2020.indd   1 21.09.20   8:4321.09.20   8:43

Slušivá kola DOTZ Suzuka 
dark na Audi RS5.

Novinka AEZ Tioga titan 
kombinuje grafitový lak  
s leštěnou čelní plochou.

Sportovní design DEZENT 
TR silver se vyznačuje 
stříbrným lakováním.

Detail umístění senzoru 
TPMS na kole.
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Hybridní novinka si zachovává 
všechny přední vlastnosti klasického 
modelu včetně pohodlného interiéru 

a výjimečného vnitřního prostoru v souladu 
s programem Citroën Advanced Comfort.

Na rozdíl od spalovacího modelu nabízí 
plug-in hybridní systém ekonomický provoz 
nejen v městské zástavbě, ale také vjezd do 
bezemisních zón v centrech. Hybridní  
SUV má k dispozici celkový výkon 225 k. 
Jde o spojení benzínového agregátu 1,6 l 
o výkonu 181 k, který je propojen s 8st. 
automatickou převodovkou, a elektromoto-

ru s výkonem 110 k. Tento výkonný pohon 
zajišťuje vozidlu skvělou dynamiku, přitom 
při nízké spotřebě, jak udává výrobce: pro 
kombinovaný provoz ca 1,4–1,5 l na 100 km 
jízdy. Kromě hybridního módu disponuje 
vozidlo sportovním režimem a také čistě 
elektrickým. Při navolení čistě elektrického 
režimu je vozidlo schopno ujet na akumulá-
tory až 55 km při rychlosti 135 km/h. 

Nové SUV je nabízeno ve čtyřech stup-
ních výbavy (Feel, Feel Pack, Shine a Shine 
Pack), jejichž základem je bohaté vybavení, 
které lze samozřejmě doplnit příplatkovou 

výbavou. Mezi plejádou vyspělých elek-
tronických a asistenčních systémů zmíním 
např. tlumiče pérování s progresivními 
hydraulickými dorazy nebo Full LED svět-
lomety. 

Dobíjení 
Zásuvka pro dobíjení, která je umístěna 
na zadním levém blatníku, je vybavena 
světelnou indikací. Z domácí zásuvky lze 
akumulátor, na který je záruka až 8 let na 
70 % kapacity, dobít na maximální kapacitu 
za 7 hodin, ze zásuvky 14 A (se zvýšeným 
výkonem) za 4 hodiny, a prostřednictvím 
wallboxu, který automobilka také nabízí, se 
dobíjení zkrátí pod dvě hodiny.

V případě, že má uživatel výhodnější 
energetický tarif v noci, lze využít režim tzv. 
odloženého nabíjení. 

PŘICHÁZÍ CITROËN C5 AIRCROSS HYBRID
V polovině září představila automobilka Citroën hybridní verzi své vlajkové  
lodi – nové SUV C5 Aircross Hybrid, který je prvním plug-in hybridním  
osobním modelem v rámci elektrické ofenzívy značky.
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NOVINKA AUTO

Kvalitní litá kola vhodná pro zimní provoz 
za akční ceny a s TYPOVÝM LISTEM! 

Bezpečnostní šrouby/matice
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V ietnam se tak připojil ke „klubu“ dnes 
již 77 zemí, které obchodují s EU za 
bilaterálně dohodnutých preferenčních 

podmínek.

RÁMEC DOHODY OBECNĚ
Vstupem dohody v platnost se především 
snížila cla na vývoz z EU do Vietnamu, která 
postupně zruší cla na 99 % veškerého zboží, 
jež obě strany obchodují. Zjednodušilo se 
rovněž podnikání evropských společností ve 
Vietnamu: Nyní budou moci investovat a uchá-
zet se o státní zakázky za stejných podmínek 
jako jejich vietnamští konkurenti. V rámci nové 
dohody jsou hospodářské přínosy provázány 
se zárukami dodržování pracovních práv, 
ochrany životního prostředí a Pařížské dohody 
o klimatu prostřednictvím silných, právně 
závazných a vymahatelných ustanovení o udr-
žitelném rozvoji.

Konkrétně je osvobozeno od cel mnoho 
důležitých vývozních produktů EU, jako jsou 
léčivé přípravky, chemické látky nebo strojní 
zařízení. Zemědělsko-potravinářské produkty, 
jako je hovězí maso nebo olivový olej, budou 
osvobozeny od cel za tři roky. Cla na mléčné 
výrobky, ovoce a zeleninu pak budou zrušena 
nejpozději za pět let. Komplexní ustanovení 
o sanitární a fytosanitární spolupráci umožní 
zlepšit přístup podniků z EU na trh prostřed-
nictvím transparentnějších a rychlejších 
postupů. Dohoda rovněž obsahuje zvláštní 
ustanovení ohledně regulačních 
překážek pro vývoz automobilů z EU 
a poskytuje ochranu před napodobo-
váním pro 169 tradičních evropských 
potravin a nápojů se zeměpisným 
označením (např. sýr Roquefort, 
vína Porto a Jerez, lihovina Irish 
Cream nebo šunka Prosciutto di 
Parma).

