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Obráběcí stroje se připravují
na „energetickou revoluci“

Zkrácení řezných časů o 30%
a 2násobná životnost nástroje

Nové čelní frézy
s úhlem nastavení
88° osazené 8 břitými
destičkami s řeznou
hranou ve šroubovici
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O vejcích a lidech. A naší notorické nepoučitelnosti…
Před 100 lety, 14. dubna 1912 se potopila pýcha tehdejší námořní techniky: Titanic. O století později ho následovala současná výkladní skříň loďařského průmyslu, výletní loď Costa
Concordia. Navíc ostudně pár metrů od italského pobřeží vybavená veškerými technologiemi,
které mají takovým situacím zabránit, inspirovanými právě katastrofou Titanicu. V obou
případech sehrála roli souhra řady nešťastných okolností, na níž měl lví podíl fenomén,
označovaný jako lidský faktor, resp. jeho selhání. V případě Costy ještě větší než u nešťastného
Titanicu. Pak mi vykládejte, že lidstvo je výjimečné tím, že se dokáže poučit ze svých chyb
(politika je toho přesvědčivým důkazem). A fronty na nablýskané produkty globálního marketingu, ať už jde o Harryho Pottera, nebo iPad naznačují, že bude hůř…
Doba frontová je zpět. Kdysi se u nás stály fronty na maso, pak na banány a mandarinky (ale
taky na knížky, to v dobách, kdy lidé ještě četli), v kapitalismu na práci (jak s oblibou dokumentovali posilovači ideologické odolnosti). Teď se stojí na iPady. Čas oponou trhnul, a pokrok si
žádá své. Krásně a lakonicky to vysvětluje ve svém blogu Petr Koubský – „Všechno to lze shrnout
jednoduše: do informatiky naplno vtrhla móda. Za což může samozřejmě také v první řadě
Apple. Měřeno penězi je to možná nejcennější z jeho inovací. A veliká vlna, na níž se veze každý,
komu to došlo včas (a v níž se topí každý, komu… atd.). Móda není racionální, a každá firma,
kterou řídí inženýři, je z krátkodobého hlediska ztracena. Má to háček: z dlouhodobého hlediska
je (nejen v IT) ztracena každá firma, kterou inženýři neřídí,“ konstatuje Petr Koubský se svým obvyklým sarkastickým přípodotkem, že být inženýrem není tak těžké, zvládne to každý průměrně
inteligentní člověk, a svého času to dokázal i on. „Problém je v tom, že ta práce zvenku nevypadá
tak atraktivně jako třeba egyptologie nebo něco s komiksy. Krása technických disciplín je (na rozdíl od komiksů, nic proti nim) rozpoznatelná až poté, co do toho vložíte trochu práce…“
Staré civilizace a jejich pravidla, které tu byly před námi potlačují nová, „moderní“ přizpůsobená našemu světu. Ale jsou skutečně to pravé ořechové? Evropa v tzv. civilizované podobě,
jež předcházela naší komerční civilizaci je tu jako následník rozvinutých starověkých kultur
zhruba tisíciletí. Amerika je na tom ještě hůře, její moderní dějepis čítá jen něco přes dvě století.
Národy, které se snažíme přesvědčit o úžasnosti demokracie a civilizace (samozřejmě v našem
pojetí) mají rodokmen sahající zpátky stovky a tisíce let. Že by se opravdu za tu dobu vůbec
nic pořádného nenaučili, a naším úkolem je to teď napravit? Dosáhnou Indové, Iráčané
Japonci či Číňané vrcholu své šťastné civilizační budoucnosti až s hamburgerem a masovou
globální kulturou, stejně jako evropské slepice s lepším životním prostorem podle norem
stanovených nějakým úředníkem, který, s prominutím, v životě určitě nebyl slepicí, ale je si jistý
tím, co opeřenec potřebuje ke šťastnému životu? Proč tedy slaví úspěchy konzultanti
a poradci, kteří nás (za drahé peníze) učí jak žít vyrovnanější život podle pravidel feng-šui
apod. a znovuobjevujeme pravidla a moudra, která naši předkové znali už dávno před námi?
Asi nikdo nechce být v kůži slípky v tzv. bateriové kleci, které jsou terčem kritiků ochránců zvířat.
Jenže sami jsme si naši dobu nastavili na konzum (tedy co nejlepší poměr cena/výkon, jak zní oblíbený marketingový termín) a nikdo už zákazníkům, kteří slepice a vajíčka vnímají jako něco, co
si koupí jako součást svého jídelníčku v obchodě neřekl, že za ně bude muset prostě zaplatit více.
Možná, že si unie právě „zadělává“ na další problém, jako to bylo u biopaliv nebo fotovoltaiky.
Ale třeba se už trochu blýská i na lepší časy: přinejmenším, pokud jde o naši průmyslovou
automobilní monokulturu. ČR obecně považovaná hlavně za silného výrobce automobilů je
na tom ještě lépe v IT. Poslední údaje ČSÚ ukazují, že vývoz osobních automobilů dominoval
tuzemskému exportu do roku 2001, a od roku 2002 vyváží ČR více ICT zboží než osobních aut.
Do kategorie ICT spadají počítače, IT a komunikační zařízení a elektronika a pro mnohé bude
možná překvapením, že v tomto oboru patříme mezi největší vývozce v Evropě i ve světě. To
je ta dobrá zpráva. Ta horší je skutečnost, že u výroby ICT zboží v ČR je jen minimální přidaná
hodnota. Ale vše, jak se ukazuje, chce prostě svůj čas. Takže je šance, že se dočkáme i těch
vajíček za méně luxusní sumy – kolega si už dal nedávno ve Veverské Bitýšce skvělý hemenex
i s poctivou porcí šunky za necelých 30 Kč, tak proč by to nešlo i jinde…
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který získal certifikaci amerického Federálního úřadu pro civilní letectví,“ uvedl
pro deník E15 obchodní ředitel GE
Aviation Czech Milan Šlapák. Nová pohonná jednotka je kombinací robustní

konstrukce a modernizací populárního
motoru M601 vyráběného pražskou továrnou Walter, a aerodynamického
designu GE Aviation. Je unikátní i tím,
že jde o vůbec první letecký motor
GE, který byl vyvinut a vyroben mimo
území USA. Už dříve získal i certifikaci
evropské agentury EASA a i v tomto
ohledu je prvním takovým motorem
společnosti GE Aviation.
Jak uvedl prezident turbovrtulové divize
GE Aviation Paul Theofan, certifikace
umožní uvedení motoru do provozu na
amerických zemědělských letounech
Thrush 510G. Český závod GE Aviation
chce letos vyrobit 70 motorů, v příštích
letech už by se měl tento počet pohybovat v řádu stovek. Motory H80 hodlá
firma výrazně uplatnit také na ruském
trhu, mj. díky jejich využití v menších
dopravních letounech L410 kunovické
společnosti Aircraft Industries. ■
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Společnost GE Aviation získala povolení
pro uplatnění svého nového turbovrtulového motoru H80, vyvinutého
a vyráběného ve spolupráci s inženýry
z pražské pobočky firmy na klíčovém
americkém trhu. „H80 je prvním motorem vyvinutým GE Aviation v Česku,
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Telefónica hodlá v Evropě otevřít
inkubátory pro nadějné projekty
a začínající technologické firmy,
do nichž hodlá investovat milion
eur. ČR bude jednou ze zemí, kde
spustí inkubátor Wayra, další zřídí
v Anglii, Německu a Irsku.
Projekt Wayra už úspěšně funguje
v zemích Jižní Ameriky a v domovském Španělsku Telefónicy, a kromě
podpory rozvoje podnikání má
pomoci vyhledávat technologické
novinky, které pak firma bude moci

využít. Pražská pobočka by měla
vzniknout až ve čtvrtém čtvrtletí tohoto roku a bude zřejmě po vzoru
londýnské nabízet vybraným startupům pomoc v počáteční fázi v podobě investice za podíl v začínající
společnosti či spolupráci zkušených
mentorů a investorů. Od projektu
si Telefónica slibuje hlavně inovace
v oblasti nových technologií. Wayra
může fungovat jako alternativa k výzkumné práci na univerzitách, které
firmy často sponzorují. ■

areva podepsala memorandum
s vybranými českými firmami
Memorandum podepsané
5. března na Francouzské ambasádě je vyjádřením připravenosti spolupracovat na vybudování nových bloků Jaderné
elektrárny Temelín v případě, že
zadavatel společnost ČEZ vybere
pro dostavbu společnost Areva.
Smluvní strany v memorandu, jehož
platnost je stanovena na tři roky,
oznamují svůj záměr spolupracovat
na tak významném evropském projektu, jakým je dostavba JE Temelín.
Zároveň memorandum neomezuje
jednotlivé strany spolupracovat na
jiných projektech. Jako jednoho
z hlavních partnerů si Areva vybrala

společnost Schneider Electric, díky
dlouhodobé spolupráci, společné
akvizici a velkým zkušenostem v jaderné energetice.
„Schneider Electric je významným
dodavatelem pro jadernou energetiku nejen ve světě, ale také v České
republice a na Slovensku. Naše technologie pracují v Dukovanech, v Jaslovských Bohunicích i v Temelíně.
Velká část naší produkce pochází
z továrny v jihočeském Písku, a proto
jsem přesvědčen o tom, že naše technologie a řešení najdou své místo
i v nové části Temelína.“, uvedl Jaroslav
Žlábek, generální ředitel a statutární
zástupce Schneider Electric v ČR. ■
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huismAn moDernizuje výrobu
I když současná doba investicím
nepřeje, společnost Huisman
Konstrukce ve Sviadnově dokončuje moderní konstrukční
centrum a montážní halu. Firma
vyrábí speciální „hi-tech“ strojírenské výrobky s vysokou přidanou hodnotou. Mezi klíčové
produkty patří ropné vrtné
soupravy, pozemní a námořní
jeřáby, zařízení pro pokládání
potrubí v moři apod.
V české pobočce firmy se vyrábějí
hlavně dílčí celky pro systémy pokládání trubek a kompletní jeřáby, které
se v nizozemské domovské továrně
Huisman ve Schiedamu montují na
lodě. Většina velkých konstrukčních
dílů se svařuje ve Sviadnově, kde
firma nedávno zmodernizovala svůj
provoz investicí do svařovacího robota Panasonic TA 1900 se dvěma
řízenými polohovadly pro svařování
menších a především komplexních

dílčích celků z vysokopevnostní
oceli. Svařovací robot umožňuje
lepší kontrolu vstupu tepla a díky
vysoké kvalitě svařování již obrobky
není nutné brousit.
Díky rozvoji firma kontinuálně navyšuje počet zaměstnanců a letos plá-

test v oblAsti energetické efektivity
Institut pro pohony vozidel a automobilovou techniku Technické
univerzity ve Vídni na iniciativu
odborného časopisu „dispo“ provedl rozsáhlý test čelních elektrických vysokozdvižných vozíků.
Cílem testu bylo porovnání elektromotoricky poháněných čelních vysokozdvižných vozíků s užitečným zatížením 1,6 t
ve tříkolovém provedení. Vítězem testu
se v oblasti energetické efektivity stala
firma Jungheinrich s vozíkem EFG 216.
K určení energetické efektivity testovaných vozíků byla provedena měření
trakční baterie, nabíječky a proudové
sítě. Měření energetických toků se provádělo pomocí dynamických a statických testů. „Vysokozdvižným vozíkem
s nejmenší spotřebou energie za hodinu se stal model EFG 216 od firmy

Jungheinrich“, uvádělo se v přehledu
výsledků testu energetické efektivity.
„Celkový vítěz v testu energetické efektivity, model EFG 216, kombinuje nízkou
spotřebu energie v provozu s vysokou

AmD se zbAvuje vlAstních továren
A mění svou strAtegii
AMD nadále strategicky spolupracovat.
AMD, která měla loni 19% podíl na trhu
s procesory se koncem loňského roku
rozhodla, že nebude soutěžit s Intelem
v oblasti procesorových čipů a bude
měnit jádro svého podnikání. V prvé
řadě se bude zaměřovat na design čipů,
nikoliv na jejich výrobu - do budoucna
se hodlá zaměřit na kombinované APU

účinností trakční baterie a nabíječky.
Společnost Jungheinrich patří v celosvětovém měřítku k předním poskytovatelům manipulačních vozíků,
skladové techniky, logistických systémů a služeb pro kompletní vnitropodnikovou logistiku. ■

čipy a především čipy do mobilních
zařízení. Výrobu nových 28 nm čipů
APU, které v sobě kombinují procesor
a grafickou kartu, se AMD rozhodla
přesunout k výrobci TSMC. Zároveň
koupila výrobce úsporných serverů
SeaMicro, které se hodí pro rychlé výpočty a využití v cloud computingu. Ty
zatím fungují na procesorech od Intelu
(Atom a Xeon), AMD je ale hodlá brzy
osadit vlastními procesory, první na
řadě jsou čipy Opteron. ■

Personálie
ve firmách
Nový
vedoucí
marketingu
Vedoucím marketingového oddělení společnosti
Anect se stal Luboš Prajer, který
ve firmě působí od roku 2009 na
pozici produktového manažera.
Předtím působil 12 let u společnosti Telefónica O2. Kromě jiného
řídil tvorbu produktů v oblastech
Managed services, datových center, bezpečnosti a ICT Management & Consulting.
Český Fiat
s novým
vedením
Ředitelka Fiatu ČR
a SR Lucyna Bogusz
ukončila k poslednímu únorovému dni své působení
na této pozici a přechází v rámci
skupiny Fiat do Turína pod značku
Lancia. Na její místo generálního
ředitele české a slovenské pobočky
Fiat nastoupil s okamžitou platností
polský manažer Marek Kisz.
Fortinet
posiluje
Lídr pro výkonné
zabezpečení sítí,
společnost Fortinet, jmenoval
Alexandra Maška
do pozice viceprezidenta pro region
střední a východní
Evropy a Ruska,
a Vladimíra Brože
na pozici Major Accounts Manager pro ČR, SR a Maďarsko.
Mašek přichází ze společnosti
Crossbeam Systems, kde zastával funkci regionálního ředitele
pro střední a východní Evropu.
Brož bude zodpovědný za chod
partnerského kanálu a podporu
zákazníků společnosti v regionu.
Předtím působil v obdobné funkci
ve společnosti McAfee.
Změna
v nejvyšším
evropském
vedení
Poskytovatel komunikačních produktů a služeb, společnost Moto-

▲

Výrobce mikroprocesorů a grafických čipů AMD odprodala poslední zhruba 10% podíl ve společnosti GlobalFoundries a nevlastní
tak už žádné výrobní továrny.
Z GlobalFoundries, která vznikla zhruba
před třemi lety jako odštěpená výrobní
součást AMD se naopak stává zcela
samostatný výrobce čipů, s nímž bude

nuje k současnému stavu 500 zaměstnanců přijmout dalších 100 lidí, kteří
mohou najít uplatnění v konstrukci,
designu, montáži, svařování i jiných
technických úsecích. Ředitel společnosti Roman Stankovič věří, že rozvoj
firmy může pomoci celému regionu:
„Technika má v Moravskoslezském
kraji dlouhou tradici, kvůli nedostatku
příležitostí ale v poslední době zejména mladí lidé odcházejí. Věřím,
že rozvoj hi-tech výroby zahrnující
konstrukční navrhování přes výrobu
až po testování je tu pomůže udržet.“
Ve Sviadnově jsou připraveni zaměstnat nejen zkušené techniky, ale
i začínající absolventy. Firma úzce
spolupracuje se středními školami
v Moravskoslezském kraji a univerzitami v Ostravě, Brně a Košicích.
O práci ve firmě je mezi studenty
velký zájem. V Košicích mají konstrukční oddělení s 20 zaměstnanci
a plánují jej dále rozšiřovat. Je to
jedno z mála konstrukčních pracovišť v této oblasti. ■
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rola Solutions oznámila personální
změnu v nejvyšším evropském vedení. Regional Sales Manager pro
oblast Enterprise, Marian Šramko
byl povýšen na pozici Regional
Sales Manager pro oblast Government & Public Safety, s novým
rozsahem pravomocí a také s odpovědností za oblast státní správy
ve 29 zemích východní Evropy.
Jmenování
členů představenstva PSA
Dozorčí rada PSA
Peugeot Citroën
jmenovala na svém
zasedání v březnu
2012 dva nové
členy představenstva. Stali se jim
Jean Baptiste de
Chatillon, finanční
ředitel skupiny, a Jean-Christophe
Quémard, ředitel programů.
Předseda dozorčí rady Thierry
Peugeot prohlásil, že oba vysoce
respektovaní ředitelé, kteří skupinu dokonale znají, napomohou
s podporou dozorčí rady zintenzívnit kroky představenstva v provádění zvolené strategie.
Seagate
s novou
obchodní
manažerkou
Společnost Seagate Technology
jmenovala Ivu Bednářovou regionální obchodní manažerkou pro
Českou a Slovensku republiku. Od
února se tak stala součástí mezinárodního obchodního týmu v rámci
Seagate EMEA, a v regionu centrální
jihovýchodní Evropy má na starosti
ČR a Slovensko, kde bude zodpovídat za rozvoj strategických vztahů
se zákazníky. Do Seagatu přišla ze
společnosti Asus, kde pracovala jako
country produktová manažerka pro
komponentovou divizi.
CSC jmenovala
nového prezidenta
Společnost CSC,
globální poskytovatel technologických řešení jmenovala nového
prezidenta a výkonného ředitele
(CEO). Stal se jím od 19. března
Mike Lawrie, který byl členem výkonné rady CSC. ■
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SEALL OTEVŘEL V PLZNI NOVOU
PRODEJNU PARKERSTORE
Společnost Seall v.o.s. v březnu
slavnostně otevřela novou prodejnu ParkerStore, tentokrát
v Plzni. Jde o již šestnáctou specializovanou prodejnou s produkty
Parker Hannifin na území České
republiky a Slovenska, z nichž
celkem 5 provozuje společnost
Seall, hlavní distributor produktů
značky Parker Hannifin v ČR.
Ke kvartetu jejích dosavadních prodejen v Praze (Klecanech), Brně,
Kroměříži, Spořicích u Chomutova
nově přibyla od března další v Plzni,
která tak rozšířila sít více než tisícovky
prodejních center ParkerStore, které
provozují distributoři společnosti Parker Hannifin po celém světě.

