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EDITORIAL

TENHLE SVĚT UŽ NENÍ PRO STARÝ
Svět decimuje covid, česká pole zase hraboši, kteří se z úrodné
Moravy, kde řádili loni, přesunuli pro změnu do české kotliny.
Ale to nemusí být ještě to nejhorší, co nás může potkat…

P

odle Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského dosáhla hraboší intenzita 1059 aktivních
východů z nor na hektar, zatímco loni na podzim to bylo
678. Úmyslně neříkám, že migrují, protože po vzoru „soudruhů z NDR“, kteří ve sjednoceném pojetí jsou nyní zase naším
vzorem (ale hlavně faktorem, který do značné míry určuje dění
v EU), by to nemuselo projít. Už totiž dostali mustr, jak se
adaptovat na nové podmínky. A není to – aspoň pro lidi, kteří
mají na věc trochu jiný názor než zastánci slibovaných zářných
eurozítřků – příjemné čtení.
Berlínští konšelé schválili 44stránkový manuál určený
pro městské úřady a firmy k přijatému programu Rozmanitost
(Diversity-Landesprogramm) – pro nevěřící Tomáše na www.
berlin.de. Dozvědí se tam např., že místo diskriminačního
pojmu „migrant“ je nově přijatelný jen výraz „člověk s mezinárodní historií“ nebo „lidé s migrační historií“. Tabu jsou
i slova jako „cizinec“ a dokonce právní výraz „žadatel o azyl“
je nově „rezident bez německého občanství“ a „osoba oprávněná získat ochranu“. Stejně tak je nepřijatelné označení pro
černou barvu v přeneseném významu, takže namísto černých
pasažérů (až dosud Schwarz fahrer) budou v tamní MHD
putovat nanejvýš „cestující bez platné jízdenky“ (Fahren ohne
gültigen Fahrschein).
Samozřejmostí je i genderová politická korektnost a respekt k transsexuálům a narůstajícímu počtu pohlaví – dokument zavádí mj. i pojem pansexualita zahrnující všechna
možná pohlaví, ale pro nás staromilce naštěstí obsahuje
i výraz cissexuál (což je ten, kdo se cítí tím, kým se narodil – mužem či ženou). Shrnuto v kostce: Jde o předpisy
vytvořené v zájmu menšin, kterým by se měla v jejich zájmu
podřídit (zatím mlčící) většina (i těch zatím normálních) lidí.
Tedy předpokládám, že normální ženy a chlapi necítí (zatím)
potřebu vymýšlet podobné „ptákoviny“ a spolupráci s těmi
v dokumentu zmiňovanými menšinami berou jako běžnou

věc, nikoli něco, co by nezbytně vyžadovalo speciální
kodifikaci a uzákonění.
A jen tak mimochodem: Víte, že u německých sousedů mají (kromě výše zmíněných „bejkáren“) také podobné
agrární problémy jako my s drzými myšovitými hlodavci?
Ovšem v jiné podobě. Pštrosovití ptáci druhu nandu pampový, ač původem z Jižní Ameriky, se totiž během posledních
dvou dekád dokázali čile adaptovat i na podmínky severního
Německa, kde nyní přemnožení nelétaví a mazaní fóglové
devastují žluté lány řepky… A k nám ty potvory ne a ne migrovat – tedy pardon – dorazit. To by se Andrej divil.
V Německu totiž kromě člověka tito podle ornitologů poměrně vysoce inteligentní tvorové nemají žádného přirozeného predátora regulujícího jejich stavy, takže zde mohou žít
v relativním klidu a bezpečí – navíc de facto pod ochranou
úřadů. Podle německých zákonů je totiž každý druh, který
se jakýmkoliv způsobem uchytí v tamní přírodě, brán jako
původní, a nesmí být omezováno jeho případné šíření do
okolních spolkových republik. Takže – „Herzlich willkommen,
my to zvládneme“, jak říkají naši sousedé s oblibou nově
příchozím usedlíkům.
No, nevím. Asi i tam už začíná původní ochota a odhodlání drhnout. Podle nového systému, který se snaží prosadit
šéfka EK Ursula von der Leyenová, by si státy Unie za určitých okolností měly mezi sebe rozdělovat až 70 % žadatelů
o azyl, přičemž za každého přijatého by z unijního rozpočtu
inkasovaly 10 tisíc eur, a pokud by to nefungovalo (což
pravděpodobně kvůli odporu některých zemí nebude), přišla
by na řadu „povinná solidarita“. Z uprchlíků před válečnými
hrůzami a světskou nespravedlností (proti kterým rozhodně
nic nemám, stejně jako asi každý soudný člověk, a nejsem
proti tomu, aby se jim pomáhalo, jak to jen půjde, pokud
projeví ochotu přijmout pravidla hostitelské země – na rozdíl
od jejich ekonomických kolegů, kteří si chtějí především
polepšit v životní úrovni, a to bez ohledu na ostatní, i na úkor
hostitelů, na jejichž pravidla často dost okatě … prostě kašlou) a z imigrační politiky se tak stává vlastně normální byznys, který se ve finále až tak moc neliší od praktik pašeráků,
jimž ti lidé svěřují své životy. Svět začal nabírat fakt nějaký
divný kurs.
Josef Vališka, šéfredaktor
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Unikátním prvkem je
flexibilní kabina umožňující
rychlou změnu mezi
osobním a dopravním
strojem.

NOVINKY DOMOV A SVĚT

PRVNÍ VEŘEJNÉ
VODÍKOVÉ STANICE V ČR

VÝROBNA HI-TECH
BATERIÍ PRO EVROPU

V areálu bývalé továrny Samsungu v obci
Voderady poblíž Trnavy vznikne nové bateriové centrum, kde bude InoBat Auto vyvíjet
a vyrábět inteligentní baterie přizpůsobené
potřebám jednotlivých výrobců elektromobilů.
Využití umělé inteligence a technologie
HTP by mělo firmě umožnit pracovat efektivněji než konkurence. Články hodlá uvádět
na trh 10krát rychleji než dovolují standardní
výzkumné metody a chce nabídnout flexibi-

ČEŠI POMOHOU
VYROBIT NOVÉ
VLAKY PRO PAŘÍŽ
Sdružení výrobců železničních vozidel
Alstom a Bombardier představilo první
novou jednotku RER NG pro provoz
vlaků ve francouzské metropoli a jejich
příměstských tratích.

Kontrakt v rámcové hodnotě 2,75 mld. eur
na 125 sedmivozových a 130 šestivozových
jednotek, který získaly společně Alstom
a Bombardier, je jedním z vůbec největších v historii francouzské železnice. První
z moderních jednotek RER NG, které se vy6 l 10-2020

litu při přizpůsobování baterií jakékoliv specifikaci vozidla. Plánovaná kapacita linky
100 MWh má umožnit výrobu až 500 tisíc
baterií ročně při jednosměnném provozu
a při plném třísměnném nasazení dokonce
až 1,5 mil. článků (250 MWh). Cílem je ale
plně integrovaný dodavatelský a vývojový
řetězec, kdy baterie na míru nejen navrhne,
ale i vyrobí a dodá kompletně ve své režii.
Výzkumně-vývojové centrum a výrobní
linka se začnou stavět ještě letos, výroba
prvních li-ion baterií má být zahájena v roce
2021 a v roce 2024 by měla následovat
10GWh gigatovárna, která výrazně znásobí
výrobní kapacity pro evropský trh. Evropská
komise odhaduje, že pro naplnění potřeb
výrobců elektromobilů bude muset být v EU
postaveno 20 až 30 tzv. gigatováren na
výrobu baterií.

rábějí zčásti i v ČR, již obě firmy představili
společnosti Île de France Mobilités, která
zabezpečuje dopravu v Paříži a okolí.
První objednávka na 15 delších (130m)
a 56 kratších (112m) souprav je již hotova. Vlaky, které Francouzské státní dráhy

K prvním veřejným plnicím stojanům
s vodíkem, které by měly být uvedeny
do provozu v příštím roce, následně
přibude další na čerpací stanici v Kaštanové ulici v Brně. Společnost Unipetrol,
která je zadavatelem zakázky a deklarovala záměr stát se lídrem ve stavbě
vodíkových stanic v České republice,
plánuje i další dva projekty – v Plzni na
Nepomucké ulici a v Praze na dálnici D10
ve směru na Mladou Boleslav. V Česku
zatím fungovala pouze jediná neveřejná
plnicí stanice na vodík v Neratovicích pro
autobusy tamní veřejné dopravy, zatímco
v Německu fungovalo ke konci loňského
roku již 87 vodíkových plnicích stanic
(celosvětově jich bylo ke konci roku 2019
v provozu 432, přičemž 330 z nich je pro
veřejnost). Podle ministerstva dopravy by
v ČR do roku 2023 mohlo vzniknout
6-8 čerpacích stanic na vodík.

SNCF nasadí postupně na linky D a E, jsou
vylepšenými nástupci jednotek Regio 2N
od Bombardieru a X’trapolis od Alstomu.
Jsou upravené pro zvládnutí co největšího
počtu pasažérů s odpovídajícím cestovním
komfortem – nabídnou pohodlný interiér
a např. nástup i výstup
budou usnadňovat 2 m
široké dveře. Na zakázce
se poměrně významným
způsobem bude podílet
i český průmysl: Skříně
těchto vlakových souprav
se kompletně svařují v továrně firmy Bombardier
v České Lípě. Firma se již
dříve podílela např. i na
dodávkách pro pařížské
metro.

FOTO: archiv, Ile de France Mobilités

Na Slovensku vznikne unikátní
výzkumně-vývojové centrum na baterie
řízené umělou inteligencí. Evropský
výrobce baterií InoBat Auto chce
vyvinout plně integrovaný dodavatelský
a vývojový řetězec.

Na stávajících čerpacích stanicích
Benziny v Praze (na Barrandově)
a v Litvínově zahájí firma Bonett ještě
letos výstavbu vodíkových plnicích
stanic pro dopravu.

ROBOTIZACE PRŮMYSLU NA VZESTUPU
Roční instalace průmyslových robotů - 15 největších trhů

PERSONÁLIE
Grafton s novým CFO
Personální agentura Grafton Recruitment jmenovala Jana Urbánka novým
finančním ředitelem (CFO
– Chief Financial Officer),
který v agentuře zastával od roku 2015 pozici regionálního
finančního kontrolora pro Evropu. Jan
Urbánek má více než 15letou zkušenost
na seniorních finančních pozicích v různých oblastech trhu.

tis. jednotek
Zdroj: IFR

Nová zpráva World Robotics 2020
Industrial Robots eviduje globálně
už 2,7 mil. průmyslových robotů, což
představuje nárůst o 12 % a nový rekord.
Nově instalovaných 373 tisíc kusů je sice
o 12 % méně ve srovnání s rokem 2018,
ale stále třetí nejvyšší počet, jaký kdy byl
zaznamenán.

dosažení předkrizové úrovně může trvat
až do roku 2022 nebo 2023,“ říká Milton
Guerry, prezident Mezinárodní federace
robotiky (IFR).
Nejsilnějším trhem zůstává Asie, kde podíl
nově instalovaných robotů činil zhruba dvě
třetiny celosvětové nabídky, a to hlavně
díky Číně, kde bylo loni instalováno téměř
140 500 nových robotů a jejich počet
v zemi dosáhl 783 000 (tzn. nárůst
„Počet průmyslových robotů
o 21 %). Na druhém místě je
Světové
pracujících v továrnách po
Japonsko s téměř 50 000 nově
robotizaci vévodí
s velkým náskokem
celém světě dnes představuinstalovanými roboty (+12 %).
Čína, do prvních
je nejvyšší úroveň v historii
Evropa v roce 2019 dosáhla
15 největších robotických
a potvrzuje úspěch v oblasti
stavu 580 000 robotů (nárůst
trhů se však vešla
inteligentní výroby a auto7 %), nejrobotizovanější zemí
i ČR.
matizace – jde o celosvětový
zůstává Německo se zhruba
nárůst o zhruba 85 % během pěti
221 500 instalovaných jednotek.
let (2014–2019). Nedávné zpomalení
Za pozornost stojí i rostoucí počet kolaprodeje o 12 % odráží obtížnou situaci
borativních robotů (+11 %), jejichž globální
hlavních zákaznických odvětví, což je autržní podíl dosáhl loni 4,8 % z celkového
tomobilový a elektrotechnický/elektronický
počtu 373 000 robotů nainstalovaných
průmysl. V roce 2021 dojde k oživení, ale
v roce 2019.

OBALY Z ATABORU PRO POUŽITÉ
JADERNÉ PALIVO

FOTO: archiv, ZDAS

Přední české průmyslové firmy
a technické univerzity vyvíjejí technologii
výroby dílů pro jaderné elektrárny. Nyní
pracují na projektu technologie výroby
z oceli Atabor.

ŽDAS, Západočeská univerzita v Plzni,
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, výzkumný ústav COMTES
FHT a výrobce komponent pro jadernou
energetiku Škoda JS spolupracují na
řešení výzkumného projektu se zaměřením
na technologii výroby komponent z oceli
Atabor, což je austenitická ocel 20Cr/12Ni
s přídavkem 1,6 % hm. bóru, pro aplikaci v obalových souborech pro transport
a skladování použitého jaderného paliva.
Vývoj technologie je zaměřen na tváření plechu a jeho svařování do podoby šestihranných
trubek metodou elektronového paprsku nebo

laseru bez přídavného materiálu. Z těchto trubek jsou následně sestaveny koše obalových
souborů pro použité jaderné palivo. Kromě
požadavku na stínění neutronů emitovaných
z palivových souborů a zajištění podkritičnosti palivového systému musí svařované díly
prokazovat dostatečnou korozní odolnost
i v tepelně ovlivněné oblasti materiálu.
Na ocelárně ŽĎAS byly už podle požadavků
aplikačního garanta projektu, kterým je Škoda
JS, úspěšně realizovány první tavby oceli
Atabor.

Nový šéf v Lafarge
Od léta letošního roku byl
jmenován novým generálním ředitelem společnosti
Lafarge Cement v ČR
Miroslav Kratochvíl. Jeho
jmenování je součástí změn ve skupině LafargeHolcim.
Zároveň se stal členem skupiny ředitelů
Senior Leaders Group, což mu umožňuje lépe využívat zkušenosti a poznatky
z celé skupiny pro další růst na
českém trhu.

Jmenování v Seatu
S účinností od 1. října
jmenovala Správní rada
společnosti Seat Wayneho
Griffithse novým předsedou
představenstva společnosti
Seat. Nadále bude zastávat
také funkci předsedy
představenstva značky Cupra. Z pozice
vedoucího prodeje, kterou zastával
v roce 2016, kdy přišel do značky Seat,
se posunul na novou úroveň.

Fejtek povede VW osobní vozy
Od 1. října se stal novým
vedoucím divize Volkswagen osobní vozy Patrik
Fejtek. Na funkci vystřídal
Jiřího Štočka, který se
rozhodl opustit Porsche
holding. Patrik Fejtek se po šesti letech
vrací z Číny, kde pracoval jako ředitel
prodeje značky Škoda v rámci společnosti SAIC Volkswagen.

Posila do Zebry
Od srpna se stal Michal
Hebeda, který přichází
z firmy Sophos, novým
Sales Engineerem ve společnosti Zebra Systems.
Bude zodpovědný za předprodejní aktivity společnosti v ČR, na
Slovensku a nově také v jihovýchodní
Evropě.
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Z KRIZE SE MUSÍME PROINVESTOVAT

Jak hodnotí SP ČR kroky vlády v době
koronavirové krize?
Podle mého názoru tvrdá opatření vlády
ze začátku, kdy došlo i na uzavření hranic
apod., jí vyšla. Nakonec umožnila, aby
pokračoval export, byla dohodnuta výjimka
pro řidiče kamionů, strojvůdce a piloty, což
v době, kdy se ještě nezastavil automotive
sektor, na kterém jsme hodně závislí, ekonomice pomohlo. Start byl dobrý, pak už to
bylo horší.
8 l 10-2020

Za jediný opravdu dobrý počin považuji
program Antivirus. Firmy na něj čekaly
a řada z nich se do něj přihlásila, včetně
velkých, jako je Škoda Auto. Nikdo tehdy
nečekal, že se na několik týdnů uzavřou
i takovéto podniky. Heslem Antiviru byla
maximální pomoc pro podporu záchrany
pracovních míst, a to hlavně pro cenné
kvalifikované pracovníky, ne záchrana
spotřeby, i když ta je pro HDP také
důležitá.

Bohužel řada dalších projektů, jako
třeba COVIDy, už tak efektivní nebyla. Byly
extrémně byrokratické, zbrklé, nedomyšlené a velmi špatně vyhodnocované. Třeba
u COVID III pro firmy s 250-500 zaměstnanci bylo vidět, že jej dělali lidé, kterým chybí
praxe. Vůbec nedomysleli, že když garantem bude Českomoravská záruční a rozvojová banka, bude z toho asi chtít nějaké
procento, a pro podniky se to pak prodraží.
Proto řada firem, kterých by se program

FOTO: SP ČR

„Řada firem hledá aktivně i jiné cesty z krize než jen úspory v nákladech
a v současné recesi měly výhodu ty, které investovaly do své digitální
transformace,“ říká prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR Jaroslav
Hanák, kterého jsme se zeptali na jeho názor na dění současné doby.
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týkal, ho nevyužila. Mnoho firem si raději
vyřídilo jinde lepší bankovní podmínky, než
aby využilo COVID, který vycházel třeba
o 1 či 1,5 % dráž.
To, s čím je vláda spokojena a já naopak
odsuzuji, je plošné zavedení podpory pro
OSVČ – najednou jsme měli miliony podnikatelů, přitom ve skutečné ekonomice je jich
maximálně 570 tisíc. Musím ale říct, že řada
firem to kritické období zvládla, jejich připravenost byla vcelku dobrá. Špatně na tom byly
firmy z automobilového průmyslu, oceláři,
„Každá firma by si měla vytvářet
rezervu pro špatné časy, aby mohla
na přechodnou dobu fungovat
a nemusela čerpat nevýhodné úvěry,“
říká Jaroslav Hanák.

bych nikdy nešel, jednal bych jinak, pokud
jde o rozdělování podpory. Především bych
se podíval, kdo kolik odvádí na daních a jak
přispívá do rozpočtu. Když si vezmeme
například zpracovatelský průmysl, ten toho
odvádí asi nejvíce. Naše členská základna
do rozpočtu odevzdává 26 %, tzn. čtvrtinu
svého zisku. Až daleko za námi je velkoobchod, a ti, kteří dostali podporu hned, jako
OSVČ, pohostinství, služby, dávají státnímu
rozpočtu 4 %. Takže pomoc by prioritně
směřovala firmám, které do rozpočtu vždy
přispívaly nejvíce, aby mohly platit a zásobovat ho i nadále.
Každá firma by si ale měla vytvářet rezervu
pro špatné časy, které mohou přijít, aby
mohla fungovat na přechodnou dobu několika měsíců, byť třeba v omezeném provozu,
a nemusela čerpat nevýhodné úvěry.
Dobré je, že řada firem hledá aktivně i jiné
cesty z krize než jen úspory v nákladech.
Ukázalo se, že v současné recesi měly
výhodu podniky, které už investovaly do
své digitální transformace. Průzkum Svazu
průmyslu ukázal, že investice do digitalizace zvažují jako cestu z krize především
velké firmy, stejně by ale měly uvažovat
i ty střední a menší, které jsou k dopadům
podobných krizí náchylnější.

kových práv vlastníků a obdobných práv,
přičemž takové omezení je velmi nejasně
formulované. To může způsobit nefunkčnost tohoto nástroje.

Nekomplikuje nám situaci až přílišné
zaměření na automobilový průmysl, který
se neúprosně vyvíjí právě ve zhruba
desetiletých cyklech?
O tom se hodně mluví, ale musíme si
uvědomit, že právě automobilovému sektoru vděčíme za zmíněnou zlatou éru naší
ekonomiky, bez něj by ČR žádné pořádné
výsledky neměla. Automobilový průmysl
je jednoznačně jejím zlatým jádrem, ať se
to lidem líbí nebo ne. Tvoří téměř desetinu
HDP Česka, čtvrtinu průmyslové výroby,
přes pětinu exportu, a navíc je na něj navázána celá řada dalších průmyslových oborů.
Na daních a povinných odvodech přispívají
ročně do státního rozpočtu firmy z automotive více než 70 mld. Kč. Proto je nezbytné,
aby stát odvětví, které je pilířem tuzemské
ekonomiky, podpořil.
Nejsme montovna. Máme tu rozsáhlý
vlastní výzkum, špičková centra, škodovky
jsou světově úspěšná auta, a to dokonce
do té míry, že na ně žárlí vlastní mateřský
koncern v německé části. Automobilový
průmysl tu kraluje, a Korejci, kteří jsou
jedním z nejúspěšnějších asijských tygrů,
by svá auta rozhodně nezačali vyrábět tady,
pokud by nebyli přesvědčeni, že Česko má
technicky zdatné lidi a špičkové odborníky,
schopné tuto výrobu na požadované úrovni
zvládnout. Bez automobilového průmyslu
by naše země nebyla úspěšná. A řeknu to
„natvrdo“ – bude to tak i do budoucna.
Samozřejmě vystřelí vzhůru i další obory,
ve kterých rozhodně nehrajeme druhé
housle – IT průmysl a software, nanotechnologie, biotechnologie, speciální zdravotnické systémy a zařízení, kterým nahrává
právě současná doba. To vše půjde nyní
dramaticky dopředu. A právě v tom se naštěstí řadíme také ke světové špičce, i když
si to často ani neuvědomujeme. Vezměme
si třeba tým prof. Maříka z CIIRC, který
v extrémně krátké době vyvinul účinnou
ochrannou masku vyrobitelnou pomocí
3D tisku – zmobilizovali odborníky, a za
pár dnů byl připraven prototyp respirátoru,
který vzbudil zájem i ve světě.

Koronavirus, přinejmenším v takovém
rozsahu, nikdo nepředvídal. Byla ale
krize, k níž se v ekonomice schylovalo,
skutečně tak neočekávaná?
Zažívali jsme neuvěřitelných sedm let
vzestupu, česká ekonomika prožívala

Ale ta spolupráce není vždy úplně
bezproblémová…
Bohužel v našem prostředí stále funguje
klasický malý český závistivý duch. Místo
efektivní spolupráce dvou nebo tří stran
a úsilí o co nejlepší a nejefektivnější cestu

Od listopadu by měl vstoupit v platnost
nedávno schválený kurzarbeit. Pomůže
toto opatření?
Tak, jak byl původně konstruován, ano.
Mrzí nás ale, že jako sociální partneři jsme
nebyli zapojeni do finální dohody o kurzarbeitu. S aktuální podobou nejsme spokojeni. Je totiž neflexibilní. Má také nastavený
nízký strop maximální částky podpory. Větší
břemeno nasadila vláda na firmy i jejich lidi,
například v otázce povinných odvodů. V aktuálně diskutované podobě kurzarbeitu jsou
ale i další omezení, která vláda předem se
sociálními partnery neprojednala. Například
firma, která bude chtít využívat kurzarbeit,
bude omezena na výkonu svých majet-