V dohodě se obě strany zavázaly 
k ratifikaci a provádění osmi základ-
ních úmluv Mezinárodní organizace 
práce (MOP) a dodržování, prosazování 
a účinnému provádění zásad MOP týkajících 
se základních práv při práci, dále k provádění 
Pařížské dohody a dalších mezinárodních 
dohod o životním prostředí a jednání ve pro-
spěch udržitelné ochrany volně žijících a planě 
rostoucích druhů, biologické rozmanitostí, 
lesnictví a rybolovu a k zapojení nezávislé ob-
čanské společnosti do monitorování realizace 

těchto závazků oběma stranami. Vietnam již 
při plnění těchto závazků pokročil: V červnu 
2019 ratifikoval Úmluvu MOP č. 98 o kolektiv-
ním vyjednávání a v červnu 2020 Úmluvu MOP 
č. 105 o odstranění nucené práce. V listopadu 
2019 rovněž přijal revidovaný zákoník práce 
a potvrdil, že do roku 2023 ratifikuje zbývající 
základní úmluvu MOP o svobodě sdružování.

Obchodní dohoda rovněž obsahuje institu- 
cionální a právní vazbu na dohodu o partner-
ství a spolupráci mezi EU a Vietnamem, která 
umožňuje přijmout příslušná opatření v případě 
závažného porušování lidských práv.

OBSAH DOHODY
Odstranění cel – Obchodní dohoda odstraní 
více než 99 % všech cel a zbytek odstraní 

částečně omezenými kvótami s nulovým 
clem.

65 % cel na vývoz z EU do Vietna-
mu je zrušeno při vstupu v platnost, 
zbývající část bude během 10 let 
postupně odstraňována. Dovozní cla 
EU z Vietnamu budou během 7 let 
postupně odstraňována. Tento asy-

metrický přístup zohledňuje skutečnost, 
že Vietnam je rozvojovou zemí.

Dohoda odstraní cla na řadu klíčo-
vých vývozních produktů EU:

• Téměř všechny stroje a zařízení budou zcela 
osvobozeny od vstupu v platnost a zbývající 
po 5 letech (současná cla jsou až 35 %).
• U motocyklů s motory vyššími než 150 cm3 
budou tarify zcela odstraněny po 7 letech (sou-
časné clo je 75 %) a automobily po 10 letech 
(pokles ze 78 %).
• Díly aut budou po 7 letech osvobozeny od 
cla (současná cla jsou až 32 %).

• Zhruba polovina vývozu léčiv EU bude po 
vstupu v platnost osvobozena od cla a zbývají-
cí po 7 letech (v současnosti čelí clu až 8 %).
• U všech vývozů textilních tkanin budou jejich 
cla po vstupu v platnost zrušena (v současné 
době se sazbou 12 %).
• Téměř 70 % vývozu chemikálií EU bude při 
vstupu v platnost osvobozeno od cla (součas-
ná cla až 5 %) a zbývající po 3,5 nebo 7 letech 
(současné sazby až 25 %).
• Vína a lihoviny budou po 7 letech zcela osvo-
bozeny od cel (bez sazeb 50 a 48 %).
• V odvětví masa se tarify na drůbeží maso 
a droby postupně sníží na 0 % za 10 let 
(současná cla do 40 %), čerstvé vepřové maso 
a droby a šunky po 9 letech (současná cla do 
25 %), zmrazené vepřové maso bude po  
7 letech osvobozeno od cla (současná cla  
15 %) a hovězí a jehněčí maso po 3 letech 
(současná cla až 30 %).
• Mléčné výrobky budou zcela osvobozeny od 
cla po uplynutí maximálně 5 let (současná cla 
až 15 %) a 3 let pro většinu sýrů se zeměpis-
ným označením.
• Potravinové přípravky (včetně kojeneckých 
potravin) po maximálně 7 letech (současná 
cla do 40 %) a pekařství a pečivo po 5 letech 
(současná cla až do 40 %).

Pokud jde o citlivé zemědělské produkty, EU 
zcela neotevře svůj trh vietnamským dovo-
zům. Tarifní kvóty (TRQ) omezí množství, které 
může vstoupit do EU bez cla. Patří sem rýže, 
kukuřice, česnek, houby, vejce, cukr a výrobky 
s vysokým obsahem cukru, maniokový škrob, 
jiné modifikované škroby, ethanol, surimi 
a konzervovaný tuňák. U některých zeměděl-
ských produktů EU zruší clo během přechod-
ného období až 7 let. To je případ drůbežího 
masa, másla, obilných mouček, škrobů, zpra-
covaného masa, řepného cukru a produktů na 
bázi cukru, řady zpracovaných zemědělských 
produktů a tabáku. Systém vstupních cen se 
bude i nadále vztahovat na ovoce a zeleninu.

Zrušení dovozních cel u některých průmys-
lových vietnamských výrobků (např. v odvětví 
textilních oděvů a obuvi) bude rovněž podléhat 
delším přechodným obdobím až 7 let. Aby 
bylo možné využít preferenčního přístupu, 
bude sjednaná pravidla původu vyžadovat 
použití tkanin vyrobených v EU, Vietnamu 
nebo v Korejské republice, což je další partner, 
s nímž má EU obchodní dohodu. Tím bude 
zajištěno, že produkty z jiných zemí, s nimiž EU 

52 l 09-2020

FO
TO

: V
oa

ne
w

s

OBCHODNÍ DOHODA MEZI EU A VIETNAMEM
Dne 1. srpna 2020 vstoupila v platnost Dohoda o volném obchodu  
mezi EU a Vietnamskou socialistickou republikou, která byla  
podepsána dne 30. června 2019 (text dohody byl publikován  
v Úředním věstníku EU, L 186). 