„Otevřením nové prodejny ParkerStore
v Plzni bychom rádi vyšli vstříc našim
zákazníkům ze západočeského regionu a zlepšili tak dostupnost našich
produktů a služeb. Věříme, že nová prodejna pro ně bude zajímavá nejen svojí
atraktivní polohou v centru města, ale
především sortimentem zboží
a služeb z oblasti hydrauliky,
pneumatiky a těsnění,“ uvedl
ve slavnostním projevu jednatel
firmy Seall Ing. Miroslav Gallo.
„Nové prodejně ParkerStore bych
chtěl popřát hodně spokojených
zákazníků, kteří se do ní budou
rádi vracet a kteří zde naleznou
nejen potřebné zboží, ale i odpovídající služby a odborné po-

INOVATIVNÍ VÝUKA MÁ LÁKAT ŽÁKY
K TECHNICKÝM OBORŮM
Unikátní systém popularizace
vědy a techniky představili na
nedávné konferenci Dny popularizace vědy a techniky jeho
autoři v Ostravě.
Na konferenci, kterou pořádala
Vysoká škola báňská – Technická
univerzita (VŠB – TU Ostrava), přijel
i autor licence pro rozvoj technické
tvořivosti dětí InventorClass Dick Wife
z holandské nadace Kids and Science,
aby proškolil 30 pedagogů. Ti pak budou tři roky pracovat na popularizaci
vědy a techniky podle jeho osvědčených metod s cílem zavedení nového
systému výuky, který na základních
i středních školách pomůže vyhledávat a rozvíjet technické talenty.

„Máme připraveny stovky aktivit.
Chceme představit úžasný svět přírodních a technických věd, který si
mnohdy nezadá s akčními filmy či
hrami, s možností osahat si a vyzkoušet všechno, o čem se děti dosud
jen učily v lavicích nebo maximálně
při laboratorních cvičeních,“ uvedla
Klára Janoušková z VŠB-TUO.
Systém je svou provázaností zcela

radenství,“ řekl Jan Neubert, obchodní
ředitel Parker Hannifin Czech Republic.
V rámci slavnostního dne proběhla
také praktická ukázka IBS iCount
bottle sampleru. Jde o laserový čítač částic, který slouží k posuzování
mechanických nečistot obsažených
v kapalinách, např. v hydraulických
olejích, mazacích olejích, palivech
používaných v letectví apod. ■

výjimečný nejen v ČR. „Jeho unikátnost spočívá v tom, že vědu a techniku představuje nově a moderně
dětem a žákům, pedagogům i rodičům. Při prezentaci reality technických oborů a vědy navíc pomáhají
i nejvýznamnější zaměstnavatelé
v kraji,“ říká Ivo Vondrák, rektor VŠB-TUO, která projekt zastřešuje.
„Navazujeme i na vlastní zkušenosti,
které s implementací licence v ČR již
jsou. Průkopníkem byl v roce 2008
CzechInvest,“ uvádí Lenka Mynářová,
vedoucí odborného týmu Světa
techniky a spoluautorka projektů.
V Moravskoslezském kraji se už realizuje řada aktivit. Tým, který je řeší,
připravuje i projekt výstavby Světa
techniky v Dolní oblasti Vítkovic,
který po svém otevření v roce 2014
zastřeší všechny popularizační aktivity v regionu. ■

NOVÉ VÝZKUMNÉ CENTRUM V PLZNI BUDE ZAMĚŘENO NA HITECH

V Plzni vzniká při vysokoškolském
ústavu Nové technologie – výzkumné centrum Západočeské
univerzity v Plzni (NTC ZČU), nové
výzkumné středisko s názvem
Centem. Bude se zabývat např.
vývojem fotovoltaických článků
druhé generace, laserovými technologiemi nebo polymerními
kompozity.
Výstavbu centra, jehož celkové náklady jsou vyčísleny na 442 milionů Kč,
podpořil 324 miliony Kč Operační program Výzkum a vývoj pro inovace.
Středisko je spolufinancováno dalšími
118 miliony Kč z vlastních zdrojů NTC,

254 milionů Kč směřuje do investičního vybavení moderní přístrojovou
technikou. Realizační část projektu
potrvá do 31. prosince 2014 a poté
začíná provozní část centra s výhledem až do roku 2019.
Ve středisku Centem bude pracovat
zhruba 80 vědeckých pracovníků. Projekt klade důraz především na kvalitní
aplikovaný výzkum a přenos výsledků
výzkumu do praxe, a tím i na podporu
konkurenceschopnosti průmyslového
sektoru v celé ČR. Významnou součástí je i základní výzkum. Projekt je
složen z pěti výzkumných programů
zaměřených na výzkum a modifikace

morfologie a povrchové textury materiálů, pokročilé technologie na bázi
polymerních materiálů, laserové technologie pro zpracování a analýzu materiálů, výzkum a vývoj polymerních
kompozitů a materiály pro fotovoltaiku, fotoniku a mikrosystémovou
techniku. ■

z domova a ze světa
Seat dodal 23 modelů exeo autopůjčovně Sixt
Český importér španělské značky
Seat po dobrých zkušenostech
pokračuje ve spolupráci s renomovanou autopůjčovnou Sixt
a předal ji do užívání 23 nových
automobilů Seat Exeo. Během
několika uplynulých let se ve
vozovém parku autopůjčovny
vystřídalo několik stovek vozů
této značky, od malé Ibizy, přes
kompaktní Leon až po vlajkovou
loď Exeo.

Autopůjčovna Sixt, která letos slaví
výročí 100 let na trhu, v loňském roce
zařadila do svého vozového parku
přibližně 83 nových automobilů Seat.
Letos v únoru k nim přibylo dalších

SKF potvrzuje aKvizici americKé GBc
Uzavřením smlouvy potvrdila
společnost SKF akvizici společnosti General Bearing Corporation (GBC). Za společnost se
sídlem v americkém státě New
York zaplatí přibližně 125 milionů USD. Transakci ještě musí
schválit příslušné regulační orgány a akcionáři.

„Z akvizice GBC, která trh dokázala
oslovit značkami General a Hyatt,
mám velkou radost. Z GBC vyrostl
úspěšný dodavatel amerických výrobců osobních i těžkých nákladních
automobilů. Výroba je přitom soustředěna do závodů v Číně,“ konstatuje prezident a výkonný ředitel SKF
Tom Johnstone. „Vstup do rodiny SKF

18 modelů Exeo ST s prostornou
karoserií kombi a 5 sportovních sedanů Exeo. Ve všech případech jde
o nejaktuálnější provedení modelové
řady. Vozy jsou vybaveny úsporným
a temperamentním motorem 2,0 TDI
CR o výkonu 88 kW v bohaté výbavě
Reference.
„Jsme velmi potěšeni, že naše spolupráce s autopůjčovnou Sixt, s vynikajícím mezinárodním renomé,
pokračuje i v letošním roce. Potvr-

nás těší a doufáme, že přispějeme
k jejímu ziskovému růstu,“ uvádí
předseda představenstva a generální ředitel GBC David Gussack.

vítKovicKá Kovárna má reKordní oBří manipulátor
Strojírenská skupina Vítkovice
Machinery Group zprovoznila
na konci března ve své dceřiné
společnosti Vítkovice Heavy Machinery jeden z největších manipulátorů na světě.
Zařízení pro manipulaci s výkovkem
pod lisem, zrychlí kovací proces, zvýší
kvalitu a současně ušetří náklady.
„Díky manipulátoru jsme schopni vykovat nejrůznější typy výrobků od kovaných tyčí s velkými průměry, hřídelí
pro lodní průmysl, až po turbínové,
generátorové a rotorové hřídele pro
vodní, větrné i atomové elektrárny,“
uvedl šéf skupiny Vítkovice Machinery
Group Jan Světlík.
Dříve se ke kování využívalo jeřábů,
kde byly výkovky zavěšeny a posouvaly se pomocí řetězů, takže ma-

nipulace s výkovkem byla složitá
a zdlouhavá. Manipulátor výrobek
s hmotností až 160 t uchopí do kleští
a bez problému s ním manévruje.
U některých typů výkovků tak pomůže
zrychlit kovací proces až o 30 % a vý-

volvo Blíže Svým příznivcům
České zastoupení automobilky
Volvo spustilo pro své příznivce
oficiální stránky na Facebooku.
Odrážejí zaměření značky na komunikaci prostřednictvím sociálních sítí, kde mohou své fanoušky
nejen informovat o horkých novinkách, ale také reagovat na
jejich názory a podněty.

Na letošním autosalonu v Ženevě
švédská automobilka Volvo představila
zcela revoluční způsob komunikace
s fanoušky celého světa. Všichni se
tam mohli prostřednictvím Facebooku
živě účastnit uvedení nejnovějšího
modelu, stylového hatchbacku V40
na světový trh. V expozici značky se
na velkoplošné obrazovce střídaly por-

razně se ušetří i na dodatečných náhřevech materiálu, které při rychlejším
kovacím procesu nejsou zapotřebí.
Investice v hodnotě téměř 200 mil. Kč
byla realizována ve spolupráci se světovým lídrem v tomto oboru, německou

tréty zájemců posílajících na stránky
automobilky své dotazy, na které automobilka okamžitě reagovala.
Příznivci švédské značky se mohou na
Facebooku zapojit i do řady netradičních soutěží. Pro kreativně zaměřené
byla např. vyhlášená soutěž o nejpoutavější polep crossoveru Volvo XC70
pro šampiona v alpském lyžování
Ondřeje Banka. Oficiální facebookové stránky Volvo Auto Czech jsou

zuje se tím vynikající úroveň vozů
Seat v oblastech kvality, spolehlivosti, komfortu a bezpečnosti, která
snese srovnání s produkty prestižních
značek, jež tvoří páteř nabídky autopůjčovny,“ uvedla Jitka Kubelková,
VIP and Fleet Sales Manager divize
Seat společnosti Import Volkswagen
Group.
Sixt jako první mezinárodní autopůjčovna zařadila do své flotily
také ekologické vozy včetně elektromobilů a automobilů na zemní
plyn. ■

GBC byla založená v roce 1955 ve
státě New York, zaměstnává 1750
zaměstnanců, z toho 140 v USA
a 1610 ve čtyřech čínských závodech na výrobu ložisek pro automobilový průmysl.
I v rámci skupiny SKF bude General
Bearing Corporationbude fungovat
jako nezávislá přidružená společnost. SKF již v roce 2008 získala
značku PEER. ■

firmou SMS MEER. „Know-how dodalo
SMS, ale většina dílů byla vyrobena
u nás. Z celkové hmotnosti 830 t jsme
vyrobili přibližně 660 t, tedy podstatnou
část,“ uvedl generální ředitel společnosti Michal Pastušek. Nový vítkovický
manipulátor podle něj přeskočil dosavadního českého„rekordmana“ z Plzně,
který je v porovnání s novým vítkovickým zařízením zhruba poloviční.
Jde už o druhou významnou investicí
Vítkovic během posledního půl roku.
Na začátku října 2011 skupina rozjela
supermoderní rychlokovárnu Vítkovice
Machinery Hammering, která letos na
jaře najela na plný výkon. Kování výrobku na rychlokovadle nepřesahuje
5 minut. Provoz za více než 2 miliardy
Kč je svými parametry a výkonností
ojedinělý i v Evropě a linka je největší investicí do tohoto typu strojírenské technologie v ČR za posledních 20 let. ■

umístěny na adrese: www.facebook.
com/Volvocars.cz. ■
4/2012
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Interview
Budova BIBUS slouží nejen firmě BIBUS s.r.o. od roku 1998

ŠVÝCARSKÁ SPOLEHLIVOST Z MORAVY
V dubnu letošního roku slaví brněnská firma BIBUS s.r.o. dvacetileté působení na českém trhu.
Česká firma, založená v dubnu 1992 s majoritní účastí známé švýcarské akciové společnosti
BIBUS AG, je dlouhodobě považována za velmi úspěšnou a ekonomicky stabilní firmu v oblasti
prodeje strojírenských elementů. Na to, co stojí za těmito úspěchy, jsme se zeptali Ing. Jiřího
Charváta, zakladatele a dlouhodobého ředitele společnosti.
V čele brněnského zastoupení BIBUSu stojíte
od jeho vzniku. Čím Vás oslovil právě BIBUS
a jaké byly začátky jeho působnosti u nás?
Když jsem zakládal firmu BIBUS, bylo mně 50 let,
a tudíž jsem měl již dostatek praktických zkušeností.
Během mého profesního života jsem po vystudování VUT v Brně pracoval 16 let ve výrobním
podniku, 10 let v zahraničním obchodě a po roce
1990 krátce jako obchodní prokurista v jedné velké
organizaci.

Často jsem viděl u vývojových konstruktérů bezradnost kvůli kritickému nedostatku moderních
elementů. Například když jsem byl na oponentuře
v Meoptě Bratislava, kde se vyvíjel nový reprografický
přístroj. Koncepčně sice nebyl špatný, ale pro naše
vývojáře byly nedostupné světlovodné kabely, mikroelektronické elementy a speciální umělé hmoty,
které měly např. výrobky firmy RICOH z Japonska.
Obdobných případů bych mohl uvést celou řadu.
Bylo mi jasné, že kdo nabídne v Československu moderní elementy za rozumnou cenu pro konstrukci
nových obráběcích, textilních, balicích a jiných
zařízení, bude mít určitě úspěch. Pak jen zbývalo
najít vhodného zahraničního partnera se širokým
8
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sortimentem, který bude mít zájem v Československu podnikat.
Já jsem vložil do firmy v roce 1992 určitý finanční
kapitál a firma BIBUS AG ze Švýcarska mně poskytla
svoje kontakty zahraničních dodavatelů a navíc –
což bylo pro nás mimořádně důležité – předala mi
také zcela otevřeně zkušenosti, které nebylo možné
dříve v Československu získat. Zkušenosti ryze kapitalistické a pro podnikání naprosto nepostradatelné.
Asi jsem měl štěstí na společníka ze Švýcarska, který
byl od prvopočátku velmi seriózní, bral mě jako
rovnocenného partnera a morálně mě podporoval.
V letech 1992 a 93 začaly vznikat obdobné firmy
se zahraniční účastí a často se stávalo, že když
jsem přijel do výrobního podniku a nabízel třeba
převodovky, tamní zásobovač mi sdělil, že jsem
ten den už čtvrtý, který jim tento výrobek nabízí.
To byly prostě začátky. Postupem času se situace
stabilizovala, dostavily se první výraznější úspěchy
a člověk začínal mít větší sebevědomí.

BIBUS z roku 1992 a BIBUS v roce 2012 jsou
ovšem už dost rozdílné firmy, počáteční stav
postupně přestane stačit a dvě desetiletí
působení na trhu už určitě nelze zvládnout
s podmínkami, v nichž firma začínala. Co bylo
třeba časem změnit?
Postupné změny a vylepšení byly samozřejmě
nutné a to ve všech oblastech.
Například v personálním obsazení, kdy jsme si uvědomili, jak důležité je eliminovat zranitelnost firmy
při odchodu obchodníka.
V prvních letech jsem byl zaskočen, když jsem
poslal jednoho z našich obchodníků do USA na
měsíční zaškolení k dodavateli a on po svém návratu za 14 dnů podal výpověď a založil si vlastní
firmu. Bylo pro mě smutné zjištění, že z právního
hlediska jsem tehdy nemohl nic dělat a mimo
finanční ztrátu jsem měl navíc nepříjemnosti
i u dodavatele v USA.
Abych se tomuto problému napříště vyhnul, bylo
nutné určité funkce zdvojit, a to zavedením tzv. Innendiensta, což je pracovník, který provádí obchod
z firmy se všemi zákazníky v Česku a obchodník
hledá nové zákazníky, jezdí na školení k dodavatelům, řeší reklamace atd.
Dále bylo nutné zavést ve firmě standardy ISO za
účelem řízení jakosti, což je podmínkou, abychom
mohli fungovat jako dodavatel komponent do
velkých podniků. Firma, která pro své dodávky nemůže doložit certifikaci podle těchto norem, dnes
prakticky nemá šanci.
Pro zvýšení produktivity bylo žádoucí pořídit moderní výpočetní systém, který by umožňoval rychle
a přehledně analyzovat skladové zásoby, stav vývoje
obchodního případu, finanční pochody apod.
Z finančního hlediska bylo zase důležité pochopit
a zajistit optimální složení aktiv a pasiv, složení
provozních nákladů, stanovit maximální výši
půjčky atd.
V neposlední řadě bylo pro dobré fungování firmy
neméně důležité zavést optimální, přehledný
a spravedlivý způsob odměňování všech pracovníků. Aby se ve firmě BIBUS cítili nejen dobře z hlediska svého pracovního zařazení, ale věděli, že i oni
sami jsou tvůrci její stability i úspěchu.