„Poctivý klasický
byznys bez přímého,
osobního kontaktu
dělat nejde.“
výroba skla, tedy hlavně podniky závislé na
exportu, protože zavření hranic mělo na ně
tvrdý dopad. Pro specializované firmy, jako
třeba Petrof, to byla katastrofa – prodeje se
zastavily, ale pracovníky, což jsou v tomto
případě špičkoví a vysoce kvalifikovaní specialisté, je potřeba udržet, a tedy i platit.
Jaký by byl Váš recept?
Kdybych byl premiér nebo ministr financí,
což se ovšem nestane, protože do politiky

v letech 2014–2018 zlatou éru, ale rok
2019, přinejmenším jeho druhé pololetí už
naznačovalo, že zlaté časy skončily a blíží
se pokles. Začátek letošního roku, ještě
než přišel Covid, už rozhodně ve srovnání
s předchozím obdobím nevypadal dobře.
U ekonomických krizí je podstatná právě
jejich predikovatelnost, že přichází vlna za
vlnou. Teď prostě půjdeme zase chvíli dolů.
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k cíli nastupuje řevnivost, každý si hájí své
zájmy, závidíme si úspěšné lidi. Čím jste
úspěšnější a známější, tím více té závisti
přibývá. Patří k hlavním povahovým vlastnostem českých lidí, i když jsou jinak dobří,
pracovití a šikovní.
SP ČR se hodně angažoval v programu
Rok technického vzdělávání, po něm pak
následoval Rok učňovského školství, ale
dále už nic podobného nenavazovalo.
Bude pokračování nebo vše, jak se často
stává, „vyšumělo“ do ztracena?
Snažíme se – máme Fórum průmyslu
a technických vysokých škol, průmyslu
a technickému vzdělávání jsme zasvětili
rok 2015 a právě nedávno jsem na prezidiu
viceprezidentce a viceprezidentům říkal,
že až se zklidní situace po covidu, bylo by
dobré se k této záležitosti opět vrátit. Ministr školství zrušil maturity z matematiky, což
byla z mého pohledu jednoznačně chyba
a pro budoucnost tragický omyl. Nikdo
samozřejmě netvrdí, že všichni musí zvládat
matematiku na vědecké úrovni, ale na
základy, hlavně středoškolské, by si každý
sáhnout měl.
V 90. letech jsme vstupovali do určitých
podmínek, kdy se tvrdilo, že „všechno vyřeší trh“. Jenže trh nemůže vyřešit vzdělání
a to, že se rozbilo učňovské školství. Postihlo to i střední školy technického zaměření, kterých bylo hodně, ale řada se změnila
na gymnázia, aby mohla nabízet absolventy
s uznávanou maturitou. Tyto chyby se
promítají dodnes. Učňovské školství má
v posledních letech za sebou, tuším čtrnáct
reforem, v každém kraji platí jiná pravidla, je
to v podstatě neřízený proces, kdy si každý
z krajů dělá učňovské školství, jak chce.
V některých regionech, kde jsou bohaté
úspěšné firmy, si už raději tyto podniky zřídí
školy samy.
V souvislosti s tématem technického
školství se svého času hodně diskutoval
problém exodu mladých talentovaných
absolventů do zahraničí...
Už nejsou 90. léta. Jsme v roce 2020, tzn.
výrazně dál, a tahle země už umí zaplatit
i špičkové odborníky, kteří sem také už míří
– třeba do laserového centra v Břežanech
u Prahy nastupují vědci z evropských zemí
a také z USA. Už nejsme žádní zaostalí
žebráci a dokážeme kvalitu a úspěšnost
ocenit. Takže o to se nebojím, a když
někdo odejde, tak věřím ve filozofii, že se
za 5–10 let vrátí a posune naše schopnosti
zase dál. Neříkám, že všichni, ale velká část
zřejmě ano.
Jedním z vysoce aktuálních a hodně
diskutovaných témat současnosti je
automatizace. Jak vypadá v tomto směru
10 l 10-2020

dle zkušeností SP ČR situace v českém
průmyslu?
Lze říci, že tato covidová záležitost výrazně
probudila digitální myšlení a schopnosti velké části obyvatel. Značně se to projevilo ve
školství – i starší generace učitelů si musela
sednout k počítači a začít komunikovat, což
překvapivě velká část zvládla. Ve firmách
nás tato situace naučila home office a úplně
jiné operativě, než jsme byli zvyklí, operativě krizové.
Jsem velký fanda robotizace a moderních
věcí. Zastávám názor, že právě v této době
by firmy měly investovat pro budoucnost
do nejmodernějších věcí, nejlepší techniky
a technologií podpořených automatizací víc
než kdy jindy. Firmy, které to udělají, vyhrají. Ty, které ne, nebo nebudou mít odvahu
si půjčit na investice, nemají před sebou
dobrou budoucnost.
A slyší na to české firmy?
V robotizaci jsme dobří, v evropských žebříčcích si ČR stojí hodně vysoko, a ani
v celosvětovém porovnání si nevede špatně.
To je dané právě i zaměřením ekonomiky
na automobilový průmysl a strojírenství,
kde se robotizace hodně uplatňuje. Naše
strojírenství je pořád špičkové, třeba ve
speciálech, i když tam je vývoz například do
Ruska hodně limitován restrikcemi. Speciální
výrobu, zejména jemné strojírenství, jsme
vždy uměli. Proč jsme byli za první republiky
mezi desítkou nejprůmyslovějších zemí? Byli
jsme zbrojařskou velmocí, kde je nejvíce inovací. Tradičně je to vždy nejdříve v armádě,
ve zbrojním průmyslu. Stejně jako základy
moderní logistiky vznikly za války, když Američané řešili zásobování armády.
Samozřejmě, to, že máme hodně firem,
které jsou speciálně zaměřené, je na jedné
straně výhoda, ale na druhé, když přijde
nějaké embargo nebo podobná situace, je
tu i druhá strana mince. Tyto firmy jsou potom ohroženější a otázka je, jak to zvládnou
překonat. Hlavní ale je, že jejich schopnosti
se nevytratily – Meopta, uherskobrodská
Zbrojovka, ale i všechny TOSky a další, to
je superzáklad dobrého strojírenství, který
přetrvává dodnes.
Ale ani současný rozvoj automatizace
není jen o covidu, bylo to už dříve, koronavirus to jen urychlil.
Například kvůli nedostatku pracovníků,
a že bude čím dál méně těch, kteří jsou
ochotni dělat rutinní nezáživné práce?
Na druhou stranu se ale dost lidí obává,
že jejich práci převezmou automatizované systémy a roboty…
To, že tyto věci přinesou dramatické snížení
potřeby pracovníků, není pravda. Žádná
průmyslová revoluce nevytvořila davy
desítek milionů nezaměstnaných. Ano,

„Průzkum Svazu průmyslu ukázal,
že investice do digitalizace zvažují
jako cestu z krize především velké firmy,
stejně by ale měly uvažovat i ty střední
a menší, které jsou k dopadům
podobných krizí náchylnější.“

stroje a umělá inteligence budou pracovat samy, ale ti lidé budou mít prostě jiné
profese, budou se muset naučit ty roboty
řídit, kontrolovat je, a třeba také opravovat.
Například prof. Mařík, který patří ke skutečným vizionářům zaměřeným do budoucnosti, prosazuje moderní průmysl založený
na technologiích a internetu věcí, vidí ale
i hranu spolupráce člověka a umělé inteligence. Člověk je oproti robotům kreativní,
stroje nebudou nikdy mít skutečně tvůrčího
ducha v našem pojetí, ale budou s námi
spolupracovat a naše myšlení doplní zase
jejich technické schopnosti, kterým nemůže
konkurovat člověk.
V budoucnu se tu budou nepochybně
pohybovat samořiditelná vozidla, inteligentní roboty a krásné robotky a komunikovat
s lidmi bude umělá inteligence. Avšak ten
poctivý klasický byznys, dobrý, kamarádský
obchod, který má tisícileté tradice, prostě
bez přímého, osobního kontaktu dělat nejde.
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jsou úžasné. Pokud jde o služby, Číňané
nemusejí třeba na poštu, vše si stáhnou do
mobilu nebo do počítače. Můžeme si o Číně
myslet politicky, co chceme, ale je tam jiná
doba.
Sledování nakonec můžeme být i tady,
ostatně právě české firmy vyvíjejí systémy,
jež patři v tomto směru k absolutní špičce.
A pokud jde o Huawei, když může jejich
technologie využívat sousední Rakousko
nebo mocná Británie, Francie a další země,
které také velice dbají na svou bezpečnost,
asi bude tento problém řešitelný…
Co další ožehavé téma – jaderná
energetika?
Jsme zastánci jádra, německá cesta byla
čistě politické rozhodnutí. Nemáme optimální podmínky pro masivní využití solární
a větrné energie jako některé jiné země a po
plánované odstávce uhelných zdrojů není
moc alternativ. A také pořád máme lidi, co
stavěli Temelín, a firmy schopné a připravené vyrábět potřebné prvky a systémy.
Technické univerzity pořád vyučují obory
potřebné pro tento segment. Jsme jedni
z mála, kdo jsou dnes schopni vyškolit
potřebné specialisty.
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Pokud jde o moderní technologie,
jsem optimista. Vidět nové věci spojené s automatizací, robotikou, umělou
inteligencí a jejich možnostmi, mě vždycky těší. I u nás se už začíná prosazovat
vysokorychlostní internet a 5G sítě. A to je
budoucnost průmyslu. Potřebujeme tyto
sítě pro datové přenosy, komunikaci mezi
stroji a digitalizaci průmyslu, což není fráze
– to už se reálně děje. A jestli se země
rychle neposune k 5G sítím, bude to brzdit
průmysl a mít za následek rychlé zaostávání za světem.
Jenže právě 5G má aktuálně problém,
protože tyto sítě jsou v mnoha případech
založeny na technologiích Huawei, které
jsou sice vysoce pokročilé, ale čínské,
což dnes mnozí považují za potenciální
riziko.
Byl jsem v Číně mnohokrát a mohu potvrdit,
že je to přes výhrady, které k ní mnoho lidí

„Firmy by si neměly
nechat znechutit
základní pravdu,
že digitalizace,
automatizace,
robotizace a svět
umělé inteligence je
perspektivou pro nás
všechny.“
má, země, která je v technologiích a v digitalizaci asi naprosto nejdál. Ano, je to jiný
režim. Kamerové systémy jsou tam opravdu
všude, systém rozlišování tváří a sledování
je tam na vysoké úrovni, a režim to samozřejmě asi zneužívá, ale technické možnosti, které tyto nové technologie nabízejí,

S čím jste šel na letošní sněm SP ČR?
Vyhodnotili jsme výzvy, které jsem loni
předal panu premiérovi, samozřejmě s ohledem na koronavirovou pandemii, která
vládu letos zaměstnávala. Za druhé jsme se
snažili objektivně a spravedlivě zhodnotit
působení vlády právě během covidové éry
a přínos provedených opatření. A třetí věc
– a ta je velmi důležitá – je plán obnovy ve
vztahu k Bruselu, jak se to vyvíjí, jaké jsou
představy restartu ekonomiky a plány pro
budoucnost země.
Svaz průmyslu připravil Plán dlouhodobé
obnovy české ekonomiky. Stát může pomoci tím, že usnadní investice do výzkumu
a vývoje a spolupráci mezi firmami a akademickou sférou. V možnostech investiční
podpory je třeba přijmout mimořádně
zrychlené odpisy pro letošní a příští rok či
využít prostředky z EU a nastavit je tak, aby
je firmy mohly využít. Vláda by také měla
provést skutečnou rekodifikaci povolovacích procesů či podpořit digitalizaci v konkrétních krocích.
Co byste vzkázal firmám?
Aby byly na sebe a své zaměstnance hrdé,
kdo zvládl tuto koronavirovou pandemii, zvládne vše. Hlavně ať se nenechají
znervóznit a znechutit si základní pravdu,
že digitalizace, automatizace, robotizace
a svět umělé inteligence je perspektivou pro
všechny. Podniky musejí masivně investovat, aby zvýšily svou odolnost vůči budoucím krizím.
techmagazin.cz l 11

CO JSTE MOHLI VIDĚT
NA MEZINÁRODNÍM
STROJÍRENSKÉM
VELETRHU
PODZIM VE STÍNU COVIDU
Výstavy se zavřenými bránami o produktové premiéry průmysl
nepřipraví. Hledají se nové nekonvenční cesty k prezentaci
novinek, ale cenné služby mohou v nelehké době prokázat
i tradiční osvědčené postupy.

A

čkoli svět veletrhů nyní prochází
dramatickým obdobím, které v moderní historii průmyslových a technologických veletrhů nemá obdoby a nepochybně bude znamenat zásah do jejich
dosavadní struktury (možná některé akce
ani nepřežijí), není to rozhodně konečná.
Spíše začátek nové éry, která může změnit
jejich podobu, ale ne samotnou podstatu.
Vzhledem k neutěšené situaci, která
letos poprvé ve více než 60leté nepřetržité historii našeho největšího průmyslového veletrhu – a jedné z ústředních akcí
svého druhu ve střední Evropě – přiměla
organizátory nechat brány brněnského
Inzerce 210x104
09_2020.qxp_Sestava
1 29.09.20
veletržního
areálu zavřené, hledají
firmy 14:19

nejrůznější cesty, jak se s představením svých nových produktů vypořádat.
Řada výrobců vsadila na virtuální řešení,
ať už formou účasti na různých online
veletrzích nebo ve vlastní režii v podobě
digitálních dnů otevřených dveří apod.
Když jsme oslovovali výrobce s možností prezentace jejich novinek, které by
za normálních okolností představili ve
svých veletržních expozicích, řada z nich
kladla (logicky) otázku, co jim můžeme
v tomto směru nabídnout, protože jsme
samozřejmě nebyli sami. Jenže právě to,
že stejný směr uvažování – virtuální prezentaci v digitalizované podobě – zvolila
Stránka vystavovatelů
1
většina
i médií, ztrácí toto

řešení punc originality, který by měl být
atraktivní motivací – to co dělají a nabízí
všichni, už prostě není tak zajímavé.
I proto jsme se rozhodli držet se toho,
co (snad) umíme dělat dobře a co funguje. Výsledek můžete ostatně posoudit
sami – to, co byste jinak mohli tradičně
vidět na MSV 2020 (resp. výběr z informací o produktových novinkách a inovacích v portfoliu firem, které aktuálně
přicházejí na náš trh), najdete na následujících stránkách.
A jsem přesvědčen, že rozhodně stojí za
pozornost.
Josef Vališka

▼ INZERCE

VX IT – The world´s fastest IT rack.
Řešení pro serverové a síťové aplikace
Ať už potřebujete skříň pro síťové IT prvky nebo serverovou skříň pro
Edge, Enterprise, kolokační nebo Hyperscale datová centra, nové
VX IT je ideální platformou. Splňuje všechny požadavky moderní IT
infrastruktury.

▼ INZERCE

TÉMA

1:1 kompatibilní

s tepelně smrštitelným
upínačem

Hydraulický upínač

5 stranné kompletní

obrábění při jednom upnutí

Manuální upínací systém
KSX

90%

Až
úspora přípravných časů

© 2019 SCHUNK GmbH & Co. KG

Upínací systém nulového bodu

Cokoliv pro Vaše
obráběcí centrum
Více než 7500 dílů
pro upnutí obrobků a nástrojů.

schunk.com/equipped-by
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MAZAK PŘEDSTAVIL
DALŠÍ POSILY
Letní sezóna nebyla u firmy Mazak rozhodně
„okurkovou sezónou“ – představila hned
dvě novinky: Kompaktní 5osé vertikální
obráběcí centrum nové generace a nové 3D
laserové obráběcí centrum pro řezání
trubek a profilů malých průměrů.

Vysoce variabilní stroj s integrovanou Ai
Novinka přichází s celou řadou specifikací, které uživatelům stroje umožňují jeho
uzpůsobení nejlépe odpovídající konkrétní
aplikaci. VRX C-600 může být nakonfigurován se čtyřmi různými typy vřetene s vysokou tuhostí tak, aby umožňoval výkonnostní
obrábění oceli i vysokorychlostní obrábění
neželezných materiálů, jako je hliník. Kromě
standardního vřetene s 12 000 ot./min
je na výběr i vřeteno s vysokým točivým
momentem a rychlostí 15 000 ot./min,
vysokorychlostní vřeteno s 18 000 ot./min
a vysoce výkonné vřeteno s 20 000 ot./min.
Nový VARIAXIS je standardně osazován
zásobníkem s 30 pozicemi a automatickou
výměnou nástrojů s dvojitým ramenem, jež
může výrazně zkrátit dobu výměny nástroje
– čas výměny mezi dvěma odběry třísek
4,5 s výrazně zkracuje dobu cyklu. Kromě
standardní specifikace jsou k dispozici
i zásobníky pro 60, 90 a 120 nástrojů.
U této novinky výrobce široce uplatnil
zapojení umělé inteligence. Nový VRX
C-600 je vybaven novým řídicím systémem SmoothAi s umělou inteligencí,
14 l 10-2020
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se zabudovanou schopností učení
a neustálého zlepšování výkonu stroje.
Systém Smooth Machining Configuration Plus umožňuje operátorům snadno
upravit parametry, jako je doba obrábění, drsnost povrchů či tvar na displeji
CNC, což je zvláště efektivní u složitých obrobků s obrysy definovanými
v malých programových přírůstcích.
Specifická nastavení lze uložit a následně snadno použít pro obráběcí cykly
v budoucnosti.

Smooth Project Manager umožňuje snadnou správu dat potřebných k obrábění, jako
jsou data nástrojů, upínací přípravky, souřadnice, parametry a 3D modely obrobků.
Vysokou přesnost obrábění zajišťuje i nová
funkce Ai Thermal Shield, která pomocí
algoritmů automaticky kompenzuje změny
teploty.
Ve výbavě VRX C-600 je i funkce
SmoothAi Spindle Mazak, založená na
adaptivním řízení umělou inteligencí, která
díky přizpůsobení technologie řezání podle

FOTO: Mazak

N

ejčerstvějším přírůstkem do nabídkového portfolia Yamazaki Mazak
je nové vysoce přesné simultánní
vertikální obráběcí centrum VARIAXIS
C-600, vhodné jako nákladově efektivní
řešení 5osého obrábění pro širokou škálu
odvětví, včetně leteckého a automobilového
průmyslu.
VARIAXIS C-600, nástupce úspěšného
modelu VARIAXIS j-600/5X, charakterizuje
vysoký výkon bez kompromisů v tuhosti. Kompaktní stroj, umožňující obrábět
dílce do průměru 730 mm, výšky 450 mm
a hmotnosti 500 kg, byl navržen s konstrukcí vyznačující se vysokou tuhostí, plně
podepřeným otočným stolem o průměru
600 mm a roller gear cam na osách B a C.
Nabízí výjimečnou hodnotu rychloposuvu
42 m/min v osách X, Y a Z.

1

Kompaktní stroj VARIAXIS C-600
umožňuje obrábět dílce do Ø 730 mm
a do hmotnosti 500 kg.

2

Na 3D laserovém obráběcím centru
FT-150 FIBER lze zpracovávat širokou
škálu materiálů.

FOTO: Mazak

zpětné vazby ze senzorů vestavěných do
stroje potlačuje chvění frézovacího vřetena.
Pro různé aplikace až do tlaku 70 bar je
k dispozici řada balíčků chlazení optimalizovaných pro obrábění oceli, hliníku, kompozitních materiálů a litiny.
Kromě vynikajícího přístupu a ergonomie nabízí VARIAXIS C-600 obsluze také
snadnou integraci s řadou automatizačních
systémů, např. MPP a PALLETECH, a volitelné doplňky, jako jsou boční nakládací
dveře a příprava s rozhraním pro hydraulické a pneumatické upínání, které zajišťují
podporu zakázkových automatizačních
systémů s kloubovými roboty. Integraci
automatizace dále vylepšuje nové ovládání
Smooth RCC (Robot Cell Controller), které
přidává pokročilé funkce, jako je kontrola nebo nastavení nástrojů a přípravků.
Asistent nastavení robotů umožňuje jejich
efektivní programování ve stejném souřadném systému jako stroj.
Zaměřeno na maximální produktivitu
Mazak na trh nedávno uvedl i nové kompaktní 3D laserové obráběcí centrum pro
řezání trubek a profilů malých průměrů.
Stroj s označením FT-150 FIBER vybavený
rezonátorem o výkonu 3 kW kombinuje
výjimečnou produktivitu vláknového rezonátoru, vysokou rychlost řezání, schopnost
provádět více různých operací a automatizaci nakládání a vykládání obrobků. Má
ergonomickou konstrukci s prostorem pro
obsluhu a zakládání i vykládání materiálu
probíhá na téže straně.
Na stroji lze zpracovávat širokou škálu
materiálů včetně konstrukčních a nerezových ocelí, mědi, mosazi i hliníku. A to

až o délce 6500 mm, hmotnosti polotovaru 150 kg a maximálním průměru
152,4 mm. K dispozici je ale i opce
obrábění 8000 mm s hmotností až
180 kg. K výbavě stroje patří i podpěry
pro dlouhé obrobky, které zabraňují
průhybu během řezání.
Laser FT-150 FIBER může vykonávat
více procesů včetně řezání, závitování,
vrtání a flowdrillu, což snižuje neproduktivní časy a odstraňuje operace jako
vysekávání, externí závitování a odstraňování otřepů, a zajišťuje maximální produktivitu. Výjimečné výkony stroje jsou
dosaženy vysokými řeznými rychlostmi
vláknového laseru a rychlostí indexování.
K dispozici je i otočné nástrojové vřeteno
s ATC pro vrtání, závitování otvorů a termální vrtání.
Produktivita je dále vylepšena díky velkokapacitnímu zakladači materiálu, do něhož
je možné založit polotovary o až 4tunové
hmotnosti, což umožňuje nepřetržitý provoz
po velmi dlouhou dobu. Vykládání obrobků
může probíhat různými způsoby, od standardních řešení po automatické třídicí systémy pro efektivní velkoobjemovou a opakující se výrobu. Stroj je schopen vykládat
hotové díly délky až 3000 mm (volitelně

VRX C-600 může být
nakonfigurován se
čtyřmi různými typy
vřeten pro různorodé
výkonnostní
obrábění.

4500 mm) do obrobkových zásobníků nebo
prostřednictvím volitelného dopravníkového
pásu. Třídicí systém může třídit a vykládat
malé, střední a velké obrobky ve čtyřech
různých oblastech.
Importování a editace 3D dat značně
zkracují dobu přípravy a prodlev. Celkovou
produktivitu zvyšuje NC řízení MAZAK FX,
zahrnující důležité funkce jako jsou rychlý
restart programu, možnost plánování pomocí QR kódů generovaných v FX TUBE,
inovativním CAD/CAM programu umožňujícím snadnou integraci časových studií
a spotřeby do zákaznického ERP systému,
a prohlížeč databáze řezných podmínek
stroje.
FT-150 má také řadu funkcí, které zajišťují
přesné a vysoce kvalitní řezání. Patří mezi
ně další osa U v řezné hlavě, která usnadňuje dělení materiálu ultravysokou rychlostí,
a naklápění řezné hlavy pro vysoce přesné
pálení úkosů. Vysoké přesnosti řezu je docíleno i díky řadě speciálních funkcí – např.
Optické detekci sváru, využívající vysoce
výkonný software pro analýzu kamerového obrazu k detekci svarových švů trubek
a stanovení požadované radiální polohy
obrábění. Lokace středu obrobku detekuje
jakýkoliv průhyb a zkroucení polotovarů
a před samotným řezem automaticky provede potřebné úpravy. Ochrana před vnitřním
rozstřikem zabraňuje poškození vnitřního
povrchu obráběného materiálu, stroj je také
vybaven řadou automatických funkcí včetně
čištění trysky a její kalibrace, což vede k dalšímu zvýšení výrobní produktivity.
Pro vice informací o novinkách a širší
nabídku automatizace společnosti Mazak
navštivte: www.mazakeu.cz
techmagazin.cz l 15
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ROBOSTACK:
POCTIVÁ ČESKÁ AUTOMATIZACE
Společnost Profika představila v polovině září na zákaznických dnech
mj. i novou univerzální robotickou buňku z vlastního vývoje.
1
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Buňka RoboStack je
koncipována jako univerzální
řešení pro různé obráběcí stroje.

2

Zákaznické dny byly sice
v rouškách, ale tradiční, ne pouze
virtuální.

3

Základem řešení je čtyřboký
komolý jehlan se zásobníkovými
rastry pro materiál i hotové díly.
Na podlaze jsou pěkně vidět
zpomalovací zóny.

4

Systém, který výrobce
charakterizuje jako automatický
zásobník s robotickým
zakládáním, je mobilní.

2

Koncový efektor i věž
jsou modifikovatelné,
což podporuje rychlou
a pružnou změnu
výroby.

i světlotěsně, lze tak použít třeba kameru
pro inspekci založených polotovarů, které
vyžadují určitou orientaci, zda není nějaký
z nich pootočený apod. Díky vzájemné
izolaci všech segmentů lze provádět různé
další operace – jednu polohu karuselu
je možné využít např. pro omytí a sušení
obrobků, jejich nakonzervování apod., další

FOTO: TMP

N

ová robotická buňka RoboStack, jejíž
vývoj a výroba zabraly zhruba půl
roku, je koncipována jako univerzální řešení pro různé stroje. Systém, který
výrobce charakterizuje jako automatický zásobník s robotickým zakládáním, je mobilní.
Díky pojezdovým kolečkům se souhrnnou
nosností ca 1,3 tuny není problém jej
přesouvat mezi různými pracovišti – přesun
zvládne pouze jediný člověk. Po najetí do
pracovní pozice u stroje je RoboStack zafixován v kotvicích bodech na podlaze.
Základem řešení je čtyřboký komolý
jehlan se zásobníkovými rastry, do kterých
se opakovatelně umísťují materiál i hotové
díly. Celková nosnost věže může činit až
400 kg. Samonosná otočná věž s tuhým
rámem krytým hliníkovými deskami, která je
spolu s robotem stěžejním prvkem automatizované buňky, zahrnuje čtyři oddělené
segmenty, každý z nich je určen pro jinou
operaci. Lze ovšem zvolit i konfiguraci 2 + 2,
kdy nejsou využívány všechny čtyři matrice
pro jeden typ obrobku, ale např. dvojice
proti sobě umístěných pro dva různé typy,
což ještě zvyšuje univerzalitu systému.
Komory jsou vodotěsně oddělené,
a pokud jsou použita zatmavená skla nebo
plechy, jsou jednotlivé sektory oddělené

1

3

4

třeba pro kontrolu. Systém lze na přání
zákazníka vybavit i různými doplňkovými
zařízeními, jako je měření, separátní mytí
nebo oplach horkou vodou. Vana pod věží
umožňuje i nucený okruh oplachové vody.
První segment je určen obsluze – vyndává hotové obrobky a umísťuje polotovary
zpátky do rastru věže – to je jediná operace
prováděná manuálně. Poté se věž otočí
o 90 stupňů do druhé pozice. V té je možné
provést kamerovou nebo vizuální inspekci
správnosti založení polotovarů. Poté se
věž otočí o 90 stupňů do třetí pozice, kde
robot zakládá polotovary do stroje a vrací
do rastru hotové obrobené kusy. Samo-

zřejmostí jsou dva pneumatické ofuky na
chapadle, aby mohlo dojít k očištění obrobku před uchycením a čelistí před založením
polotovaru. Po zkompletování celé série se
otočí o dalších 90 stupňů (4. pozice), kde je
možná např. kontrola obrobků (lze kontrolovat i detailně každý kus zvlášť), mytí, sušení
atd. a po dalším otočení o jednu pozici jsou
věž a v ní umístěné obrobky opět přístupné
obsluze.
Systém může být v souladu s bezpečnostními CE předpisy v provedení
s klasickým ochranným oplocením nebo
podlahovým optickým 2D skenerem, který
kontroluje zóny, do nichž vstupuje člověk.

Výhodou je mj. i velmi snadná údržba
robotické buňky a možnost její integrace do
nepřetržitého automatizovaného provozu
i uzpůsobení pro různé typy obrobků –
koncový efektor robota i karuselová věž
jsou modifikovatelné přímo na konkrétní díly
zákazníka, což podporuje rychlou a pružnou
změnu výroby.
V současné době vývojový tým připravuje
projekt dalšího univerzálního robotického
řešení s použitím výsuvných zásobníků,
který by Profika chtěla představit na jarních
zákaznických dnech příští rok.
Josef Vališka.

▼ INZERCE

STOJÍME ZA BRANŽÍ!

VELETRŽNÍ KOMBINACE PRO STROJÍRENSTVÍ A SUBDODAVATELSKÝ PRŮMYSL

LIPSKO, 2. AŽ 5. BŘEZNA 2021
Mezinárodní veletrh obráběcích strojů a automatizace výroby – www.intec-lipsko.cz
Mezinárodní subdodavatelský veletrh dílů, modulů a technologií – www.z-lipsko.cz
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CITLIVÁ CHAPADLA S DLOUHÝM
ZDVIHEM PRO UR
Poprvé v historii nabízí společnost SCHUNK robustní mechatronické
chapadlo s dlouhým zdvihem EGL, které slouží k zakládání do
obráběcích strojů. Je určeno pro lehké roboty Universal Robots.

