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Mrazivé vyhlídky
Únor bílý pole sílí, a ten letošní je tedy posiluje opravdu fest. A je také slušnou zatěžkávací
zkouškou pro hospodářskou infrastrukturu i energetickou přenosovou soustavu. Například
počátkem února dosáhlo zatížení tuzemské sítě téměř 11 000 MW, jedné z nejvyšších hodnot
za řadu posledních let. Mrazivé počasí, které sevřelo Evropu nekompromisně připomenulo, jak
velkým problémem může být zásobování energií. Plyn z Ruska přestal proudit na náš kontinent tak velkoryse jako dosud – byznys nebyznys, Rusové ho teď potřebují pro sebe, nechali se
slyšet. Sluneční panely sice za jasných mrazivých dnů fungují, ale větrníky na tom byly hůře,
o zamrzlých vodních tocích zásobujících hydroelektrárny nemluvě. A s podobnými problémy
se při dlouhotrvajících extrémně nízkých teplotách potýkají i uhelné elektrárny, jimž jinak,
podobně jako jaderným mráz spíše svědčí (díky lepšímu chlazení se zvyšuje efektivnost jejich
provozu i výkon) – zamrzající uhlí komplikuje dopravu jejich paliva. Zásobování energií tak
paradoxně v těchto podmínkách, které jak varují klimatologové nemusí být v následujících letech nijak výjimečné, nejlépe zvládají jaderné elektrárny, kterých se část evropských zemí chce
zbavit ve prospěch obnovitelných zdrojů (jež ovšem stěží zvládnou nahradit výpadek atomu,
pokud se lidstvo a průmysl nenaučí energií výrazně šetřit, což se spíše očekávat nedá).
Na únor připadá i jedna významná událost: 20. výročí prvního připojení naší země k Internetu.
Došlo k němu 13. února 1992 na Fakultě elektrotechnické ČVUT v Praze. Skoro už se tomu
nechce věřit, jak rychle utekly ty dvě dekády, během nichž se pro většinu z nás stal internet
už něčím tak samozřejmým, že si snad ani nedovedeme představit, že jsme kdysi dokázali žít
bez něj. A vidíte – dokázali! Jen jsme na to dost rychle zapomněli. Svět už je dnes prostě jiný
a nemá smysl spekulovat, zda je lepší nebo horší než dříve, protože minulost už prostě nezměníme. To, co ale změnit můžeme, je budoucnost. S rozvojem internetu tak postupně přišly
i snahy dát jeho používání (kromě nezbytných technických standardů) určitá pravidla. A také
problémy, s nimiž tvůrci internetu rozhodně nepočítali – stejně jako společnosti zabývající se
ochranou autorských práv.
To co stačilo v analogové éře, se ukázalo v digitálním věku, kdy je kopírování snadnou
záležitostí několika kliknutí myši jako absolutně nedostatečné, a tak začalo tažení proti tzv.
internetovému pirátství. Dohody na ochranu duševního vlastnictví, včetně těch, které jsou
zaměřeny proti nelegálnímu kopírování a plagiátorství obecně, míří proto především právě
proti nelegálnímu obsahu sdílenému a šířenému prostřednictvím internetu. Jenže pravidla
a prostředky, jež k tomu hodlají používat, skrývající se pod zkratkami jako ACTA, SOPA apod.,
narazily na odpor světové internetové komunity, která považuje tuto legislativu za zásah do
osobních svobod a ohrožení internetu jako takového. Hackeři tedy vyrazili do boje a předvedli,
že internet je nejen úžasným prostředkem globální komunikace, ale může také fungovat
jako účinná zbraň, se kterou není radno si zahrávat. Upozornili tak zároveň in natura na
rizika, které v sobě moderní technologie skrývají, a která si firmy ani běžní občané využívající
počítače a mobily zatím příliš nepřipouštějí nebo je přehlížejí. IT firmy zabývající se ochranou
digitálního prostředí však už léta varují, že riziko těchto ohrožení neustále roste, mění svoji
podobu a stává se rafinovanější a cílenější. A že je nutné jim věnovat pozornost, než bude příliš
pozdě. Mimochodem, jak jste na tom vy? Hlídá váš počítač nebo mobil nějaký antivirový program? Řada jich je k dispozici i zdarma, nebo ho můžete získat v naší předplatitelské soutěži.
A co se dočtete v tomto vydání TechMagazínu ještě? Hlavním tématem čísla jsou kompresory.
Pokud se domníváte, že je to suchopárné, a že se zrovna tahle oblast techniky vás netýká,
zkuste se zamyslet, jak funguje vaše lednička nebo co skrývá motor vašeho auta. Zařízení
pracující se stlačeným vzduchem jsou všude kolem nás, a to už pěknou řádku let, ba dokonce
tisíciletí. Který kousek techniky se může pochlubit takovýmto rodokmenem?
No nestojí za to zalistovat následujícími stránkami?

Josef Vališka, šéfredaktor
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vzduchu a náhradních zdrojů
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STÁTNÍM DRÁHÁM PŘIBÝVÁ KONKURENCE
Poté, co pravidelnou linku z Prahy
do Ostravy prodloužil až do Žiliny,
vstupuje RegioJet i na trh slovenských regionálních tratí. Poslední
lednový den vyjela na zkušební jízdu
mezi Bratislavou a Dunajskou Stredou první vlaková souprava Talent.
Pravidelné jízdy žlutých tříčlánkových
souprav začnou 4. března 2012 a přinesou malou revoluci na stokilometrové trati z Komárna do Bratislavy.
Nový dopravce zdvojnásobí počet
spojů do Dunajské Stredy na 25. Některé z toho to do Bratislavy stihnou
už za 38 min. (dosud cesta trvala přes
hodinu). V rámci rekonstrukce železniční cesty na této trati, k níž se zavázaly
Železnice SR, RegioJet investoval i do
nových přístřešků na zastávkách, které
mají zkulturnit prostředí pro cestující
z menších obcí. Spouští také výstavbu
parkovišť typu P+R, jimiž chce přilákat
cestující z okolních obcí podél trati, kterým tak odpadne ranní a podvečerní

trmácení přeplněnou radiálou ze Žitného ostrova do metropole. Ve vlaku
si stihnou přečíst denní tisk, vypít kávu,
případně si dát malé občerstvení nebo
se díky palubní wi-fi připojit k internetu.
Vstup RegioJetu přivítali představitelé
všech krajů, jimiž železnice z Komárna
do Bratislavy prochází – Nitranského,
Trnavského i Bratislavského. Ministr dopravy, výstavby a regionálního rozvoje
SR Ján Figeľ si pochvaloval, že vstup
českého dopravce vzbudil zájem dalších investorů, kteří se ucházejí o provozování osobní železniční dopravy na
dalších regionálních tratích.
V Česku posílí konkurenční prostředí
vstup souprav LeoExpres, které mají
zahájit provoz ještě letos. První nízkopodlažní vlak FLIRT od švýcarského
výrobce Stadler Rail již dopravce převzal, aby absolvoval nezbytné testy.
Celkem Leo Express nakoupí pět těchto
jednotek, které budou konkurovat Pendolinům. ■
/j.vyborný/

LEO Express Flirt

V ČR NA ZEMNÍ PLYN JEZDÍ UŽ 3500 AUT
Spotřeba stlačeného zemního
plynu (CNG) dosáhla v loňském
roce hodnoty 12 089 miliónů m3,
což znamená více než pětinový
nárůst oproti roku 2010.
Podle odhadů České plynárenské
unie (ČPU) bude v roce 2020 spotřeba CNG 66x větší než nyní. V té
době by už v ČR mělo fungovat
zhruba 400 čerpacích stanic na
CNG oproti současným 36 veřejným
plničkám (asi stovka uživatelů má
vlastní malé domácí plnicí stanice).
„Do roku 2020 počítá EU s náhradou
20% klasických ropných pohonných
hmot alternativními palivy, z toho
s polovičním podílem pro CNG. To
představuje asi 23,5 miliónu vozidel na CNG a 20 000 CNG stanic
v Evropě. Po celém světě jezdí nyní

13,5 miliónu vozidel s pohonem na
CNG, v Česku jde o 3475 automobilů, což představuje roční nárůst
o 30 %,“ řekla manažerka ČPU Markéta Schauhuberová.
Některé automobilky nabízejí
verze svých vozů na CNG přímo
z výroby např. Opel, VW, Citroën,
Fiat a Mercedes. Svůj první CNG vůz
připravuje i Škoda - půjde pravděpodobně o nové Citigo, v nabídce
se zřejmě objeví i Octavia. ■

z domova a ze světa
Bosch Pomáhá snížit nezaměstnanost na vysočině
Jihlavský Bosch Diesel pozval v lednu
na návštěvu firmy účastníky sociálního projektu „Odrazový můstek“.
Program návštěvy byl připraven
ve spolupráci s krajskou pobočkou
Úřadu práce ČR v Jihlavě a Oblastní
Diecézní charitou v Jihlavě.
Cílem projektu bylo zvýšit motivaci, ob-

novit základní sociální a osobnostní kompetence, zlepšit orientaci na trhu práce
a ověřit základní pracovní dovednosti
klientů projektu, kterými jsou nezaměstnané osoby. Projekt zároveň zvýší možnost klientů získat nové pracovní místo.
Vedle základních informací o firmě prošli
účastníci podrobně výrobou vysokotla-

kých dieselových čerpadel CP4, seznámili se s vysoce moderními technologiemi firmy a pracovními podmínkami.
„Oblast sociální zodpovědnosti je pro
nás jako firmu Bosch velmi důležitým
tématem. Jsme známi svou vysokou
kvalitou, dodržováním dodacích termínů a konkurenceschopností na trzích.
Abychom naplnili naše heslo „Bosch
Diesel – To nejlepší z Vysočiny“, chceme
splatit svůj díl regionu Vysočiny a městu
Jihlavě. Proto podporujeme různé projekty mimo jiné i v sociálních oblastech
a aktivně se účastníme i projektů typu
„Odrazový můstek,” sdělil ekonomický
ředitel firmy Bosch Diesel Hermann Butz.
Projekt „Odrazový můstek“ je financován
z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. ■

Dachser otevřel jeDen z nejmoDernějších sklaDů
Pro neBezPečné zBoží
Mezinárodní logistický provider Dachser uvedl v rumunské
Ploiesti poblíž Bukurešti do provozu sklad pro nebezpečné zboží
o velikosti cca 6500 m2.
Areál s 11 500 paletovými místy splňuje evropskou směrnici 96/82/EG
(Seveso II) pro nebezpečné zboží.
„Areál v Ploiesti je vlajkovou lodí při
rozšiřování naší evropské logistické
sítě chemické logistiky. Dachser
svými aktivitami nasadil laťku pro
další rozvoj celého regionu,“ říká
Ing. Jan Polter, obchodní a marketingový ředitel Dachser Czech Republic.
Nový sklad byl vybudován za podpory
maďarské společnosti
Liegl & Dachser. Tento
společný podnik již od
roku 2006 úspěšně provozuje sklad nebezpečného zboží dle striktních
směrnic Seveso II v maďarském Pilisvörösváru

nedaleko Budapešti. „V kombinaci
s prvotřídním napojením na Eurohub
Dachser v Bratislavě můžeme mezinárodním zákazníkům z oblasti chemického průmyslu nabídnout efektivní
a bezpečnou kontraktní logistiku v celém regionu,“ uvedl Engelbert Liegl,
jednatel Liegl & Dachser Maďarsko.
V logistickém areálu v Ploiesti mohou
být skladovány nebezpečné látky třídy
2, 3, 4.1, 6.1, 8 a 10-13. Budova je rozdělena na 6 ochranných zón, oddělených od sebe ohnivzdornými stěnami
a vraty. Na každém paletovém místě
v regálech jsou nainstalovány sprinklery s pěnovou hasicí směsí. Kromě

v čr loni rekorDní množství voziDel
11 % oproti roku 2010. „Již podruhé za
sebou jde o rekordní výrobu osobních
automobilů, přičemž v tuzemských automobilkách existují ještě kapacity pro
její další navýšení,“ komentoval výsledky
českého automobilového průmyslu
prezident AutoSAP Martin Jahn.
Nejvíce automobilů se tradičně vyrobilo
v závodě Škoda – za rok 2011 to bylo

673 127 vozidel, tzn. o 16,79 % více,
než za předchozí rok, růst výroby byl
i v nošovické továrně Hyundai (25,49 %),
kde se vyrobilo 251 146 aut. Mírný pokles produkce hlásila TPCA Czech, kde
se vyrábí tři typy malých městských
vozidel pro Toyotu, Citroen a Peugeot,
a loňská výroba čítala 270 705 automobilů (předloni to bylo 295 712). K růstu
výroby došlo i u motocyklů, kde firma
JAWA Moto zvýšila produkci. ■

Jmenování
v Adastře
Mezinárodní konzultační a softwarová společnost
Adastra jmenovala do funkce HR
ředitelky Vlastu Pacákovou. Bude
zodpovědná za tvorbu personální
strategie společnosti, spoluvytváření firemní kultury a image společnosti, tvorbu metodik náboru,
vzdělávání a rozvoje.
Nový GŘ
Bureau Veritas
Od 1. ledna 2012
byl novým generálním ředitelem
a jednatelem certifikační společnosti Bureau Veritas Czech republic jmenován Jakub Kejval. Na této
pozici vystřídal Oliviera Ducrota,
který převzal řízení oblasti CED.
Kejval bude zároveň zastávat
funkci zástupce generálního ředitele Bureau Veritas Slovakia.
Posila do představenstva
Na pozici nového
člena představenstva ČSOB Leasing
byla na základě rozhodnutí dozorčí rady společnosti jmenována Ivana Vondráčková, která
pro společnost pracuje již 12 let.
Bude odpovědná za credit risk management, asset management,
obchodní servis a služby klientům,
interní právní službu a celkovou
oblast správy pohledávek, včetně
jejich mimosoudního vymáhání.
Dachser má nového manažera
Společnost Dachser Czech Republic a.s. vytvořila
novou pozici pro zakázky týkající
se logistiky chemického zboží. Petr
Chalupný se stal Chem-Logistics
manažerem a zároveň bude zastávat pozici poradce pro nakládání
s nebezpečným zbožím.
Změny v managementu
Defend Group
Na nově vytvořené pozice
Vice-CEO na korporátní úrovni
a Country Managera pro ČR nastoupil před koncem roku 2011

▲

V roce 2011 bylo u nás vyrobeno
celkem 1 220 769 ks silničních vozidel, přičemž 1 200 990 motorových
a 19 779 přípojných. Jde o nejvyšší
roční produkci vozidel v dosavadní
historii ČR resp. Československa.
Osobních automobilů bylo v minulém
roce vyrobeno celkem 1 194 981 ks, což
představuje nárůst produkce o více než

toho je sklad vybaven požárními hlásiči
a senzory, které jsou citlivé na výskyt
hořlavých a jedovatých látek v ovzduší.
Podlaha ve skladových halách je voděodolná a odpuzuje i olej a chemikálie. V areálu udržuje provozovatel
dvojnásobné zásoby hasicí vody, než
ukládá zákon. Nádrže na vodu a rozvodné potrubí ke skladu mohou být
při venkovních teplotách pod bodem
mrazu vyhřívány. Dva velké podzemní
zásobníky o objemu 2000 m3 zajišťují,
aby se do půdy nedostala ani kapka
kontaminované hasicí vody či kapaliny uniklé při havárii. Vysoké regály
by měly odolat zemětřesení o síle 8
stupňů Richterovy škály.
Pro ještě vyšší stabilitu
byl nainstalován systém
speciálních kovových
úchytů a na stavbu regálů bylo použito dvojnásobné množství oceli,
než je obvyklé. ■

Personálie
ve firmách
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z domova a ze světa
▲
Ing. Jozef Drha.
Zodpovídá za ekonomické výsledky
české pobočky
a i nadále povede
slovenskou pobočku Defendu.
Od 17. ledna přebírá funkci obchodního ředitele Defend ČR Ing. Radek
Rozehnal, ml., po
Ing. Janu Polákovi,
který ke stejnému
datu přechází na
pozici ředitele pro
VIP klienty.
Jmenování ve vedení PSA
Peugeot Citroën
Od 10. ledna nastoupil do funkce
ředitele pro strategii Yves Bonnefont
a bude přímo podléhat předsedovi
představenstva
Philippe Varinovi.
Barnaby Noble,
který doposud
zastával funkci
ředitele pro strategii, přebírá nově
vytvořené místo ředitele pro Corporate Finance v rámci finančního
ředitelství skupiny, které vede
Jean-Baptiste de Chatillon. Současný ředitel pro ekonomické
řízení ve vedení značek Gilles
Comes se stává ředitelem pro
kontrolu řízení ve finančním ředitelství skupiny a bude podřízen
Jean-Baptiste de Chatillonovi.
Rusatom
s novým viceprezidentem
Jukka Laaksonen,
přední finský bezpečnostní expert
v oblasti jaderné
energetiky a bývalý generální ředitel finského Centra pro radiační
a jadernou bezpečnost (STUK),
byl jmenován viceprezidentem
společnosti Rusatom Overseas,
dceřiné společností ruské státní
korporace Rosatom, založené za
účelem rozvíjení obchodních příležitostí pro jadernou technologii
VVER na globálním trhu. Ve firmě
bude mít na starosti technické
aspekty projektů a jejich soulad
s mezinárodními požadavky. ■
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JIC získalo třetí Cenu v Celosvětové
soutěžI o neJlepší Inovační Centrum
Innovation Park Jihomoravského
inovačního centra (JIC) získal
3. místo v mezinárodní soutěži
The Best Incubator Award, kterou
pořádají od roku 2002 The Best Incubator Award The Technopolicy
Network a Centre for Strategy and
Evaluation Services (CSES).
V konkurenci více než 30 renomovaných mezinárodních inkubátorů,
které hospodaří s mnohem většími
rozpočty, zabodovali Moravané
v kategorii Nejlepší mezinárodně zapojený inkubátor za rok 2011. „Je to
pro nás velká pocta. Vnímáme to jako
úspěch kraje a celé České republiky,
tímto oceněním se náš region dostal
na mapu světových center inovací,“
říká Jiří Hudeček, ředitel JIC.
Pro JIC to není první mezinárodní
ocenění. Projekt Inkubační program
zvítězil už v roce 2010 v národním

kole mezinárodní soutěže Evropské
ceny za podnikání a reprezentoval
ČR v evropském kole soutěže v kategorii „Cena za rozvoj podnikatelského prostředí“. Microsoft inovační
centrum Brno, které JIC provozuje ve
spolupráci s firmou Microsoft, získalo
na MIC Summitu v Redmondu (USA)
loni cenu za neobyčejný přínos a výsledky. MIC Brno se tak stalo jedním
ze tří oceněných center z celkového
počtu 140 na světě. Úspěchy slaví také
inkubované firmy a projekty, které JIC
podporuje.
„Víme, že aby naše firmy uspěly, musí
být globální. Proto se snažíme Brno
propojit s těmi nejlepšími. Spolupracujeme s inkubátory v Izraeli, Číně,
se Silicon Valley v USA, inovačními
centry v Belgii, Finsku a dalšími
úspěšnými vzory v podpoře podnikání. Zahraniční zkušenosti sa-

pošta obměňuJe vozový park,
využIJe I auta na plyn
Česká pošta plánuje pro svůj vozový park postupný přechod na
pohon zemním plynem. Celkem
firma provozuje zhruba 5000
vozidel a jejich park postupně
obnovuje.
Jak uvedl mluvčí firmy Ivo Mravinac,
z letos plánovaných zhruba 1300 nových automobilů má být 412 vozů,
především malé dodávky, na zemní
plyn. „Pohon na CNG si umíme představit i u ostatních typů aut. Tento po-

čet je prozatímní, jsme ale limitováni
malým množstvím čerpacích stanic,“
uvedl. Teoreticky by podle něj firma

v plznI nové prodeJní prostory toyota
Autorizovaný partner značky
Toyota, společnost Dolák s.r.o.
slavnostně otevřela na konci
ledna nové prodejní a servisní
prostory v Plzni.
Toyota Dolák, jediný autorizovaný
prodejce a servis vozů Toyota v jižních Čechách a na Příbramsku, nyní
exkluzivně i v Plzeňském kraji. Zákazníci značky Toyota z plzeňského
regionu tak mohou nově využívat
prostory splňující nejvyšší úroveň
prodejních a servisních standardů
japonské automobilky.
V moderních prodejních prostorách
o ploše 300 m2 je možné v současnosti vystavit 6 nových vozů. Součástí nového showroomu je také

zóna pro čekající zákazníky s možností občerstvení a internetem.
Servisní část nového objektu o rozloze 320 m2 zahrnuje 5 standardních

mozřejmě uzpůsobujeme lokálním
podmínkám a naše know-how pak
můžeme sdílet s ostatními regiony,“
říká Jiří Hudeček.
JIC otevřelo v roce 2011 několik svých
projektů také zahraničním firmám:
osvědčená networkingová aktivita
s názvem „120 vteřin pro inovativní
firmy“ zaznamenala v loňském roce
nebývalý ohlas. Firmy uvedly, že
v rámci této akce získaly v loňském
roce 312 nových, zajímavých kontaktů
a domluvily 176 nových spoluprací.
JIC chystá také nový projekt Erasmus
pro mladé podnikatele, který bude
nabízet zahraniční stáže pro podnikatele v zavedených zahraničních
firmách, a může také přinést místním
firmám zahraniční stážisty.
Protože jsou současné kapacity Innovation Parku JIC naplněny, chystá Jihomoravský kraj jejich rozšíření. Nové
projekty mají vytvářet úzkou vazbu
mezi firmami a nově vznikajícími výzkumnými centry v Brně. ■

mohla pořídit až 2900 vozů na zemní
plyn. Od využití vozidel na CNG si slibuje především až poloviční úsporu
nákladů na pohonné hmoty. „Podle
modelového propočtu bychom při
5letém provozu s maximálně možným stavem aut na plyn ušetřili
minimálně 365 milionů korun,“ řekl
Mravinac. Dalším hlediskem je ekologie. Pošta sice testovala i elektroauta, ale kvůli velmi malému počtu
dobíjecích stanic se pro tento pohon
zatím nerozhodla. Elektromobily jsou
navíc dražší a mají nízkou kapacitu
a životnost akumulátorů. ■

stání se zvedákem a další špičkově
technologicky vybavená pracoviště.
Moderní sklad materiálu disponuje
téměř u většiny náhradních dílů
Toyota jejich dodávku do 24 h. ■

z domova a ze světa
sloVenský uzel
řídí česká
technologie ažd
Společnost AŽD Praha uspěla ve
výběrovém řízení a v rámci Sdružení Teplička, které vede EUROVIA CS, od srpna 2009 instaluje
staniční zabezpečovací zařízení
ESA 11 z produkce AŽD s komfortně vybaveným dispečerským
pracovištěm.
Mozek celého významného železničního uzlu se skládá z vjezdové, odjezdové a tranzitní skupiny a odbočky
Váh, přes niž je napojena vlečka do
výrobního závodu KIA Motors. Spuštění plného provozu celého uzlu je
naplánováno na 4. března 2012, staniční zabezpečovací zařízení ESA 11
však bylo ŽSR již předáno a funguje
už nyní na 100 %.
Modernizace dopravního uzlu pro
nákladní vlaky Žilina-Teplička přinese
efektivnější, rychlejší a bezpečnější
odbavování vlaků a odlehčí se přetížené železniční stanici v Žilině. „Na
zabezpečovací zařízení AŽD Praha
bylo v rámci železničního uzlu připojeno 117
návěstidel, 98
elektromotorických přestavníků, 39
kolejových obvodů, 111 počítačů náprav,
3 přejezdová
zabezpečo vací zařízení,
4 pomocná stavědla, 5 výkolejek
a jeden elektromagnetický zámek,“
vypočítává vybavení jednotlivých stanic Štefan Glovičko, místopředseda
představenstva dceřiné společnosti
AŽD Slovakia, jejíž odborníci zabezpečovací technologie instalovali.
Staniční zabezpečovací zařízení
ESA 11 s Graficko-technologickou
nadstavbou bude v reálném čase
podávat aktuální obraz dopravní
situace, automaticky provede dopravní dokumentaci a zmonitoruje
činnost zabezpečovacího zařízení.
Dispečerskému pracovišti vévodí
velkoplošná zobrazovací jednotka
VEZO pro zobrazení reliéfu kolejiště
řízené oblasti, na níž mohou dispečeři v reálném čase sledovat aktuální
obraz dopravní situace. Jde o první
takto komfortně vybavené pracoviště na Slovensku, které podle odhadů
denně zpracuje zhruba 1200 vozů
a odbaví 45 končících a 41 výchozích
vlaků. ■

Blahopřejeme!
Začátkem února 2012 se dožil 70 let
člen úzkého týmu spolupracovníků
redakce časopisu TechMagazín
Ing. Jan Kůr. Prakticky od skončení

studia na VUT FSI v Brně působil ve
vývoji a výzkumu měřicí techniky;
nejprve ve Výzkumném ústavu pro
valivá ložiska v Brně a posledních
cca 20 let jako jeden z majitelů
a jednatelů firmy MESING, zaměřené
na zakázkovou měřicí a automatizační techniku, zejména pro ložiskový, automobilový a elektrotechnický průmysl. V poslední době se
věnuje převážně vývoji a výzkumu
unikátních měřicích zařízení a speciálních prvků, řešených většinou za
grantové podpory MPO, a to s ÚPT
AV ČR, VŠ a renomovanými výrobci
speciální měřicí techniky.
Ing. Kůr pravidelně publikuje i na
stránkách časopisu TechMagazín.
Přejeme mu pevné zdraví a hodně
tvůrčích myšlenek při jeho výzkumně-vývojové, ale i publikační
činnosti.
Redakce

projekt Bezpečná školka pokračuje
Po čtyřech úspěšných ročnících
zahájila 1. února společnost
Goodyear Dunlop Tires Czech
další ročník projektu s názvem
„Goodyear – Bezpečná školka“,
jehož hlavním cílem je zvyšovat
bezpečnost dětí z mateřských škol
v rámci silničního provozu.
Goodyear Dunlop Czech Tires je díky
nejnovějším inovacím technologií
proslulá zodpovědným přístupem
k bezpečnosti řidičů a v roce 2008 se
rozhodla jít v podpoře bezpečnosti
dál a zaměřit se na nejmenší, avšak
nejohroženější účastníky silničního
provozu. Pro děti je největším nebezpečím nedostatečná poučenost o dopravním řádu. Jedním z nástrojů, které
mohou účinně řešit celou řadu příčin
dopravních nehod dětí je prevence
a osvěta prostřednictvím dopravní

výchovy. Osvědčenou pomůckou pro
nejmenší se v rámci dopravní výchovy
stalo používání reflexních vest. Jejich
samotné nošení u dětí vzbuzuje zájem o problematiku chování v rámci
silničního provozu a děti díky nim
snadněji pochopí rozdíly mezi pohybem na silnicích a na hřišti.
Podle výzkumu srovnávajícího viditelnost osoby v reflexní vestě a bez ní,
zaznamená řidič chodce bez reflexní
vesty o 5 až 15 s později v závislosti na
konkrétních světelných podmínkách.
Tento rozdíl při určitých rychlostech
může rozhodovat o lidském životě.
Na webových stránkách www.bezpecnaskolka.cz se mohou zaregistrovat další školky a zároveň nalézt
informace o aktuálním dění a soutěžích. Rodiče se zde dozvědí např. jak
bezpečně cestovat s dětmi. ■

VýroBce ložisek skF

má novou organizační strukturu
Úměrně rostoucímu významu
průmyslového trhu skupina
SKF v průběhu let rozšiřovala
svou činnost v oblasti podpory
zákazníků.
Investovala do výstavby nových
a modernizace stávajících továren,
začala zřizovat závody SKF Solution
Factories, rozšiřovala svou základnu
pomocí akvizic a zvyšovala výdaje na
výzkum a vývoj.
Nyní s ohledem na potřeby zákazníků působících na průmyslovém
trhu vytvořila skupina dvě nové organizační jednotky, tzv. obchodní
oblasti Industrial Market, Strategic Industries (Průmyslový trh/Strategická
odvětví) a Industrial Market, Regional
Sales and Service (Průmyslový trh/
Regionální prodej a služby), které
nahradí dosavadní průmyslovou
a servisní divizi. Obchodní oblasti
svedou dohromady výrobce OEM
a koncové uživatele, čímž se usnadní
podpora správy životního cyklu aktiv. K tomu by měla posloužit řešení
vycházejících z pěti technologických

platforem SKF (ložiska a ložiskové
jednotky, těsnění, mechatronika,
služby a mazací systémy). Od nového organizačního uspořádání si
SKF slibuje, že přispěje k dalšímu
rozšiřování výrobní základny společnosti a umožní lépe reagovat na
globální růst podnikatelských aktivit
zákazníků a jejich poptávky.
Obchodní oblast plně pokrývá prodej výrobcům OEM a koncovým uživatelům i rozvoj podnikání, výrobu
a engineering. Sestává ze sedmi podnikatelských jednotek: Aerospace (letecký průmysl), Renewable Energy
(obnovitelná energie), Industrial
Drives (průmyslové pohony včetně
průmyslových elektromotorů, hydraulických pohonů, převodovek
a segmentu zařízení pro manipulaci
s materiálem), Off Highway (terénní
vozidla), Oil and Gas (zařízení pro
těžbu ropy a zemního plynu), Precision (obráběcí stroje, lékařská zařízení
a automatizace) a Railways (kolejová
vozidla). Do této oblasti rovněž spadá
i jednotka SKF Lubrication. ■
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Pět velkých Priorit

říkám, že jsem šťastný, ale ne spokojený, je fakt, že vždy existuje nějaká
lepší cesta. Jen pokud se budeme
snažit být lepší v různorodosti, rozvoji
kompetencí, inovacích, environmentálních záležitostech a kladení zákazníků na první místo, dokážeme dosáhnout trvale udržitelné produktivity.
Vezmeme to po pořádku. Řekněte, jak Atlas Copco může být
lepší v oblastech, které zmiňujete:
1. Diverzita
Dovolte mi začít otázkou: Kdo zná
nejlépe indický trh? Já – Belgičan
– nebo člověk z Indie? Nejsnadnějším místem pro růst je váš domácí
trh, z toho důvodu jsme učinili Čínu
a Indii svými domácími trhy. Jsem
hrdý na to, že tam máme mezi 323
top manažery 40 národností. Na
druhou stranu, více než dvě třetiny managementu jsou ze Severní
Ameriky nebo Evropy, zatímco tyto
dva regiony generují méně než polovinu objednávek. Také nemáme
dost žen na vedoucích pozicích. To
jsou známky toho, že ještě pravděpodobně dostatečně nevyužíváme
náš potenciál talentů.

Jako prezident a Ceo společnosti atlas
CopCo Group má ronnie letten Jistě důvod
být šťastný muž: společnosti se daří,
prodeJe rostou... ale Je skutečně
spokoJený? „nikdy“, říká v rozhovoru pro
firemní časopis aChieve. a předkládá pět
priorit z různýCh oblastí spoJenýCh
s udržitelnou produktivitou, u niChž ChCe,
aby každý zaměstnaneC v orGanizaCi
překonal své dosavadní úsilí.
Ze všeho nejdříve – proč je vlastně
trvale udržitelná produktivita tak
důležitá?
Souvisí to s naší vizí dlouhodobého
ziskového růstu, růstu naší společnosti
a růstu našich zákazníků. Jak bychom
8
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mohli dosáhnout trvale udržitelného,
ziskového růstu, jestliže se nebudeme
zaměřovat na inovace, abychom zlepšovali naše výrobky, nebo nebudeme-li posilovat naše úsilí rozvíjet se na
každém trhu? A důvodem toho, proč

2. Rozvoj kompetencí
Věřím, že nejlépe se učíme z praxe,
z výzev, které před nás staví. Máme
ještě co dohánět v tom, aby každý
zaměstnanec měl zkušenost z reálné
praxe, především z té přímo od zákazníků. Správný rozvoj kompetencí
souvisí s dobře nastavenou interní
mobilitou. Naši lidé se pohybují mezi
zaměstnáními v různých obchodních
oblastech, mezi různými pracovními
pozicemi a v různých zemích. Naše
databáze s interní nabídkou pracovních pozic, kde jsou oznamovány
všechny možné typy příležitostí,
má v tomto smyslu velmi důležitý
význam. Rozvoj kompetencí nám
pomáhá stát se silnějšími v rozvojových zemích a lepšími v inovacích.
Neméně důležité jsou také formální
výukové metody. Velmi důležitým krokem proto pro nás je, že budujeme
interní platformu pro všechny druhy
e-learningových kurzů napříč celou
Skupinou Atlas Copco.
3. Inovace
Na inovace můžeme nahlížet jako
na jakýsi deštník zastřešující všechno
co děláme. Jsou motorem úspěchu.
Měli bychom být vepředu, na špici
ať už jde o procesy, produkty, služby,
podpůrné funkce, organizaci našich
lokálních poboček a továren. Klíčem
je pracovat v těsné součinnosti s na-

šimi partnery – se zákazníky stejně
jako s dodavateli.
A to mě přivádí zpět k rozvoji kompetencí: jsou to naši talentovaní
a energičtí lidé, kteří jsou motorem
inovací, pokud jsou k tomu vybízeni
samotnými zákazníky. Nebylo by fér
říkat, ze nejsme v inovacích dobří, ale
určitě můžeme být ještě lepší. Moje
vize pro Atlas Copco je podporovat
tak silnou kulturu inovací, abychom
přitáhli nejlepší lidi z univerzit, vývojáře a start-upové firmy tak, aby se
k nám sami hlásili se svými nápady.
4. Životní prostředí
Jedním z největších hybatelů současných inovací je ohled na životní
prostředí. Musíme být inovativní už
jen proto, abychom snížili dopad naší
činnosti na životní prostředí. Toto je
ta nejzřejmější ukázka toho, kde naše
obchodní příležitosti jdou ruku v ruce
s naším přáním přispívat k trvale
udržitelnému rozvoji. Když plýtváte
elektřinou, nejenže ohrožujete životní
prostředí, ale také ohrožujete své ekonomické zdroje.
Naším závazkem je zvýšit energetickou efektivitu našich zákazníků do
roku 2020 o 20 %, stejně tak ve stejném časovém horizontu snížit naše
vlastní uhlíkové emise o 20%. Na první
pohled je tak zřejmé, že máme před
sebou řady výzev, abychom těmto
závazkům dostáli.
5. Kladení zákazníků
na první místo
Vždy jsme byli a jsme produktově
řízenou a zákaznicky orientovanou
společností. To se nezmění, ale potřebujeme se stát ještě lepšími v rychlém
rozpoznávání potřeb našich zákazníků, abychom jim mohli nepřetržitě
nabízet nové produkty s přidanou
hodnotou. A naše vnitřní organizace
by se tomuto měla přizpůsobovat.
Z tohoto důvodu jsme vytvořili speciální obchodní oblast orientovanou
na stavebnictví a důlní průmysl a také
jsme ještě výrazněji posílili zaměření
na výrobu kompresorů. Jedině takto
můžeme našim zákazníkům nabízet
řešení šité na míru.
Pro každou naši obchodní oblast
máme také specializované divize servisních služeb, které nám pomáhají
mít lepší kontakt s našimi zákazníky
a nabízet jim tak ještě lepší řešení.
Naší cestou k růstu jsou zákazníci.
Každý v Atlas Copco, od pracovníků
v administrativě, ve výrobním závodě
až po obchodní zástupce musí při
své práci klást zákazníka na první
místo. ■
/jl-ac/

strojírenství

Hannover cHystá novou podobu
tradičnícH veletrHů
Ještě před vlastním začátkem tradičního jarního komplexu průmyslových veletrhů Hannover Messe se program letošního ročníku představil v průřezové podobě včetně prezentace
vybraných firem na „preview“, které je rovněž letošní novinkou veletrhů. Některé firmy se
představily i ve více oborech. Jak uvedl při této příležitosti předseda správní rady Deutsche
Messe Wolfram von Fritsch, Hannoverské veletrhy mají dát odpověď na řadu otázek, které
stojí před současným průmyslem.
Nové je samotné pojetí tradičního veletržního
komplexu: je koncipováno v duchu technologií
pro životní prostředí, ale není to o odpadech, řešení
bezpečnosti či infrastruktury, organizátoři použili
holistický, celostní přístup. Hannover Messe tak
zastřešují 8 samostatných veletrhů specializova-

ných na určitý segment: Industrial Automation,
Energy, MobiliTec, Digital Factory, Industrial Supply,
CoilTechnica, IndustrialGreenTec a Research &
Technology. Podobně jak v minulých ročnících
připravují organizátoři vždy nějakou inovaci a po
úspěchu veletrhů CoilTechnica a MobiliTec, které se
už staly plnohodnotnou součástí hannoverského
veletržního komplexu, si tak letos odbude svou veletržní premiéru IndustrialGreenTec. Prostřednictvím
zvýrazněného tématu „greentelligence” staví nová
vlajková loď Hannover Messe do popředí zelené
technologie jako oblast průmyslu, která prochází
razantním rozvojem a stojí před velkými úkoly:
Produkty a procesy musí být udržitelné, ekologické
a účinné. Nový přední odborný veletrh by se měl
stát platformou pro všechny technologie určené
pro ochranu životního prostředí v celém řetězci
tvorby hodnot.

Průmysl i megapole vyžadují
efektivitu a ekologický přístup
V osmi často vzájemně se prolínajících či doplňujících sekcích se v dubnu představí v rámci zdůrazněného tématu Metropolitan Solutions také
komplexní pohled na řešení problematiky měst
z různých pohledů. Tento přístup nebyl zvolen
náhodně. V roce 2050 bude podle jedné ze studií
OSN žít ve městech více než 7 mld. lidí – to je více,
než činí celkový současný počet obyvatel naší planety. Přibude i tzv. megapolí, mnohamilionových
velkoměst, kde se koncentruje více obyvatel, než

je lidnatost celých některých států. To staví před
společenost i nové problémy, které je nutné řešit.
Jak zajistit jejich zásobování, dopravní infrastrukturu,
bezpečnost, hygienu atd. A právě tyto otázky budou
jedním z hlavních témat Metropolitan Solutions.
Osm veletržních skupin se letos zaměřuje na
všechny aspekty moderní průmyslové výroby a jejich další rozvoj, a to se zvláštním
zřetelem na ekologii
a energie, resp. energetickou efektivitu.
Mezi faktory, které
rozhodují o konkurenceschopnosti se
kromě čistě komerčních hledisek stále

Elektromobilitu, jedno ze stěžejních témat Hannover Messe,
si budou moci návštěvníci vyzkoušet i v praxi

více prosazují i ty, které dříve nepatřily k prioritám
– současní investoři i zákazníci upřednostňují jednoznačně fiormy využívající efektivní a ekologické
technologie.