Prostorné a moderní kanceláře vytváří příjemné pracovní prostředí

Interview

Stánek na MSV BRNO, kde je BIBUS s.r.o. každoročním vystavovatelem

Které základní faktory můžete z Vaší zkušenosti doporučit ostatním, aby prosperovali
jako firma BIBUS?
Je nutné mít dobré a kvalifikované vedení, schopný
a odborně vzdělaný tým charakterních lidí, kde
vládne přátelská atmosféra a zaměstnanci chodí
do práce rádi, ne z nutnosti, těší se a nevidí za prací
„jen“ vydělávání peněz.
Z hlediska jednotlivých činností musí ve firmě
bezproblémově probíhat finanční tok, komunikace, musí být vyřešeny různé systémy (kvality,
odvíjení obchodních případů, skladové hospodářství, řízení jakosti atd.), je třeba spolupracovat s právní kanceláří, aby nedošlo k pochybení
z právního hlediska (smlouvy, reklamace, chráněné vzory apod.).
A samozřejmě v neposlední řadě musí být k dispozici dobrý produkt se všemi službami. Výrobek
či produkt se stává zbožím teprve tehdy, když jej
přijme zákazník. A špatný produkt by se těžko prodával i s pomocí nejlepšího týmu…

Tlakování plynových vzpěr BANSBACH

Velké skladové prostory v těsné blízkosti administrativní budovy

„Zaskočil“ Vás někdy během dosavadního
řízení firmy opravdu zásadním způsobem
nějaký problém?
V začátku to byl již zmíněný případ zaškolení obchodníka v USA a jeho náhlá výpověď. Také se nám stalo,
že nám zkušeného obchodníka „přetáhl“ zahraniční
dodavatel jednoho produktu, který jsme úspěšně během čtyř let na českém trhu s nemalým úsilím zavedli,
a následně si s pomocí našeho bývalého zaměstnance
založil vlastní obchodní síť v celé České republice.
V několika případech to byla zklamaná důvěra
v zákazníka, který od nás řádně obdržel zboží dle
kupní smlouvy, a neuhradil fakturu ani po několika
urgencích. Takové případy s neplatiči se už naštěstí
stávají zřídka, opravdu jen výjimečně, i když s opožděnými platbami bojujeme stále.
Co Vás naopak příjemně překvapilo nebo na
co jste hrdý?
Těch věcí je jistě více a mnohdy jsou to zdánlivé maličkosti. Mimo to, že firma BIBUS s.r.o. byla a dodnes

je nejvýkonnější co do výnosu na jednoho zaměstnance ze všech pětadvaceti „dcer“ mateřské firmy
po celém světě, je to např. minimální fluktuace.
Většina zaměstnanců je ve firmě více jak 10 let.
Za celou dobu, co jsem byl ředitelem, jsem se
ani jednou nesetkal s odmítnutím některého ze
zaměstnanců, když bylo potřeba dočasně vypomoct např. ve skladu nebo pracovat někdy až do
pozdních hodin.
Dále je to velmi korektní a přátelský vztah s majoritním vlastníkem, švýcarskou firmou BIBUS AG,
a to na všech úrovních a se všemi zaměstnanci.
V neposlední řadě jsou to naši zákazníci. Před krátkým
časem, po nástupu nového výkonného ředitele, jsme
si nechali zpracovat od renomované externí firmy
dotazníkový průzkum, jak jsou naši zákazníci s firmou
BIBUS s.r.o. i ve srovnání s konkurenčními dodavateli
spokojeni. Výsledky pro nás byly velmi lichotivé.
Snažíme se v plné míře uplatňovat náš slogan
„podporujeme Váš úspěch“ a doufáme, že tomu
tak bude i v budoucnu. ■ Děkuji za rozhovor

Seřizování tlakových spínačů SUCO
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Na cestě k úspěchu
I když do doby, než se na mnichovském výstavišti otevřou brány
mezinárodního veletrhu Ceramitec 2012 chybí ještě několik týdnů,
organizátoři už mohou mít důvod ke spokojenosti: účast na prestižní
přehlídce keramického průmyslu, který se koná od 22. do 25. května
souběžně s mezinárodním veletrhem Automatica, už potvrdili prakticky všichni hlavní výrobci v oboru.

CERAMITEC 2012
Technologie | Inovace | Materiály

22. – 25. května 2012
Nové výstaviště Mnichov

Nejlepší setkání v oboru:
Využijte vůdčího potenciálu světového
veletrhu ve svůj prospěch..
Jako globální lídr mezi oborovými veletrhy Vás
CERAMITEC přesvědčí vysokou mezinárodní účastí
a ve svém odvětví nejširší nabídkou strojů, přístrojů,
zařízení, postupů, surovin a služeb pro keramický
průmysl a práškovou metalurgii.
alurgii.

i datum
Poznačte s
ětna 2012
22. – 25. kv
Kontakt:
EXPO-Consult + Service, spol. s r.o
Tel. 545 176 158, 545 176 160
info@expocs.cz

www.ceramitec.de

Od své premiéry v roce 1979 se mezinárodní výstava Ceramitec vyprofilovala na přední světový veletrh pro
keramický průmysl. A to jak pokud jde
o vystavovatele, jejichž rozčlenění je
skutečně mezinárodní (v roce2009
bylo více než 50 % z nich ze zemí
mimo Německo, a to nejen z Evropy,
která představila svůj průmyslový potenciál v této branži v plné síle), ale
i pokud se týká návštěvníků rekrutujících se především z profesionálního
publika. Vysokou úroveň návštěvnosti
zaznamenali organizátoři i z neevropských zemí, jako je Brazílie, Čína,
Egypt, Indie, Írán, Japonsko, Korea,
Mexiko, Peru, Rusko, Ukrajina, USA,
Tchaj-wan a Jižní Afrika.

Bedeschi, Bongioanni, Burton, Dorst,
Eirich, Eisenmann, Frey, Grün, Händle, Imerys, Keller H.C.W., Komage-Gellner, Laeis, Lingl, Lippert, Loomis,
Morgan Technical Ceramics, Netzsch,
Osterwalder, Reimbold & Strick, Riedhammer, Sabo Hellas, SACMI, Saint-Gobain, Sama, Stephan Schmidt,
Tecnofiliere, Tecton, Treibacher,
Zschimmer & Schwarz and Verdes.
Francie představí ve svém pavilonu
plejádu francouzských vystavovatelů.
K dalším velkým národním vystavovatelům patří Čína, která má na Ceramitecu rovněž svůj pavilon a zastoupení téměř 60 svých firem působících
v této branži (což podle veletržních
statistik představuje úctyhodný 72%
nárůst účasti ve srovnání s minulým ročníkem). Čína je tak nyní
poprvé na vrcholu žebříčku největších vystavovatelů ze zemí mimo
Německo. Také výzkum
a vzdělávání bude mít
i samostatný společný
stánek, v němž bude zastoupeno 5 německých
univerzit, které spolupracují v tomto oboru
s předními domácími
i světovými výrobci.
Ústředním tématem veletrhu budou energetické účinnosti, mnoho
přednášek a paneloZatímco dříve patřili zástupci asijských firem hlavně mezi
návštěvníky Ceramitecu, nyní se už ve výrazné míře účastní i
vých diskusí v rámci
jako vystavovatelé
doprovodného programu, které se zaměří
Se svými přibližně 600 vystavovateli na toto téma, jako např. keramické
pokrývá Ceramitec 2012 opět celé komponenty pro energetické a enspektrum keramiky, od klasických vironmentální technologie a výrobu.
keramických materiálů a surovin Jednou ze silných stránek keramicpro práškové metalurgie a tech- kých surovin je, že mohou být znovu
nické keramiky. Pro organizátory použity. To platí jak pro recirkulaci
je potěšující zejména příliv nových keramiky během samotného vývystavovatelů – na 60 z celkového robního procesu, tak pro vyřazené
počtu účastníků vystavuje na veletrhu produkty poté, co byly použity. Před
poprvé. Navíc, několik vystavovatelů, výzkumníky nyní stojí úkol nalézt řekteří nebyli na Ceramitec v krizovém šení, jak provést jejich přepracování
roce 2009, jsou letos opět zpátky. do ekonomicky životaschopné poMezi hlavní vystavovatele, kteří letos doby. V konečném důsledku nejde
představí na veletrhu své produktové o minimalizaci odpadu, ale o to úplně
novinky a nabídku služeb pro kera- se mu vyhnout, a to s minimálním
mický průmysl, patří např. firmy jako: použitím energie. ■
Foto: Messe Munchen

the expertise

OBRÁBĚCÍ A TVÁŘECÍ STROJE, NÁSTROJE, DIAGNOSTIKA,
STROJÍRENSKÉ TECHNOLOGIE, KOMPONENTY A CAD/CAM SYSTÉMY

OBRÁBĚCÍ STROJE SE PŘIPRAVUJÍ NA

„ENERGETICKOU REVOLUCI“
Po žárovkách, elektrospotřebičích a budovách je na řadě další oblast, kde se Evropská unie
chystá prosadit lepší hospodaření s energií: v jejím hledáčku se nyní ocitly stroje. Konkrétně
obráběcí stroje a jejich spotřeba. Nová regulační pravidla, která se připravují se budou týkat
energetické účinnosti obráběcích strojů a ve svých důsledcích mohou mít značný dopad na
výrobce, české nevyjímaje.
Cílem chystaného opatření je snížit spotřebu elektřiny, a lze předpokládat, že půjde o obdobný
systém, jaký unie uplatnila již dříve u elektrospotřebičů či nyní u budov: stroje by byly roztříděny
do skupin, které by vymezovaly hodnoty, které
musí každý výrobek splnit, a ty by se postupně
zpřísňovaly. Snižování energetické náročnosti –
tzv. ecodesign (tzv. návrh kombinující ekologické
a ekonomické aspekty navrhování a vývoje výrobku s minimálním dopadem na životní prostředí
z hlediska jeho celého životního cyklu) – považuje
Evropská komise za jednu z priorit, což má svou
logiku, vzhledem k tomu, že právě obráběcí stroje
mají na celkové spotřebě energie značný podíl.
To by měly podrobněji ukázat odborné studie,
které ve spolupráci se sdružením evropských výrobců zpracovává berlínský Fraunhoferův institut
IPK a IZM, a které budou sloužit jako podklady
pro návrhy nových norem, jež mají spatřit světlo
světa letos na jaře (plánovaný termín pro ukončení
tvorby přípravné studie je květen 2012). Požadavky
na Ecodesign výrobních strojů jsou zpracovávány
v tzv. přípravné studii pro obor výrobních strojů
(www.ecomachinetools.eu), která by měla identifikovat a analyzovat oblast energetické spotřeby
výrobních strojů a ekologické dopady životního
cyklu strojů. Evropské sdružení výrobců výrobních
strojů CECIMO je integrováno do všech kroků
vázaných na proces realizace uvedené studie.
Českou republiku zastoupenou v CECIMO prostřednictvím zájmového sdružení SST (Svaz strojírenské technologie) pak zastupuje v odborných
otázkách VCSVTT společně se SST a vybranými
experty z oboru.
Na rozdíl od direktivního postupu, který využívá pro
regulaci předpisy, by ovšem výrobci dali přednost
samoregulaci, tedy administrativně jednoduššímu
dobrovolnému monitorování a zveřejňování energetické účinnosti. I to má totiž svou logiku: pro tak
různorodé a složité systémy, jako jsou obráběcí
stroje, je těžké stanovit univerzálně vhodná kritéria,
(pokud je to vůbec možné), a vývoj by asi logicky
dospěl k tomu, že nejúspěšnější na trhu budou ti,
kdo budou nabízet energeticky úsporná řešení,
o jejichž výhodách budou sami zákazníka informovat, zatímco ti, kteří budou údaje o spotřebě svých
výrobků zamlžovat se dostanou do kategorie méně
důvěryhodných.
Problém je, že i jinak dobře míněná snaha chránit
uživatele před žrouty energie asi nezabrání tam, kde
bude rozhodovat cena, a ekologická kritéria půjdou

při výběru strojů stranou, že se otevře větší prostor
zejména asijské konkurenci, která už dnes dělá
evropským dodavatelům značné starosti. Tím by
však nové opatření bylo značně kontraproduktivní,
protože úsilí o vývoj dokonalejších, ekologičtějších
a energeticky úspornějších zařízení by se samozřejmě projevil v jejich vyšší ceně a tím následně
zřejmě horší konkurenceschopností evropské produkce na trhu, kde jsou hlavním kritériem pořizovací
náklady a technické parametry, zatímco spotřeba
energie pro zákazníky zatím nehraje zásadní roli.
I když k očekávanému zpřísnění pravidel bude
docházet postupně, výrobci už se začali intenzivně

připravovat na nové podmínky. Ecodesign byl
proto hitem i na loňském veletrhu EMO, který je
největší přehlídkou svého druhu, a řada výrobců na
něm vystavovala své produktové novinky nových
modelových řad už s důrazem na „eko“ provedení zahrnující i parametry energetické úspornosti
a efektivity. Např. DMG se svou řadou ECOLINE,
jejíž vlajkovou lodí ve vstupním segmentu je 5osý
univerzální stroj DMU 50, až po výkonné tříosé
vertikální obráběcí centrum jako DMC 635 V eco,
či DMC 1035 V eco.
Také významní čeští výrobci spojili své síly s akademickou sférou a připravují se již nyní. A to v rámci
výzkumného projektu „Ecodesign ve stavbě obráběcích strojů“, na jehož řešení spolupracují např. ČVUT
Praha, Kovosvit MAS, TOS Kuřim, TOS Varnsdorf
a Tajmac – ZPS. Cílem je snížit průměrnou energetickou náročnost při výrobě a provozu obráběcích
strojů zhruba o pětinu. To ovšem není snadný úkol,
pokud mají být zachovány či dokonce vylepšovány výkonové parametry strojů. Cestou k tomu
by mohly být různé dílčí kroky a inovace v podobě
přesnějšího měření provozních parametrů strojů
a jejich automatizované řízení na základě těchto
dat apod. ■

ŠKOLENÍ KENNAMETAL
Oficiální distributor značky Kennametal pro ČR, firma Jan Havelka, spol. s r. o., ve spolupráci se společností Kennametal pořádají pro své zákazníky již 3. ročník tradičního školení o novinkách a výrobním
sortimentu světoznámého výrobce špičkových nástrojů pro obrábění kovů.

Přední technický specialista firmy Kennametal Ing. Radek Paděla seznámí účastníky školení s vybranými letošními novinkami, výhledem na nejbližší období a také průřezem sortimentu v portfoliu
produktů a služeb nabízených společností Kennametal.
Školení se připravuje v oblasti Jeseníků s předpokládaným termínem začátkem června.
Zájemci o účast mohou získat podrobnější informace na e-mailové adrese: jan.havelka@
eurocarbide.cz, nebo Ing. Jan Havelka, tel.: 603 480 707, www.jan-havelka.cz

Jan Havelka, spol. s r. o., oficiální distributor
firmy Kennametal pro ČR a držitel ocenění
„Mezinárodní prodejní partner firmy Kennametal roku 2000“
4/2012
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Téma: Tvářecí a obráběcí stroje
Malý nástroj s obrovskými přednostmi: Vyměnitelná břitová destička HCX 1115 Dragonskin
dosahuje až o 50 % delší životnosti než je tomu u srovnávaných produktů.

VYMĚNITELNÁ BŘITOVÁ DESTIČKA
S DLOUHOU ŽIVOTNOSTÍ
PROSTŘEDNICTVÍM VYMĚNITELNÉ DESTIČKY DRAGONSKIN HCX
1115 PŘINÁŠÍ SPOLEČNOST WNT NA TRH NOVOU GENERACI
SOUSTRUŽNICKÝCH VYMĚNITELNÝCH BŘITOVÝCH DESTIČEK, KTERÁ
PŘI STANDARDNÍM OBRÁBĚNÍ OCELI UKÁŽE SVOJE PŘEDNOSTI
PŘEDEVŠÍM TEHDY, KDY JINÉ, BĚŽNĚ POUŽÍVANÉ DESTIČKY,
DOSÁHNOU SVÉHO VÝKONOVÉHO MAXIMA. PŘI NÁROČNÉM
OBRÁBĚNÍ SOUSTRUŽENÍM DOSAHUJE TATO NOVÁ BŘITOVÁ
DESTIČKA AŽ O 50 % DELŠÍ ŽIVOTNOSTI, PŘIČEMŽ VYKAZUJE
VELMI VYSOKOU PROCESNÍ SPOLEHLIVOST.

V

podobě vyměnitelné destičky Dragonskin
HCX 1115 představuje společnost WNT novou vyměnitelnou břitovou destičku typu
P15 určenou pro obrábění oceli, jejíž specifickou
charakteristikou je velmi vysoká otěruodolnost
a procesní spolehlivost při práci za stabilních
podmínek. Tento typ břitové destičky se používá
tam, kde se aplikují zvlášť vysoké řezné rychlosti,
a tudíž je požadována extrémní tepelná odolnost
i otěruodolnost.
Díky robustním řezným hranám je během obrábění zajištěna maximální spolehlivost i v případě
vysokých řezných parametrů. Přitom lze pomocí

Typ NR 17 oproti tomu zabezpečí vysokou procesní
spolehlivost při lehce přerušovaném řezu.
Za účelem výkonnostního testu nových vyměnitelných
břitových destiček se v rámci provozních zkoušek společnosti WNT uskutečnil dlouhodobý test u výrobce
dílů pro automobilový průmysl. Obráběnými díly byly
součástky nazvané Čep a Koncovka. Test probíhal za
extrémních podmínek a společně s vyměnitelnou
břitovou destičkou HCX 1115 Dragnoskin se paralelně
testovaly i konkurenční nástroje od top dodavatelů.
Tým provádějící tento test pro obrábění použil stejnou
šarži obráběné oceli a identické řezné parametry.

břitové destičky HCX 1115 soustružit různé materiály – od nelegovaných a vysoce legovaných ocelí
až po ocelolitinu.
Společnost WNT navíc přichází i se dvěma novými
utvářeči třísek v podobě nové typové řady. Pod
označením NR 14 a NR 17 uvádí tato firma na trh
dvě nové hrubovací geometrie určené pro čelní
a podélné soustružení, které se vyznačují vynikající kontrolou třísky při zachování velmi vysoké
stability řezné hrany. Rozdíl mezi těmito utvářeči
je v aplikačním použití. V případě NR 14 se jedná
o geometrii, která zvlášť dobře funguje při značně
velkém kolísání řezné hloubky.
Výsledek:
Při obrábění Koncovek činila životnost břitové destičky HCX 1115 Dragonskin 18 minut, čímž předčila
nejlépe srovnatelný produkt o celých 35 %. Dosažená životnost destičky HCX 1115 Dragonskin při
obrábění Čepů byla 21 minut a životnost porovnávajícího produktu byla překročena dokonce o 50 %.
Nová sorta třídy P15 cíleně doplňuje řadu soustružnických vyměnitelných destiček produktové řady
WNT a zákazníkům tak nabízí ucelené řešení pro
širokou oblast obrábění veškerých ocelí. ■
www.wnt.com
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3D SKENOVÁNÍ
3D skenování již dávno není nová technologie, ale jeden ze standardních způsobů získávání
dat. Laserové skenovací systémy prodělávají bouřlivý vývoj, stejně jako všechna elektronika. České firmy se snaží udržet krok v oblasti průmyslu a v rozvoji použitím nových metod
v pracovním cyklu. To se týká i využití 3D skenování a nemalých investic na pořízení nebo
aplikaci těchto technologií.