LEGISLATIVA A PRÁVO



techmagazin.cz l 53

nemá obchodní dohodu, nezískají nespravedli-
vý přístup do EU přes Vietnam.

Ochrana evropských zeměpisných ozna-
čení – 169 zvláštních evropských potravin 
a nápojů ze specifického zeměpisného půvo-
du bude chráněno před napodobováním na 
vietnamském trhu. Použití zeměpisných 
označení, jako je šumivé víno šampaň-
ské, Bayerisches Bier, sýr Parmigia-
no Reggiano, šunka Tiroler Speck, 
víno Rioja nebo sýr Feta, bude ve 
Vietnamu vyhrazeno pro produkty 
dovážené z regionů EU, z nichž 
tradičně pocházejí. Z toho budou mít 
prospěch evropští zemědělci a malé 
podniky, kteří tyto tradiční produkty 
vyrábějí a vyvážejí je do Vietnamu.

Vietnamské zeměpisné označení 
bude v EU rovněž uznáno a chráněno, 
což dále podpoří dovoz kvalitních produktů, 
jako je čaj Mộc Châu nebo káva Buôn Ma 
Thuột.

Tato dohoda umožní, aby se do seznamu 
chráněných zeměpisných označení v budouc-
nu přidala nová zeměpisná označení.

Omezení necelních překážek evropské-
ho vývozu – EU a Vietnam se dohodly, že 
překročí pravidla stanovená v dohodě WTO 
o technických překážkách obchodu. Vietnam 
se zejména zavázal zvýšit používání meziná-
rodních norem při navrhování svých předpisů.

Dohoda také obsahuje kapitolu o hygienic-
kých a rostlinolékařských opatřeních, která 
usnadní obchod s rostlinnými a živočišnými 
produkty. Důležité je, že Vietnam uzná EU jako 
jediný subjekt pro účely povolování našeho 
vývozu zvířat a rostlin, jakož i konceptů regio- 
nalizace chorob rostlin a zvířat (s možnými 
vývozními omezeními omezenými na konkrétní 
region postižený touto chorobou, což umožní 
neovlivněné vývozy do EU) a předběžný 
seznam zařízení. Tato komplexní pravidla zprů-
hlední a urychlí postupy povolování vývozu 
zemědělských produktů EU do Vietnamu.

Dohoda také obsahuje zvláštní přílohu 
s dalekosáhlými ustanoveními pro řešení 
netarifních překážek v automobilovém odvětví, 
včetně uznání certifikátu shody celého vozidla 
EU po pěti letech od vstupu dohody v plat-
nost.

Vietnam rovněž přijal označení původu „Vy-
robeno v EU“ pro nezemědělské zboží (s vý-
jimkou léčiv, která jsou stále do značné míry 
předmětem vnitrostátních schválení v EU), aby 
se zohlednila rostoucí integrace na trhu EU. 
Označení původu specifická pro členský stát 
budou i nadále přijímána.

Ustanovení o dovozních a vývozních licen-
cích, celních postupech, obchodu s rostlin-
nými a živočišnými produkty rovněž usnadní 
přístup zboží EU na vietnamský trh.

Veřejné zakázky – díky dohodě budou 
mít společnosti v EU prospěch z úrovně 
přístupu na vietnamské trhy s veřejnými 

zakázkami, které společnosti z žádné jiné 
země neučiní. 

Společnosti EU budou moci podat nabídku 
na veřejné zakázky s vietnamskými minister-
stvy a významnými státními podniky, jakož  
i se dvěma největšími vietnamskými městy, 
Hanojí a Ho Či Minovým městem. Tato do-

hoda je plně v souladu s pravidly Dohody 
o vládním zadávání veřejných zakázek 
WTO.

Zajištění norem sociální ochrany 
a ochrany životního prostředí – EU 

a Vietnam se dohodly na komplexní 
kapitole o obchodu a udržitelném 
rozvoji s rozsáhlým seznamem zá-

vazků. Mezi ně patří následující:
• Za účelem účinného provádění 
základních pracovních norem a úmluv 
Mezinárodní organizace práce (ILO) 

mnohostranné dohody o životním pro-
středí, které EU a Vietnam ratifikovaly, spolu 
s ujištěním o ratifikaci základních úmluv ILO, 
které dosud nebyly ratifikovány.
• Účinně provádět mezinárodní dohody o ži-
votním prostředí, jako je Pařížská dohoda.
• Chcete-li zabránit závodům až na dno: ne-
narušujte domácí pracovní a environmentální 
zákony, abyste přilákali obchod a investice.
• Akce v odvětvích zvláštního významu ve 
Vietnamu, jako je ochrana a udržitelné řízení 
volně žijících živočichů, biologické rozmanitos-
ti, lesnictví a rybolovu.
• Zapojení občanské společnosti do monitoro-
vání a poskytování poradenství při provádění 
kapitoly o obchodu a udržitelném rozvoji na 
obou stranách.
• Řešení sporů na míru pro kapitolu Obchod 
a udržitelný rozvoj.