Ústřední téma HM 2012:
energie – a hlavně v zelené podobě
Jak uvedla prof. Claudia Kemfert, šéfka oddělení
Energie, dopravy a prostředí z Německého Institutu pro ekonomický výzkum (DIW Berlin), zhruba
40 % spotřeby energie jde na konto průmyslové
výroby a průmyslových procesů. Zajistit její stabilní
dostatek pro stále rostoucí požadavky, je náročným
úkolem, a jednou z důležitých cest k jeho řešení je
snižování energetické náročnosti průmyslových
zařízení. Příkladem mohou být elektromotory: zařízení, která patří k tradičním „žroutům“ energie
mohou být paradoxně jednínm z klíčových faktorů
jeji ch výrazných úspor. Ve světě je dnes podle
údajů Asociace německých inženýrů (VDI) zhruba
300 000 elektromotorů. Připadá na ně přibližně
10 % z celkové světové spotřeby elektrické energie

a jejich počet podle odhaů VDI roste o desetinu
ročně. A např. inteligentní řídicí systémy, moderní
převodové technologie a elektronické prvky, využití elektromotorů s variabilní rychlostí mohou
pomoci ušetřit až 30 % energie, což by odpovídalo
ca 1,7 mld. kWh – pro představu je to číslo odpovídající výkonu 290 obvyklých jaderných reaktorů.
Hannover Messe 2012 si tak klade za cíl představit
inteligentní kombinaci efektivních procesů, ekologických materálů a udržitelné výroby, tzn. kritické
veličiny pro přežití v současném vysoce konkurenčním, dynamickém mezinárodním tržním prostředí,
uvedl Wolfram von Fritsch na preview veletrhů.

Čína v „dračím“ roce představuje
svůj průmysl a jeho možnosti
Pro čínský horoskop začal nedávno letošní nový rok
ve znamení draka, a letošní ročník Hannoverských
veletrhů bude tentokráte ve znamení Číny.
Více než tři desítky let po zahájení reformní politiky
již v Číně neprobíhá růst samovolně a na veletrhu
Čína představí perspektivu druhé největší ekonomiky světa s vědomím, že trvalý růst je založen na
rozvoji průmyslu a společnosti. „Říše středu“ zahájila
svůj prudký start mezi globální světovou ekonomickou špičku jako izolovaný aktér světového dění,
ale dnes je významnou součástí mezinárodního
obchodu a podporou globálního růstu. Současně
stojí před obrovskou výzvou zajistit hospodářskou
stabilitu a posun od prahové k průmyslové zemi.
Výrobní náklady v Číně významně stouply a čínské
podniky začaly části své výroby přesouvat z domácí
půdy do jihovýchodní Asie. Za těchto podmínek je
v čínské ekonomice nutný technický rozvoj a Čína
si je vědoma, že úspěšně pokračovat ve svém kurzu
směřujícím k růstu bude moci pouze s pokrokovým
a inovativním průmyslem.
Výzkum a vývoj jsou proto na cestě Číny do budoucnosti rozhodující. Zatím ale není mnoho podniků,
ochotných v rámci dlouhodobé strategie investovat do vývoje patentů a nových produktů. Vláda
proto vyzvala podniky, aby daly k dispozici více
prostředků na výzkum a vývoj a podpořily klíčová
odvětví průmyslu.
Příkladem může být např. kosmonautika, která má
pro Čínu velký význam jak z vojenského, tak hospodářského hlediska, a do níž vláda investuje enormní
částky a chce se v budoucnu v technologiích vyrovnat USA. Dalším příkladem je tzv. elektromobilita.
Peking si předsevzal, že do roku 2020 na čínských
silnicích bude jezdit 5 milionů elektricky nebo částečně elektricky (hybridy) poháněných vozidel. Čína
se chce stát jedničkou na světovém trhu těchto
automobilů budoucnosti. Spolupracuje např. se
zahraničními výrobci v rámci společných podniků
a zajišťuje si tak přístup k technickému know-how.
Na veletrhu Hannover Messe 2012 bude toto průmyslové odvětví tvořit stěžejní oblast. Čínským
firmám se v technologiích podařilo zmenšit zaostávání za zahraničím. Nová konkurence z Dálného
východu se nyní už nespokojuje s plagiáty. Na bázi
kopií techniky zde vyvíjejí nové produkty. Mnoho
mezinárodních výrobců přesunulo část své výroby
do Číny, aby tímto způsobem snížily své náklady.
Přesto si zachovali náskok v oblasti inovací a špičkové pozice. ■
/jv/
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Řídicí systémy Řady simotion d
Nová generace řídicích systému Simotion D v portfoliu Siemens byla
doplněna novými řídicími jednotkami s typovým označením D410-2,
D425-2 a D435-2. Rozšířená rozhraní a vyšší výkon přinášejí flexibilní integraci do automatizačních řešení a umožní zkrátit pracovní cyklus stroje.

R

ostoucí požadavky trhu vyžadují při automatizaci strojů
snadnou rozšiřitelnost a přizpůsobivost. Motion Control systém Simotion D pro výrobní stroje
pokrývá všechny výkonové rozsahy
díky rovnoměrnému odstupňování
výkonů - od jednoduchých polohovacích úloh s jednou osou, až
po náročné aplikace s krátkými
výrobními cykly a mnoha osami.
Systém integrovaný v pohonech
neobsahuje jen programovatelné
automaty (PLC), Motion Control systémy a technologické regulace, ale
také zpětnovazební řídicí jednotku
měniče Sinamics S120.
Nové jednotky Simotion D410-2,
D425-2 a D435-2 doplnily nižší výkonové pásmo řady Simotion D445-2
a D455-2. Výpočetní výkon PLC
a Motion Control byl zdvojnásoben
pro rozsáhlejší uživatelský program,
nebo kratší pracovní cyklus.

inventor optimization:
nový nástroj autodesku pro simulace na webu

Řídicí jednotka Simotion D410-2
v provedení „blocksize“ je ideální
pro jednoosé aplikace a má navíc
další rozhraní Profibus a Ethernet,
která u předchozích modelů nebyla k dispozici. Počet vstupů a výstupů na vlastní jednotce byl rovněž
zdvojnásoben. Při spojení s dalšími
řídicími jednotkami Sinamics lze
nyní malé víceosé aplikace řídit
z jednoho Simotion D410-2.
S jednotkami D425-2 a D435-2
v provedení „booksize“ a existujícími D445-2 a D455-2 jsou nyní dostupné čtyři úrovně výpočetního
výkonu pro víceosé aplikace s až
128 osami. Dříve volitelně doplňované rozhraní Profinet I/O je nyní
přímo integrováno v modulech.
Řídicí jednotka Simotion D4x5-2
navíc k rozhraní Profinet se třemi
porty nyní nabízí dvě Profibus
a dvě Ethernet rozhraní a 28 digitálních I/O. ■

Uživatelé tak mohou:
●●Snáze optimalizovat návrhy:
intuitivní uživatelské prostředí
a pracovní postup umožňuje rychlé
a pohodlné nastavení parametrů
simulace.
●●Pracovat bez prostojů: zatímco
software zpracovává více analýz
v cloudovém prostředí, konstruktér
může pokračovat v jiné práci na počítači, či jej úplně vypnout a věnovat se

jiným aktivitám. Jakmile je návrh optimalizace připraven, systém uživatele
upozorní prostřednictvím zvolených
komunikačních kanálů. Konstruktér
tak může doporučené alternativy
návrhu ihned otestovat a zapracovat.
●●Využít bezkonkurenčního výkonu: přesunutí výpočetně velmi
náročných simulací do cloudového
prostředí pomáhá využít jejich skutečný potenciál. Konstruktéři přitom

mohou souběžně analyzovat velký
počet rozdílných konfigurací návrhu
a dojít tak rychleji k optimálnímu
řešení.
Řešení Inventor Optimization vyzkoušela již řada zákazníků a jejich ohlasy
jsou příznivé. Obzvláště vyzdvihováno je velmi přístupné uživatelské
rozhraní, i výrazná časová úspora při
konstrukční práci. Tisíce dosud provedených optimalizací nad návrhy
zákazníků se přitom zaměřovaly jak
na jednotlivé součásti, tak na celé
složité sestavy. Zdařilé využití potenciálu cloudového prostředí přesvědčilo navíc mnoho zákazníků, že se
jim sady aplikací Autodesk Product
Design Suite s předplatným – oproti
spoléhání se na jednotlivé izolované
produkty – opravdu vyplatí. ■

stroje pod bezpečnou kontrolou

ruční ovládání apod.
Systém, certifikovaný
společností TÜV, se
konfiguruje v prostředí Safemaster PRO
Designer. Toto prostředí má intuitivní
uživatelské rozhraní
a umožňuje jednoduchou konfiguraci
systému funkcí drag
& drop. Přenos konfiguračních dat na jiné
systémy usnadňuje
podpora paměťových
karet. To umožňuje uživateli jedním
bezpečnostním systémem realizovat
řadu bezpečnostních úloh, od zabezpe-

čení jednoduchých strojů až po složité
systémy a zařízení propojených komunikační sítí. ■

Inventor Optimization představuje další z nástrojů digitálního prototypování, který umožňuje uvádět
inovativní produkty na trh rychleji, než tomu bylo doposud. Je k dispozici celosvětově všem předplatitelům sad aplikací Autodesk Product Design Suite a lze jej též stáhnout z portálu Autodesk Subscription.
Nově uvedený nástroj umožňuje
uživatelům sad aplikací Autodesk
Product Design Suite zlepšovat
návrhy výrobků prostřednictvím
snížení jejich hmotnosti, spotřeby
materiálu a ceny. Zároveň pomáhá
zvyšovat kvalitu a bezpečnost.
Jednoduše použitelný nástroj pro
simulace je prostřednictvím webového rozhraní dostupný odkudkoli
a kdykoli.

Nový modulární a konfigurovatelný bezpečnostní systém Safemaster
PRO od firmy Dold monitoruje všechny bezpečnostní obvody strojů
a zařízení. Počet vstupů a výstupů základní řídicí jednotky může být
kdykoliv doplněn pomocí rozšiřujících modulů.
To umožňuje systém optimálně přizpůsobit požadavkům různých aplikací. Safemaster PRO splňuje všechny bezpečnostní požadavky pro PLe / Cat. 4 nebo
SIL CL3 a je certifikován společností TÜV.
Hlavní řídicí jednotka, s šířkou zástavby
pouze 22,5 mm, má 8 bezpečnostních
vstupů, dva bezpečnostní dvoukanálové výstupy a čtyři testovací výstupy
a může být použita jako samostatný
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modul. V případě potřeby k ní lze připojit až 7 rozšiřujících modulů, takže celý
systém Safemaster PRO má v maximální
konfiguraci celkem 72 bezpečnostních
vstupů a 8 dvoukanálových polovodičových bezpečnostních výstupů.
Bezpečnostní systém monitoruje bezpečnostní funkce, jako jsou tlačítko
nouzového zastavení, bezpečnostní
dveřní zámky, světelné závory, dvou-

strojírenství

QuickFlex: NOVINKA
V UPÍNÁNÍ NÁSTROJŮ
NĚMECKÁ SPOLEČNOST WTO ZAMĚŘENÁ NA VÝVOJ PRECIZNÍCH
NÁSTROJOVÝCH SYSTÉMŮ PŘEDSTAVILA NA POSLEDNÍM VELETRHU
EMO V HANNOVERU POD NÁZVEM QUICKFLEX INOVATIVNÍ
RYCHLOVÝMĚNNÝ SYSTÉM.
Novinka, umožňuje dosáhnout snížení času výměny
nástrojů, větší flexibilitu a tím i vyšší produktivitu
společně s vyšší přesností, stabilitou, a to vše, jak
zdůrazňuje výrobce, při nižších nákladech. Poháněný držák nástrojů s upnutím ER-kleštiny a rychlovýměnným systémem kombinuje v sobě všechny
tyto výhody.
Systém QuickFlex v sobě spojuje vysokou tuhost
s bezpečnou manipulací. Základními prvky systému jsou dvě nezávislá kuželová spojení. Krátký
kužel těsně za závitem upnutí kleštiny je pro radiální
centrování a axiální oporu adaptéru QuickFlex. Tento
kužel zaručuje vysokou přesnost systému nezávisle na případném opotřebení kužele pro upnutí
ER-kleštiny. Umístění kužele za závitem jej chrání
před třískami a nečistotou, takže vysoká přesnost
systému je proto zaručena trvale. Krátký kužel také
funguje jako definovaná kontaktní plocha, zatímco
zadní kužel uchycení zaručuje úplnou radiální oporu
volného konce adaptéru. V kombinaci se závitem to
vede k vysoké tuhosti a stabilitě systému. Plný výkon
přenosu krouticího momentu ze soustružnického
centra na řezný nástroj je zajištěn pomocí polygonních výstupků umístěných hned za zadním kuželem.

Patentovaný systém
jednoručního upínání

je velmi rozdílný od ostatních výměnných systémů
s těžkopádným upínáním a povolením.
První výhodou je podle výrobce minimální investice,
protože stačí nejdříve pořídit jen držák nástrojů
a používat upnutí řezného nástroje přímo v držáku

standardní ER-kleštiny, takže uživatele nic nenutí
nakupovat hned od počátku celý rychlovýměnný
systém. Držák nástrojů je tak možno ze začátku
použít bez rychlovýměnných adaptérů, které si lze
dokoupit dle potřeby. Tak se může uplatnit jeho
další výhoda, kterou je maximální rozšiřitelnost,
protože k držáku lze - v případě potřeby - kdykoliv
doplnit rychlovýměmné adaptéry. Je tedy možné
začít nejdříve se základním systémem a postupně
jej rozšiřovat podle konkrétních požadavků a potřeb.
A jako další výhody zdůrazňuje výrobce to, že pro
snížení času výměny nástroje mohou být rychlovýměné adaptéry vybaveny nástroji a přednastaveny
mimo stroj, a nástroje lze rychle a bezpečně měnit
pomocí patentovaného klíče.
Primární nabídkou firmy, kterou chce WTO oslovit uživatele a rozšířit novinku k širokému uplatnění v praxi
je tzv. základní sada rychlovýměnného systému, která
se skládá s držáku nástrojů, tří různých typů upnutí
s kleštinou a výměnnými adaptéry, patentovaného
a stranového klíče. Kompletní program QuickFlex
zahrnuje celou řadu různých typů adaptérů s veškerým běžným upínáním nástrojů. V roce 2012 budou
podle výrobce QuickFlex pokrývat všechny stroje
zavedených značek s BMT revolverovými hlavami,
k nimž směřuje současný trend. Počítá se s ním např.
pro modely Okuma LT-2000 M EX, Mazak QTS-200 M,
Doosan Puma 1500/3100/ TT1800, Miyano ABX 51/63,
Goodway GLS-1500 či Takisawa TY-2000. ■

Ekonomické a flexibilní řešení
s optimální manipulací
Výměna nástroje je rychlá a snadná s pomocí patentovaného speciálního klíče umožňujícího ovládání jednou rukou. Stačí zablokovat tímto klíčem
vřeteno držáku QuickFlex a upínací matice kleštiny
se utáhne pomocí stranového klíče maximálním
momentem. Utažení adaptéru maticí tímto způsobem zajišťuje trvalou přesnost házení. Tento systém

Systém QuickFlex - optimální kombinace kleštinového upínače ER a vyměnitelného systému v jednom
nástrojovém držáku
1 – Nástrojový držák, 2 – upínač QuickFlex, 3 – Upínací kleština, 4 – Matice upínací kleštiny, 5 – adaptér QuickFlex,
6 – montážní klíč pro ovládání jednou rukou, 7 – závit pro utažení adaptéru a matice kleštiny, 8 – krátká kuželová plocha
pro radiální vystředění a axiální uložení adaptéru, 9 – kužel pro upnutí ER-kleštiny, 10 – unašeč krouticího momentu
pro adaptér s polygonními výstupky zajišťujícími přesnost krouticího momentu, 11 – radiální opěrná kuželová plocha
adaptéru pro vyšší tuhost při zatížení

VariCAD MÁ DALŠÍ UPDATE: VERZI 20121.06
Strojírenský konstrukční systém VariCAD stejnojmenné liberecké firmy je vyvíjen již od roku
1988 a úspěšně prodáván po celém světě.
Mezi uživateli si získal popularitu hlavně pro svoji
rychlost, jednoduché a snadné ovládání. K jeho
dalším důležitým přednostem patří skromné nároky na hardware a také nízká pořizovací cena
programu, který přitom poskytuje konstruktérům
všechny potřebné nástroje jak pro modelování
rozsáhlých sestav ve 3D, tak pro kompletní tvorbu
výrobní dokumentace. V základní ceně systému
dostupného ve verzích pro Windows i Linux jsou
k dispozici všechny potřebné moduly, takže není
nutné dokupovat žádné další nadstavby.

Výrobce nyní vydal další update. Nejčerstvější
verze VariCADu vydaná koncem ledna obsahuje
nové možnosti nastavení ovládání systému, přibyly
další možnosti pro práci s nástrojovými lištami
(toolbary) a definice klávesových zkratek, kreslení
šipek s textem jako jednoho celku (používá se
často u kótování) a významné zlepšení doznalo
načítání kót z formátu DWG / DXF (kóty jsou plně
editovatelné). Aktuální verzi lze nainstalovat stažením z http://www.varicad.cz/cz/home/produkty/
ke-stazeni/.

Novinky update
● nové

způsoby nadefinování ovládání systému
pomocí klávesových zkratek (hot-keys)
● další možnosti pro nastavení nástrojových lišt
a nové sady toolbarů obsahujících pop-up
menu
● nové možnosti pro nastavení práce s obrazem
pomocí kolečka myši a/nebo středního tlačítka
myši (volba způsobu zoomování pomocí kolečka,
stisk kolečka nebo prostředního tlačítka myši pro
posun obrazu, krok zpět)
● nové možnosti pro nastavení Krok zpět v příkazech (Ctrl+Z)
● tvorba šipky s textem (jde o kompletní celek,
jednu entitu, lze dále editovat stejným způsobem,
jako u kótování)
● vylepšené načítání 2D kót z DWG / DXF
2/2012
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strojírenství

S indiánem ve znaku
Společnost Huron představila novou generaci svých frézovacích strojů
řady 8Five. Nové K3X 8 Five reprezentují moderní, vysoce výkonné
5osé automaty s řadou vylepšení, které rozšiřují možnosti těchto fréz
a tím i jejich uplatnění v náročných aplikací, jako je např. letecký či
automobilový průmysl nebo výroba zdravotnické techniky.

P

omocí nových automatů nové
generace „8 Five“ lze dosáhnout
pracovních úhlů 55° (místo

současných 45°) a záporných úhlů
do -20°. Proto je pracovní úhel osy
hřídele od 0 do 110° v porovnání

s předešlou generací, která uměla 90°.
Tato řada vysoce výkonných strojů je
vhodná pro práci v 5 osách a na 5 různých hlavách. Automaty splňují veškeré
technické a ekonomické požadavky
pro umístění v inženýrských firmách
v oblasti zdravotnictví, energetiky, leteckého a automobilového průmyslu.

Pomocí těchto strojů lze ušetřit čas
a peníze při výrobním procesu. Díky
vysokému výkonu, přesnosti a mož-

nosti práce v těžkých podmínkách lze
použít automaty pro aplikace v letectví
či výrobu vysoce přesných dílů.
Nový 5osý frézovací stroj K3X 8 Five se
skládá z pevné nosné konstrukce, stolu
o průměru 500 mm, který rotuje v ose C
o 360°, naklání se v ose A v rozmezí -30°
až 180° a unese díly o hmotnosti 250 kg.
Je tedy možné obrábět díly v 5 osách
současně. Automat má standardní
rychlost otáčení hřídele 24 000 ot.min-1
a moment setrvačnosti 40 Nm na
25 kW, a je tedy dosaženo maximálního stupně rychlosti obrábění.
Kombinace dynamiky a přesnosti
tohoto stroje ho předurčuje pro
použití ve výrobě těžkých, vysoce kvalitních a přesných dílů.
Frézovací stroj K3X 8 Five nabízí rovněž další výhodu v podobě perfektní
přístupnosti a možnosti dohledu nad
pracovním prostorem. Díky vhodnému
hornímu krytu lze těžší a objemnější
součásti umístit do automatu vrchní
stranou. ■

konturování nebo při výrobě rotačních
tvarů pomocí EDM dráha elektrody začínala nebo končila mimo materiál. To
umožňuje prodloužit dráhu elektrody
bez modifikace tvaru. Ke všem kon-

turovacím cyklům EDM byla přidána
možnost nastavit dobu prodlevy na
konci hrubování pro zvětšení koncového bodu, což usnadňuje nastavení
elektrody pro obrábění načisto. ■

omezení vybírat a rekonfigurovat
jednotku pro pohony s bezkartáčovými dvoupólovými i čtyřpólovými
motory. Nástroj Motor Assistant

velmi zjednodušuje výběr připojeného motoru a odpovídajících
parametrů. Nový Tuning Assistant
pomáhá ručně optimalizovat parametry regulace pohybu. Jinou
pozoruhodnou funkcí je možnost
nastavit konfiguraci pomocí USB
adaptéru, jestliže už je požadovaný
pohon jednou začleněn do systému
Motion Manager Software v4.6
Pokud jde o hardware, byl rozšířen
rozsah pracovních teplot až do
-40 °C. Uspořádání terminálu bylo
uzpůsobeno pro pohony s bezkartáčovými pohony, což umožňuje
snadno přepínat mezi regulací
rychlosti a pohybu. ■

eSprit v nové verzi
vylepšuje obrábění
Společnost DP Technology, tvůrce CAM systému Esprit, představila
nejnovější verzi svého inovačního softwaru. Esprit 2012 nabízí vylepšení pro všechny typy obrábění: soustružení, frézování, obrábění
na obráběcích centrech a elektroerozivní obrábění.
Pro soustružení byl v systému pro
rok 2012 vylepšen cyklus park, který
umožňuje „zaparkovat“ držák nože
nebo revolverovou hlavu. Univerzálnost zvyšuje to, že zaparkovat lze
samostatně každou osu. Každou osu
lze ovládat prostřednictvím čtyř režimů: neparkovat, najet do polohy pro
výměnu nástroje, najet nástrojem do
počátku souřadnicového systému

obrobku a najet osou do počátku
souřadnicového systému stroje.
Pro frézování nabízí Esprit 2012 vylepšené metody pro operaci konturování,
umožňující přesněji dosahovat požadovaného tvaru s ostrými hranami.
Pro elektroerozivní drátové řezání
EDM jsou k dispozici nové funkce,
které umožňují nastavit program pro
obrábění tvarů tak, aby při operacích

platforma pro jednotky
řízení polohy a pohybu
Nová platforma Motion Controller Platform v2.5 od společnosti Faulhaber pokrývá širokou škálu elektromotorů a nově zahrnuje také
jednotky pro řízení polohy a pohybu pro pohony s absolutními snímači polohy.
Absolutní snímače polohy s vysokým rozlišením umožňují nejen
efektivněji komutovat bezkartáčové
stejnosměrné servomotory, ale také
je přesněji řídit i při velmi malé rychlosti otáčení. Údaj o absolutní úhlové poloze zůstává zachován i po
12
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vypnutí a novém zapnutí snímače,
což je pro mnoho úloh řízení polohy
a pohybu velmi důležitá vlastnost.
Další novou funkcí je možnost přepínat provozní režimy Motion Controller MCBL. Pomocí softwaru Motion
Manager Software 4.6 nyní lze bez

Průmyslové veletrhy v Praze
již v březnu 2012

www.bibus.cz

Rok 2012 přináší novinky ve veletržním kalendáři ABF, a.s. Jako organizátor
veletrhů FOR INDUSTRY a FOR LOGISTIC a souboru elektrotechnických
veletrhů FOR ELECTRON, FOR ENERGO a FOR AUTOMATION se veletržní
správa rozhodla pořádat tyto odborné veletrhy souběžně a maximálně
tak využít kapacitu areálu PVA EXPO PRAHA.
I při spojení zůstává veletrhům
samostatnost v rámci jejich
umístění ve výstavních halách
i realizaci mediální kampaně,
která tak nabývá dvojnásobně na
síle. Souběh veletrhů v termínu
13.–16. 3. 2012 přinese všem

uplatnění a jsou podporou pro
hospodářský rozvoj. Využití všech
výhod výrobních a informačních
technologií je neodmyslitelným
předpokladem proto, jak co nejefektivněji navrhnout, vyrobit a dodávat na trh nový výrobek. Cílem

je vytvořit komplexní platformu
pro řešení problematiky v jednotlivých odvětvích strojírenství
s prostorem pro technologické
spolupráce, nabídky, poptávky
i prezentace pracovních příležitostí v technických oborech.

Chcete být vidět?
Nabízíme Vám řešení...
Rezervujte si své místo na veletrhu včas a sami si vyberte
umístění Vaší expozice. Na internetových stránkách veletrhů
naleznete kompletní informace
pro vystavovatele včetně nabídky
speciálních prezentací na klíč. ■

www.forindustry.cz

Otočné stoly
Držáky nástrojů
Sklíčidla a čelisti
Upínací pouzdra

Zcela jistě děláte vše pro to, aby Váš
obráběcí stroj dosahoval špičkových
parametrů a byl pro Vaše zákazníky
tím nejlepším řešením. My jsme tady
proto, abychom Vaši snahu zvýraznili.
Výkon a přesnost, které od Vašeho
stroje očekáváte, přeneseme tuhými
otočnými stoly, precizními sklíčidly
a upínacími pouzdry do obráběného
tvaru.

vystavujícím firmám nové návštěvníky z řad jednotlivých oborů
a povede tak k zatraktivnění průmyslových veletrhů v Praze.
11. mezinárodní veletrh strojírenských technologií FOR
INDUSTRY 2012 představuje
v hlavním městě České republiky
jedinečnou příležitost pro prezentaci moderní výrobní techniky,
progresivních technologií a inovačních trendů, které mají široké

minisystém uPíná nástroje o Průměru až 0,3 mm
Obrábění dílů a výrobků pro lékařské či stomatologické použití a na mikro úrovni patří mezi
nejnáročnější aplikace, s nimiž se lze v soudobém strojírenství setkat, a jsou pro výrobce skutečnou výzvou. Novinka firmy Schunk, systém Tribos-Mini, přímo upíná stopky nejmenších
nástrojů důsledně po celé délce osy.
Inovativní držák nástrojů vyvinutý firmou Schunk
odstraňuje potřebu problematických kleštin,
upínacích matic a problémy s nekonzistentním
upínáním nástrojů. S rozběhovou přesností méně
než 3 mikrometry a rovnováhou stupně
G2.5 při 25 000 ot.min-1 a díky vysokým otáčkám a rychlé federaci umožňuje dosahovat špičkové výsledky
i v aplikacím náročných na extrémní
preciznost. Unikátní, v osvědčeném
designu Trios, je přímé upínání využívající pružnost materiálu držáku.
Patentovaná technologie využívá při
upínání polygonovou formu upínacího
otvoru, která vytváří spolehlivé sevření.

Již 20 let nabízíme zákazníkům
na českém trhu technickou
podporu, návrhy řešení
a dodávky komponent.

Výsledky řezného nástroje jsou zjednodušeny bez vlivu obsluhy. Držák je vložen
do tlakového systému Tribos a řezný nástroj je uvolněn za méně než 30 sekund.
Tribos-Mini nabízí všechny výhody standardní řady Tribos s rozsáhlou řadou držáků a rozšíření. Žádné kompromisy už
nejsou nutné ani při upínání nejmenší
řezných nástrojů, konstatuje výrobce. ■
Miniaturní nástroje se uplatňují např. při přesném obrábění a mikroobrábění, kde jsou vyžadovány vysoké nároky na precizní nastavení
a dodržení všech parametrů, takže přesné
a spolehlivé upnutí nástrojů je nezbytným základem.

KOMPRESORY  STLAČENÝ VZDUCH
vývěvy, filtry, odlučovače, rozvody a příslušenství
V HLAVNÍ ROLI TLAK

téři prakticky všech hlavních výrobců kompresorů
i nezávislé firmy působící jako jejich subdodavatelé.

Pístové, šroubové, olejové a bezolejové a jejich různé varianty pro různé aplikace, stacionární,
mobilní. To vše jsou typy kompresorů, s nimiž se lze v současné době setkat. A vyznat se v nich
a najít správné řešení pro konkrétní aplikaci není úplně jednoduché.

Čistý vzduch nejen pro čistá prostředí

I když si většina lidí spojuje tento pojem hlavně
s průmyslovými kompresory, pohánějícími sbíječky
(resp. pneumatická kladiva, jak zní jejich správné
označení) či jiná pneumatická zařízení, oblast jejich
nasazení je mnohem širší a zasahuje do více oblastí
našeho života, než si běžně uvědomujeme – stačí se
podívat kolem sebe: jsou klíčovou součástí
např. chladniček, klimatizačních systémů,
zvyšují výkon motorů, uplatňují se ve
zdravotnictví, hostinští díky nim
mohou čepovat pivo s úžasnou čepicí apod.

Jaký kompresor?
Základní dělení kompresorů je obvykle odvozováno podle způsobu
zvyšování tlaku na objemové (zvýšení
tlaku se dosahuje zmenšováním objemu pracovního prostoru, v němž je stlačovaný plyn uzavřen)
a rychlostní (tlak je zvyšován zrychlením proudícího
plynu a poté přeměnou kinetické energie v tlak, člení
se na axiální a radiální) - typickým příkladem jsou
tzv. turbokompresory v automobilových motorech.
Objemové kompresory se dál dělí podle konstrukce
na pístové (plyn je stlačován přímočarým vratným
pohybem pístu ve válci a při zpětném pohybu se
nasává), rotační (písty se otáčejí kolem osy rovnoběžně s osou válce) a Scroll „spirálové“ kompresory.

Samotná skupina rotačních kompresorů zahrnuje
několik různých typů: šroubový, lamelový (používá
rotující píst s lamelami v podélných drážkách, přitlačované odstředivou silou ke stěně válce), vodokružný (plyn se dopravuje v komůrkách vytvořenými pevnými křídly rotoru a vodním prstencem,
který obíhá ve statoru), dvourotorový (využívá dva
rotační po sobě se odvalující písty) a šroubový (funguje podobně jako dvourotorový, ale místo pístů
využívá dvojici do sebe zapadajících šroubů).
Právě šroubové kompresory představují
většinu současné produkce pro
průmyslové aplikace.
Dalším typem je membránový kompresor (nasává
a stlačuje plyn hydraulickým nebo mechanickým
prohýbáním membrány),
který je však vhodný jen
pro malá množství plynu.
V současné konstrukci kompresorů a jejich technickém řešení už zřejmě v nejbližší době nějaké zásadní
revoluční změny čekat nelze. To co ale vypadá nadějně, pokud jde o další vývoj kompresorové techniky, je uplatnění nových materiálů a technologií,
které slibují možnost nabídnout lepší parametry, vyšší
efektivitu a delší životnost kritických částí kompresorů.
A na tom nyní intenzivně pracují vývojáři a konstruk-

Stlačený vzduch v historii techniky
Práce se stlačeným vzduchem patří k historicky
nejstarším technickým pomůckám, které používalo lidstvo při své činnosti. Už 3000 let před
naším letopočtem využívali Babylóňané stlačený
vzduch pomocí kožených měchů k výrobě mědi.
Se stlačeným vzduchem pracovali i staří Egypťané
(asi 1500 let př.n.l.), a jeho použití bylo známo již
v antickém starověku. Ve čtvrtém století př. n. l.
byly známy již pracovní klapky a v Řecku Platon
a Aristoteles kolem roku 400 až 350 př.n.l. sestrojili
vzduch stlačující přístroje pro ozvučení píšťaly
nebo pro dodávání vzduchu potápěčům. Je znám
Vetruviův popis dmychadla s válcovým měchem
a s rozvodnými klapkami z 1. století př. n. l. a římský
historik Plinius nám počátkem našeho letopočtu
zanechal popis hydraulického kompresoru.
Dmychadlo sestrojil i renesanční génius Leonardo
da Vinci v roce 1492 a o dvě století později se
objevila další technická novinka – první pístová
vývěva na odčerpávání vzduchu z uzavřených
nádob, kterou v roce 1652 zkonstruoval Oto
von Guericke. Do historie vstoupily jeho proslulé
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Dobové vyobrazení Guerickeova pokusu s vývěvou

tzv. magdeburské pokusy, při nichž spojil dvě
kovové polokoule a odčerpal z nich vzduch a ani
8 párů koní je nedokázalo od sebe odtrhnout
(viz obr). Vodním kolem poháněný kompresor
Isaaca Wilkinsona se rozběhl v roce 1752 a o čtvrtstoletí později, v roce 1777 zapřáhl do kompresoru James Watt páru, když sestrojil vahadlový
kompresor s parním pohonem. V roce 1820 spustil
William Mann první dvoustupňový kompresor
a odstartoval éru vícestupňových kompresorů,

Podstatnou záležitostí, zejména pro tzv. čisté provozy,
je kvalita vzduchu, který kompresory při svém provozu používají. V této speciální oblasti se uplatňují
zejména bezolejové kompresory a speciální filtry,
umožňující požadovanou čistotu vzduchu zajistit
(používají se hlavně v potravinářství, farmaceutických
provozech apod.). Nicméně právě kvalita stlačeného
vzduchu a její vliv bývá často podceňována. Přitom
jde o jeden z důležitých faktorů, které přímo ovlivňují
provoz a stav kompresoru. Nečištěný či neupravený
stlačený vzduch může totiž způsobovat zejména
korozi jednotlivých prvků rozvodu, což mívá za následek tlakovou ztrátu a znečištění systému, případně
korozi a zvýšené opotřebení pneumatického nářadí
Neupravený stlačený vzduch totiž (pokud nejde
o bezolejový kompresor) obsahuje i mazací olej
(v podobě olejové páry, nebo jemného aerosolu),
a vlhkost (ta se do kompresoru dostává ze vzduchu,
který zařízení nasává) a také různé nečistoty v podobě
pevných částic (prach, popílek, pyl, apod.), jejichž
množství a hustota záleží na účinnosti předfiltrování.
Pro představu: běžný vzduch, který dýcháme a považujeme za „čistý“ obsahuje v každém m3 průměrně
desítky miliónů mikroskopických částeček nečistot,
k nimž se ještě navíc přidávají nečistoty z kompresoru
a částečky rzi z rozvodů, tlakových nádob atd.
Vzduch se musí nejdříve zbavit nečistot a kondenzátu, a vysušit. Až poté nastupuje filtrační vložka,
protože bez odloučení kondenzátu v sušičce by byl
filtrační článek extrémně zatížen, a to by se projevilo
na ztrátě tlaku. ■

pro něž baron von Rathen sestrojil o tři desetiletí
později mezistupňové chlazení. Dr. John Gorrie
vybudoval v roce 1855 na základě experimentů
Michaela Farradaye chladicí systém s využitím
kompresoru. Také zakladatel pražské inženýrské
školy (nynější ČVUT), profesor František Josef
Gerstner, postavil pro vysokou pec v Novém Jáchymově u Berouna kolem roku 1810 tříválcové
dmychadlo se čtvercovými písty, které mělo čtyři
otáčky za minutu.
Rychlý vývoj kompresorů nastal po nástupu průmyslové revoluce od poloviny 18. století a od
19. století už se v podstatě datuje historie moderních kompresorů, které se staly důležitým prvkem
mnoha průmyslových zařízení. Začátkem 20. století
vznikly první rotační lamelové kompresory. Byla
to ovšem hlučná zařízení s malými přetlaky a nízkou účinností kvůli nedostatečné vnitřní těsnosti.
K jejich zdokonalení došlo až v 50. letech minulého
století. V roce 1957 přišel první sériově vyráběný
šroubový kompresor, a 70. léta přinesla jeho patentovaný revoluční asymetrický profil, který je
v moderních podobách používán dodnes.

Téma: Kompresory, stlačený vzduch
Kompresorová revoluce v našich domovech
Chladnička je jedním z typických příkladů využití
kompresoru – naše domácnosti už obývá celé
jedno století. První „domácí“ lednici uvedla na
trh americká firma General Electric před 100 lety
v roce 1911. Šlo ovšem o trochu jiné zařízení, než
jak je známe dnes – v kuchyni byl jen chladicí box,
zatímco kompresor se kvůli své hlučnosti umísťoval do sklepa. A tuto technickou vymoženost si
rozhodně nemohli dovolit všichni jako dnes, kdy
je chladnička ve výbavě drtivé většiny domácností
– stála zhruba 1000 dolarů. Model pro domácnosti
s kompresorem jako součástí chladničky se začal

dodávat na trh v roce 1927 za 300 dolarů a díky
marketingové kampani nabízející desetidolarový
příspěvek na elektřinu se jich prodalo během dvou
let čtvrt milionu (za další dva roky už to byl milion).
Design základního modelu zůstal prakticky beze
změn až do roku 1936, kdy se kompresor přestěhoval do schránky ve tvaru krychlové krabice.
Masová výroba chladniček začala po 2. světové
válce – a trvá dodnes…
Chladnička GE se zabudovaným kompresorem se začala
prodávat v roce 1927 za 300 dolarů

EFEKTIVNÍ VYUŽITÍ ODPADOVÉHO TEPLA, KTERÉ VZNIKÁ
PŘI VÝROBĚ STLAČENÉHO VZDUCHU V KOMPRESORECH
Společnost COMPRESSED GAS CZ s.r.o. má k dispozici jedinečné know-how na dodávku a montáž rekuperačních výměníků tepla do jakýchkoliv (i zánovních) vzduchem chlazených šroubových kompresorů
se vstřikem oleje.

Ohřev užitkové
a topné vody
Pokud chceme využít odpadní teplo
skutečně efektivně nebo jej dopravovat na větší vzdálenosti, jsou pro
šroubové kompresory se vstřikem
oleje nejvhodnější deskové výměníky tepla na ohřev topné vody
nebo bezpečnostní výměníky tepla
na ohřev užitkové vody - svazek
trubek s dvojitými stěnami. Uvedené výměníky pracují nezávisle
na typu chladicího systému, protože vodnímu nebo vzdušnému
chlazení oleje se vloží předvolba,
rekuperační předchladič, a tím se
vlastně dostaneme do chladicího
okruhu šroubového kompresoru. Za-

P

ři výrobě stlačeného vzduchu
narůstá v procesu stlačování
jeho teplota. Výsledná teplota
závisí na konstrukci kompresoru, teploty vzduchu na vstupu a výsledného
tlaku. Za účelem ekonomického provozu kompresoru a získání kvalitního
tlakového vzduchu je nutné chladit
kompresor během vytlačování vzduchu buď vzduchem nasátým z kompresorovny, nebo z vnějšku (což je
výhodnější), nebo chladicí vodou.
Chladicí ohřátý vzduch se ventilátorem dopravuje opět ven, čímž se
veškerá, vzduchu předaná energie,
odvádí nevyužitá.
Stoupající náklady na energii nutí výrobce i provozovatele kompresorů
vyvíjet a používat výkonné zařízení
na zpětné získání tepla, které se dá
využít k vyhřívání prostorů a topné

nebo užitkové vody. Abychom mohli
odhadnout možnosti zpětného získávání tepla při kompresorech, musíme
znát základy termodynamiky, tj. jak se
v kompresoru mění přijata elektrická
energie na teplo. Energie, kterou dopravuje ohřátý chladicí vzduch nebo
voda, obsahuje asi 95 % elektrické
energie, kterou jsme přivedli do kompresoru. Jen asi 4 % energie zůstávají
jako zbytkové teplo ve stlačeném
vzduchu a jsou odváděny do tlakové
sítě. Zbývající 1 % jsou ztráty energie
sáláním do okolního prostředí. I motor přeměňuje elektrickou energii na
teplo, takže třeba brát v úvahu i příkon motoru. Poměr příkonu a výkonu
je jeho účinnost, která se pohybuje
v rozmezí 80-92 %. Takže například při
45 kW motoru tvoří dodatečná ztráta
energie dalších cca. 5 kW.