Princip 3D skenování
3D laserové skenování je technologie při níž je
fyzický tvar objektu převeden na digitální pomocí tringulace. Obecně existují dva základní
typy laserových skenerů: ruční skenery a skenery
používající referenci.

Laserová tringulace je stereoskopická technika,
kde je vzdálenost objektu vypočtená pomocí
rozkmitávaného laserového paprsku a kamer.
Laserový paprsek je promítán na povrch snímaného tělesa, kde jej snímají kamery. Kamery jsou
umístěné ve známé poloze vůči skeneru a lze
pomocí triginometrie vypočítat 3D prostorové
(XYZ) souřadnice bodů povrchu. Kamery zaznamenávají průměty laseru na povrch a digitalizují
všechny body z laserové čáry.
Ruční laserový 3D skener HandyScan promítá na
objekt laserový kříž, který neustále sleduje dvou
nebo tří kamerovým vestavěným systémem. Díky
zachycenému laserovému kříži skener dokáže
určit tvar reálného modelu a předat jej dále do
počítače. Skener je nabízen v různých kombinacích kamer, například pro vyšší rozlišení, snímání
barvy nebo kombinaci s fotogrametrií.
Skener MetraSCAN používá statickou referenci
T-scan pro zjištění polohy skeneru. Celá sestava
se skládá z reference T-Scan a laserové hlavy
MetraSCAN a dotykové sondy HandyPROBE.
Využívá tak přesnost statických systémů a fexibilnost pohybu ručních
skenerů. C-Track 780 obsahuje

dvoukamerový senzor s vysoce kvalitní optikou,
což mu umožňuje bezdotykově snímat všechny
reflexní body v jeho pracovním prostoru. Kromě
toho zajišťuje přesnou lokalizaci skenovací hlavy
MetraScan nebo dotykové sondy HandyProbe,
s nimiž pracuje lidská obsluha. Skenovací hlava
je pevné karbonové těleso, jehož povrch je pokryt speciálními reflexními body, které stojící
reference vyhodnocuje a určuje tak polohu
hlavy v prostoru. Laserová hlava snímá pomocí
dvou kamer laserový kříž z povrchu modelu. Celý
proces řídí kontrolní jednotka, která kombinuje
údaje ze stojící reference C-Track a laserové hlavy
MetraSCAN a dotykové sondy HandyPROBE. Kontrolní jednotka zaznamenává změny teploty,
vibrace a zpřesňuje výsledky měření. Díky možné
kombinaci laserového skenování a dotykového
měření ve vysoké přesnosti 85 µm v pracovním
prostoru 8 m3 je skener předurčen hlavně pro
kontrolu, ale lze jej použít i v ostatních oblastech.

Aplikace 3D skenování
Díky mobilnímu provedení těchto 3D skenerů je
možné převádět díly do počítačové podoby téměř
kdekoliv bez ohledu na prašnost, teplotu, vlhkost,
stabilitu a dalších podmínek pracovního místa.
● Kontrola kvality je jednou z nejdůležitějších oblastí ve výrobním procesu. Rychlá a přesná kontrola
vyžaduje nejúčinnější
techniky pro
porovnání a kontrolu
vyrobe ných části
k CAD návrhu. Naskenovaná data a naměřené rozměry se porovnávají
s CAD modelem, nebo dalším skenem. Výsledkem je report odchylek,
porovnání rozměrů.
● Proces reverzního inženýrství je o získání 3D
tvaru jakékoliv fyzického objektu a použití 3D CAD
modelu pro design, výrobu nového modelu, pro
analýzu a kontrolu výroby. Tyto data mohou být
dodávány ve formě XYZ souřadnic bodů, také se
běžně nazývá mrak bodů nebo polygonové sítě
(STL). Nasnímaná data mohou být dále upravena
na CAD plošné nebo objemové modely, které lze
číst v libovolném CAD systému. ■ Věra Fišerová
www.solidvision.cz, www.3d-skenovani.cz

Téma: Tvářecí a obráběcí stroje

INOVACE ŘEZNÝCH NÁSTROJŮ
JAKO PŘEDPOKLAD ZVÝŠENÍ
PRODUKTIVITY VÝROBY
INOVACE V ZATÍM NEJMENOVANÉ FIRMĚ ZAČÍNÁ NEPOCHYBNĚ
S JEJÍ VYSPĚLOU TECHNOLOGIÍ V OBLASTI VÝZKUMU A VÝVOJE.
PŘIBLIŽNĚ 10 % ZISKU FIRMY JE VKLÁDÁNO DO VÝZKUMU. JAKO
VÝSLEDEK SVÉHO SNAŽENÍ PŘINÁŠÍ DO OBLASTI KOVOOBRÁBĚNÍ
NEUSTÁLE DALŠÍ A DALŠÍ ORIGINÁLNÍ PRODUKTY A TÍM
I EKONOMICKÁ ŘEŠENÍ PROBLEMATICKÝCH PROCESŮ OBRÁBĚNÍ.
TAKÉ SOUSTAVNĚ UPGRADUJE A UVÁDÍ V REALITU RŮZNÁ
ZLEPŠENÍ V OBLASTI VLASTNÍ KOMPUTERIZACE, TOKU DAT,
KVALITY A BEZPEČNOSTI SVÝCH ZAMĚSTNANCŮ. ANO JE ŘEČ
O HLAVNÍM ČLENU SPOLEČENSTVÍ IMC FIRMĚ ISCAR.

Oblast frézování
Jako klasický příklad neustálého vylepšování a zdokonalování použitelnosti vlastních nástrojů uvádí
ISCAR na trh novou monolitní karbidovou frézu pod
obchodním názvem FEEDMILL-CHATTERFREE. Ta
shrnuje vlastnosti třech existujících nástrojů. Rychloposuvové frézy FEEDMILL, hrubovací frézy s děleným
ostřím a frézy s rozdílnou zubovou roztečí známou

pod názvem CHATTERFREE. Vlastnosti všech těchto
tří má nový nástroj s označením EFP-E4CF… v rozsahu
průměrů 6 až 20 mm. S nespornou výhodou lze tento
kombinovaný nástroj použít především v oblasti
výroby forem a zápustek. Při obrábění dutého tvaru
a jeho rychlém vybrání se s výhodou využije vlastnost
nástroje FEEDMILL, kdy lze použít posuv na zub až
0,5 mm při hloubce záběru od 0,3 do 1 mm. Později
při práci nástroje ve větší hloubce a na bocích uživatel
ocení dělení třísek na menší segmenty a velmi dobrou
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odolnost nástroje proti vibraci danou vlastností systému CHATTERFREE. Čtyř a 5zubé monolitní frézy jsou
vyráběny z mikrozrnného karbidu IC903 s povlakem
AL-TEC garantující vysokou odolnost proti otěru.
Stejné oblasti obrábění, tedy výrobě forem a zápustek, je určena i další novinka. Toroidní monolitní
karbidové frézy ETR jsou určeny především pro
jemné dokončování tvarových ploch s příkrými
vertikálními přechody. Malý rádius na rohu nástroje
generuje nízké řezné síly, čímž se snižuje riziko
vibrací a předurčuje nástroj jako vhodný pro obrábění tenkostěnných součástí a dlouhých štíhlých
nepodepřených tvarů. Nástroje v rozsahu průměrů
od 2 do 10 mm s rádiusy 0,5 až 3 mm jsou zatím
dodávány v jakosti karbidu IC900. Ten vyhovuje
svými vlastnostmi širokému rozsahu materiálů.
Pro oblast rovinného frézování a bočních úběrů jsou
určeny frézy doplňující již tak bohatou řadu nástrojů

HELIDO. Novinka má obchodní název HELIDO S890.
Proč 890? Břitové destičky skýtají 8 využitelných
řezných hran. Nástroj byť s úhlem nastavení 88
stupňů umožňuje hrubovat 90 stupňové boční
úběry jednotlivými průchody po maximální hloubce
záběru 9 mm. Tělesa o průměru 50 až 160 mm jsou
osazována oboustrannými destičkami S890 SNMU
1305. Ty jsou zatím dodávány ve čtyřech různých
geometriích a v šesti jakostech karbidů SUMO-TEC.
Na čele zpozitivněná geometrie a tvarovaná řezná
hrana jsou garantem nižších řezných sil a plynulého
chodu nástroje, a to i při vjíždění a vyjíždění ze záběru.

Oblast soustružení
V oblasti soustružení přichází firma ISCAR s rozšířením vlastní řady čelních mini zapichovacích nástrojů
MINCUT. Původní řada MIFHR-8 pokrývající rozsah
čelního zapichování od 8 do 17 mm s max. hloubkou zápichu 5,5 mm je nyní rozšířena nástrojem
MIHFHR-10 a jejich pole působnosti tak vzrůstá na
možnost čelního zápichu od 10 do 34 mm a hloubky
zápichu 9 mm. Držáky jsou vybaveny přívodem
vnitřního chlazení. Vysoce pozitivní geometrie na
čele břitové destičky přispívá vysokou měrou k dokonalému dělení a utváření třísky. Nástroj lze použít
i jako rotační k jemným aplikacím frézování.

Barevné rozlišení jakostí SUMO–TEC,
nový utvařeč M3M
V oblasti standardních (tzv. ISO) destiček přichází
firma se zajímavým řešením aplikačního rozlišení
svých nejnovějších jakostí karbidů. Ve snaze zjed-
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Navíc u jakosti IC6025 (M20-M35) určené pro hrubovací operace s přerušovaným řezem je aplikován
nový utvařeč M3M. Ten svojí konstrukcí geometrie
(zpevněná hrana proti vrubovému opotřebení,
zpevněný roh, deflektor) výrazně zvyšuje životnost
destičky.
Zpozitivnění řezné hrany na čele přináší klidnější
řez a snížení řezných sil o 5 až 10 %. V současné
době jsou na trhu destičky WNMG 08, CNMG12,
DNMG15 s utvařečem M3M a další typy budou.

Rozšíření systému MODULAR GRIP
nodušit a na první pohled definovat kategorii použití karbidů SUMO-TEC, které byly v původním
provedení od sebe k nerozeznání, používá firma
proces povlakování tak, že je možné se spolehlivě
řídit jejich barevným rozlišením (viz obr.). Takže karbidy IC6015, IC6025 se světle purpurovým lemem
jsou určeny k obrábění nerez ocelí, karbidy IC5005,
IC5010 se šedým lemem jsou pro obrábění litin
a jakosti IC8150, IC8250, IC8350 se zlatým lemem
jsou určeny pro obrábění ocelí.

Ani léta známý systém zapichovacích destiček
TOP-GRIP, CUT-GRIP, GRIP, HELI-GRIP a mladší
modulární řada držáků MODULAR GRIP není vyběhlým artiklem, ale stále užívanou a expandující řadou. Systém přímých a kolmých nožových
držáků MODULAR GRIP byl nyní doplněn o další
zajímavé držáky na ISO destičky DCM/GT 0702...,
QC95MT 100504-SM, CC95MT 100504-SM, SC45MT
100508-SM, RC90MT 1205M0-SM, VCM/GT 1103...,
WPEB/X 0604... a CCM/GT 09T3... Tím tento systém

NOVÁ VELIKOST V OBLASTI
PRODUKČNÍHO SOUSTRUŽENÍ

SVĚTOVÁ PREMIÉRA CTX BETA 800 4A

SPOLEČNOST GILDEMEISTER DREHMASCHINEN GMBH PREZENTUJE
V PODOBĚ SVÉHO STROJE CTX BETA 800 4A KOMPAKTNÍ, VYSOCE
VÝKONNÉ SOUSTRUŽNICKÉ CENTRUM S KONCEPCÍ TWIN PRO
NÁROČNÍ 4OSÉ KOMPLETNÍ OBRÁBĚNÍ TYČÍ, HŘÍDELÍ A PŘÍRUB.
a nabízí tak v sumě jedinečný výkon v oblasti produkčního soustružení obrobků do délky 735 mm a průměru
300 mm u přírubových dílů, resp. až 102 mm při práci
skrz otvor vřetena. Umožněno je to přímými pohony
DirectDrive v obou 12místných revolverech pro náročné soustružnické a frézovací operace, rychlým

nástrojovým upínacím rozhraním TRIFIX a kombinací
protivřeteno-koník polohovatelnou v rozsahu
180 mm, například pro 4osé obrábění s koníkem
na hlavním vřetenu nebo pro paralelní obrábění na
hlavním vřetenu a na protivřetenu. Hlavní vřeteno může
být volitelně vybaveno integrovaným motorovým
vřetenem v provedení ISM 76 nebo ISM 102, zatímco na
protivřetenu pracuje varianta ISM76. Pro soustružnické
operace poskytují obě vřetena v základním provedení až
5000 ot.min-1 při krouticím momentu 360 Nm.

Přímou cestou k maximální flexibilitě
a nejvyššímu výkonu
Přímé pohony DirectDrive v revolverech udělují
poháněným nástrojům krouticí moment
34 Nm při až 10 000 ot.min-1. Oba revolvery jsou
vybaveny osou Y, přičemž horní revolver poskytuje
rozsah pojezdu ±60 mm, zatímco dolní revolver lze
přestavovat ±40 mm ve směru Y. Kapalinou chlazená
vřetena zajišťují maximální teplotní stabilitu procesu
a ve spojení s přímými odměřovacími systémy u os
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Deset let zkušeností z nasazení patentovaného příčného zdvihu protivřetena a úspěšný konstrukční
systém nové generace CTX spojila společnost
GILDEMEISTER Drehmaschinen GmbH do svého
nového soustružnického centra CTX beta 800 4A,
které na dnech otevřených dveří ve Pfrontenu
slavilo svou světovou premiéru. Toto nové centrum
zpřístupňuje oblast 4osého produkčního
soustružení nyní i pro střední spektrum
obrobků o délce soustružení do 735 mm
a průměru 300 mm při obrábění přírubových dílů resp. do 102 mm při kompletním
obrábění tyčových dílů.
Prvky budoucnosti jsou zde: kapalinou
chlazené hlavní vřeteno a protivřeteno, oba
revolvery s pohonem nástrojů DirectDrive,
osou Y a přesným nástrojovým upínacím
rozhraním TRIFIX® a patentovaná koncepce TWIN s příčně pojízdnou kombinací
protivřeteno-koník. A ke všemu přistupuje
ještě výkon komfortního řídicího systému
Siemens 840D solutionline s ShopTurn 3G
a oproti srovnatelným strojům TWIN o 20 % větší
pracovní rozsah stroje CTX beta 800 4A na menší
ustavovací ploše.
Jako světová premiéra spojuje soustružnické centrum
CTX beta 800 4A hned několik inovativních detailů

dále nabyl na své univerzálnosti a významu pro
zákazníky. ■
www.iscar.cz
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X nejvyšší bezpečnost a přesnost výroby, zatímco
rychloposuv až 45 m.min-1 minimalizuje procesní časy.

Se systémem TRIFIX k ještě vyšší
produktivitě
Oba revolvery DirectDrive jsou již v základním
provedení na všech nástrojových místech
vybavený přesným upínacím rozhraním TRIFIX. Pracné
seřizování stroje je díky tomu minulostí. Místo toho
se nástroje upínají pomocí rozhraní TRIFIX, čímž se
přípravné časy redukují až o 80 %. Rozhraní navíc

poskytuje excelentní opakovanou přesnost v rozsahu mikronů a vysoce stabilní upnutí nástroje. Tak
je zajištěna maximální přesnost a bezpečnost procesu i při vysoce náročných materiálech obrobků.

Řízení třídy highend s bonusy
Po stránce programování poskytuje řízení
Siemens 840D solutionline díky ShopTurn 3G mnohem více než jen základní obráběcí procesy jako soustružení kontur, zapichování a soustružení zapichováním nebo tvarové a dráhové frézování či frézování

Technická data CTX beta 800 4A
Pracovní rozsah

závitů. V tomto kontextu je nutno jmenovat především
dvoukanálové programování horního a dolního
revolveru pro obrábění ze dvou stran nebo až 4osé
frézování oběma revolvery na hlavním vřetenu a na
protivřetenu.
Inteligence CNC řídicího systému reprezentuje
kompletní know-how společnosti GILDEMEISTER
Drehmaschinen GmbH. To se projevuje zejména
u speciálních technologických cyklů, např. pro
soustružení nerotačních tvarů, obrábění vícehranů,
měření během procesu nebo efektivní použití speciálních nástrojů. Pomocí ShopTurn 3G lze rychle
realizovat i speciální opce stroje podle potřeb
zákazníků nebo řízení technologického procesu ať
už použití např. revolverových lunet, nebo zařízení
pro manipulaci s obrobky. A v neposlední řadě řídicí
systém nabízí i grafiku pro rychlé seřízení, zatímco
tlačítka DMG SOFTkeys umožňují integraci doplňujících nebo podrobnějších stavových informací.

Oběžný průměr nad ložem

mm

540

Točný průměr max.

mm

340

mm

300

Svislý pojezd Y

mm

±60

Podélný pojezd Z

mm

800

● 2 × 12místný revolver VDI 40 DirectDrive s max.
● Osa Y* u obou revolverů (nahoře ±60 mm, dole

Sáně revolveru (nahoře)
Příčný pojezd X

Highlights CTX beta 800 4A

Sáně revolveru (dole)

10 000 ot.min-1 pro maximální výkon*

Příčný pojezd X

mm

195

Svislý pojezd Y (volitelně)

mm

±40

Podélný pojezd Z

mm

780

Hlavní vřeteno
Průměr tyče max.

ISM 76
mm

65 / 75

ISM 102*
102

Výkon pohonu max. (40 / 100% zatíž.)*

kW

32 / 25

48 / 40

Krouticí moment max. (40 / 100% zatíž.)

Nm

360 / 280

680 / 570

ot.min-1

5000

4000

Otáčky max.
Revolver 1 a 2 (DirectDrive*)
Upínací kužel

12 x VDI 40

Výkon pohonu max. (40% zatíž.)

kW

Krouticí moment max. (40% zatíž.)

Nm

14,2
34

ot.min

10 000

Příčný pojezd X

mm

180

Podélný pojezd Z

mm

780

Otáčky max.