C

hapadlo se zdvihem
42,5 mm na prst je
volně programovatelné a nabízí variabilní
uchopovací síly v rozmezí
50 až 600 N. Co se týče ramen Universal Robots, určil
SCHUNK nová měřítka flexibility, síly a funkčnosti pro
chapadlo Plug & Work ať už
v čistém nebo drsném pracovním prostředí. Inteligentní chapadlo
dokáže spolehlivě manipulovat s různými
díly o hmotnosti až 3 kg – ať už jde o díly,

1

které jsou citlivé na deformaci, nebo pevné.
Tuhé hliníkové tělo, stabilní vedení a bezkomutátorový servomotor zajišťují vysokou
robustnost, neměnné uchopovací síly
v rozsahu celého zdvihu a spolehlivý provoz
při minimální údržbě. V případě výpadku
napájení zajistí elektronicky aktivovaná brzda zachování pozice prstu chapadla.
Minimální úsilí při uvedení do provozu
Startovací sada SCHUNK EGL obsahuje
inteligentní servochapadlo s vhodnými
přírubami, kabely, normované díly a URCaps plugin, který zásadně zjednodušuje
programování mechatronického siláka. Díky
chytrým a snadno srozumitelným funkcím
na známém UR rozhraní a předem nakonfigurovaným parametrům lze chapadlo uvést
18 l 10-2020

1

Chapadlo s dlouhým zdvihem
EGL z portfolia Plug & Work
pro Universal Robots stanovuje
nové rozměry z hlediska zdvihu,
ovládání síly a robustnosti.

2

Inteligentní chapadlo EGL
lze naprogramovat přes vstup
URCaps.

Inteligentní chapadlo
je obzvlášť vhodné
k zakládání obráběcích
strojů a manipulaci
s díly.

do provozu a naprogramovat do 15 minut.
Na požádání lze startovací sadu vybavit univerzálními prsty a upínacími vložkami. Tato
startovací sada umožňuje obzvlášť rychlou
manipulaci při zakládání lehkými roboty
Universal Robots do obráběcích strojů.
V porovnání s běžnými chapadly se díky
technickému vylepšení sníží čas na uvedení

FOTO: SCHUNK
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do provozu a programování z jednoho či
dvou dnů na méně než 60 minut.
Kompletní program uchopovacích
systémů
Portfolio SCHUNK Plug & Work pro Universal Robots obsahuje kolaborativní chapadla, pneumatická a elektrická chapadla,
snímače a výměnné systémy. S maximální
uchopovací silou 140 až 930 N a zdvihy
v rozmezí 6 až 42,5 mm dokáže pokrýt širokou škálu úloh jak v běžné automatizaci, tak
i v oblasti kolaborativních aplikací. Rozsah
uchopovacích systémů je vhodný jak pro
začátečníky na poli automatizace, tak pro
experty ve strojírenském, automobilovém
a elektrotechnickém průmyslu – současně ale i pro mnoho dalších průmyslových
odvětví, která se chtějí otevřít potenciálům
automatizace s UR. Všechna rozhraní jsou
vzájemně kompatibilní, ať už se jedná
o chapadla, rychlovýměnné systémy nebo
snímače síly/kroutícího momentu. Vstupy
URCaps navíc usnadňují programování.
Gabriela Prudilová, SCHUNK
▼ INZERCE

Bezpečnost při
skladování
Více než 12.000 produktů
přímo od výrobce
Záchytné vany
Skříně na nebezpečné látky
Sklady nebezpečných látek
Sklady plynových lahví
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ROBOTIZOVANÉ PRACOVIŠTĚ
PRO BROUŠENÍ ROTAČNÍCH SOUČÁSTÍ
Automatizace ve strojírenské výrobě je v současné době jedním
z hlavních trendů tohoto průmyslového odvětví. Motivací pro zavedení
automatizace v sériové a velkosériové výrobě je především zvýšení
produktivity současně spojené se snížením výrobních nákladů.
1

1

Základ robotické buňky
tvoří bruska na kulato
Okamoto OGM350NCIII.
2
Tok materiálu zajišťuje
6osý robot FANUC
M20iD25 osazený dvojicí
radiálních a jedním
axiálním chapadlem.
3
Skříňové zásobníky
disponují oboustranně
výsuvnými paletami.

V

následujících řádcích bude představeno robotizované pracoviště
pro dokončovací operace rotačních
součástí broušením, vyvinuté ve společnosti Misan. Základ robotické buňky (viz
obr. 1) tvoří bruska na kulato Okamoto
OGM350NCIII japonské produkce. Jedná
se o CNC brusku s intuitivním grafickým
programováním základních brousicích
operací vnějších válcových a čelních
ploch. Bruska umožňuje obrobení součástí do průměru 300 mm a délky 500 mm
mezi hroty. Tok materiálu zajišťuje šestiosý průmyslový robot FANUC M20iD25
osazený koncovým efektorem vlastní konstrukce (obr. 2). Efektor disponuje dvojicí
radiálních a jedním axiálním chapadlem.
20 l 10-2020

2

V tomto provedení je efektor schopen
manipulace s dílci do průměru 45 mm
a hmotnosti 1 kg. Efektor dále disponuje
tryskami pro čištění tlakovým vzduchem
a bezkontaktním senzorem pro kontrolu
špatně založených polotovarů v zásobníku materiálu. Nedílnou součástí pracoviště jsou skříňové zásobníky materiálu
s oboustranně výsuvnými paletami
(obr. 3). Zásobníky jsou rovněž vlastní
konstrukce a jsou koncipovány pro univerzální použití. Pracoviště obsahuje dva
zásobníky, každý se čtyřmi oboustranně
výsuvnými paletami. Jednotlivé palety
pojmou až 60 polotovarů, respektive
obrobků, založených do pevně umístěného rastru. Užitná nosnost každé z palet

FOTO: Misan

4
Dotykový displej slouží
k ovládání běžných funkcí
pracoviště.

činí 100 kg. Celková kapacita vstupně-výstupních zásobníků je schopna zajistit
jednosměnný bezobslužný provoz. Místo
pevně umístěného rastru lze výsuvné
palety osadit centrážními prvky pro
zakládání vyjímatelných košů s dílci.
Oboustranně výsuvné zásobníky jsou
přístupné z vnitřní i vnější strany bezpečnostního hrazení. Díky tomu lze do
zásobníků zakládat polotovary a rovněž
i vyjímat hotové dílce bez nutnosti přerušení automatického provozu pracoviště. Dalšími periferiemi robotické buňky
jsou stanice pro přeuchopení a čištění
součástí stlačeným vzduchem a výstupy
pro neshodné obrobky a obrobky určené
k externí kontrole.
Řízení pracoviště zajišťuje průmyslový
počítač komunikující s PLC. Zmíněné řízení
celého pracoviště, kdy jsou ve výrobním procesu sledovány jednotlivé stavy
a jejich změny, je hlavní funkcí počítače.
Na základě získaných informací je formou
příkazu pro PLC řízen další průběh výroby.
PLC zde zastává funkci překladače, který
pomocí vstupů a výstupů spouští jednotlivé operace obráběcího stroje, robotu
a dalších periferií a zároveň posílá počítači
zpět informace o novém stavu jednotlivých
zařízení. Druhá funkce počítače využívá získaných dat z průběhu výroby pro
sledování produktivity pracoviště, vytížení

3

Univerzální koncepce
robotizovaného
pracoviště může být
využita i pro jiné typy
obráběcích strojů.

obráběcího stroje během jednotlivých směn nebo přiřazení kompletní historie událostí ke konkrétní
vyrobené součásti. Výhodná je také
možnost nahlédnutí do provozní
historie pracoviště, například poté,
co došlo k nějaké nestandardní
situaci. Informace lze zobrazit na
dotykovém displeji, nebo dále exportovat do podnikových systémů.
Přes displej jsou zároveň obsluhou
ovládány běžné funkce pracoviště
(obr. 4). Samozřejmostí je i vzdálený přístup pro diagnostiku a servisní zásahy. Robotické pracoviště
je tedy připraveno na digitalizaci
výroby včetně možnosti komunikace s dalšími zařízeními v provozu.
Koncepce představeného robotizovaného pracoviště je univerzální a může být využita i pro jiné
typy obráběcích strojů. Modulární
4
oboustranně výsuvné zásobníky
materiálu lze použít pro široké
spektrum tvarově a rozměrově odlišných
dílců. Díky mnohaletým zkušenostem je
společnost Misan schopna nabídnout
rozsáhlé možnosti řešení v oblasti automatizace strojů Okuma, Brother a Okamoto.
Martin Morávek, Misan
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KOBOTY – POTENCIÁL AUTOMATIZACE
V ELEKTRONICKÉM PRŮMYSLU
Kolaborativní roboty vytvářejí další příležitosti pro automatizaci
elektronického průmyslu. Jsou charakteristické nejen
schopností pracovat po boku lidí, ale i rychlou implementací
a snadným přesunem na nové úkoly.
1

22 l 10-2020

1

Kolaborativní automatizace zaručuje
i v elektronickém průmyslu konzistentní kvalitu
a přesnost.

2

Kobot UR spolupracuje s člověkem na leštění
reprosoustav v Paradigm Electronic.

3

Ve společnosti SFEG má flotila mobilních robotů
UR na starosti plnění epoxidového lepidla do
obvodových desek.

jednou z hlavních výzev. Musí vyrábět vzorky, certifikovat produkty a zároveň vyrábět
pro zákazníky v co možná nejkratším čase.
Pro dosažení maximální úrovně kvality musí
být všechny výrobky testovány. Mnoho
společností ponechává tento časově náročný úkol na manuálních procesech, což
znamená, že zaměstnanci pracují rutinně,
jsou méně produktivní a dělají více chyb
v porovnání s automatizovanými procesy.

V high-tech průmyslu
potřebují výrobu
automatizovat
co možná nejvíce
flexibilně.

Stále více výrobců špičkových technologií
hledá způsoby, jak efektivněji optimalizovat
nejen procesy testování, ale i celou výrobu,
a plnit tak neustále se měnící objednávky
zákazníků.
Kolaborativní roboty jsou pro výrobce elektroniky ideální volbou, protože nabízí 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 využívat maximální rozsah
jejich výrobní kapacity a udržet konzistentní
kvalitu výrobků. Kompaktní konstrukce pak
umožňuje využít koboty i ve stísněných pracovních podmínkách.
Aplikace
Koboty umožnují kompletní automatizaci
aplikací v elektronickém průmyslu. Zaručují
konzistentní vysokou kvalitu, přesnost a stále stejné dávkování i po mnoha opakováních. Navíc koboty zvyšují přesnost procesů
a omezují zmetkovitost. Vynikají v montáži,
lepení, svařování, balení, paletizaci a kontrole kvality. Jejich nasazení má pozitivní
dopad na rychlost a kvalitu výroby. Zároveň
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V

ýhodou kolaborativních robotů je také
intuitivní programování a jednoduchá
obsluha. Mohou pomoci v procesech
jako je montáž, lepení, svařování, balení,
paletizace nebo kontrola kvality.
Podle průzkumu SME Barometr robotizace, provedeného v Česku na jaře 2020
i mezi společnostmi zabývajícími se výrobou
elektroniky vyplývá, že mezi důležitými faktory
motivujícími malé a střední podniky k robotizaci je zlepšení výkonnosti výroby (93,5 %).
Dále firmy zmiňovaly: eliminaci výrobních
chyb (75,8 %) a zvýšení kvality (75,8 %), posílení konkurenceschopnosti (74,4 %), zkrácení
dodací lhůty (70,5 %), zvýšení produkce
(66,6 %), standardizaci procesu (60,2 %),
obtížnost při hledání a udržení zaměstnanců (57,7 %), zvýšení výrobní bezpečnosti
a produkční flexibility (56,3, resp. 50,1 %).
Elektronické odvětví a high-tech průmysl jsou
jedním z hlavních motorů konceptu Průmyslu
4.0. Firmy v těchto odvětvích potřebují automatizovat výrobu co možná nejvíce flexibilně, aby mohly rychle reagovat na neustálý
technologický vývoj.
Schopnost rychle se přizpůsobit okamžitým požadavkům a potřebám zákazníků
je pro výrobce elektronických komponent

2

se minimalizuje riziko vzniku pracovních
úrazů zaměstnanců spojených s těžkým
strojírenstvím. Výrobní firma může podle potřeby využívat kolaborativní roboty vybavené
různými koncovými nástroji nebo optickými
systémy během různých fází výroby, např.
sestavování malých elektronických komponent a částí.
Příklady aplikací
Společnost Paradigm Electronics je výrobcem špičkových reproduktorů a subwooferů.
Ve snaze uspokojit poptávku po výrobcích,
které jsou náročné na pracovní sílu, pořídila
firma kolaborativního robota UR10 aby prováděl leštění.
„Tento typ robota umožnil práci člověka
a robota na stejném pracovním místě. Nyní
▼ INZERCE
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pracují v operaci kyvadlového typu, kde
mohou navzájem bezpečně spolupracovat.
Člověk může zkontrolovat, zda robot udělal
správě svou práci, než je mu předán kus k závěrečnému leštění. Je to do velké míry ruční
práce,” říká John Phillips, vedoucí výroby
v Paradigm. „Pokud je vyvinuto příliš mnoho
síly, díl se zahřeje a výsledkem je pravý opak
toho, čeho se snažíme dosáhnout. Mít k dispozici robota, který vždy aplikuje stejný tlak,
je obrovská výhoda,“ upřesňuje John Phillips.
U firmy SFEG (Scott Fetzer Electrical
Group), výrobce malých elektronických dílů,
řeší skupina robotů od Universal Robots neustále se měnící výrobní požadavky. Ve firmě
umístili kolaborativní roboty Universal Robots
na podvozky s kolečky, takže mají k dispozici
flotilu mobilních robotů, která je rozmístěna

na stanovištích po celém úseku lisovny.
Koboty jsou tak užitečnými pomocníky při
procesu výroby elektronických komponent.
Další roboty společnost plánuje pořídit pro
obsluhu lisů.
Mnoho dalších případových studií dobře
popisuje všestrannost řešení automatizace pomocí kolaborativní robotiky. Díky jednoduchosti
programování a používání jsou koboty v rukou
firem nástrojem, který jim pomáhá se rychleji
rozvíjet a obstát v náročné konkurenci na trhu.
Více informací o využití kolaborativní automatizace najdete v e-knize,
která je ke stažení na adrese:
https://www.universal-robots.com/cs/
/industry/
Pavel Bezucký, Universal Robots
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SLEDOVÁNÍ VŠECH ZAŘÍZENÍ
V JEDINÉ APLIKACI

T

rvale instalované systémy sledování
stavu se kvůli souvisejícím nákladům používají obvykle jen u těch
strojů, které mají přímý a zcela zásadní
vliv na výrobní procesy. V rámci výrobních procesů a automatizace proto není
neobvyklé, když je až 95 % veškerých
agregátů ve výrobním podniku ponecháno
buď bez jakéhokoli monitorování, nebo se
jejich sledování provádí při periodických
kontrolách prostřednictvím manuálních
měření.
Schaeffler OPTIME však nyní pracovníkům údržby i provozovatelům závodů nabízí
nákladově efektivní nástroj ke komplexnímu
a automatizovanému sledování stavu. Jde
o efektivní, snadno použitelné a nízkonákladové řešení, které je speciálně navrženo
ke komplexnímu sledování stavu všech
agregátů v rámci celého strojního parku
24 l 10-2020

a veškerých zařízení bez zásadního přímého
dopadu na výrobní procesy.
Automatizovaná analýza dat
OPTIME představuje snadno škálovatelný
systém, který v podstatě sestává z bateriově napájených snímačů vibrací, brány
(gateway) a aplikace k vizualizaci výsledků
datové analýzy. Data, která zaznamenají
snímače, se analyzují s využitím speciálně vyvinutých algoritmů, vytvořených na
základě know-how společnosti Schaeffler
a po celá desetiletí vyvíjených a zdokonalovaných fyzikálních modelů, stejně jako
zkušeností se sledováním stavu získaných
při zajišťování servisu ložisek. Systém

OPTIME dokáže v několikatýdenním předstihu upozornit na poškození částí stroje,
jako jsou elektromotory, ventilátory a čerpadla. Dále včas varuje před nevyváženostmi,
porušením souososti a klepáním.
Aplikace zobrazuje příslušné trendy ve
formě grafů a indikuje závažnost poruch
prostřednictvím semaforových barev
anebo alarmů a pomocí dalších informací.
Sledované agregáty je možné seskupovat
dle požadavků uživatele a jejich stav lze
prezentovat prostřednictvím řady zobrazení specifických pro uživatelskou skupinu.
OPTIME poskytuje firemním údržbářům
i pracovníkům externího servisu konkrétní
doporučení ohledně potřebných opatření
k nápravě, což umožňuje jednoduché,
včasné a nákladově efektivní plánování
údržby, nasazení personálu a zajištění
náhradních dílů.
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Schaeffler OPTIME, snadno škálovatelný systém, umožňuje
komplexní, nákladově efektivní a automatizované sledování
stavu všech podnikových zařízení v rámci
celého strojního parku.
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1
Schaeffler OPTIME
nabízí pracovníkům údržby
i provozovatelům závodů
nákladově efektivní nástroj
ke komplexnímu a automatizovanému sledování stavu
všech agregátů bez přímého
dopadu na výrobní procesy.

2
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Snadno škálovatelný
systém OPTIME sestává
z bateriově napájených
snímačů vibrací, brány
(gateway) a aplikace
k vizualizaci výsledků
datové analýzy.

Rychlé a snadné zprovoznění
K instalaci ani zprovoznění OPTIME nejsou
potřebné předchozí zkušenosti se systémy
sledování stavu a během jediného dne lze
jednoduše nastavit několik set měřicích
bodů. K monitorovaným agregátům se
jednoduše připevní (lepidlem nebo šrouby)
snímače vibrací, které se následně aktivují
pomocí příslušné aplikace, jež s nimi komunikuje prostřednictvím technologie NFC.
Všechny instalované snímače samostatně
komunikují navzájem i s bránou (gateway)
v rámci dedikované sítě typu mesh. Toto
řešení patří mezi nejspolehlivější a energeticky nejúspornější typy sítí IoT, jaké se
v průmyslu aktuálně používají. Snímače
v síti typu mesh přenášejí přes bránu na
hub IoT společnosti Schaeffler informace o strojích, zahrnující údaje typu KPI
a nezpracovaná data o vibracích a teplotě.

Hub tato data analyzuje a získané výsledky
zobrazuje v aplikaci s podporou nejrůznějších koncových zařízení, která obvykle užívají servisní týmy a provozovatelé závodu.
Alternativně lze výsledky analýzy integrovat
prostřednictvím REST API do IT prostředí
zákazníka.

Díky komplexním
analýzám na bázi
algoritmů zajišťuje
kvalitnější sledování
než většina
bezdrátových online
systémů CMS.

Až 50procentní úspora nákladů
Ve srovnání s měsíčně prováděným offline
měřením pomocí ručních zařízení umožňuje
OPTIME dosáhnout úspor ve výši až 50 procent. Díky komplexním analýzám na bázi algoritmů zároveň zajišťuje kvalitnější sledování než
většina bezdrátových online systémů CMS.
OPTIME lze navíc využít pro velké množství agregátů, u kterých se dosud sledování
stavu z ekonomického hlediska nevyplatilo,
což z něj dělá první řešení přinášející přehled o stavech zařízení, které je skutečně
komplexní a zahrnuje všechny podsystémy
a pomocné agregáty. To je důležité, protože
automatizované sledování všech agregátů
je základním předpokladem spolehlivého
předcházení neplánovaným odstávkám
strojů a zařízení.
www.schaeffler.cz
techmagazin.cz l 25
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PROJEKTY VE STROJÍRENSKÉ
VÝROBĚ OD A DO Z
Každý výrobce se čas od času setká s tím, že musí změnit
technologii obráběného dílce. Důvody bývají různé. Konstrukční změna,
navýšení počtu kusů, tlak na snížení ceny, tj. nutnost zproduktivnění
výroby či převod výroby na nové stroje.

Z výše uvedeného vyplývá, že do projektu změny technologie bývají mnohdy
zapojeni i dodavatelé strojů a softwaru.
Pouze malá část dodavatelských firem je
schopna pokrýt všechny činnosti spojené
s návrhem a realizací rozsáhlých projektů.
Mezi ně se určitě řadí plzeňská společnost
HOFMEISTER, která na českém strojírenském trhu působí již od roku 1993.
Široké portfolio včetně konstrukce
přípravků
Je několik základních předpokladů, proč
společnost HOFMEISTER může nabízet
tak široké služby. Je to vysoká odborná
úroveň regionálních techniků, projektového
manažera, aplikačního technika, programátora a v neposlední řadě i konstrukčního oddělení spojená s jejich bohatými
zkušenosti v oboru, schopností navrhnout,
vyrobit a dodat speciální monolitní a plátkové nástroje vlastní výroby. Vedle toho stojí
portfolio dlouholetých firemních partnerů
světových či evropských značek dodávajících standardní i speciální nástroje, jako
jsou například firmy: Heule, OSG, Tungaloy,
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Kompletní návrh
technologie včetně
časové studie je
standardní součástí
nabídky.
Kemmer, Avantec, Kennametal, Milltec,
UC Tools.
Kromě konstrukce nástrojů disponuje
společnost HOFMEISTER i konstrukcí přípravků. Při jejich návrzích používá nejčastěji
hydraulické, pneumatické a mechanické
komponenty svého dalšího partnera –
japonské firmy KOSMEK, nositele mnoha
světových patentů ve svém oboru. Tato
spolupráce otevřela firmě možnosti i pro
aplikace automatizace a robotizace výrobního procesu.
Firma HOFMEISTER umí navrhnout
a realizovat i rozsáhlou změnu technologie
včetně koordinace činností s dodavateli
strojů a softwaru. Majiteli projektu a zadavateli taková spolupráce přináší velkou
úsporu času a nákladů, a navíc si může být
jistý, že řešení bude na vysoké technické
úrovni.
Standardní součástí nabídky je kompletní
návrh technologie, časová studie, případně
rozpracování variant. Součástí výrobního
cyklu jsou kontrolní dny, na kterých se
může zákazník přesvědčit o stavu rozpra-

covanosti, předpřejímky
a odzkoušení funkčnosti
ve výrobním areálu firmy.
Vlastní montáž a připojení
přípravků, odzkoušení
nástrojů, zprovoznění
navržené technologie a odladění programů provádí
zástupci společnosti přímo
u zákazníka.
Dalšími možnostmi je
vyvážení nástrojů a přeměření přípravků s vytištěním
měřícího protokolu. Oba
požadavky se domlouvají
na začátku projektu, neboť
vyvažovací stroj i 3D měřící
stroj mají své velikostní limity, nebo tyto
úkony zákazník nepožaduje.
Důležité je jasné zadání a komunikace
Pokud navštívíte sídlo firmy HOFMEISTER
v Plzni, seznámíte se s příklady projektů,
které firma řešila nebo se na nich podílela.
Získáte informace, co je u takových akcí to
rozhodující a nezbytné. Ti, kteří se na realizaci podílí, vám řeknou jednoduchou věc:
„Důležité je jasné zadání a častá komunikace“. Možná se to bude zdát jako přehnané.
Co může být nejasného na zadání? Existuje
přece výkres, model, technický předpis atd.
Přesto se stává, že v určitém bodě práce se
zjistí, že každá ze zúčastněných stran má
jinou představu. Proto je tak důležitá zmíněná komunikace. A vůbec není na závadu,
když se i jasné věci prodiskutují vícekrát.
S dalším, s čím vás v Plzni rádi seznámí,
jsou čtyři základní typy vysokotlakých chladicích agregátů pro oleje a emulze sloužící ke
zkvalitnění procesu obrábění a prodloužení
životnosti nástrojů. Pro velké projekty je firma
HOFMEISTER nabízí za zvlášť výhodných
podmínek včetně možnosti pronájmu. Standardem je instalace a zprovoznění u zákazníka.
Další nabídkou je systém skladování nástrojů formou toolboxu nebo formou úložné
skříně typu CAROUSEL. I tato logistická
záležitost může být součástí projektu.
Stanislav Škabraha
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okud firma řeší pouze náhradu
malého počtu nástrojů nebo změnu
omezeného úseku technologie, může
změnu zvládnout sama nebo ve spolupráci
s dodavatelem nástrojů poskytujícím aplikační podporu. V případě kompletní změny
technologie si pouze malá část firem řeší
tuto problematiku sama bez pomoci odborných firem. Osnova kompletního řešení
má tři základní body – přípravek, nástroj,
program – které musejí být vůči sobě
v souladu.
• Přípravek musí přesně a pevně upínat,
nesmí překážet nástrojům, nebo je jen
minimálně omezovat, např. nutností dlouhého vyložení.
• Nástroje musí být navrženy v souladu
s potřebami přípravku, schopností a stavu stroje a možností programovacího
prostředí.
• Program musí využít maximálního
technického a mechanického potenciálu
stroje i nástrojů.
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VÝVOJ SPOLEČNOSTI TUNGALOY
NEZAHÁLÍ ANI V PANDEMII
Japonská společnost Tungaloy i přes složitější letošní rok pracuje neustále
na vývoji nových i inovacích stávajících nástrojů. V polovině roku proto mohla
uvést na trh novinky, jako jsou destičky pro tvarové aplikace, inovovaný typ
vrtacích korunek DMF a také novou řeznou keramiku.
1

Destičky Y-Pro: 25°
Nové destičky pro tvarové aplikace Y-Pro:
25° se vyznačují úhlem špičky 25°, a díky
novému materiálu AH8015 zvládnou obrábění i exotických materiálů. Tento karbid je
určen zejména pro obrábění žáruvzdorných
materiálů, ale skvěle si poradí také s ocelovými a nerezovými obrobky. Praxe také
ukázala, že tento materiál je vhodný i do
tvrdších kalených materiálů.
Řada Y-Pro se vyznačuje inovativní geometrií destičky, která je podobná destičkám
typu „V“ s úhlem špičky 35°. Y-Pro destičky
mají geometrii pro složitější aplikace,
kdy úhel špičky je pouze 25°. Dvoubřité
destičky Y-Pro jsou užší oproti standardním
destičkám a minimalizují tím případnou kolizi s obrobkem. Díky zeštíhlenému tělu se
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výborně hodí pro výrobu tvarů, podpichování, drážkování či výrobu řemenic.
Novinky z řady destiček Y-Pro jsou na
výběr se dvěma typy utvařečů: ZF pro
dokončování a ZM pro střední obrábění až
dokončování. Obě geometrie destiček mají
navržen optimální tvar čela a utvařeče třísky
pro správnou tvorbu a odvod třísek z místa
řezu.
Karbidový materiál AH8015, který je
opatřen tenkovrstvým PVD povlakem,
vyvinutým speciálně pro aplikace obrábění
exotických materiálů, je zárukou výborné

Karbidový materiál
s PVD povlakem je
zárukou výborné
odolnosti při obrábění
exotických materiálů.

odolnosti proti otěru, vysoké houževnatosti
a celkově dlouhé životnosti při obrábění
takto náročných materiálů.
Vrtací korunky DrillMeister DMF i pro
šikmé plochy
Výměnné vrtací korunky DrillMeister jsou
navrženy s ohledem na jejich dlouhou
a předvídatelnou životnost. Poskytují zákazníkům zkrácení seřizovacího času nástroje
a snižují náklady na obrobený kus. Díky
možnosti flexibilně měnit vrtací korunky
dle vrtaného materiálu a požadavků na
aplikaci umožňují vrtáky DrillMeister použít
vždy korunku optimální geometrie a tvaru.
To zaručuje delší a stabilnější životnost nástroje ve srovnání s přebrušovanými vrtáky
z tvrdokovu.
Mimo to jsou vrtáky DrillMeister vybaveny
inovativním upínáním vrtací korunky, které
umožňuje jejich snadnou a bezpečnou
výměnu pomocí určeného momentové-
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blíbenou produktovou řadu destiček
Y-Pro doplnila o nový karbidový materiál destiček AH8015.
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2

ho klíče. Obrovskou výhodou je zkrácení
seřizovacího času díky jednoduché výměně
korunek bez nutnosti vyjmutí těla vrtáku
z vřetena. Speciální upínací rozhraní bezpečně upíná korunku do těla vrtáku a brání
proti nežádoucímu samovolnému uvolnění
korunky.
Na základě rostoucích požadavků trhu
vyvinuli vývojáři společnosti Tungaloy
nový typ korunek DMF pro vrtání s rovným
dnem. Tyto nové korunky doplnily již existující řadu univerzálních vrtacích korunek
DMP a DMC pro přesné vrtání. Nové
korunky DMF jsou k dispozici v rozměrech
10 až 19,8 mm a jsou navrženy tak, aby
usnadnily vrtání do šikmých a jiných nepravidelných povrchů.
U standardních vrtáků s plochým dnem
často dochází k chvění a nepravidelným
rozměrům otvoru. Inovativní geometrie
korunek DMF však odstraňuje tyto problémy a zajišťuje plynulý vstup do obrobku.
▼ INZERCE

1

Užší dvoubřité destičky Y-Pro minimalizují kolizi
s obrobkem – skvěle se hodí pro výrobu tvarů,
podpichování, drážkování či výrobu řemenic.