Připojení šroubových kompresorů na rozvod
vody ohřáté rekuperací tepla

řízení jsou kromě toho připraveny
i pro přímé vytápění místností. Po
instalaci odpovídajícího potrubního
systému a regulačních prvků (např.
termostaty, uzavírací a pojistné ventily, oběhová čerpadla, atd.) je umožněno přepínání na ohřev vody nebo
teplovzdušné vytápění. ■
www.kompresory-filtry-servis.cz

COMPRESSED
GAS CZ s.r.o.
Prodej: pístových a šroubových kompresorů BOGE a ATMOS
/ vývěv BUSCH a BECKER, dmychadel HIBON / sušičů a filtrů
stlačeného vzduchu SPX DELTECH / odvod a zpracování
kondenzátu BEKO / pneumatického nářadí, vzdušníků, atd.
Servis a prodej ND pro: pístové a šroubové kompresory,
vývěvy, dmychadla, filtry, sušiče, atd.
Montáž rozvodů stlačeného vzduchu
Montáž výměníků tepla do šroubových kompresorů (i zánovních)
na ohřev úžitkové vody, topění, atd.
Technické poradenství a měření netěsností na rozvodech
stlačeného vzduchu
Odkoupení zánovních šroubových kompresorů
Atlas Copco a BOGE

COMPRESSED GAS CZ s.r.o., Srázná 5113/1, 586 01 Jihlava,
HOTLINE PRODEJ: 725 120 107, HOTLINE SERVIS: 725 878 789,
e-mail: info@compressedgas.cz, www.kompresory-filtry-servis.cz
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Kompletní péče o Kompresory
V čele Atlas Copco divize kompresory je od léta 2011 nový generální ředitel Francesco Pinna.
Zeptali jsme se ho, jak hodnotí pozici Atlas Copco, jak by charakterizoval uplynulý rok a jaké
servisní zázemí Atlas Copco nabízí.

P

ro Atlas Copco pracuji již 10 let a před svým
jmenováním na pozici generálního ředitele
pro Českou republiku jsem měl na starosti
průmyslové kompresory v Itálii. Velmi mně těší,
že jsem součástí odvětví, kde dochází k takovému
technologickému pokroku, a ještě více mne těší, že
pracuji pro společnost, která tento technologický
pokrok pomáhá utvářet.
Atlas Copco velmi dbá na inovace, a tak nás velmi
potěšilo loňské vyznamenání v podobě zařazení do
Top 100 nejinovativnějších firem na světě odborníky
z Thomson Reuters. Kritériem pro výběr do Top 100
byla úspěšnost přihlášek našich patentů, globální
rozsah jejich působnosti a hlavně vliv, jenž naše patenty mají na vynálezy ostatních firem. Pro zaměření
na inovace jsme se v Atlas Copco rozhodli již dávno.
Uvědomujeme si, že vždy existuje ještě lepší způsob,
jakým se vše dá dělat. Vždy existuje lepší cesta, a to
i přesto, jak jsou současné výrobky technicky vyspělé.
Dalším potvrzením, že jdeme správnou cestou,
je trojnásobná certifikace ISO, kterou jsme získali
koncem loňského roku. Ta potvrzuje schopnost naší
společnosti reagovat na stále rostoucí požadavky
zákazníků, dlouhodobou péči o životní prostředí
a také zájem o bezpečnost a zdraví zaměstnanců.
Zaměřujeme se na dlouhodobé a trvalé výsledky.
To v praxi pro naše zákazníky znamená jistotu, že
budou produktivní nejen letos, ale i za rok či za
10 let. Společnost Atlas Copco je mimo jiné také
součástí indexu trvale udržitelného rozvoje Dow
Jones. S tímto indexem velmi často pracují ekonomové například při hodnocení vývoje trhů či
zpracovávání prognóz. Proto nás velmi těší, že pro
ně představujeme jistotu, o níž se mohou opřít.
Index je zpracován na základě seznamu společností,
jejichž prioritou je trvalá udržitelnost. Opět se zde
tedy potvrzuje, že dlouhodobé plány a odpovědnost mají smysl. Všechny výše zmíněné úspěchy nás
16
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utvrzují v tom, že poctivá práce s dlouhodobými
výsledky je tou nejlepší cestou.
Pro naše zákazníky se stáváme partnerem, na kterého se obracejí s důvěrou. A stejně jako naši zaměstnanci a akcionáři i oni oceňují stabilitu a pevné
zázemí, jež jim Atlas Copco přináší.

Jak je patrno z názvu našeho článku, prodejem
kompresoru spolupráce s klientem nekončí,
ale naopak začíná.
Ano, vztah zákazník – dodavatel je pro nás zavazující,
jde o partnerský přístup, společnou odpovědnost
a k tomu na míru šité servisní služby. I díky nim si
Atlas Copco dlouhodobě drží své postavení předního
světového výrobce v oblasti stlačeného vzduchu.
Neustálé inovace a stále sofistikovanější technologie,
s nimiž Atlas Copco přichází, těší všechny zákazníky.
Je však velmi důležité neusnout na vavřínech a technologickému pokroku přizpůsobit i servisní služby.
I proto servisní zázemí a infrastruktura hrají v rozvoji
naší firemní strategie velmi významnou roli.
Co pro Atlas Copco znamená pojem ucelený
servisní systém?
Důležitá je samozřejmě komplexnost a provázanost
jednotlivých servisních aktivit, to nejdůležitější je
ovšem lidský faktor, ostatně jako v jakémkoliv jiném
podnikání. Naši servisní technici, plánovači i obchodní zástupci jsou pravidelně proškolováni. Musejí
umět pracovat s počítačem, rozumět elektronice,
komunikačním technologiím… Servisní technik už
si zkrátka nevystačí s brašnou a šroubovákem. Jelikož
se veškeré aktivity snažíme přizpůsobovat potřebám
zákazníků, je nesmírně důležitá i rychlost služeb, protože každá hodina prostoje zvyšuje ztráty zákazníka.
Vždy usilujeme o to, abychom zákazníkovi dokázali
nabídnout profesionální a včasné servisní zajištění.
Díky dlouhodobému partnerskému přístupu je
Atlas Copco schopné přizpůsobovat nabídku služeb
zákazníkovi tak, aby se dosáhlo maximální efektivity
jeho provozu a optimalizace pracovních postupů.
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zjištění odchylek, jinému zase vyhovují podrobné
analýzy a funkce zaručující potřebnou dobu odezvy.
AIRConnect je sestaven tak, aby umožňoval provádění všech monitorovacích úloh a současně aby
zvyšoval zákazníkovu produktivitu. Monitorovat stav
svého kompresoru v reálném čase a díky tomu moci
pohotově reagovat na jakoukoliv situaci mohou zákazníci díky zařízení AIRConnect Notification+. Díky
němu mají jistotu, že budou informováni o všech
neobvyklých událostech, jež při provozu kompresoru nebo rozvodové sítě vzniknou. Tak dokáží
předcházet poruchám a zkracovat dobu prostojů.
Systém dokáže každé varování odeslat příslušné
skupině odpovědných osob, a to prostřednictvím
SMS nebo e-mailu.

Jak je to se servisem na přání?
Rozsah servisních služeb si každý zákazník může
stanovit sám. S ohledem na své zkušenosti a schopnosti, na provoz, v němž kompresor využívá, a v neposlední řadě i dle svých finančních možností.
Finančně nejefektivnější řešení servisu navrhují
naši odborníci každému zákazníkovi samostatně,
a to po osobní konzultaci a bližším seznámení se
s jeho provozem.
Někteří uživatelé mají s provozem a servisem kompresorů tolik zkušeností, že si je mohou (a přejí) provádět sami. V tom případě jim dodáváme potřebné
náhradní díly a pravidelně provádíme kontrolu,
která má za úkol zjistit nutnost případného zásahu. Z každé revize pak zákazník obdrží kompletní
zprávu s doporučením.
Naprostým opakem pak jsou uživatelé, kteří nechávají veškerou péči o kompresory na dodavateli.
V takových případech Atlas Copco zajistí kvalifikované servisní techniky a ti se postarají o veškerou pravidelnou údržbu, konstrukční vylepšení,
opravy po haváriích i generální opravy stroje. Jde
o kompletní systém údržby s paušálními ročními
náklady po dohodnutou dobu. Někde mezi těmito
dvěma extrémy jsou pak zákazníci, kteří část servisu
zvládnou sami, ale zbytek rádi nechají na odborní-

cích. Těm zajišťujeme preventivní servis v předem
stanovených intervalech. Většinou pracujeme za

Je něco co byste podnikům, které potřebují
servisovat jejich kompresory, doporučil?
Určitě, nikdy neposuzujte jen jeden parametr nabídky.
Vždy je třeba zohlednit několik parametrů a nezapomínat se nesmí ani na schopnost dodavatele nabídnout řešení šité na míru konkrétnímu provozu.
Investujete-li prostředky například do bezmazného
kompresoru, který využíváte pro kontinuální výrobu
a každý případný výpadek může tuto výrobu vážně
ohrozit a způsobit rozsáhlé škody, zaměřte se nejen na
to, kolik vás případný servis bude stát, ale také na to,
jaké náhradní díly případný dodavatel používá. Zda má
dostatečně silné servisní zázemí, zda má kvalifikované
odborníky, zda tu bude nejen zítra, ale i za několik let,
zda je schopen jednat rychle apod. ■
/jl/
www.atlascopco.cz

stanovenou paušální sazbu, takže zákazník předem
ví, s jakými náklady počítat.
Pomáhají stále modernější technologie předcházet poruchám kompresorů?
Ano, a to dost poměrně. Jedním z takových nástrojů, na udržení nákladů na stlačený vzduch pod
kontrolou je program AIRConnect. Ten zahrnuje
řešení vhodná pro všechna zařízení, jež Atlas Copco
nabízí. Už při nákupu kompresoru se zákazníkovi
nabízí výběr z mnoha funkcí. Někdo chce jen základní přehledy stavů a upozorňování v případě

Chcete se dozvědět více
o problematice stlačeného vzduchu?

Prostudujte Atlas Copco Compressed
Air Manual. Tento manuál v anglickém
jazyce je 7. řadou publikace věnující se
kompletní problematice stlačeného
vzduchu. Vydává jej Atlas Copco Airpower NV v Belgii. Získat jej můžete zasláním požadavku s uvedením kompletních
kontaktních údajů na emailovou adresu
kompresory@cz.atlascopco.com.
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PROČ JE NUTNÉ FILTROVAT
TECHNICKÉ PLYNY?
PLYNY Z PŘÍRODNÍCH ZDROJŮ JSOU ENERGETICKÝM ZDROJEM S ČISTÝM
SPALOVÁNÍM A BUDOU DOSTUPNÉ DÉLE NEŽ PALIVA VYRÁBĚNÁ Z ROPY.
NĚKTERÉ VLÁDY ZEMÍ EVROPSKÉ UNIE PROTO PODPORUJÍ BUĎ FINANČNĚ
NEBO V DAŇOVÝCH ÚLEVÁCH VYUŽÍVÁNÍ TOHOTO ENERGETICKÉHO ZDROJE
PRO JEHO EKOLOGICKÉ VÝHODY.
presorové stanice, kde pak znovu slouží
pro chlazení a mazání kompresoru.

Mikrofiltrace a filtrace
pevných částic
Filtry nejsou nikdy stejné, jsou mezi
nimi výrazné technické a kvalitativní
rozdíly, což má pak podstatný vliv na
životnost celého zařízení.
Mezi přední světové dodavatele filtračních technologií patří společnost
Zander, která speciálně vyvinula filtry
Purgas řady TG, aby splňovaly specifické požadavky na filtraci technic-

A

le plyny nelze využívat pro jakoukoliv aplikaci přímo z potrubí bez dalšího opatření. Ve
zpracovatelské výrobě nebo pro průmyslové využití musí být zcela čisté,
zbavené kondenzované vody, pevných mikronečistot či olejové mlhy.
V případě využití stlačeného zemního
plynu (CNG) jako paliva pro pohon
motorových vozidel je nejdůležitější
bezpečnostní otázkou požadavek
velmi nízkého obsahu vody, která je
primárním činitelem odpovědným
za vznik korozivních sloučenin vznikajících při reakci s některými slož-

kami zemního plynu, např. s oxidem
uhličitým a sirovodíkem. Proto musí
být rosný bod stlačeného zemního
plynu na výstupu ze stanice nižší,
než nejnižší možná teplota okolního
prostředí.
Vysoká kvalita plynů chrání technologická zařízení před korozí, čímž se
zvyšuje bezpečnost, spolehlivost i životnost daného provozu. Běžnou součástí rozvodných soustav technických
plynů jsou filtry, které dokáží odstranit
nejen pevné nečistoty, ale také olejové
mlhy. Odloučený olej lze pak vracet do
technologického okruhu, např. u kom-

všech filtrů je řešena s důrazem na
minimální tlakovou ztrátu a snadnou
regeneraci zpětným promýváním. Materiály mikrofiltračních elementů mají
olej a vodu odpuzující vlastnosti a příslušné elementy jsou opět plisované,
takže filtrační plocha v jednotkovém
objemu je až čtyřikrát větší, než u srovnatelných výrobků, čímž lze dosáhnout
vysokých průtoků plynu při velmi nízké
tlakové ztrátě a zároveň vysokou účinnost filtrace i pro jemné částice o velikosti 0,01 μm. Vysoká tepelná stabilita
komponent filtrů je dovoluje použít
i pro plyny o zvýšených teplotách.
Řada Purgas TGA
Tělesa filtrů jsou buď z hliníkové slitiny,
nebo z oceli pro jmenovitý tlak od PN
16 do PN 350, se závitovým připojením G1/4 až G2, s jmenovitým průtokem od 50 do 940 m3.h-1. Jsou vhodné
až do 120 °C provozní teploty. Vnitřní
povrch je ošetřen chromátováním
proti korozi a poškození povrchové
struktury. Správná poloha filtračního
elementu v tělese je zajištěná pomocí
závitové tyče z nerezové oceli, která
stabilizuje vnitřní uspořádání i při
výrazných změnách tlaku během
provozu. Závitové přípoje jsou v několika typových provedeních, ale lze
přiobjednat i přípoje typu BSP a NPT.
Řada Purgas TGS
Je ocelové konstrukce konstruovaná
pro teploty až do 120 °C s přírubovým
připojením DN 50 až DN 200 pro jmenovitý tlak PN 16. Těleso řady TGS je
elektricky vodivé a uzemněné, takže
se hodí i pro výbušné prostředí.

Řada Purgas TGA

kých plynů. Každá aplikace potřebuje
individuální konstrukční materiály
z hlediska odolnosti proti korozi od
zpracovávaného plynu.
Zander dodává filtry na čištění plynů
v široké škále konfigurací, od nárazového separátoru pro účely předfiltrace
až po filtry se skládanou síťkou v různých filtračních třídách. Konstrukce
18
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kace. Unikátní náplň vyvinutá speciálně pro sušení plynů má velkou
vysoušecí kapacitu. Při dimenzování
adsorbérů se vycházelo z dlouhé
sušicí periody, čímž byl zároveň optimalizován časový interval do dalšího regeneračního
cyklu. Tím je sušicí
médium vystaveno
tepelným rázům jen
v malé míře, takže se
prodlužuje životnost
zařízení.

Čištění plynů
za vysokého
tlaku

Řada Purgas TGE

Řada Purgas TGE
Třídílné těleso z nerezové oceli se
hodí také i do výbušného prostředí.
Všechny materiály jsou prověřovány
z hlediska vhodnosti použití pro
danou aplikaci a při výrobě se čistí
speciálním vícestupňovým čisticím
procesem. Jsou k dispozici ve velkém
počtu různých přípojů od závitových
G ¾ přes přírubové DN 100 až po nátrubky připravené k navaření.
Řada adsorbérů Purgas STV
Je určená k instalaci na sací stranu
kompresoru a pro nízkotlaké apli-

připojeným přístrojem pro měření
rosného bodu, pro průběžnou kontrolu rosného bodu zpracovávaného
plynu na výstupu.
Řada HDAM
Je vyrobena z běžné oceli. Vnitřní
povrch je chráněn proti korozi. Na
vstupu do adsorpční náplně a na výstupu jsou rozdělovače toku, které zajišťují rovnoměrné rozdělení proudu
plynu po příčném průřezu.
Řada HDAME
Je vyrobena z nerezové oceli, takže je
vysoce odolná proti agresivním chemickým látkám. Patentovaný systém
uzavírání poskytuje dobrý přístup
k celému příčnému průřezu. ■

Řada Purgas HDAM a HDAME

Adsorbéry Purgas
řady HDAM a HDAME
se hodí k instalaci za
kompresorem na
vysokotlaké straně.
Zander nabízí proŘada Purgas STV vedení pro jmenovité tlaky PN 100 až
PN 350. Obě řady disponují různými
druhy sušicích náplní a vyhovují
požadavkům Evropské směrnice
o ochraně proti výbuchu. Lze je dodávat též s přenosným nebo pevně

Zander, mistr úpravy

Filtrační elementy

Membránové sušiče
SunSep W
Mikrofiltr

Kondenzační sušič
arctic star
Procesní filtry

Vysokotlaký mikrofiltr

Breathing Star BSP-MT

Adsorpční sušič KE-MT

Vakuový sušič WVM
Separátor ecosep S15

Odváděč ecodrain ED

Adsorpční sušič K-MT

stlačeného vzduchu a plynů

Autorizovaný distributor firmy Parker|Zander v ČR: Filco, spol. s r.o., Dvorská 464, 503 11 Hradec Králové
tel.: 495 436 233, www.filco.cz, Expres servis: servis@filco.cz

Téma: Kompresory, stlačený vzduch

Úprava tlakového vzduchu
dosáhla převratných změn
Inovace: bez kovu ● lehké ● olejová nano-mlha ● chemicky odolné
Nový systém úpravy tlakového vzduchu P3X firmy Parker-ORIGA je spojen s inovací a využívá
nové standardy: důsledné využití High-Tech polymerů snižuje váhu výrobků, rozšiřuje oblast
použití a umožňuje univerzální design pro zásadní snížení počtu variant nádobek.

S

amočinné nastavení maznice s nano-olejovou
mlhou trvale zabezpečuje nejhospodárnější
mazání. Ruční nebo poloautomatický vypouštěcí ventil optimalizuje spolehlivost a bezpečnost
funkce.
Úprava tlakového vzduchu pomocí nové konstrukční řady P3X firmy Parker-ORIGA je nyní ještě
jednodušší, hospodárnější a bezproblémové. Základ
pro tento inovační skok představuje nasazení High-Tech polymerů. Proto je nekovová konstrukční řada
P3X ve srovnání s tradičními systémy až o 45 % lehčí.
Menší hmotnost umožňuje snadnější manipulaci,
montáž a v kombinaci s inovačním konceptem
nádobek snižuje počet variant nádobek z dvanácti
na pouhé dvě varianty. Tím klesají dramaticky náklady na logistiku.
Firma Parker-ORIGA používá High-Tech polymery,
které jsou odolné vůči působení korozivních látek.
Nové materiály umožňují, aby všechny oblasti použití byly pokryty jednou jedinou univerzální nádobkou. Konstrukční řada P3X může být nasazena
v drsném a agresivním průmyslovém prostředí.
Rovněž agresivní částice syntetických kompresorových olejů nebo nemrznoucích kapalin nejsou
žádným problémem. Při výrobě systému úpravy
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Úpravná jednotka nové dimenze. Konstrukční řada Airfit Comfort versus P3X.

▲

tlakového vzduchu P3X byla poprvé použita jako
standard integrovaná funkce zpětného chodu. To
umožňuje zpětné odvzdušnění systému přes hlavní
sedlo, tedy při plném průřezu. Ačkoli konstrukční
řada P3X je primárně koncipována jako systém
úpravy tlakového vzduchu, umožňuje použitím
vhodného těsnicího materiálu také aplikace pro
jiná média, například regulace kyslíku při řezání laserovým paprskem. Integrovaný vypouštěcí ventil je

kombinovaný přístroj pro ruční a poloautomatické
odpouštění kondenzátu. To vede k větší flexibilitě
při montáži a zabezpečuje vyšší spolehlivost funkce.
Rozhodující výhody pro provoz konstrukční řady
P3X dává zcela nově patentovaná maznice s nano-olejovou mlhou. Firmě se podařilo množství
oleje zcela automaticky přizpůsobit průtočnému
množství tlakového vzduchu. Tak je nastaveno
konstantně nejhospodárnější minimální mazání.
Použitím maznice s nano-olejovou mlhou (princip
Laskinovy trysky) se zvyšuje maximální vzdálenost mezi maznicí a místem použití z dosavadních
8 až na vzdálenost 40 metrů. Tím se snižují náklady
a otevírá se prostor pro komplexní koncepty řešení
zařízení. Dlouhodobými testy a ve spolupráci s výrobci pneumatického nářadí byly nastaveny dvě
základní varianty olejové nano-maznice:
●●S dávkováním 5 mg/m3 – toto množství je optimální pro přimazávání standardních pneumatických prvků, pneumatických válců, pohonů, atd.

Téma: Kompresory, stlačený vzduch
Olejovou nano-mlhu je možné dopravovat na
dlouhé vzdálenosti a zároveň toto množství oleje
nevyplavuje montážní tuk, kterým jsou zpravidla
tyto prvky namazány již z výroby. Tím se zásadně
prodlužuje životnost a šetří servisní náklady.
●●S dávkováním 50 mg/m3 – toto množství koresponduje s požadavky výrobců pneumatického
nářadí na přimazávání lamelových pneumatických
motorů. Mazání je rovnoměrné i při kolísavé spotřebě tlakového vzduchu a výrazně se prodlužuje
životnost lamel a šetří nejen servisní náklady, ale
i prostoje.
Systém pro úpravu tlakového vzduchu P3X je
k dispozici ve velikostech 1/2“ a 3/4“ a obsahuje
všechny potřebné základní komponenty a rozsáhlé
příslušenství včetně koalescenčních filtrů, Start/stop

ventilu atd. Systém P3X nahrazuje velmi úspěšnou
a hojně používanou konstrukční řadu Airfit Comfort,
jejíž výroba bude během tohoto roku utlumena.
Díky nové spojovací sadě je ale možné obě konstrukční řady kombinovat. Pro další informace si
prosím na níže uvedené adrese vyžádejte konverzní
tabulku P3X / Airfit Comfort.
Ačkoli využití nové řady úpravných jednotek P3X
přináší hned několik výhod, ne všechny trhy nebo
uživatelé budou akceptovat, nebo jsou připravení
akceptovat plně polymerové jednotky. To může
částečně pramenit buď z předjímané představy,
nebo ze skutečných aplikačních problémů. Z těchto
důvodů obsahuje portfolio firmy Parker i klasické
kovové jednotky GLOBAL nebo Airfit A25 a A50 pro
použití tam, kde polymerové jednotky nemohou

Tabulka možné selekce trhu
Sektor koncového uživatele
Automobilový průmysl
Doprava materiálu
Potravinářství & balení
Ropný a plynárenský průmysl
Papírenský a tiskařský průmysl
Obráběcí stroje
Textilní průmysl
Zpracování nekovových materiálu
Letectví & obrana
Doprava

P3X (Polymer)
✱✱✱
✱✱✱
✱✱✱
✱✱✱
✱✱✱
✱✱✱
✱✱✱
✱✱✱
✱✱
✱

(Metal)
✱✱✱
✱✱✱
✱✱
✱
✱✱
✱✱✱
✱✱
✱✱
✱✱✱
✱✱✱

Úpravná jednotka GLOBAL

být nasazeny. Zároveň se tím neuzavírají možnosti
spolupráce s výrobci např. kolejových vozidel a jiných dopravních prostředků, kde obecně polymery
nemohou splnit přísné požární předpisy a zátěžové
vibrační testy.
Parker je průkopníkem na cestě s plně polymerovými úpravnými jednotkami ve větších velikostech
a tabulka níže ukazuje směr, která série se hodí pro
různé tržní segmenty. V mnoha tržních odvětvích
mohou být volbou buď kovové, nebo polymerové
jednotky – výběr je ale vždy na zákazníkovi.
Hlavním distributorem produktů Parker-ORIGA
v ČR je FLUIDTECHNIK BOHEMIA, s.r.o.
Olomoucká 87, Brno, tel.: 548 426 811
www.fluidtechnik.eu. ■
Martin Sedlák
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Nové rotační šroubové kompresory CSD/CSDX

VÍTEJTE V BUDOUCNOSTI
S VÝKONEM MOTORU od 45 do 90 kW POKRÝVÁ 5 MODELŮ OBOU
ŘAD DODÁVKY VZDUCHU od 8,3 do 16,1 m³/min (při 8 barech).

N

ové řady rotačních šroubových kompresorů Kaeser CSD a CSDX výrazně šetří energii
čtyřmi způsoby:
1. Jednotky CSD a CSDX se vyznačují velkým, nízkootáčkovým šroubovým blokem, který přináší
výraznou úsporu energie. Ve spojení s dalšími
měřeními za účelem optimalizace, jakou je minimalizace vnitřních ztrát tlaku, umožnila energeticky úsporná koncepce od Kaeseru, aby se
specifická spotřeba snížila o 3 až 5 % oproti
předchozím modelům.
2. Rotační šroubové kompresorové bloky Kaeser
jsou poháněny výkonnými a spolehlivými motory třídy IE3. Tyto motory budou v rámci EU
povinné od 1. ledna 2015, nicméně uživatelé si
mohou užít jejich výhod již teď, pokud si zvolí
kompresory Kaeser.
3. Vysoce úsporný 1:1 design pohonů eliminuje
přenosové ztráty spojené s převodovkovými
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nebo řemenovými systémy, poněvadž motor
přímo pohání kompresorový blok.
4. Nově vyvinutý kompresorový řídicí systém na bázi
PC „Sigma Control 2“ umožňuje, aby se výkon
kompresoru přesně přizpůsobil aktuální poptávce
vzduchu a tím přináší další úspory energie.

Plný nových nápadů
Nový řídicí systém Kaeser Sigma Control 2 nabízí ještě
další výhody. Velký počet komunikačních rozhraní
dělá systém vysoce flexibilní. Díky tomu připojení
k energeticky úsporným hlavním řídicím systémům,
počítačové síti a/nebo vzdálené diagnostice a monitorovacím systémům, jako je teleservisní zařízení
od Kaeseru, nemůže být snadnější. Komunikaci se
systémem na místě rovněž zjednodušuje velký displej umístěný na řídicím panelu, zatímco SD kartový
slot urychluje načítání dat a aktualizace. Přidaná RFID
čtečka je zárukou servisní návaznosti, vyšší bezpeč-

nosti a výrazně lepší kvality servisu. „Sigma Control 2“
je také zodpovědný za monitoring kompresorů,
kondenzačních sušiček a frekvenčních měničů.
Vysoce efektivní chladicí systém garantuje nízké
výstupní teploty stlačeného vzduchu a je vybaven
separátorem kondenzátu s automatickým sledováním
odtoku. Výsledkem je, že z proudu tlakového vzduchu
lze separovat přes 95 % akumulovaného kondenzátu.
Chladič je umístěn na zadní straně jednotky, kde je
k dispozici velkoryse koncipované vyústění sání chladicího vzduchu. Systém zabraňuje předehřívání chladicího vzduchu, a tím optimalizuje proces chlazení.
Stejně tak výrazně posiluje úspornost a spolehlivost
dalšího zařízení na úpravu tlakového vzduchu.

Jeden pro všechny
Vedle standardní verze jsou k dispozici modely s integrovaným modulem kondenzační sušičky, které
umožňují výrobu a sušení tlakového vzduchu s minimálními nároky na prostor. Tyto sušičky, které jsou
oproti předchozím modelům ještě úspornější, používají o téměř 50 % méně chladiva, jsou koncipovány
pro vysoké okolní teploty a pracují za minimálních
ztrát tlaku. Jelikož sušičky mají vlastní kryt, tak je teplo
z kompresoru nijak neovlivňuje. Kompresory řady CSD
a CSDX jsou také dostupné ve verzích s frekvenčním
měničem pro plynulou regulaci otáček, které stejně
jako standardní modely dodávají jen to nejlepší za
úsporného, spolehlivého a na údržbu příznivého
provozu. ■
www.kaeser.com
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CSD/CSDX – Nový standard
Kompresorový blok

V srdci každého CSD/CSDX systému leží prvotřídní
kompresorový blok vybavený energii spořícími
rotory se Sigma profilem od Kaeseru. Produktovým
návrhářům Kaeseru se navíc podařilo ještě více posílit
jeho výkon a úspornost.

Řídicí systém

Řídicí systém „Sigma Control 2“ slouží k vysoce efektivnímu řízení
a monitorování systému. Komunikaci usnadňuje velkoryse pojatý
displej a RFID čtečka. Aktualizace probíhají rychle a snadno díky
přidanému SD kartovému slotu. Lze si objednat řadu převodníků,
které přinášejí výjimečnou flexibilitu.

Motor třídy IE3

Využívání prvotřídně úsporných německých
(IE3) motorů IP 55 je zárukou dalších
energetických úspor.

Pohon 1:1

Motor a šroubový blok jsou spojeny spojkou
a ložiskem. Dohromady tvoří kompaktní
a odolnou jednotku, která nevyžaduje prakticky žádnou pravidelnou údržbu. Vylepšila
se i energetická efektivita, poněvadž přímý
pohon eliminuje přenosové ztráty spojené
s převodovkovými systémy.

Příjemný na údržbu

Kryt na levé straně lze jednoduše odstranit a tím se
otevře jedinečný přístup ke všem servisním prvkům.
Standardní modely mají kompaktní půdorys pouhých
0,65 m², a tím jsou ideální pro menší podniky a dílny,
kde je místo vzácné.

Systematické energetické úspory

www.kaeser.com

11. MEZINÁRODNÍ VELETRH
STROJÍRENSKÝCH TECHNOLOGIÍ
Souběžné veletrhy:

FOR
FOR
FOR
FOR

AUTOMATION
ELECTRON
ENERGO
LOGISTIC

1. mezinárodní veletrh automatizační, regulační a měřicí techniky
2. mezinárodní veletrh elektrotechniky, elektroniky a energetiky
1. mezinárodní veletrh výroby a rozvodu elektrické energie
3. mezinárodní veletrh dopravy, logistiky, skladování a manipulace

NOVÉ TRENDY A MODERNÍ VÝROBNÍ TECHNIKA NA JEDNOM MÍSTĚ!
Volná vstupenka pro Vás na www.forindustry.cz/vstupzdarma

www.forindustry.cz
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VÍTANÝ POMOCNÍK PRO VAŠE ÚSPORY
A KONTROLU ÚNIKŮ TLAKOVÉHO VZDUCHU
Tlakový vzduch je jedním z nejdražších nosičů energie a přesto sledování jeho spotřeby není v mnoha výrobních provozech přesně
monitorováno. Bez znalosti celkové spotřeby tlakového vzduchu ani
skutečné spotřeby jednotlivých oddělení není vytvářen žádný tlak
na zamezení jeho úniku a optimální spotřebu. Měření úniků nabízí
možnost kontinuálního vyhledávání a oprav netěsných míst, kterými
často uniká až 35 % celkové spotřeby tlakového vzduchu.
Přístroj řady testo 6440 nainstalovaný
před každý stroj nebo skupinu strojů
odhalí i ten nejmenší objemový průtok
tlakového vzduchu. Rovněž překročení
maximálního známého objemového
průtoku při nezměněném odběru je
známkou úniku. Proto jsou integrované spínací výstupy u přístroje testo
6440 optimálními signalizačními prostředky pro zjištění netěsnosti. Na dis-

Měřič průtoku tlakového vzduchu
testo 6446/47 pro velké průměry
potrubí DN65 – DN250 (21/2“ až
10“) – s možností vyjmutí sondy
pod tlakem
Firma Testo vyřešila problém nepřesného uložení senzoru u velkých
průměrů potrubí DN 65 – DN 250
pomocí řady průtokoměru testo
6446/6447. Řešením je mechanicky

Výhody přístroje:
● S vestavěnou vstupní a výstupní částí
● Kalibrovaný

na objemový průtok
(Nm3/h)
● 2 volně nastavitelné výstupy: analogový 4...20 mA, pulsní
● Teplotně kompenzovaný díky použité metodě měření
● S displejem pro zobrazení výsledků
měření obj. průtoku a spotřeby
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Výhody přístroje:
s patentovanou připojovací armaturou pro snadné a rychlé
připojení i na rozvod pod tlakem,
bez přerušení provozu, kvůli čištění
a překalibrování
● S vestavěnou vstupní i výstupní
částí
● Kalibrováno na objemový průtok
(Nm3/h).
● 2 volně nastavitelné výstupy: analogový 4...20 mA, pulsní
● Teplotně kompenzovaný
● S displejem pro zobrazení objemového průtoku nebo spotřeby
● Materiál měřicího bloku: ušlechtilá
nebo zinkovaná ocel
● Modely

Novinka – průtokoměr testo 6448
s tyčovou sondou pro DN40 –
DN300
Přenosná sonda testo 6448 slouží
pro měření, regulaci a kontrolu spotřeby tlakového vzduchu a tím i ke zjištění míst s úniky v systémech rozvodu
tlakového vzduchu, rozdělení nákladů
v závislosti na spotřebě a zajištění řízení
spotřeby v odběrových špičkách. Přístroj je optimálně vhodný pro jednoduchou, bezpečnou a rychlou montáž
a je možné jej použít pro měření na
rozvodech s různými průměry potrubí.

pleji tohoto přístroje je možné sledovat
aktuální objemový průtok v Nm³/min
nebo množství spotřeby v Nm3.
Měřič průtoku tlakového vzduchu
testo 6440 je určen pro všechny důležité průměry potrubí DN15 – DN50
Řada testo 6440 nabízí ve čtyřech
přístrojích nejkompaktnější provedení měřiče, který spolu s integrovanou vysoce výkonnou elektronikou
poskytuje všechny potřebné výstupní signály. Integrovaná vstupní
a výstupní trasa média dovoluje optimální přesnost měření. Termický senzor vyrobený z keramiky a potažený
ochranným sklem nabízí současně
robustnost a nejrychlejší odezvu.

bypassu! Přístroj je dodáván ve dvou
materiálových provedeních a dvou
variantách konstrukce. Zákazník tak
má na výběr z 28 různých variant.

vysoce přesný měřicí blok, kde je termický senzor stále umístěn v jedné
poloze – vertikálně i horizontálně
vůči sklonu potrubí. Zvláště v případě
velkých světlostí potrubí jde často
o důležité hlavní rozvody, které nelze
snadno vyřadit z provozu. U jiných
řešení se proto musí vytvářet bypass,
ale průtokoměr testo 6447 toto řeší
patentovaným závitovým připojením,
kde je možné celý senzor vysunout
bez nutnosti vypouštět tlak z potrubí.
Překalibrování, čištění nebo výměna
takto nepřináší žádné prostoje – i bez

Oblasti použití:
úniků a měření spotřeby
tlakového vzduchu
● Rozdělení nákladů podle spotřeby
jednotlivých pracovišť
● Řízení spotřeby ve špičkách
● Kontrola min./max
● Řízení preventivní údržby
● Automatické přesné dávkovaní
tlakového vzduchu
● Detekce

Výhody přístroje:
● Možnost montáže pod tlakem.
● Měření rychlosti proudění vzduchu

(m/s) v rozsahu: 0 až 80 m/s případně 160 m/s; spotřeby v Nm3
a teploty média ve °C.
● Ochrana před zpětným rázem a kulový ventil pro bezpečnou a rychlou montáž a demontáž sondy
tlakového vzduchu. Díky tomu je
možné jednoduše provádět měření na více místech pomocí pouze
jedné sondy.
● Maximální flexibilita díky výstupu
prostřednictvím různých signálů:
- analogový výstup 4...20 mA (čtyřvodičový)
- výstup
- 2 spínací výstupy (nastavitelné: závisle na spotřebě nebo objemovém
průtoku, spínací a rozpínací kontakt,
hystereze.
● Integrovaný sumarizátor (totalizátor) i bez vyhodnocovací jednotky.
● Menu pro obsluhu pomocí displeje.
Kontrola vlhkosti tlakového vzduchu – vyšší bezpečnost, nižší náklady
Zbytková vlhkost je nejčastěji vyjadřována hodnotou teploty rosného bodu
°Ctd. Na výstupu kompresoru jsou
proto zařazeny různé typy sušiček. Pro
kontinuální kontrolu těchto sušicích
zařízení nabízí firma Testo jednoduché
kontrolní přístroje řady testo 6740.
Přístroj je buď trvale nainstalován na
vhodném místě rozvodu tlakového
vzduchu (závit G1/2“) nebo jej lze připojit dočasně na různá místa pomocí
měřicí komůrky a rychlospojek.
Typ testo 6743 má kromě analogového proudového výstupu
4…20 mA navíc displej pro operativní kontrolu na místě a možnost
jemného dostavení pro dosažení
optimální přesnosti v dané oblasti
měřicího rozsahu. Přístroj je možno
dovybavit i alarmovým kontaktem
pro signalizaci překročení nejvyšší
přípustné vlhkosti.
Testo 6740 – standardní kontrola
vlhkosti pro suchý tlakový vzduch
do -45°Ctd.
Hlavní význam použití přístroje testo
6740 spočívá v kontrole a prevenci
příliš vysoké vlhkosti v rozvodu tlakového vzduchu, aby se předešlo
poškození. Navíc je možné značně
snížit provozní náklady adsorpčních
a vymrazovacích sušiček.

testo 6448
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●●Maximální spolehlivost díky:

- dlouhodobě stabilnímu, mnohokrát
osvědčenému vlhkostnímu senzoru
testo až do - 45 °Ctd, odolnému proti
orosení
- vysoké kvalitě výroby
●●Přepočet

na ostatní důležité
veličiny zbytkové vlhkosti
- °Ctpd, °CtA, ppm(v)

●●Komfortní obsluha

- kompaktní provedení s možností natočení pouzdra s displejem až o 350°
- přístroj s displejem lze nastavit bez
nutnosti dalších nákladů
- přístroj bez displeje lze nastavit pomocí vnitřního rozhraní a škálovacího softwaru
- lokální jednobodové nastavení
- analogový výstup 4…20 mA, na
přání dva spínací výstupy
Testo 6681/6615 – kontrola vlhkosti s automatickým srovnáním
do -60 °Ctd.
Spolehlivá stacionární kontrola vlhkosti tlakového vzduchu pomocí
převodníku testo 6681 se sondou
6615 pro měření zbytkové vlhkosti
až do oblasti velice suchého vzduchu
-60 °Ctd. Pro všechny druhy sušiček
včetně náročných adsorpčních sušiček. Testo 6681 s implementovaným
ethernetovým rozhraním umožňuje
zapojení do standardní ethernetové
sítě nebo do systému testo Saveris.