Podpora demokracie a dodržování lidských 
práv – mezi Dohodou o volném obchodu 
a Dohodou o partnerství a spolupráci mezi EU 
a Vietnamem existuje institucionální a právní 
vazba. Toto propojení umožňuje opatření 
považovaná za vhodná v případě porušování 
lidských práv, včetně pozastavení obchodní 
dohody.

Vytváření rovných podmínek – obchodní 
dohoda vyrovná rovné podmínky mezi státními 
podniky a soukromými podniky, pokud se 
státní podniky zabývají komerčními činnostmi. 
Existují také pravidla týkající se transparent-
nosti a konzultací o domácích dotacích.  
Toto jsou nejambicióznější pravidla, která  
Vietnam v mezinárodní dohodě kdy dohodl.

Pokud jde o práva duševního vlastnictví, 
Vietnam se zavázal k vysoké úrovni ochra-
ny, která přesahuje standardy dohody WTO 
o obchodních aspektech práv duševního 
vlastnictví (TRIPS). Na základě této dohody 
budou inovace, umělecká díla a značky EU 
lépe chráněny před nezákonným kopírováním, 
a to i prostřednictvím přísnějších ustanovení 
o prosazování.

Zejména farmaceutický průmysl EU bude 
mít prospěch ze zlepšené ochrany údajů 

o zkouškách a možnosti prodloužení doby 
platnosti patentu až na dva roky, dojde-li ke 
zpoždění registrace. Vietnam také přijal závaz-
ky týkající se nákupu farmaceutických výrob-
ků, např. umožnil společnostem s evropským 
kapitálem dovážet a prodávat léky distributo-
rům a velkoobchodníkům v dané zemi.

Otevření vietnamského trhu – Vietnam se 
zavázal podstatně zlepšit přístup společností 
z EU k široké škále odvětví služeb, včetně:
• obchodní služby
• environmentální služby
• poštovní a kurýrní služby
• bankovnictví
• pojištění
• námořní doprava

Tato dohoda bude navíc obsahovat ustano-
vení umožňující nejlepší výsledky ostatních ob-
chodních dohod, které jsou v současné době 
sjednány, a začleněny do obchodní dohody 
mezi EU a Vietnamem.

Podpora dvoustranných investic – Vietnam 
se zavázal otevřít investice do výroby v klíčo-
vých odvětvích:
• potravinářské výrobky a nápoje
• hnojiva a dusíkaté kompozity
• pneumatiky a duše
• rukavice a plastové výrobky
• keramika
• konstrukční materiály

Účinnější řešení sporů – mechanismus řešení 
sporů zřízený dohodou je rychlejší a účinnější 
než mechanismus řešení sporů v rámci WTO. 
Vztahuje se na většinu oblastí dohody a je 
zamýšlena jako poslední možnost, pokud EU 
a Vietnam nenajdou řešení jiným způsobem. 
Dohoda stanoví možnost formálních konzultací 
a dobrovolného zprostředkování s cílem řešit 
opatření, která nepříznivě ovlivňují dvoustranný 
obchod a investice.

EUROASIJSKÁ SPOLUPRÁCE
Vietnam je po Singapuru druhým největším 
obchodním partnerem EU v rámci Sdružení 
národů jihovýchodní Asie (ASEAN). Vzájemný 
obchod se zbožím dosáhl v roce 2019 výše 
45,5 mld. eur, u služeb tato hodnota v roce 
2018 činila přibližně 4 mld. eur.

Hlavními vývozními artikly z EU do Vietnamu 
jsou špičkové technologické produkty včetně 
elektrických strojů a zařízení, letadel a automo-
bilů, a také farmaceutické výrobky. Vietnam 
vyváží do EU zejména elektronické výrobky, 
obuv, textil a oděvy, dále pak kávu, rýži, moř-
ské plody a nábytek. EU je jedním z největších 
zahraničních investorů ve Vietnamu, většina 
investic se týká průmyslového zpracování 
a výroby.

Po nedávné dohodě se Singapurem před-
stavuje dohoda s Vietnamem významný milník 
ve spolupráci EU s Asií a doplňuje stávající do-
hody s Japonskem a Korejskou republikou. 

Petr Mišúr



Koncept vyvíjený inženýry z TU Delft byl po 
absolvování zkoušek v aerodynamickém tu-
nelu odeslán do Německa na první let, který 
měl prokázat, že stroj dokáže vzlétnout, 
provést řadu testovacích manévrů a bez-
pečně přistát. Vše úspěšně zvládl, a i když 
představuje s rozpětím 3,06 m, délkou  
2,76 m a hmotností 22,5 kg jen zlomek 
velikosti 55 m dlouhého plánovaného stroje, 
umožňuje provést cenné testy. 

Letadlo by mělo mít kabinu, nákladový 
prostor i palivové nádrže integrované do 
konstrukce křídla ve tvaru V o stejném 
rozpětí jako Airbus A350. To by mu umožni-
lo vzlet a přistání s využitím stávající letištní 

infrastruktury, s dostatečným prostorem 
na palubě pro stejné množství nákladu 
a pasažérů (314 sedadel ve standardní 
konfiguraci). 