2

Výměnné vrtací korunky DMF s rovným
dnem usnadňují vrtání do šikmých a jiných
nepravidelných povrchů.

3

Nové řezné keramiky TS200 a TS300 jsou
pro vysokorychlostní soustružení superslitin
upnuta v nově vyvinutých tělesech s karbidovými
podložkami.

Vrtací korunky DMF tak jsou schopny zajistit stejnou kvalitu otvoru jako standardní
140° vrtáky. Nové korunky jsou k dispozici
v nejnovějším karbidu AH9130, který má
opakovatelnou životnost nástroje v různých
materiálech.
Řezná keramika pro superslitiny
Mezi novinkami byly představeny i nové
řezné keramiky s označením TS200
a TS300. Tyto řezné materiály byly speciál-

ně vyvinuty pro aplikace vysokorychlostního
soustružení žáruvzdorných superslitin. Pro
jejich použití byla také vyvinuta nová tělesa
s tuhým a bezpečným upnutím keramických
destiček.
Oba typy keramických destiček na bázi
SiAlONu jsou optimalizovány pro vysoké
výkony při soustružení žáruvzdorných
superslitin při vysokých řezných rychlostech. Takové podmínky vyžadují aplikace
zejména při výrobě komponent v leteckém,
energetickém či těžebním průmyslu. Řezná
keramika TS200 je vhodná pro dokončování, zatímco TS300 je ideální volbou pro
hrubovací operace.
Nová soustružnická tělesa s horní upínkou jsou osazena karbidovými podložkami,
které zajišťují bezpečné upnutí keramické
destičky a eliminují jejich křehký lom během
těžších operací.
Michal Karkoš
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KONSTRUKČNÍ HLINÍKOVÝ SYSTÉM
PRO PRŮMYSLOVÉ APLIKACE
Systém hliníkových konstrukčních prvků a profilů umožňuje
snadnou a rychlou stavbu rámů jednoúčelových strojů, paletových
dopravníků, ochranných oplocení, zásobovacích regálů a dalších
zařízení pro potřeby průmyslové výroby.

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

Výrobní pracoviště
lze snadno
přizpůsobovat
změnám v automatizaci výrobních cyklů.

průřez a je možno jimi vést a akumulovat
tlakový vzduch, případně vakuum.
Bohaté příslušenství
Společnost Bosch Rexroth nezůstala
pouze u profilů a spojovacích prvků, ale do
svého sortimentu přidala také velmi rozsáhlé příslušenství užitečné pro konstrukci
a stavbu montážních pracovišť, jako jsou
např. průmyslová neoslňující svítidla,
elektrické zásuvkové lišty, držáky nářadí,
ergonomické zásobníky materiálu, informační tabule, balancéry, loketní opěrky, držáky LCD monitorů, otočné pracovní židle,
gravitační skluzy, vybavení pro antistatická
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tímto konstrukčním stavebním
systémem přišla jako první na světě
společnost Bosch ve druhé polovině
20. století. Základem stavebnice je eloxovaný konstrukční profil z hliníkové slitiny
s T-drážkami po obvodu a několik spojovacích prvků. Konstrukční systém se plně
osvědčil a dodnes jej společnost, nyní již
Bosch Rexroth, vyrábí a prodává úspěšně
po celém světě. Výrobní pracoviště tak lze
snadno přizpůsobovat potřebám zkracujících se výrobních cyklů, automatizaci výroby nebo změně vyráběného sortimentu.
V současnosti řada konstrukčních profilů
zahrnuje více než 100 typů, jimiž jsou po-

2
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5
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pracoviště, zvedáky materiálových beden,
hliníkové kabelové žlaby a řada dalších
komponent.

1

Dopravníkový systém VarioFlow Plus
s destičkovým řetězem ve farmacii.

2

Konstrukční profily a jejich napojení.

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

3

Příklad provedení tříosého manipulátoru.

4

Jednoduché sestavení montážního pracoviště.

5

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

6

Konstrukce dopravníku pro automatizovanou
výrobu.

se s výhodou používá dopravníkový systém
VarioFlow Plus s destičkovým řetězem.
Softwarová podpora
Pro usnadnění práce konstruktérů a projektantů dala společnost Bosch Rexroth volně
k dispozici softwarový nástroj MTpro, který
obsahuje všechny 3D modely komponent
celého systému. Samozřejmostí je podpora
přímého exportu těchto modelů do běžných
CAD programů, vytváření kusovníků a další
funkcionality.
Petr Nedorost
PK Servis – se souhlasem Bosch Rexroth
techmagazin.cz l 31
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SVĚTOVĚ NEJRYCHLEJŠÍ IT RACK
Společnost Rittal představuje nově vyvinutý modulární systém VX IT
pro serverové a síťové racky. To umožňuje zřídit nové IT infrastruktury
bezprecedentní rychlostí – od jednotlivých síťových racků až po
kompletní datová centra.
1

Výhody pro zákazníka
Rychlejší, snadnější a bezpečnější s digitalizací: Online konfigurátor: www.rittal.com/
/vx-it/cz/it-rack provede uživatele krok za
krokem výběrem komponentů a provádí
také kontrolu věrohodnosti.
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Celý proces od výběru, konfigurace,
objednání, až po doručení je digitálně podporován a transparentní. Během procesu
konfigurace je 3D model postupně vytvářen
a dodáván s příslušenstvím. Po dokončení
je klientovi k dispozici 3D model. Individuálně navržená verze IT racku je vyráběna
ve velmi vysoké kvalitě v nejmodernějším
výrobním zařízení.
Navíc byly všechny varianty VX IT
navržené s konfigurátorem již testovány

Všechny varianty
VX IT již byly testovány a certifikovány
v souladu s mezinárodními standardy.

a certifikovány se všemi jejich komponenty
v souladu s mezinárodními standardy, jako
jsou UL 2416, IEC 60950 a IEC 62368. Zákazník tudíž nepotřebuje žádnou další certifikaci pro plně nakonfigurovaný systém. To
znamená maximální svobodu a bezpečnost
při nastavování nových IT infrastruktur. Díky
tomuto řešení mohou IT manažeři ušetřit
drahocenný čas při plánování a pořizování
skříně, přičemž je zajištěno, že všechny
komponenty jsou zpracovány tak, aby byly
dohromady kompatibilní.
Maximální kompatibilita a spolehlivost
do budoucna
Důležité informace pro stávající zákazníky:
VX IT nabízí kompatibilitu se stávajícími systémy Rittal RiMatrix a dalšími IT infrastrukturami, které byly implementovány s komponenty
Rittal. Tímto způsobem je možné nahradit
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ová generace IT racků s názvem VX
IT je koncipována jako univerzální
modulární systém a byla navržena pro všechny běžné aplikace. Díky své
univerzálnosti je vhodná pro použití jako
síťový a serverový rack. K dispozici je velký
výběr výškových jednotek od 15 do 52 U.
Uživatelé jej mohou nasadit pro zajištění
okrajových instalací, podnikových datových
center se sadou chlazení, modulárních IT
kontejnerů, energeticky efektivních kolokačních datových center a největších hyperscalových datových center.

2

„Do vývoje byly začleněny všechny
zkušenosti získané z mnoha IT projektů
po celém světě. VX IT znamená rychlost,
flexibilitu a modularitu a také určitou jistotu,
že naši zákazníci budou ideálně vybaveni pro
každý možný budoucí scénář v IT oblasti,“
říká Uwe Scharf, ředitel oddělení IT, průmyslu
a marketing v Rittalu.

3

jako dveře a také velmi snadno odstranit.
Kromě toho jsou k dispozici vodorovně
rozdělené boční stěny, což také usnadňuje
přístup např. k serverům.
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jednotlivé komponenty ve stávajících datových centrech a také podle potřeby rozšiřovat
datová centra. Například společnosti mohou
rozšířit stávající instalace RiMatrixu o nové
VX IT a také použít komponenty specifické
pro VX IT za účelem chlazení, UPS nebo
monitorování. Tím je zajištěna bezpečnost
investic do stávajících datových center Rittal.
Rychlá montáž bez použití nástrojů
Každý, kdo pracuje v datovém centru, chce
chytře navržené a snadno použitelné řešení.
Rittal důsledně dodržoval tento princip při
vývoji VX IT. Skříň je nainstalována z velké
části bez nástrojů pomocí časově úsporné
technologie „snap-in“. Výškové jednotky
a vzory roztečí jsou označeny, což usnadňuje nastavení vzdálenosti 19 palců mezi
úrovněmi. Všechny ploché části, jako jsou
boční stěny nebo střešní panely, lze rychle

1

Zcela nový VX IT je univerzálně použitelné řešení
racku v modulárním formátu pro ještě větší
svobodu při vytváření datových center.

2

„VX IT znamená rychlost, flexibilitu, modularitu
a také bezpečnost, že naši zákazníci jsou dobře
vybaveni pro všechny možné scénáře v IT oblasti,“
říká Uwe Scharf, ředitel obchodního oddělení IT,
průmyslu a marketingu společnosti Rittal.

3

Online konfigurátor provede uživatele krok
za krokem výběrem komponent s kontrolou
věrohodnosti a certifikací pro celý nakonfigurovaný
systém.

a snadno připevnit pomocí západek a polohovacích pomůcek. Nové svisle dělené
boční stěny, které jsou k dispozici jako
příslušenství, poskytují uživatelům vylepšený přístup, což zrychluje instalaci a servis.
Svisle členěné boční stěny jsou vybaveny
jednoduchými závěsy, takže je lze otevírat

Stabilní a odolný až do 1800 kg
Další klíčovou vlastností VX IT je jeho
vysoká stabilita: Díky vylepšené konstrukci
rámu dosahuje IT rack v 19palcovém vertikálním profilu větší stabilitu než jeho předchůdce. Nosnost byla prokázána interními
testy, ale také externí certifikací Underwriters Laboratories (UL). K dispozici jsou
dvě verze: Skříň „VX IT standard“ umožňuje statické zatížení 1500 kg podle zkušebního postupu Rittal nebo 1200 kg podle
certifikace UL. Varianta „VX IT dynamic“
umožňuje zatížení 1800 kg podle zkušebního postupu Rittal nebo 1500 kg podle
certifikátu UL.
Vše, co rack potřebuje
Pro individuální rozšíření je k dispozici široká
škála příslušenství, která zahrnuje možnosti
pro dveře a boční stěny, jakož i pro podlahu
a střechu, ale také inovace, jako je nová LED
lišta pro zobrazení stavu. Mezi další příslušenství patří výsuvy a pomůcky pro správu
kabelů a řešení pro monitorování, napájení
a správu aktiv v IT stojanu. Komponenty, jako
jsou PDU, systémy UPS, chladicí systémy
IT a monitorovací řešení, jsou k dispozici pro
vnitřní vybavení, jakož i moduly pro včasnou
detekci a hašení požáru.
www.rittal.cz
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ZALISOVÁNÍ PĚTI
MATIC A ŠROUBŮ
V JEDNOM KROKU

1
TOX® 4sloupový lis MAG 200
s pneumaticko-hydraulickým pohonem
TOX®-Powerpackage X-K 170.

Naše zkušenosti se systémovým
řešením výrobních strojů a znalosti
při zpracování funkčních prvků
nám pomohly dosáhnout
komplexní a efektivní řešení
ve výrobě autodílů.

2
Pneumaticko-hydraulický pohon
TOX®-Powerpackage X-K.
3
Pětibodový nástroj pro zalisování
matic a šroubů v jednom kroku.

1

K
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Není-li odpovědnost
za komplexní řešení,
může to zkomplikovat
realizaci projektu.

2

FOTO: TOX® PRESSOTECHNIK

oncoví uživatelé často řeší jeden
společný problém, a to, že potenciální dodavatel výrobního řešení má
své silné stránky v dané technologii, ale
potřebuje výrobce jednoúčelových strojů
k jeho implementaci. Nebo je naopak silný
v konstrukci jednoúčelových strojů, ale
musí koupit technologii nebo technologické
řešení. V obou případech existují problémy
s rozhraním a odpovědností za celé řešení,
což často komplikuje realizaci projektu.
Proto se téměř všechna výrobní odvětví a jejich dodavatelé raději spoléhají na
komplexní řešení z jednoho zdroje, což
platí zejména v náročném automobilovém
průmyslu.
Technologická společnost TOX® PRESSOTECHNIK toto splňuje ve všech oborech
zpracování a montáže plechů. Konkrétně to jsou technologie spojování plechů
TOX® – kulatý bod, různé procesy nýtování,
zalisování funkčních prvků apod. K tomu
patří pneumaticko-hydraulické a elektromechanické pohony, kompletní lisy a výrobní

stroje. Vlastní řídicí systémy, jednotky pro monitorování
procesu a software zapadají do celého sortimentu tak, aby
bylo možné zákazníkům nabídnout komplexní řešení z jednoho odpovědného zdroje.
Firma FFT Produktionssysteme o tom byla, v případě
poptávky od asijského výrobce automobilů, také přesvědčena. Úkol spočíval v zalisování pěti matic a šroubů do
přední příčné stěny automobilu v náročných podmínkách
sériové výroby.

Chcete něco
nového?

Modulární komponenty – optimální výrobní řešení
Inženýři z TOX® PRESSOTECHNIK sestavili ze širokého
sortimentu pohonů, komponentů pro lisy, řídicích systémů
a softwaru komplexní řešení. Vytvořili samostatnou „Stand
alone“ pracovní stanici založenou na standardním lisu.
Základ tvoří univerzální podstavec, na kterém je umístěn
TOX® 4sloupový lis MAG 200 s beranem a pneumaticko-hydraulickým pohonem TOX® Powerpackage X-K 170.
Maximální lisovací síla je 1627 kN. Do lisu jsou integrovány
5bodový nástroj, přimazávací systém, bezpečnostní řízení
TOX® STE-328 a pět jednotek pro monitorování procesů
TOX® EPW 400.

2
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Vyměnit staré za nové!

FOTO: TOX® PRESSOTECHNIK

Pracovní plocha lisu 1500 x 650 mm s otevřením nástroje
ca 190 mm zajištuje dostatek prostoru pro snadné založení
jednotlivých komponentů do horního a dolního nástroje.
Součástí dolního nástroje jsou snímače pro kontrolu
založení matic, šroubů a samotné přední příčné stěny.
Tloušťka materiálu stěny je 0,8 mm. Síla pohonu 1627 kN
tvoří dostatečnou rezervu pro zalisovaní všech šroubů
a matic. Aby bylo dosaženo co nejkratšího cyklového času,
je zpětný zdvih podporován dvěma pneumatickými válci.
Vysoká produktivita s jednoduchým ovládáním
Pro dosažení maximální spolehlivosti výroby je 5bodový
nástroj vybaven přimazávacím systémem a systémem pro
monitorování procesu. Snímače síly a dráhy integrované přímo v jednotlivých stanicích zajišťují spolu s vyhodnocovacími jednotkami TOX® EPW 400 kontrolu průběhu lisovaní.
Bezpečnost lisu zajištuje třístranný kryt s optickou závorou. Lis je tak bezpečný nejen pro obsluhu, ale i ostatní
osoby. Pro spuštění pracovního cyklu proto stačí i jednoruční ovládání.
Lis byl úspěšné zprovozněn a předán koncovému zákazníkovi. Díky dokonalé souhře všech součástí systému
včetně pětibodového nástroje má nyní zákazník k dispozici
výrobní zařízení, které si snadno poradí s požadovaným
výkonem při výrobě předních příčných stěn auta, a to ve
stanoveném čase.

nebo podobný pohon
jiné značky

Má Váš pohon TOX®-Powerpackage minimálně 10 let?
Máme pro Vás následující nabídku:
 Pošlete nám Váš pohon k
ekologické likvidaci
 Obdržíte speciální slevu 20%
na nový TOX®-Powerpackage
 Výhody pohonů TOX®-Powerpackage
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+ efektivní a šetrný k životnímu prostředí
+ tichý a rychlý
+ dlouhý servisní interval
+ velmi spolehlivý (záruka na 10 milionů cyklů v
průběhu 12 měsíců)
 Kontaktujte nás na :
cz.tox-pressotechnik.com

www.tox-pressotechnik.com
TOX® PRESSOTECHNIK s.r.o
Tuřanka 1314 / 110
627 00 Brno
Tel. +420 725 452 004
E-mail: info@tox-cz.com
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HISTORICKÝ ZLOM? SAMOZŘEJMĚ!
Změny ve světě a společnosti jsou trvalým jevem, zřejmě jsme právě
teď účastníky jedné z těch výrazných. Dění ve společnosti se promítá
i do vývoje techniky, přesně tak, jak je tomu u firmy Festo.

C

o se děje v oblasti, která je základem
průmyslové automatizace – pneumatických a elektrických pohonech?
Můžeme hovořit o kompletním restartu
a vypozorovat některé obecné trendy.
Vývoj neprobíhá rovnoměrně a v poměrně
krátkém období se právě nyní mění mnoho
základních komponentů.
Zmíněnými trendy jsou především zmenšování prostorové náročnosti a velký důraz
na zjednodušení obsluhy.

1 Menší rozměry válce DSNU-S vyniknou
ve srovnání se standardními válci DSNU.
2 Nová magnetická čidla na válce
SDBT-MSX s převratnou technologií
samočinného nastavení.

1

Tlumení bez námahy
Samočinně nastavitelné pneumatické tlumení v koncových polohách PPS má mnoho výhod – ta největší spočívá v nastavení
zcela bez obsluhy, zejména přihlédneme-li
k nedostatku kvalifikovaných sil v údržbě.
Nikdo nemusí nic nastavovat, na válcích
nejsou žádné seřizovací prvky, a přesto
vždy správně tlumí. Efekt tlumení je závislý
na rychlosti pohybu. Absence šroubů
znamená možnost zabudovat válce bez
obvykle vyžadovaného přístupu s nářadím.
V potravinářství je velkou výhodou hladký
povrch, který se snadno čistí a neulpívají na
něm žádné nečistoty.
První magnetická čidla na světě s učením
Podobné služby poskytnou nová magnetická čidla na válce SDBT-MSX s převratnou technologií, pomocí které se samo36 l 10-2020
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Trendy jsou
především
ve zmenšování
prostorové náročnosti
a zjednodušení
obsluhy.
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Softwarová pomůcka PositioningDrives
pomůže s návrhem, stačí zadat základní
parametry úlohy.

4

Nové pohony řady SMS se vyznačují
extrémní jednoduchostí.

5

Nejnovější jednotky EPCE jsou velmi
malé, přitom výkonné a rychlé.

činně nastaví a spínají
přesně na dorazu válce
(obr. 2).
Po upevnění čidla přibližně do požadované
oblasti už se o něj nemusíte starat. Po zastavení
pohybu válce čidlo zareaguje sepnutím. Pokud
se čtyřikrát po sobě válec
zastaví ve stejné poloze,
čidlo si hodnotu uloží
a od tohoto okamžiku se
bude chovat tak, jak jste
zvyklí. Samozřejmě jsou
k dispozici možnosti, jak
postupovat ručně, ale to budete potřebovat pouze ve výjimečných případech, např.
pro nastavení čidla v jiném místě, než je
doraz válce. K ručnímu nastavení slouží
dotykové tlačítko přímo na tělese čidla.
Elektrické pohony
Kromě menších rozměrů jde v elektrických
pohonech především o jednoduchost.

FOTO: FESTO

Pneumatické válce
Využitím nových technologií klesají náklady
a zmenšují se rozměry, jak uvidíme na
dvou nejprodávanějších skupinách těchto
pohonů.
• Válce DSNU: nová souběžná řada
DSNU-S plní beze zbytku požadavky doby.
Rozměry jsou výrazně menší, parametry
skvělé. Hodí se všude, kde jde o prostor.
Menší rozměry vyniknou zejména ve srovnání se standardními DSNU (obr. 1).
• Kompaktní válce ADN: nová řada
ADN-S je opět ukázkou nekompromisního
zmenšování – pohony jsou pravděpodobně
na trhu nejkratší svého druhu.
Výrazně menší nároky na prostor
v konstrukci stroje či zařízení jsou kromě
rozměrů dány hned dvěma patentovanými
prvky, které se naplno projeví i na ostatních
řadách válců.

FOTO: FESTO
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Spočívá nejen v provozu, ale i v možnostech výpočtů a návrhů správného typu
a velikosti.
Pryč jsou doby, kdy jste se bez odborníka neobešli. Software vám pomůže
s návrhem, postačí zadat základní parametry požadované úlohy (pomůcka pod
názvem PositioningDrives je k dispozici na
internetu – obr. 3). Obdržíte hned několik
variant, které obsahují: motor, případnou
převodovku, ovladač motoru a mechanický pohon. Nezáleží přitom na tom, zda
jde o přímočarý portál, letmý pohon nebo
rotační jednotku. Pokud byste potřebovali
ještě víc, např. celý manipulátor, stačí
otevřít další online pomůcku (pod názvem
HGO) a během deseti minut navrhnete
manipulátor nejen včetně motorů, ale
i s veškerým příslušenstvím – energetickými řetězy, slučovači signálů pro čidla apod.
Software rovnou připraví soubory s individuálním nastavením potřebných
parametrů pro ovladače motorů
– budou se vám hodit během
uvádění do provozu.
Uvedení do
provozu je velmi
snadné už u řady
s názvem OMS.

Jedná se o různé druhy mechaniky s motory a ovladači dodávanými jako jediná
sestava, snadno definovaná základními
parametry pohybu. Jednoduchost spočívá
v možnosti oživení za pomoci webové
stránky poskytované přímo ovladačem
motoru. Režim „ventil“ symbolicky navazuje na pneumatiku – stačí zapsat do

5

tabulky hodnoty cílové polohy, rychlosti,
zrychlení a případně síly pro jednotlivé pohyby a poté je spouštět binárními signály
podobně jako při spínání cívky ventilu.
Ovladač odpovídá signálem stejně jako
čidla na válci.
Extrémní jednoduchostí se vyznačují
zbrusu nové pohony řady SMS (Simplified
Motion Series – obr. 4). Slouží k přesunu
mezi koncovými dorazy. Vše potřebné
je přímo na motoru: veškerá elektronika
i tři nastavovací tlačítka. Postačí k tomu,
abyste si podle přání a intuitivně nastavili
rychlost pohybu v jednotlivých směrech,
případně také sílu a místo, odkud si přejete do režimu řízení síly přejít. SMS nabízí
řadu mechanických variant, jejich výběr
je podobný jako v pneumatice – postačí
síla, zdvih, hodnota zátěže a požadovaný
čas na přesun. Výjimečně malé a přitom
výkonné a rychlé jsou nejnovější jednotky
EPCE (obr. 5), které se poměrem výkonu
a rozměrů nejvíce přibližují pneumatickým
válcům. SMS je integrovaný celek, ke
kterému připojíte dva kabely s napájením a binárními signály. Zpětná vazba je
zajištěna signály stejně jako z koncových
čidel, případně lze pro sledování aktuálních hodnot využít komunikaci po IO-Link
(standardně je součástí pohonu). Ve
vašem rozvaděči nebude nic zbytečného
a pohyby rozjedete zcela bez PC a bez
softwaru!
Na uvedených příkladech je patrné, že
inovace přichází i tam, kde už se zdá, že
žádné převratné novinky přijít nemohou.
Dnes jde víc než kdy dříve nejen o úspory
při nákupu, ale zejména snížení nároků
na montáž, uvedení do provozu a údržbu.
Snad vám několik jednoduchých příkladů
může posloužit jako inspirace, až budete
hledat pohony, které se vyznačují velmi
malými nároky na pracnost.
www.festo.cz

▼ INZERCE

Poradenství: 800 383 313 | www.denios.cz

▼ INZERCE
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KONFIGUROVATELNÉ ELEKTRICKÉ
KLUZNÉ PŘÍVODY
Společnost Deublin uvedla na trh nové řady elektrických
kluzných kroužků SRC a SRD pro použití v balicích strojích
běžných v potravinářském, nápojovém a farmaceutickém
průmyslu a při výrobě dalšího spotřebního zboží.

www.bibus.cz

N

ové kluzné kroužky typu SRC
a SRD tohoto výrobce elektrických
kluzných přívodů nabízejí širokou
škálu možností, jak uspokojit potřeby
konstruktérů a provozovatelů moderních
balicích strojů. Tyto nové produkty se
vyznačují modulárním, konfigurovatelným
provedením obsahujícím až 40 elektrických kanálů; mohou pracovat rychlostí až
250 ot./min, což umožňuje rychlý výběr
produktů a celkově kratší dobu potřebnou
k výrobě.