-1

Protivřeteno se sáněmi X3

±40 mm) pro náročné kompletní obrábění tyčí,
hřídelí nebo přírub
● Revolver s přesným upínacím rozhraním TRIFIX
pro kratší přípravné časy a vyšší přesnost obrobků
i stabilitu procesu
● Koncepce TWIN*: příčný zdvih kombinace
protivřeteno-koník pro flexibilní využití pracovního prostoru, např. pro 4osé obrábění s koníkem
na hlavním vřetenu nebo pro paralelní obrábění
na hlavním vřetenu a protivřetenu
● Minimální obráběcí časy díky rychloposuvu až
45 m.min-1
● Snadné a rychlé programování pomocí Siemens
ShopTurn 3G
● Maximální stabilita a dlouhodobá přesnost,
robustní konstrukce, vedení velikosti 45
● Inteligentní manipulační řešení
* volitelně ■

Protivřeteno
Výkon pohonu max. (40 / 100% zatíž.)*

kW

32 / 25

Krouticí moment max. (40 / 100% zatíž.)

Nm

360 / 280

ot.min-1

5000

Otáčky max.
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Svátek průmySlové automatizace
Po dvou letech přichází opět na řadu ve veletržním kalendáři Nového
mnichovského výstaviště mezinárodní veletrh Automatica. Letošní
ročník se koná o něco dříve než v obvyklém červnovém termínu, a to
od 22. do 25. května.
Největší světová přehlídka robotiky,
jak veletrh charakterizoval Norbert
Bargmann, místopředseda vedení
společnosti Messe München na představení veletrhu v Praze, signalizuje
oživení v průmyslu. To naznačují i statistiky a prognózy profesních organizací, které se na těchto významných
průmyslových akcích tradičně podílejí: Svazu německých konstruktérů
strojů a zařízení (VDMA) a Mezinárodní federace robotiky (IFR). Pozitivní tempo růstu v roce 2011 a trvající
celosvětová potřeba automatizačních
řešení dávají prodávajícím robotiky
a automatizace v Německu, Evropě
i ve světě důvod k optimismu.
Významnou charakteristikou veletrhu
Automatica je rostoucí mezinárodní
účast: své řešení pro automatizaci či

robotizaci průmyslové výroby prezentovalo na posledním ročníku před
dvěma lety 708 vystavovatelů ze 42
zemí. Ani letos nechybí přední firmy
v oboru jako jsou např. Festo, Siemens,
Bosch Rexroth, B+R Automation, aj.,
a samozřejmě lídři ze segmentu robotiky ABB, Kuka, Fanuc, Motoman,
Yasakawa, apod. Veletrh se těší nejen
rostoucímu zájmu vystavovatelů, ale
také návštěvníků, mezi nimiž převažují
profesionálové a odborná veřejnost
– minulý ročník před dvěma lety vidělo 30 642 lidí z oboru ze 113 zemí.
Na špičce zemí s největšími počty
návštěvníků byly vedle pořádajícího
Německa hlavně Rakousko, Itálie,
Švýcarsko, Česká republika, Španělsko, Francie, Slovinsko, USA, Dánsko
a Švédsko.
Hlavními tématy veletrhu Automatica 2012 jsou:
●●Montážní a manipulační technika
●●Polohovací systémy, výroba baterií,
Automatizovaná výroba kompozitů

●●Robotika, zabezpečovací technika,

napájecí technika
zpracování obrazu,
které se dále člení na: strojní vidění,
robotické vidění
●●Senzorika, řídicí technika, technika
pohonů
●●Výzkum
●●Zelená automatizace
I když čeští a slovenští vystavovatelé
jsou na letošním ročníku veletrhu
zastoupeni jen sporadicky, neznamená to, že nemají co zajímavého
předvést. Například pražská firma
Blumenbecker představí na veletrhu pozoruhodnou aplikaci pro
robotizované linky v podobě experimentálního pracoviště se systémem Bin-Picking. Projekt vyvíjený
ve spolupráci s Fakultou strojního
inženýrství VUT v Brně
má za cíl pomocí technologie robotického
vidění využívající kamery s vysokým rozlišením a propracovaný
řídicí software naučit
robota identifikovat
požadované předměty.
Vybrat je a manipulovat
s nimi, aniž by potřeboval předchozí přípravu
a přesné umístění příslušného kusu
v určité pozici či místě jak obvykle
fungují dnešní běžné automatizované systémy. Jinými slovy: robotický manipulátor dokáže vylovit
požadovanou součástku i z bedny,
v níž jsou nasypány v nesetříděné
podobě, uchopit ji, a nastavit do
dalšího procesu tak, aby s ní bylo
možné provádět další potřebné
operace na lince. ■

AUTOMATIZACE
ZNAMENÁ OPTIMALIZACI.
Objevte všechny možnosti na
veletrhu AUTOMATICA 2012.

●●Průmyslové

Společnost Expo Consult+ Service,
oficiální zastoupení Messe München GmbH pro ČR a SR, připravuje dotovaný zájezd na veletrh
Automatica ve dnech 24.–24. 5,
který zahrnuje za cenu 2500 Kč
dopravu z Prahy, Brna či Bratislavy
a jednodenní ubytování. Zájemci
o návštěvu veletrhů Automatica
a Ceramitec mohou získat podrobnější informace, případně
objednat zlevněné vstupenky za
koruny na www.expocs.cz.

MONTÁŽNÍ A MANIPULAČNÍ
TECHNIKA
PRŮMYSLOVÉ
ZPRACOVÁNÍ OBRAZU ROBOTIKA
POZIČNÍ SYSTÉMY POHONY
BEZPEČNOSTNÍ TECHNIKA
ŘÍDICÍ TECHNIKA SENSORIKA
NAPÁJECÍ TECHNIKA

5. mezinárodní veletrh pro
automatizaci a mechatroniku
22.- 25. května 2012 | Výstaviště Mnichov

EXPO-Consult + Service, Brno
Tel. +420 545 176 158, 545 176 159
info@expocs.cz

Téma: Tvářecí a obráběcí stroje

RYCHLÁ, AUTOMATICKÁ KONTROLA
STAVU VÍCEOSÝCH OBRÁBĚCÍCH STROJŮ
ZAŘÍZENÍ AXISET CHECK-UP OD SPOLEČNOSTI RENISHAW PŘEDSTAVUJE
NÁKLADOVĚ EFEKTIVNÍ ŘEŠENÍ PRO KONTROLU VYROVNÁNÍ A POLOHY
V ROTAČNÍCH OSÁCH. BĚHEM POUHÝCH NĚKOLIKA MINUT MOHOU
UŽIVATELÉ 5OSÝCH OBRÁBĚCÍCH CENTER A VÍCEÚLOHOVÝCH
SOUSTRUŽNICKO-OBRÁBĚCÍCH STROJŮ ZJISTIT A PODAT ZPRÁVU
O ŠPATNÉM VYROVNÁNÍ A GEOMETRII STROJE. TYTO CHYBY MOHOU
BÝT PŘÍČINOU PRODLOUŽENÍ DOB SEŘIZOVÁNÍ A VÝROBY NESHODNÝCH SOUČÁSTÍ. K DISPOZICI JE NYNÍ NEJNOVĚJŠÍ VERZE, KTERÁ
UŽIVATELŮM NABÍZÍ VÝRAZNÉ VÝHODY.

N

a trhu víceosých strojů byl zaznamenán silný
růst, ale až dosud se neobjevil žádný jednoduchý a spolehlivý nástroj pro analýzu provozních vlastností rotačních os těchto strojů a rozpoznávání problémů způsobených nesprávným
nastavením stroje, kolizemi nebo opotřebením.
Klíčem k přesnému strojnímu obrábění je schopnost zvládnout polohování středů otáčení rotačních
os vůči lineárním osám stroje. Bez přesných údajů
o těchto „středech otáčení“ nebude řídicí jednotka
stroje schopna spolehlivě ovládat relativní polohy
nástroje a součásti během pohybu rotačních os.
Výsledkem jsou nejednotné výsledky obrábění.
AxiSet Check-Up zajišťuje přesné a opakovatelné
výsledky testů za použití automatizovaných postupů
měření ke shromažďování údajů o provozních vlastnostech na základě referenčního výrobku, a provádí
jednoduchou, přesto výkonnou, analýzu. Všechny
testy využívají stávající dotekové sondy Renishaw
upnuté ve vřetenu. Tyto sondy tvoří standardní vybavení většiny víceosých strojů. Postupy měření jsou vytvářeny pomocí makro softwaru určeného přímo pro
daný stroj a dodávaného s řešením AxiSet Check-Up.
Instalace je rychlá a jednoduchá. Chce-li uživatel
provést test, snadno umístí dodanou kalibrační kouli
do pracovního prostoru stroje pomocí magnetického
držáku. Doteková sonda je poté naprogramována
pomocí dodaného přizpůsobeného makro softwaru
tak, aby automaticky prováděla referenční měření
kolem koule. Uživatelé mají nad procesem plnou
kontrolu a mohou definovat svoje vlastní testovací
úhly, aby bylo zaručeno, že stroje jsou testovány v kritických směrech. Pro zajištění maximální přesnosti

testování doporučuje společnost Renishaw používat
vysoce přesné tenzometrické sondy Rengage.
Výsledky měření dosažené pomocí testu AxiSet
Check-Up jsou odeslány do počítače, kde dodaný
tabulkový procesor Microsoft Excel prezentuje
snadno pochopitelnou analýzu údajů a porovnává
provozní vlastnosti stroje s danými tolerancemi.
Analýza schopností stroje je prezentována v různých formách. Jde o grafické vyjádření provozních vlastností, které zdůrazňuje chyby polohování
a středění, o funkci porovnávající dva soubory dat
u stejného stroje, o jednoduchý test „vyhovuje“
nebo „nevyhovuje“ v porovnání s uživatelem předem definovanými tolerancemi, a o obrazovku historie, která umožňuje porovnat provozní vlastnosti
rotačních os v čase. Všechny tabulkové analýzy
mohou být zahrnuty do jednoduchého protokolu
vytvořeného pomocí aplikace Microsoft Word.
Nejnovější verze systému AxiSet Check-Up r. 2 nyní
nabízí výrazné nové výhody. Chyby otočných bodů
a středových os definovaných podél lineárních
os (které jsou běžně uloženy v CNC strojích) jsou
hlášeny samostatně a poskytuje uživatelům dopo-

Graf s úhly

Zobrazení historie
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ručené hodnoty korekce pro optimalizaci stroje.
V závislosti na preferencích mohou být chyby hlášeny v přírůstkových nebo absolutních režimech.
K dispozici je dodatečná výpočtová strategie, kterou
lze ručně vybrat a stanovit tak otočné body. Ty jsou
nejlépe vhodné pro uživatele, kteří obrábějí volné
tvary nebo úhlové prvky. Mezi další nové funkce
ve verzi 2 patří schopnost automaticky zálohovat
a obnovovat několik datových sad a také kompatibilita se systémy Microsoft Windows 7 a Office 2010.
Optimální analýza provozních vlastností rotačních
os pomocí AxiSet Check-Up vyžaduje, aby rovněž
provozní vlastnosti tří standardních lineárních os
stroje odpovídaly specifikaci. Tyto vlastnosti musí
být určovány a podle potřeby korigovány pomocí
laserového kalibračního systému XL-80 společnosti
Renishaw, a poté pravidelně kontrolovány systémem Renishaw QC20-W ballbar. Všechny tyto výkonné produkty pro testování provozních vlastností
se navzájem doplňují a jsou zárukou toho, že 5osá
obráběcí centra a soustružnicko-obráběcí stroje
budou trvale vyrábět součásti v nejvyšší kvalitě. ■
www.renishaw.cz
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Široká modulární řada CnC soustruhů sP
z ProdukCe kovosvit mas
Široké produktové portfolio výrobní společnosti KOVOSVIT MAS a.s. lze rozčlenit na dvě
základní skupiny – CNC frézovací centra a CNC soustruhy a soustružnická centra. Produktové
portfolio soustružnických strojů nabízí širokou škálu průměrových a délkových variant strojů
pro pokrytí těch nejrozmanitějších potřeb náročných zákazníků.
Řada SP line, která představuje CNC soustruhy
a soustružnická centra se již v minulosti rozrostla
o velikostní varianty a i v letošním roce přibude
další model. Bude se jednat o menší stroj s označením SP160, což značí maximální obráběný průměr.
V tomto článku se ale budeme věnovat většímu
a výkonnějšímu zástupci, řadě SP430.

vou hlavou s naháněnými nástroji. Standardní
maximální průměr obrábění je 430 mm nástroji
ze spodní nástrojové hlavy, s určitým omezením
a konzultací z hlediska technologie lze obrobit
z horní hlavy maximální průměr až 550 mm.
Varianta s protivřetenem umožňuje obrábět maximální průměr 440 mm. (viz tabulka)

Za dobu od uvedení na trh této řady Kovosvit
MAS již vyrobil a umístil u spokojených zákazníků více jak 5 desítek těchto strojů. Modulární
provedení stroje umožňuje sestavit celou řadu
technologických variant od soustruhu s dvěma
řízenými osami až po soustružnické centrum
s osou „Y“, protivřeteníkem a spodní nástrojo-

Mezi základní vlastnosti SP430 patří vysoká tuhost
a vysoký krouticí moment na vřetenu (až 2106 Nm
na vřetenu A11, 25/30 kW!) zaručující výkonné
soustružení na maximálním průměru. Dynamika
a vysoké rychlosti v jednotlivých osách zkracují
vedlejší časy a zajišťují tak efektivnější využití
stroje. Použitím valivého vedení je dlouhodobě

Řada strojů SP 430 je nabízena ve dvou délkových variantách pro maximální délku obrobku
1100 a 2500 mm. Standardně jsou nabízeny následující základní varianty:
SP430
SP430MC
SP430Y

1100
1100
1100

HEIDENHAIN
HEIDENHAIN
HEIDENHAIN

S1, X1, Z1
S1, C1, X1, Z1, S3
S1, C1, X1, Z1, Y, S3

SP430

1100

SIEMENS

S1, X1, Z1

SP430MC

1100

SIEMENS

S1, C1, X1, Z1, S3

SP430Y

1100

SIEMENS

S1, C1, X1, Z1, Y, S3

SP430/2

1100

SIEMENS

S1, X1, Z1, X2, Z2

SP430Y/2

1100

SIEMENS

S1, C1, X1, Z1, Y, X2, Z2, S3

SP430SY/2

1100

SIEMENS

S1, C1, X1, Z1, Y, X2, Z2, S2, S3, S4, ZS

SP430/L2

2500

SIEMENS

S1, X1, Z1, W2

SP430Y/L2

2500

SIEMENS

S1, C1, X1, Z1, Y, S3, W2

zajištěno obrábění s vysokou přesností. Zvolená
hodnota předepnutí valivého vedení také přispívá k vysoké tuhosti celého stroje. Na stroji jsou
použity kvalitní komponenty od renomovaných
výrobců. Spodní nástrojová hlava je uložena na
kluzném vedení, které také zaručuje tuhost, vysokou přesnost, dlouhodobou užitnou hodnotu
a bezporuchovost.
Konstrukce stroje umožňuje rychlý odvod třísek z pracovního prostoru. Příčný pohyb horní
12polohové nástrojové hlavy pod úhlem 70°
zaručuje snadný přístup obsluhy do pracovního prostoru. Horní nástrojová hlava slouží
pro upnutí pevných nebo naháněných nástrojů
a v případě vybavení stroje osou „Y“ se pohybuje
ve velkém zdvihu, +100 mm a –80 mm což je
nejvyšší hodnota v této kategorii strojů. Zakončení hlavního vřetena je A8
nebo A11 dle provedení
stroje a umožňuje průchod
tyče až o průměru 90 mm.
V pinole koníka je dutina
pro pevný hrot Mo6. Nejsložitější provedení stroje
SP430SY/2 s protivřetenem
je vybavený spodní 12polohovou nástrojovou hlavou s naháněnými nástroji,
která se pohybuje pod úhlem 45°. Ostatní varianty
s koníkem mají spodní
hlavu 8polohovou, která
slouží pro upnutí pevných
nástrojů. Vzhledem ke
kombinacím, které se nabízí ohledně konfigurace

stroje, je možné dle zákaznického požadavku
postavit i jiné, ze standardně nabízené varianty.
Vzniká tak nekonečná řada CNC produkčních
soustruhů a soustružnických center pro uspokojení opravdu všech potřeb náročného zákazníka.
SP430 line je nabízena s řídicím systémem SIEMENS
– SINUMERIK 840Dsl (SOLUTION LINE) s pohony
řady SINAMICS, FANUC Series 30i/31i/32i a na přání
zákazníka HEIDENHAIN MANUAL PLUS 620.
Na produkční soustruh SP430 byla zpracována
riziková analýza a stroj je vybaven integrovanou bezpečností v řídicím systému – SAFETY
INTEGRATED firmy Siemens, DUAL CHECK
SAFETY firmy FANUC nebo pomocnými bezpečnostními moduly při použití řídící techniky
HEIDENHAIN. ■
Ing. Martin Volný, KOVOSVIT MAS a.s.
4/2012
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Pětiosé simultánní frézování
Polygonálního obrobku

Osa B je
zastavena

Pětiosé obrábění nabízí značný potenciál pro snižování obráběcích časů. Společnost
Heidenhain, zabývající se výrobou přesných měřicích systémů, ve svých technických
informacích představila výsledky testů, které názorně dokumentují vliv precizního nastavení na výslednou kvalitu obrobku při obráběcích operacích.