Koncepce Flying V však oproti součas-
ným letounům nabízí řadu výhod, např. 
menší trup, lepší aerodynamiku, nižší hmot-
nost a menší odpor, takže spotřebuje méně 
paliva. Podle jeho tvůrců může dosáhnout 
až o 20 % menší spotřebu paliva než 
Airbus A350-900, nejpokročilejší současné 
komerční letadlo. Výzkumníci nyní pracují 
na doladění konceptu, včetně možnosti 
napájení stroje kapalným vodíkem místo 
obvyklého leteckého paliva. 

KALEIDOSKOP
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POMOCNÍK  
PRO ZAHRÁDKÁŘE 

Pro chataře a ty, kdo prázdniny tráví 
na chalupě a občas potřebují vyvézt 
pryč něco odpadu nebo posekané 
trávy, může být ideálním vynálezem 
skládací kolečko 

Například takové, jaké vytvořila firma 
Barrow o rozměrech 133 x 66 x 82,5 cm, 
které se po použití sklopí na tloušťku 
pouhých 20 cm. Ocelová smyčka na rámu 
umožňuje kolečko ve složeném stavu 
zavěsit třeba na zeď. Robustní konstrukci 
tvoří ocelový rám, na němž je zavěšena 
„korba“ z polyesterové tkaniny potažené 
PVC se třemi praktickými kapsami na 
boku. Je odolná proti roztržení i povětr-
nostním vlivům a dokáže pojmout až  
142 l obsahu, tzn. zhruba 0,15 m3 zeminy, 
mulče nebo dřeva. Udávaná nosnost činí 
113,5 kg nákladu. 

Obdobný systém je nabízen i dalšími 
výrobci. Jednu z konstrukcí (ovšem už od 
pohledu s asi komplikovanější stabili-
tou) představuje např. varianta s rámem 
z práškově lakované oceli a nákladovým 
prostorem 72 x 32 x 40 cm (resp. 55 l) 
z pevného PE plastu. Má uvézt až 30 kg. 

LUNÁRNÍ SUV  
STAVÍ TOYOTA 
Když Toyota vyrábí čtyřkol-
ku, která jezdí po povrchu 
Země, jmenuje se Land Crui-
ser. A když vyrábí šestikolku, 
která bude (možná) jezdit po 
Měsíci, jak se bude nazývat? 
Správně – Lunar Cruiser! 

Přesně tak zní označení spe-
ciálního vozidla pro plánované 
měsíční mise, které vyvíjí ve 

spolupráci s japonskou kosmic-
kou agenturu JAXA automobilka 
Toyota na základě loni uzavřené 
dohody. 

„Měsíční křižník“ je 6 m  
dlouhé, 5,2 m široké a 3,8 m 
vysoké 10tunové monstrum 
(na Měsíci však bude fungovat 
v podmínkách nižší gravitace) 
s přetlakovanou kabinou posky-
tující obytný prostor pro  
dvě osoby (v nouzovém režimu 
se vejdou i čtyři) a poháněné 
energií z vodíkových článků, 

které by mu měly zajistit dojezd 
famózních 10 tis. km. Cesto-
váním po této celkové vzdále-

nosti, což je zhruba rovníkový 
obvod Měsíce, stráví rover šest 
let. Vozidlo by mohlo pomoci 
astronautům hledat zdroje, jako 
je vodní led. 

Pokud vše půjde podle plánu, 
Toyota a JAXA postaví v roce 
2022 plnohodnotný prototyp. 
Hotové vozidlo by se mělo 
představit po roce 2025, a o dva 
roky později by měla následovat 
stavba a otestování letového mo-
delu, který by se ke svému úkolu 
měl dostat v roce 2029. 
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„VÉČKO“ POPRVÉ VE VZDUCHU
Projekt pozoruhodného konceptu, který díky 
designu ve tvaru písmene „V“ slibuje výrazné zvýšení 
efektivity oproti konvenčním letadlům, pokročil od 
vizualizací k funkčnímu modelu. 



techmagazin.cz l 55

FO
TO

: a
rc

hi
v,

 D
or

ot
he

e 
C

la
se

n

„ÚSTNÍ JOYSTICK“  
SE OVLÁDÁ JAZYKEM 
Studentka na Köln International 
School of Design Dorothee Clasen 
navrhla prototyp zařízení umožňující 
ovládat počítač jazykem. 

Náustek [In] Brace, který vyvinula jako 
součást své diplomové práce o interakci 
člověka s počítačem, obsahuje plastový 
držák přizpůsobený patru a zubům, v němž 
se pomocí jazyka pohybuje malý přepínač 
v podobě kuličky ve vodicí drážce. Ten je 
připojen vodiči k bezdrátovému vysílači 
za uchem, který předává signály snímané 
vysoce citlivými magnetickými senzory ze 
zařízení v ústech. 