Modelová řada SRC-30
Kluzný kroužek SRC-30 je spolehlivý,
nákladově efektivní a osvědčený produkt,
který spotřebiteli nabízí maximální efektivitu z hlediska modularity. Obzvláště je
vhodný pro kombinaci s rotačními přívody
tekutých médií. Tento kluzný kroužek je
určen pro průchod signálu či proudu
do 60 A. Svorkovnice na straně statoru
i rotoru umožňují jednoduché a rychlé
zapojení či odpojení.
Aplikace: Obalový průmysl, automatizace
a otočné stoly.
Modelová řada SRD-40
Tato řada SRD-40 je určena pro maximální
parametry až 99 kanálů, maximální napětí
640 V AC, proud do 60 A, nebo pro signál
do 1 A, a datovou komunikaci až do rychlosti 1 GB.
Aplikace: Obalový průmysl, automatizace,
otočné stoly a větrné turbíny. Běžně se
používá v balicích, etiketovacích a plnicích
strojích a s rotačními přívody.
38 l 10-2020
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Elektrické kluzné kroužky využívají pro
dlouhodobý provoz technologii nové generace.

2

Kluzný kroužek SRD v provedení Combo.

3

Kluzný kroužek SRD Combo ve vertikálním
provedení.

Nové kluzné
kroužky se vyznačují
modulárním,
konfigurovatelným
provedením.

Moderní procesy balení vyžadují, aby
stroje vykazovaly větší výkonnost a produktivitu. V rámci těchto zvýšených požadavků na stroje je potřebné větší množství
dat a jejich spolehlivější obousměrný
přenos při stále vyšších rychlostech (až
100 Mbps). Kluzné kroužky SRC a SRD
společnosti Deublin jsou zkonstruovány
tak, aby minimalizovaly jemné nečistoty,
které jsou kritické pro integritu přenosu
dat, a aby chránily před zvýšeným vlivem
elektromagnetického rušení (EMI), které
působí v mnoha výrobních prostředích.
Všechny modelové řady kluzných kroužků
SRC a SRD odpovídají náročným požadavkům.
Ing. Radek Adam, manažer produktu

FOTO: BIBUS

Modelová řada SRD-20
Kluzný kroužek SRD-20 je spolehlivý,
nákladově efektivní a osvědčený produkt
s vynikajícím výkonem pro mnoho aplikací. Díky unikátnímu provedení jde o velmi
univerzální kluzný přívod. Tento kluzný
kroužek umožňuje efektivní přenos signálu
i napájení.
Aplikace: Obalový průmysl, automatizace
a otočné stoly. Běžně se používá v balicích,
etiketovacích a plnicích strojích a s rotačními přívody.
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PANASONIC INDUSTRY:
JAK DÁT O SOBĚ VĚDĚT V PRŮMYSLU
Jak by to bylo jednoduché, pokud by se dal na stránkách časopisu
detailně popsat úspěšný projekt. Popsat krok za krokem technologie
i procesy, které zrychlily výrobu, snížily náklady a eliminovaly zmetkovitost.
1

1
Od miniaturního senzoru
až po řídicí systémy.
2
Jen 3 mm jsou potřeba pro
umístění senzoru.
3
Laserové svařování urychluje
výrobu a zvyšuje pevnost spoje.
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vynechat jméno výrobního závodu a nechat
v anonymitě i finálně
vyráběný produkt. A to
už začíná být trochu
problém, jak text zajímavě
zpracovat. Jen tak pro
ilustraci uvádím střípky,
které dokumentují, jak se
postupovalo.

2

Přes širokou škálu projektů realizovaných
společností Panasonic se jen část dočkala svého detailního popisu. Většinou lze
popsat, jakou technologií lze zlepšit nějaký
proces, ale na přání investora je potřeba

Duální drivery
dokáží ovládat dva
servomotory a ušetřit
tím finance i prostor
ve stroji.

Měření, a to nejen
elektrické energie
Měření elektrické energie
je dnes téměř samozřejmostí, ale systém pro
sběr dat je nejen o spotřebě, ale také kvalitě elektrické energie,
vyváženosti jednotlivých fází, navíc
s možností připojit a společně sledovat
i další veličiny, jako je stlačený vzduch,
voda, pára atd. V okamžiku nasazení
vám takovýto systém otevře možnost
diagnostiky zbytečných ztrát a plýtvání.
Je již pak velmi jednoduché díky porovnání
s historií či paralelní výrobní linkou analyzovat, zda k plýtvání dochází technickou
chybou či lajdáctvím. Vzhledem k detailnímu způsobu měření lze dohledat konkrétní
problém v podobě porouchaného stroje či
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elý článek by mohl být doplněn
obrázky s detaily provedení, grafem
navrácení investice a rozhovorem
s CEO o úspěšnosti celého projektu. Realita ale není až tak jednoduchá. Když pomineme, že bezproblémová implementace
nebude vypadat opravdově (nějaký zádrhel
se vždycky objeví), reálný popis nasazení
projektu není až tak zajímavý (nebo naopak je někdy velmi vzrušující) a největším
nepřítelem je strach z konkurence.
„Přece neukážeme konkurenci, jak
dobře to teď u nás funguje,“ je nejčastějším argumentem, proč není možné
uveřejnit nějakou fotku, plánek či graf. Je
to obava, že konkurence se dozví, jak lze
nějakou situaci vyřešit lépe, čímž ztratíme
naši výhodu. Jenže bez těchto detailů by se
z referenčního článku o úspěšném nasazení
nějaké technologie stal blábol bez konkrétního informačního obsahu.
Jak tedy šířit informace? Není to jednoduché, ale není to také neřešitelné. Někdy
se povede získat souhlas i z těch nejvyšších
pater managementu investora a pak je
možné daný projekt publikovat, ale většinou
je potřeba se smířit jen s možností informovat co a jak lze zrealizovat bez možnosti
uveřejnit konkrétní firmu, kde nasazení bylo
úspěšné.

Duální drivery pro servomotory
Standardním provedením řízení servomotorů je samostatná řídicí jednotka pro každý motor. V případě, že je potřeba řídit dvě
osy volnosti, pak lze nasadit duální drivery.
Tedy řídicí jednotky, které při srovnatelné
velikosti dokáží ovládat dva servomotory
a ušetřit tím nejen finance, ale i prostor ve
stroji. Samozřejmě se všemi benefity, které
tato technologie umožňuje. Jen namátkou zmíním řízení RTEX nebo EtherCAT
a u motorů velmi přesný 23bitový enkodér
(volitelně inkrementální nebo bezbateriový
absolutní).
Pro projekt s desítkami os volnosti, navíc
v třífázovém 400V provedení, přináší řada
Minas A6 Multi (Book type) benefit v ušet3
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ření až 64 % místa (25 mm na jednu
osu). Jde o modulární liniové provedení
řídicích jednotek s centrálním napájením
šířeným po sběrnici bez nutnosti jakéhokoliv šroubovaného spojení. Výběrem
z 18 bezpečnostních funkcí je možné
implementovat bezpečnost na specifickou
úroveň bez speciálních bezpečnostních
PLC a další elektroniky. „Book type“ se
tvarem podobá knize a při rozšiřování
systému opravdu stačí „novou knížku do
knihovny zasunout“.
Miniaturní senzory
Stavba nového stroje či výrobní linky je věc
náročná, ale přináší radost. Vše je možné
si naplánovat, a předem myslet na umístění
detekčních senzorů, motorů i řídicích PLC.
Potíž nastává, pokud je třeba stroj rekonstruovat, a nikde není místa nazbyt.
Pro taktový případ jsou ideálním řešením
miniaturní senzory s vestavnou hloubkou
pouze 3 mm. Ty se vejdou téměř všude
a s váhou do 15 g je bezproblémové umístění i na pohyblivé části stroje. V tomto
případě si musíme, na rozdíl od široké nabídky dalších senzorů, poradit bez IO-Link
sběrnice, ale i u takto malého senzoru
lze volit mezi PNP a NPN nebo variantou
s čelním či bočním snímáním.

LMP
„Nahrazení etiketovacího stroje a dvou
inkjetových tiskáren systémem laserového
popisování byla nejlepší investice v poslední
době,“ jak popisuje šéf správy montážních
linek ve výrobním závodě spotřební elektroniky. Zde je potřeba uvést, že s původním
zařízením nebyly nějaké zásadní problémy,
a přesto nasazení popisovací technologie
bez nutnosti jakéhokoliv spotřebního materiálu přineslo řadu nesporných výhod. Vyšší
rychlost popisu umožnila větší propustnost
výroby, větší modularita popisu a jeho
průběžné čtení přineslo přesnost již do průběhu výroby a v neposlední řadě naprostou
eliminaci spotřebního materiálu. Již žádné
štítky, doplňování inkoustu či logistika s objednáváním tohoto spotřebního materiálu.
„Konečně máme technologii, o které nikdo
nemluví,“ dodává nakonec.
Laserové svařování
Při transmisním (propustném) svařování
prochází paprsek laseru prvním materiálem –
ten musí být pro laserové světlo propustný –
a dopadá na povrch absorbujícího materiálu.
Ten se absorpcí záření ohřívá a taví (plastifikuje). Přenosem tepla se zahřívá i první
materiál a obě taveniny se vzájemně mísí. To
je velmi krátká definice jak ke svaru dojde.
Jde o výrazně kvalitnější spoj v porovnání
s lepením, který je vytvrzen v řádově kratším
čase a opět i zde platí, že technologie nepotřebuje žádný spotřební materiál.
To je jen stručný výčet toho, co bylo
realizováno a detailní popis zůstane pravděpodobně navždy schován pod pokličkou
konkurenční cenzury.
WAPIC
V rámci průmyslové divize firmy Panasonic
byly dříve jednotlivé výrobkové skupiny
(např. elektronické součástky, senzory,
svařovací roboty, osazovací automaty,
řídicí systémy apod.) zastoupeny různými
prodejními kanály. Panasonic nyní tyto
produktové skupiny slučuje do jednoho
širokého portfolia a všechny s průmyslem
související aktivity budou nově zastřešeny
značkou Panasonic Industry.
Tomuto tématu, včetně představení
produktových skupin, služeb a klíčových
projektů, se věnuje podzimní seriál virtuálních seminářů WAPIC (Webová Akademie
Panasonic Industry Czech). Vždy v půlhodinovém vstupu se pozornost věnuje
konkrétnímu tématu zakončenému blokem
otázek a odpovědí.
Více informací je na www.panasonic-electric-works.cz, ale můžete poslat
e-mail (info.pewczs@eu.panasonic.com)
nebo zavolat (541 217 001) a my vás budeme informovat o konkrétních termínech
a tématech s dostatečným předstihem.
Luděk Barták
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chybného přístupu obsluhy. Kde je měření, tam je i možnost nápravy.
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POHONY BONFIGLIOLI
S PLATFORMOU EVOX
Nabídku italské firmy Bonfiglioli, kterou na
českém trhu zastupuje společnost AMPO,
rozšířila nová koncepce pohonu s platformou
EVOX pro kategorii motorů s převodovkou.

Platforma EVOX
se vyznačuje
jednoduchou a čistou
konstrukcí.

Tak je možno elektropřevodovku montovat
do jakékoliv polohy. Výběr kvalitních
komponent, specifický design ozubených
kol s nízkou hlučností a široké využití procesů broušení činí z EVOXu podle výrobce
referenční produkt z hlediska spolehlivosti
a efektivity.
Prvními produkty platformy motoru
s převodovkou EVOX jsou nové pohony řady helical In-Line Gearmotor CP
v kombinaci s novými, vysoce účinnými
asynchronními elektromotory IE3. Synergie
mezi těmito dvěma novými koncepty
vytvářejí efektivní, silný a jednoduchý
ekosystém převodového motoru. In-line
převodovky budou v první fázi uvedeny
v 6 různých variantách (55, 100, 200, 335,
500, 650 Nm) s výkonem motoru v rozmezí
od 0,12 do 15 kW IE3.
Převodové motory budou k dispozici
jak v kompaktních, tak i IEC přírubových
verzích, což umožní volbu mezi standardizovaným motorem a rozměrově optimalizovanou konfigurací. BXN motor, standard
IEC a motor MXN (kompaktní verze) sdílejí
většinu konfigurace a možností včetně
dynamických brzd, přírůstkových a absolutních kodérů, teplotních senzorů a spínačů.
Nová standardní svorkovnice motoru je
tvarována s 9 PIN konektory pro až
8 různých napětí při napájení 50 Hz nebo
60 Hz s jediným vinutím, což je vhodné
pro trh EU, USA, Indie a Austrálie. Dalších
6 vinutí pokrývá zbytek světa.
Monitoring i bez senzorů
Vývojový tým společnosti Bonfiglioli navrhl
platformu EVOX tak, aby umožňovala sledování stavu a prediktivní údržbu jak senzorově,
tak i bez senzorů. Pro převodový motor
EVOX CP byl vyvinut kompletní matematický
model vztahující se k tepelnému chování
převodových motorů s elektrickými proměnnými, což umožňuje efektivní monitorování
stavu bez senzorů a prediktivní údržbu přímo

Produkt s vysokou efektivitou
Novinka nabízí inovativní koncepci mazání,
která eliminuje potřeby změny hladiny oleje.
42 l 10-2020

EVOX CP umožňuje monitorování stavu bez senzorů
a prediktivní údržbu přímo řízenou vlastními měniči.

Díky vylepšené
koncepci modularity
je nová platforma
vhodná pro jakékoli
aplikační prostředí.

řízenou vlastními měniči AxiaVert, které
fungují jako hraniční počítač.
V blízké budoucnosti by měla
platforma EVOX zahrnovat další rozšíření
sortimentu.
Ing. Roman Poul
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ově vyvinutá platforma, jejíž vývoj
charakterizuje efektivita, spolehlivost,
modularita a výkon, představuje krok
vpřed pro produktovou řadu pohonů italského výrobce s řešeními pro široké spektrum
aplikací. Díky vylepšené koncepci modularity
se EVOX vyznačuje jednoduchou a čistou
konstrukcí, dále pak volitelnou ochranou povrchu C3/C4 nebo hodnocením ATEX (ochrana proti výbuchu). Převodovka EVOX CP,
která měla být vystavena jako žhavá novinka
v expozici společnosti AMPO na MSV v Brně,
je ideální i pro aplikace s vyšší přesností, a to
díky snížené konfiguraci vůle.

Poté, co bylo rozhodnuto o zrušení letošního
MSV v Brně, kde žďárská společnost AMPO patří
k tradičním vystavovatelům, pozvala zákazníky
koncem září na návštěvu k sobě.
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OPEN DAYS ZASTOUPILY VELETRH

DÁVÁME VĚCI DO POHYBU…
Hledáte-li spolehlivého dodavatele strojírenských
komponentů pro Vaše stroje, který Vám pomůže
realizovat Vaše plány a u kterého naleznete vše
pod jednou střechou, tak jste ho právě našli.
Pomůžeme Vám s výběrem motoru či převodovky,
nabídneme Vám komponenty pro stavbu strojů
a dopravních cest, navrhneme pneumatické obvody
a dodáme Vám lineární pohony a posuvy včetně
kuličkových šroubů. Produktů máme skladem
samozřejmě daleko více, dělá to něco okolo
80.000 obchodovatelných položek.
V případě zájmu se na nás neváhejte obrátit,
rádi Vám poskytneme odborný servis.
servi

S

trojírenského veletrhu v Brně se
společnost AMPO zúčastňuje už od
svého založení v roce 1994. Tento
způsob prezentace včetně aktuálních novinek byl podle jednatele a zakladatele firmy
Oldřicha Poula vždy nejvhodnější formou,
a ještě před dvěma desítkami let prakticky
jedinou možností, jak se komplexně představit strojírenské veřejnosti. A i když rychlý
nástup dalších variant, jak zákazníkům
dodat nové informace ubral na vypovídající
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Naším záměrem bylo
ukázat zákazníkům
naše zázemí,
potenciál firmy,
skladové zásoby,
výrobu a montáž
jak pohonů, tak
i lineárního vedení.
schopnosti veletrhů, v žádném případě
nenahradil to nejdůležitější, co veletrh může
poskytnout – osobní kontakt se zákazníky,
ať již stávajícími nebo novými.
A tak vždy před přípravou dalšího ročníku
veletrhu vyvstala diskuze, zda „jít či nejít“,
protože finanční náklady na realizaci účasti
firmy na veletrhu jsou značné a návratnost
již není taková jako dříve. Dosud však vždy
zvítězil argument, že se zákazníky je potřebné se sejít, zhodnotit uzavřené obchody,
projednat možnosti další spolupráce
a především společensky vzájemné dobré

kontakty oživit.
Letos ale do plánů zasáhla „vyšší moc“
a MSV byl zrušen. Proto vedení firmy
rozhodlo o alternativním řešení nahradit veletržní výpadek uspořádáním „Otevřených
dnů v AMPU“, kde se firma mohla vypořádat s nastavením požadovaných opatření
proti šíření koronaviru a dodržet nezbytné
hygienické podmínky pro návštěvníky.
„Pochopitelně jsme nemohli v plné míře
představit veškerý sortiment nabízených
strojírenských výrobků. Ale o to v současné
době ani tak nešlo. Naším záměrem bylo
ukázat zákazníkům naše zázemí, potenciál
firmy, skladové zásoby, výrobu a montáž
jak pohonů, tak i lineárního vedení. Návštěvníky zaujal způsob skladování jednotlivých komponent ve třech automatických
skladovacích systémech, které jsou výsledkem postupné modernizace skladových
prostor a nezbytné pro efektivní přípravu
montáže. Neméně důležité bylo i seznámení
se s personálem, který pro ně jejich zakázky
montuje, kompletuje a připravuje k odeslání,“ vysvětluje Oldřich Poul.
I když současná situace ovlivněná
každodenní masáží, dramatickými statistikami ve sdělovacích prostředcích a sérií
chaotických vládních nařízení a omezování,
takovýmto akcím příliš nepřeje, s uspokojením firma mohla konstatovat, že záměr
byl správný a svůj účel splnil. „Věříme, že
další ročník MSV už bude probíhat v normálních podmínkách a za dostatečné účasti
vystavovatelů i návštěvníků,“ doplnil Oldřich
Poul.
Petr Kostolník

Pohony a elektromotory

Lineární
systémy

Komponenty
dopravníků

AMPO s.r.o.
Brněnská 2345/43
591 01 Žďár nad Sázavou
Tel.: +420 566 686 111
Fax: +420 566 686 112
E-mail: ampo@ampo.cz

Strojní
komponenty

www.ampo.cz
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JAK SKLADOVAT HOŘLAVINY
BEZPEČNĚ A PODLE PŘEDPISŮ?
Správné skladování hořlavin a jiných nebezpečných látek
dle platných předpisů je velice důležitý faktor, jehož podcenění
by mohlo mít nedozírné následky.

Nástrahy při skladování hořlavin
V tomto článku si přiblížíme úskalí plynoucí
ze skladování hořlavin ve skladových halách
logistických parků. Mnoho nájemců či
uživatelů průmyslových skladových hal manipuluje v rámci své podnikatelské činnosti
s hořlavinami. Problém při skladování hořlavin v těchto skladových halách logistických
parků bývá už v jejich stavebním řešení,
protože tyto haly často nejsou zkolaudovány pro skladování většího množství hořlavin.
S tímto problémem se především potýkají
logistické firmy, které provádí distribuci
například drogistického zboží pro jiné firmy.
Takový sortiment v sobě totiž zahrnuje
značné množství hořlavin v podobě parfémů, sprejů, barev, rozpouštědel atd.
Klíčovým aspektem pro bezpečné skladování hořlavin je rozčlenění skladovacích
prostor do tzv. požárních úseků. Obecně
platí, že lze každý stavebně a požárně oddělený prostor v objektu chápat jako jeden
44 l 10-2020

Skladovací kontejnery s certifikovanou
požární odolností
lze umístit do
stávajících skladů.

Více informací ohledně skladování ve
skladech s požární odolností naleznete
na www.denios.cz.

FOTO: DENIOS

S

polečnosti zabývající se skladováním
a manipulací s takovými látkami by
rozhodně měly mít tuto problematiku
v malíku. Je třeba si uvědomit, že vhodné skladování hořlavin může v budoucnu
zachránit nejen vaši provozovnu, pracovní
stroje a zařízení, ale i lidské životy. Správný
způsob skladování přispívá také k minimalizaci nežádoucích dopadů a škod na životní
prostředí.

které nemají vlastní vhodné skladovací
prostory, dostává v rámci své podnikatelské činnosti do patové situace. I zde však
existuje jednoduché a velice praktické řešení. Společnost DENIOS, výrobce skladovací
a manipulační techniky s dlouholetou praxí,
přináší na trh promyšlené řešení, které
spočívá v integraci skladovacích kontejnerů
s certifikovanou požární odolností do stávající infrastruktury skladové haly. Jednotlivé
skladovací kontejnery jsou koncipovány
pro uložení většího množství hořlavin
a tvoří tak plnohodnotné samostatné
požární úseky. Speciální skladoJednotlivé
vací kontejnery tedy předstaskladovací
kontejnery jsou
vují skvělé řešení této situace,
koncipovány pro uložení
a to bez nutnosti stavebních
většího množství hořlavin
úprav či stěhování se na jinou
a tvoří tak plnohodnotné
adresu.
samostatné požární
samostatný požární úsek. Za
„Uskladnění většího množství
úseky.
účelem minimalizace rozsahu
nebezpečných látek ve sklaškod při případném požáru je
dovacích kontejnerech s požární
povoleno v běžném požárním úseku
odolností představuje často nejrychlejší
bez dalších opatření umístit nanejvýš
a nejekonomičtější cestu, jak tento problém
250 litrů hořlavých kapalin, z toho maximálvhodně vyřešit,“ říká Radek Zajíc, obchodní
ně 50 litrů hořlavin I. třídy nebezpečnosti.
ředitel firmy DENIOS. Protipožární konUvědomme si tedy, že běžná skladovací
tejnery DENIOS zcela vyhovují zákonným
hala s regály tvoří pouze jeden samostatný
i bezpečnostním požadavkům, neboť jsou
požární úsek, a proto je uskladnění většího
vybaveny integrovanou záchytnou vanou,
množství hořlavin bez nutnosti stavebních
odvětráváním dle ČSN 65 0201 a dispoúprav takové haly z hlediska předpisů
nují certifikovanou požární odolností. Jsou
a bezpečnosti zcela nevhodné. Prováděschváleny pro skladování hořlavin a dalších
ní stavebních úprav v již zkolaudované
nebezpečných látek.
skladové hale navíc většinou nepřipadá
Uváděné protipožární kontejnery jsou
v úvahu, protože mnoho firem je ve skladok dispozici v různých velikostech skladových halách pouze v nájmu a pronajímatel
vací plochy, a to od malých protipožárních
s takovými úpravami nemusí udělit souhlas,
skladů se skladovací plochou cca 2 m2 až
po rozměrově větší požárně odolné sklady
případně na realizaci vhodných stavebních
o výměře až 22 m2. V závislosti na typu
řešení není dostatek času.
skladu nabízejí požární odolnost REI až
120 minut zevnitř i zvenku dle EN 13501-2.
Jak na hořlaviny chytře a bezpečně
Díky těmto mobilním skladům s požární
Z výše uvedeného by se tedy na první poodolností můžete získat v krátké době
hled mohlo zdát, že se mnoho společností,
předpisům odpovídající samostatné požární
úseky bez nutnosti stavebních úprav stávajícího objektu a jednotlivé kontejnery lze
navíc umístit v rámci jedné skladovací haly
v neomezeném počtu.
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PŘESNÉ OBRÁBĚNÍ NA G150
Německý výrobce obráběcích strojů Grob-Werke uvedl na svých
virtuálních dnech otevřených dveří mj. i novinku G150 – 5osé
univerzální obráběcí centrum.

T

FOTO: archiv

oto nejmenší zařízení řady G je vhodné pro přesné strojírenství, letecký průmysl, výrobu lékařské techniky, nástrojů
a forem. Díky přímým a absolutním systémům pro měření
dráhy ve všech osách a vysokou stabilitou konfigurace dynamické osy umožňuje výrobu i složitých, vysoce přesných komponent
s maximální spolehlivostí procesu. Statická přesnost byla vylepšena inovativní metodou nastavení a tepelnou stabilitu zajišťuje
aktivní chlazení všech relevantních komponent. Zahřívací cyklus
stroje je individuálně přizpůsoben reálné situaci – stroj na základě
geometrických parametrů detekuje, kdy lze zahájit výrobu a kdy
ukončit zahřívací cyklus. Je-li požadována rekalibrace, software
okamžitě informuje obsluhu. V kombinaci se systémem skladování palet lze dokonce zahájit kalibraci zcela automaticky.
Novými prvky v modulárním volitelném systému jsou vřeteno
HSK E40 s rychlostí až 42 000 ot./min a kompaktní stůl s centrálním upínáním.
▼ INZERCE
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Převodovvky
a elektrromotory

Řešení pro pohyb
Více než 60 let jsme světovými specialisty
na mechanický pohon. V současnosti patříme
k největším dodavatelům strojních komponent
na Českém a Slovenském trhu, přičemž si zakládáme
na co nejkratších dodacích termínech.
Jednou z priorit společnosti Chiaravalli Group Spa
je neustálý vývoj a rozšiřování své nabídky vedoucí
k maximálnímu uspokojení potřeb zákazníka.
Námi nabízené komponenty dokáží přenést kroutící
moment od samého počátku, až po ﬁnální výstup.
Zjednodušeně řečeno nabízíme vše počínaje elektromotory, převodovkami, až po díly přenášející výkon
řetězem, řemenem či ozubením.