Přednosti přístroje:
●●Vysoká spolehlivost a životnost do
-60 °Ctd díky automatické kalibraci
vlhkostního senzoru testo
●●Funkce včasného varování pro preventivní údržbu
●●Snadná obsluha programu P2A
pro nastavení apod., příp. pomocí
displeje (na přání)
●●Možnost objednání různých verzí:
různý typ analogového výstupu,
relé, displej, atd.
●●Možnost rozhraní Profibus-DP pro
zapojení do systému provozní automatizace

NOVINKA!

Monitorování zbytkové vlhkosti
do -90 °Ctd s technologií Sol-gel
– testo 6781.
Převodník testo 6781 byl speciálně
vyvinut pro měření zbytkové vlhkosti
v suchém tlakovém vzduchu (např.
u sušiček granulátu). Nově vyvinutý
senzor s technologií Sol-gel se vyznačuje odolností proti orosení i rychlou
odezvou a zaručuje tak maximální
bezpečnost procesu.
Přínos nové technologie

www.testo.cz

●●Měření rosného bodu v rozsahu -90

až +30 °Ctd
senzor s vysokou odolností
proti kondenzaci díky použité technologii Sol-gel, zaručuje nejvyšší
bezpečnost procesu a rychlou
odezvu.
●●Displej s menu v mnoha jazycích.
●●Automatické vnitřní srovnání zajišťuje vysokou přesnost a dlouhodobou spolehlivost.
●●Vnitřní monitorování zajišťuje vysokou pohotovost systému.
●●Program P2A pro nastavení,
srovnání a analýzu šetří čas
a náklady při uvedení do provozu
a údržbě. ■
●●Nový

Testo, s.r.o.
www.testo.cz

Sonda spotřeby tlakového vzduchu
Přenosná sonda spotřeby tlakového vzduchu testo 6448
slouží pro měřeni, regulaci, kontrolu a monitorování spotřeby
tlakového vzduchu. Tím
í je umožněno zjištění mís
ím
í t s úniky v
ís
systémech rozvodu pracovníh
í o tlakového vzduchu, rozděíh
lení nákladů v závislosti na spotřebě a zajištěni říz
í ení spotíz
řeby v odběrových špičkách. Přís
í troj je optimálně vhodný pro
ís
jednoduchou, bezpečnou a rychlou montáž a je možné jej
použit pro měření na trubkách o různých průměrech.
Odbočovací příruba (na přání)
í umožňuje přesné upevnění
í)
senzoru bez potřeby svářečských prací. Rozvod může při
montáži průchodky nebo údržbě / výměně senzoru zůstat
pod tlakem (za normálníc
í h podmín
íc
í ek provozu). Pomocí kuín
lového ventilu (na přání)
í , umís
í)
í těného na přírubě, je možné
ís
vyj
y mout sondu z rozvodu tlakového vzduchu bezpečně ji odyj
pojit a znovu připojit.
T sto, s.r.o.
Te
Jinonická 80, 158 00 Praha 5, tel.: 257 290 205, e-mail: info@testo.cz

Téma: Mezinárodní strojírenský veletrh Nitra

TECHNOLOGIE V POTRAVINÁŘSTVÍ
A OBALOVÁ TECHNIKA

OD BEDNIČEK K OCHRANNÉ ATMOSFÉŘE
Obal prodává, říká okřídlené úsloví, jehož pravdivost si ověřují výrobci dnes více než kdy
dříve. V tvrdé a hlavně početní konkurenci je to právě obal, jeho design a provedení, které
rozhodují často o prodejnosti výrobku.

Z

ákladní funkcí obalu je ochrana výrobku před
mechanickým poškozením a nežádoucími
vlivy okolí jako např. kontaminací mikroby
či bakteriemi, vysycháním, nebo naopak před
zvlhnutím, stejně jako před různými chemickými
či fyzikálními vlivy, které by mohly ovlivnit jejich
kvalitativní parametry. K tomu se však dnes přidává
i řada dalších faktorů.

Nejen funkčnost, ale i ekologie

„Univerzální obal“ nahrazují řešení
„na míru“ aplikacím
Speciální požadavky mají např. obaly používané pro
elektroniku a její komponenty, kde jsou prioritou
bezpečnost při manipulaci a odolnost vůči elektrostatickému náboji, který by mohl citlivé součástky
poškodit.
Obdobně jiné nároky klade obal třeba na přepravu těžkých výkovků, které musí vydržet i nešetrné zacházení při manipulaci. Kapitolou sui
26
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VELKÁ PLASTOVÁ
REVOLUCE

Plastické materiály umožňují balení potravin
pod vakuem nebo do upravené (modifikované)
atmosféry, což jsou v současné době nejrozšířenější způsoby balení. Oba dva mohou výrazně ovlivnit, resp. prodloužit skladovatelnost
potravin, a přestože se na první pohled zdá, že
jde o prakticky obdobné postupy, liší se co do
funkčnosti i technologie.
Vakuové balení využívá odstranění plynů a snížení
obsahu kyslíku na pouhé 1 %, což zpomalí růst
aerobních mikroorganizmů a proces oxidace. Při
balení pod vakuem je vhodné používat tzv. tvrdé
plastové obaly (tvrdé fólie). Při balení do ochranné
atmosféry (MAP – Modified Atmosphere Packaging) je vzduch po odstranění z obalu nahrazen tzv. modifikovanou atmosférou (směs plynů
s nízkým obsahem kyslíku a zvýšeným obsahem
dusíku a oxidu uhličitého). Vyžaduje důslednou
kontrolu chemického složení a mikrobiální kontaminace. Většinou se kombinuje se skladováním
při nízkých teplotách pod 3 °C.
Některé výrobky jsou speciálně baleny tak, aby
je bylo možno přímo připravit v mikrovlnné
troubě. Jako obalový materiál se pro tyto účely
většinou používají plasty odolné vysokým teplotám, jako je krystalický polyetylentereftalát
(CPET) nebo polypropylen (PP).

To vše vyžaduje použití odolných speciálních materiálů, které jsou dnes vyvíjeny často doslova „na
míru“, a právě v této oblasti se uplatňují hi-tech
plasty. Moderní plastové fólie jsou trvanlivé, pevné,
odolné proti teplotě a málo propustné pro vlhkost
a plyny (zejména kyslík, což je důležité v potravinářství a farmacii), zaručují hygienické požadavky
a jsou i levné.
pokračování na str. 27

▲

Využití balicích materiálů prošlo dlouhým vývojem,
stejně jako technologie, které se pro balení používají. Od nejstarších, nicméně stále používaných
materiálů, jako jsou dřevo, sklo, papír a plech, až
po moderní plasty, často s předem definovanými
speciálními parametry. Právě použití plastů znamenalo revoluci v obalovém průmyslu, a to jak nástup
plastů samotných, tak posléze jejich kombinace
s dalšími speciálními technologiemi, jako je např.
úprava atmosféry, použití ochranných látek apod.
Mezi nejnovější typy obalů jsou obaly s vloženými
absorbery pachů a plynů nebo indikátory teploty.
K tradičním požadavkům kladeným na obaly dnes
navíc přistupují různé další ekologické požadavky,
např. recyklovatelnost. Z obalů a obalových technologií se tedy stala v podstatě samostatná věda,
resp. vysoce specializovaný segment, v němž se
prolíná hned několik vědních a technických oborů
od chemie po strojírenství a polygrafii, které určují
vlastnosti obalů a jejich možnosti, jak pokud jde
o technické parametry, tak možnosti jejich výroby.

generis jsou farmaka a produkty s vysokým uplatněním chemie, vyžadující nepropustné obaly,
které zaručují maximální ochranu a trvanlivost
obsahu, ale v případě např. nebezpečných chemikálií i zajištění bezpečnosti při jejich přepravě
a skladování.
Zvlášť významnou roli hraje obal a balicí technika v potravinářském průmyslu. Obal zde musí
výrobky nejen chránit, ale splňovat i řadu přísných nařízení týkajících se hygieny a zdravotní
nezávadnosti, a je také nosičem řady informací
o výrobku, z nichž mnohé jsou povinné, vyžadované platnou legislativou, takže je nutné tyto
informace na něj dostat v čitelné podobě (i pro
stroje). Takže kromě čárového či matrixového
kódu se na (často omezenou) plochu musí vejít i seznam látek, které produkt obsahuje (ten
známý soupis „éček“ a procentní podíl jednotlivých složek, plus varování, že v tom mohou
být také ořechy apod. pro případné alergiky),
hmotnost obsahu, označení výrobce, země původu, datum výroby či doporučené spotřeby,
doba použitelnosti atd. To vše v otěruvzdorné
podobě, která odolá transportu při manipulaci.
A za cenu přijatelnou pro výrobce.
Sklo, plastové lahve či plechovky, kelímky nebo karton
chrání potraviny před kontaminací a jiným znečištěním, obal zároveň zabraňuje ztrátám vůně a chuti,
prodlužuje trvanlivost. Někdy dokonce může vhodný
obalový materiál přímo ovlivnit i nutriční hodnotu
výrobku - např. neprůsvitné obaly, jako jsou kartonové
obaly na mléko a mléčné výrobky, snižují ztráty vitaminu riboflavinu, který je citlivý na světlo.

Salima, Embax

Téma: Salima/Embax
Zároveň s obaly a materiály pro jejich výrobu se
samozřejmě vyvíjí i příslušná technika. Moderní
stroje používané v obalovém průmyslu často kombinují i několik technologií. Výroba kartonů zahrnuje
nejen papírové krabice, ale i laminaci či aplikaci
speciálních povrchových úprav. Nápojové linky
kromě samotného stáčení do skleněných či PET
lahví, plechovek nebo kartónových obalů provádějí
i další procesy, jako např. sterilizaci obalů, až po
jejich balení do tzv. multipacků.
Balicí linky umožňují v poloautomatické či zcela
automatizované robotické podobě realizovat kompaktní balicí proces od vkládání výrobků (včetně
např. polystyrenových výplní či vzduchových polštářků k dokonalému usazení a ochraně obsahu)
až po finální paletizaci a zabalení do stretchové

nebo tepelně smrštitelné ochranné fólie či aplikaci
bublinkové fólie zajišťující protinárazovou ochranu
pro citlivé produkty, a přepáskování, při němž se
uplatní např. kompozitní vysokopevnostní pásky
zaručující, že se stoh krabic na paletě nerozpadne
ani při nešetrné manipulaci apod. Nebo recyklovatelné polyesterové vázací pásky odolné vůči korozi

PLECHOVKA – KRÁL OBALŮ?
Britský časopis Grocer, zaměřený na obchod s potravinami, vybral v roce 2009 jako
největší inovaci 20. století plechovku. I ta
však prošla dlouhým vývojem a moderní
plechovky jsou oproti prvním konzervám

SVĚT POTRAVINÁŘSTVÍ A GASTRONOMIE V BRNĚ
Po dvouleté přestávce se na sklonku února opět uskuteční na brněnském výstavišti komplex
mezinárodních potravinářských veletrhů SALIMA - MBK - INTECO – VINEX a EMBAX, který
představí technologické novinky i aktuální oborové trendy potravinářského průmyslu.
Tak jako předchozí veletrhy i letošní ročník veletrhu
Salima odráží trendy, které hýbou současným potravinářským trhem. Stále více spotřebitelů cíleně
vyhledává nejen tuzemské, ale přímo regionální
potravinářské výrobky, a jsou ochotni kvůli nim
sáhnout hlouběji do kapsy. Tento nový prodejní
hit dal vzniknout například fenoménu farmářských
trhů, ale je přitažlivý i pro tradiční distribuční kanály.
Mezi vystavovateli potravin letos
najdeme především malé a střední
firmy, které nabízejí nový a zajímavý
sortiment. Důraz je kladen nejen na
vysokou kvalitu a čerstvost, ale také na
náročnější zpracování prvotní suroviny.
Salima je také příležitostí pro obchodníky a provozovatele restaurací, kteří mohou získat významnou
konkurenční výhodu navázáním
kontaktů přímo s dodavateli na brněnském veletrhu.
Státní zemědělský fond na svém
rozsáhlém stánku představí nabídku nejméně 10 držitelů značky
Regionální potravina. Regionální
výrobky přiveze také Potravinářská komora, která
chce propagovat novou značku Český výrobek.
Logo Český výrobek spotřebitelům sděluje, že jde
o produkt vyrobený a zpracovávaný výhradně na
území České republiky a obsahuje stěžejní podíl
domácích surovin.

Chutě z celého světa
Jelikož se k českým spotřebitelům stále častěji
dostávají také zahraniční speciality, mohou se
návštěvníci těšit na mnohé z těchto netradičních
potravin a nápojů. Oficiální stánek už po několikáté otevře Kanada, země javorového sirupu
a brusinek. Expozice chystají také Brazílie, Velká
Británie, Chorvatsko, po delší přestávce se vrací
Maďarsko a Německo. Vůbec poprvé se představí
firmy z italské Kalábrie.

Špičkové technologie
Stále větší výstavní plochu v pavilonu P zaujímají
dodavatelé nejnovějších technologií a technologických celků. Např. společnost Retigo, tuzemský
výrobce konvektomatů si pro prezentaci na veletrhu
připravila absolutní novinku, profesionální holdomat.
Zařízení pro nízkoteplotní vaření a udržování potravin
a pokrmů v odpovídající teplotě. Švédská společnost

Revent International představí revoluční technologii
vakuového chlazení, která šetří čas. Tepelné procesy
probíhající při chlazení ve vakuové komoře umožňují zkrátit dobu pečení v závislosti na výrobku až
o třetinu. Rovněž představí svůj bestseller - dvouvozíkovou rotační pec, ve které peče 90 % všech hotelů
v Las Vegas. S novinkou nejúspornější rotační pece
přijede společnost Pekass. Rotační pec je vhodná do
obchodních řetězců nebo na benzínové pumpy pro
pečení pečiva bez nadbytečných nákladů na energie.

Moravští vinaři zvou k ochutnávkám
Tradiční Mezinárodní vinařský veletrh VINEX opět
poskytne možnost srovnání tuzemské a zahraniční produkce, ale také jednotlivých moravských
vinařství. Ochutnávky producentů a distributorů
vína z několika zemí budou umístěny v pavilonu V.

a UV záření, které díky unikátní „elastické paměti“
přizpůsobují pásku rozpínajícímu a smršťujícímu se
nákladu, bez poškrábání či promáčknutí výrobku.
To vše vyžaduje i vyspělé řídicí systémy.
Přehlídku toho nejmodernějšího, co trh obalové
techniky nabízí představí mezinárodní veletrh
EMBAX 2012. ■

s obtížným otevíráním vyžadujícím speciální
nástroje vybaveny např. hliníkovou. tzv. peel-off membránou, která je o 70 % lehčí než
dosavadní odtrhávací víčko, které naposled
zdokonalilo systém otvírání plechovek, a vyžaduje pro otevření jen zhruba poloviční sílu.

Představí se rovněž Střední škola vinařská Valtice
a samozřejmě i Vinařský fond ČR na společném
stánku s Národním vinařským centrem.

Moderní obchod a balení
Stejně jako před dvěma lety, také letošní ročník
potravinářských veletrhů proběhne ve společném
termínu s odborným veletrhem obalů a obalových
technologií EMBAX. Jde o logické spojení, protože komplex těchto projektů nabízí technologické
workflow od potravin přes technologie pro jejich
přípravu, zpracování, balení, značení a přepravu
až po marketing a další služby pro potravinářský
průmysl. Zpracovatelé a distributoři potravin jako
klíčoví obchodní partneři firem z obalového průmyslu se tak na jednom místě seznámí
s novinkami a trendy oboru a získají
větší možnost výběru dodavatelů
obalových technologií. Centrem
prezentace obalových materiálů
a technologií bude stejně jako v roce
2010 moderní pavilon F. Vedle zajímavých technologií zde návštěvníky
čeká několik speciálních přehlídek
a opět se rozběhne unikátní inter-

aktivní projekt Packaging Live se vzorovou balicí
linkou (podrobněji na str.31).
Brněnské potravinářské a obalářské veletrhy jsou
rovněž významnou diskusní platformou odborníků
z průmyslové sféry. Tradičně se zde pořádají setkání na
ministerské úrovni pod záštitou evropských komisařů.
Více informací o mezinárodních potravinářských
veletrzích SALIMA 2012 a kompletní doprovodný
program najdete na www.bvv.cz/salima, kde je
možné se zaregistrovat jako návštěvník a získat
slevu na vstupném. ■
2/2012
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PROFESIONÁLNÍ OBALOVÁ
ŘEŠENÍ PRO PRŮMYSL
BEZPEČNOST PATŘÍ KE KLÍČOVÝM TÉMATŮM V OCHRANĚ
A DOPRAVĚ PRŮMYSLOVÉHO ZBOŽÍ. I V SOUČASNOSTI SE VŠAK
V BĚŽNÉ PRAXI SETKÁVÁME S PŘÍPADY NE ZROVNA ŠŤASTNÉHO
VÝBĚRU OBALOVÝCH MATERIÁLŮ ČI NEDOSTATEČNÉHO ZAJIŠTĚNÍ
A FIXACE ZBOŽÍ V BALENÍCH.

K

valita obalů má přitom přímý vliv na efektivitu
dopravy, překládky, skladování a samozřejmě
na kompletní ochranu vašeho výrobku. Společnost Rajapack proto radí svým zákazníkům při
volbě ideálního obalového řešení v celém balicím
a logistickém procesu.
Díky více než 4500 různým typům balení nabízíme
komplexní a ucelený sortiment pro ochranu zboží.
Na počátku stojí výběr krabic. Jen v této oblasti
najdete v sortimentu 600 rozličných variant: od
extrémně pevných klopových krabic s krycí vrstvou
z kvalitního kraftového papíru pro produkty různých
tvarů a hmotností přes paletovatelné bedny až po
přepravní lepenkové či překližkové kontejnery. Pro
absorpci nárazů použijte speciální bublinkové fólie,
polystyrenová tělíska, vzduchovou fixaci či úsporné
papírové výplně. Díky našim speciálním produktům

pro strojírenský a automobilový průmysl na ochranu
stavebních součástek, plechových desek, ložisek
atd. dokonale ochráníte a izolujete balený produkt
(ochrana vůči páře, vlhkosti, otřesům …). Nedojde
tak k jeho poškození z vnitřního ani vnějšího prostoru. V sortimentu firmy Rajapack naleznete také
širokou nabídku obalové techniky jako jsou stroje
na výrobu ochranné fixační výplně z papíru PadPak,
vzduchových polštářků Sealed Air či MINIPAK´R
a ovinovací nebo páskovací stroje.
Nevyhovují vám standardní rozměry či typy obalů,
které jsou vám v bezpočtu katalogů nabízeny?

Potřebuje individuálně zhotovené obalové materiály, které budou přizpůsobeny vašim potřebám?
Nedělejte kompromisy a jděte si za svým: My v Rajapacku vám zhotovíme balení vámi definovaných
rozměrů, typů, barev... ■

Informace o společnosti
Rajapack, s.r.o., je českou pobočkou koncernu
RAJA. Tato mezinárodní skupina francouzského
původu nabízí více než 500 000 zákazníkům
kvalitní obalová řešení na vysoké úrovni v oblasti
balení, zasílání, přepravy a skladování. Více než
třetina našich zákazníků pochází právě z oblasti
průmyslu. Koncern RAJA disponuje 10 logistickými centry pro celé Evropě o skladové ploše
160.000 m2 a zaměstnává téměř 1300 zaměstnanců. V aktuální nabídce Rajapack se nalézá
již více než 4500 produktů v nejlepším poměru
kvality a ceny. Společnost se sídlem v Říčanech
u Prahy klade důraz na vysoce kompetentní
servis, ochranu životního prostředí a individuální
zákaznickou péči o velkoodběratele.

RAJAPACK, s.r.o.
Nupaky 148, 251 01 Říčany u Prahy
tel.: +420 800 500 515, info@rajapack.cz,
www.rajapack.cz
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Komponenty
pro podélné řezání
Od 28. 2. dO 2. 3. bude spOlečnOst bIbus s.r.O. vystavOvat
na veletrhu eMbaX v brně svOje prOdukty zaMěřené
na Oblast navíjení, Odvíjení a zpracOvání rOlí. na stánku
spOlečnOstI se budete MOcI seznáMIt s nOvInkOu –
MObIlníM ManIpulátOreM prOnOMIc, který je určen
k usnadnění ManIpulace s rOleMI, kOnkrétně k usnadnění
vyjíMání a vkládání rOlí dO strOjů.

D

ále budou v expozici prezentovány
expanzní hřídele firmy Vorwald, zaklapávací
uložení Boschert, „banánové válce“ firmy
TECNOMEC3 a komponenty na podélné řezání
firmy HELIOS – Elio Cavagna.
Sortiment firmy HELIOS zahrnuje vše od samostatných nožů a nožových držáků až po kompletní
řezací sekce ovládané manuálně nebo automaticky.
Základním stavebním prvkem je nový nožový držák
série J. Jde o pneumatický nožový držák s kotoučovým nožem pro podélný řez, který je uložen na
přesném lineárním vedení, je vybaven vestavěnou
aretační brzdou pro uzamknutí v nastavené poloze a automatickou ochranou ostří nože. Nový
nožový držák série J je charakteristický vysokým
výkonem, jednoduchou a spolehlivou konstrukcí.
Díky robustnímu provedení umožňuje vyšší řeznou
kapacitu a dosažení vyšších řezných rychlostí i při
dělení tuhých materiálů. Tento typ nožového držáku je vybaven ověřeným systémem SOFT-CUT /
STILO. Jedinečný systém zaručuje vynikající kvalitu
řezu, jeho neprašnost a dlouhou životnost nožů.

Nožové držáky série J charakterizují následující
inovační prvky:
●●Vestavěná pneumatická aretační brzda polohy
●●Uložení na dvojitém kuličkovém profilovém
vedení s ozubeným hřebenem
●●Rychlé manuální nastavení polohy díky
li neárnímu vedení, ozubenému hřebenu
a pastorku
●●Přesné mikrometrické nastavení hloubky řezu
●●Snadné nastavení úhlu řezu
●●Stupnice pro indikaci nastaveného úhlu řezu
●●Systém SOFT-CUT / STILO – pružné uložení
nožové hlavy pro precizní nastavení řezného
přítlaku
●●Systém rychlé výměny nožové hlavy
●●Automatická ochrana ostří nože
●●Bajonetový upínací systém nožů
●●Možnost výměny nožové hlavy s kotoučovým
nožem za žiletkové řezání

například řezací sekce pro automatickou změnu
řezaného formátu TRV NON-STOP systém. Jde
o patentovaný systém, který se dlouhodobě
používá v celé řadě aplikací.
Systém byl vyvinut pro:
řezaného formátu se zavedeným
materiálem
●●změnu řezaného formátu v průběhu řezání (tj. bez
nutnosti zastavení výrobní linky) – horní a spodní
nůž se přestavuje součastně v průběhu řezání
●●současné přestavení všech řezacích jednotek.
●●změnu

Kromě samostatných nožů a nožových držáků dodává společnost BIBUS s.r.o. celé řezací sekce jako

Tento systém přináší zvýšení produktivity, protože
výrobní linku je třeba zastavit pouze v případě
výměny nožů a snížení času potřebného pro
seřízení. Změna polohy řezu probíhá za chodu
výrobní linky, kde je tato sekce začleněna.
BIBUS dále nabízí řezací sekce pro rychlé nastavení
řezaných formátů FAST-MAN, řezací sekce krajového
ořezu / středového řezu s manuálním nastavením
místa řezu STS SIDE TRIM / CENTRE CUT, žiletkové
řezání a řezání přítlakem.
Cílem společnosti BIBUS s.r.o. je vždy najít nejvhodnější
řešení pro danou aplikaci, zajistit spolehlivý provoz
a dlouhou životnost použitých komponent s ohledem
na příznivou cenovou hladinu celého řešení.

Více informací získáte na veletrhu Embax
pavilon F, stánek č. 10 nebo na stránkách
www.bibus.cz. ■
2/2012
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provoz linky v pavilonu F
4 x denně s odborným komentářem
plus konFerence
soutěže a prezentace

Balení, značení, logistika,
manipulace v akci!

Téma: Salima/Embax

Balení, značení a manipulace on-line
Balení není žádná věda, ale přesto se bez něj neobejdeme v žádném odvětví, a často si ani
neuvědomujeme, že pokud by se zboží nezabalilo, nemohli bychom je ani koupit. Navíc by
každý výrobek měl být čitelně označen - datem spotřeby, zemí původu a kódem výrobce.

C

o všechno je k tomu třeba, se můžeme jít
přesvědčit na letošní mezinárodní veletrh EMBAX, který se uskuteční ve dnech
28. 2.–2. 3. 2012 v Brně. Je neobyčejný svým
doprovodným programem s názvem Packaging
Live aneb balící linka v praxi, u které proběhne
prezentace technologií souvisejících s balením,
značením a manipulací výrobků a propojí se s živě
komentovanou praktickou ukázkou.
Projekt měl premiéru v roce 2010 právě na Embaxu, v loňském roce se konal při MSV Brno a letos se opět vrací na obalový veletrh v inovované
formě. Návštěvníci prestižních veletrhů Salima
a Embax tak budou mít zajímavou možnost seznámit se s nejnovějšími technologiemi a trendy
v oblasti balení, značení, automatizace a logistiky
v praxi.
Na výstavní ploše v pavilonu F vyroste technologická linka, ve které se návštěvníkům výstaviště představí moderní stroje a zařízení. Balit se
budou oříšky, sáčky poputují do krabic a ty se
pak přemístí na paletu a vyexpedují fiktivnímu
zákazníkovi. Vertikální balicí stroj dodá společnost

Viking Masek, novým partnerem bude firma OTK,
která poskytne balicí folie a také etikety.

O značení dat spotřeby a výroby na folie i na krabice se postarají tiskárny Markem-Imaje, zastoupené společností ONDRÁŠEK INK-JET SYSTEM.
Sáčky s produkty i krabice se budou přemisťovat
pomocí dopravníků dodaných firmou STRAND.
O přesun balení do krabic se postará robot
FANUC, speciálně vyvinut pro potravinářský průmysl od společnosti ARC-H. Zavírání krabic zajistí
lepicí stroje dodané firmou TECHNOLOGY Morava
a páskovací stroje z PENTA SERVISU. Nebude chybět podtlakový manipulátor od ALBERTINA TRADING či ovinovací stroj na paletu. Celý proces bude
doplněn o sledování výroby i expedice pomocí tzv.
chytrých etiket s RFID tagy, které dodá společnost
GABEN ve spolupráci s Vysokou školou báňskou
– Technologickou univerzitou Ostrava. Představí
se také speciální přepravní výplně krabic od FP
International, dodavatelem kartonových krabic
je tradičně firma THIMM a součástí linky bude
i prezentace manipulační techniky MÁTL&BULA,
průmyslových maziv Fuchs Oil Corporation a ekologické fixace zboží na paletách firmy FIPACK.
Všech 15 partnerů Packaging Live najdete zároveň vystavovat v pavilonu F, provoz linky bude
předveden čtyřikrát denně s odborným komentářem. Připraveny jsou také tiskové konference,
prezentace novinek a semináře o nejnovějších
trendech balení a identifikace zboží. Projekt připravila reklamní agentura EQUICom a společnost
Veletrhy Brno. ■
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Tiskárny šeTrné k živoTnímu prosTředí
Společnost ONDRÁŠEK INK-JET SYSTEM uvedla na trh nové tiskárny z portfolia firmy
Markem-Imaje, které nabízejí pozoruhodné parametry nejen pokud jde o provozní ekonomičnost a efektivitu, ale kromě vysoké úspornosti jsou i ekologicky velmi ohleduplné.
Firma se od roku 2008 intenzivně zabývá oblastí
životního prostředí a svým zákazníkům chce nabízet zařízení, která jsou bezpečnější, úspornější
a šetrnější k životnímu prostředí. Jednoduše řečeno, nové výrobky musí být „zelenější.“ Konstrukce
nejmodernějších tiskáren proto vychází z nové
strategie firmy a naplňuje koncept dlouhodobě
udržitelného rozvoje.

Ekologická v mnoha
ohledech, to je 9232
Inkjetová tiskárna 9232 splňuje rostoucí požadavky zákazníků na zařízení,
které je šetrné k životnímu prostředí. Díky inovacím,
použitým při jejím vývoji, posouvá Markem-Imaje
své závazky vůči udržitelnému rozvoji
ještě o kousek dál. „Je jedinou tiskárnou na trhu, která generuje opravdu
minimální odpad. Má schopnost
tisknout až o 25 % více znaků a tak
zajišťuje delší životnost cartridge. Dalším faktorem, který výrazně snižuje
množství odpadu je i unikátní návrh
inkoustového okruhu a modulární
tiskové hlavy. To umožňuje měnit jen
ty díly, které jsou opravdu rozbité“,
říká Pascal Vergniaud, marketingový
manažer produktu 9232.

K dalším trumfům tiskárny patří menší spotřeba
elektrické energie: činí pouze 60 VA. Ve srovnání
s ostatními tiskárnami je neuvěřitelně úsporná.
V inkoustovém obvodu je použito pouze jedno
čerpadlo, speciálně vyvinuté výzkumným týmem,
které umožňuje dosažení velké úspory.

Inkousty, které
nedráždí oči ani nos
Technologie inkjetových tiskáren tradičně používá inkousty obsahující MEK
(methylethylketon), který může způsobit podráždění očí a kůže. Kromě toho je MEK velmi nestálý
a rychle se odpařuje, což je také důvod, proč produkuje i více odpadu. Společnost Markem-Imaje

Méně odpadu,
méně ředidla
„Analýzou uhlíkové
stopy výrobku, kterou
sledujeme po celý jeho život – od
surovin až po užívání výrobku – jsme
zjistili, že největší vliv na životní prostředí má spotřební materiál, zvláště
pak barvy. V tomto ohledu model
9232 uhlíkovou stopu výrazně snižuje. Inovace přinášejí zákazníkům snížení odpadu a méně těkavých
organických látek (VOC). Nová tiskárna je kompaktnější a mnohem lehčí než předchozí model 9040,
s menší uhlíkovou stopou v oblasti surovin. Stejně
tak je tomu i s údržbou. Vyvinuli jsme zvláštní soupravu, která usnadňuje údržbu a umožňuje okamžité
třídění odpadu,“ vysvětluje Pascal Vergniaud.
V důsledku výrazného snížení spotřeby ředidel
se také minimalizuje tvorba odpadů – v průměru
až o 45 % než u stávajících tiskáren na trhu. Nové
inkoustové okruhy využívají Peltierův kondenzér
pro zachycení výparů, který je opět vrací do inkoustového okruhu, čímž dochází ke snížení emisí
vypouštěných do vzduchu.
Tiskárna dosahuje vysoké úrovně v recyklovatelnosti materiálů: 80 % dílů může být recyklováno.
Plášť je vyroben ze 100 % ušlechtilé nerezové oceli,
která je mnohem snadněji recyklovatelná než plast.
Navíc je plášť složen jen z jedné vrstvy, což také
usnadňuje recyklaci.
32
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tento problém vyřešila: pro tiskárnu 9232 vyvinula
„MEK-free“ inkousty bez methylethylketonu.
Nové inkousty s kódovým označením 9660 mají
z hlediska přilnavosti podobné parametry, ale zásadně se liší ve třech aspektech: inkousty se méně
vypařují, vyžadují méně ředidel a nemají tak nepříjemný zápach. Markem-Imaje nyní nabízí také dva
další typy inkoustů: první z nich je na bázi etanolu,
který je vhodný zejména na částečně porézní podklady a pro provoz vyžaduje minimum ředidel.
Druhý typ je na bázi acetonu; jde o etanolovou
směs, která může být použita na všechny typy studených povrchů výrobků.

Inteligentní tisková
hlava ulehčuje práci
Tiskové hlavy 9232 nabízí řadu
chytrých triků. Tryska o velikosti 65 mikronů
vytváří opravdu miniaturní kapičky inkoustu, čímž
významně snižuje spotřebu barvy a ředidla. To má
za následek zvýšení tiskové kapacity cartridge až

o 25 %. Automatický systém proplachování tiskové
hlavy byl speciálně vyvinut pro zajištění maximální
spolehlivosti tiskárny, a to v každé situaci. Elektronický senzor neustále měří pozici trysky, a v případě,
že se tryska odchýlí od své dráhy nebo se přeruší
dodávka inkoustu, aktivuje se automaticky výstražný
signál, který upozorňuje na vzniklý problém.
Nerezová konstrukce tiskárny zajišťuje vysokou
odolnost proti mechanickému poškození. A navíc
lze tiskovou hlavu snadno odpojit od přívodního
kabelu a provést údržbu či výměnu dílů. To vše
přináší maximální spolehlivost.

Méně stlačeného vzduchu,
odpadu a nižší spotřeba
Konstrukce další z tiskáren, termotransferové SmartDate X40 je důkazem, že závazky Markem-Imaje
týkající se životního prostředí platí. Tiskárna pro
potisk pružných materiálů a fólií plně respektuje
evropskou směrnici RoHS, která omezuje používání některých nebezpečných látek u elektrických
a elektronických zařízení.
„Analýzou uhlíkové stopy předchozí
SmartDate 5 jsme prokázali, jaký
vliv má páska a spotřeba energie na
životní prostředí. Při vývoji SmartDate
X40 jsme čerpali z těchto zkušeností
a vytvořili tiskárnu, která je k životnímu prostředí velmi šetrná. Snížila
se spotřeba jak elektrické energie,
tak i spotřeba stlačeného vzduchu.
Nový software CoLOS Create 5.0.
vyvinutý v rámci projektu zvýšil také
využitelnost pásek. Všechny tyto
novinky jsou odrazovým můstkem,
abychom svým zákazníkům mohli
jednoduše říci: „nová SmartDate X40
je výrazně úspornější, což se samozřejmě projeví významným snížením

vašich výdajů za energii,“ konstatuje Andy Gray,
marketingový manažer produktu. V zájmu snížení
uhlíkové stopy má SmartDate X40 další „úsporný“
prvek: tiskárna se po určité době, když není používána, sama přepne do stand-by režimu. Tiskárna
je rovněž výjimečná délkou své tiskové pásky, díky
její délce vzniká méně odpadu.
Obě zařízení jistě nejsou poslední, kterými
Markem-Imaje chce dostát svým závazkům vůči
zákazníkovi. Úspěchy na tuzemských i mezinárodních trzích a výrazná marketingová podpora firemní
strategie jsou důkazem, že firma to se „zelenou“
filosofií myslí naprosto vážně. ■
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LEVNÉ ZNAČENÍ
S DOSTATEČNÝM VÝKONEM
CENY SOUČASNÝCH CO2 LASERŮ SE VYROVNAJÍ CIJ INKJET
TECHNOLOGIÍM, ALE CO2 LASERY NABÍZÍ MNOHEM VÍCE PŘEDNOSTÍ
A NÁSLEDNOU EKONOMIKU PROVOZU BEZ DALŠÍHO SPOTŘEBNÍHO
MATERIÁLU.

P

lnohodnotný CO2 laser Solaris eMark o výkonu 10 W pro značení do lakovaných kartonů,
etiket, plastových krabiček nebo skla je dnes
možné pořídit za necelých 10 000 eur, v přepočtu asi
250 000 Kč. Tento model disponuje značicí plochou
100x100 mm a možností značit výrobky za pohybu.
To znamená, značit produkty nejen v klidovém stavu,
ale přímo na dopravníku, takže jeho možnosti se
vyrovnají možnostem mnohem dražších laserů.
Ekonomika provozu oproti inkjet technologii je
zvýrazněna právě „značením světlem“ bez přidaných materiálů, jako je inkoust a ředidlo. Jedním
z důležitých faktorů pro návratnost investice je
také životnost CO2 trubice, která je odhadována
na 45 000 hodin. V porovnání s CIJ inkjet techno-

logií může být návratnost investice i do jednoho
roku. Volitelný dotykový terminál pro nastavení
laseru a ovládání nabízí intuitivní menu a díky
velkým tlačítkům může být laser použit i v těžkém
průmyslu, kde obsluha musí používat při práci
ochranné rukavice.
Pro propojení s PLC automatem nebo s PC je laser
vybaven Ethernetem s nastavením vlastní IP adresy.
Komunikačním protokolem je možné kompletně
ovládat laser, volbu zprávy, i zasílání proměnných
údajů, například hodnoty hmotnosti z váhy. Model
Solaris eMark je velmi levný průmyslový laser, ale
jeho software standardně obsahuje možnost tisku
GS1 čárových kódů a Datamatrix kódů, grafiky
a loga ve vektorové kvalitě.

Dnes již také není pravdou, že průmyslové lasery
pro značení do kovu nebo pro kontrastní značení
do plastového materiálu musí být drahé. Systém
Solaris eMark DL je nyní k dostání za 19 000 eur,
v přepočtu asi 480 000 Kč. Jde o pevno-látkový laser typu YAG (Nd:YVO4), který svou vlnovou délkou
laserového paprsku, na rozdíl od CO2 laseru, působí
i do kovových materiálů. Na většině plastových materiálech vytváří kontrastní značení, díky kterému je
možné číst jak čárové kódy, tak i Datamatrix kódy
běžnými čtečkami.
Laser Solaris eMark DL lze připojit na 24 V, takže
jej lze bezpečně napájet jen ze skříně rozvaděče
automatu a není potřeba 230 V zásuvky v prostoru
značení.
Konstrukce laserů je vybavena veškerými nutnými bezpečnostními prvky, jako je total stop,
blokace zapnutí laseru klíčkem, nebo standardně vybavenou bezpečnostní záklopkou,
kterou lze externě ovládat a dosáhnout tak třídy
bezpečnosti PLe. Značicí pole těchto cenově
přijatelných laserů je 100x100 mm. Díky LAN /
Ethernet komunikačnímu protokolu lze ovládat
laser dálkově a pomocí USB vstupu, připojením
WiFi modulu přes implementovanou Web server
aplikaci lze ovládat laser například „chytrým telefonem“ (iPodem).
Lasery Solaris typu eMark zaujmou nejen velmi
nízkou cenou, ale překvapí nabídkou nadstandardních možností značení, Ethernet komunikací a také
průmyslovým standardem zapouzdření. Výhodou
je i 24 hodinový servis HotLine a velké množství
instalací jak v CZ a SK tak i ve světě s plnou distributorskou sítí a vlastní výrobou a vývojem laserů
v Evropě. ■
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veletrhy

NAVŠTIVTE VELETRH AMPER 2012 V BRNĚ
Tradiční svátek všech odborníků a fandů z oboru elektrotechniky, elektroniky, automatizace a moderních
komunikačních technologií se pomalu blíží. Jubilejní 20. ročník veletrhu AMPER se bude konat v termínu od
20. do 23. 3. 2012 na Výstavišti Brno.