Vysoká přesnost = méně chyb
Příkladem může být 5osé simultánní frézování
polygonálního obrobku. Boční plocha polygonálního obrobku je dokončena současně
s hladkým frézováním v pěti osách v jedné
otáčce obrobku. Ve srovnání s 3osým obráběním povrchu s kulatou frézou, snižuje 5osé obrábění obráběcí čas až o 30 %.
Přesné obrábění s pěti současně se pohybujícími osami klade přísné požadavky na
přesnost podávacích jednotek. V závislosti
na typu měření polohy, mohou chyby dodatečně požadovaných rotačních a naklápěných os způsobit významné omezení, resp.
zhoršení kvality obrobku. Je proto nezbytné
věnovat zvláštní pozornost volbě správného
snímače a jeho integrace do řídicí smyčky.
Periferie polygonálního obrobku je obráběna
v jedné otáčce osy C se simultánním interpolovaným pohybem osy B. Během obrábění
Pohyb
motoru

Pohyb naklápěcí
osy

Aktuální pohyb

bezchybný přenos
přenos s chybou
vystředění
Ideální pohyb

Pozice chyby na rotačních osách v závislosti
na výstřednosti v přenosu, redukce i = 1
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Obrábění polygonálního obrobku s prostým frézováním
a rotační a sklopnou osou

pohybu sklopné osy v rozsahu ± 10 úhlových
vteřin. Chyba se opakuje každé 3° s ohledem na
úhel sklonu.
V prvním experimentu (obr. A) byl polygonální
obrobek obráběn s použitím polouzavřené
smyčky – chybové pozice způsobené přenosem
byly jasně viditelné jako povrchové zvlnění na
plášti obrobku. Výsledná odchylka formy činila
± 0,015 mm. Chyba způsobená při přenosu je
přitom viditelná pouze na těch částech obrobku,
na kterých byly sklopné osy v pohybu.
A

I nepatrná chyba znamená
viditelný rozdíl
Obrázky ukazují vliv výstřednosti v převodových fázích. Transmisní systém s přesně
sestavenými převody přenáší pohyb hnacího motoru na sklopné osy bez chyby.
Pokud je převodové kolo excentrické, pohyb sklopné osy má sinusovou chybu.
Zobrazený polygonální obrobek byl vyroben na
fréze, jejíž sklopná osa má přenosovou redukci
i = 120. Pastorek motoru má průměr 40 mm
a radiální házení pastorku se pohybuje v hodnotách ± 0,058 mm.
Pokud je nakláněná osa řízena v polouzavřené
smyčce, chyba sinusoidové pozice vytvářená při
přenosu nemůže být při řízení pohybu detekována kontrolérem. Jedna otáčka hnacího motoru
s excentrickým pastorkem může způsobit chyby
Pohyb
motoru

Aktuální pohyb

V

yužití 5osého frézování nabízí oproti dřívějším metodám vysokou kvalitu zpracování
a také vysokou efektivitu obráběcího procesu. Klade však také nároky na přesnost, která je
u tohoto způsobu klíčovým faktorem.

povrchu je osa B nakloněna
dovnitř a ven 5krát v rozmezí náklonu mezi 1° a 19°.
Pro posouzení vlivu měření
polohy na výsledek obrábění,
byly opracované obrobky obráběny zvlášť s B osou v uzavřené smyčce a ve druhém případě v polouzavřené smyčce.
Všechny ostatní osy pracovaly
v trvale uzavřené smyčce.
V polouzavřené smyčce mohou
mechanické chyby rotačních
os způsobit chyby polohy, což
má za následek nepřesnosti.
Sklopné osy často mají disky
s vícestupňovými převody a pro rovnoměrný
pohyb ve sklopné ose, musí být všechny komponenty převodovky vyrobeny s vysokou přesností a musí být také naprosto přesně sestaveny.
Dokonce i malé chyby ve vystředění zařízení
mohou způsobit výrazné výkyvy v rychlosti
sklopné osy.

Osa B je
naklápěna

Pohyb naklápěcí
osy

bezchybný přenos
přenos s chybou
vystředění
Ideální pohyb

Polohové chyby na rotačních osách vzhledem
k výstřednosti v oblasti přenosu, redukce i = 120

Polouzavřená smyčka: s povrchovou chybou
B

Uzavřená smyčka: polygonální obrobek s velmi hladkým
povrchovým zpracováním

Při druhém experimentu (obr. B) byly naklápěné
osy řízeny v uzavřené smyčce a byl použit úhlový
snímač firmy Heidenhain s optickým skenováním.
Snímač měří pozice osy přímo na sklopné ose,
takže je přenosová chyba ze zařízení ihned detekována. Regulátor pohonu reaguje okamžitě i na
velmi malé odchylky a generuje odpovídající
protipohyb posuvu motoru. Přenosové chyby tak
proto nemají žádný vliv na výsledek obrábění.
Díky úhlovému snímači na rotačních osách,
může být boční povrch frézován v pěti osách
současně, což umožňuje krátkou doby obrábění
a zároveň zajišťuje vysokou kvalitu povrchu
a přesnost. ■
www.heidenhain.cz
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SpolečnoSt SHM ze ŠuMperka Se nacHází
v HiStoricky nejlepŠíM období
Hlavní obchodní segment společnosti SHM je služba povlakování nástrojů zákazníků. Potřeba
moderních PVD povlaků na nástroje vyvolává poptávku po kvalitě, širokém sortimentu a krátkých dodacích termínech. To vše může šumperská společnost nabídnout.

lečný výzkum v oblasti nanokompozitních povlaků,
vlivu obsahu kyslíku na jejich strukturu a vlastnosti,
s Technickou univerzitou v Mnichově, konkrétně
s Prof. S. Vepřekem. Konečně nanokompozitní povlaky
jsou historicky největším úspěchem společnosti SHM,
protože je začala připravovat již v roce 1996 a stala
se tak natrvalo první firmou na světě, která přípravu
těchto supertvrdých povlaků zvládla.
SHM zahájila v loňském roce první etapu významné
investice do výstavby zcela nového výzkumného
a vývojového centra. Investice probíhá s podporou
v rámci programu MPO ČR POTENCIÁL. Celková investice 60 mil Kč dostane veřejnou podporu 27,5 mil
Kč. Zahájení provozu VaV centra je naplánováno
na červenec letošního roku. Vznikne tak jedinečné
české výzkumné centrum v oboru PVD technologií,
založené a provozované na komerční bázi.
Společnost SHM s její dceřinou společností PIVOT
zaměstnává 130 zaměstnanců v regionu s velmi
vysokým stupněm nezaměstnanosti. Od založení
společnosti, která bude mít mimochodem v příštím
roce 20 let, se SHM hlásí k principům společen-

RNDr. Pavel Holubář u povlakovacího zařízení Pi111

D

íky vlastnímu vývoji nedávno SHM představila nové typy povlaků TripleCoatings® s nanokompozitní strukturou a na bázi chromu
a hliníku jak pro tradiční oblast řezných nástrojů,
tak i pro dynamicky se rozvíjející segment tvářecích nástrojů a forem pro tlakové lití hliníku. SHM
má dnes v základní nabídce 10 různých typů PVD
povlaků s možností zákaznických variant. Obchodní
názvy povlaků jako je MARWIN, ALWIN či DARWIN
jsou u uživatelů velmi dobře známé. Kvalitní propagace a především technická podpora zákazníků,
včetně odborných školení, patří k silným stránkám
obchodní strategie společnosti.
Rok 2011 byl pro společnost SHM nejlepší v její historii. Dosažené výkony (PVD povlaky) přes 80 mil Kč
představovaly meziroční nárůst o 40 %. Na vytvoření
výborných výsledků se projevil vliv dlouhodobého
budování obchodních vztahů, oživení v automobilovém průmyslu a trvalý inovativní proces, který ve
společnosti SHM patří k podnikatelskému záměru
od prvopočátku. K celkovým výsledkům je ještě
možné přičíst výkony pobočky na Slovensku s obratem kolem 6,5 mil Kč.

Formy pro tlakové lití hliníku

Nabídka společnosti SHM je regionálně omezena na
ČR, Slovensko a Polsko kvůli zmíněným dodacím termínům a tím, že se jedná o službu na nástroje zákazníků.
Silnou exportní pozici a podnikatelský záměr postavený na exportu má ovšem dceřiná společnost
PIVOT. Ta vyvíjí a vyrábí PVD povlakovací zařízení,
která se přes druhou mateřskou společnost, švýcarský PLATIT AG, prodávají do celého světa. Zařízení
vyráběná v Šumperku jsou v 35 zemích a jejich
seznam narůstá. Technologie vyvinutá odborníky
ze Šumperka představuje ve světě tu nejvyšší laťku
a pro mnohé nedosažitelný vrchol. Obrat společnosti PIVOT je téměř 300 mil Kč a podíl na zisku
z dceřiné společnosti je významným faktorem
ovlivňujícím hospodářské výsledky SHM.

Výzkum a vývoj nových aplikací
Pro letošní rok společnost SHM plánuje rozšíření sortimentu aplikací PVD povlaků. To je velmi významné
pro její budoucnost. Proto je také výzkum a vývoj
zaměřen na povlaky pro nové a netradiční aplikace.
Vývoj přitom probíhá i ve spolupráci s VŠ a výzkumnými instituty v ČR a v Evropě a také s průmyslovými
partnery. Nejvýraznější průmyslová spolupráce probíhá se společností Pramet Tools, pro kterou je SHM
výhradním dodavatelem PVD povlaků. Již v předchozím období byl v rámci projektu TIP společně vyvinut
nový PVD povlak na bázi Al2O3, a SHM se tak zařadila
mezi velmi úzký okruh firem, které dokážou připravit
takový typ povlaků PVD technologií. V novém společném projektu se vývoj zaměří na velmi hladké
a tvrdé povlaky. Nově se rozbíhá také spolupráce
s Masarykovou univerzitou v Brně na výzkumu a vývoji
PVD povlaků typu TiC/C s velmi nízkým koeficientem
frikce a vysokou tvrdostí. Již tradičně probíhá spo-

Nástroje s PVD povlakem TripleCoating Cr

ské odpovědnosti. Proto dlouhodobě prosazuje
a realizuje sociálně a regionálně zaměřené aktivity.
Podnikatelské úspěchy byly oceněny také tituly
Podnikatel roku 2010 Olomouckého kraje a Manažer odvětví 2010 pro spolumajitele a ředitele
společnosti pana Pavla Holubáře. ■

www.shm-cz.cz
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UCELENÁ ŘADA BRUSEK OKAMOTO
Již od svého založení v roce 1926 se japonská společnost Okamoto Machine Tool Works, Ltd.
zabývá výhradně vývojem a výrobou strojů pro dokončovací operace. Portfolio produktů sahá
od malých konvenčních brusek přes velká portálová brousicí centra s číslicovým řízením až po
speciální jednoúčelové lešticí linky pro výrobu polovodičových prvků pro všudypřítomnou
elektroniku.
Právě oblast nanotechnologií spjatá jednak s průmyslovými mikročipy, ale i velkorozměrovými
plochými obrazovkami stojí za mimořádným
rozmachem divize „Okamoto – Semiconductor
equipment“ v posledním desetiletí. Pojednání
o těchto výrobních zařízeních a technologiích by
bylo jistě zajímavé, nicméně faktem zůstává, že
v naší republice nejsou dosud prakticky zastoupeny. Odlišná situace je v oblasti produktů z divize
„Okamoto – Industrial grinding“, tedy průmyslové brousicí stroje, neboli stručně brusky. Níže
uvedený text přináší základní typo-rozměrové
rozčlenění strojů nesoucích značku Okamoto
dodávaných (pod přísnými regulemi a dohledem) do Evropské unie.

a číselníkovou indikací polohy příčného a svislého
posuvu.
ACC-CA: Rozměrové pokračování řady SA dodávané ve velikostech magnetu od 600x400 mm po
1000x600 mm.
ACC-DXNC: Rovinné brusky s plným NC řízením
prostřednictvím řídicího systému Fanuc s vestavěným dialogovým programováním Okamoto a řadou volitelných rozšíření. Umožňují také načítat
a spouštět partprogramy vytvořené dle standardu
EIA/ISO. Široká rozměrová řada sahá od rozměru
magnetu 500x200 mm až po 2000x800 mm.
ACC-iQ: Dialogový řídicí systém iQ se stává dominantní u strojů Okamoto, a to zejména
proto, že neužívá psaného textu jako

Detail pracovního prostoru brusky na otvory se dvěma
vřeteny

kosti 10x3,5 m. Samozřejmostí zde jsou hydrostatická
vedení zajišťující výjimečnou přímočarost pohybů.

Profilové brusky
Mezi ně patří i brusky ACC- iQ s opcí ISO programování, která umožňuje broušení 2D tvarové plochy.
Plně 3D profilovými bruskami jsou stroje řady UPZ
s možnosti simultánního řízení tří os. Tyto stroje využívají rozsáhlých přídavných zařízení, jako jsou CCD
kamery pro kontrolu a korekci profilu a nejrůznější
typy orovnávačů. S použitím lineárních motorů pro
pohon stolu dosahují vysokých oscilačních rychlostí.

Rovinné brusky s rotačním stolem
Neocenitelní pomocníci při broušení
přírubových součástí s jedním až čtyřmi
osazeními a zároveň vysoce produktivní
stroje pro sériové broušení čel kroužků
(velmi oblíbené u výrobců valivých ložisek).
Dodávají se buď v provedení DX, nebo plně
automatickém DXNC. Rozměrová řada začíná
u průměru rotačního magnetu 600 mm a končí
na průměru 1200 mm.

Brusky pro broušení vnějších
rotačních ploch

Okamoto je uvádí na trh pod označením OGM –
EXB/III v MDI provedení nebo OGM-NCB/III v provedení s CNC řízením a poslední tedy obdobně jako
u rovinných brusek i v provedení iQ.

Rovinná bruska s křížovým stolem ACC42SA-iQ

Několik řad oblíbených
rovinných brusek
V oblasti rovinného broušení s dosahovanou rozměrovou a tvarovou přesností broušení 1 mikrometr nabízí Okamoto několik modelových řad
odstupňovaných dle způsobu, respektive úrovně
řízení stroje.
ACC-DX: Vstupní modelová řada nese tradiční
označení „DX“, což představuje poloautomatické
řízení s možností volby základních provozních režimů v pevně předdefinovaných krocích. Velikostně
lze volit stroje od rozměru magnetu 500x200 mm
až po 1000x500 mm.
ACC-SA: Malé rovinné brusky s křížovým stolem
vyráběné v rozměrech 42, 52 a 63, tj. s rozměrem
stolu od 400x200 mm do 600x300 mm. Řízení je
realizováno formou MDI – Manual Data Input, tedy
s možností ručního zadávání vybraných parametrů
22
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informačního media a nahradil jej výhradně grafickými symboly. Tím nejen odstranil dosavadní
nepřesnosti s překlady a novými českými zkratkami, výrazně zjednodušil obsluhu nových brusek Okamoto, ale i zpřístupnil broušení širokému
okruhu zaměstnanců výrobních provozů, kde bývá
broušení, a to nejen na plocho, vymezeno pouze
zkušeným brusičům. Ti v sobě až dosud kumulují
znalosti třískového obrábění, ale i dalších oborů
souvisejícím s broušením. Řadě iQ je tak přisuzována velká budoucnost.

Rovinné brusky portálové konstrukce
Výše zmiňované jednostojanové brusky s řízením
typu DXNC a iQ rozměrově pokračují ovšem již
v dvoustojanovém (portálovém) provedení s nejmenším rozměrem magnetu 1500x800 mm a končící u stále ještě katalogového typu se stolem o veli-

Broušení podélného profilu

Téma: Tvářecí a obráběcí stroje

Příklad výrobků broušených na rovinných bruskách Okamoto

Montáž portálové brusky ve výrobním závodě Okamoto

Obrazovka programování broušeného tvaru

Menší řada OGM200 disponuje oběžným průměrem do 200 mm a brusnou délkou do 500 mm, větší
OGM300 pak s oběžným průměrem do 300 mm
a brusnou délkou do 1500 mm. Brusky OGM jsou
také dodávány v provedení U – Universal s přípravou pro broušení otvorů.

Ve své 85 let staré historii se stalo Okamoto
jedním z největších výrobců brusek a systémů
dokončovacích operací na světě. Bezpochyby
důležitou strategií společnosti aplikovanou již
několik desetiletí je cílená orientace na vývoj

strojů pro výrobu klíčových komponent perspektivních inovativních produktů, jakými byly a jsou
například polovodičové prvky včetně mikročipů,
ploché obrazovky, zařízení využívající alternativních zdrojů a další. ■

Brusky na otvory
Brusky s označením IGM jsou dodávány v provedení
s jedním nebo dvěma vřeteny pro komplexní obrobení vnitřních i přilehlých čelních ploch.
IGM 2TNC – pro dlouhé obrobky s možností použití lunety,
IGM15EXIII – Mechatronické provedení s pevnými
cykly a programováním grafickými symboly „iQ“,
IGM15NCIII – CNC řízení s interpolací ve dvou
osách pro broušení vnitřních kuželů a tvarových
ploch,
IGM15NC-2 – CNC bruska na díry se dvěma
vřeteny.

Aero Lap
Portfolio brusek dále doplňuje i lapovací zařízení
s volným abrazivem zvané AeroLap. Jako abrazivo
je použit diamantový prach, nosičem jsou gumová
tělíska otírající se o lapovaný povrch přítlakem vzduchu. Zařízení leští bez mechanického poškození
jakékoliv vnitřní otvory, formy a modely. Je využíváno
i pro zlepšení povrchu řezných nástrojů před a po
nanášení povlaků.

Bez názvu-1 1

Bruska na otvory IGN15NCIII-2

4/2012

30.3.12 10:40

23

TECHNOLOGIE INTELIGENTNÍCH BUDOV
– technická zařízení budov a chytré sítě

BUDOUCNOST, KTEROU
MŮŽEME MÍT DOMA UŽ DNES

tegrovat i s dalšími systémy budovy – klimatizace
a vytápění, bezpečnost, požární ochrana aj. Tato
integrace přináší přidanou provozní efektivitu, která
optimalizuje energetické úspory.
Na současném rychlém rozvoji inteligentních budov má velký podíl i rozvoj komunikačních technologií, které mohou využívat rozhraní Ethernet,
internet, bezdrátové sítě kompatibilní s různými
průmyslovými sběrnicemi. Zásadní roli mají i možnosti, které nabízejí moderní senzory, prvky inteligentní elektroinstalace a samozřejmě možnosti
vzájemné komunikace těchto zařízení.

INTELIGENTNÍ BUDOVY, CHYTRÉ DOMY... POJMY, S NIMIŽ SE
MŮŽEME (A BUDEME) SETKÁVAT ČÍM DÁL ČASTĚJI. NAPOSLEDY
NAPŘ. NA SPECIALIZOVANÉ KONFERENCI VĚNOVANÉ TOMUTO
TÉMATU NA VELETRHU AMPER, NEBO NYNÍ NA NADCHÁZEJÍCÍCH
STAVEBNÍCH VELETRZÍCH V BRNĚ.