Díly nářezových
strojů
Normaalizované
strojní díly
Chiaravalli CZ a.s.
Průmyslová 2083
594 01 Velké Meziříčí
Tel.: +420 566 502 030
Fax: +420 566 502 040
E-mail: obchod@chiaravalli.cz

www.chiaravalli.cz

Zakkázkková
výroba
Díly pro
motocykkly

... hlavně si zapamatujte toto:
*

Tel.: +420 603 232 151
Nad Vršovskou horou 88/4, 101 00 Praha 10
E-mail: info@tibbis.cz g www.tibbis.cz

* s E z á r u ko u a ž 10 l E T !
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MURRELEKTRONIK VYŘEŠIL PROBLÉM
S ODPOREM SMYČKY
Selektivní monitoring kanálů je důsledkem jevu, který se objevil
teprve se zavedením elektronicky řízených zdrojů napájení na trh.

1

1

Hledání odhalilo banální příčinu:
Odpor smyčky!

2

MICO Pro s integrovaným napájením.

3

Štíhlejší MICO zabere méně místa
ve spínací skříni.

v transformátorových zdrojích využívaných
do té doby došlo k nezjištěnému zkratu,
instalace se následně přehřála a mohlo dojít
i k požáru. S elektronicky řízenými zdroji
si naproti tomu uživatelé kupovali moderní technologii a současně vyšší provozní
spolehlivost.

Argument: vysoká ochrana proti zkratu
Na začátku 90. let minulého století mělo
dojít k velké změně při konstrukci zařízení
spočívající v přechodu od transformátorů
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k elektronickým zdrojům napájení. Pouze
malá skupina lidí se odvážila využívat výhod
těchto nových zařízení. Regulované napětí
24 V DC a zkratová ochrana podle pevně definované charakteristické křivky zjevně zněly
příliš dobře na to, aby to mohla být pravda.
Od té doby však byl vzestup elektronicky řízených zdrojů napájení nezastavitelný
a stále více výrobců zařízení chtělo těžit z jejich výhod. Navíc vysoká ochrana proti zkratu byla přesvědčivým argumentem. Pokud

Selektivní monitoring
kanálů byl pouze
jedním z argumentů
ve prospěch systému
MICO.

Odpor smyčky jako zlo
Jak se však mohlo stát, že zdroje napájení
ve spínacím režimu se všemi jejich výhodami
nebyly schopné spolehlivě vybavovat miniaturní jističe? Tato otázka nejenže vyvedla
výrobce elektronicky řízených zdrojů napájení z letargie, ale přivedla také dodavatele
automatizačních řešení k experimentování.
Dnes již není možné zjistit, kdo mohl nakonec zvolat „heuréka“. Zajímavější je výsledek
nespočetných testů a výpočtů, a to zejména
proto, že odhalily vcelku banální příčinu,
proč k aktivaci miniaturních jističů nedocházelo: Odpor smyčky! Elektronicky řízené
zdroje napájení, tak nadšeně oslavované na
trhu díky tomuto odporu, prostě nedokázaly
poskytovat proud potřebný k této aktivaci po
dobu alespoň 100 ms.

FOTO: Murrelektronik

C

o si představit pod pojmem „selektivní monitoring kanálů“? Odborníci,
kteří odstraňovali závady stroje, to
dobře vědí. Nákladné je to zejména u složitých systémů, u kterých spínané zdroje
napájení elektronicky regulují napětí a proud
na výstupu.
Je možné, že v případě zkratu nebo přetížení reagují sekundární pojistky pomaleji než
jednotka zdroje, a proto tato selektivita neplatí.
To vede ke kritickým situacím, jako jsou poklesy napětí, v nejhorších případech dokonce
ke vznícení kabelů. Jak je však možné, že tato
ochranná zařízení nereagují? Pro odpověď se
musíme vrátit téměř o 30 let zpátky.

Hledání zkratů mimo řídicí skříň
Jak to však bylo se zkraty mimo spínací
skříň? Výstupní strana miniaturních jističů,
v praxi často kombinovaná s kontaktem
pro signál vedoucí do řídicího systému,
spolehlivě detekovala přetížení a zkraty
v místě provozu. Proč tedy tuto formu
ochrany, která byla po desetiletí vyzkoušená, nezachovat? Podle názoru mnohých
uživatelů to, co bylo dobré a správné
pro transformátorové napájecí jednotky, muselo logicky být pro elektronicky
řízené zdroje ještě lepší. Tento nesprávný
předpoklad způsobil v následujících letech
stavy zoufalství u mnoha elektrikářů při
odstraňování vzniklých závad. Pokud byl
např. příčinou kabel s poškozenou izolací
ve vlečném řetězu, jen jeho nalezení trvalo
mnoho hodin až dní.

2
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Výpočet odporu smyčky
Abychom mohli pochopit, proč je tato
nejmodernější technologie navzdory všemu
tak problematická, je nutné učinit krátkou
odbočku k základům konstrukce strojů.
Až do doby před 30 lety bylo běžnou
praxí používat k ochraně instalací v terénu
miniaturní jističe typu C. Co to znamená ve
spojení se zdrojem ve spínacím režimu, je
objasněno na následujícím příkladu, ve kterém je použit automatický stroj se jmenovitým proudem 6 A.
Podle vzorce 14 x Ijmen, to vyžaduje
vypínací proud 14 x 6 A, což při vynásobení
odpovídá hodnotě 84 A. Aby však zdroj 24 V
vůbec dokázal těchto 84 A zajistit, jeho
odpor nesmí překročit 286 mΩ.
Že je tato hodnota odporu nereálná, je
možno uvést na příkladu, ve kterém se zjistí
odpor smyčky senzorového kabelu dlouhého 5 m o průřezu vodiče 0,34 mm2. Jeho
odpor se vypočítá podle vzorce R = ρ x l / A,
kde proud (l) je vynásoben dvěma z důvodu
odchozích a vratných vedení.
Pokud nyní použijeme jednotlivé hodnoty
se zohledněním měrného odporu ρ mědi
(0,0178 Ω x mm2/m), dostaneme výsledný
odpor 520 mΩ. Spolu s dalšími odpory
rozvodného vedení a pramenů vodičů, jakož
i s vnitřními odpory miniaturních jističů
a svorek, bude celkový odpor vyšší než
1,3 Ω.
Při použití ve vzorci U = R x I to znamená,
že v elektronicky ovládaném 24V zdroji je
možný maximální tok proudu 18,18 A. Ten
však není dostatečný pro aktivaci jističe typu
C se jmenovitým proudem 6 A. Jak vyplývá
z výše uvedeného, musel by být nejméně
84 A.
Grandiózní nástup inteligentního
systému MICO
Skutečnost, že spínací napájecí jednotky nedokáží zajistit požadovaný vypínací
proud pro miniaturní jističe, mělo zajímavé
důsledky. Někteří výrobci strojů a zařízení
náhle začali vyvíjet aplikace se čtyřmi zdroji
namísto jednoho s cílem snížit následky

ných kanálů tak, že v případě zkratu nebo
přetížení vypínají, jakmile je to nutné, avšak
co možná nejpozději. Moduly, jejichž proudový rozsah je možno fixovat, se tak staly
zvlášť vhodnými pro aplikace, ve kterých je
nutno chránit větší počet senzorů a akčních
členů s podobnými požadavky.
Štíhlý napájecí systém
Selektivní monitoring kanálů byl pouze
jedním z argumentů ve prospěch systému
MICO. Při konstrukční šířce 72 mm bylo
toto zařízení již o 36 mm štíhlejší než čtyři
miniaturní jističe, každý s jedním předtím
používaným signálovým kontaktem, přičemž
zkušenosti ukázaly, že tento přístup jištění
v kombinaci s elektronicky řízeným zdrojem
vůbec nefungoval. Takže oněch 108 mm na
liště DIN, která byla do té doby používána,
bylo ztrátou času.
Dále spoustu montážního času zabralo
zapojení všech čtyř miniaturních jističů s odpovídajícími signálovými kontakty. Z tohoto
důvodu byl navržen systém MICO pouze
s jedním společným potenciálem, ze kterého
je možno získat přístup ke všem jednotlivým
kanálům.

3

přetížení a zkratů na minimum.
V dnešní době jsou stále na trhu aplikace,
ve kterých dvě spínací napájecí jednotky
napájejí elektronické komponenty a regulátor
v řídicí skříni a další dvě pohony a senzory
na místě. Tento přístup je však drahý, protože vyžaduje tři elektronicky řízené zdroje
napájení navíc.
Kromě dodatečných pořizovacích nákladů
vyžadují tyto zdroje prostor v řídicí skříni,
navíc neřeší problém. Větší smysl by mělo
vytvořit menší jednotky se spotřebiči tak,
aby v případě poruchy nedošlo k vypnutí
poloviny stroje.
Vypnout tak brzy, jak je nutné,
ale tak pozdě, jak je možné
Společnost Murrelektronik se s těmito problémy poprvé setkala v roce 2003 a reagovala rychle. Již po roce vývoje představili
inteligentní napájecí systém MICO (Murrelektronik Intelligent Current Operator) pro aplikace 24 V DC u spínaných zdrojů, a reakce
na trhu byla nadšená. S tímto řešením uspěli
při navrhování vypínacích funkcí sledova-

JEDNO ŘEŠENÍ
PRO CELÝ SVĚT
Murrelektronik nabízí portfolio řešení pro
multinormní zdroje napájení. Díky četným
certifikátům splňuje všechny příslušné
normy, aby toto řešení bylo možno používat
celosvětově.

Bez potřeby naddimenzovaných
zdrojů
Protože firma nebyla spokojena s prvním
nejlepším navrhnutým řešením, opatřili
svůj inteligentní napájecí systém funkcemi
ušitými na míru potřebám v konstrukci strojů
a zařízení. Tyto funkce zahrnují kromě jiného
i kaskádové spínací chování.
Tato metoda distribuuje spínací špičky,
takže naddimenzované zdroje napájení již
nejsou zapotřebí. Během tohoto procesu
připojené kanály nabíhají online s časovou
prodlevou přibližně 70 ms. Ačkoliv tento
proces zabere u čtyřkanálového zařízení
pouze něco málo přes 200 ms, již to stačí
pro dimenzování spínaných zdrojů podle
výkonu, který je aktuálně zapotřebí. To šetří
místo v řídicí skříni a snižuje pořizovací náklady, protože spínací špičky jsou tím dobře
kompenzovány.
MICO monitoruje milióny
proudových drah
Se svými inteligentními funkcemi si systém
MICO od svého uvedení na trh před
16 lety vysloužil důvěru mnoha výrobců
strojů a zařízení na celém světě. Do konce
roku 2019 bylo celosvětově realizováno
8 561 513 monitorovaných proudových drah
zaručujících vysokou provozní spolehlivost
v širokém rozsahu aplikací.
V důsledku této enormní poptávky po
„Bezpečnosti od Murrelektronik“ skupina
výrobků MICO během této doby úspěšně rostla a dnes nabízí řešení šitá na míru
každé aplikaci. A trh tuto univerzálnost velmi
oceňuje.
www.murrelektronik.cz
techmagazin.cz l 49
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POUŽITÍ METODY TFM S FUNKCÍ OBÁLKY
Metoda TFM (Total Focusing Method) představuje nedávno zavedený
a uznaný postup nedestruktivního hodnocení materiálů a struktur.

U

rčité předpisy a normy již nyní obsahují oddíly týkající se záznamu s dokonalou maticí (FMC) a metody TFM
při nedestruktivním zkoušení. Následující
text představuje postup při výpočtu obálky
snímku získávaného metodou TFM a výhody
používání této obálky jako součásti řešení,
které je ve shodě s příslušnými předpisy
a normami.
Obálka TFM je získávána normalizovaným
vypočítáváním dvou rozdílných snímků TFM
– prvního vypočítávaného ze standardního
záznamu s dokonalou maticí (FMC) a druhého vypočítávaného za použití záznamu FMC
zpracovávaného Hilbertovou transformací.
Výsledný snímek s obálkou TFM poskytuje
lepší základ pro použití metody amplitudového určování velikostí, jelikož je odolnější proti
kolísání amplitudy ve srovnání se standardním oscilačním snímkem TFM získaným při
totožném rastrovém rozlišení. Oproti standardnímu oscilačnímu snímku TFM je proto
pro obálku možné nastavovat hrubší rozlišení rastru, a tak snižovat celkovou náročnost
výpočtu. V konečném důsledku lze zvyšovat
výslednou rychlost pořizování snímku.
Některá zařízení pro NDT, jako např.
detektor vad OmniScan X3, umožňují zobrazování za použití metody TFM v reálném
čase. Tato metoda je založena na získávání součtu většího počtu hodnot amplitud
měřených elementárním amplitudovým
snímáním. Snímky jsou oscilačního typu,
protože zvuková vlna má původ v základním amplitudovém snímání. Charakterizační schémata v aplikacích pro NDT naproti
tomu představují amplitudové postupy,
u nichž lze oscilační chování považovat za
nadbytečný akustický artefakt. Běžný po-
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stup spočívá v usměrňování amplitudy tak,
aby získávaný obraz měl přísně kladné
hodnoty. I když může usnadnit interpretaci
obrazu ve vztahu k jeho plně oscilačnímu
protějšku, použití obálky signálu může
dále zlepšit výsledky získávané charakterizací a reálně zvýšit rychlost pořizování

1

Vlevo – snímek TFM
postranního vrtaného otvoru
(SDH) s přísně kladnými
hodnotami amplitud a oscilací
signálu (tj. standardního snímku
TFM). Rozlišení rastru činí
0,08 mm (λ/8,1) a maximální
amplituda 108,7 %.
Vpravo – snímek téhož prvku
SDH při použití obálky TFM.
Rozlišení rastru činí 0,16 mm
(λ/4,0) a maximální amplituda
122,6 %.

2

Typický impulz modulovaný
pomocí Gaussovy řady, kde je
znázorněn skutečný a pomyslný
díl s vypočítanou obálkou.

3

Typické impulzy |z(t)|ei(ωt+ϕ)
modulované pomocí Gaussovy
řady s rozdílnými fázovými
posunutími ϕ. Obálka z(t)
signálů je zřetelně nezávislá
na okamžité fázi analytického
signálu.

záznamů oproti standardnímu oscilačnímu
snímku TFM.
Použití takového oscilačního snímku TFM
je však spojeno s několika nevýhodami.
Rozlišení rastru (tj. vzdálenost mezi dvěma
pixely ve snímku) musí činit přibližně λ/8,
aby bylo ve shodě s předpisy. Hodnota λ je

FOTO: Olympus

1

4

5

4
Část pořízeného
elementárního
amplitudového
snímku (ze záznamu
FMC).
5
Stejný amplitudový
snímek společně
s jeho Hilbertovou
transformací
a vypočítanou
obálkou.

FOTO: Olympus

vlnová délka, která je ve vztahu s centrální
frekvencí sondy a rychlostí šíření zvuku
v součásti. Malé rozlišení rastru je spojeno
s vysokou náročností výpočtů, což má za
následek nižší rychlost pořizování snímků.
U oscilačních snímků TFM je také nepříznivě ovlivňována odolnost proti kolísání amplitudy, nezbytná u metod amplitudového
určování velikostí vad. Maximální amplituda
měřeného odrazu zvuku je ve skutečnosti
silně závislá na fázovém posunu získávaného signálu.
Všechny tyto problémy lze řešit použitím
obálky TFM, která odstraňuje kmitání signálu
v obrazu a umožňuje provádět odolnější
měření maximální amplitudy (viz obr. 1).
To vede k vyšší produktivitě při pořizování
záznamů, jelikož vyžaduje snížené rozlišení rastru (tj. větší rozestup mezi dvěma
sousedními pixely) při stejné odolnosti proti
kolísání amplitudy ve srovnání se standardním snímkem TFM. Při použití obálky je např.
postačující rozlišení rastru činící přibližně λ/4
k získání stejné stálosti amplitudy (2 dB) jako
u standardního oscilačního snímku pořizovaného za použití rozlišení λ/8.
Metoda FMC-TFM
Typickým znakem ultrazvukového fázového
pole je schopnost zaostřování v kterémkoli
místě kontrolovaného dílu. Postup zaostřování fázového pole využívá jednotlivých
zpoždění (jak při vysílání, tak i při příjmu)
k synchronizaci časů průchodu krátkých
impulzních signálů v oblasti zájmu. V ohniskové zóně vzorku se zmenšuje celková šířka
generovaného akustického svazku a výrazně
zvyšuje rozlišení při detekci.
Metoda TFM představuje přirozené rozšíření této schopnosti, jelikož vytváří zaostřený
svazek prostřednictvím fokalizace fázového
pole a jeho usměrňování v každém místě
oblasti zájmu kontrolovaného dílu, přičemž
operátor sleduje pouze sadu fokalizovaných
datových bodů ve vysokém rozlišení. Oblast
zájmu často tvoří stejnoměrný kartézský
rastr obsahující všechny požadované cílové
objekty postupu fokalizace. Dosahování
fokalizace v každém místě rastru konvenčním postupem by bylo mimořádně časově
náročné vzhledem k době fyzického šíření

zvukových vln, potřebné k dosažení každého
místa v oblasti zájmu.
Jelikož typické ultrazvukové vlny používané v NDT jsou lineární, fyzické utváření
svazků, dané pro všechny zúčastněné prvky
apertury výsledkem superpozice skutečných
akustických polí, může být emulováno použitím následné akvizice datové sady získávané
při provádění záznamu s dokonalou maticí
(FMC). To vyžaduje zaznamenávání signálu
pocházejícího od všech prvků tvořících přijímající aperturu v době, kdy jsou akustické
emise vytvářeny každým jednotlivým prvkem
tvořícím vysílající aperturu. Samotná datová
sada FMC je pak tvořena velkým množstvím elementárních amplitudových snímků
zahrnujícím všechny kombinace vysílajících
i přijímajících prvků.
Stejně jako u konvenčního zaostřeného
fázového pole vyžaduje získávání fokalizované amplitudy v daných místech splnění
následujících předpokladů:
• vypočítávání doby průchodu potřebné
k šíření zvukových vln pro dosahování
polohy ohniska shodující se se zvolenou
polohou oblasti zájmu v rastru i následné
odesílání těchto vln zpět k přijímajícímu
prvku (pro všechny dvojice vysílajících
a přijímajících prvků příslušné apertury),
• výběr datového bodu amplitudy odpovídajícího příslušné době průchodu během
vysílání i přijímání (rovněž pro všechny
dvojice vysílajících a přijímajících prvků),
• vytváření součtu všech vybraných datových bodů amplitudy příslušejících všem

Oproti standardnímu
oscilačnímu snímku
TFM je pro obálku
možné nastavovat
hrubší rozlišení rastru,
a snižovat tak
celkovou náročnost
výpočtu a rychlost
pořizování snímku.

zúčastněným prvkům tvořícím vysílající
i přijímající apertury,
• umísťování výsledné součtové amplitudy
v počáteční vybrané poloze uvnitř rastru.
Opakování těchto kroků pro všechna místa rastru v celé oblasti zájmu vytváří amplitudovou mapu pro všechny hodnoty amplitud
odpovídající fokalizovanému svazku, a to jak
při vysílání, tak i při příjmu. Tento způsob využívání dat FMC k vytváření mapy amplitud
fokalizovaných v každém z míst celé oblasti
zájmu (tj. v zóně TFM) je označován jako metoda FMC-TFM.
Výpočet obálky TFM
Při vypočítávání obálky TFM za použití
stejných amplitudových snímků (FMC), jaké
jsou získávány při použití standardní metody
TFM, je nutno poukázat na skutečnost, že
obálka má fyzickou podobu a nepředstavuje
tedy pouhý algoritmus vyhlazování obrazu.
Obálka snímku TFM má svůj původ v jednotlivých amplitudových snímcích, ze kterých
sestává. Pro schematické znázornění jejího
chování bude koncepce obálky představena
pomocí Gaussovy řady časových impulzů.
Proces je aplikován také na empirický amplitudový snímek a na úplný snímek TFM.
Signál a(t) odpovídá získanému signálu
– tj. ekvivalentu elementárního amplitudového snímku pořízeného prostřednictvím
záznamu typu FMC – a ve skutečnosti je
reálnou součástí komplexního analytického
signálu z(t), který může být zapsán jako:
z(t)=a(t)+ia‘(t)=|z(t)|ei0(t)
kde a’(t) odpovídá pomyslné části
analytického signálu a θ(t) je okamžitá fáze
signálu. Pomyslná část byla účinně vypočítána za použití Hilbertovy transformace.
Obálka signálu odpovídá normalizovanému
analytickému signálu, což je možno zapsat
jako: |z(t)|=√a(t)2+a‘(t)2
Na obr. 2 je příklad jednoduchého impulzu
a(t), modulovaného pomocí Gaussovy řady.
Skutečný signál a(t) je znázorněn modře,
jeho pomyslná část a’(t) transformovaná
Hilbertovou metodou červeně a přerušovanou čarou je výsledná obálka z(t), která
není ovlivňována okamžitou fází θ(t) tohoto
signálu, takže signály s rozdílnými fázovými
posunutími ϕ mohou mít stejnou obálku.
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Několik impulzů modulovaných pomocí
Gaussovy řady s rozdílnými fázovými
posuny ϕ, společně s jejich výslednou
obálkou znázorňuje obr. 3. Měřená maximální amplituda signálu je tudíž při použití
obálky signálu odolnější než absolutní

hodnota skutečné složky analytického
signálu.
Stejný postup lze použít k získání obálky
empirického amplitudového snímku. Na
obr. 4 je elementární amplitudový snímek
pořízený prostřednictvím FMC a na obr. 5 je

POROVNÁNÍ KVALITY OBRAZU

7

Rozlišení
rastru

Standardní
snímek TFM

Snímek
s obálkou TFM

λ/9,3

λ/8,1

λ/5,9

tentýž amplitudový snímek (modrý) společně
s jeho Hilbertovou transformací (červená)
a vypočítanou obálkou (přerušovaná čára).
Všechny znázorněné signály jsou normalizovány podle maxima amplitudové obálky.
Obraz s obálkou TFM se vypočítává
pomocí analytických signálů příslušejících
všem amplitudovým snímkům, které se na
vytváření obrazu podílejí. Ve skutečnosti
jde o výsledek výpočtu normalizovaného
analytického obrazu TFM y(k, l) sestávajícího ze standardního snímku TFM x(k, l),
vypočteného za použití standardně pořízených dat FMC a ze snímku TFM x‘(k, l),
vypočteného pomocí Hilbertovy transformace dat FMC. V obou případech je použita
stejná sada zpoždění. Obálka TFM je pak
vypočtena za použití následujícího výrazu:
|y(k,l)|=√(x(k,l))2+(x‘(k,l))2
Obraz s obálkou TFM je proto výsledkem kombinace dvou obrazů (viz obr. 6):
Jednoho z reálné složky tvořené elementárními amplitudovými snímky a druhého
z vypočítané pomyslné složky elementárních
amplitudových snímků. I když tento postup
zvyšuje náročnost výpočtu a snižuje rychlost
pořizování záznamu nedestruktivním zkušebním přístrojem, potřebné rozlišení rastru lze
významně snížit i bez nepříznivého ovlivnění
stálosti amplitudy, což umožňuje opětovně
zvýšit rychlost pořizování záznamu, která
je pak vyšší než při použití standardních
snímků TFM.

λ/4,0

Červené rámečky označují stav, kdy se nepodařilo dosáhnout hodnoty stálosti amplitudy 2 dB ve shodě
s předpisy. Povšimněte si vyšší rychlosti pořizování záznamu při ekvivalentní hodnotě AF.
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6

Standardní snímek TFM (vlevo), snímek TFM
vypočítaný za použití Hilbertovy transformace
záznamu FMC (uprostřed) a výsledný obraz
s obálkou TFM (vpravo).

7

Porovnání kvality obrazu mezi standardním
snímkem TFM a snímkem s obálkou TFM při
čtyřech hodnotách rozlišení rastru (AF znamená
stálost amplitudy, Acq odpovídá rychlosti pořizování
záznamu při určitém rozlišení rastru).

8

Uspořádání použité k pořízení snímků TFM
uvedených v tabulce. Modrý obdélník odpovídá
celé oblasti zájmu (20 x 20 mm) a červený
přiblížené oblasti zájmu (5 x 5 mm).

FOTO: Olympus

Výhody použití obálky TFM
Výhody názorně demonstruje vzájemné porovnání několika snímků s rozdílnými poměry
rozlišení rastru, které se pohybují v rozsahu
od λ/9,3 do λ/4, a sledování prováděného
za použití různé kritické kontrolní metriky.