Veletrh AMPER za účasti
významných vystavovatelů
V současné době své místo na veletrhu AMPER 2012 potvrdilo víc než 500
významných společností z tradičních
i nových nomenklaturních oborů. Na
veletrhu se bude znovu prezentovat
globální elektrotechnický koncern
SIEMENS, společnost OEZ, TURCK,
PHOENIX CONTACT, BLUMENBECKER,
OMRON, B+R AUTOMATIZACE, FESTO,
AUTOCONT CONTROL SYSTEMS nebo
TECON, světová špička v technologiích pro automatizaci a energetiku
– společnost ABB a nově i společnost
NOARK Electric Europe.

Zúčastněte se zajímavých konferencí a seminářů

Návštěvníci nejen z řad odborné veřejnosti se mají možnost přímo na výstavišti
zúčastnit mnoha zajímavých konferencí a seminářů:
20. března:
● seminář „Nové normy pro uzemňování a návrh el. instalací“
● konference „Perspektivy elektromobility“
● konference „Perspektivy automatizace“
21. března:
● seminář „Ochrana před bleskem po změnách ČSN EN 62305“
● konference „Inteligentní budovy 2012“
● konference „Poplachové systémy – projektování a integrace v prostředí staveb“
22. března:
● seminář „Cesta světla“
● seminář „DPS a vše kolem nich @ AMPER 2012“
● konference „Energie pro budoucnost VI – Progresivní řešení energetické hospodárnosti provozu domácností“
23. března:
● seminář „Spolehlivost v elektrotechnice 2012“ a další.

OEZ na veletrhu AMPER 2011

V lednu uspořádala tradiční zákaznický den jedna z nejvýznamnějších
českých dodavatelů pro sektor energetiky, společnost ZAT. Za 50 let od
svého založení se stala uznávaným vyšším dodavatelem komplexních
řešení v oblasti automatizace systémů řízení technologických procesů.
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Novinka – AMPER
CAREER DAY
Novou součástí veletrhu je
i možnost poznat a oslovit
mladé talentované lidi z oboru
a najít vhodné zaměstnance.
Setkání zástupců firem,odborných škol a studentů – AMPER
CAREER DAY proběhne v pátek
23. 3. 2012 přímo na veletrhu.
Více informací o doprovodných akcích bude v průběhu
příprav veletrhu aktualizováno na www.amper.cz. ■

Probíhající konference na veletrhu AMPER 2011

PŮLSTOLETÍ PŘÍBRAMSKÉ FIRMY ZAT

polečnost, která původně vznikla
v rámci Vývojové základny uranového průmyslu, dodala během svého půlstoletého působení
automatizační systémy, které řídí
stovky náročných technologií nejen
v ČR, ale i v zahraničí. Mezi významné
zakázky patří např. kompletní dodávka
systému kontroly a řízení (SKŘ) v elektrárnách Opatovice a Mělník I, jejich
rekonstrukce v teplárnách Příbram

Speciální pozornost bude
opět věnována e-mobilitě, kde
kromě konference proběhne
přímo na veletrhu výstava
elektromobilů a návštěvníci
si budou moci využít testovacích jízd.

a Strakonice, obnova v jaderné elektrárně Dukovany či podíl na dostavbě
3. a 4. bloku v JE Bohunice. V rámci zahraničních projektů se ZAT podílel na
výstavbě elektráren Felton na Kubě,
Shen Tou v Číně, Talkha v Egyptě,
Al Hiswa v Jemenu atd.
V současné době je ZAT (od roku 2003
„bohatší“ o plzeňskou firmu Škoda
Controls) už etablovanou společností
v oboru automatizace technologických procesů v tuzemsku i zahraničí, kam směřuje v současné době
cca 35 % celkového objemu tržeb.
Polovinu současné výroby tvoří zakázky pro jadernou energetiku. Další
dodávky představují zakázky pro elektrárny na fosilní paliva, teplárny, pro
České dráhy, povrchové doly, automatizací ve strojírenství apod.

Loni představila firma novou již
4. generaci svého úspěšného řídicího systému. Novinka s označením
SandRA znamená novou etapu
rozvoje platformy řídicích systémů
ZAT Plant Suite. Procesní stanice řady
SandRA Z200 a Z100 jsou díky svému
výkonu a systémové otevřenosti
určené pro široké použití v systémech
kontroly a řízení technologických procesů zejména v energetice.
Firma disponuje vlastním technologickým zařízením pro výrobu řídicích
systémů, jejich kompletaci a odzkoušení, a její inženýři navrhují celé systémy - nejen software, ale i hardware.
ZAT mj. vyrábí i průmyslovou elektroniku. To má význam např. v případě, že
jde o často malosériové nebo unikátní
prvky, které nejsou standardně dostupné na běžném trhu, nebo polovodičové systémy, které jsou součástí
starších řešení, a pro něž podnik na
přání zákazníka stále poskytuje podporu i když už třeba roky nejsou součástí nabídkového portfolia.
Jako poslední novinka rozšířily výrobní
spektrum speciální lékařské přístroje

– konkrétně jde o systém pro aplikaci
metody mesodiencefalické modulace (MDM). Pod složitým názvem se
skrývá fyzikální metoda nefarmakologické terapie, která může výrazně
usnadnit život lidem trpícím metlou
moderní společnosti: diabetem. Podle slov Ing. Iva Tichého, výkonného
ředitele pro obchod a realizaci, chce
firma do roku 2015 navýšit současné
objemy tržeb ve výši 700 mil. Kč na
dvojnásobek. ■

V současné době pracují v ZATu na
zakázce pro Temelín

energie

ABB slAví 20 let růstu A úspěchu
nA českém trhu
Společnost ABB si v letošním roce připomíná již 20 let působení na českém trhu a slavnostně
otevřela u této příležitosti své nové sídlo. Přední světová firma působící v oblasti energetiky
a automatizace, která je i významným hráčem na poli českého průmyslu, vstupuje do třetí
dekády svého působení v ČR na nové adrese s unikátním výhledem na panorama hlavního
města i pozitivním výhledem na 7–10% růst tržeb v rámci své globální strategie.
Od ledna letošního roku funguje ABB v Česku
v moderním novém sídle naproti pražskému
Kongresovému centru. Jak uvedl při jeho slavnostní inauguraci Hannu Kasi, Country Manager
ABB Česká republika, společnost se za dvě dekády
svého působení u nás stala významnou součástí
českého průmyslu a česká pobočka si může na
své konto připsat řadu úspěchů. „Poskytujeme
zaměstnání více než třem tisícům lidí a nepřímo
další tisícovce prostřednictvím subdodavatelů.
V určitých oborech je ABB jedničkou na českém
trhu. Platí to například o elektroinstalačním materiálu, který lze najít téměř v každém domě a budově v České republice od běžných domácností
až po Pražský hrad, letiště Ruzyně či metro. Náš
brněnský závod je největší továrnou na výrobu
přístrojových transformátorů pro vysoké napětí
na světě. Přibližně 93 % tamní produkce míří na
export, což svědčí o vysoké kvalitě výrobků ABB
z České republiky,“ uvedl Hannu Kasi.
V posledních letech vykazuje firma velmi dobré
hospodářské výsledky a její úspěšné působení
na českém trhu dokumentuje řada významných
akvizic a prestižních zakázek. K jedné z největších
patří např. kompletní dodávka elektro zařízení pro

nový blok K7 elektrárny Alpiq Generation Kladno
ve výši cca 470 mil. Kč. Mezi významné akvizice
pak v roce 2010 patří převod výroby polovodičů
společnosti Polovodiče a. s., člena skupiny ČKD. Do
výrobního závodu investuje ABB přibližně 12,5 mil.
USD, přičemž většina z nich směřuje do renovace
a nových technologií s cílem v následujících třech
letech ztrojnásobit objem výroby.
ABB je také průkopníkem nového odvětví tzv. inteligentních sítí (Smart Grids), jejichž cílem je uspokojit
rostoucí poptávku po elektrické energii a zároveň
36
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snížit emise uhlíku. Firma stála i u zrodu sdružení
s názvem Česká technologická platforma Smart
Grids. Součástí konceptu inteligentních sítí je rovněž
projekt e-mobility, ve kterém patří ABB k předním
hráčům – v ČR představila první rychlonabíjecí stanici pro automobily a ta nechybí ani na nové adrese.

Nová rychlonabíjecí stanice nabíjí
2 elektromobily současně
S přesídlením ABB do nového objektu se zároveň
rozšířila pražská síť nabíjecích stanic pro elektromobily - firma uvedla ve svém novém sídle do
provozu unikátní rychlonabíjecí stanici s názvem
Terra 100.2. Jde o nový model uvedený po více než
půlročním zkušebním provozu první rychlonabíjecí
stanice pro elektromobily. Terra 100.2 (2 x 50 kW)
slouží pro rychlé nabíjení dvou elektromobilů současně a uplatnění této nejnovější nabíjecí stanice se
očekává zejména na čerpacích stanicích nebo tam,
kde je požadavek na dobíjení více vozů současně.
Pro elektromotoristy je v případě stanice v novém
sídle ABB výhodná i její pozice na strategickém
místě v blízkosti začátku dálnice D1. Slavnostního
uvedení do provozu se zúčastnili zástupci klíčových
hráčů na trhu e-mobility v ČR: PRE, RWE, EON, ČEZ,
i automobilky Citroen, Nissan, Opel,
Peugeot, Ford a EVC, kteří na akci představily své elektromobily.
Nabíjení elektromobilů stanicí ABB
Terra 100.2 trvá (v závislosti na typu
vozidla) 15–30 min., ale k dispozici je
zde i pomalé dobíjení plug-in hybridů
resp. vozidel, které rychlé DC dobíjení
nepodporují, a to prostřednictvím AC
nabíjecí stanice.
Zaregistrování elektromotoristé budou
mít možnost si nabíjet své vozy u ABB
zdarma. Polovinu kapacity stanice
Terra 100.2 poskytne ABB do pilotního
projektu Charge&GO společnosti Solar
Center.
Všechny instalované stanice Terra jsou
postaveny pro maximální spolehlivost
a odolnost, jsou pod nepřetržitým dohledem technického centra ABB, které je schopno
vzdáleně stanice dozorovat a konfigurovat. Situace, že by majitel elektromobilu přijel k nefunkční
stanici, je tak (s výjimkou úmyslného vandalismu
či výpadku energetické sítě) prakticky vyloučená.
Stanice jsou vybaveny plnohodnotným identifikačním systémem (RFID) včetně standardního
SW rozhraní pro připojení do bilingových systémů.
Disponují funkcí inteligentního řízení příkonu, je
možné je připojit k inteligentním napájecím systémům. V případě nedostatečného příkonu v místě

je možné stanici provozovat na nižších výkonových
hladinách. Všechny modely je možné vybavit dalšími nadstandardními prvky dle přání zákazníka.
Na trhu budou tři druhy rychlonabíjecích stanic
ABB: Terra 51, Terra 51 ACDC a Terra 100.2. Stanice Terra 51 představuje nedělenou technologii
tzv. Combo o výkonu 50 kW a k jejím výhodám
patří hlavně jednoduchá instalace, kompaktní
rozměry a příznivá cena. Druhý typ pod označením Terra 51 ACDC je klonem předchozího typu
s tím, že umožňuje též střídavé dobíjení až do
výkonu 22 kW. Třetí variantou je Terra 100.2, která
představuje dělenou technologii (vnitřní a vnější
jednotka) o celkovém výkonu 100 kW (2x50 kW).
Tato technologie je vhodná především tam, kde
je málo místa a je možnost umístit výkonovou
elektroniku (vnitřní jednotku) odděleně např.
do technické místnosti či jiných vhodných prostor. Vnější jednotka má podobu štíhlého stojanu
zhruba ve velikosti parkovacích hodin, jaké známe
z městských ulic. Je opatřena dvěma nabíjecími
konektory CHAdeMO, a umožňuje tak dobíjet 2
vozidla současně. ■

Nové sídlo ABB – QuBix v kostce
Novým domovem českého zastoupení ABB se
stala administrativní budova QuBix ve Štětkově
ulici v Praze 4. Jde o rekonstrukci původní budovy z roku 1976, pod níž je podepsán architekt Ing. Arch. Jan Štípek, a která je uváděna
i v učebnicích české architektury. Nová koncepce rekonstrukce byla navržena vídeňskou
architektonickou kanceláří Ernst Hoffmann. Byly
otevřeny výhledy směrem na Vyšehrad a Kongresové centrum (Palác kultury) a zprovozněn
i systém členitých teras, které dávají objektu
specifické kouzlo.
Budova, jejíž název charakterizuje architekturu
objektu – opticky vypadá, jako kdyby vznikl poskládáním sady hranolů na sebe a ve stejném
duchu je laděn i celý interiérový design – nabízí
12 000 m² kancelářské a 1800 m² obchodní plochy, má 7 pater a přes stovku parkovacích míst. Je
vybavena nejmodernějšími technologiemi a řadí
se mezi energeticky úsporné objekty. V současné době vlastní Zlatou precertifikaci „zelené
budovy“ v systému LEED a v rámci konečné
certifikace bude bojovat o nejvyšší stupeň,
tj. LEED platinum. Budova je – jak jinak – kompletně vybavena elektronistalačním materiálem
ABB včetně 2 trafostanic a 30 rozváděči. Počítačovou síť sídla společnosti propojuje 35 km kabelů,
230 přípojných bodů a více než 1000 zásuvek.
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Westinghouse a Metrostav společně
do tendru na teMelín
Firma Westinghouse Electric Company podepsala v rámci přípravy na potenciální výstavbu
jaderné elektrárny Temelín AP1000 v ČR exkluzivní memorandum o porozumění se společností
Metrostav. Dohoda navazuje na předešlou exkluzivní dohodu s českou firmou I & C Energo
a memorandum o porozumění se společností Vítkovice.
Smlouva podepsaná na konci ledna letošního roku
představuje podle představitelů Westinghouse další
z milníků v aktivitách firmy zaměřených k vytvoření
kvalitní nabídky pro výběrové řízení společnosti
ČEZ. Na jejím základě budou Westinghouse a Metrostav exkluzivně spolupracovat na přípravě nabídky pro dostavbu temelínské elektrárny s využitím
technologie reaktoru AP1000. Dohoda se týká projektu a realizace stavební části plánovaných nových
reaktorů jaderné elektrárny Temelín. Memorandum
zahrnuje klíčové aspekty projektu a realizace stavební části nových temelínských bloků.
Jak zdůraznil Yves Brachet, prezident Westinghouse
pro Evropu, Blízký Východ a Afriku, ačkoli zapojení
místních dodavatelů není rozhodující podmínkou
v tendru, společnost podniká kroky k vytvoření
silného dodavatelského řetězce v ČR. „V rámci přípravy na předložení nabídky do tendru činíme
významné kroky k tomu, abychom měli pohromadě všechny nejdůležitější části dodavatelského
řetězce. Přestože česká vláda a ČEZ deklarovaly,

že lokalizace dodávek nemůže být kritériem pro
výběr technologie ve výběrovém řízení z důvodu
dodržení českých a evropských zákonů, lokalizace je
nedílnou součástí naší nabídky. Jednáme v souladu
s naší politikou „Nakupujeme tam, kde stavíme“
a tato dohoda je dalším důkazem této politiky
v praxi,“ uvedl Yves Brachet.
Pro české dodavatele, resp. partnery, které si Westinghouse vybral ke spolupráci na projektu to však
může být i cesta dále, protože firma s nimi v případě,
že se osvědčí, počítá jako s potenciálními partnery
i pro další projekty. Také podle generálního ředitele
Metrostavu Pavla Piláta je temelínský projekt a spolupráce s firmou Westinghouse, která je světovým
lídrem v jaderných technologiích, unikátní příležitostí jak pro Metrostav, tak pro celý český průmysl.
S potenciálními dodavateli pro dokončení JE Temelín je Westinghouse v kontaktu již několik let a v současné době jedná s řadou českých firem o možnosti
zapojit se do projektu Temelín 3, 4. Tři desítky z nich
se již registrovaly na stránce https://supply.westinghousenuclear.com/Main/Welcome.aspx, určené
dodavatelům, což je první krok k tomu stát se kvalifikovaným dodavatelem Westinghouse a získat šanci
na dodávky pro AP1000 po celém světě. V případě,
že ČEZ zvolí jako dodavatele pro výstavbu dalších
dvou temelínských bloků Westinghouse, plánuje
společnost využít zázemí českého průmyslu při
dodávkách dalších standardizovaných elektráren
a to nejen ve středoevropském regionu. Tím by ČR

a její průmysl mohl získat opět významnou úlohu
v globálním rozvoji jaderné energetiky.
Zeptali jsme se viceprezidenta společnosti Westinghouse Electric pro strategii a externí vztahy
pro Evropu, Blízký Východ a Afriku Michaela
E. Kirsta, který má temelínský projekt na starosti, na
současnou situaci v jaderné energetice a možnost
uplatnění českých firem v tomto oboru:
Projevil se nějak zásadním způsobem vliv
fukušimské havárie na situaci v dalším rozvoji jaderné energetiky? Například v rušení
zakázek?
Zaznamenali jsme samozřejmě útlum jaderných
reaktorů v Německu, které se rozhodlo odstavit
své elektrárny, což se týkalo několika zakázek, ale
obecně není u rozběhnutých projektů znát nějaký zásadní trend odklonu od jaderné energetiky.
Kromě toho nové reaktory, které se budují například
v Číně využívají jinou technologii než tlakovodní
reaktory, jaké jsou ve fukušimské elektrárně. Fukušima svým způsobem „otestovala“ i princip pasivní
bezpečnosti, na němž je založena nová generace
reaktorů Westinghouse, který prosazujeme a rozvíjíme už řadu let, kdy reaktory musí být bezpečné
i po vyřazení z normálního provozu. Každý nyní po
fukušimské havárii mluví o pasivní bezpečnosti,
ale my ji už máme v realitě, což je naší výhodou.
Zvažuje Westinghouse možnost účasti českých
firem, s nimiž nyní spolupracuje na nabídce
pro Temelín i jinde?
Jak už bylo zmíněno, pracujeme na různých projektech, například ve Velké Británii, kde nabízíme
AP 1000, se očekává rozhodnutí brzy, nadcházejí
jednání v Polsku, velmi brzo po ČR. Spolupracovali
jsme a budovali s českými firmami mimo ČR už
dříve, takže je logické, že se nyní s námi účastní
i tendru ve své zemi a je tedy docela pravděpodobná i jejich možná účast na dalších projektech
Westinghouse. ■
/jv/

alvel – nový česko-ruský společný
energetický podnik zahajuje činnost
Česká výrobně-engineeringová společnost ALTA Invest a Palivová společnost Rosatomu TVEL
založily společný podnik ALVEL, a.s. – centrum inženýrských a technologických služeb v ČR,
které zahájila činnost v lednu 2012.
„Tento krok je vyústěním dlouholeté spolupráce
s naším partnerem a posunuje ji na kvalitativně vyšší
úroveň. Centrum ALVEL spojí české znalosti, odbornost a technické provedení s pokročilými ruskými
technologiemi a know-how společnosti TVEL“, uvedl
předseda představenstva ALTA Invest Vladimír Plašil.
Klíčovou oblastí v první etapě působení Centra
bude lokalizace palivových služeb pro jaderné elektrárny na území ČR a rozšíření jejich komplexu do
dalších zemí EU, a podpora produkce TVEL na širším
evropském trhu, včetně paliva a palivových služeb
pro reaktory západního designu. Centrum bude
mj. zajišťovat i podporu provozu bloků jaderných
elektráren a vyhodnocování chování paliva dodávaného společností TVEL.

Česká strana obdrží komplexní know-how pro podporu provozu a licencování tuzemských jaderných
elektráren. Centrum se tak může stát platformou
pro přípravu odborníků a výuku studentů jaderných
oborů, zejména v oblasti palivového cyklu JE. Předpokládá se, že v budoucnosti bude Technologické centrum rozvíjet svou činnost i mimo jadernou energetiku.
„Pro realizaci tohoto projektu byla logicky vybrána
Česká republika, která provozuje v současnosti nejmodernější park reaktorů původní ruské konstrukce
v Evropě, a také jednoznačně potvrzuje svůj záměr
dále rozvíjet jadernou energetiku“, řekl prezident
společnosti TVEL Jurij Olenin.
„Projekt hladce zapadá do současných trendů rozvoje světové jaderné energetiky, který se vyznačuje

zvýšeným důrazem na její bezpečnost a lokalizaci
potřebného know-how. Společný podnik bude
věnovat prvořadou pozornost této oblasti. Produkty i způsob práce společného podniku budou
odpovídat moderním mezinárodním standardům“,
řekl viceprezident akciové společnosti TVEL Vasilij
Konstantinov. ■
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NoviNka z červeNého klobouku

pro uživatele – za cenu jedné třetiny až pětiny
alternativních proprietárních nabídek.

Společnost Red Hat představila řešení Enterprise Virtualization 3.0 s pokročilými nástroji pro
virtualizaci serverů i desktopů a vylepšeným hypervisorem Kernelbased Virtual Machine
(KVM). Systém, který představuje atraktivní virtualizační alternativu nabízí podle výrobce
propracovaný management, špičkové funkce, výkon, škálovatelnost a úsporu nákladů.

Tisíc zdokonalení pro cloudové
platformy

„Na trhu virtualizačních řešení roste konkurence
každým dnem. Předpokládáme, že během několika
příštích let se objeví alternativní nabídky, které budou schopny rozšířit anebo zcela nahradit stávající
produkty,“ říká Gary Chen, výzkumný manažer Cloud
and Virtualization System Software, IDC. Otevřená
virtualizace (řešení s otevřeným zdrojovým kódem)
se v poslední době výrazně zviditelnila díky činnosti
sdružení Open Virtualization Alliance a projektu
oVirt, který si klade za cíl podpořit vývoj open source
řešení pro správu virtualizačních technologií.

a škálovatelností. Vyhovuje pracovním úlohám
v prostředí operačních systémů Linux i Windows,
a to v nižší cenové úrovni než jakou nabízejí proprietární konkurenční alternativy. Díky hypervisoru
a systémům správy virtualizace, které v obou případech pracují s otevřeným zdrojovým kódem, nabízí

Příznivá odezva mezi lídry ICT

Lákavá nezávislá alternativa
Od svého uvedení na trh zažilo produktové portfolio Red Hat Enterprise Virtualization velký rozvoj
zákaznické základny i partnerského ekosystému.
Zákazníci hledají alternativy k proprietárním virtualizačním řešením. Nasazují Red Hat Enterprise
Virtualization v oblasti kritických podnikových aplikací, zhruba polovina velkých zákazníků společnosti
Red Hat jej začala nasazovat nebo alespoň testovat
v pilotním provozu. Řada z nich realizuje tzv. strategii duální virtualizace – přes 80 % podnikových
uživatelů Red Hat používá toto řešení jako alternativu vedle stávajících produktů firmy VMware.
Řešení Enterprise Virtualization 3.0 přináší rovnováhu mezi nástroji pro správu virtualizace, výkonem

Red Hat vysoce interoperabilní řešení, jež nečiní
zákazníky závislé na proprietárních platformách.
Firma v testu SPECvirt_sc2010 obsadila všech
5 nejvyšších výsledků včetně nejlepších výkonů
v kategorii 2, 4 a 8paticových systémů a v konkurenčním srovnání vede v metrikách škálovatelnosti
hustoty virtuálních strojů a hostovaných systémů
na cluster. A to – což je nepochybně zajímavé

Nová verze firemNích Nástrojů jD edwards
Společnost Oracle uvádí novou verzi nástrojů JD Edwards EnterpriseOne Tools. Verze 9.1 je
významným upgradem, který přináší aktualizované uživatelské rozhraní, pokročilou funkcio
nalitu a lepší možnosti reportingu a vylepšení určená pro správce IT.
Oracle JD Edwards EnterpriseOne je komplexní
ERP systém, tedy sada integrovaných podnikových
aplikací. Jde mj. o první komplexní ERP řešení, které
nabízí plnou podporu pro platformu Apple iPad.
Nástroje JD Edwards EnterpriseOne Tools pomáhají
zákazníkům maximalizovat hodnotu tohoto ERP
systému – jde o komplexní sadu pro optimalizaci
instalací, aktualizací a správy softwaru. Nástroje
JD Edwards se dají výborně škálovat a používat
nezávisle na platformě. Představují zabezpečenou a výkonnou platformu pro aplikační moduly,
podporují a zefektivňují infrastrukturu technologií
společnosti Oracle i jiných dodavatelů.
S nástroji JD Edwards EnterpriseOne Tools interagují
všichni uživatelé tohoto ERP systému při pokládaní
dotazů, tvorbě reportů i provádění transakcí. Nová
verze proto představuje přínos nejen pro správce,
ale pro všechny uživatele systému.
Hlavní vylepšení ve verzi JD Edwards Tools
9.1 zahrnují:
●●Optimalizované uživatelské rozhraní: konfigurovatelná vstupní stránka, nové možnosti nabídek,
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Systém pro správu je Java aplikace, která pracuje
nad serverem JBoss Enterprise Application Platform
a operačním systémem Red Hat Enterprise Linux.
V nejnovější verzi nabízí přes 1000 nových prvků
a funkcionalit, zdokonalení a inovací. Patří mezi
ně např. výkonný uživatelský portál pro procesy
samoodbavení, aplikační rozhraní RESTful, lokální
úložiště a další. Řešení 3.0 nabízí spolehlivý a univerzální základ pro cloudové platformy. Odpovídá
jejich náročným požadavkům a vytváří bezpečné,
škálovatelné prostředí pro sdílení zdrojů a pro jejich
jednoduchou a pružnou správu.

aktualizované mapy procesů. Rozhraní založené
na webovém prohlížeči získalo moderní vzhled,
zjednodušen je výběr dialogů a přístup k často
používaným aplikacím.
●●Nové funkce pro reporting: pokročilá tvorba
dotazů pro koncové uživatele pomáhá v přístupu k datům potřebných pro kvalifikované
rozhodování. Uživatelé mohou snadno zobrazit
stav a výstup reportů pomocí rozbalovacího
menu. Vestavěný nástroj Oracle BI Publisher
umožňuje vytvářet reporty o objemu větším
než 2 GB.
●●Vylepšené funkce pro správce IT: ve spojení
s nástrojem Oracle Enterprise Manager umožňuje
JD sada administrátorům definovat limity pro
využití paměti. Nástroje proaktivně monitorují
procesy běžící na serveru JD Edwards a upozorňují na možné problémy. Výsledkem je mj. vyšší
stabilita systému.
Další vylepšení zahrnují zjednodušenou podporu
pro prostředí založené na clusterech, zvýšenou
škálovatelnost a stabilitu.

Svou podporu Red Hat Enterprise Virtualization
3.0 již deklarovali přední výrobci v oboru ICT jako
např. Intel, Cisco, HP, NetApp, SGI, BMC, Hitachi,
Fujitsu, NEC, aj.
„Cisco a Red Hat společně pracují na vývoji řešení,
která usnadňují správu virtualizovaných datových
center. Produkt Enterprise Virtualization 3.0 nyní
nabízí integraci s vyspělou technologií Virtual Machine Fabric Extender (VM-FEX) společnosti Cisco.
Ta umožňuje zákazníkům, aby jednoduše spojili
virtuální a fyzickou síť do jediné infrastruktury, což
zvýší automatizaci a jednoduchost vizualizovaných
datových center,“ řekl Satinder Sethi, viceprezident
řešení pro datová centra divize Access and Virtualization Technology Group společnosti Cisco. ■
/dk/

Nástroje jsou navrženy tak, aby byly zpětně kompatibilní, takže zákazníci se systémem JD Edwards
EnterpriseOne verze 9 mohou nasadit JD Edwards
EnterpriseOne Tools 9.1, aniž by bylo třeba upgradovat ostatní aplikace. Hodnotu ERP systému
tak lze snadno zvýšit bez nutnosti zasahovat do
stávajících obchodních procesů. Nástroje JD Ed-

Oracle začal jako jeden z prvních dodavatelů „velkého“
firemního softwaru přenášet tyto systémy i na malá mobilní
zařízení. Nová verze 9.1 systému JD Edwards EnterpriseOne
je podle výrobce první podnikovou ERP aplikací svého
druhu přizpůsobenou pro bezproblémový provoz na
tabletu iPad.

wards EnterpriseOne Tools 9.1 budou kompatibilní také s připravovanou sadou JD Edwards
EnterpriseOne Applications 9.1. ■
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Hacktivismus:
kyberzločin 2012
V roce 2011 pokračoVal trend poklesu spamu, který byl
poprVé zaznamenán V roce 2010. HromadnýcH Hrozeb tak
stále ubýVá, kybernetičtí zločinci se naopak soustředí na
cílené a sofistikoVané útoky. to jsou některá z HlaVnícH
zjištění analýzy cisco 2011 annual security report.

S

polu s novými prvky, které se objevují ve firemním prostředí za účelem zvýšení efektivity
a produktivity práce, jako je cloud computing
nebo rozmach mobilních zařízení, přicházejí i nové
bezpečnostní hrozby. To představuje pro firmy výzvu, jak udržet krok s inovacemi a zároveň zajistit
dostatečnou úroveň bezpečnosti.
„K největším hrozbám, s nimiž se s největší pravděpodobností budeme letos setkávat, patří stále
sofistikovanější cílené útoky, a to hlavně na mobilní
zařízení nebo na cloudovu infrastrukturu. Oba tyto
technologické trendy se stále více uplatňují ve
firmách a zvyšují produktivitu práce. Zároveň ale,
pokud se nedbá na jejich dostatečné zabezpečení,
mohou přinášet rizika. Pro firmy je nezbytností vždy
vědět, kde jsou jejich data, jak a kým jsou používána
a zda jsou kvalitně zabezpečena. Stejně tak nelze
podceňovat informovanost zaměstnanců o bezpečnostní problematice,“ řekl Jiří Devát, generální
ředitel společnosti Cisco Česká republika.
Letos bude pokračovat trend přibývání cílených
útoků na úkor těch hromadných a očekávat lze
i další rozvoj tzv. hacktivismu, který se loni stal
jedním z hlavních bezpečnostních témat. Oproti
typickým kyberzločincům nejsou hacktivisté hnáni
touhou po osobním prospěchu či zisku, ale chtějí
dosáhnout nějakých idejí či cílů. Vzhledem k tomu,
že jde často o organizované skupiny hackerů s vynikajícími dovednostmi, představuje hacktivismus
potenciálně velmi vysoké nebezpečí. Začaly se
také množit útoky na kritickou infrastrukturu, což
přinutilo vlády jednat a více se zabývat otázkou
bezpečnosti na státní a mezinárodní úrovni.

Rok 2011 ve znamení poklesu spamu
Loni dále pokračoval trend v poklesu množství
spamu, který bylo možné poprvé pozorovat ve
druhé polovině roku 2010. Měsíční objem spamu
tak klesl z 379 mld. v srpnu 2010 na 124 mld. v listopadu 2011. To je více než poloviční pokles množství
spamu vyprodukovaného za jeden měsíc. Také
příjmy kyberzločinců ze spamových útoků klesly
meziročně přibližně o polovinu z 1 miliardy na
500 milionů USD.
Nejvíce spamu pocházelo z Indie (13,9 %), Vietnamu
(8 %) a Ruska (7,8 %). Z ČR pocházelo loni o 88 %
spamu méně než v roce 2010. Největší zásluhu na
poklesu spamu má minimalizace či úplné zastavení
aktivit řady významných botnetů (Waledac, Rustock,
Kelihos) a také fakt, že mnoho velkých producentů
spamu bylo zatčeno nebo donuceno stáhnout se
do ústraní.

Co od kyberzločinců můžeme
očekávat v novém roce
Cisco již tradičně zařadilo do svého Security Reportu
ukazatel Cybercrime Return on Investment (CROI),
založený na matici společnosti Boston Consulting
Group, analyzující, které kyberútoky jsou na vzestupu či na ústupu v závislosti na tom, jak jsou pro
pachatele výnosné. V nastávajícím roce můžeme
očekávat další nárůst útoků vedených na mobilní
zařízení a zločinci se zaměří více také na cloudové
struktury. S tím, jak tyto dvě oblasti IT stále častěji
nacházejí své místo v podnicích i našich soukromých životech, stává se z nich lákavá příležitost
pro zločince. Při jejich využívání je proto potřeba
dbát na bezpečnost více než dříve. Ve středu zájmu
bude i tzv. „money muling“, který byl jednou z hlavních výdělečných aktivit kybernetických zločinců
v předchozím roce.
Dalším z ukazatelů, který se pravidelně objevuje
v bezpečnostním reportu Cisco, je ARMS index
(Adversary Resource Market Share index), který sleduje úroveň zdrojů pod nepřátelskou kontrolou po
celém světě a je inspirován Richterovou stupnicí
používanou pro hodnocení síly zemětřesení. „Seismická aktivita“ ve světě bezpečnosti se každým
rokem zmenšuje. V roce 2009 dosahoval ARMS index
hodnoty 7,2. V roce 2010 pak klesl na 6,8 a loni na 6,5.

Mladí zaměstnanci a bezpečnost
Oblasti bezpečnosti se věnoval i nedávný výzkum
Cisco Connected World Technology Report, který
zkoumal, jaký postoj k IT bezpečnosti mají studenti
a mladí zaměstnanci do 30 let a co to znamená pro
firmy. Mezi nejzajímavější zjištění patří např. skutečnost, že 70 % zaměstnanců porušuje vědomě bezpečnostní pravidla, a 80 % mladých zaměstnanců
také tvrdí, že bezpečnostní pravidla v jejich firmě
jsou zastaralá nebo si nejsou jisti, zda vůbec existují.
„Budování úspěšné společnosti vyžaduje neustálé
inovace, rychlé přijetí moderních technologií a nové
myšlenky. Tyto hodnoty do firem často přinášejí
mladí talentovaní zaměstnanci. Nová generace
zaměstnanců má však své potřeby a odlišný styl
práce – například právě využívání moderních
technologií, jako jsou sociální sítě nebo soukromá
mobilní zařízení. Ty však pro firmu mohou znamenat
bezpečnostní riziko. Pro vedení firem to znamená
nalézt pravidla, která zajistí vysokou úroveň bezpečnosti, ale zároveň nebudou brzdit rozvoj firmy
a jejích zaměstnanců,“ řekl Jiří Devát. Celá studie
Cisco Annual Security Report 2011 je k dispozici
na: www.cisco.com/go/securityreport ■

Desatero na ocHranu
proti kyberzločinu
1. Mějte přehled o celé síti - Bezpečnost není
otázkou jen koncových zařízení, ale cele sítě.
Čím lepší přehled o ní máte, tím lépe můžete
odhalit potenciální bezpečnostní rizika.
2. Přehodnoťte relevantnost vašich IT
a business pravidel - Dejte důraz hlavně na ty
oblasti, které můžete nejsnáze ovlivnit. Dlouhé
seznamy pravidel, která si nikdo nepamatuje,
vám nepomohou.
3. Zjistěte si, jaká data musí být chráněna Bez toho, abyste věděli, jaká data musíte chránit
a kdo k nim smí přistupovat, nemůžete vybudovat efektivní bezpečnostní řešení.
4. Musíte vědět, kde jsou vaše data a jak
(a zda vůbec) jsou chráněna - Využívání cloudovové infrastruktury je moderní a efektivní
způsob práce s daty. Je však potřeba vědět,
v jakém cloudu jsou data uložena a zda jsou
dobře zabezpečena.
5. Inovujte své postupy vzdělávání zaměstnanců ohledně bezpečnosti - Vzdělávání zaměstnanců je důležitá věc zvláště v otázkách
bezpečnosti. Přizpůsobte ho však potřebám
nové generace zaměstnanců i novým bezpečnostním technologiím. Dlouhé semináře nejsou
účinné. Efektivnější jsou kratší tréninky cílené na
konkrétní problematiku.
6. Využívejte výstupní monitoring dat Téměř všichni kontrolují a hlídají příchozí data,
málokdo však hlídá odchozí data. Monitoring
odchozích dat pomůže nejen snížit všeobecná
bezpečnostní rizika, ale zároveň může odhalit
zdroje úniku citlivých informací z firmy.
7. Připravte se na příchod konceptu BYOD
(bring your own device – přineste si vlastní
zařízení) - Stále více zaměstnanců chce využívat své soukromé zařízení (počítač, telefon atd.)
i k pracovním účelům a stále více firem jim to
umožňuje. Nepřemýšlejte tedy nad tím, kdy tak
učiníte i vy, ale jak.
8. Vytvořte si krizový plán - I kdyby došlo
přes veškeré vaše snahy k bezpečnostnímu incidentu, tak s pomocí plánu můžete minimalizovat následky. Kdo je připraven, není zaskočen.
9. Implementujte bezpečnostní opatření,
která pomohou kontrolovat sociální sítě
- Je potřeba nalézt kompromis mezi volností
využívání nástrojů pro spolupráci a sociálních
sítí a jejich zabezpečením a kontrolou.
10. Sledujte pravidelně rizikové oblasti
a informujte uživatele - Mít přehled o aktuálních bezpečnostních tématech ve světě bezpečnosti je základem pro úspěšnou ochranu. Pokud
stejné informace budou mít i vaši zaměstnanci,
budou vaše firemní data v ještě větším bezpečí.
2/2012
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veletrhy

Pražské veletrhy elektrotechniky se blíží
Přípravy druhého ročníku veletrhu For Electron a jeho souběžných veletrhů For Energo –
1. mezinárodní veletrh výroby a rozvodu elektrické energie a For Automation – 1. mezinárodní
veletrh automatizační, regulační a měřicí techniky jsou v plném proudu.
Tradiční setkání odborníků z oborů elektroniky, elektrotechniky a energetiky se bude konat ve dnech
13.–16. 3. 2012 v PVA EXPO PRAHA. Společnosti
z těchto oborů tak opět budou moci představit
své novinky a trendy.
Záštitu nad veletrhy převzali Ministerstvo průmyslu
a obchodu, Hospodářská komora České republiky,
předsedkyně Poslanecké sněmovny parlamentu
České republiky, Elektrotechnický svaz český, ČVUT,
ČAT, VUT Brno a řada dalších.
K pozitivním novinkám letošního ročníku veletrhů
For Electron, For Energo a For Automation patří
souběh s veletrhy For Industry a For Logistic. I při
spojení zůstává veletrhům samostatnost v rámci
jejich umístění ve výstavních halách i realizace
mediální kampaně, která tak nabývá dvojnásobně
na síle. Všichni vystavovatelé navíc získávají širší
skupinu návštěvníků a potencionálních zákazníků.