Distribuovanost versus integrace

Š

etří energii, jsou bezpečnější a jejich provoz je
do značné míry automatizován. Hlavní oblastí,
kde se koncepty inteligentních budov uplatňují,
a kde začal jejich rozvoj, jsou logicky hlavně velké
kancelářské komplexy, kde lze počítat s výraznými
úsporami provozních nákladů. Ale prvky a pricipy
inteligentních budov už nastupují ve stále větší míře
i do rezidenčního sektoru, neboli do našich domovů.
Postupně pronikají i do výstavby obytných domů,
firemních sídel a provozoven, a dokonce i bytů
a rodinných domů, kde se uplatňují např. různé
řízené systémy inteligentního větrání a zastiňování,
doplňující nyní populární řešení vytápění a dodávek energie pomocí tzv. alternativních zdrojů
tepla (solární panely, tepelná čerpadla apod.). Inteligentní systémy pomáhají eliminovat možné
výpadky těchto alternativních zdrojů např. v případě
nepříznivých klimatických podmínek atd.

Odkud se vzaly?
Pojem „inteligentní budovy“ se začal objevovat
už v 60. letech minulého století v USA. Postupně
vykrystalizovala v současnosti používaná charakteristika, která tímto termínem označuje především
budovu vybavenou nejmodernějšími technologiemi s velmi pokročilým systémem řízení, regulace,
monitoringu bez nutnosti zásahů člověka, často
spolu se systémovým řešením strojních zařízení
budovy. Takováto budova zajišťuje optimální vnitřní
prostředí pro komfort osob či výrobu. Je ekonoSvětelná sklizeň:
Heliostaty
odrážející
sluneční záření
do prázdných
prostor

Izolace
pod střechou
zajišťuje
lepší tepelné
parametry

Hydroponická
střešní zahrada
využívá odpadní
vodu z hotelu
a zásobuje
hotelové
restaurace
čerstvými
produkty

micky i energeticky efektivní a obvykle umožňuje
víceúčelové použití a rekonfigurace. Základem je
především systémová integrace - sloučení řízení
a monitoringu často navzájem nesourodých technologií do jednoho homogenního prostředí.
Moderní budovy využívají množství různých technologických zařízení, která mají za úkol zajistit jejich efektivní a také energeticky úsporný provoz
a vysoký komfort pro uživatele. Jsou to především
systémy ovládání větrání a teploty, osvětlení, klimatizace, vzduchotechniky, výtahů, žaluzií a rolet,
řízení spotřeby elektrické energie a dalších médií (teplo, voda, plyn), elektrotechnické rozvody
a strukturovaná kabeláž, zdroje tepla, chladu a jejich
akumulace, požární zabezpečení, systémy pro kontrolu přístupu, zabezpečovací signalizaci a kamerové okruhy. A v poslední době i různé informační,
multimediální a zábavní systémy. Budovy označované jako inteligentní mají tyto systémy navzájem
propojeny do komplexního celku, což umožňuje
významné úspory nákladů – zejména provozních,
ale i přesné rozúčtování nákladů nájemcům budovy.
Pomocí centrálních systémů se dá ovládat nejen
osvětlení, ventilace, vytápění apod., ale také identifikovat osoby s povolením přístupu do budovy,
zabezpečit objekty, zajistit hlídání částí objektu
v závislosti na pohybu osob po budově apod. Inteligentní elektronika dokáže řídit intenzitu umělého
osvětlení v závislosti na denním světle či na základě
detekce přítomnosti osob. Řízení osvětlení lze in-

Solární tepelné panely
umožňují přímo na
místě ohřev vody pro
domácnosti, Luna
panely vyzařují teplo
na oblohu pro
ochlazování dlažby
náměstí

Dešťová voda a vlhkost zachycená
ze střech je ukládána do nádrže
schopné pojmout až 50letý déšť
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Fotovoltaické střechy
vytvářejí elektřinu pro
celoroční spotřebu
všech budov

Při řízení inteligentních domů se současně uplatňují
dva protichůdné přístupy. Jedním je distribuované
řešení, nebo použití tzv. distribuované inteligence
kde je systém rozložen na soubor komunikujících
podsystémů, často až na úroveň jednotlivých periferních prvků, senzorů a akčních členů, vzdálených
modulů vstupů a výstupů. To mohou být vypínače
a jiné ovládací prvky: relé, ovladače pohonů žaluzií,
hlavic topidel, výkonové ovladače žárovek a výbojek,
stmívače, senzory, čtečky přístupových karet apod.
Se systémem komunikují prostřednictvím zvolené
sběrnice nebo bezdrátově na úrovni komunikačního
protokolu. Menších celky budovy jsou tak řízeny jednotlivými regulátory, vzájemně propojenými sběrnicí,
na níž jsou připojovány prvky jednotlivých systémů.
Systém budovy se svými podsystémy sdílí společná
data, získaná z různých míst pomocí technologií,
každý sybsystém pracuje nezávisle na celku, ale zároveň může sdílet veškeré informace, takže z dat lze
pak získat maximum informací např. pro optimalizaci
dílčích technologických objektů (skupiny tepelných
zdrojů, vytápění, klimatizaci, osvětlení). Jeden z nejrozšířenějších systémů distribuované inteligence
představují tzv. neuronové čipy LonWorks.
Druhým přístupem při řešení inteligentních domů
je integrace – tedy sdružování jinak odděleně pracujících systémů, např. regulátorů pro vytápění a klimatizaci, řadičů pro řízení kotle, solárního systému,
(pokračování na str. 26)

Střešní
zahrady
zásobují
farmáře
v tržnici
ovocem
a zeleninou

Střešní ventilace
využívá mezeru mezi
fotovoltaickými panely
a střechou budovy
k redukci nároků na chlazení a zvýšení
výkonu fotovoltaických systémů

Výfuk budovy na střešní úrovni (oddělený od obytných
oblastí) vypouští použitý vzduch poté, co z něj získá teplo

Téma: Inteligentní budovy

NEJEN INTELIGENTNÍ ELEKTROINSTALACE,

ALE OPRAVDU CHYTRÝ DŮM

AUTOMATIZACE JE DNES NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ MODERNÍHO
ŽIVOTA. TLAČÍTKA, DÁLKOVÁ OVLÁDÁNÍ A POČÍTAČE ŘÍDÍ SVĚT.
A MOHOU ŘÍDIT TAKÉ CHYTRÝ DŮM! PŘEDSTAVUJEME SYSTÉM GILD
PRO INTELIGENTNÍ ŘÍZENÍ MODERNÍCH BUDOV. NEJEDNÁ SE POUZE
O INTELIGENTNÍ ELEKTROINSTALACE, SYSTÉM SPOJUJE NEJVYŠŠÍ
NÁROKY NA KOMFORT, OVLÁDÁNÍ, BEZPEČNOST A DESIGN
U RODINNÝCH DOMŮ I KOMERČNÍCH BUDOV.

S

ystém GILD umožňuje ovládání všech elektrických součástí stavby, včetně regulace vytápění
a zabezpečení objektu. Nabízí unikátní spojení
moderní elektroinstalace, řídicího systému, zabezpečení a komerční elektroniky. Systém GILD je konstruován tak, aby zaujal co nejširší okruh zákazníků, kteří
touží vybavit svůj domov nejmodernější technologií a komfortem. Maximální variabilita a možnosti
systému umožňují nasazení jak v jednoduchých
instalacích (byty, rodinné domky), tak i v hotelech,
penzionech nebo velkých komerčních budovách.

Přednosti systému GILD

● nejkomplexnější systém – ovládání osvět-

lení, žaluzií, rolet, vytápění, klimatizace, zabezpečení, domácí elektroniky,
● nezávislost na konkrétním designu ovládacích prvků – originální řešení umožňuje
připojení libovolných ovládacích prvků,
● snadná instalace a konfigurace – nevyžaduje připojení PC pro základní konfiguraci ani
hlubší odborné znalosti,
● návratnost investice díky úsporám – přispívá k aktivním i pasivním úsporám energií
a ochraně majetku,
● všechny funkce domu pod centrální správou – vysoký uživatelský komfort, široké možnosti funkcí a monitorování,
● původní český výrobek – rychlý servis
a podpora v českém jazyce

Pohodlí a komfort
Veškeré funkce můžete monitorovat a ovládat přes
televizor z pohodlí křesla v obýváku. Pomocí jediného dálkového ovladače zkontrolujete bezpečnostní kamery, nastavíte topení, spustíte žaluzie
a pustíte si oblíbený film nebo hudbu.
V dalších prostorech máte vše na dosah prostřednictvím dotykových panelů, dálkového ovladače
nebo mobilních aplikací pro chytré telefony. Pokud
jste na dovolené nebo v práci, připojte se vzdáleně
přes internet.

Úspora energií
Jedním z hlavních přínosů inteligentního domu
jsou úspory energií a jejich efektivní využívání.

Zabezpečení objektu může být součástí systému
GILD a odpadá tak pořizování samostatné EZS.
Unikátní vlastností systému GILD je integrovaný

přístupový systém, který umožňuje pomocí čteček ovládání dveří, vrat, branek apod. Jediným
přiložením ID čipu nebo načtením otisku prstu
dojde k vypnutí zabezpečení, otevření hlavních
dveří a třeba nastavení osvětlení podle konkrétní
osoby, která přichází.

Žádné zbytečné svícení, když nejste doma nebo
naopak využití sluneční energie automatickým
vytažením žaluzií. Řízení vytápění a klimatizace
pomocí digitálních teplotních čidel a pokročilých
algoritmů pro ekvitermní regulaci.

Rádiové dálkové ovladače, dotykové panely, menu na TV, iPad, PC a WWW klient

OVLÁDACÍ PRVKY - Tlačítka

ROZVADĚČOVÉ
ŘÍDICÍ JEDNOTKY

SILOVÉ MODULY – AKTORY
Integrační rozhraní
ETHERNET

Distribuce hudby

Bezpečnost na prvním místě

Otevřenost pro další funkce, které mohou být
libovolně nakonfigurovány dle požadavku investora. Do systému je možno integrovat solární
systémy, tepelná čerpadla, vyhřívání bazénů,
sauny, meteostanice nebo např. zavlažování
trávníků. ■

Kamery
Meteostanice
OTEVÍRÁNÍ DVEŘÍ
A ZABEZPEČENÍ

Možnosti zapojení systému GILD

PRVKY EZS

Vyrábí a dodává
ESTELAR s. r. o.
Samostatnost 1181, 769 01 HOLEŠOV
tel.: +420 573 394 894, e-mail: obchod@estelar.cz
www.estelar.cz, www.gildsystem.cz
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(pokračování ze str. 24)
tepelného čerpadla, centrály zabezpečovacího a přístupového systému. Obvyklé je i spojení s řídicími
systémy (PLC a PC), které zajišťují další funkce a„inteligenci“ budovy, monitorování stavu objektu a jeho
obsluhu, dokumentování procesů a parametrů a komunikační funkce, např. prostřednictvím internetu.
Další úroveň představuje systém na bázi dispečerského pracoviště, které umožňuje propojení širších
vazeb - např. digitálního kamerového systému s databází zabezpečení.

energetická spotřeba osvětlení a dalších zařízení,
přičemž nemalý podíl má i větší využívání ICT.
Budovy se na globální energetické spotřebě podílejí
40 % (z toho 33 % připadá na komerční a 67 % na
obytné budovy). Podle dosavadních studií vzroste
celosvětová energetická spotřeba budov mezi roky
2002 a 2025 o 45 %. Snížení jejich energetické spotřeby pomocí moderních úsporných technologií,
by mohlo v příštích letech dosáhnout zhruba 15 %.

Jak inteligentní budovy šetří
Systém vytápění dokáže inteligentně regulovat
jaké tepelné zdroje a kdy se mají použít, např. při
deštivém počasí použít místo solárních panelů
náhradní zdroj, nebo automaticky blokovat topení
či klimatizaci po dobu, kdy jsou otevřená okna.
K významným funkcím řídicího systému budovy
patří monitoring parametrů, zejména sledování
hodnoty technického maxima elektrické energie.
Systém zabezpečuje dodržování limitní hodnoty
– porovnává ve stanovených časových intervalech
skutečnou a ideální spotřebu a při překročení přípustné hodnoty odpojí podle předem definované
tabulky priorit některý ze spotřebičů – regulace
může fungovat nejen na základě okamžité aktuální,
ale i podle očekávané spotřeby.
Na provoz budov připadá nyní zhruba 85 % celkové
spotřeby energie, a představují prakticky po celou
dobu své životnosti energeticky náročné systémy.
Podle direktivy EU, zabývající se energetickou
účinností budov (EPBD 2009/91/EC), připadá více
než 40 % spotřeby energie v Evropě na zajištění
provozu vytápění a osvětlení v budovách. Nejvíce
energie spotřebovává vytápění a ohřev vody, avšak
v poslední době jim zdatně konkuruje rostoucí

Vyplatí se?
Investičně jsou IB náročnější než běžné stavby, ale
u významnějších objektů už často investor nebo
developer si tento požadavek začleňuje přímo
do zadání stavby. Vzhledem k tomu, že posláním
IB je i dosahování energetických úspor, má jejich výstavba, či úpravy při rekonstrukcích smysl
vzhledem k nastupujícím legislativním požadavkům: příkladem mohou být tzv. energetické štítky
budov vyžadované novými předpisy (viz str. 28).
Inteligení budovy spadají díky své koncepci do
vyšších kategorií, a tím nejen vyhovují zmíněným
předpisům, ale projevuje se to i na jejich atraktivitě
na realitním trhu.
Investice do nich se vrátí díky úsporám energií –
např. snímače pohybu pro osvětlení chodeb nebo

EasySens – inovativní bEzdrátová
a bEzbatEriová tEchnologiE
Pojem domovní automatizace zahrnuje kontrolní, řídicí, regulační a optimalizační zařízení
v budovách. Ideální sladění prvků domovní techniky jako topení, větrání, stínění, osvětlení
nebo regulace vytápění a klimatizace skýtá obrovský energetický potenciál.
Technologie EasySens od firmy Thermokon přináší
ideální efektivní, nízkonákladová řešení pro moderní
budovy, stejně jako pro renovaci a modernizaci.
Systém EasySens využívá pevný protokol podle
standardu EnOcean, čímž je zajištěno, že senzory
a přijímače Thermokon mohou být kombinovány
s přístroji jiných výrobců. K dispozici je několik různých přístrojů pro kontrolu teploty, relativní vlhkosti,
intenzity osvětlení, nastavení požadované hodnoty
a evidence stavu. Všechny senzory, regulátory, ovládací prvky a ostatní technické jednotky v budově
jsou vzájemně zasíťovány na bázi tzv. Bus-Systému,
který zajišťuje jejich vzájemnou interakci.
Přijímače jsou mimo jiné vybaveny rozhraními LON,
Modbus, BACnet, EIB nebo RS485 a jsou používány
jako mezisíť pro různé nadřazené regulační systémy.
Připojení na další BUS-Systémy je možné.
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EnOcean Alliance využívá pro svá řešení energie
vytvořené z nepatrné změny pohybu, tlaku, světla,
tepla nebo vibrace. Díky extrémně nízké spotřebě
lze produkty EnOcean napájet z alternativních zdrojů
(solární panel, piezoelektrický měnič), a proto nepotřebují baterie ani jiné externí zdroje. Samonapájecí bezdrátové senzory napomáhají tomu, aby
budovy byly promyšlenější, bezpečnější, pohodlnější
a energeticky účinnější. Výrobci, stavební odborníci
a koncoví uživatelé mohou realizovat projekty bez
baterií a s bezdrátovými kontrolními systémy. Budovy se potom stávají flexibilními, snižují se náklady
na design, výstavbu a provoz. Produkty technologie
EnOcean jsou kompaktní radiové moduly garantující spolehlivost a ekonomický bezdrátový přenos,
protože mohou fungovat díky přírodní energii, která
je dostupná všude kolem nás. Široké portfolio pro-

blokování vytápění po dobu větrání mohou uspořit
až desítky procent energií. Podle Josefa Kunce ze
společnosti ABB se např. u budovy za 300 mil. Kč
zvýší náklady na výstavbu při použití inteligentních systémů o ca 10 mil. Kč, ale ročně pak mohou
uspořit téměř desetinu z celkových nákladů 40 mil.
Kč za energie.
Výhodou inteligentních budov je i menší ekonomická náročnost elektroinstalací či snadnější přeměna jejich využití – např. při změně rozložení sekcí
a kanceláří lze osvětlení, vytápění a klimatizaci naprogramovat pomocí počítače, sítě umožňují jejich
centrální řízení, systém lze spravovat na dálku přes
webové stránky. Jednou z posledních novinek pro
konstruktéry inteligentních budov je podle Petra
Beneše z časopisu Sdělovací technika inteligentní
osvětlení LED diodami, které umožňují přenos dat,
a lze je tak využít jako lokální síť např. pro přenos
počítačových dat nebo audio a video informací. ■

/joe/

Od roku 2009 je na ČVUT v Praze společně vyučován nový dvouletý magisterský program
Inteligentní budovy, jako rozšíření nabídky
studijních možností o nový perspektivní studijní obor. Studijní program je připravován ve
spolupráci s firmami, které se systémy pro inteligentní budovy přímo zabývají. Na katedře
technického vybavení budov už funguje i laboratoř inteligentních budov, určená k vytvoření
technického zázemí pro realizaci experimentů
a ověření technologií používaných v budovách
vybavených inteligentními systémy. Také Ústav
výpočetní techniky na Masarykově univerzitě
v Brně má specializované oddělení systémů
inteligentních budov.

duktů založené na interoperabilním technologickém
standardu zavádí spolu s rozhraními automatizační
řešení jako LON, EIB/KNX a TCP/IP.
Hlavní výhody EasySens – žádné baterie, jednoduchá instalace, flexibilita modernizace, přímá
montáž čidla na vhodné místo, radiový přenos zabezpečený proti poruchám ve frekvenčním pásmu
868 MHz, minimální vysílací výkon (10 mW) při
bezpečném přenosu, dosah až 30 m v budově a až
300 m při volném šíření, nezatěžuje životní prostředí
ani přírodní zdroje, jednoduché rozšíření systému
s produkty jiných výrobců. ■

1 – EasySens vypínač Busch-Jaeger – kontrola světla a žaluzií;
2 – SR04 – ovládací panel, teplotní čidlo, s regulátorem požadovaných hodnot; 3–4 – SRW01 + SRG01 – monitorování
oken; 5 – SR65 – vnější čidlo teploty
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NOVÝ ALARM S PŘEVRATNÝM OVLÁDÁNÍM
Komplexní řešení nejen pro ochranu majetku a osob proti napadení a požáru nabízí zcela
nový alarm Jablotron 100, který integruje v jednom jádru i funkce inteligentního řešení domu.