Ovládání zařízení vyžaduje určitou praxi, 
ovšem podle zkušeností autorky to lze 
zvládnout poměrně rychle. Existuje sice 
již několik asistenčních technologií, které 
nabízejí podobné možnosti, většinou jsou 
však nekomfortní, neohrabané a mají 
omezený rozsah funkcí, zejména pro úkoly 
vyžadující jemnou motoriku. A protože 
většina elektronických rozhraní je ovlá-
dána prsty, může mít [In] Brace výraznou 
hodnotu pro handicapované s fyzickými 
omezeními rukou pro přístup do různých 
digitálních prostředí, jako je např. běžné 
přihlášení do počítače. 

Zařízení umožňující to provést pomocí 
jazyka ovšem není určeno jen pro lidi se 
zdravotním postižením, může být užitečné 
i pro ty, kteří potřebují mít obě ruce volné, 
např. pianista si může při hraní jazykem 
převracet digitální noty. 

LASER ODHALÍ  
PADĚLANOU WHISKY
Když vydáte nemalou sumu 
za exkluzivní alkohol, asi 
nechcete zjistit, že drahá la-
hev obsahuje ve skutečnosti 
kořalku podřadné kvality.

Právě tomu by měly zabránit 
kontroly ověřující, zda obsah 
odpovídá tomu, co je deklaro-
váno. Dosud bylo pro kontrolu 
nutné odebrat vzorek obsahu, 

protože sklo způsobovalo 
interferenci s odečty. Nové 
řešení, vyvinuté výzkumníky 
ze skotské University of St 
Andrews, umožňuje analyzovat 
a ověřit pravost exkluzivních 
whisky bez sejmutí víčka 
pomocí laseru, přesněji řečeno 
technologií laserové spekt-
roskopie. Ta umožňuje zjistit 
chemické složení různých 
materiálů (je využívána např. 
i k identifikaci výbušnin), ale 
její použití k charakterizaci 

alkoholu v původním obalu je 
novinkou. 

Laserový paprsek je zaměřen 
na sledovanou látku, kde vzo-
rek rozptýlí světlo do různých 
barev – a protože různé che-
mické složky rozptylují světlo 

odlišně, lze touto technikou 
přesně určit, co vzorek obsahu-
je. Výzkumníci použili skleněný 
prvek k tvarování světla, aby 
vytvořil kruh laserového spek-
tra na povrchu lahve a těsně 
zaostřené místo v kapalném 
obsahu. Vzhledem k tomu, že 
signály z láhve a kapaliny jsou 
v různých polohách, lze umístit 
detektor, který zaznamenává 
pouze signál z kapaliny, takže 
obsah lahve lze vyhodnotit, aniž 
by byla otevřena. 

Takovýto sport ani tech-
nologie zatím neexistovaly, 
což se však rozhodl změnit 
kanadský inženýr Jonathan 
Tippett. Jeho tým již více 
než 10 let shromažďuje 
potřebné znalosti a v roce 
2017 zhotovili prototypový 
mech nazvaný příhodně 
„Prosthesis (Protéza): 
Anti-robot“. Svými tvůrci 
je charakterizovaný jako 
vůbec první na světě člo-
věkem pilotovaný terénní 
závodní a sportovní mech. 
Po více než tříleté fázi náročných terén-
ních testů a výcviku pilotů se unikátní stroj 
dostal do své dnešní podoby - plně funkční 
obří terénní exo-bionický oblek. Díky úspěš-
né kampani na crowdfundigovém serveru 
Kickstarter se nyní chystá realizovat projekt 
sportovního využití obřích mechů. 

„Díky této technologií můžeme budoucím 
fanouškům a sportovcům nabídnout výji-
mečnou příležitost pilotovat mecha,“ uvedl 
Jonathan Tippett s tím, že Alpha Mech Pilot 
Program (AMP) má být cestou k vytvoření 
nové sportovní disciplíny a plnohodnotné 
mech závodní ligy. 

ÚSVIT NOVÉHO SPORTU?
Kanadská inženýrská vývojová iniciativa Prosthesis: 
Mech Racing je zaměřená na vývoj zcela nové třídy 
strojů a soutěží v obřích motorových „oblecích“. 
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CO SE PSALO PŘED VÍCE NEŽ PŮL STOLETÍM  
V POPULÁRNÍM ČASOPISE „SVĚT TECHNIKY“

RETRO RELAX

BAREVNÁ HUDBA    
Je nesporné, že mezi zvukem a svět-
lem existuje určitý, velmi těsný vztah. 
Kombinace jistých barev mohou na nás 
někdy udělat stejný dojem jako kombi-
nace určitých tónů. Proto vznikla myš-
lenka hudby doprovázené barevnými 
světelnými efekty stejného emociálního 
významu.

Touto myšlenkou se zabýval inženýr 
Konstantin Leonťjev, kterému se před 
nedávnem podařilo sestrojit elektronic-
ké zařízení převádějící zvuk na barvu. 
Elektrické signály zvuku, snímaného 

mikrofony, přicházejí do elektronického 
modelu ucha, kde se analyzují podle 
týchž zákonů, jako ve sluchovém orgánu 
člověka. Elektronický mozek podrobuje 
zvuky hudby logickému zpracování a vy-
bírá z ní ty základní příznaky, které působí 
na bezprostřední pocity člověka. Získané 
signály přicházejí do elektronicko-optické-
ho systému, jenž řídí barvy, jejich jasnost, 
sytost a kontrast. Tóny a příslušné barvy 
jsou přitom reprodukovány současně. 
Přístrojem je tak možno zesilovat i tlumit 
citové vnímání hudby. 

na na stěnu trubice v uvedené tenoulinké 
vrstvičce, kde se rychle vypařuje bez vření 
a bublinek a odchází úplně čistá spodem 
trubice v podobě páry, solanka se vypouští 
spodkem vnější trubice. Nový způsob bude 
zaveden nejdříve v americkém loďstvu, 
později se uplatní k účelům civilním.