Doprovodný program
Během celého veletrhu budou probíhat přednášky,
konference a semináře na aktuální témata, která jsou
připravována ve spolupráci s předními odborníky
a významnými organizacemi jednotlivých oborů.

První den veletrhu proběhne odborná energetická
konference – ENERGO SUMMIT 2012. Stěžejním
tématem pro letošní ročník bude E-mobilita v dopravě. Dílčími tématy budou: E-mobilita a její rozvoj
(Lithium – vzduchová baterie, nová technologie pro
elektromobilitu a skladování elektřiny, první zkušenosti z projektu Praha elektromobilní a potenciál
jeho dalšího rozvoje), Využití potenciálu e-mobility
(Autobus s trihybridním pohonem, světový unikát,
koncepty elektromobilů a bonus: Zážitky ze 4000 km
dlouhého závodu elektromobilů WAWE 2011).
Společnost Sdělovací technika bude pořádat přednášky na téma: Český elektrotechnický a elektronický průmysl (aktuální informace o jednom
z nejvýznamnějších odvětví české ekonomiky, jeho
transformaci, projektech, zahraničních investicích
a aktivitách designových, vývojových a testovacích
center) a Moderní elektronické součástky (trendy
a novinky v oblasti elektronických konstrukčních
prvků a jejich aplikací).
Konferenci na téma Off-Grid v ČR 2012 – ostrovní
systémy v ČR uspořádá společnost b.i.d. services.
Konference nastíní vývoj tohoto odvětví v několika
příštích letech, ukáže možnosti současných techno-

logií a seznámí s případovými studiemi ostrovních
režimů použitých v domácnostech i průmyslu.
Nebudou chybět ani soutěže pro vystavovatele
a návštěvníky. Např. GRAND PRIX veletrhu For
Electron a souběžných veletrhů. Do této soutěže
může každý vystavovatel přihlásit svůj výrobek,
který bude následně hodnotit odborná porota
složená z předních kapacit oborů nomenklatury.
Vyhlášení vítězů pak proběhne na galavečeru pořádaném při příležitosti veletrhů. Další možností
pro vystavovatele je soutěž TOP EXPO – soutěž
o nejzdařilejší expozici veletrhu.
Na veletrh jsou již dnes přihlášeny společnosti jako
ABB s.r.o., DCK Holoubkov Bohemia a.s., Helukabel
CZ s.r.o., Rittal Czech, s.r.o., GHV Trading spol. s r.o.,
FRONIUS Česká republika s.r.o., Hensel s.r.o., HEIRU
CZ s.r.o., Infrasensor s.r.o., Kopos Kolín, a.s., Lapp
Kabel s.r.o., TECON s.r.o., Turck s.r.o., Pražská energetika a.s., ELEMAN s.r.o., Road Energy s.r.o., Elsaco –
Ing. Jindřich Franc, EuroSystems a.s., a mnoho dalších.
Ještě stále je možnost se přihlásit: Všichni zájemci o účast na veletrzích For Electron, For Energo
a For Automation mají stále možnost zaslat přihlášku a zařadit se tak mezi vystavující společnosti,
které v PVA EXPO PRAHA představí své novinky.
Více informací naleznete na www.electroncz.cz,
www.forenergo.cz, www.forautomation.cz. ■
ABF, a.s., Mimoňská 645, 190 00 Praha 9
tel.: +420 225 291 136, e-mail: electron@abf.cz

2. MEZINÁRODNÍ VELETRH ELEKTROTECHNIKY, ELEKTRONIKY
A ENERGETIKY
2nd INTERNATIONAL TRADE FAIR OF ELECTROTECHNICS, ELECTRONICS
AND POWER ENGINEERING
Souběžné veletrhy / Simultaneously:

FOR ENERGO
FOR AUTOMATION
LETŇANY VÁS ZVOU!
WELCOME TO THE EXHIBITION CENTRE PRAGUE LETNANY!
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Projekt „silničního
autovlaku“ se dostal
do Poslední fáze
Do posleDní fáze vstupuje letos projekt sArtre (sAfe roAD
trAins for the environment – Bezpečné silniční vlAky
chránící životní prostřeDí), který Byl formálně zAhájen
v září roku 2009. v rámci projektu Byly úspěšně proveDeny
testy s několikA voziDly veDenými náklADním AutomoBilem
řízeným profesionálním řiDičem.

rychlostí po dálnici s dodržováním rozestupů jen
několika málo metrů, může konvoj vozidel také
zabraňovat dopravním zácpám.

Technologie úspěšně otestována
už i pro více aut
Zhruba před rokem byla uzavřena část testů, při
nichž bylo nákladní Volvo FH, sledováno jedním vozem Volvo S60 (psali jsme v TM číslo 6/2011). Během
těchto testů se mohl řidič osobního vozu věnovat
např. čtení novin, zatímco jeho vůz plynule reagoval
na vedoucí vozidlo, vybavené všemi v současnosti
nabízenými bezpečnostními systémy Volvo Trucks,
včetně systémů ESP, podpory pro sledování jízdního
pruhu LKS, podpory pozornosti řidiče DAS, podpory
při změně jízdního pruhu LCS a adaptivního tempomatu ACC. Oba vozy během testu předváděly
rozjezd, zpomalování i změnu směru.
Nyní společnost Volvo oznámila úspěšné provedení
testovací jízdy s nákladním vozidlem následovaným trojicí osobních automobilů. Během těchto
testů se kolona pohybovala rychlostí až 90 km.h-1
a vozy mezi sebou automaticky udržovaly mezery do 6 m. V rámci testů a simulování běžného
provozu se automobily do kolony bezpečně připojovaly i z ní vyjížděly.

Kdy se dočkáme autovlaků?

A

utovlak“ tvoří konvoj vozidel, řada vozů, v níž
je profesionální řidič v prvním vůdčím vozidle
těsně následován několika dalšími vozy. Ka„
ždý z nich měří a vyhodnocuje své jízdní parametry
(rozestup, rychlost a směr atd.) a upravuje je vzhledem k vozidlu před ním. Všechna auta jsou zcela
nezávislá, oddělena od ostatních a mohou řadu
kdykoliv opustit. Nicméně při zařazení do konvoje
přebírá řízení vozu automatika a řidiči mohou odpočívat nebo se věnovat jiným činnostem, zatímco
se konvoj pohybuje vpřed ke své cílové destinaci.
Systém má přinést zlepšení v několika směrech.
Především v oblasti bezpečnosti dopravy, protože
minimalizuje vliv lidského faktoru, který je příčinou
nejméně 80 % všech silničních nehod. Kromě toho

snižuje spotřebu paliva a tím i emise CO2, a to až
o 20 %. Je pohodlný i pro řidiče následujících vozidel, protože jim umožňuje provádět jiné činnosti,
než je řízení vozu. A protože vozidla jedou cestovní

Vývoj této technologie už významně pokročil,
takže teoreticky může být schopna zavedení do
výroby už za několik málo let. Mohla by se uplatnit např. v pomalých dálničních pruzích, kdy by
se mohli do těchto konvojů zařadit řidiči, kteří si
chtějí odpočinout, aniž by zastavili nebo potřebují
vyřídit různé pracovní záležitosti. Tím, co si však
může vyžádat delší dobu, je přijetí těchto konvojů
veřejností a nezbytné zákonné předpisy, protože
25 vlád EU musí přijmout podobné zákony. I na
tom se však již pracuje. ■

Projekt SARTRE, částečně hrazený Evropskou komisí pod 7. rámcovým programem EU, je řízen
společností Ricardo UK Ltd. a využívá spolupráci
těchto dalších spolupracujících společností: Idiada
and Robotiker-Tecnalia ze Španělska, Institut für
Kraftfahrwesen Aachen (IKA) z Německa, SP Technical Research Institute ze Švédska a rovněž Volvo
Car Corporation a Volvo Technology ze Švédska.

2/2012

41

technologie

PRVNÍ LED ČIPY NA BÁZI NITRIDU GALIA
NA KŘEMÍKOVÉM SUBSTRÁTU

podložce dosahují hodnot čipů na bázi safíru:
modré UX:3 čipy ve standardním Golden Dragon
Plus pouzdru dosahují rekordního jasu 634 mW
při 3,15 V, což představuje 58% účinnost. Jde
o vynikající hodnoty pro 1 mm² čipy při 350 mA.
V kombinaci s konvenčním luminoforem ve standardním zapouzdření - jinými slovy, jako u bílých
LED - odpovídají tyto prototypy 140 lm při 350 mA
s účinností 127 lm/W při 4500 K.
„Aby mohly tyto LED čipy
dosáhnout širokého rozšíření v oblasti osvětlení,
musí jejich komponenty
výrazně zlevnit, ale zároveň musíme udržet stejnou úroveň kvality a výkonu,“ zdůraznil Stauss.
„Vyvíjíme za tímto účelem
nové metody, a to v celém technologickém řetězci, od čipové
technologie až po výrobní procesy
a zapouzdření.“ Čistě matematicky
vzato lze již dnes vyrobit přes 17 000
LED čipů o velikosti 1mm2 a osadit
je na 150 mm (6 palcový) substrát.
Větší křemíkové substráty by mohly
zvýšit produktivitu ještě mnohem
více, přičemž výzkumníci již vytvořili
dokonce první struktury na 200 mm
(asi 8 palcovém) substrátu. ■

Výzkumníci společnosti Osram Opto Semiconductors zhotovili první vysoce výkonné prototypy
modrých a bílých LED, ve kterých vrstvy nitridu galia vyzařující světlo vyrostly na křemíkovém
substrátu o průměru 150 milimetrů.
Křemík nahrazuje dosud běžně užívaný safír, a to Výhody křemíku
beze ztrát na jakosti. Již v pilotní fázi projdou nové Díky svému širokému využití v odvětví polovodičů
LED čipy testy v podmínkách praktického využití, a dostupnosti křemíkového substrátu o velkých
což znamená, že by se první LED na křemíkovém průměrech a jeho výtečným tepelným vlastnossubstrátu mohly objevit na trhu za pouhé dva roky. tem představuje křemík atraktivní a levné řešení
„Naše dlouholeté investice do výzkumu se začí- pro trh s osvětlením v budoucnosti. Parametry
nají vyplácet, neboť se nám podařilo optimali- jakosti a výkonu LED čipů osazených na křemíkové
zovat kvalitu vrstev nitridu galia na
křemíkovém substrátu a dospěli jsme UX:3 čipy na křemíkovém substrátu:
tak do bodu, kdy výkon a jas dosáhly
konkurenceschopné úrovně. Zátěžové testy, které jsme dosud provedli,
svědčí o vysoké kvalitě a výdrži těchto
LED, což jsou dva naše charakteristické
rysy“, uvedl Dr. Peter Stauss, projektový
manažer Osram Opto Semiconductors. Společnost se pyšní hlubokými
odbornými znalostmi, které získala
během 30letého výzkumu procesu 1) Epitaxní vrstva na křemíkovém substrátu
růstu umělých krystalů (epitaxe), který 2) Vytváření zrcadlových ploch a kontaktů
3) Přenos na křemíkový substrát a jeho odstranění
je základním kamenem ve vývoji no- 4) Dokončení čipu
vých výrobních technologií.

Technologie OLED (Organic Light Emitting Diode,
tj. organické světelné diody) už není úplnou novinkou, lze se s ní setkat např. u displejů mobilních telefonů. Zhruba před třemi roky se objevily
také první televizory s touto technologií, ovšem
nyní se uplatnila i v zatím netradiční podobě.
Německý koncern BASF ve spolupráci s firmou
Philips použily OLED jako střechu automobilu.
Zhruba 1,8 mm tenké zdroje světla, které mohou

Výsledek spolupráce firem
BASF a Philips: střecha, která může být průsvitná.

PRVNÍ SAMOOPRAVNÉ POUZDRO PRO IPHONE NA SVĚTĚ
Společnost Nissan představila z doplňků pro
iPhone unikátní samoopravné pouzdro Nissan
Scratch Shield, které se vyznačuje zcela inovačním povrchem. Jde o první samoopravný
lak na světě.
Lak vyvinula automobilka již v roce 2005 a od té
doby ho využila u řady modelů Nissan a Inifiniti.
Tato revoluční technologie byla nyní použita na
výrobek, který se každodenním používáním snadno
poškrábe - chytrý telefon iPhone.
Unikátní lak, navržený původně pro automobilový
průmysl byl vyvinutý ve spolupráci s Tokijskou
univerzitou a společností Advanced Softmaterials Inc. Nyní je tato technologie v Evropě poprvé
ověřována na produktu z jiného oboru. Pouzdro
bylo navrženo s využitím několika inovací z oblasti
42
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konstrukce automobilů. Díky tomu vznikl odolnější
povrch s delší životností. Pouzdro má tři hlavní
výhody:
● vysoká elasticita umožňuje, aby se
drobné oděrky samy rychle opravily,
● povrch, který na dotek připomíná gel,
je na rozdíl od běžného laku odolnější
vůči poškrábání a poskytuje lepší uchopení,
● pouzdro je vyrobeno z materiálu ABS,
což je vysoce kvalitní materiál hojně využívaný v automobilovém průmyslu, který
je pevnější než jiné plasty. Vnější lak je
vyroben z polyrotaxanu. Tato chemická
struktura dokáže v případě drobného
poškrábání laku reagovat tak, že poško-

Foto: BASF

ORGANICKÉ DIODY VYTVOŘÍ PRŮSVITNOU STŘECHU

být i průsvitné umožňují, že záření je rozptýlené
rovnoměrně, takže nedochází k oslepení, a světlo
není tak ostré.
Vtip je v tom, že při použití technologie OLED mohou diody svítit, nebo naopak propouštět světlo.
Po stisknutí tlačítka je střecha průsvitná (což ve
dne dělá v autě opticky více prostoru), v noci ji lze
naopak „zatáhnout“ a nechat interiér osvětlit příjemným světlem. Kromě estetického hlediska lze
OLED ve střechách vozidel využít také k solárnímu
dobíjení (například autobaterie) – kombinovat je
totiž lze s průsvitnými solárními články. ■

zené místo navrátí do původního tvaru a mezeru
vyplní - a tím oděrku „opraví“.
Samoopravovací pouzdro Scratch Shield je kompatibilní s telefony iPhone 4 a iPhone 4 S. Drobné
oděrky dokáže opravit samo už do jedné hodiny,
v případě závažnějších poškození může
samooprava trvat až týden.
Do běžného prodeje by se měla pouzdra
dostat v průběhu letošního roku.
Automobilka licencuje své unikátní
technologie pro různé aplikace mimo
oblast automobilového průmyslu.
Jednou z licencovaných technologií je
například miniaturní tepelné čidlo s obrazovým výstupem: původně navrženo
k zajištění bezpečnější jízdy za tmy,
protože dokáže detekovat přítomnost
lidí i v místech neosvětlených světlomety vozu. ■
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ProtiPadělatelské „čiPy s rodokmenem“
Každý počítačový čip má unikátní identitu založenou na individuálních fyzických charakteristikách. Výzkumníci nyní začali využívat tyto specifické vlastnosti k zajištění fyzické bezpečnosti.
Jak uvádí magazín Fraunhoferova institutu, který
přináší ve svém posledním speciálním vydání informaci o tomto zajímavém projektu, nabízí tato
metoda efektivní ochranu elektronických
karet, smartphonů a dalších elektronických
zařízení proti produktovému pirátství. Tento
problém se už netýká jen určitého typu produktů, donedávna převážně spotřebního
zboží, ale prostřednictvím počítačových
čipů je už záležitostí postihující prakticky
celý průmyslový sektor. Padělatelé využívají
nejmodernější techniku – speciální chemikálie, výkonné skenovací elektronové
mikroskopy, laserová zařízení apod., a nezřídka i otevírání čipů, aby pronikli až do
jejich nitra a rozluštili bezpečnostní kódy.
A možná ještě nebezpečnějším efektem,
než samotné ztráty výrobců, je, že napodobeniny, často pochybné kvality, mohou být použity
i v oblastech, kde je prioritou bezpečnost, jako je
např. při výrobě automobilů či letadel.
Vědci z Fraunhoferova výzkumného institutu pro
aplikovanou a integrovanou bezpečnost (AISEC)
pracují proto na inovativních metodách ochrany

proti produktovému pirátství, které by dokázaly
nabídnout vysokou úroveň zabezpečení. Jednou
ze slibných cest mohou být metody založené na

specifických fyzikálních charakteristikách čipů, označovaných jako PUF (Physical Unclonable Functions),
tedy parametrech, které nelze naklonovat. „Jakkoli
přesný a standardizovaný je výrobní proces, vždy
jsou mezi jednotlivými čipy určité malé rozdíly.
Nikdo nedokáže vyrobit dva absolutně identické

čipy“, říká Dominik Merli z výzkumného týmu AISEC.
Rozdíly jsou tak malé, že neovlivňují funkci čipu, ale
mohou sloužit jako unikátní identifikátor. Vědci už
našli způsob, jak tyto charakteristiky využít k odvození jakéhosi „digitálního otisku prstu“ použitelného
jako základ pro vygenerování kódu.
Vědci začali integrovat PUF modul přímo do čipu.
Uvnitř je měřicí obvod, např. matrice oscilátorů,
z nichž každý generuje určitý charakteristický signál,
pomalejší či rychlejší podle materiálových
vlastností čipu. Signál má různé frekvence
(podle toho jak tenké jsou spoje a hustota
materiálu) a měřením série oscilačních frekvencí je možné určit sekvenci 0 a 1 bitů,
které vytvářejí unikátní „otisk“ každého čipu.
Oproti konvenčním kryptografickým metodám má tato technologie výhodu, že
bezpečnostní kód není nikde uložen, ale je
pokaždé vygenerován na základě „otisku“.
Jakmile by došlo k fyzickým změnám - např.
při pokusu o otevření čipu - je kód zničen.
Technologii lze implementovat do širokého
spektra hardwarových prvků a komponent.
Vědci nyní pracují na výzkumu činnosti PUF
modulů v různých podmínkách. Vzhledem k tomu,
že v praxi působí vliv řady různých často nevyzpytatelných faktorů, jako jsou změny teploty, vlhkosti
apod., a to, že něco funguje dobře v laboratoři, ještě
neznamená, že bude zajištěna bezchybná funkce
v reálném provozu. ■

světlo Proti Produktovým Pirátům

databáze originálů přidat jsou např. doplňkové
informace jako datum výroby, technická data, apod.

Kopírování a padělání výrobků představuje pro firmy nezanedbatelný problém, který má na
svědomí i citelné ekonomické ztráty pro výrobce, jejichž produkty jsou kopírovány a nabízeny
za dumpingové ceny.

I produkty mají svůj otisk prstu

Asociace německých inženýrů VDMA odhaduje, že
jen německým strojírenským výrobcům způsobují
padělatelské aktivity škody ve výši 6,5 mld. eur
ročně. Ale k dispozici jsou už i účinné prostředky
jak proti padělatelům bojovat.
Společnost Tailorlux, specializující se na světlem
modulované materiály vyvinula jednoduchý, ale vysoce účinný inovativní systém rozeznávání padělků,
založený na luminiscenci fosforu. Ten umožňuje
rychlé rozeznání originálního výrobku od napodobeniny. Technologie Tailor-Safe představená na loňském veletrhu Materialica využívá speciální systém
značení pomocí unikátních markerů. Je založena na
použití anorganických luminiscenčních pigmentů,
s jejichž pomocí lze označit různé předměty.

zér schopný během krátkého okamžiku v řádu
zlomku sekundy pravost produktu bezpečně
identifikovat. Stejně tak čtou v průmyslových
podmínkách tyto zakódované informace in-line
senzory. Jakmile je marker vytvořen, nikdo – dokonce ani samotný výrobce – není schopen jej
přesně reprodukovat. Výhodou je, že autentifikační systém je použitelný prakticky pro jakýkoli
produkt z různých materiálů.
Systém dokáže porovnat až 300 miliard různých rozpoznávacích možností, které jsou spektroskopicky
zakódovány, systémy vyspělé spektroskopie dokáží
v průmyslových podmínkách zvládnout až 10 000
individuálních měřicích prvků za sekundu. Dalšími
prvky, které lze tímto způsobem prostřednictvím

Materiály používané pro identifikaci jsou netoxické
a lze je tak využívat i pro produkty vyžadující zvláštní
pravidla jako jsou např. hračky, textilie, léky či potravinářské obaly. Luminiscenční pigmenty vynikají
mj. i vysokou odolností – jsou tvrdé, chemicky inertní
a odolné vůči teplotám až do 1700 °C, nelze je setřít.
Mikroskopická velikost částeček tvořících markerové
pigmenty umožňuje jejich začlenění např. i do tiskárenských inkoustů nebo povrchových materiálů
používaných v průmyslové výrobě. Fungují v podstatě stejně jako unikátní otisk prstu charakteristický
výhradně pro svého jedinečného nositele. Na rozdíl
od např. RFID čipů není možné žádné „elektronické
vygumování“ uložených informací, vzhledem k tomu
že v samotném markeru nejsou uložena žádná data.
Ta obsahuje až databáze, vůči níž jsou porovnávány.
S více než 300 miliardami kombinací představuje
tak Tailor-Safe výjimečnou úroveň zabezpečení. ■

Přesná identifikace, kterou
nezkopíruje ani výrobce
Luminiscenční pigmenty ze vzácných prvků, které
vyzařují unikátní spektrografickou charakteristiku,
jsou zaintegrovány do výrobku a jejich jedinečná
charakteristika může být digitálně zaznamenána
a uložena do speciální dedikované databáze. Na
základě tohoto unikátního identifikačního vzorku
lze přesně zjistit, zda jde o originální výrobek.
Stačí k tomu ruční čtečka o velikosti mobilního
telefonu, která obsahuje spektroskopický analy-

Luminiscenční identifikační pigmenty a ruční analyzér PAC 2020i pro jejich rozeznávání, vyvinutý ve spolupráci s firmou Polytec
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NaNocomp p:
Nový typ povlaku pro zpracováNí plastů
Společnost VÚHŽ zavedla nový typ povlaku pro zpracování plastů – povlak Nanocomp P
nanášený technologií PA CVD. Povlak je určen pro povlakování vstřikovacích forem, trysek
a pro povlakování lisovacích a řezných nástrojů pro následné zpracování.
Tento povlak podstatně zvyšuje životnost vstřikovacích forem a dalších nástrojů a snižuje tak
náklady na jednotku produkce. V případě velmi
namáhaných dílů je lze před povlakováním plazmově nitridovat. Při zpracování abrazivně působících tavenin, zejména tavenin s plnivem, se vlivem
vysoké tvrdosti povlaku a jeho vysoké abrazivní
odolnosti zvyšuje životnost forem. Povlakováním
forem a jejich částí materiálem Nanocomp P se
celkově zvyšuje produktivita práce při vstřikování
a následném obrábění a snižují se výrobní náklady.
Nanocomp P snižuje náchylnost k nalepování,
což umožňuje násobně zvětšit počet cyklů do
pravidelné údržby formy a pravidelnou údržbu
podstatně zjednodušit. Vstřikované díly se snadněji
z formy vyjímají. Není potřeba dělat odstávky z dů-

vodu nalepení zpracovávaného plastu na povrch
formy. Zvyšuje se povrchová kvalita vyráběných dílů.
Povlakem o tloušťce 2–3 µm lze napovlakovat díly
až do hmotnosti 1250 kg které se vejdou do válce
o průměru 700 mm a délky 1000 mm. Výhodou je,
že technologií PA CVD lze povlakovat i v plastařském průmyslu časté hluboké zářezy včetně průchozích a neprůchozích otvorů na povrchu formy.
Vzhledem k tomu, že Nanocomp P přesně kopíruje
povrchové nerovnosti, lze povlakovat i díly s povrchovým dezénem při jeho zachování. Napovlakovat
formy je tak možné i v těch místech, kde to jinou
technologií nelze dosáhnout. V případě požadavku
zákazníka jsou části forem před povlakováním i po
povlakování leštěny, čímž se dále zlepší povrchová
jakost vyráběného dílu. ■

svařováNí termoplastů
I když je s pojmem svařování obvykle asociováno spojování kovových dílů, používají se tyto
technologie i ke spojování jiných materiálů, např. plastů, a to zejména deskových. Vzhledem
k povaze materiálu má však svařování plastů své specifické postupy a přístroje.

I při extruzním svařování se používá předehřevu
svařovaného materiálu horkým vzduchem, takže
extrudery, stejně jako horkovzdušné přístroje, jsou
dodávány ve variantách s vlastním předehřevem
(součástí je integrované dmychadlo) nebo bez něj,
a platí pro ně stejná charakteristika.

Horkovzdušné svařování

Svařování na tupo

K nejjednoduššímu způsobu svařování termoplastických materiálů patří svařování horkým vzduchem (či plynem) pomocí přídavného materiálu
(svařovacího drátu). Výhodou této technologie je
nízká finanční investice spojená s pořízením horkovzdušných přístrojů a jednoduchost svařování.
Celý proces je prováděn automaticky a s přesně
stanovenými parametry. Využívají se k němu horkovzdušné svařovací přístroje, které jsou nabízeny ve

Horkovzdušné svařovací přístroje je nutné vybavit
svařovacími nástavci – tryskou. Jejich volba závisí
na druhu použití a liší se i podle typu připojení
ke svařovací pistoli (nasunovací, nebo závitové,
které se šroubují), či druhu svařovacího drátu.
V praxi se nejčastěji používají rychlosvařovací
trysky, které – jak už napovídá jejich název – nabízejí výhodu v rychlosti svařovacího procesu.
Díky tomu, že „vedou“ svařovací drát a nahřívají
jej rovnoměrně se svařovaným materiálem, probíhá svařování rychleji než se základní svařovací
tryskou. Při pokládání drátu je vyvíjen konstantní
tlak, je výsledný svár obvykle také kvalitnější. Ale
ne vždy (např. v případě těžko dostupných míst)
lze použít toto řešení, takže potom se uplatní
základní svařovací tryska.

Extruzní svařování

Automatický systém pro svařování plastů vytváří svar bez
zkrabacení rychlostí až 7,5 m.min-1.

dvou variantách: s vlastním dmychadlem a bez vlastního dmychadla. Přístroje bez vlastního dmychadla
jsou lehčí a kompaktnější, jejich nevýhodou je však
nutnost zajistit připojení na externí dmychadlo nebo
rozvod vzduchu. Přístroje s vlastním dmychadlem
jsou soběstačné, a i přes své větší rozměry de facto
mobilnější. Vestavěné dmychadlo, které přístroji
dodává vzduch, umožňuje jejich použití prakticky
kdekoli, kde je k dispozici přívod elektřiny.
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Pro svařování větších tlouštěk materiálů (10 mm
a více) nebo u náročnějších aplikací je už svařování horkým vzduchem nedostačující, a využívá
se tzv. extruzní technologie. Dosahuje se s ní vyšší
kvalita svaru než u horkovzdušných přístrojů, ale je
náročnější na správný výběr přídavného materiálu,
který se v tomto případě rovněž používá, a také na
zručnost svářeče.
Svařovací drát, zavedený do extruzního přístroje
je nejprve rozmělněn a poté v extruzní komoře
roztaven na požadovanou teplotu. Z komory je
roztavená hmota tzv. extrudát vytlačován skrz svařovací botku do místa spoje. Přísun svařovacího
drátu si přístroj reguluje automaticky v závislosti
na svařovacím výkonu.

Nejkvalitnější způsob svařování termoplastických
materiálů umožňuje technologie tzv. svařování na
tupo. Provádí se pomocí ohřevu čel desek nebo
profilů na topném tělese (pravítku) a jejich následným spojením s použitím tlaku. Nepoužívá se
tedy žádný přídavný materiál jako u jiných metod
svařování termoplastů. Proces probíhá ve třech
fázích – nahřívání, přestavování a vlastní spojování
– s pomocí svařovacích strojů, které jsou tvořeny
rámem, jehož součástí je i pohybové ústrojí (zajišťuje paralelní pohyb obou částí svařovacího stolu),
topným tělesem (topná lišta, nebo tzv. pravítko),
které je pohyblivě upnuto k rámu, a řídicí jednotkou.
Některé stroje jsou vybaveny programovatelnými
automaty, u mechanických provádí obsluha potřebné úkony ručně. Upnutí desek zajišťují přítlačné
hydraulicky nebo pneumaticky ovládané upínací
patky, u mechanických svařovacích strojů upíná
díly obsluha mechanickými svěrkami. ■

Oprava polypropylenové nádrže pomocí ručního extrudéru
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LEPENÍ PLASTŮ JE VĚDA
Lepení plastů závisí především na druhu spojovaného či opravovaného materiálu. Obecně se
plasty dělí na tzv. termoplasty a reaktoplasty (termosety) – tedy na tvrdé a měkčené plasty.
Zatímco termoplasty působením tepla měknou a lze
je opětovně roztavit a ochlazením opět přivést do tuhého stavu, reaktoplasty naopak zahříváním nevratně
přecházejí do netavitelného, nerozpustného stavu – za
vyšší teploty netají a nerozpouštějí se v rozpouštědlech.
Základní parametry lze rozeznat orientační zkouškou
ve vodě, do níž se vloží odlomený kousek. Neslepitelné plasty odpuzují vodu a plavou (např. PE, PP),
ostatní se potopí. K určení pravděpodobnosti, zda
je materiál vhodný pro lepení anebo ne se užívá tzv.
kapková metoda - na lepený povrch se nanese kapka
vody anebo vteřinového lepidla, a podle toho, jak se
chová, lze zjistit, zda materiál půjde slepit nebo ne.
Pokud se kapka na povrchu rozlije, je slušná šance, že
lepení bude mít úspěch, zatímco vytvoří-li se kapka,
kterou povrch odpuzuje, je tato pravděpodobnost
minimální, resp. prakticky nulová. Obecně lze říci, že
čím placatější je kapka, kterou na povrchu daného
materiálu kapalina vytvoří, tím lepší je jeho smáčenlivost a šance na slepení.

V laboratoři a ve specializovaných firmách odborníci
určují druh plastu ještě podle rozpustnosti či nerozpustnosti materiálu. Reaktoplasty jsou nerozpustné
v organických rozpouštědlech. V běžných rozpouštědlech se nerozpouští polyvinylchlorid (PVC), polyamid, za normální teploty ani polyethylen (PP)
a polypropylen (PE). Mezi rozpustné plasty patří např.
celuloid, organické sklo (plexisklo), které se v ethylacetátu a acetonu rychle rozpouští, či i polystyren
(rozpouští se v toluenu a xylenu).
Pro správné určení může prokázat dobré služby tabulka na http://www.uhu.cz/lepeni-plastu#prehled-plastu s přehledným rozdělením různých druhů
plastů a možnosti jejich spojování.
Je nutné mít na paměti, že i plasty je třeba před
lepením připravit podobně jako ostatní materiály,
(tzn. obvykle zdrsnit a odmastit). O síle a pevnosti
lepených spojů rozhoduje řada faktorů, ale s použitím správně zvolené kombinace lepeného materiálu
a lepidla lze dokázat téměř zázraky. ■

DLOUHÝMI VLÁKNY PLNĚNÉ PLASTY JAKO
ALTERNATIVA KOVOLITIN
Dosavadní technologie pro GFK-plasty nebyly svojí efektivitou a produktivností srovnatelné
se vstřikováním. Laminování je mzdově náročné, úroveň kvality je špatná. Metody lisování
jako SMC nebo BMC vyžadují velmi drahé nástroje, a vyplatí se jen u velkých sérií. Pro výrobu
jsou obvykle používány polyesterové pryskyřice, které jsou relativně křehké a neekologické,
protože velmi silně vyvíjejí plyny (a nezanedbatelný zápach) a nejsou recyklovatelné.
Dlouhými skleněnými vlákny plněné termoplasty
(LFT) jsou novým materiálovým trendem, jehož výhody dělají typické GFK-plasty dostupnými také pro
vstřikování. Až donedávna nacházela ve využití jen
krátká skleněná vlákna (0,2 až 0,4 mm). Přes zdánlivě
nízké číslo jde z technického hlediska o vlákno, protože průměr leží v µm-rozsahu. Pevnost u takových
krátkých skleněných vláken však není taková, jako
u polyesterových lisovaných dílů
Nové technologie výroby granulátu umožnily zvětšit
délku skleněného vlákna až na 10 mm i více. Jednu
z nejpoužívanějších metod představuje postup, kdy
je vkládáno nekonečné vlákno do vytlačovacího
stroje a tvoří s taveninou společný pramen, který
je rozsekán na granulátová zrna požadované délky
(v daném případě 10 mm).
Dlouhou délkou získá zesílení skleněným vláknem
jiný efekt. Během zpracování vzniká neuspořádaná
struktura, která vytváří ze skleněných vláken mohutný
skelet. To je zřetelné např. v případě pokud polymérní
podíl shoří: tvarový díl si zachová svou formu a skelet
zůstane patrným.
Oproti běžným plastům (s krátkými skleněnými vlákny)
vykazují LFT výrazný rozdíl ve větší rázové houževnatosti, nabízejí i zřetelně vyšší pevnost a tuhost. Díky
kombinaci těchto vlastností umožňují výrobu dílů,
které při velkém nárazovém zatížení mohou zachy-

Využití LFT plastů

tit velmi mnoho energie. Díky příměsi vestavěného
skleněného vlákna vznikají stabilní díly, které vykazují
jen malé deformace a tím i vysokou tvarovou stálost.
Dlouhými skleněnými vlákny zesílené polyamidy dosahují obdobných hodnot pevnosti v tahu jako hliník,
ale oproti dílům vyráběným z kovolitin nabízejí četné
výhody, jako jsou nižší výrobní náklady, nižší hmotnost
i hlučnost dílů, barevná úprava a odolnost vůči korozi.
Oblasti použití termoplastů zesílené dlouhými vlákny
jsou rozmanité. Typickými příklady průmyslových
aplikací, kde se uplatňují dlouhými skleněnými vlákny
zesílené polypropyleny a polyamidy jsou např. ramena pák, ozubená kola, skořepiny sedadel, nosiče
obrobků, podstavce čerpadel či vysoce namáhané
díly textilních strojů, robustní skříně apod. ■

TATREN: PLASTY NOVEJ
GENERÁCIE
Vďaka technológii Unipol uviedla vlani
spoločnosť Slovnaft Petrochemicals na
európsky trh štyri unikátne typy polypropylénu, ktoré zvyšujú efektivitu pri spracovaní plastov.
Ako informuje server Plasticportal, novú generáciu polymerov vyvinula firma v spolupráci
s licenzorom DOW a vyrába ju v svojom bratislavskom závode. Nové plasty sú šetrné k životnému prostrediu, ideálne na potravinárske obaly, ale aj na hrubostenné kontajnery,
hračky či výrobky pre domácnosť a záhradu.
Nová generácia polymérov nielen zvyšuje efektívnosť spracovania, ale prispieva
aj k ochrane životného prostredia. „Vďaka
unikátnym vlastnostiam, ktoré umožňujú
zachovať alebo zvýšiť úžitkové vlastnosti
hotového výrobku, sa znižuje spotreba polymérov, čím sa zároveň znižuje zaťaženie
životného prostredia,“ povedal riaditeľ spoločnosti Slovnaft Petrochemicals Ivan Dežď.
Nové rázuvzdorné kopolyméry s názvom Tatren IM 55 80, Tatren IM 75 81 a Tatren IM 100 85,
sú ľahko spracovateľné a ideálne na vysokorýchlostné vstrekovanie tenkostenných
výrobkov komplikovaných tvarov. Zabezpečujú dobrú rozmerovú stabilitu aj u veľkorozmerných výrobkov. Tieto plasty majú navyše
výborné organoleptické vlastnosti, čo ich predurčuje na výrobu produktov, ktoré prichádzajú do kontaktu s potravinami. Takmer celá
ich produkcia (97%) putuje na exportné trhy.
Polymér Tatren IM 100 85 má niekoľko výnimočných charakteristík, ktoré sú jeho veľkou
konkurenčnou výhodou. Aj napriek jeho vysokej tekutosti sa vyrába bez použitia peroxidov a stáva sa čoraz obľúbenejšou vstupnou
surovinou pre vstrekovanie pevných obalov
na potraviny. V nemalej miere si nachádza
uplatnenie pri výrobe tenkostenných výrobkov pre kuchyňu, domácnosť a záhradu.
Jednou so špecialít technológie UNIPOL je
možnosť vyrábať aj výnimočne odolné a tuhé
polyméry. Vďaka tejto technológii spoločnosť
Slovnaft Petrochemicals vyvinula aj ďalšiu
pozoruhodnú novinku: nový typ rázuvzdorného blokového kopolyméru Tatren IM 25 75.
Ten nachádza svoje uplatnenie najmä pri
výrobe hrubostenných výrobkov, ako sú skladovacie a transportné kontajnery rôznych
veľkostí a tvarov, jednorazové kontajnery
pre medicínsky odpad, prepravky a pevné
obaly, záhradnú techniku, technické výlisky a viacúčelové výrobky pre domácnosť
a kuchyňu. V nemalej miere je používaný
na výrobu komponentov pre automobilový
priemysel. Tatren IM 25 75 je vhodný aj na
výrobky prichádzajúce do kontaktu s potravinami a vyhovuje tiež predpisu EN 71-3
o bezpečnosti hračiek. ■
/pp/
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KompaKtní crossover na platformě B
Ford představil na autosalonu v Dillí následovníka svého malého SUV s názvem EcoSport.
První generaci kompaktního crossoveru uvedla automobilka poprvé na jihoamerický trh
v roce 2003. Novinka je určená pro globální prodej, bude se vyrábět v továrně na jihu Indie
a v Brazílii pro domácí, ale i zahraniční trhy.
Crossover velikosti Fiesty byl vytvořen na nové
globální platformě B jako Fiesta. Jde o druhý model

z osmi, které automobilka plánuje uvést na indický
trh. Továrna v Chennai v Indii, kde Ford investoval
142 milionů dolarů by měla ročně vyprodukovat asi 200 000 vozů. Kromě
EcoSportu se zde budou vyrábět
také modely Figo a Fiesta. S novým
modelem nastoupí i nový tříválcový
motor Fordu - EcoBoost 1,0 l, který
bude k dispozici ve všech modelech
Fordu prodávaných v Evropě, Číně,
Severní Americe a dalších.
V loňském roce prodal Ford na indickém trhu necelých 100 000 vozů, což
znamenalo 15% nárůst oproti roku

nehodovost řidičů podle
jednotlivých česKých měst
Každoročně již od roku 2009 vydává ČSOB Pojišťovna počátkem nového roku statistiku, z kterých měst a regionů řidiči nejčastěji způsobili dopravní nehody v uplynulém roce. Jaké byly
výsledky statistiky za rok 2011 jsme se zeptali tiskového mluvčího ČSOB Pojišťovny Petra Milaty.
Statistiku vydáváme od roku 2009 na základě tzv.
ČSOBP Indexu, kterým ČSOB Pojišťovna dlouhodobě sleduje, jak se liší frekvence pojistných událostí
z povinného ručení u řidičů osobních aut z jednotlivých okresů republiky. Ze statistiky vyplývá, jak
obratní nebo neobratní řidiči v daném regionu žijí,
kolik způsobili dopravních nehod a která z metropolí nese to pomyslné negativní prvenství.
S největším procentem zaviněných nehod stanuli
v čele žebříčku podle okresů za uplynulý rok, stejně
jako v minulých letech, motoristé z Prahy, Ostravy
a Brna. Na opačném konci, s nejnižším počtem
zaviněných nehod figurují řidiči z Vysočiny a východních Čech.