FOTO: Olympus

Některá zařízení
pro NDT, jako
např. detektor
vad OmniScan X3,
umožňují zobrazování
za použití metody
TFM v reálném čase.
Výsledky byly získány za použití sondy
5L32-A31 a optického klínu SA31-N55S-IHC
při pozorování ocelového bloku opatřeného
postranním vrtaným otvorem (SDH) o průměru 1 mm (viz obr. 8). Mezi optickým klínem a ocelovým blokem byl použit vazební
gel (Sonotech Ultragel II). Data byla pořízena
detektorem vad Olympus OmniScan X3. Byla
vybrána akustická dráha typu impulz–ozvěna
(T-T), velikost oblasti činila (20 x 20 mm). Vlnová
délka přiřazená dílu a vybrané akustické
dráze činila λ = 0,648 mm. Rozlišení rastru
bylo zaznamenáváno v jednotkách představujících zlomky vlnové délky.
Tabulka zobrazuje výsledné snímky
TFM pro rozdílné hodnoty rozlišení rastru
v rozsahu od λ/9,3 do λ/4, a to jak pro standardní snímky TFM, tak i pro snímky TFM
s obálkou. V každém ze snímků je vyznačena vypočítaná hodnota stálosti amplitudy
i výsledná rychlost pořizování záznamu.
Nově vydané předpisy a normy požadují, aby stálost amplitudy činila 2 dB nebo
méně. U standardní metody TFM jsou proto
ve shodě s těmito předpisy pouze první
dvě hodnoty rozlišení rastru (λ/9,3, λ/8,1).
Obálka TFM však umožňuje použití hrubšího
rozlišení rastru (λ/4) při zachování stálosti
amplitudy, která je ve shodě s předpisy.
Použití obálky TFM s hrubším rastrem pak
umožňuje zvýšit rychlost pořizování záznamu
o přibližně 37 % oproti nejvyšší rychlosti
dosažitelné s použitím standardní metody
TFM, splňující požadavky předpisů a norem
(57,9 Hz při λ/8,1).
Obálka signálu je nezávislá na jeho
okamžité fázi, a poskytuje tak spolehlivější
základ pro postupy amplitudového měření velikostí (např. pro metodu využívající
pokles o 6 dB). Neslouží pouze k vyhlazování
obrazu, a neměla by tedy být považována
za filtr, který může způsobovat vznik ztrát
dat. Třebaže je k získání výsledné obálky
TFM nutno vypočítávat dva snímky použitím
hrubšího rozlišení rastru, lze významně snížit
náročnost zpracování při zachování shody
zbývajících hodnot s požadavky předpisů
a norem. To je dosaženo díky odolnosti
obálky proti kolísání amplitudy. Výsledkem je
snímek, který je lépe uzpůsoben amplitudovému určování velikosti, přestože je získáván
vyšší rychlostí než ekvivalentní snímek
standardní metodou TFM.
Nicolas Badeau, Olympus
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▼ INZERCE

PŘÍPADOVÁ STUDIE

LOGISTIKA ŘÍZENÁ Z OBLAKŮ
Logistika, letecká, silniční, námořní a železniční přeprava po celém
světě. To je skutečně nemalý záběr, jímž se může chlubit společnost
ROHLIG SUUS Logistics, dceřiná společnost polské firmy
ROHLIG SUUS Logistics S.A.
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jednoduchá možnost přistupovat do podnikového systému odkudkoliv, ať už z domova
či pracovních cest, a to rychle a bezpečně.“
Krize potvrdila správnost rozhodnutí
Změna zažitého způsobu s sebou samozřejmě vždy přináší jisté obavy. Ty se však podle
Jiřího Chládka po předchozí zkušenosti týkaly
spíše kvality dodavatele, komunikace
s ním, technické stability a rychlosti řešení. Naštěstí v případě
Asseco Solutions se obavy
nenaplnily.
„Zavedení cloudu, jak
po technické, ale i smluvně-vyjednávací stránce,
bylo velice rychlé a snadné,
v rámci dnů,“ pochvaluje si Jiří
Chládek. „Správnost rozhodnutí
jít cestou cloudu a spolehlivost celého
nastavení se osvědčila zejména v době nástupu koronavirového lockdownu na jaře roku
2020, kdy pro naši společnost nebyl přechod
do režimu home office žádný problém, neboť
zaměstnanci byli zvyklí pracovat z domova již

Zavedení cloudu, jak
po technické, tak i po
smluvně-vyjednávací
stránce, bylo velice
rychlé – v rámci dnů.

dávno předtím. Tato připravenost nám přinesla velký náskok oproti konkurenci, navíc naši
klienti jednoduše řečeno přechod na práci
z domova vůbec nepoznali.“
Víc dat, víc lidí, víc peněz
A jak nyní, bezmála po třech letech provozu
ERP systému v cloudu vnímá jeho přínosy –
tedy nejen systému samotného, ale i skutečnosti, že je provozován právě v cloudu?
„Přínosy pro firmu, jak jsem již uvedl, vnímám zejména v dostupnosti našeho provozního systému odkudkoliv, v zabezpečení dat,
možnosti navýšit kapacitu i objem uložených
dat téměř okamžitě a ve vlastní podpoře ze
strany dodavatele,“ rekapituluje Jiří Chládek.
„Naše společnost za poslední rok navýšila
obrat cca na dvojnásobek a úměrně se
navýšil i počet zaměstnanců a přenesených
dat, což v případě technického řešení služby
ERPORT nebyl žádný problém. Finanční
výhody cloudu plynou z jednoduchosti řešení, jasně dané možnosti kalkulace
nákladů a úspory personálních nákladů za
vlastní pracovníky. O technické řešení se
starají odborníci, my máme možnost věnovat
se naplno oboru naší činnosti, kterému
rozumíme, a tím je doprava a logistika.
Standardní součástí služby ERPORT je navíc
zabezpečení našich dat i celého systému na
korporátní úrovni, a to je výhoda, kterou si
každá firma nemůže dovolit,“ dodává.
Hana Janišová

FOTO: ROHLIG SUUS Logistics

V

naší zemi působí ROHLIG SUUS Logistics od listopadu 2017 a je součástí
mezinárodní logistické sítě Röhlig
Logistics & Co. KG s tradicí od roku 1852
a se sídlem v Brémách.
Jako jediný firemní informační systém zde
pracovníci i management využívají již od
data vzniku firmy HELIOS Orange. Od ledna
2020, kdy firma otevřela vlastní
pobočku na Slovensku, jej navíc
využívají i tam. Technickou
zajímavostí však je, že zhruba po roce spokojeného
využívání systému formou
„on premise“ se vedení
firmy rozhodlo využívat jej
i nadále, ale prostřednictvím
cloudových technologií – služby ERPORT.
„Zpočátku jsme navázali spolupráci s jiným dodavatelem cloudového řešení,
ale nebyli jsme spokojeni zejména s podporou a komunikací, tak jsme předchozí
spolupráci ukončili,“ vzpomíná Jiří Chládek,
výkonný ředitel ROHLIG SUUS Logistics pro
Česko a Slovensko, a dodává: „Cloudové
řešení však přicházelo v úvahu od samého počátku. Naše společnost se zabývá
logistikou, a jelikož v našem týmu nemáme
žádné specialisty na IT řešení, tak jsme chtěli
mít jednoho spolehlivého partnera a pružné
řešení. Snažíme se být maximálně flexibilní,
a to nejen ve vztahu ke klientům, ale i k zaměstnancům, proto je pro nás velmi důležitá

CECIMO: STROJÍRENSTVÍ
V COVIDOVÉ KRIZI
Během Valného shromáždění projednal Evropský
svaz výrobců obráběcích strojů CECIMO globální
situaci ve výrobním sektoru. Očekává, že přes
letošní výrazné zpomalení průmyslu by už příští rok
mohlo dojít k částečnému zotavení.
PROGNÓZA DOPADU COVIDU-19 NA GLOBÁLNÍ
TRH OBRÁBĚCÍCH STROJŮ

Globální strojírenství
Meziroční růst
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P

odle interního průzkumu činila míra
provozu u mnoha společností CECIMO v období od března do dubna
letošního roku, kdy vrcholila první vlna
pandemie, v průměru méně než 50 %.
Mnohé činnosti ve firmách zabývajících
se obráběcími stroji byly i dále prováděny
hluboko pod plnou kapacitou (v průměru pod 40 %), zejména ty, které se
týkaly instalace a servisu strojů. Celková
produkce členů CECIMO poklesla loni
o 4,1 % ve srovnání s úrovněmi roku 2018
a dosavadní čísla pro příjem objednávek
navíc ukazují, že poptávka po obráběcích
strojích stále klesá, což jsou hlavně ekonomické důsledky pandemie. Ve srovnání
s daty 1. čtvrtletí 2019 poklesla domácí
objednávka CECIMO o třetinu (34 %),
podobně i zahraniční objednávky (-30 %)
a celkové objednávky (-29 %).
Jarní prognóza trhu obráběcích strojů
od Oxford Economics očekává, že
spotřeba obráběcích strojů v roce 2020
poklesne o 25,8 %. Obzvláště významný je propad autoprůmyslu, jednoho
z klíčových zákazníků výrobců obráběcích strojů. Poptávka po autech prudce
poklesla v Evropě, Severní Americe, Číně
i jinde, což bránilo odvětvové poptávce
po kapitálových statcích, zejména obráběcích strojích – např. European Economics očekává, že investice evropských
automobilových firem do strojírenského
vybavení letos poklesnou o 10,7 %.
Nejde však jen o covid – sektor automotive prochází hlubokou transformací

NEJASNÉ VYHLÍDKY
Analytici společnosti Markets and Markets
předpokládají, že poté, co globální trh
s obráběcími stroji dosáhl v roce 2018
historického maxima, by v důsledku
koronavirové pandemie a poklesu výroby
automobilového průmyslu mohl do roku
2021 dosáhnout objemu 68,9 mld. USD
z odhadovaných 65,6 mld. USD v roce 2020.

kvůli provádění obecně nejasných politik
v oblasti tzv. udržitelných vozidel, což již
má hluboký dopad na celkovou poptávku
po automobilech.
Očekává se však, že evropský průmysl obráběcích strojů se od roku 2021
částečně zotaví poté, co se s uvolňováním pravidel omezování znovu nastaví
výrobní aktivity. Odhady spotřeby ukazují
oživení evropské spotřeby obráběcích
strojů s roční mírou růstu 19,6 %. Rovněž
se očekává, že se spotřebitelská odvětví
v krátkodobém horizontu částečně zotaví,
což by pomohlo zmírnit některé potíže,
kterým čelí evropští výrobci.
Spotřeba obráběcích strojů se do roku
2022 potenciálně stabilizuje, přičemž
v roce 2022 si udrží 5% tempo růstu. Očekává se však také, že příchozí objednávky
během současného období zotavení mohou být spíše slabé, takže situace proto
bude i nadále nestabilní.

ČESKÝ STROJÍRENSKÝ
PRŮMYSL ZAZNAMENAL
POKLES
Nepříznivý ekonomický vývoj
poznamenaný koronavirovou krizí
a omezováním investiční aktivity se
odrazil i v českém strojírenském
průmyslu, jak dokumentují statistiky
Svazu strojírenské technologie
(SST).

Charakteristika českého strojírenství za
2. čtvrtletí 2020 ukazuje vývoz obráběcích
strojů za téměř 4,5 miliardy korun
(444,4 mil. Kč) a tvářecích strojů za
53 464 tis. korun, tzn. celkově za téměř
5 mld. Kč (4 982 516 tis. Kč), což
souhrnně reprezentuje celkový pokles
o více než 31 %.
Největší pokles byl zaznamenán
u brusek a tvářecích strojů včetně lisů,
nárůst naopak zaznamenaly obráběcí
centra, fyzikálně-chemické stroje a ostatní
tvářecí stroje mimo lisů. O více než 36 %
poklesl ve 2. čtvrtletí také dovoz, který
dosáhl celkové hodnoty 4,157 mld. Kč
(kdy 2,8 mld. Kč připadá na obráběcí
a 1,36 mld. Kč na tvářecí stroje), přičemž
k poklesu došlo prakticky u všech
nomenklatur kromě strojů pro hoblování,
obrážení a protahování a ozubárenských
strojů a pil.
Největší vývozy byly zaznamenány do Německa (21,28 %), Číny
(13,59 %) a Ruska (9 %). Nezanedbatelný
export směřoval i do Polska, USA
a na Slovensko. Dovozu obráběcích
a tvářecích strojů dominovalo Německo
s 32,77% podílem, následováno
importem z Itálie (11,87 %) a s menším
podílem (kolem 5 %) také dovozem
z USA, Číny, Tchaj-wanu a Švýcarska.

Josef Vališka
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AUTO TEST

VOLVO XC60 MILD-HYBRID
VE VÝBAVĚ R-DESIGN
Středně velké prémiové SUV má nezaměnitelný
vzhled a širokou škálu bezpečnostních prvků
a systémů. V současnosti nabízí různé varianty
motorů včetně mild-hybridního systému, který
má přispět k lepší dynamice a nižší spotřebě.

1

2

M

odel XC60 mám v oblibě, sám vlastním
větší XC90, ale musím říct, že menší
sestřička je jaksi hravější, na řízení
vstřícnější, možná i s lepší vnitřní akustikou.
A pro toho, kdo nepotřebuje nadstandardní
vnitřní prostor je uživatelsky příjemnější.
Přejděme ale rovnou k jádru pudla, tedy
k pohonné jednotce. K testu jsme měli auto,
jehož motor je v ceníku označen jako
B5 AWD, 2litrový řadový čtyřválec, benzínový s přeplňováním turbodmychadlem,
Mild-Hybrid, systém ISG 48V. Zkusme to
rozklíčovat – „benzíňáku“ s maximálním
výkonem 184 kW pomáhá 48V elektromotor
o výkonu 10 kW s točivým momentem
40 Nm. Energie vzniká rekuperací při brzdění,
a to kdykoliv se dotknete brzdy. Primárně
slouží k startování zahřátého motoru pro S/S,
podpoře spalovacího motoru a je využívána také k napájení palubního elektrického
systému, ze kterého odčerpávají energii
např. audiosystém, ventilace, světlomety atd.
Aby něco takového bylo možné, je systém
opatřen měničem 48 V na 12 V, prostřednictvím něhož lze v případě potřeby dobíjet 12V
elektrický systém. Celkově systém pomáhá
snížit spotřebu a emise CO2, tedy splnit
všechny platné emisní normy. V přímém
srovnání s klasickými motory je údajně
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1

Pracoviště řidiče oplývá nadstandardním
komfortem.

2

Velkou pochvalu si zaslouží pěkně tvarovaná
sedadla.

3

Zadní části dominují velká světla, spojler
a koncovky výfuku.

u Volva dosahována úspora paliva až 16 %.
Mild-Hybrid (MHEV) je pro výrobce cenově
nejdostupnějším hybridním řešením a bude
nejspíš základním motorem všech budoucích
automobilů. U XC60 jsme ho měli ve spojení
s 8st. automatickou převodovkou Geartronic
a pohonem všech kol.
Jezdil jsem s Volvy s rozličnými motory,
s mild-hybridem však poprvé. Subjektivně
oceňuji míru zapojení elektromotoru do lepší
akcelerace, příznivý vliv má na plynulost jízdy
i řazení. Systém funguje velmi dobře v městském provozu, kde elektromotor pomáhá
při častých rozjezdech. Najeli jsme klidným,
uměřeně svižným tempem celkem 545 km,
z toho asi 1/3 ve městě, zbytek napůl v dálničním a běžném silničním provozu. To vše
při průměrné spotřebě 9,4 l/100 km, a v tomto
údaji vidím určitý dluh k mým předpokladům.
Výrobce totiž deklaruje průměrnou spotřebu ve
výši 7,0 l/100 km a ta je reálné značně vzdálená.
Jinak je ale jízda příjemná, výkon je dostateč-

ný i při plném zatížení a ve městě i na delších
trasách je mild-hybridní technologie pro řidiče
vstřícným, přívětivým partnerem.
Testovaný vůz byl špičkově vybaven po
technické i desénové stránce. O bezpečnost se
vedle pasivních prvků starají vylepšené aktivní
technologie s nedocenitelnou pomocí v podobě podpory řízení, jež se automaticky aktivuje
v řadě potenciálně kritických dopravních situací.
K jízdnímu komfortu přispívá i sada jízdních
režimů Drive Mode – Eco, Comfort, Dynamic,
Offroad, Individual s jednoduchým ovládáním
tlačítkem na středovém panelu. Umí regulovat
mj. posilovač řízení, zpětnou vazbu brzdového
pedálu, chování motoru, elektronicky regulované
tlumiče, jízdní výšku vzduchového odpružení.
Pokud jde o výbavu R-Design, tak velmi
chválím sedadla čalouněná kombinací kůže/
/textil, solitérní 19“ kola z lehké slitiny, sportovně laděný podvozek s tužším nastavením pružin a tlumičů. V provedení a označení R-Design
je plno dalších prvků, jako dvojitá integrovaná
koncovka výfuku, mřížka chladiče, nárazníky
vpředu i vzadu, kovové prahové lišty, sportovní
volant, pedály apod.
Základní cena testované verze je
1 579 300 i s volitelnou výbavou dosáhla na
1 839 470 Kč. Pro poslední letošní čtvrtletí
přichází Volvo s akčními nabídkami, které
usnadní financování koupě nových vozů
živnostníkům i malým podnikům.
Oldřich Šesták

FOTO: autor
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NEJŘIDIČTĚJŠÍ
IMPREZA VŠECH DOB
Varování: Řízení Imprezy může
způsobit usmívání či závislost!
Japonská ikona, která bezpečně rozbuší srdce. Tohle auto se tak dobře řídí, ten pevný
podvozek a ta odezva! Nízko položené těžiště a pohon všech kol Symmetrical AWD
dělají z řízení stylovou zábavu pro jakýkoli výlet bez ohledu na vzdálenost a na povrch.
Samonabíjecí hybridní systém 2.0L e-Boxer přidává více na dynamičnosti i efektivitě,
a zároveň na nižších emisích, pokud jede v čistě elektrickém režimu. Rozumně
automaticky hospodaří s rekuperací energie a neobtěžuje, když chcete jezdit a ne jen šetřit.
Ve standardu dodávaný bezpečnostní systém EyeSight, hlídající provoz před autem.
Navštivte nás na dealerstvích, subaru.cz, zazij-subaru.cz a subaru-butik.cz!
Vyzkoušejte Subaru při testovací jízdě, to se musí zažít!
Kombinovaná spotřeba paliva 6,2–7,0 l/100 km, emise CO2 140–159 g/km. Obrázek je pouze ilustrativní.

BEZPEČNÁ A ŘIDIČSKÁ
IMPREZA

AUTO TEST

SUBARU IMPREZA E-BOXER:
SVOU HYBRIDNÍ CESTOU
Subaru speciálně pro Evropu vyvinulo hybridní systém e-Boxer bez možnosti
vnějšího dobíjení ze zásuvky, protože by jinak byly vozy obtížně prodejné
kvůli vysoké ceně a hmotnosti, která negativně ovlivňuje jízdní vlastnosti.
zpomalování nebo krátkodobě při jízdě ustálenou rychlostí. Při sebemenším sešlápnutí
plynového pedálu se opět rychle nastartuje.
Tento ustavičně se opakující cyklus klade
vysoké nároky na mazání. Aby se životnost
motoru nezkracovala, je vyšší mazací tlak
vyvíjen nezávislým elektrickým čerpadlem
napájeným z vysokonapěťového akumulátoru.

1

H

atchback Impreza je po Foresteru
a XV (s kterým sdílí shodnou platformu) třetím hybridním modelem
v nabídce Subaru. Systém pohonu všech
kol má při zhoršené přilnavosti výtečnou
trakci stejně jako u modelu XV. Světlá výška
140 mm je díky boxeru zárukou extrémně
nízko položeného těžiště a mimořádně
povedených jízdních vlastností. Komponenty
hybridního pohonu váží jen 110 kg, 60 kg
připadá na zadní nápravu a 50 kg na přední.
Tím ještě lépe pomáhají rozložit poměr celkové hmotnosti. Radost z jízdy je u imprezy
mimořádná. Při vývoji karoserie byla velká
pozornost věnována torzní tuhosti, která
má kromě bezpečnosti zásadní vliv i na
jízdní vlastnosti. Čím tužší je karoserie, tím
rychlejší jsou reakce na náhlé změny směru
jízdy. Zvlášť patrné je to např. při rychlém
vyhýbacím manévru.
Jak funguje v praxi?
Do hybridních modelů e-Boxer se tedy čerpá
pouze benzin a s elektřinou hospodaří sám.
Když je potřeba, může se systém nabíjet
spalovacím motorem nebo rekuperací při
jízdě. Smyslem e-Boxeru je zlepšit ekonomiku provozu, a to zejména ve městě. Uživatelsky se hybridní Subaru chová stejně jako se
starším konvenčním pohonem.
Systém hybridního pohonu je pro všechny
tři modely shodný. Kombinuje tradiční zážehový atmosférický dvoulitrový boxer s přímým
vstřikováním paliva (110 kW) s elektromotorem (12 kW/66 Nm) umístěným v bezstupňové samočinné převodovce Lineartronic, který
pomáhá především při rozjezdech.
Motor se do rychlosti 80 km/h v praxi
velmi často vypíná. Nejčastěji se tak děje při
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1

Hybridní pohon e-Boxer v městském provozu
ušetří 0,8 l/100 km.

2

I při zcela posunutých předních sedadlech
je vzadu nadprůměrný prostor.

3

Akumulátor nikterak nezasahuje do zavazadlového prostoru.

Kolik ušetří?
Celý systém může nezávisle na vůli řidiče
fungovat ve třech režimech pohonu. Pouze
na spalovací motor, jen na elektřinu nebo
společně, o čemž podle aktuální provozní
situace rozhoduje elektronika. Automobilka
tvrdí, že e-Boxer v městském provozu dokáže ušetřit přes 10 % paliva. To víceméně
potvrzují i naše výsledky měření, které
jsme srovnávali s předchozím modelem
Impreza 2,0 (115 kW). Novému e-Boxeru
jsme po městě na shodném testovacím
okruhu naměřili spotřebu 8,4 l/100 km,
což je o 0,8 l/100 km méně. Na automobil
s trvalým pohonem všech kol a samočinnou
převodovkou je to solidní výsledek. Naopak,
při jízdě po dálnici je spotřeba shodná, na
okresní silnici jsme naměřili úsporu jen
0,2 l/100 km. V rámci dlouhodobé spotřeby nám v kombinovaném režimu spotřeba
klesla o 0,4 l/100 km.
Podle výrobce lze teoreticky ujet na elektřinu až 1,6 km, nám se to podařilo, rychlost
jízdy ale nesmí překročit 40 km/h a musí být
vypnutá klimatizace.

4

Ergonomie řidiče je výtečná. Šířka interiéru je
nadprůměrná, překonává i o třídu větší Superb.

Michal Busta

3
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FOTO: autor

Něco za něco
Hybrid má samozřejmě i své stinné
stránky. Tento ekonomičtější systém
pohonu prodražil imprezu o 90 000 Kč.
O 110 kg narostla také pohotovostní
hmotnost a prostor pro rezervu částečně
vyplňuje akumulátor, takže nelze použít ani
dojezdové kolo. Základní objem zavazadelníku ale nikterak neomezuje. Původní
dvoulitrové XV také utáhlo brzděné přívěsy
o hmotnosti až 1400 kg, Impreza pak
1200 kg. Nejlépe si vedl Forester s 2 tunami. Nyní jsou tyto hmotnosti o 130 kg nižší.
Mezi hybridy je to ale stále jedna z nejvyšších hodnot.

SOUTĚŽ AUTO

NA 14 DNŮ
SPECIÁLNĚ
PRO VÁS

SOUTĚŽ ČASOPISU
TECHMAGAZÍN VE SPOLUPRÁCI
SE ZNAČKOU PEUGEOT

Z

načka Peugeot letos slaví úctyhodných 210 let od svého vzniku a její
vozy po celou historii patří k elitě
nejen francouzského, ale i světového
automobilového průmyslu.
Jedním z nejnovějších modelů je nepřehlédnutelné SUV – model 3008. Elegantní
křivky karoserie v sobě ukrývají technologickou vyspělost. A že je tento model
opravdu skvělý, dokladuje více než
30 mezinárodních ocenění.

Nyní máte jedinečnou
možnost vyzkoušet
si tento pozoruhodný
vůz v hybridní variantě
s automatickou
8st. převodovkou.

A co pro to musíte udělat?
Pokud jste předplatitelem časopisu
TechMagazín, pak jen stačí odpovědět
správně na tři níže uvedené otázky.
Ty, co ještě nejsou předplatiteli
TechMagazínu, čeká jeden krok navíc –
objednat si ho (na www.techmagazin.cz/
/predplatne) a poté poslat správné
odpovědi na soutěžní otázky.
Z došlých odpovědí vylosuje koncem
listopadu zástupce automobilky
Peugeot výherce, který pak získá
k dispozici na dva týdny špičkový
model 3008 ALLURE HYBRID 225
e-EAT8 s plnou nádrží a předplaceným
dobíjecím čipem.

SOUTĚŽNÍ
OTÁZKY:
1

 kterém roce se poprvé
V
objevil znak lva na výrobcích
firmy Peugeot?

2

 aký je dojezd nového
J
elektrického modelu e-208
(dle metody WLTP)?

3

Peugeot je jedinou značkou,

která má souběžně
na trhu tři modely oceněné
titulem Auto roku.
O které modely jde?

Výsledky losování budou zveřejněny
v prosincovém vydání TechMagazínu
a výherce samozřejmě uvědomí redakce.
Tak směle do toho!

Připomínáme, že soutěže se mohou zúčastnit nejen noví, ale i stávající předplatitelé časopisu
TechMagazín. Odpovědi posílejte na e-mailovou adresu: predplatne@techmagazin.cz.

HODNĚ ŠTĚSTÍ PŘEJE REDAKCE.
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PRVNÍ HYBRIDNÍ LETADLO
PRO KOMERČNÍ VYUŽITÍ
Britská společnost EAG představila koncept prvního
elektrického letadla pro komerční využití, které v sobě
kombinuje možnosti osobní i cargo přepravy.
Dvoustranu připravil: Petr Přibyl

1

2

1

Design letounu HERA
využívá jen asi 30 %
energie baterie, což
poskytuje dostatečné
rezervy pro více jak
90 km letu.
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Firma plánuje uvést letadlo
do provozu v roce 2028.

3

Konstrukce českého
prototypu Zuri s hybridním
pohonem kombinuje výhody
letounu a vrtulníku.

Místa pro 70 cestujících
(pasažérská verze)

Dolet 800 námořních mil

Ideální stroj pro „zelenou“ budoucnost
Zakladatel společnosti EAG Kamran Iqbal
se zkušenostmi z leteckého průmyslu díky
předchozí práci pro Airbus věří, že právě tento koncept by měl být optimálním řešením:
Běžná letadla podobných rozměrů mají sice
dvojnásobnou délku doletu, ale musí čelit
dopadu zpřísňujících se emisních požadavků, a elektrická letadla, do kterých jsou
vkládány značné investice, nejsou schopna
splnit požadavky hromadné letecké dopravy,
ani požadavky na dekarbonizaci. HERA by
naopak měla splňovat vše a být praktickým
letadlem, které představuje ideální „zelenou“
alternativu pro letecké společnosti.
Pohon pro celokompozitní stroj zajišťují
čtyři elektrické propulzory (tlačné a manévrovací jednotky) – vestavěný pár je
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3

Rotory pro systém VTOL

3 - 4 sedadla

Akumulátorová
sada je složena
z lehkých
lithiových článků

Křídla umožňující delší
dolet

poháněn 1,5MW elektromotory, zatímco
přívěsné jednotky jsou dimenzovány na
0,5 MW. V gondolách pod křídly jsou
umístěny 2MW turbogenerátory, které
dodávají elektrickou energii všem čtyřem
motorům. V trupu a křídlech jsou umístě-

Flexibilní kabinu
hybridního stroje lze
přetvořit buď na
osobní, nebo cargo
použití.