POSTŘIKOVAČ BEZ HUŠTĚNÍ 

KVALITNÍ PEC   
Tavením pod struskou vyrábějí  
kladenští metalurgové Spojených oce-
láren kvalitní speciální oceli a slitiny díky 
unikátní peci, kterou zkonstruovali. Že 
se pec velmi osvědčila, dokládá velký 
zájem zahraničních podniků  
o toto zařízení.

PŘEVRAT V DESTILACI  
MOŘSKÉ VODY
 
V laboratoři elektrotechnického trustu ame-
rického General Electric se podařilo vyvi-
nout zbrusu nový způsob destilace mořské 
vody mnohem efektivnější než dosavadní: 
Umožňuje získávat sladkou vodu téměř 
absolutně čistou (jeden díl soli v jednom 
milionu dílů vody), a to v množství 19 kg 
z 45 kg mořské vody. Zařízení zaujímá jen 
40 % prostoru, který byl třeba na zařízení 
dosavadní, a váží o 40 % méně. 

Tohoto úspěchu se dosáhlo odstraně-
ním vrnění a kypění mořské vody a tvoření 
bublinek, obvyklé u dosavadního způsobu 
destilace. Podařilo se to tím, že se mořská 
voda destiluje v tenoulinké vrstvě, asi  
0,025 mm. 

Nový destilační postup je následující: 
Mořská voda je vedena do odpařovače 
složeného ze dvou svislých trubic zasunu-
tých do sebe. Vnitřní trubicí prochází voda, 
v prostoru mezi trubicemi proudí pára. Ta 
je vířením lopatek na hřídeli rozprašová-

Elektronické zařízení 
převádějící zvuk na barvu: 
1 – mikrofon, 
2 – analyzátor hudby, 
3 – syntezátor barev, 
4 –  blok řešení rovnic 

barevného trojúhelníku 
(červené, zelené  
a modré),

5 –  blok řízení zdroji 
barevného světla. 

Nový zahradní postřikovací přístroj vyrá-
běný v zahraničí se uvádí v činnost tlakem 
vody ve vodovodním potrubí. Vrchním 
nalévacím otvorem se přístroj naplní deseti 
litry roztoku ochranné postřikové látky. Ve 
spodní části přístroje je pružná membrána, 
na níž zespodu působí tlak vody a vytlačuje 
ochranný roztok do trysky stále stejnoměr-
ným tlakem. 

OBR Z ODĚSY

V Oděse byla postavena jedna z největších 
radiálních vrtaček. Umožňuje vrtat do sou-
částek s velkými rozměry otvory o průměru 
až 100 mm. Také jiné operace při zpracová-
ní kovů lze s novou vrtačkou vykonávat. Její 
prototyp byl již úspěšně vyzkoušen a bude 
se vyrábět sériově. 

OTEVÍRAČ GARÁŽÍ

V USA nabízí jedna elektrotechnická firma 
elektronické zařízení pro samočinné oteví-
rání vrat garáží. Zařízení umožňuje s pomocí 
radiového signálu vyslaného z automobilu 
uvádět otevírací mechanizmus vrat do 
činnosti. 



VYHRAJTE VSTUPENKY DO NTM

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

Cena pro tři nejrychlejší řešitele: Voucher do Národního  
technického muzea v Praze pro dvě osoby. Nenechte si ujít  
jedinečný zážitek z nově koncipovaných expozic  
představujících staletí technického vývoje.

Vyluštění sudoku  
z minulého čísla TM 08/2020:
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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.

 8 3 5 7 2 1 9 6 4

 6 2 4 8 5 9 1 7 3
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Vylosovaní luštitelé sudoku  
z minulého čísla:
Angelika Sedlářová, Praha

Radka Nováková, Praha 

Aleš Pokorný, Benešov

NEJVĚTŠÍ V EVROPĚ    
Největší visutý most v Evropě pove-
de přes řeku Tajo v Lisabonu. Podle 
smlouvy uzavřené mezi portugalskou 
vládou a společností United States Steel 
Company, dokončí se výstavba mostu do 
čtyř let. 

Most bude silniční pro čtyři dopravní 
pruhy s možností instalovat později dvou-
kolejnou dráhu. Celková délka mostu je 
2264 metrů. Z toho střední pole 1011 m 
a obě postranní po 469 m. Oba pylony 
jsou ocelové o výšce 191 m nad vodou 
a 273 m nad skálou, na které jsou založe-
ny. Světlá výška 70 m nad vodní hladinou 

připouští plavbu největších transoceán-
ských lodí. 