Pozoruhodné na tom je, že charakteristiky řidičů
z různých částí naší republiky, pokud jde o míru
rizika, jsou stálé. Dlouhodobě se v daných regionech
drží pomyslná statistická křivka. Postavení motoristů z Prahy a dalších metropolí ČR, kteří bourají
nejčastěji, dlouhodobě nikdo neohrožuje. To samé
platí také na opačnému pólu žebříčku Indexu, kde
kralují již řadu let vždy motoristé z Vysočiny a východních Čech, i když pořadí jednotlivých okresů
se průběžně mění.
Průměr ČSOBP Indexu za celou Českou republiku
loni činil 4,9 %, a byl tak mírně nižší než v roce 2010,
kdy byl průměr 5,75 %. ■

nový Koncept Kia tracK´ster

2010. Vedení Fordu očekává, že se objem prodejů
v Asii dvojnásobí a do roku 2020 se stane třetím
největším trhem automobilky.
Ford předpokládá, že nový crossover se bude
prodávat asi na 100 trzích celého světa, ale s největším podílem na trzích v Indii a Brazílii. Uvedení
Fordu EcoSport i v Evropě je zatím v otázkách,

ale podle dostupných informací to je pravděpodobné. ■
Řidiči z kterých okresů bourali
v roce 2011 nejvíce a kteří naopak nejméně
okresy
škodní frekvence
Rychnov nad Kněžnou
2,25%
Pelhřimov
2,76%
Žďár nad Sázavou
2,86%
Semily
2,99%
Ústí nad Orlicí
3,00%
Plzeň-město
6,30%
Frýdek-Místek
6,67%
Brno-město
7,07%
Ostrava
8,60%
Praha hl.m.
9,10%
celkem
4,90%
Hodnoty Indexu počítá ČSOB Pojišťovna na základě statistik škod
z povinného ručení pro vozidla do 3,5 t, a to jako podíl počtu pojistných událostí z povinného ručení způsobených v daném období řidiči z příslušného okresu a počtu vozidel pojištěných v této
době v daném okrese. Hodnota 9,1 pro motoristy z Prahy za rok
2011 tak znamená, že na každých 100 pojištěných aut zde loni připadlo 9 až 10 zaviněných nehod. Naproti tomu u řidičů z okresu
Rychnov nad Kněžnou, kteří loni jezdili nejbezpečněji, je riziko zavinění nehody čtyřikrát nižší (2,25 nehody na 100 pojištěných aut).

Korejská automobilka Kia, která se propracovala mezi přední příčky prodejnosti
svých vozů, uvolnila skicu nového konceptu
Track´ster, který měl svůj debut před veřejností poprvé na autosalonu v Chicagu.
Studie Track´ster je dílem designérů Kia z kalifornského Irvine. Na první pohled je patrná inspirace výstředním modelem Soul, který vznikal
ve stejném studiu. Track´ster bude vybavený
benzinovým agregátem o výkonu 250 k. Jde tak
ve šlépějích konceptu Soul´ster, je jen ještě odvážnější. Místo jeho debutu na půdě Spojených
států nebylo zvoleno náhodou. V USA je Soul,
jehož liniemi se tvůrci Track´steru nechali inspirovat, velmi úspěšný. Jen za poslední rok se ho
tu prodalo více než 102 000 ks. ■
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Modulární platforMa MQB
V letošním roce zavede koncern Volkswagen do výroby modulární platformu MQB pro vozy
svých značek Volkswagen, Audi, Škoda a Seat. Za zkratkou MQB (Modularer Querbaukasten)
se ukrývá revoluční přístup ke konstrukci a výrobě budoucích koncernových automobilů
s motorem uloženým vpředu napříč. Technologie z luxusních segmentů se stanou dosažitelné
i pro velkosériové modely.
variabilní

variabilní

shodné

J

ednou z hlavních předností modulární platformy MQB je velká flexibilita, na jejímž základě
lze realizovat rozmanité koncepty vozidel. Základní rozměry, jako je rozvor náprav, rozchod kol,
velikost kol a poloha sedadel, jsou v rámci mezí dohodnutých na koncernové úrovni variabilní. Ostatní
rozměry, jako např. vzdálenost pedálů od středů kol,
jsou vždy stejné, aby byla možná standardizovaná
konstrukce přední části vozu.
Platforma zahrnuje segmenty od A0 až B. U značky
Volkswagen jde o modely Polo, Beetle, Golf, Scirocco,
Jetta, Tiguan, Touran, Sharan, Passat a Volkswagen
CC. Všechny tyto modely bude možné vyrábět na
jedné výrobní lince navzdory rozdílným parametrům, jako je rozvor a rozchod kol. Stejně tak bude
možné na základě platformy MQB vyrábět společně
modely různých značek. Prvními vozidly vyráběnými
na základě platformy MQB budou nástupci modelové řady Audi A3 a příští generace Golfu.
Jedním z nejnápadnějších rysů modulární platformy
MQB je jednotné uložení motorů. Strategie MQB
proto od začátku pročítá s uplatněním modulárních
konstrukcí zážehových motorů MOB (Modularer
Ottomotorbaukasten), která zahrnuje nově vyvinutou řadu motorů EA211 (45 až 110 kW), jejíž součástí
jsou první čtyřválce na světě s odpojováním válců

variabilní

variabilní

(ACT – Active Cylinder Deactivation). U vznětových
motorů MDB (Modularer Dieselmotorbaukasten)
uplatňuje modulární konstrukci nově vyvinuté
motory řady EA288 (66 až 140 kW).
Koncern tak díky novým řadám agregátů sníží počet
variant motorů a převodovek v systému MQB proti
současnému stavu o cca 90 %. Nová platforma umožKonvenční

Alternativní/obnovitelné

Elektrické

Pohonné systémy MQB

VítězstVí V anketě „Žlutý anděl“
Autoklub ADAC vyhlásil v Mnichově výsledky
ankety „Žlutý anděl 2012“. Volkswagen v ní
získal hned dvě prestižní ocenění. V kategorii
„Inovace a ekologie“ byla automobilka vyznamenána za vývoj funkce automatického
brzdění při vícenásobných kolizích a v kategorii „Automobil budoucnosti“ přesvědčil
porotu Passat TSI EcoFuel.
Nová funkce automatického brzdění při vícenásobných kolizích MKB, která nalezne poprvé

ňuje díky standardizovanému prostoru pro uložení
poháněcího ústrojí realizovat kromě konvenčních
spalovacích motorů také všechny běžné alternativní
pohony od verzí na zemní plyn přes hybridní modely
až po čistě elektrický pohon. Mezi prvními modely
s alternativním pohonem na základě modulární platformy bude nový elektromobil Golf blue-e-motion.
Se zavedením modelových řad MQB se výrazně sníží
hmotnosti vozů a tím i jejich spotřeba paliva. Koncern
tak významně přispěje k ochraně životního prostředí.
Kromě toho bude v oblastech bezpečnosti a audio
systémů zavedeno celkem 20 inovací, které byly dosud
vyhrazeny jen vozidlům z vyšších segmentů. Mezi ně
patří nová funkce automatického brzdění při vícenásobných kolizích (MKB), která pomáhá automaticky
zahájeným brzděním po prvním nárazu snížit intenzitu
dalších nárazů. Touto funkcí budou sériově vybaveny
nové generace vozů Audi A3 a Volkswagen Golf.
S modulární platformou otevírá automobilka zcela
nové možnosti pro výrobu velkých i malých sérií
modelů v nejvyšší kvalitě za extrémně konkurenceschopné ceny. Modely přitom mohou být individuálně přizpůsobeny požadavkům nejrůznějších
trhů, jako je Evropa, Čína, Amerika nebo Indie.
Vyvinutá modulární platforma MQB doplňuje v rámci
koncernu modulární platformu MLB pro modely
s podélně uloženým motorem, za níž zodpovídá
značka Audi, dále modulární platformu MSB pro
modely se standardním pohonem, jejímž kompetenčním střediskem je Porsche, a nejkompaktnější
řadu vozidel „New Small Family“ s modely Volkswagen up!, Seat Mii a Škoda Citigo. ■
/jk/

uplatnění v příští generaci Golfu, zahájí automatické brzdění okamžitě po kolizi s cílem omezit
následky případných sekundárních nárazů nebo
jim zcela zabránit.
Studie ukazují, že při téměř jedné čtvrtině všech
nehod osobních vozů v Německu dochází kvůli
ztrátě kontroly řidiče nad vozem ve vysoké rychlosti ke druhé kolizi s dalším vozidlem nebo překážkou v okolí. Při testech Volkswagen prokázal
účinnost nového systému v sérii nárazových testů

do svodidel v různých rychlostech a pod různými
úhly nárazu. Funkci automatického brzdění při
vícenásobných kolizích aktivuje řídicí jednotka
airbagu. Systém vyhodnocuje při nárazech data
pocházející mimo jiné od senzorů zrychlení a senzorů tlaku ve dveřích, předpínačích bezpečnostních pásů a/nebo vzduchových vacích. Pro aktivaci
MKB je nezbytné, aby náraz rozpoznaly dva navzájem nezávislé senzory. Data jsou předávána řídicí
jednotce ESP a vozidlo je předem definovaným
zpomalením přibrzděno na stanovenou minimální
rychlost 10 km.h-1. ■
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Skleněná manufaktura S výrobním
rekordem
Jubilejní rok 2011 Skleněné manufaktury Volkswagen znamenal pro automobilku nejen
10. výročí, ale také nový výrobní rekord. Celkem bylo v tomto roce vyrobeno více než
11 000 luxusních limuzín Phaeton, což odpovídá 50% meziročnímu nárůstu.
Skleněná manufaktura představuje spolu se zde
vyráběnou luxusní limuzínou Phaeton symbol nejvyšší kvality a nadčasové elegance. V nevšedním výrobním závodě se zároveň konají prestižní kulturní
a společenské akce. Rostoucí výrobní trend proto
zaznamenal rovněž zvýšený počet návštěvníků.
Manufakturu loni navštívilo 145 000 hostů, což je
o třetinu více než v roce 2010.
Skleněná manufaktura zvýšila kromě výroby také počet
modelů předaných zákazníkům přímo v manufaktuře.

technologie do 10 nejlepších motorů roku 2012
Hnací soustava automobilů, kterou většinou tvoří motor, spojka, převodovka a rozvodovka se skládají
z desítek komponentů. Zdokonalování těchto komponentů žene vývoj hnacích soustav neustále vpřed.
Jedním z dodavatelů nových technologií komponent pro automobily je společnost Federal-Mogul.
Firma navrhla a vyrobila nejmodernější technologie
do většiny motorů, které se umístily v posledních
18 letech mezi 10 nejlepšími agregáty ankety
Ward´s 10 Best. Vítězné motory ankety Ward’s 10
Best Engines vybírala porota složená ze zástupců
společnosti Ward’s Communications a jsou považovány za měřítko nejvyšší průmyslové kvality
v oblasti automobilových motorů.
Letošní modelový rok 2012 je již druhým v řadě, kdy
byly výrobky Feder-Mogul použity v každém z deseti nejlepších motorů oceněných na 18. ročníku
této prestižní anketě. Společnost s celosvětovým
působením dodává široké spektrum nejmodernějších komponentů hnací soustavy, jako jsou písty
a pístní kroužky, vložky válců, zapalovací systémy,

Zahájení Sériové výroby modelu
peugeot 208

V loňském roce si pro jeden z modelů Phaeton, Touareg
nebo CC přijelo do Drážďan téměř 2000 zákazníků.
Což odpovídá 80% nárůstu oproti předchozímu roku.
Impozantní stavba citlivě začleněná do panoramatu Drážďan spojuje procesy průmyslové výroby
automobilů se zručností řemeslných umění. Od
svého otevření v roce 2001 se zde vyrobilo více
než 60 000 luxusních vozidel. ■

zapalovací svíčky, ventilová sedla a vodítka ventilů,
kluzná ložiska, pouzdra, těsnění sacího i výfukového
potrubí a olejové vany, dynamická těsnění a povlaky
s vysokou odolností proti abrazi a vysoké teplotě.
Nové moderní technologie a inovace pro hnací
trakt pomáhají snižovat spotřebu paliva a emise
CO2, a přitom zvyšovat výkon.
Nejlepší motory ankety Ward’s 10 Best,
v kterých jsou použity výrobky Federal-Mogul:
●●3.0L TFSI Supercharged DOHC V-6 (Audi A6)
●●2.0L N20 Turbocharged DOHC I-4 (BMW Z4/528i)
●●3.0L N55 Turbocharged DOHC I-6 (BMW 335i
coupe)
●●3.6L Pentastar DOHC V-6 (Chrysler 300S/Jeep
Wrangler)
●●2.0L EcoBoost DOHC I-4 (Ford Edge)
●●5.0L DOHC V-8 (Ford Mustang Boss 302)
●●2.0L Turbocharged DOHC I-4 (Buick Regal GS)
●●1.6L DOHC I-4 (Hyundai Accent/Kia Soul)
●●2.0L Skyactiv DOHC I-4 (Mazda3)
●●3.5L DOHC V-6 HEV (Infiniti M35h) ■

Skupina PSA Peugeot Citroën v továrně v Poissy spustila koncem ledna výrobu svého nového modelu Peugeot 208. Ve Francii
představuje uvedení nového modelu investice v celkové hodnotě
600 miliónů euro.
Peugeot 208 je připraven naplnit očekávání více než 15 miliónů zákazníků,
jde o uživatele vozů Peugeot 205, 206
a nebo 207 z celého světa, a přináší
skutečný generační předěl.
Model 208 nabídne tříválcové
benzinové motory nové generace,
které skupina vyrábí v Trémery (4,3 l
/100 km, 99 g CO2/km). Čtyři z pěti dieselových motorů modelu 208 budou
vybaveny mikro-hybridní technologií
e-HDi. Nejúspornější verze tak bude
v kombinovaném provozu emitovat
pouhých 87 g CO2/km a spotřebuje
3,4 l/100 km. Emise u všech ostatních dieselových verzí nepřesáhnou
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99 g CO2/km. Peugeot 208 bude lehčí
(o 110 kg) a kompaktnější než jeho
předchůdci. 65 % originálních dílů
tohoto vozu je francouzské výroby.
Z 25 % je vyroben z tzv.„zelených materiálů“, tedy materiálů, které jsou recyklované nebo pocházejí z přírodních
zdrojů (pro srovnání, u vozu Peugeot
207 pouze 7 %).
Pro trhy zemí střední Evropy se bude
Peugeot 208 vyrábět ve slovenské
Trnavě a pro oblast latinské Ameriky
v Brazílii. Ve světové premiéře bude
představen na mezinárodním autosalonu v Ženevě a na francouzský trh
bude uveden na jaře 2012. ■

test

RODINNÉ MALÉ MPV  HYUNDAI IX20 1,4L

a na obsluhu velmi jednoduchému systému sklápění zadních sedadel lze vytvořit rovnou ložnou
plochu. Podobně jako u většiny malých a středních
hatchbacků se musí při nakládání překonat hrana
ve výšce 720 mm, ale dostatečný úhel otevření
pátých dveří kompenzuje přístup do prostoru zavazadelníku.

Komfortní podvozek

Kategorie malých, velkoprostorových vozů se utěšeně rozrůstá a také korejská automobilka
Hyundai přispěla svým dílem. Jde o nejdynamičtěji rostoucí část segmentu velkoprostorových vozů, jejichž modely disponují malými vnějšími rozměry, ale překvapí velkým
vnitřním prostorem.
37 cm kožený multifunkční tříramenný volant,
který se velmi dobře drží, a řidič se neztrácí v záplavě tlačítek. Přístrojová kaplička je přehledná
a přístroje v tubusech dobře čitelné. Zajímavý
a hlavně funkční tvar tubusů brání sluníčku, takže
jen minimálně znepříjemňuje čitelnost přístrojů.
Logika ovládání klimatizace a audio systému je
bezproblémová. Kolébková tlačítka po stranách
hlavního displeje by mohla mít o něco lépe vymezený chod a pro pohodlnější ovládání by se
hodila jiná povrchová úprava, např. pogumování.
Zlepšilo by to obsluhu, protože tlačítka jsou
poměrně malá a hladký povrch znesnadňuje
ovládání.
Velmi dobrý posed skýtají přední anatomicky tvarovaná sedadla. Příjemná je i integrovaná sklopná
loketní opěrka. Jak už jsem uvedl, i když na pohled malé auto, ale disponuje poměrně velkorysou
vnitřní šířkou interiéru (1480 mm v úrovni loktů).

M

alý model ix20 je nástupcem modelové
řady Matrix a také blízkým příbuzným
sesterské Kia Venga. Vyrábí se v Nošovicích a je zajímavý nejen svými charakteristickými
vlastnostmi, ale kromě 5leté záruky bez omezení
kilometrů, také výhodným poměrem ceny a užitné
hodnoty.
Hyundai ix20, který byl navržen v Evropě, je velkoprostorovou alternativou k modelu i20. Při délce
přesahující jen nepatrně hranici čtyř metrů má
neobvykle dlouhý rozvor 2615 mm a vysokou
stavbu karoserie. Po stránce designu není jihokorejskému MPV mnoho co vytknout – působí
sebejistě, tváří se jako mnohem větší vůz než jakým ve skutečnosti je.

Pěkně obestavěný interiér
Po nasednutí do vozu překvapí evropštěji pojatý
interiér oproti např. sesterské Kia Venga. V příjemném interiéru se budete cítit velmi útulně.
Pěkně je provedeno slícování použitých plastů
s dobrou povrchovou úpravou. Zaujal mě malý,

Mezi sesterskými automobilkami Kia a Hyundai je rozdíl výrazně jiného designu a hlavně ve
zcela rozdílném nastavení podvozku. Zatímco
Kia Venga cílí svým tužším podvozkem spíše na
dynamicky zaměřené řidiče, Hyundai vsadila na
komfort. Ve volantu proto čekejte více posilového
účinku na úkor zpětných vazeb od kol. Podvozek
vás plavně přenese přes většinu výmolů. Měkčí
pérování sice o něco zvyšuje náklony karoserie,
není to však na úkor jízdní stability. Podvozek
velmi ochotně drží zvolenou stopu až do plynulé
ztráty adheze. Řízení je příjemně přesné a strmé,
tak jako i řazení rychlostních stupňů je přesné
s krátkou drahou.

Motory
Na výběr jsou čtyři motory, dva zážehové 1.4
a 1,6 l disponující výkony 66 a 92 kW a dva vznětové
1.4 CRDi s výkony 57 a 66 kW. Pod kapotou testovaného vozu pracoval úsporný zážehový čtyřválec
1.4 l o výkonu 66 kW. Na svůj objem nabízí slušnou
porci výkonu a točivého momentu s velmi příjemnými dynamickými vlastnosti.
Odhlučnění je kvalitní, hluk od motoru do kabiny
začíná pronikat až okolo 4000 ot.min-1. Pohodové
jízdní vlastnosti motor akceptuje v rozmezí od
2000 do 4000 ot.min-1. Při rychlosti 90 km.h-1 jsem
naměřil spotřebu 5,6 l/100 km, v městském provozu pak 7,4 l.
Hyundai ix20 začala automobilka prodávat na podzim 2010 a hned od počátku si získal oblibu hlavně
mezi mladými rodinami s malými dětmi. ■
/mb/

Díky většímu rozvoru se do vozu bez problémů
usadí čtyři dospělí cestující, kteří si na nedostatek
prostoru stěžovat nebudou. Velký úhel otevření
zadních dveří umožňuje pohodlný přístup na zadní
sedadla, která jsou dělená 60 : 40 a lze je navíc posouvat o 140 mm a měnit sklon opěradel. V oblasti
kolen je dostatek místa, podobně jako v automobilech o třídu větších.
Objem zavazadlového prostoru 440 – 570 l je závislý
na poloze zadních sedadel. Díky dvojité podlaze
2/2012
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Jak se bráNiT proTi Nekalým prakTikám
obChodNíků s CeNNými papíry
Mnohatisícové újmy plynou ročně českým investorům v důsledku pochybení obchodníků
s cennými papíry, jimiž jsou zastupováni. Jednou z příčin jejich finančních ztrát je nadměrné
obchodování s těmito listinami.
„Obchodník nesmyslně nabádá investora k co nejčastějším transakcím, ze kterých si bere provize. Investor
tak může utopit v poplatcích až třetinu svého vkladu,
v některých případech dokonce téměř celou investici,“ upozorňuje Pavel Kočalka ze společnosti KLV
Consulting, která řeší stížnosti poškozených účastníků
kapitálového trhu. Ve většině případů jde o „běžné“
fyzické osoby. Zároveň nabízí několik rad, které platí
pro investování do akcií, komodit, derivátů i forexu.

Vyberte si kvalitního obchodníka
Základ budoucího úspěchu na kapitálovém trhu je
spolupráce s kvalitním obchodníkem. Zkontrolujte
tedy jeho licenci, kterou mu udělila Česká národní
banka. Ujasněte si, kdo je investiční zprostředkovatel
a kdo je obchodník. Musíte mít přehled o tom, jak
mají rozdělené kompetence. Informujte se, kdo z nich
se bude starat např. o investiční poradenství a kdo
bude spravovat váš majetkový účet. Po celou dobu
investování si nechte radit výhradně osobou, která je
k investičnímu poradenství kompetentní. Obchodníci
mají větší zodpovědnost a jsou také jištěni vyšším
základním kapitálem. Většina investičních zprostředkovatelů naproti tomu pochází ze společností s ručením
omezeným a nemají tak silné a stabilní finanční zázemí.

Nenechte se napálit
při podepisování smlouvy
Veškeré procesy, které souvisí s obchodováním s cennými papíry, musí být smluvně ošetřeny. Než přistoupíte k podpisu smlouvy, nechte si ji zkontrolovat
právním zástupcem. Dále si rozmyslete, jestli chcete
dát obchodníkovi pravomoc obchodovat, nebo jestli

budete tuto činnost kontrolovat. „Obchodníci vás
s oblibou nechají podepsat smlouvy, kde se zavážete
k potvrzování investičních příkazů po telefonu a tím
pádem i k zodpovědnosti za ně. Transakci jste si jakoby vybrali sami a chybné rady obchodníků jak a kdy
ji provést, budou těžko prokazatelné a dohledatelné,“
varuje Kočalka. Finanční újma je potom čistě vaším
pochybením. Praktičtější je proto nadále potvrzovat
jednotlivé příkazy, ale všechny rady k obchodování
si nechat zasílat písemnou formou.

Vyžádejte si od obchodníka
investiční doporučení
Náležitou pozornost věnujte investičnímu doporučení. Jde o dokument, který vede k realizaci vaší investice. Jestliže si tuto listinu nevyžádáte, obchodníka tím
nevědomky zbavujete odpovědnosti za vaši investici.
Pokud máte podepsanou smlouvu o investičním
poradenství, nechte si od obchodníka s dostatečným
předstihem odprezentovat veškeré budoucí nákupy
i prodeje. Zajímejte se nejen o potenciální výnosy, ale
také o rizika, která jsou s nimi spjatá. Pozor, historické
úspěchy nejsou faktorem dalšího růstu. Dále si se
svým makléřem předem stanovte prodejní hodnoty,
a to jak při růstu tak i během propadu investice. Každá
investice má svůj minusový i plusový cíl, předejdete
tak ukvapeným rozhodnutím, která většinou vedou
ještě k větším ztrátám.
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Nespoléhejte na dojem, že jste narazili na nejlepšího
obchodníka v oboru. Zdání může někdy klamat.
Situace v ČR se však začíná zlepšovat. Na kapitálovém trhu působí nezávislí poradci, kteří investování
rozumí. Tito odborníci jsou schopni nezávisle ohodnotit, jak obchodník s vašimi investicemi nakládá,
vyjádřit se k celému investičnímu procesu a navrhnout další postupy. Obchodníkům, kteří se uchylují
například k nadměrnému obchodování s cennými
papíry, se jejich poradenství asi zamlouvat nebude.
Ti poctiví se ale nemusí ničeho bát. ■

Buďte prozíraví a uvědomte si, že ne všechny chyby
jsou na straně obchodníka. I vy můžete velkou mě-

Spotřeba stlačeného zemního plynu v roce 2011 byla 12,089 milionů metrů krychlových. Navýšení o více než dva miliony metrů krychlových představuje další, více než 20%, meziroční nárůst.
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Nechte si poradit
od nezávislých poradců

Dejte si pozor
na nadměrné obchodování

Tuzemská spoTřeba CNG se opěT zvýšila

Do roku 2020 se odhaduje, že se u nás spotřeba
CNG zvýší až na 800 milionů m3. V Evropě byla
spotřeba CNG v roce 2011 téměř 9,2 miliard, ve
světě okolo 45 miliard m3. Cena za 1 m3 CNG, který
energeticky odpovídá 1 litru benzinu, je ve výši
17 Kč pro motoristy bezkonkurenční.
CNG je pro dopravu v ČR ideální alternativou.
Vzdálenost, kterou u nás v průměru ročně každý
ujede v osobním automobilu, je o 33,4 % nižší než
v zemích EU15 a o 27 % nižší než je průměr v zemích EU27. „Díky dostupnosti továrně vyráběných
vozů na CNG, umísťování nádrží mimo zavazadlový
prostor a možnosti využít dvoupalivových systémů
(možnost jízdy i na benzin), spotřeba CNG vzrůstá,“
říká Markéta Schauhuberová, manažerka České
plynárenské unie. V současnosti je v ČR asi 50 CNG

rou eliminovat ziskuchtivost mladých makléřů. Kontrolujte své investice a sledujte dění na vašem účtu.
Je povinností každého obchodníka poskytnout vám
ke kontu přístup. Sledujte počty transakcí. Jestliže
váš účet vykazuje kupříkladu 70 transakcí za měsíc, je
možné, že na účtu dochází k nadměrnému obchodování, které je zakázané. Ověřujte si zároveň tvrzení
makléře o výši zisků a ztrát. Broker často oznamuje
zisk, ale vy nevíte, zda mluví o profitu kurzovém
nebo o zisku z obchodu. Kurzový profit je dán pouze
rozdílem mezi cenou nákupu a prodeje. Obchodní
zisk vyplývá z rozdílu mezi nákupem a prodejem.
Zároveň jsou v něm započteny poplatky, které si
obchodník účtuje někdy i v řádu procent z objemu
uskutečněné transakce. Jednou větou: přístup k účtu
je vaším nástrojem kontroly, hojně tuto možnost
využívejte a nebudete ničím překvapeni.

stanic, z čehož je 36 veřejných a dalších asi 100
uživatelů vlastní domácí plničku. V letošním roce
by se měly otevřít další veřejné stanice v Terezíně,
Žebráku, Humpolci, Písku, Olomouci, Opavě, druhá
v Brně a také další v Praze.
„Do roku 2020 počítá EU s náhradou 20 % klasických
ropných pohonných hmot alternativními palivy,
z toho s polovičním podílem pro CNG. To představuje
asi 23,5 milionu vozidel na CNG a 20 000 CNG stanic
v Evropě,“ říká Schauhuberová. K datu 20. ledna 2012
u nás jezdilo 3475 CNG vozidel, což představuje
každoroční nárůst kolem 30 %. Kromě klasických
motoristů s vozy CNG jezdí u nás např. DHL, komunální vozy Pražských služeb, polovina všech vozidel
Městské policie v Ostravě, 356 městských autobusů
a o nákupu 2900 vozů uvažuje i Česká pošta. ■

Doprava v ČR je velmi neekologická, produkuje
vyšší měrné emise skleníkových plynů a pevných
částic na jednotku přepravního výkonu, než je
průměr členských zemí EU. Nadpoloviční většina
osobních automobilů je u nás bez Euro normy
nebo má Euro I. a II., autobusů je takových přes
40 %. Průměrné stáří vozidel je v ČR výrazně
vyšší než je průměr EU27. Nejvyšší průměrné
stáří vozového parku (cca 15 let) je v okresech
Děčín, Chomutov, Jeseník a v Ústeckém kraji.
Právě CNG je vhodnou alternativou jak u nás
zlepšit ovzduší. V tuto chvíli neexistuje jiné alternativní palivo, které by mělo 13,5 milionů
uživatelů po celém světě a nabídku více než
100 sériově vyráběných modelů. 20 000 plnicích stanic už umožní objet na toto palivo celý
svět. Do roku 2020 se očekává i u nás nárůst
počtu CNG stanic asi na 400. Seznam všech CNG
stanic v ČR najdete na www.cng.cz nebo na
www.facebook.com/cngfans.
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Čtyři písmena, která rozdělila svět
Dnešní globalizovaný, postupně se unifikující svět rozdělila dohoda. Dokument, jehož název nese zkratku
ACTA, označující akronym protipadělatelské smlouvy určené mj. k potírání pirátství, jak je často označováno porušování autorských práv, zatáhl svět do války, která se už nevede kalašnikovy, letadly a tanky,
ale moderními zbraněmi 21. století a odehrává se v kyberprostoru. Svým způsobem je předzvěstí toho,
jak budou jednou vypadat konflikty budoucnosti.
Nejde o nic menšího, než snahu potírat
metlu digitální éry - možnost kopírování
a šíření digitálního obsahu, na který si
činí nárok jeho výrobce, jemuž se nelíbí,
že si jej někdo může přivlastnit zdarma.
Američané už připravili legislativu
s označením SOPA (Stop Online Piracy
Act), na jejímž základě už podnikli i razantní zásah proti serveru Megaupload,
zaměřenému na sdílení souborů.
A nyní je na řadě obdobná dohoda,

ohrožujících náš digitální svět, do
firem nastupuje nová generace zaměstnanců, která svět vidí zcela jinak
než jejich předchůdci a na zavedená
pravidla proste kašle. Což znamená,
že i podniková sféra bude muset čelit
zcela nové situaci.
Jednou z možnosti je držet se zuby
nehty starých pravidel a vynucovat
si jejich dodržování za každou cenu
pomoci nejrůznějších, často kontro-

která míří ještě dále. Nicméně i když
je v principu ACTA zaměřena proti falšování a plagiátorství a krádežím duchovního vlastnictví obecně, současný
rozruch vyvolala hlavně její aplikace na
digitální pirátství prostřednictvím internetu. Počítačová komunita prezentuje
možnost kontrol obsahu datových
úložišť jako zásah do hranic osobních
svobod. Paradoxně se tak děje právě
v době, kdy se IT firmy angažují v prosazování cloudu, kde se odehrává hlavní
datový provoz právě na virtuálních
vzdálených datových úložištích, které
by v případě úspěšného nasazeni dohody ACTA do praxe byly zřejmě jedním
z prvních cílu strážců obsahové legality.
Internetová generace, zvyklá mít pokud
možno zdarma přístup k webovému
obsahu považuje takovýto koncept za
nepřípustné omezování a rozhodla se
za toto své přesvědčení bojovat. Hackeři
napadli weby vlád a státních institucí
a vyřadili je z provozu.

verzních řešení a opatření. Jenže džin
už byl z lahve vypuštěn, a vrátit věci
zpět, je v dnešní situaci už jednoduše
asi nemožné.
Další z možností je se zamyslet, analyzovat situaci a všechny její možné aspekty
a dosavadní pravidla změnit. Někteří už
tak nezávisle na legislativních procesech učinili, a nezřídka se jim to vyplatilo. A nejde jen o některé hudebníky či
skupiny, kteří dávají svá díla k dispozici
veřejnosti na internetu zdarma. A vůbec
už nechci tvrdit, že to je jediná správná
cesta, a že věci by měly být zadarmo.
Takovéto pokusy už tu byly, husity ve
středověku počínaje a zdánlivě rovnostářskými moderními totalitními režimy
konče. Dopadly ovšem obvykle dost
neslavně. Vše má svou hodnotu, a věcí,
které jsou k mání zdarma, si lidé prostě
obvykle moc neváží.

Na prahu kyberválky?

Proti pirátství a plagiátorství jde
bojovat i jinak, jak si můžete přečíst
i v technologické rubrice tohoto vy-

Jak upozorňuje i poslední studie firmy
Cisco (viz str. 39) mapující vývoj rizik

Technologie proti
technologiím – nebo selský
rozum...

dání. Příslušné technologické metody
už jsou k dispozici. Jde ale hlavně
o stanovení rozumných podmínek a cen - za nichž jsou zákazníci ochotni
tyto věci akceptovat. Plagiátorství už
je na rozdíl od zkopírováni písničky
(byť se je strážci autorských práv snaží
dávat na stejnou úroveň) jasnou snahou parazitovat na vývojářském úsilí
jiných tím, že se falšovanou věc snažím prodat (obvykle za dumpingovou
cenu). Velmi s nadsázkou řečeno: Asi
něco jako přestupek a trestný čin.
Obojí je špatné, ale míra závažnosti
je rozdílná.
Zákazník se sám rozhoduje, zda je
ochoten pořídit si raději produkt pochybné kvality za pro něj asi lákavou
cenu, nebo zda je pro něj riziko, že
výrobek nebude fungovat podle jeho
představ, nebo dokonce selže (což
v případě firmy může způsobit i problémy v dodávkách pro jiné), příliš
vysoké. Pokud ho shledá neúnosným,
pravděpodobně si pořídí i za vyšší
cenu originál s výrobcem certifikovanými parametry.
Příkladem může být strategie firmy
Apple. Tento geniální stroj na peníze (i když se samozřejmě aktivně
a vehementně rovněž angažuje
v boji proti pirátství a plagiátorství,
a vede nekonečnou řadu patentových sporů s konkurenčními firmami)
rozpoznal šance, které nová média
jako internet přes svá zjevná rizika
nabízejí, a rozhodl se je využít ve svůj
prospěch. Multimediální obsah do
svých předražených zařízení nabízí ve
svém obchodě iTunes za ceny, které
jsou zjevně pro zákazníky i z řad jinak
šetrných či programově rebelujících
členů počítačové komunity akceptovatelné.
Obdobnou cestou však šly i další firmy
mimo zábavní průmysl, kolem něhož
je kvůli smlouvě ACTA nyní největší
rozruch. Softwarové firmy dodávající
antivirové programy a „údržbářské“
utility udržující počítače v dobrém
stavu nabízejí už léta základní verze
svých programů zdarma. A uživatelé
si často vzápětí pořizují i jejich již
placené plnohodnotné profesionální
verze, které nabízejí větší komfort,
a ještě výkonnější nástroje, funkce
a služby. A jde o firmy, které by (pokud

jejich produkt za něco stojí) měly s piráty jinak nepochybně už z digitálního
principu svého díla umožňujícímu
jeho kopírování a šíření asi největší
problém. I když je u svých placených
verzí nepochybně také mají. Ale
možnosti firemní a servisní podpory
(u tohoto typu produktu velmi důležité), o něž uživatele pirátských kopií
přicházejí, jsou zjevně přesvědčivou
motivací pro pořízení originálního
produktu - pokud je k mání za rozumnou cenu, jak již bylo řečeno.
Jistě, ne pro každý produkt je takovýto model použitelný a vhodný,
ale v tomto případě jde právě o nehmotné digitální statky, které rozruch
kolem dohody ACTA způsobily. A jak
ukazují zkušenosti, zde takovéto řešení může fungovat. ■
/joe/

ACTA
(Anti-Counterfeiting
Trade Agreement)
Obchodní dohoda proti padělkům, jak zní český překlad, (dokument je v češtině k dispozici
na http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0380:FIN:CS:PDF) je snaha
vytvořit mezinárodní systém pro
respektování duševního vlastnictví
zajišťující vymáhání těchto práv,
který rozšiřuje nynější základy této
ochrany obsažené v dohodě o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví TRIPS.
Na svém počátku (v říjnu 2011)
byla ACTA podepsána 8 státy. Rada
EU odsouhlasila dohodu na setkání
ministrů zemědělství a rybolovu
16. prosince 2011 a zástupci dalších celkem 22 států unie včetně
ČR k ní připojili své podpisy letos
25. ledna. K podpisu je otevřena
do května 2013. ACTA ovšem nenabývá rovnou právní účinnosti:
vzhledem k tomu, že jde o tzv. smíšenou dohodu, která zasahuje i do
trestněprávní oblasti musí novou
legislativu ještě projednat (a schválit) Evropský parlament. (Kdyby šlo
o čistě obchodní dohodu, mohl by
ji formálně podepsat a uzavřít Brusel, protože v této oblasti mu členské státy již postoupily příslušné
kompetence). Situaci může také
změnit požadavek, aby dohodu
posoudil Soudní dvůr EU, zda je
v souladu s právem unie či nikoli
a stanovil i jasný návod k tomu,
jak má ACTA být prakticky naplňována. Což může zabrat ještě
několik měsíců až let.
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legislativa a právo

REKODIFIKACE SOUKROMÉHO PRÁVA HMOTNÉHO
PROŠLA PARLAMENTEM ČR
Poté, co Senát Parlamentu ČR na své lednové schůzi nepřijal k návrhu nového občanského
zákoníku žádné usnesení, což fakticky legislativně znamená totéž, jako schválení zákona, byla
tato předloha (společně s dalšími dvěma zákony, k nimž Senát zaujal stejný postoj) postoupena
k podpisu prezidentovi republiky. Od 1. ledna 2013 by se tak měly řídit právní vztahy podle
nových pravidel soukromého práva hmotného.
Ačkoli se mediální diskuse (mnohdy se podobající
spíše „masáži“) koncentrovala do návrhu nového
občasného zákoníku, fakticky se mění celé soukromé právo hmotné, které v ČR platí od začátku
60. let. Konkrétně tvoří legislativní soubor nových
předpisů následující trojice zákonů:
● občanský zákoník,
● zákon o obchodních společnostech a družstvech
(zákon o obchodních korporacích),
● zákon o mezinárodním právu soukromém.

nicméně prošel na mnoha místech důslednou
aktualizací, a to jak v důsledku změn v právu ES/
EU, tak i na základě rozhodnutí soudů. Podstatnou
úpravou prošla zejména oblast nuceného přechodu
účastnických cenných papírů (tzv. squeeze out)
a dále pak terminologie v návaznosti na návrh
občanského zákoníku.
Návrh zákona o mezinárodním právu soukromém
zůstal prakticky ve stejné podobě, jako byl původně
předložen v roce 2009.