Systém pohonu pro běžný
let (tlačná vrtule)

ny baterie pro vzlet a nouzové napájení.
Design letounu využívá během typické
mise pouze asi 30 % nabití baterie,
což poskytuje dostatečné rezervy pro
50 námořních mil (92 km) letu plus
20 min. K vybití baterie dojde pouze
při vzletu. Počáteční zrychlení zajišťuje
systém GATOR (Gear Assisted Take-Off
Roll), který z baterií pohání elektromotory na podvozku – letadlo tak dosáhne
rychlosti ca 110 km/h, než se uvedou do
provozu propulzory napájené bateriemi
na další 1 až 2 minuty stoupání před
přepnutím na elektřinu z turbogenerátorů. Navíc s využitím sytému obnovení
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d nového stroje s názvem HERA
(Hybrid Electric Regional Aircraft)
si jeho tvůrci slibují oživení udržitelného trhu letecké dopravy díky nízkým
provozním nákladům, tichému provozu
a prostoru až pro 70 pasažérů. Letoun
s předpokládaným doletem zhruba
1500 km (800 námořních mil) je koncipován
tak, aby umožňoval rychlý vzlet i přistání.
Jeho unikátním prvkem je flexibilní kabina
umožňující rychlou změnu mezi osobním
a dopravním letadlem. Firma plánuje uvést
letadlo do provozu v roce 2028.

energie PERS (Potential Energy Recovery
System) se vnější propulzory během
sestupu změní na efektivní větrné turbíny,
které mají vygenerovat dostatek elektřiny
k úplnému doplnění baterií během přistání letadla. To by mělo eliminovat potřebu
dobíjení baterií na zemi a umožnit letadlu
využívat i vzdálená letiště bez dobíjecí
infrastruktury.
Firma hodlá rovněž zajistit „budoucnost“
letadla snadnou konverzí na plně elektrický
pohon nebo palivové články, pokud budou
k dispozici alternativní zdroje energie –
např. křídlo je dimenzováno tak, aby místo
standardních palivových nádrží pojalo
budoucí akumulátory.

ČÍNSKÉ RAKETY SE STĚHUJÍ NA MOŘE
Čína buduje plovoucí kosmodrom EAP (Eastern
Aerospace Port), ze kterého chce vysílat rakety
z Tichého oceánu.

3,5tunová li-ion baterie
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O 90 % nižší emise NO2

Menší hybridní letoun připravují i Češi
Projektem hybridního stroje s vertikálním
vzletem a přistáním se zabývá i česká
firma Zuri podnikatele Michala Illicha.
Jde o koncept letadla pro osobní dopravu
menšího počtu osob na kratší vzdálenosti.
Cílem je vyvinout stroj s cestovní rychlostí
zhruba 300 km/h, který by umožnil přepravu čtyř osob na vzdálenost až 700 km. Při
jeho konstrukci by byl využit nejen hybridní
pohon, ale i kombinace výhod letounu a vrtulníků v rámci jednoho draku.
„Zuri startuje kolmo podobně jako helikoptéra pomocí soustavy vrtulí poháněných elektromotory, nepotřebuje tedy žádnou startovací dráhu, má ale zároveň křídla jako běžné
letadlo, které je v horizontálním letu mnohem
efektivnější než vrtulníky,“ říká Michal Illich.
V roce 2018 firma uskutečnila první let
s 5metrovým prototypem, na němž ověřila
možnosti horizontálního a vertikálního
vzletu. Model získal registraci jako bezpilotní letadlo, a ještě do konce roku chce Zuri
provést první letové testy jednomístného
prototypu. Letoun začíná s hybridním pohonem, ale výhledově může létat i jako čistě
elektrický dopravní prostředek.
„Aktuálně počítáme s hybridem, tedy
kombinací turbogenerátoru a baterií. Podle
studie NASA mají hybridní letadla o 25 až
50 % nižší spotřebu a tím i uhlíkovou stopu,“ doplnil Michal Illich.

M

obilní plovoucí platformu EAP (Východní letecký přístav) u pobřeží
města Chaj-jang vyvíjí společnost
China Aerospace Science and Technology
Corp (CASC). Tato největší čínská letecká
zbrojovka má zajišťovat vypouštění malých raket, satelitů a dalších vesmírných
technologií.
CASC si od EAP slibuje častější frekvenci startů z moře a vzhledem k příznivé
geografické poloze má projekt zahrnovat i výstavbu výzkumných, vývojových
a výrobních středisek pro rakety včetně
satelitní datové aplikační základny.
V současnosti má Čína celkem čtyři
kosmodromy – tři hlavní jsou vnitrozemské: Ťiou-čchüan na severozápadě země,
Si-čchang na jihozápadě a Tchaj-jüan na
severu, které doplňuje pobřežní Wen-čchang na jižním ostrově Hainan. Nový
EAP tak bude už pátým čínským kosmodromem. Starty z moře si Čína již úspěšně
otestovala – jako první v loni z platformy
vybudované z upravené lodi se do vesmíru vydalo pět komerčních satelitů a dva
s experimentálními technologiemi.
Loni v létě také odstartovala z mobilní
platformy ve Žlutém moři raketa Dlouhý

pochod 11 a další start je plánován koncem letošního roku.
Vypouštění z moře má řadu výhod.
Zejména možnost umísťovat starty blíže
k rovníku, což vyžaduje méně paliva pro
dosažení oběžné dráhy a snižuje tak
náklady, nebo kvůli nezávislosti na hluko-

Raketa Dlouhý
pochod 11 startuje
z lodi upravené na
plovoucí platformu.
vých omezeních uplatňovaných v obydlených oblastech apod.
Čínský projekt EAP proto není prvním
svého druhu. Už dříve využíval tuto technologii původně mezinárodní projekt Sea
Launch (nyní odstavený u Vladivostoku
ve vlastnictví ruské firmy S7 Space, která hodlá obnovit jeho provoz). Se starty
z moře počítá (mj. i kvůli nadlimitnímu
hluku) i Muskova SpaceX, která z plovoucího kosmodromu hodlá vypouštět
svou připravovanou kosmickou loď
Starship.
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KALEIDOSKOP
CURLY PORÁŽÍ
PROFESIONÁLY
AI již porazila člověka v šachu
i v japonské hře Go, nyní dokázala
převahu v další komplikované
výzvě – curlingu.

NEJVÝKONNĚJŠÍ
RAKETOVÝ MOTOR
Nový motor Raptor společnosti SpaceX prošel tlakovou
zkouškou – a vytvořil světový
rekord, když dosáhl tlaku
v komoře 330 bar.

Pohonná jednotka, která má
být použita pro novou generaci
raket Starship, dosáhla při testu
tlaku v komoře 330 bar, což je
dokonce i pro raketový motor
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ŘETĚZ, KTERÝ SE NEMUSÍ MAZAT
Bezúdržbový pohon hřídele je jedním
z pozoruhodných počinů německého výrobce
motocyklů BMW Motorrad. Nyní ale firma přišla
s další zajímavostí – diamantovým řetězem.
Řetěz s názvem M Endurance by se
měl obejít zcela bez údržby. Klíčem je
použití speciálního materiálu – čtyřbokého amorfního uhlíku (ta-C), známého jako
tzv. průmyslový diamant. Povlak je extrémně tvrdý a odolný, a nabízí dramaticky snížený koeficient tření, což umožňuje
eliminovat potřebu mazání a napínání
motocyklových řetězů včetně čisticích
prací, nevyhnutelných u běžného řetězu.
Stejně jako u předchozích řetězů BMW
X-ring má M Endurance rezidentní trvalou
náplň maziva mezi válečky a čepy, která
je obklopena X-kroužky. Nový model
však nepotřebuje žádné další mazivo
pro válečky ani opětovné napínání kvůli
opotřebení.
„Díky vynikajícím mazacím vlastnostem
za sucha a eliminaci opotřebení nabízejí
čtyřstěnné amorfní uhlíkem potažené
válečky řetězu komfortní údržbu, která je
obdobná jako u motocyklu s hnacím hří-

extrémní tlak, jímž překonal
předchozí rekord sovětského
motoru RD-701 z 80. let.
Jeden motor Raptor byl úspěšně použit během prvního letu
prototypu rakety Starship (SN5)
na začátku srpna letošního roku.
Gigantická válcová konstrukce
z nerezové oceli se vznesla do
plánované výšky 150 m a poté
hladce provedla zpáteční sestup.
Další zkušební let osmého
prototypu SN8 v plném měřítku
bude pravděpodobně testován

delem,“ uvádí firma. Oznámila, že novinka
bude brzy k dispozici pro různé modely
motocyklů BMW. Nejde ovšem o nijak
levnou záležitost – samotný řetěz by měl
vyjít na téměř 290 eur a s příslušenstvím
(za sadu s řetězovým kolem) za 425 eur.

s využitím tří motorů k výstupu do
maximální výšky 20 km.
K tomu, aby SpaceX dostala
masivní loď Starship mimo do-

sah zemské gravitace, plánuje
použít šestici motorů, zatímco
samotný posilovač Super
Heavy jich podle vyjádření Elona Muska bude pravděpodobně potřebovat kolem 40. Firma
bude ale ještě muset prokázat,
že motor Raptor může hořet
pro dlouhodobé lety – a že jej
lze znovu použít pro Starship,
což mj. znamená i výrazně zvýšit produkci motorů a otestovat,
zda dokážou udržet vysoký tah
po dobu 5 až 10 minut.
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Jde o jeden z nejpřesnějších sportů na
světě, ale robot nazvaný Curly jej už také
zvládl. Společný korejsko-německý tým vyškolil Curlyho pomocí metody označované
jako deep reinforcement learning a postavil
jej proti nejlepším lidským hráčům z jihokorejských národních týmů. Curly tři zápasy
ze čtyř vyhrál a připravuje se na zimní
olympiádu All Robot v roce 2026.
Kvůli své zvláštní fyzice vyžaduje curling
kombinaci preciznosti bowlingu a šachové strategie – jeho zvládnutí spočívá
v extrémní přesnosti, potřebné k nastavení
kamene na dráze před uvolněním, jež mu
dá rotaci a směr na tzv. dům.
Jelikož je ledová plocha ve skutečnosti
drsná, museli vědci robota naučit pracovat
s fyzikálním modelem, který ale může být
chybný, takže je do systému zabudována
určitá nejistota, napodobující podmínky,
jimž bude robot čelit v reálné hře, což lidé
řeší testovacími hody. S teleskopickou
kamerou robot detekuje kameny, a uvažuje o svém pohybu a také kam umístit
kámen. Curly se tak zvláštním způsobem
učí na základě opakovaných zkušeností
a přizpůsobuje mnoha parametrům, které
se neustále mění a je v zásadě nemožné
je měřit..

NAŠEL SE MATERIÁL
PRO STAVBY NA MARSU?

IMPLANTÁT
MŮŽE VRÁTIT ZRAK

Projekty na osidlování vesmíru se zabývají
problémem, jak vybudovat zázemí pro lidské
kolonisty s využitím dostupných tamních zdrojů.
Figurka
kosmonauta
vytvořena
z experimentálního
biolitu vyrobeného
s využitím chitinu.

Výzkumníci ze Singapurské univerzity
technologie se domnívají, že možná našli
odpověď. V článku publikovaném v médiu PLOS One popsali své experimenty,
které by mohly vést k nalezení vhodného
stavebního materiálu pro drsné marsovské
prostředí. Tím by se mohl stát chitin.
Zjistili, že zatímco např. beton vyžaduje
značné množství přidané vody, jíž je na
Měsíci i Marsu nedostatek, a náklady na
dopravu by byly neúnosné, chitin obsažený
v exoskeletonech hmyzu, korýšů a v rybích
šupinách lze pomocí jednoduché chemie ve
směsi s minerálem (napodobuje vlastnos-

„ROSA NA
KOLEJÍCH“ JINAK
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Nová technologie brzdění
vlaků zaměřená na lepší
přilnavost by mohla zmírnit
narušení železniční dopravy
způsobené podzimním listím.

Miliony stromů na podzim
shazují tisíce tun listí na železniční tratě. Teplo a hmotnost
projíždějících vlaků upečou
listy do tenké, kluzké vrstvy

Poté, co firma Neuralink Elona
Muska demonstrovala prototyp
miniaturního zařízení, které má
pomoci léčit mozkové problémy
včetně slepoty, představili obdobný
projekt australští vědci.

Bionické zařízení vědců z Monash
University může obnovit vizuální vnímání
nevidomým pomocí mozkového implantátu. Systém bionického vidění Gennaris obchází poškozené optické nervy a umožňuje
přenos signálů ze sítnice do centra vidění
v mozku pomocí mikroelektrod implantovaných do mozku.
Systém vytváří vizuální vzor z kombinací
až 172 světelných míst (fosfenů), který poskytuje informace pro navigaci ve vnitřním
a venkovním prostředí a rozpoznávání přítomnosti lidí a předmětů kolem nich. Testy
provedené na ovcích potvrdily, že Gennaris
bylo možné bezpečně transplantovat do
mozku pomocí pneumatického zavaděče,
přičemž celkem 2700 hodin stimulace
nezpůsobilo žádné nepříznivé účinky na
zdraví. Kdy proběhnou první lidské testy,
však zatím oznámeno nebylo.

ti marťanské půdy) snadno přeměnit na
stavební materiál použitelný na Marsu.
S hmyzem se již uvažovalo jako s klíčovým
zdrojem bílkovin pro možnou marťanskou
základnu a extrakce chitinové složky, která
má pro člověka jen omezenou výživovou
hodnotu, by jako vedlejší produkt posloužila
k výrobě stavebních materiálů. Vědci také
prokázali, že materiál, který označují jako
biolit (biologická alternativa lunárního regolitu), lze použít jako provizorní maltu. Dospěli
k závěru, že jejich výsledky prokázaly proveditelnost takovýchto řešení s nulovým
odpadem na Marsu.

na kolejnici. Pokud je vrstva
vlhká, vede špatné tření mezi
kolem a kolejnicí k výraznému
prodloužení brzdné dráhy
a snížení trakce. Podobně však
dochází k nízké adhezi i v jiných obdobích roku, pokud
dochází ke kontaminaci hlavy
kolejnice např. oxidy železa
nebo slabého deště či rosy.
Mikrovlnný systém Water-Trak vyvíjený britskou firmou
CoCatalyst slibuje konec těchto
problémů. Zatímco suchá či

plně mokrá kolejnice poskytuje
přijatelné úrovně tření, mírně
vlhká je spojena se špatnou
adhezí. Ale jak podíl pevné frakce stoupá, pevnost ve smyku
směsi kontaminant-voda rychle
roste, což má za následek zvý-

šení koeficientu adheze a návrat
k bezpečnému brzdění.
WaterTrak dodává vodu
během 1 sekundy od přijetí
spouštěcího signálu na rozhraní kolo-kolejnice, když systém
ochrany proti prokluzu vlaku
(WSP) reaguje na nízkou úroveň adheze koleje. Natlakovaná voda na 7 bar je směrována
před přední nápravu vlaku. Obsah zásobníku (ca 200 l vody)
je dostatečný pro dvoutýdenní
podzimní provoz.
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RETRO RELAX

CO SE PSALO PŘED VÍCE NEŽ PŮL STOLETÍM
V POPULÁRNÍM ČASOPISE „SVĚT TECHNIKY“
POMOCNÍK
ZIMNÍCH STARTŮ
V zimních měsících užívají švédští řidiči
elektrického ohřívače motoru, který usnadňuje ranní start motoru po nočním parkování pod širým nebem.
Na městských otevřených parkovištích
jsou stojany s elektrickými zásuvkami, do
nichž řidič zapojí kabel topného článku,
trvale instalovaného v chladicím systému
motoru. Článek ohřívá vodu, která cirkuluje

ZÁCHRANNÁ RAKETA
Dva zahraniční studenti zkonstruovali raketu určenou pro záchranu tonoucích. Raketa se
vsune do odpalovací pistole, z níž se vystřelí účinkem stlačeného kysličníku uhličitého.
Při dopadu na vodní hladinu se samočinně rozloží a uvolní další náboj kysličníku
uhličitého, který naplní dělenou matraci z plastické fólie. Matrace bezpečně udrží na
hladině dvě dospělé osoby. Raketu lze odpalovat na mnohem větší dálku, a s větší
přesností, než dosud užívané záchranné kruhy vrhané ručně.

Ve Švédsku se letitá touha alchymistů
konečně splnila. Vědci bombardovali
atomy olova a podařilo se jim je převést ve
zlato. Profesor Pappasa ale uvádí, že tento
způsob výroby zlata by byl pro průmyslové
účely příliš drahý.

S BICYKLOVÝM
MOTORKEM
Sklizeň sena v horských oblastech je velmi
obtížná. Sovětští konstruktéři vyvinuli nový
typ žacího stroje speciálně pro práci v horách. Žací stroj je poháněn malým bicyklovým motorkem D-4 s vnitřním spalováním
o výkonu jednoho koně, který současně
uvádí do pohybu i kosicí zařízení.
Protože je motor chlazen vzduchem
a žací stroj může vyvinout rychlost pouze
2,5 km/h, je přimontován k motoru ventilátor. Na svazích se staví kolo žacího stroje
do svislé polohy a jeho kosicí mechanismus, schopný otáčet se okolo hlavní osy,
tak obdrží polohu souběžnou se svahem.
Sekačka váží 40 kg a pokosí 0,125 ha luk
za hodinu při spotřebě 2,4 l paliva na
100 km jízdy.
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AERO HB 11
Francouzští inženýři zkonstruovali
nový typ letadla nazvaného HB 11
s možností svislého startu. Výrobní
licenci prodali do Spojených států
amerických a do Kanady. Hnací
motory jsou zabudovány v křídlech
a mají průměr 2,5 metru. Letadlo, jehož model znázorňuje obrázek, může
přepravit kromě pilota dalších osm
cestujících.

a udržuje motor na stálé teplotě +10 °C,
bez zřetele na teplotu okolního vzduchu.
Vzhledem k drsným klimatickým podmínkám zimního podnebí ve Švédsku se
zařízení velmi osvědčuje.

AUTOMATY
VE SPOŘITELNĚ
V Anglii zavedli tzv. spořitelní automaty,
které značně urychlují obsluhu vkladatelů.
Zařízení vpisuje a odpisuje peněžní částky,
vybírá i vrací peníze.

ELEKTRÁRNA
VYUŽÍVAJÍCÍ PŘÍLIV
Francouzi budou stavět elektrárnu, která
bude využívat energie přílivu, v ústí řeky
Rance u St. Malo v Bretani. Už roku 1959
tam byla vybudována první pokusná jednotka, která se osvědčila tak, že francouzská
vláda nyní schválila na základě plánu předložených státním energetickým podnikem
Electricité de France stavbu přehrady, která
umožní napájení elektrárny o výrobě 625 mil.
kWh ročně a s výrobní špičkou dosahující
210 MW.

FOTO: archiv

TOUHA ALCHYMISTŮ

V ATOMOVÉM VĚKU

Z ČÍNSKÝCH
VODNÍCH DĚL
Čínská lidová republika zahájila
rozsáhlou výstavbu vodních
děl na vodních tocích. Na řece
Huai byly po velkém a obětavém úsilí budovatelů tyto práce
již skončeny. Vznikla kaskáda
přehrad, které umožňují vzrůst
průmyslu a zemědělství v jejím
povodí využitím vodní energie,
bohatou rezervou vody a zabráněním zátop. Na snímku je
jedna z uvedených přehrad na
řece Huai.

Tento oblek atomového věku na snímku zkoušejí angličtí vědci v hermeticky
uzavřené radioaktivní komoře. Dobrovolný
pracovník atomového ústavu se dostává do
obleku průleznou trubicí.

Atomics chce rakety pohánět explozemi
malých jaderných bomb. Tento princip
pohonu si firma ověřila v projektu nesoucím označení PutPut. Bylo to vozidlo Orion
o váze 135 kg a průměru 90 cm.

JADERNÝ POHON RAKET
Ve Spojených státech amerických se horečně pracuje na pokusech s pohonem raket
jadernou energií. Výbor pro vědu a astronautiku věnoval na tyto pokusy 1 miliardu
dolarů. Počítá se ovšem, že zkoušky raket
poháněných jaderným palivem mohou začít
teprve v letech 1966-67. Firma General

ORGANICKÉ LÁTKY
V METEORECH
Na konferenci v kalifornské univerzitě byla
přečtena zpráva dr. Kalvina, který našel v jednom meteorologickém kameni složité mole-

kuly organického původu. Uvádí, že meteor
obsahoval molekuly heterocyklického typu,
jež se u nás na Zemi nevyskytují samostatně,
ale tvoří chemickou strukturu chromosomů.
Existuje mínění, že tyto molekuly vznikly
jako výsledek biochemické evoluce atomů
vodíku, kyslíku, uhlíku a dusíku, ale je i jiná
teorie, založená na tom, že meteority obsahují uhlovodíky tvořící ropu.
Organické látky donesené na naši planetu
mohou být vodítkem k objasnění problému
vzniku života na naší Zemi.

VYHRAJTE VSTUPENKY DO NTM
Cena pro tři nejrychlejší řešitele: Voucher do Národního
technického muzea v Praze pro dvě osoby. Nenechte si ujít
jedinečný zážitek z nově koncipovaných expozic
představujících staletí technického vývoje.
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Vyluštění sudoku
z minulého čísla TM 09/2020:

5

8

5

4
5

6
3

1

8

9

7

3

5
1

4

Pravidla sudoku:
Vyplňte hrací
plochu složenou
z devíti čtverců tak,
aby v každé řadě,
v každém sloupci
a v každém čtverci
byly umístěny číslice
od 1 do 9, přičemž
se čísla v jedné řadě,
sloupci či čtverci
nesmí vyskytnout
dvakrát.
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Vylosovaní luštitelé sudoku
z minulého čísla:
Tomáš Sysel, České Budějovice
Věra Ottová, Třebíč
Jan Vrbovský, Kolín

Vyluštěné sudoku stačí zaslat e-mailem (predplatne@techmagazin.cz)
nebo na adresu redakce: TechMagazín, Pod višňovkou 31, 140 00 Praha 4
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uforie, s jakou se firmy pustily do
virtuálních veletrhů, prezentací,
webinářů apod., podcenila staletími
potvrzený princip, že čeho je moc, toho je
jednoduše příliš.
Firmy vycházely z předpokladu, že zákazník bude celý natěšený sedět u počítače
a čekat, až se bude moci v daném čase
připojit a absolvovat (hodinovou nebo i delší) prezentaci firmy, novinek atd. Jenže ono
to takhle nefunguje. To, co mohlo zabírat
v prvních fázích koronavirem vynucené absence klasických veletržních akcí, v podání
masy firem, které se zhlédly v šanci převést
vše na nesrovnatelně méně nákladné
webové prezentace, postupně ztratilo na
půvabu a omrzelo se. Zejména poté, co
virtuální akce začaly přibývat jak houby po
dešti a ztratily punc něčeho netradičního.
Na skutečném veletrhu si čas určuje
návštěvník – i když se obvykle předem
dohodne, kdy se u dané firmy zastaví. Některé společnosti to už pochopily a daly své
prezentace na web s možností si je kdykoliv
prohlédnout, ty prozíravější se snaží ještě
o nějakou motivaci.
Když už někdo na veletrhu je (nebo listuje
časopisem) s vysokou pravděpodobností si
stánku (nebo článku) všimne, i když je třeba
jeho cílem něco jiného. Na webu se však
(pokud na něj daná informace nevyskočí
v podobě reklamy, kterou si ovšem většina
uživatelů ve svých prohlížečích snaží blokovat) k nim musí dostat aktivním přičiněním,
tzn. mít o příslušné cílený zájem.

Takže pokud jsme vám dlužili odpověď
na otázku, proč jsme se také nezapojili do
virtuální vlny, zde je: Prostě nevěříme, že
„webizace“ bude fungovat tak skvěle, jak si
to marketingoví věrozvěsti ve svých powerpointových vizích malují.
Myslíte si, že to tak není? Možná…
Nikdo nemá patent na vševědoucnost – ale
samotný fakt, že jste dočetli až sem, by měl
být dostatečně přesvědčivým dokladem, že
to, co jsme slíbili, funguje.

▼ INZERCE

VIRTUÁLNÍ ŽNĚ?
Měsíčník pro technické obory, vědu,
výzkum, strojírenství, plastikářský
a automobilový průmysl, IT
a technické školství.
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Každý měsíc losujeme z nově příchozích
objednávek předplatného (včetně
obnovených) jednoho výherce, kterého
odměníme zajímavou věcnou cenou.
Pro zářijové vydání jsme vylosovali:
Otakar Procházka, Praha

tištěného média a internetu vydavatele.

Cenu do soutěže – Flash disk Ultra Fit
USB 3.1 s kapacitou 32 GB – věnuje
společnost SanDisk.

MK ČR E 19708

Nevyžádané rukopisy a fotografie se nevracejí.
Kopírování nebo rozšiřování obsahu, případně
jeho částí (není-li určeno výslovně pro osobní
potřebu) výhradně se souhlasem vydavatele.
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PŘEDSTAVUJEME
VARIAXIS C-600

Vysoce přesné, simultální 5 osé obráběcí centrum
Vysoce přesné, simultální 5ti osé obráběcí centrum VARIAXIS
C-600 je vhodné pro širokou škálu odvětví, včetně leteckého a
automobilového průmyslu. Kompaktní stroj, který se vyznačuje
vysokým výkonem bez kompromisů v tuhosti. Nové obráběcí
centrum přichází s širokým rozsahem specifikací, které zákazníkům
umožňují nakonfigurovat si VARIAXIS C-600 tak, aby odpovídal
jejich představám.
Pro více informací nás prosím kontaktujte:
Tel: + 420 226 211 131
Email: mazak@mazak-ce.cz

www.mazakeu.cz