Rozpětím středního pole se stane 
pátým největším visutým mostem na světě 
a prvním v Evropě. Zatím drží evropské 
prvenství most přes zátoku Firth of Forth 

ve Skotsku s rozpětím 1005,84 m a na 
evropském kontinentě most přes Seinu 
u Tancarville ve Francii o rozpětí 608 m. 
Největším visutým mostem na světě je 
most přes Zlatou bránu u San Franciska 
o rozpětí 1280,16 m.

NEJSILNĚJŠÍ  
V EVROPĚ
 
Kdybychom náš motor na bloomingu 
o výkonu 7000 koní nahradili motorem 
o výkonu 12 000 koňských sil, mohli 
bychom ročně vyválcovat o 620 tisíc tun 
kovu více – řekli si hutníci z Dněprodzer-
žinska a na jejich objednávku byl v le-
ningradském závodě Elektrosila vyroben 
nejsilnější elektromotor v Evropě. Nebyl 
to úkol lehký, protože nový motor ne-

směl zabírat více místa než starý. Dnes 
však již úspěšně pracuje. Jeho rotor má 
průměr 4 metry a mnoho součástek je 
zcela unikátní konstrukce.

PŘÍSTAV ZE 17. STOLETÍ

Při bourání starých domů ve Stockholmu 
objevili uprostřed města zbytky přístavního 
zařízení ze 17. století. Jde o věcný doklad 
o čilém námořním ruchu v tomto  
severském městě.



DÁRKOVÝ CERTIFIKÁT

Školní rok po návratu z prázdninových 
dobrodružství začíná kvůli korona-
viru jinak, než jsme tradičně zvyklí, 

ale školy rozhodně nezahálejí. Dokazuje 
to plejáda pozitivních zpráv, které nám 
v poslední době proběhly redakcí, a u nichž 
jsme někdy byli i osobně. Třeba studentská 
formule, kterou předvedli na ČVUT v Praze 
v září hned ve dvou verzích – elektrické 
a dokonce plně autonomní – patří i s vý-
vojovým týmem mezi skutečnou světovou 
špičku.

Nebo jejich kolegové z VUT v Brně, kteří 
vyvinuli ve spolupráci se Škodou Trans-
portation magnetoreologický tlumič, jenž 
je 10krát rychlejší než ostatní tlumiče, 
šetrnější ke kolejím i výhybkám a umožní 
zvýšit maximální dovolenou rychlost vlaků. 
Výzkumníci z tamního Ústavu strojírenské 
technologie FSI zase vyvinuli originální 
technologii k odjehlování břitů při výrobě 
nástrojů pro obrábění různých materiálů 
umožňující zdlouhavý postup odjehlování 
(letitý problém výrobců nástrojů) nahradit 
novou technologií.

Na VŠB-TUO v Ostravě vzniká inovativní 
automatizovaný parkovací systém využíva-
jící manipulaci s vozidly pomocí autonom-
ního transportního robotu, který umožňuje 
umístit více aut než běžné parkovací domy 
a pro elektromobily zajistit nabíjení během 
parkování. 

Technická univerzita v Liberci zase 
spolupracuje s firmou Combatra na vývoji 
malého městského elektromobilu Fido 

s až 200km dojezdem. Na TUL začal letos 
i projekt testování technologie Wetland+ 
pro čištění vod vytékajících z deponií a kon-
taminovaných pesticidy. Pro stavebnictví 
vyvíjejí tamní výzkumníci unikátní robotické 
zařízení pro 3D tisk schopné tisknout i roz-
sáhlé nebo vícepodlažní budovy. 

Co dodat? Milí študáci i kantoři – jen 
tak dál, držte se! A my vám budeme držet 
palce 

Josef Vališka, šéfredaktor

A ZASE ZPÁTKY DO LAVIC

SOUTĚŽ

Dárkový certifikát ročního předplatného 
časopisu TechMagazín je vhodnou 
pozorností k obdarování technicky 
zaměřených lidí.
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V PŘÍŠTÍM ČÍSLE  
PŘIPRAVUJEME:

   Co jste mohli vidět  
na MSV

   Technologie pro  
kolejovou dopravu

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

Každý měsíc losujeme z nově příchozích 
objednávek předplatného (včetně 
obnovených) jednoho výherce, kterého 
odměníme zajímavou věcnou cenou. 
Pro zářijové vydání jsme vylosovali:
Radka Hlavatá, České Budějovice

Cenu do soutěže – Flash disk Ultra Fit 
USB 3.1 s kapacitou 32 GB – věnuje 
společnost SanDisk.
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Měsíčník pro technické obory, vědu,  

výzkum, strojírenství, plastikářský  

a automobilový průmysl, IT  

a technické školství.
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... hlavně si zapamatujte toto:

*  s E  z á r u k o u  a ž  1 0  l E T !
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IBM  
POWER  
SERVERY 

BEZPEČNÁ  
PLATFORMA 
PRO VAŠE DATA

IBM POWER9 Scale-Out servery  
nové řady G

Připravené pro hybridní cloud

Virtualizace systémů IBM i, IBM AIX a Linux

Ideální prostředí pro SAP HANA

Cena již od 299.000 Kč

Vhodná platforma pro malé i velké instalace

ITS - 30 let zkušeností  
s implementací a správou  
dat svých klientů

www.its.cz 
ITS akciová společnost 
Vinohradská 2396/184, 130 00 Praha 3
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