Novelizace nahrazuje stovky
předpisů...

Hlavní změny pro občany...

Nabytím jejich účinnosti se současně ruší několik stovek dalších právních předpisů a úprav, zejména pak občasného zákoníku (č. 64/1964 Sb.),
obchodního zákoníku (č. 513/1991 Sb.) a zákona
o mezinárodním právu soukromém a procesním
(č. 97/1963 Sb.), a to včetně všech souvisejících
předpisů. Fakticky tak jde o změnu, která není
srovnatelná se žádnou právní změnou, kterou si
pamatují dnešní účastníci právních vztahů.
S ohledem na schválení předloh stojí za zmínku
zejména rychlost, s jakou bylo schopno Ministerstvo
spravedlnosti, jako gestor pro předložení návrhů,
normy zpracovat a předložit. V zásadě přitom převzalo texty, které Poslanecké sněmovně Parlamentu
ČR předložila v květnu 2009 vláda M. Topolánka,
kterými se však dolní komora již nezabývala. Rozhodnutím ministra spravedlnosti J. Pospíšila se po
volbách v roce 2011 k předlohám vrátila rekodifikační komise, která texty během podzimu 2010
upravila a doplnila, a také uskutečnila další kola
diskusí. Rozhodnutím vlády P. Nečase se pak návrhy
opět dostaly do Plánu legislativních prací, který
byl splněn - předložením předloh do Poslanecké
sněmovny (v květnu 2011), a jeho projednáním do
konce roku 2011, ale také předpokládaným nabytím
účinnosti – 1. ledna 2013.

...ale rozšiřuje počet paragrafů
Návrh občanského zákoníku si zachoval systematiku původně předloženého zákona (Obecná část,
Rodinné právo, Absolutní a relativní majetková
práva a Společná, přechodná a závěrečná ustanovení), avšak – proti původnímu textu z roku 2009
– je část třetí zákona (Absolutní majetková práva)
doplněn o díl 4 – Spoluvlastnictví, který upravuje
spoluvlastnictví k bytům (§§ 1087-1210). Celkový
rozsah kodexu se tak z původních 2936 paragrafů
rozšířil na 3028 paragrafů. Kromě toho došlo k důležité úpravě v části týkající se výkonu zástavního
práva (§§ 1330-1346).
Návrh zákona o obchodních korporacích si v předloženém znění také zachoval původní strukturu,
52
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Občanský zákoník je tematicky rozdělen do 5 částí
– Obecná část, Rodinné právo, Absolutní majetková
práva, Relativní majetková práva a Ustanovení společná, přechodná a závěrečná. Pokud bychom pak
měli stručně definovat, čím je nový proti stávající
právní úpravě občanského zákoníku (č. 64/1964
Sb.), tak jde zejména o následující okruhy:
● upřednostnění principu autonomie vůle
a maximální dispozitivnost právní úpravy,
● odklon od absolutní k převažující relativní
neplatnosti právního jednání,
● důraz na úpravu práv osobnostních (statusových
otázek), která jsou akcentována nad úpravou
majetkových vztahů,

● jednotná úprava závazkového práva v soukromo-

právní oblasti (sjednocení úpravy jednotlivých
smluvních typů do jednoho právního předpisu
a zrušení úpravy závazkových vztahů z obchodního zákoníku),
● nové pojetí věci (tzv. široké pojetí věci v právním
smyslu – předmětem vlastnického práva mají být
věci hmotné i nehmotné),
● nové pojetí zvířete (zvíře není věc),
● sjednocení principu ochrany dobré víry nabyvatele (zákazníka) při nabytí vlastnictví od neoprávněného,
● posílení vůle zůstavitele při rozhodování o jeho
majetku,
● zpřesnění ustanovení odpovědnosti za škodu,
upřednostnění náhrady škody uvedením do
předešlého stavu.

...a v pravidlech pro firmy
Zákon o obchodních společnostech a družstvech
(Zákon o obchodních korporacích) pak zavádí následující změny, proto dnešní úpravě v obchodním
zákoníku:
● nové pojetí firmy (podnikatel – fyzická osoba se
bude moci zapsat do Obchodního rejstříku pod
jiným označením než pod svým jménem.
● nové pojetí koncepce závodu (u závodu se opouští pojem „podnik“ a mění se jeho definice).
● nová pravidla pro správu korporace (upřesnění
a sjednocení regulace správy korporací; obecná
pravidla k správě obchodní korporace budou
obsažena v Občanském zákoníku).
● nové pojetí ručení u statutárního orgánu.
● nová pravidla pro podnikatelská seskupení
(tři stupně – ovlivnění, ovládaní, koncern).
● změny u oceňování nepeněžitého vkladu
(postačí znalec určený dohodou stran).
● změny u úpravy s.r.o. včetně snížení požadované
výše základního kapitálu na 1Kč.
● změny u úpravy a.s. a rozpracování úpravy družstev.

Praktický dopad je zatím otazník,
lze čekat další úpravy
Dopady změny do života firem i občanů samotných v případě nabytí účinnosti předloh čekají,
nelze kvalifikovaně odhadnout nejen pro šíři
a hloubku zásahů, ale i proto, že dosud nejsou
předloženy další zákony, které je nezbytné schválit
v souvislosti s již schválenými základními zákony.
Zejména je to tzv. změnový zákon, který by měl
měnit zákony, které souvisejí s přijetím občanského zákoníku, zejména pak občanského soudního řádu a zákona o daních z příjmů, ale také
samostatného zákona o katastru nemovitostí.
V souvislosti s přijatým zákonem o obchodních
korporacích je pak nezbytné předložit a schválit
zákon o rejstřících, jelikož zrušením obchodního
zákoníku došlo také je zrušení platné právní
úpravy obchodního rejstříku. Všechny uvedené
zákony by měly být předložené k legislativnímu
projednání do konce letošního roku tak, aby
mohly nabýt účinnosti k 1. lednu 2013. Pokud
by se tak nestalo, bylo by nutné odložit i účinnost schváleného občanského zákoníku a zákona
o obchodních korporacích.

legislativa a právo
Pro úplnost je ještě nutné dodat, že žádná ze schválených předloh neprošla tzv. RIA, čili nebyla uskutečněna analýza dopadů zákona na právní vztahy
a vůbec – praxi. To má také za následek, že není
ani přibližně známé, kolik implementace zákonů
bude stát dotčené osoby, tj. každého občana ČR
a také každou právnickou osobu, která na jeho
území působí. Je však zřejmé, že každá z nich si
bude muset takovou analýzu „RIA“ učinit sama –
a na vlastní náklady, aniž by do poslední chvíle
znala, kolik by to alespoň přibližně stálo. Jisté je, že
bude muset především analyzovat všechny svoje
smlouvy a listiny z pohledu nových požadavků.

Aplikace rektifikace soukromého práva hmotného
v praxi bude jistě vyvolávat další diskuse a otázky,
které ostatně provázely celou diskusi o kodexu, o jehož přínosnosti pro právní praxi v předložené podobě
není obecně přesvědčena ani odborná veřejnost.
Kromě terminologie, vnitřní vyváženosti (či nevyváženosti) textu bude jistě zvláštní otázkou, na kterou byl
předkladatel v připomínkovém řízení upozorňován,
inkorporace právních oblastí, které jsou podstatně
regulovány směrnicemi ES/EU a u nichž lze tím pádem předpokládat „permanentní“ novelizaci (která
se – jak je v českém parlamentu zvykem – neobejde
bez změn i dalších ustanovení). ■
/pm/

Časté chyby ve znaČení
chemických látek a PříPravků
Chemické látky a přípravky, které představují chemické riziko pro spotřebitele, jsou častým
předmětem kontrol příslušných kontrolních orgánů. To, že výsledky nejsou zrovna uspokojivé,
může potvrdit i společnost TÜV SÜD Czech na základě svých zkušeností při expertní činnosti
související s dovozem a uváděním chemických látek a přípravků na trh.
Výrobcům a dovozcům nebezpečných směsí a detergentů navíc od 1. ledna tohoto roku, kdy nabyl
účinnosti nový chemický zákon, přibývají nové
informační povinnosti.
Výrobci a dovozci chemických látek často podceňují problematiku správné klasifikace, značení
a balení svých produktů. Informace uvedené na
obalech a v bezpečnostních listech jsou často
v rozporu s příslušnou chemickou legislativou.
Nejvýznamnějším prohřeškem bývá chybná klasifikace směsí z hlediska jejich nebezpečných
vlastností, a tím také špatné použití grafických
výstražných symbolů, případně jejich hmatatelných ekvivalentů pro osoby nevidomé nebo se
zhoršeným zrakem. Smyslem značení je přitom
včasná a dostatečná informovanost o rizicích, která
jsou s látkou nebo směsí spojena. Tyto informace
slouží jak běžným spotřebitelům, profesionálním
uživatelům, tak zdravotníkům. Časté chyby se
objevují také v používání standardních R- a S-vět,
které označují specifickou rizikovost, resp. pokyny
pro bezpečné zacházení. Tyto věty buď na označení výrobku úplně chybí, nebo nejsou v souladu
s příslušným předpisem, případně nejsou uvedeny
v českém jazyce.
„Často se setkáváme se špatnou informovaností
zejména u dovozců chemických přípravků z Číny,
USA a dalších zemí mimo EU. V mnoha případech
jsme byli nuceni překlasifikovat směs na nebezpečnou. Narazili jsme i na případy, kdy výrobce
z členského státu EU neklasifikoval směs jako toxickou, ačkoli obsahovala látku, která patří v EU
mezi omezené a má teratogenní účinky.“ uvedla
Soňa Hykyšová, manažerka pro životní prostředí
společnosti TÜV SÜD Czech. Každý dovozce by se
proto měl důkladně seznámit s potenciálními riziky
souvisejícími s dovozem produktů spadajících pod
působnost chemické legislativy, včetně finančních
nákladů souvisejících s potenciální registrací podle
nařízení REACH. Nezbytné je vyžádat si od výrobce
veškeré podklady nutné pro správnou klasifikaci

směsi. V případě překladů bezpečnostních listů je
klíčová kontrola ve vazbě na aktuální legislativu.
Prostý, byť jazykově bezchybný, překlad zahraničních listů nelze použít.
Dozorem nad dodržováním povinností vyplývajících z chemické legislativy se zabývá několik kontrolních orgánů, mimo jiné také ČIŽP, jejíž kontroly

Výstražné symboly nebezpečnosti

se zaměřují na kontrolu obsahu určitých nebezpečných látek ve směsích nebo předmětech, ale také
např. na dodržování správné minimální velikosti
grafických symbolů a jejich popisu.
Na výrobce, dovozce a distributory některých
nebezpečných směsí a detergentů se vztahuje
nová informační povinnost vyplývající z nového
chemického zákona č. 350/2011 Sb., který nabyl
účinnosti 1. ledna 2012. Povinnost podávat informace je vždy do 45 dnů od prvního uvedení směsi
nebo detergentu na trh. Informace se podávají
Ministerstvu zdravotnictví prostřednictvím informačního systému CHLAP. Oznámené informace
slouží k rychlé pomoci v případě ohrožení osob
a jsou přístupné pouze pracovníkům Toxikologického informačního střediska. Další povinností,
která je v tomto roce aktuální, je povinnost uvádět
v oddíle 3 bezpečnostních listů směsí také klasifikaci látek podle nařízení CLP, a tudíž použít formát bezpečnostního listu podle I. přílohy nařízení
komise EU 453/2010. V praxi to znamená nutnost
revize bezpečnostních listů, pokud již nejsou dle
těchto zásad zpracovány. ■
/tf/

Povinnost certifikace
udržitelnosti bioPaliv
Pro firmy zapojené do výroby a obchodování
s kapalnými biopalivy a produkty určenými
k jejich výrobě, včetně biomasy, nastává počínaje 1. lednem 2012 povinnost prokazovat
shodu s tzv. kritérii udržitelnosti.
Ta jsou definována v novém vládním nařízení
NV č. 446/2011 Sb., ve kterém byly zapracovány
požadavky evropské směrnice 2009/28/ES. Cílem
kritérií udržitelnosti je úspora skleníkových plynů
a ochrana biodiverzity. Společnost TÜV SÜD Czech
eviduje zájem ze strany českých firem o certifikaci dle české legislativy jako cenově dostupnější
varianty k mezinárodnímu standardu ISCC.
Nové nařízení vlády stanovuje požadavky na
systém kvality, hmotností bilance, obsahové náležitosti prohlášení a dílčího prohlášení o shodě
s kritérii udržitelnosti a náležitosti samostatného
prohlášení pěstitele biomasy. Přílohou nařízení
jsou standardní hodnoty emisí skleníkových plynů
pro jednotlivé druhy biopaliv. Emise skleníkových
plynů v celém životním cyklu musí být v případě
biopaliv min. o 35 % nižší oproti tradičním fosilním
palivům. Od roku 2017 se požadovaná redukce
emisí skleníkových plynů zvýší na 50 %. U nových
zařízení budou požadavky na úspory ještě vyšší.
Biomasa pro výrobu biopaliv nesmí být pěstována na půdě s vysokou biodiverzitou, dále na
půdách s velkou zásobou uhlíku, jako jsou např.
mokřady, rašeliniště a trvale zalesněné oblasti.
Důležitý je také způsob pěstování biomasy, který
by měl být v souladu s požadavky tzv. správné
zemědělské praxe.
Do konce roku 2011 byli především společnosti
exportující biopaliva či biomasu do Německa,
ale i jejich dodavatelé, nuceni získat mezinárodní
certifikát ISCC. Od ledna 2012 se požadavky na
zajištění shody s kritérii udržitelnosti budou přímo
či nepřímo vztahovat na všechny české výrobce
a články zapojené do řetězce výroby kapalných biopaliv.„Výhodou je, že od letošního roku si můžou
firmy vybrat mezi českým systémem certifikace
a mezinárodním. Firmy, které jsou již držiteli certifikátu ISCC, by se měly co nejdříve zaregistrovat
u MŽP, aby mohly vystavovat doklady ve shodě
s českou legislativou.“, uvedla Soňa Hykyšová,
manažerka pro oblast životního prostředí společnosti TÜV SÜD Czech, která nabízí certifikaci dle
standardu ISCC, REDCert a dokončuje přípravy
pro certifikaci dle české legislativy.
TÜV SÜD Czech je aktivním členem sdružení CZ
BIOM – Českého sdružení pro biomasu a České
technologické platformy pro biopaliva. ■
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kaleidoskop
EXTERNÍ BLURAY VYPALOVAČKA VYPÁLÍ AŽ 128 GB NA DISK
Přídavná vypalovačka Blu-ray, kterou představila společnost Asus
pod označením SBW-06C2X-U,
dokáže vypálit až 128 GB dat na
jeden Blu-ray disk. Inteligentní
funkce vypalování zajišťují
rychlejší a spolehlivější zálohování dat se zápisem na Blu-ray disky až 6násobnou
rychlostí.
Technologie
Magic Cinema
převádí mediální
soubory do 3D formátu.

Novinka podporuje nový formát BDXL,
který umožňuje namísto dosavadních
50 GB dat zapsat až 100 GB na jeden
disk BD-R (tři vrstvy) nebo 128 GB
dat na jeden disk BD-R (čtyři vrstvy).

NOVÉ FIREMNÍ IP KAMERY

TERMOKAMERA ODHALÍ
CHODCE I CYKLISTU
V zavádění pokrokových asistenčních systémů do sériové výroby se
průkopnictví značce BMW nedá
upřít. Od roku 2005 je v nabídce
systém nočního vidění Night Vision, který byl v loňském roce
modernizován.
Modernizované provedení Night
Vision se vyznačuje schopností aktivně odhalovat řidiči potenciálně nebezpečné chodce a cyklisty. Systém
nočního vidění pracuje na principu

Čtyřvrstvý disk tak nabídne stejnou
kapacitu jako 27 běžných 4,7 GB DVD
disků. Pro lepší představu, na jeden
128 GB Blu-ray disk lze zaznamenat až
1000 minut videa v HD rozlišení.
Vypalovačka při 6násobné rychlosti
zapisování dokáže vypálit 25 GB za méně než
23 minut. Inteligentní
technologie vypalování
zaručuje, že pro každou úlohu
bude automaticky zvolena optimální strategie. Výsledkem je téměř
100% úspěšnost zápisu, kratší čekací
doby a také nižší spotřeba energie.

termovize. Mezi jeho největší přednosti patří především schopnost
rozpoznávat rozdíly teplot, a tedy „vidět“ až do vzdálenosti přibližně 300 m
před vozidlem. Významně se tak podílí
na větší úrovni aktivní bezpečnosti.
V budoucnu bude systém schopen
tyto hůře viditelné objekty za šera
navíc osvětlit doplňkovým světlem.
Inovovaný systém nočního vidění je
v současnosti nabízen pro modely
BMW řady 5, 6 a 7. ■

Profesionální monitorovací zařízení na bázi IP
rozšířilo portfolio společnost D-Link.
Kamera DCS6112 s HD rozlišením a kamera
DCS-6113 s nočním přísvitem jsou
navrženy speciálně
pro firmy, jsou ideální
pro profesionální záznam
živého video přenosu a také pro
vzdálený monitoring.
Pomocí dodávaného ovládacího softwaru D-ViewCam DCS-220 je možné
současně sledovat a ovládat na jediné
obrazovce až 32 kamer.
Obě kamery jsou vybaveny 2megapixelovým CMOS snímačem pro
vysokou kvalitu obrazu. Ve srovnání
s běžnými IP síťovými kamerami si
tyto modely dokážou poradit i s velkými světelnými kontrasty. Je například možné identifikovat a sledovat
i osobu, která stojí v místnosti s velkými
okny proti silnému slunečnímu světlu.
Denní/noční kamera DCS-6113 má

PREZENTAČNÍ ZAŘÍZENÍ A MYŠ VE TVARU PRSTÝNKU
V originálním provedení představila společnost Genius
prezentační zařízení, které
disponuje také funkcemi
bezdrátové počítačové myši.
To s sebou přináší i ne zcela
obvyklý způsob ovládání počítače.
Uživatel ovládá kurzor posunem palce po dotykové ploše
namísto využívání ukazováku
54
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a prostředníku u klasické myši.
Zařízení s příjemným pogumovaným povrchem disponuje
praktickým přepínačem mezi
presenterem a bezdrátovou myší.
V režimu bezdrátové myši s přesným rozlišením 1250 dpi nabízí
5 tlačítek k ovládání multimédií.
V režimu prezentace je užitečná
přítomnost funkce laserového
ukazovátka.

Technologie Magic Cinema zajistí
snadný převod souborů do podoby 3D
filmů, fotografií a zvuku (v Dolby Digital
a 5.1kanálovém DTS-HD). Dokáže také
automaticky převádět 2D a DVD obsah na 3D. Podobné kompletní řešení
pro 3D multimediální zábavu zatím
nenabízí žádné konkurenční zařízení.
V současnosti jde o jedno z nejlepších
řešení pro vypalování disků BDXL.
Nové zařízení podporuje různé operační
systémy, včetně Windows a Mac OS X.
Vypalovačka SBW-06C2X-U, která se
díky speciálnímu stojanu může umístit
horizontálně i vertikálně, získala ocenění iF Design Award 2011 za atraktivní
design a sofistikované provedení. ■

Zařízení komunikuje s přijímačem
přes 2,4 GHz bezdrátovou technologii. Do počítače se připojuje
pouze přijímač prostřednictvím
klasického USB konektoru. Dosah
přijímače je až 10 m. Myš se napájí z Li-ion baterie a na potřebu
jejího dobití upozorní blikáním
detektor stavu baterie. Rozměry
samotného presenteru jsou pouze
25 x 35 x 33 mm s váhou jen 9 g. ■

navíc infračervené
LED osvětlení,
které umožňuje sledovat
interiér nejen ve
dne, ale i v noci.
Tato kamera poskytuje detailní
kvalitní obraz
i v úplné tmě. Další
předností nových kamer je funkce ePTZ, která
umožňuje detailní zobrazení vybrané plochy obrazu
pomocí digitálního otáčení, naklánění
a zoomu. Díky nejnovějším kodekům
lze získat přístup k živému přenosu
z kamer prostřednictvím počítačů
připojených k internetu či firemní síti.
Kamery podporují i specifický video
formát pro sledování přímého přenosu
na mobilních telefonech a tabletech.
Pokud je kamera poškozena, posprejována barvou nebo zakryta, systém okamžitě vyhlásí poplach. Podpora PoE
(Power over Ethernet) podle standardu
802.3af umožňuje přivádět napájecí
napětí přes ethernetový kabel a nainstalovat tak kameru i na místa, kde
není k dispozici jiný zdroj elektřiny. ■

kaleidoskop
sáhNěte si Na
zítřejší počasí

Nokia Lumia – pokus o triumfáLNí Návrat
Finský výrobce telefonů uvedl
v mohutné propagační akci pod
sloganem „Nokia is back“ dva
nové modely, které by měly být
vlajkovou lodí pro nadcházející
sezónu a vrátit značku poněkud
uvadající ve stínu iPhonů a agresivní asijské konkurence se systémem Android opět na výsluní.
Novinky nesou označení Lumia
800 a Lumia 710.
Oba přístroje využívají operační
systém Windows Phone 7.5, jsou
vybaveny displejem s úhlopříčkou
3,7“ a rozlišením 800x480 bodů, disponují interní pamětí 512 MB RAM
a jejich srdcem je procesor s taktem 1,4 GHz, a nabízejí navigaci
s doživotními aktualizacemi map.
Ve srovnání se Symbianem ale telefony vyžadují pro navigaci aktivní
připojení k internetu.
Nokia Lumia 800, zaměřená na nejvyšší segment trhu, kde by měla
přímo konkurovat iPhonu 4S i špičkovým přístrojům s OS Android, je
vzhledově analogií úspěšné Nokie
N9. Tělo přístroje je z jednoho kusu
speciálního plastu, AMOLED displej

kryje odolné sklo Gorilla Glass. Ve
výbavě mobilu je 8 Mpx fotoaparát
s optikou Carl Zeiss a 16 GB paměti.
Výrazným a charakteristickým prvkem je ovládání, které řeší Lumia 800
kombinací malých kovových tlačítek
pro řízení hlasitosti, vypnutí a zapnutí telefonu a spoušť fotoaparátu,
a dotykových tlačítek pro ovládání
hlavních funkcí pro pohyb v menu
přístroje a vyhledávání. Levnější model Lumia 710 má běžný LCD displej, 5 Mpx fotoaparát a poloviční
kapacitu paměťového prostoru pro
uživatelská data, jinak jsou základní

parametry přístroje obdobné. Úspor
u tohoto modelu dosáhl výrobce
i použitím levnějšího plastu. Lumia
710 se ovládá jednodílným tlačítkem
pro tři základní funkce – pohyb zpět
v nabídkách, tlačítko pro vstup na
základní obrazovku a tlačítko vyhledávání.
Přístroje se (samozřejmě kromě
výrazného cenového rozdílu) nepatrně liší i rozměry (Lumia 800 má
116,5 x 61,2 x 12,1 mm, u přístroje
Lumia 710 činí 119 x 62,4 x 12,5 mm)
a hmotností (142 g Lumia 800 vs.
126 g Lumia 710). ■

Nejen Kuky, ale i Nokia se vrací – v hi-tech plastu a pod vlajkou Windows

před 40 Lety se objeviLa Na trhu prvNí kapesNí kaLkuLačka
V roce 1972 uvedla firma Hewlett-Packard poprvé na trh malý technický zázrak: kapesní kalkulačku.
Zatímco tehdejší stolní kalkulátory
zvládaly jen základní početní operace, model HP-35 si už dokázal pouhým stiskem tlačítka bez nutnosti
pomocných výpočtů poradit s logaritmy a trigonometrickými funkcemi.
Původně měla být kalkulačka určena
jen pro inženýry HP, ale firma se ji
nakonec rozhodla dát do běžného
prodeje. Kalkulačka o hmotnosti
zhruba čtvrt kilogramu (podstatná
část z toho připadala na napájení
– proprietární „balíček“ tří akumulá-

HP-35 byla první kapesní kalkulačkou HP
a zároveň první vědeckou kapesní
kalkulačkou na světě

torových NiCd baterií odpovídající
dnešním AA článkům) se prodávala
za 395 dolarů, což odpovídá dnešním více než 2000 USD (časem ale
cena klesla i pod 200 dolarů). Přes
poměrně vysokou cenu už první měsíce prodejů překročily očekávané
odhady, a lidé si jich hned první rok
po uvedení na trh pořídili stovky tisíc,
a až do ukončení jejich výroby v roce
1975 se jich prodalo přes 300 000.
V červenci 2007 uvedl výrobce na trh
repliku slavné kalkulačky, retro model
HP-35s, který se ovšem už prodával
za zhruba 50 dolarů, tzn. 1/40 ceny
původního produktu. ■

průhLedNý LCd paNeL získaL oCeNěNí za iNovaCi
Zajímavou novinku představila
společnost Samsung v podobě
transparentního 46” LCD panelu.
Za tuto technologii získal výrobce
ocenění za inovaci na letošním
veletrhu CES 2012 v Las Vegas.
Průhledný LCD panel má kontrastní
poměr 4 500:1, rozlišení 1366 x 768

bodů a 70% barevný gamut
(rozsah barev).
Transparentní LCD displej se
vyrábí i v mnoha menších variantách a je využitelný pro
komerční využití v obchodech např. pro vitríny, dveře
reklamních mrazniček, nebo

jako platformy na dveře ve
stanicích metra, ale i v řadě
dalších aplikací, včetně elektronických reklamních tabulí, informačních okének,
lékařského vybavení, elektronických značek a v mobilních zařízeních apod. ■

V únorových mrazech, u nichž
meteorologové neprosluli zrovna
jistotou svých předpovědí by se
asi mnohým hodil přístroj, který
sestrojil Američana Robb Godshaw k „pocitovému“ vyzkoušení
nadcházejícího počasí.

Zařízení s názvem Cryoscope umožňuje na rozdíl od tradičních barometrů a dalších meteorologických
přístrojů si zkusit, jak bude venku
„na vlastní kůži“ a přizpůsobit se tak co
nejlépe očekávaným povětrnostním
podmínkám. Jde o systém ukazující
očekávanou teplotu prostřednictvím
ruky – na zítřejší teplotu si s jeho pomocí můžete jednoduše sáhnout.
Přístroj tvoří hliníková kostka, jejíž povrchová teplota se mění od -18 do
+ 38 stupňů Celsia. Spálit se o kryoskop tedy nejde, navíc jako indikátor
slouží podsvícení: šedá barva signalizuje chladno, červená horko. Předpověď počasí je získávána z internetu
a poté se převádí na fyzickou teplotu
pomocí Peltierova článku, žebrovaného chladiče a ventilátoru.

1 – Peltierův článek, 2 – chladič,
3 – ventilátor, 4 - tříbarevná (RGB) LED dioda,
5 – kabel kontroléru

„Přiložení ruky je nejlepší způsob jak
zjistit teplotu, a Godshawův přístroj
na rozdíl od abstraktních symbolů
ve večerních zprávách dává možnost
představit si reálně, jaké počasí lze
čekat zítra. V dané etapě je kryoskop
zatím jen koncepce a nejsou žádné
náznaky, že by se jej Robb Godshaw
chystal uvést na trh, ale soudě podle
jednoduchosti konstrukce, nemusí
být člověk génius, aby si takovouto
věc pořídil vlastními silami“, komentuje novinku server Gizmag zabývající
se podobnými kuriozitami. ■
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retro – relax

CO SE PSALO PŘED 51 LETY
V POPULÁRNÍM TECHNICKÉM
MĚSÍČNÍKU „SVĚT TECHNIKY”
Sklo jako polovodič
Ve výzkumné laboratoři firmy Bell v USA vyvinuli
sklo, které je použitelné v elektrotechnice jako izolátor i jako polovodič podle svého složení. Je lehce
tavitelné (125 °C), proto se předměty pokrývají
ochlazením skleněných par na potřebném místě. ■

Horský automobil
Jistý vášnivý turista a lovec byl při automobilové
nehodě zraněn tak, že již nemohl podnikat výlety do horských oblastí pěšky ani na koni. Aby
mohl i nadále provozovat svůj oblíbený sport,
zkonstruoval vozidlo, které jede neschůdnou
krajinou rychleji než kůň, při čemž uveze větší
náklad. Vozidlo má 10 bantamových kol, vždy
po pěti na každé straně. Přední dvojice kol se
zapojí do záběru jen tehdy, když vůz zapadne
přední částí do výmolu. Zbývajících 8 kol je
nezávisle a samostatně poháněno článkovými
řetězy. Nezávislé pérování kol umožňuje vozidlu
lehce překonávat nerovnosti neupraveného
a příkrého horského terénu. Řízení je odvozeno
od pásového traktoru – uvolněním záběru kol
spojkou na straně vnitřního poloměru zatáčky.
Vozidlo uveze dvě osoby a dvoudenní tábornické zásoby a potřeby. Motor o výkonu 5 k spotřebuje 4 litry benzínu na polodenní jízdu. ■

Otužování dřevin
Sovětský výzkumník I. I. Tumanov, který pracuje na
zdokonalení způsobu „otužování“ stromů a keřů
vůči účinkům chladu, vykonal nedávno úspěšný
pokus s větvemi břízy a černého rybízu, které zmrazil na teplotu – 252 °C. Čerstvě nařezané větvě
zpočátku „tvrdil“ postupným ochlazováním až na
– 60 °C, pak je ponořil do kapalného dusíku. Po
otužovacím procesu je zasadil. Větve se normálně
ujaly a vypustily kořínky a pupeny. Výzkumné práce
mají být východiskem pro získání odolných druhů
ovocných stromů určených pro kraje s nepříznivým
podnebím. ■
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Novinka na trhu hodinek
Jde o vodotěsné, nárazuvzdorné, elektrické náramkové hodinky s miniaturní baterií, která je dokáže
pohánět déle než jeden rok. ■

Nadouvací garáž
V Anglii vyrobily přenosnou garáž, kterou je
možno postavit za čtyři minuty pomocí kompresoru napájeného z automobilového akumulátoru. Rozměr garáže je 3x4 m a složená
se vejde pohodlně do kufru vozu. ■

Přístroj jež odhalí naftu
Za pomoci velmi přesného přístroje, jako je křemenný gravimetr, lze stanovit, jak jsou vydatná
naleziště nafty nebo zemních plynů v útrobách
země do hloubky tří kilometrů. Přístroj vynalezl
sovětský geofyzik Veselovyj a bude se sériově vyrábět v Moskvě. ■

Přikrývky z plastických hmot
Sazenice rostlin je možno vysázet brzy na jaře,
jsou-li před mrazíky chráněny lehkými přikrývkami z plastických hmot. Přikrývky jsou tmavé
barvy a pomáhají nejen k většímu pohlcování
tepla, nýbrž i zabraňují rychlému odpaření drahocenné vláhy, zejména v sušších oblastech. ■

Malý pomocník
Výkonný tranzistorový přijímač pro příjem velmi
krátkých vln, malých rozměrů, slouží k rychlému
vyhledání důležitých osob. Je používán zejména
v nemocnicích, závodech apod. ■

Elektrické pruhy v moři
Pracovník Všesvazového vědeckého výzkumného
ústavu pro mořský rybolov a oceanografii Mironov
prováděl v létě roku 1933 průzkum života ryb v Barentsově moři. Hlavně se pokoušel zjistit, jaký vliv
má na ryby elektrický proud. Ponořil proto do vody
dvě elektrody, jimiž vpouštěl elektrický proud. A tu
se stala podivná věc: zatímco ke kladné elektrodě
– anodě – připlavaly ryby ze všech stran, nebyla
kolem záporné elektrody ani rybička. Vědec dal
anodu jinam a ryby ji jako na povel následovaly
všude, kam ji přemístil. Po dvou letech se Mironov
vrátil k Barentsovu moři znovu. Tentokrát si však
vzal s sebou speciální přístroje, kterými se mu
podařilo zjistit existenci elektrického proudu ve
vodě. Po déletrvajícím pozorování byla zaznamenána souvislost tohoto elektrického proudu
s mořským proudem a jeho změnami, které jsou
opět – jak se ukázalo již dříve – ovlivňovány erupcemi na Slunci. ■

Elektrostatické třídění
Ve Spojených státech amerických byl sestrojen
elektrostatický stroj, který čistí a třídí semena na
principu různé elektrické vodivosti zemědělských
kultur a plevele. ■

retro – relax
Co je Raketa?
Nová rychloloď pro osobní a nákladní dopravu, která se při jízdě pohybuje po hladině
na kluzácích. Loď dosahuje rychlosti až 75 km
za hodinu. Záběr Rakety je pořízen na Irkutském moři. ■

Létající talíře
Létající talíře natropily již tolik dohadů a pověstí, některé byly docela směšné – například pokusy dvou
studentů za Švédska, kteří pouštěli dětskou hračku, připomínající talíř, z větví stromů v městském parku
a padající a létající je fotografovali. Snímky budily dojem záhadných létajících těles na obloze nebo nad
střechami činžáků. Ale dost legrace – prohlédněte si obrázky konstruktéra Chris Grockera, který vytvořil
„podšálek“ SRN 1 na systému vzdušného polštáře. Díky motorům Rolls Royce o výkonu 450 k dosahuje
prototyp rychlosti 60 km za 1 hodinu. Může se pohybovat po vodě, ve vzduchu nebo po silnici. Brzo
budeme svědky revoluce ve stavbě lodí a vozidel. ■

Materiály z plastu pro školy
Plastické hmoty pronikají stále více i do škol.
Mapa světa zhotovená z plastického lehkého
materiálu, může být zezadu prosvícena, čímž
se dojem plastičnosti zvětší a představa dětí je
pak ještě lepší. ■

Vyhrajte vstupenky
do NTM

Raketová pošta
V říjnu roku 1960 provedli výzkumníci v Polsku
zdařilý pokus s experimentální raketou, která bude
sloužit pro poštovní dopravu. ■

Stačí vyluštit a zaslat faxem nebo na adresu redakce: TechMagazín, K Červenému dvoru 24, 130 00
Praha 3, fax: 222 781 273

CENA PRO TŘI PRVNÍ NEJRYCHLEJŠÍ ŘEŠITELE:
Volná vstupenka pro dvě osoby do znovuotevřeného Národního technického muzea
v Praze. Čestnou vstupenku je možno kdykoliv směnit v pokladně muzea. Nenechte si ujít
jedinečný zážitek z nově koncipovaných expozic představujících staletí technického vývoje.
Pravidla sudoku jsou prostá:
stačí vyplnit hrací plochu složenou z devíti čtverců tak, aby v každé řadě, v každém sloupci a také v každém čtverci byly
umístěny číslice od 1. do 9., přičemž se čísla v jedné řadě, sloupci či čtverci nesmí vyskytnout dvakrát.
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Vylosovaní luštitelé sudoku z minulého čísla:
Karel Podroužek, Týn nad Vltavou
Jana Sýkorová, Uherské Hradiště
Tomáš Kříž, Praha
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výstavy a veletrhy – soutěž
6.–8. 3. Kielce, Polsko: PNEUMATICON veletrh pneumatiky, hydrauliky, pohonů
a řízení, EKOTECH – veletrh odpadového hospodářství, ekologie a recyklace materiálů. ENEX NEW ENERGY
– veletrh zaměřený na obnovitelné
zdroje energie a technologie. Pořádá/
info: Targi Kielce, tel.: +48 41 365 12 22,
fax: +48 41 345 62 61, e-mail: biuro@
targikielce.pl, www.targikielce.pl
6.–8. 3. Hannover, Německo: CeBIT
– světový veletrh informačních
technologií a kancelářské automatizace. Info: Ing. Eva Václavíková, tel./
fax: 220 510 057, e-mail: info@hf-

-czechrepublic.com

7.–8. 3. Barcelona, Španělsko: PACKAGING INNOVATIONS BARCELONA – výstava inovací v obalové
technice. Pořádá/info: easyFairs – Bru-

ssels, tel.: +32 (0)2 740 10 70, fax: +32
(0)2 740 10 75, e-mail: europe@easyfairs.com, www.easyfairs.com.
13.–15. 3. Salzburg, Rakousko: POWER DAYS – mezinárodní veletrh
energie a energetických technologií. Pořádá/info: Reed Exhibitions
Salzburg, tel.: +43 662 4477-0, fax: +43
662 4477-161, e-mail: info@reedexpo.at, www.reedexpo.at
13.–16. 3. Praha, PVA – výstaviště
Letňany: ELECTRON – mezinárodní
veletrh elektrotechniky a elektroniky.
FOR INDUSTRY – mezinárodní veletrh strojírenských technologií. Info/
pořádá: ABF, tel.: 225 291 121, e-mail:
gr@abf.cz, www.abf.cz
15.–18. 3. Husum, Německo: NEW
ENERGY HUSUM – veletrh zaměřený

na nové energetické zdroje a obnovitelné energie. Info: Messe Husum,
tel.: +49 (0) 4841 90 21 06, fax: +49 (0)
4841 90 2188, e-mail: info@messehusum.de, www.messehusum.de
20.–22. 3. Brno, Výstaviště: AMPER
– tradiční mezinárodní veletrh elektrotechniky a elektroniky. Pořádá/info:
Terinvest, tel.: 221 992 148, fax: 724
612 075, e-mail: obchod@terinvest.com, www.terinvest.com
21.–22. 3. Curych, Švýcarsko: SMART
SYSTEMS INTEGRATION – mezinárodní výstava a konference o mikrosystémech. Pořádá/info: Mesago
Messe Frankfurt, tel.: +49 (0) 711
61946 0, fax: +49 (0)711 61946 90,
e-mail: info@mesago.com, www.

mesago.de

SOUTĚŽ PRO PŘEDPLATITELE

Vlastně se o soutěž ani nejedná, od počátku roku losujeme z nově příchozích objednávek
předplatného (včetně obnovených) a každý měsíc tři předplatitele odměníme věcnými cenami.
PRO ÚNOROVÉ VYDÁNÍ JSME VYLOSOVALI:
Daniel Kohl, Mělník; Jan Procházka, Praha; Jindřich Jindřich, Praha
Ceny do soutěže – antivirový software – poskytla společnost DataGuard, dodavatel bezpečnostních řešení špičkové kvality s přidanou hodnotou. Společnost zastupuje zahraniční
výrobce komplexní antivirové ochrany a je výhradním distributorem produktů Kaspersky Lab
v ČR a SR, „Elite Partnerem“ společnosti McAfee a partnerem společnosti Fortinet. DataGuard
nabízí širokou škálu služeb v oblasti bezpečnosti dat od analýzy bezpečnostních rizik, navrhování řešení, instalace testovacích produktů až k následné realizaci doporučených postupů.

V příštím čísle:
AMPER a Optonika
ELECTRON
– elektrotechnika
a elektronika, fotonická
technika, lasery,
automatizace, energie
■ For Industry
– strojírenské technologie
■
■
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