A

larm umožňuje variabilně využít sběrnicových a bezdrátových systémových prvků.
Pružně se přizpůsobí jak nárokům na zabezpečení rozsáhlé firmy, tak potřebám domácností.
Zdánlivě neslučitelné požadavky jsou uspokojeny
revolučním patentovaným systémem ovládání.
Nové na tomto alarmu není jen ovládání, ale celá
jeho architektura. Rozsah komponent, variabilita
počtu periferií, sběrnicové uspořádání, nový bezdrátový protokol, možnosti

komunikace a vzdáleného servisního i uživatelského přístupu z něj dělají nadčasové řešení elektronického zabezpečení.

Patentovaný systém ovládání
Ústřednu lze ovládat až 300 uživatelskými kódy.
Pro ovládání systému jsou k dispozici sběrnicové
i plně bezdrátové verze přístupových modulů.
Všechny jsou vybaveny RFID čtečkou a dle modelu také klávesnicí nebo klávesnicí i displejem.
K modulům se připojují ovládací segmenty, které
s jednoduchou logikou semaforu (červená, zelená) umožňují snadné ovládání sekcí, výstupů,
tísňových volání a zobrazování stavu systému.
Díky ovládacím segmentům je alarm unikátně
přehledný. Systém se ovládá stiskem příslušného
segmentu a verifikuje zadáním kódu nebo přiložením RFID karty nebo čipu.

Vlastnosti systému
Systém Jablotron 100 je navržen a certifikován dle EN
50131 do stupně zabezpečení 2. Ústředna kombinuje
sběrnicovou architekturu drátového připojení s bezdrátovým připojením jednotlivých prvků. Bezdrátová
komunikace je postavena na novém obousměrném
dynamickém přenosovém protokolu využívajícím
frekvenci 868 MHz se zajištěním násobné ochrany
bezpečnosti a integrity systému proti spontánním
i záměrným kolizím komunikace systému.
Dosahy komunikace z jednotlivých periferií jsou na
přímou viditelnost v řádech stovek metrů a dají se
prodlužovat připojením dalších rádiových modulů
na sběrnici. Pro dokonalé pokrytí zabezpečovaného
prostoru lze do systému instalovat až 3 moduly rádia.
Alarm má až 120 bezdrátových nebo sběrnicových zón pro přiřazení detektorů, klávesnic a ovladačů, sirén
případně dalších prvků. Systém
lze rozdělit na 15 sekcí. K využití
se nabízí 32 programovatelných výstupů.

Ústředna je vybavena GSM/GPRS/LAN komunikátorem, který umožňuje hlasovou, SMS nebo GPRS
komunikaci s uživateli a středisky PCO. Doplnit
je možné komunikátor do pevné telefonní linky.
Komunikátory kromě funkce přenosu informací ze
systému plní funkci modemu pro plnohodnotný
vzdálený přístup, monitoring, programování a v neposlední řadě i ovládání výstupů (např. spotřebičů
v domě). Vzdálený přístup lze realizovat z internetové aplikace, SMS příkazy i přímým připojením
z nastavovacího softwaru F-link.
Pro individuální řešení návrhu zabezpečení objektu
má alarm k dispozici širokou škálu prvků ve sběrnicovém i bezdrátovém provedení. V jedné designové
řadě nabízí klasický PIR detektor i PIR s integrovaným
nezávislým akustickým detektorem tříštění skla.
V bezdrátové variantě je k dispozici i kombinovaný
PIR a mikrovlnný detektor pohybu. Takové řešení
je v bezdrátovém provedení zcela ojedinělé. Pro
zajištění oken a dveří slouží miniaturní magnetický
detektor a speciální „neviditelný“ magnet pro skrytou montáž do plastových rámů oken nebo dveří.
Pro speciální aplikace je určený miniaturní stropní
PIR detektor a detektor tříštění skla. Ty jsou vhodné
i pro použití k zabezpečení vozu parkujícího v dosahu ústředny systému. Plášťovou ochranu objektu
doplňují venkovní detektory pohybu a infrazávora.
Požární bezpečnost řeší optický kouřový detektor
a detektor úniku výbušných plynů.
Novinka, která má kromě technických předností také
atraktivní vzhled, vzbudila v zahraničí mezi odbornou
i laickou veřejností velký zájem. ■
Daniel Havel, Jablotron Alarms

INTELIGENTNÍ MĚŘIČ PRO CHYTRÉ SÍTĚ
Flexibilní a pokročilé řešení chytrého měření se standardy IEC uvedla na trh společnost GE
Energy. Řešení pokládá základ modernizaci globálních sítí. Měřič SGM1100 pomůže zvýšit
energetickou účinnost, zlepšit spolehlivost dodávek energie a lépe řídit náklady na energii.
Inteligentní měřič SGM1100 navržený pro globální
energetické společnosti v souladu s požadavky
Mezinárodní elektrotechnické komise (IEC) a aliance
pro rozvoj inteligentního měření PRIME po elektrických sítích nabízí nákladově efektivní a flexibilní
řešení dle zásad pokročilé infrastruktury měření
(AMI – advanced metering infrastructure). Tím
vytváří odrazový můstek pro zvyšování účinnosti
a pro lepší řízení nákladů na energii. AMI je pilířem
modernizace sítí, protože umožňuje obousměrnou
komunikaci mezi energetickou společností a spo-

třebitelem. Obě strany mohou tak využívat výhod
lepší spolehlivosti dodávek energie, vyšší dostupnosti energie z obnovitelných zdrojů a lepšího
řízení spotřeby jako např. při dobíjení elektromobilů.
Jednofázový měřič SGM1100, navržený pro jednoduché použití, umožňuje energetickým společnostem zrychlit instalaci zařízení, zautomatizovat
dodávky energie a snížit nutnou podporu po instalaci, což vede k větší rychlosti a vyšší účinnosti
nákladů při jeho zavádění, a má podporovat lokální
a malé komerční spotřebitele. Splňuje v souladu

Inteligentní měřič SGM1100 a jeho větší průmyslový
bratříček SGM3000

s místními standardy požadavky IEC a pro přenos
dat po infrastruktuře AMI používá protokoly PRIME
a DLMS/COSEM. ■
/gee/
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EPLAN PRO PANEL VSTUPUJE DO SVĚTA 3D
Systém Eplan Pro Panel nabízí specifické funkce pro prostorový návrh elektrických, pneumatických a hydraulických rozváděčů, ventilových terminálů a montážních skupin, a představuje
tak vstup systémů CAE Eplan do světa 3D.

E

plan Pro Panel využívá prostorové funkce Eplan
Platform a ulehčuje proces návrhu rozváděčů
a montážních skupin v různých inženýrských
oborech. Systém, založený na společné databázi
prvků, je vhodným nástrojem pro vytváření jednotných a konzistentních technických projektů,
podporuje plnou integritu dat, odstraňuje nutnost několikanásobného zadávání stejných dat
do různých částí projektu, a zvyšuje tak efektivnost
a spolehlivost inženýrské práce.
Nabízí všechny potřebné funkce pro návrh osazení rozváděčů a sestavení napájecích jednotek
či ventilových terminálů v prostorovém modelu
3D. Vychází z funkčních schémat vytvořených
pomocí softwarových nástrojů Eplan Electric P8
a Eplan Fluid. Systém umožňuje přímé vytváření
standardizovaných montážních a výrobních výkresů
rozváděčů a montážních skupin stejně jako vykreslování pohledů na prostorovou sestavu zařízení
z různých stran. Uživatel si může zvolit postup ná-

vrhu rozváděče podle svého
uvážení. Rozvaděče, napájecí
jednotky a ventilové terminály mohou být vytvářeny
a osazovány současně s tím,
jak se vytváří funkční schéma
v systémech Electric P8 nebo
Fluid. Prostorový model
montáže zařízení v rozváděči
může být vytvořen ještě před
odladěním definitivního
funkčního schématu a postupně podle potřeb měněn
a upravován. To s sebou nese
velkou flexibilitu inženýrské
práce a společně s využitím
koncepce Multi-User je to
skutečný milník na cestě k paralelnímu návrhu
elektrických a fluidních rozváděčů, montážních
skupin a ventilových terminálů.

Výhody systému
Eplan Pro Panel umožňuje pracovat se specifikacemi jednotlivých výrobců a navrhnout přesné
umístění prvků v rozváděči, jejich upevnění na
lištu nebo montážní desku a umístění přívodních
vodičů a hadic. Prostorový návrh montáže komponent doplňuje funkce dynamické kontroly kolizí.
To je nepostradatelná funkce, zejména je-li třeba
co nejlépe využít daný montážní prostor nebo při
optimalizaci konstrukce rozváděče. Systém je výhodný nejen při návrhu, ale i při výrobě rozváděčů,
protože umožňuje přesně určit správné délky vodičů a hadic a specifikovat montáž komponent do
nejmenších detailů. Výhody systému se ale projeví
nejen zde: realistické prostorové 3D zobrazení také
usnadňuje komunikaci se zákazníkem a se všemi

INFORMAČNÍ ŠTÍTKY NA BUDOVÁCH BUDOU
UKAZOVAT PROVOZNÍ ENERGETICKÉ NÁKLADY
Vláda schválila v závěru letošního února novelu zákona o hospodaření energií, která mj.
zavádí povinnost označovat budovy tzv. štítkem energetické náročnosti. Ten by v 7bodové
škále označované písmeny A až G uváděl provozní náklady příslušného objektu na energie
(konkrétně spotřebu v kWh na m2).
Štítek by sloužil jako informační nástroj pro zájemce
o koupi či pronájem, kteří podle něj zjistí energetickou náročnost. Nové pravidlo by také mělo vést
k nižší spotřebě energií a snížení výdajů domácností
a dalších subjektů za energie. Povinnost vybavit
budovu štítkem vyplývá ze směrnice 2010/31/EU
o energetické náročnosti budov.
Podobné štítky se nyní používají pro informace
o energetické náročnosti elektrických spotřebičů.
Novostavby jsou tímto způsobem označovány od
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techniky zúčastněnými na konstrukci daného technologického celku.
Navigátor Eplan Pro Panel zobrazuje všechna zařízení užitá ve funkčním schématu nebo uvedená
v předběžném kusovníku, a to v podobě seznamu
nebo v hierarchické stromové struktuře. Je-li prvek umístěn do rozváděče, systém ověří správnost
jeho umístění. Velmi snadno lze zjistit, které prvky
z funkčního schématu je třeba ještě do rozváděče
umístit. Umístění zařízení do rozváděče je naprosto
jednoduché, protože všechna zařízení v databázi
mají jasně specifikovaný způsob montáže či rozměry montážních úchytek. Systém kontroluje, zda
umístění prvku vyhovuje stanoveným podmínkám
a zda je rozváděč osazen podle požadavků vyplývajících z elektrického schématu, proto je přesné
umístění komponent velmi snadné.

Další výhoda
Systém Pro Panel umožňuje využívat všechny
známé nástroje a postupy inženýrské práce, které
jsou začleněné v Eplan Platform, např. makro-funkce, systémy sledování a správy změn nebo
rozhraní pro PDM (Product Data Management). Využít lze online přístup ke všem zařízením začleněným
v projektu. Jednotná databáze, jednotné rozhraní,
jednotný způsob užití: to jsou základní kameny prostorového návrhu rozváděčů, montážních skupin
a ventilových terminálů pomocí Eplan Pro Panel,
přinášející vysokou efektivitu inženýrské práce. ■

Systém usnadňuje prostorový (3D) návrh rozváděčů a dalších
montážních celků s elektrickým i fluidními zařízeními

roku 2009. Štítky budou na nemovitosti instalovat
kvalifikovaní auditoři a jejich cena by se měla pohybovat většinou v řádu jednotek tisíc korun, bude se
však lišit podle velikosti nemovitosti. Povinnost se
bude vztahovat na celé budovy, takže pokud bude
mít stavba více bytů či prostor, stačí nechat vyhotovit
pouze jeden průkaz, a nikoli pro každý byt zvlášť.
Odborníci očekávají, že štítkování může přinést problémy např. u majitelů, kteří nemají ke svým nemovitostem všechnu potřebnou stavební dokumentaci.
Upozorňují také, že majitelé nemovitostí náklady na
energetické označení zřejmě promítnou do nájmů či
prodejních cen. Dalším problémem může být samotná
vypovídací hodnota štítků a pravdivost v nich obsažených údajů, vzhledem k tomu, že jejich vydávání budou
mít na starost tzv. energetičtí auditoři, jejichž způsob
práce se velmi liší, stejně jako ceny. Z internetových nabídek vyplývá, že někteří zpracují průkaz za desetitisíce
korun, jiní nepotřebují budovu vidět a vytvoří štítek na
základě zaslaných údajů za tři tisíce. ■

Téma: Inteligentní budovy

Komfort a úspory díKy systémové technice
Na elektrické instalace v budovách jsou kladeny stále vyšší požadavky. Především z hlediska
komfortu, s ohledem na pozdější změny, a v neposlední řadě pro dosažení výrazných úspor
energií. To vše při vysoké spolehlivosti a bezpečnosti.
Požadavky uživatelů potřebné pro zajištění pro‑
vozu budovy mohou splnit různé samostatně
montované systémy. Jeden, který řídí osvětlení,
druhý vytápění, další klimatizaci apod. Každý pro
svou správnou činnost potřebuje různé snímače
a měřicí zařízení, přičemž obdobné prvky se mo‑
hou opakovat i pro několik účelů. Čím více zařízení
potřebujeme řídit, tím vyšší počet autonomních
řídicích systémů je nutné použít. Navíc tyto nezá‑
vislé systémy obvykle vzájemně nespolupracují.
Společná systémová instalace umožňuje překročit
tyto bariéry a vzájemnou podporou při řízení jed‑
notlivých funkcí výrazně zvýšit efektivitu připoje‑
ných zařízení a zároveň významně snížit nároky na
spotřebu energie. Sloučením do jedné systémové
instalace budou pořizovací náklady nižší oproti
nákladům na několik lokálních systémů a jejich
ovládání komfortnější. ABB nabízí takovýto sys‑
tém pod označením i‑bus KNX – jde o otevřený
systém, který odpovídá mezinárodním normám
a standardům a umožňuje tak vzájemnou komu‑
nikaci komponentů různých výrobců a spolupráci
s ostatními systémy.
řízení osvětlení
hlášení a přenosy
regulace vytápění
snímače

žaluzie
řízení klimatizace
centrální řízení
(počítač)

ABB i‑bus KNX je decentralizovaný systém, využívá
sběrnice, po níž probíhá adresná komunikace mezi
jednotlivými přístroji. Pozdější změny v uspořádání
přístrojů jsou snadno proveditelné, zpravidla bez
nutnosti zásahů do stavebních konstrukcí – obvykle
postačí výměna ovládacích prvků nebo doplnění
přístrojů v rozvaděčích a úprava programu systé‑
mové instalace.

Vše přehledně pod kontrolou
Vzájemnou podporou při řízení jednotlivých funkcí
se dosahuje výrazných úspor energií. Osvětlení, to‑
pení a další elektricky ovládané spotřebiče mohou
být komfortně řízeny z jednoho místa, ale i z libo‑
volného počtu míst, ručně ovládanými tlačítky,
dálkovými ovladači, telefonicky či prostřednictvím
internetu, anebo programově podle údajů sní‑
mačů osvětlení, teploty a různých dalších fyzikálních
veličin nebo podle časových programů. K jejich
řízení místo několika přístrojů stačí jediný čtyř až

osminásobný ovládací prvek. Jednoduše mohou
být vytvářeny různé centrální funkce a scény.
Systém i‑bus KNX nabízí i vazby na jiné systémy
v budově – bezpečnostní i technologické, např.
na řídicí systémy tepelných zdrojů, elektronický
systém zabezpečení budovy, požární signalizaci,
přístupový systém atd.
K zobrazování a ovládání vybraných funkcí a pro‑
vozních stavů slouží různé typy displejů nebo se
využívá počítačů s instalovaným vizualizačním soft‑
warem, případně s dotykovou obrazovkou. Stavy
požadovaných funkcí tak lze z jednoho místa nejen
kontrolovat, ale i ovládat, vytvářet časové programy
nebo scény pro ovládání osvětlení a zásuvkových
rozvodů, regulaci vytápění, ventilace a řízení pro‑
vozu spotřebičů.

proto zde vyšší náklady na systémovou instalaci
mají velmi rychlou návratnost. Důležité je řízení
osvětlení na stálou osvětlenost a hlídání maximál‑
ního odběru.
●●Hotely, ubytovací a restaurační zařízení –
Nastavení teplotního režimu v pokoji po příchodu
hosta a aktivace celého pokoje – osvětlení, tele‑
vizoru aj. spotřebičů po dobu přítomnosti hosta,
blokování topení při otevření okna, informace
o otevřeném okně na recepci.
ABB i‑bus KNX najde uplatnění dokonce i v tako‑
vých objektech, jako jsou např. církevní a histo‑
rické památky, či muzea, kde nabízí např. snadné
a přehledné ovládání vícenásobnými tlačítky, řízení
světelných scén, spolupráce s elektronickým, zabez‑
pečením objektu, a možnost integrace systémové
instalace bez stavebních zásahů do historických
objektů. ■●
www.abb.cz

Optimalizace spotřeby energie
Vysokých úspor energie pro osvětlování se dosa‑
huje samočinnou regulací jasu na stálou osvětle‑
nost s vazbou na přítomnost osob. Běžné je i vytvá‑
ření programů pro dobu nepřítomnosti (případně
simulace přítomnosti) nebo pro případ narušení
objektu nepovolanou osobou. Časovými programy
lze přepínat také různé teplotní režimy činnosti, při
delší nepřítomnosti (bez ohledu na časové progra‑
mování) je vytápění místnosti převedeno do útlu‑
mového režimu, stejně tak i při větrání. Obdobně je
řízen i systém chlazení (klimatizace). ABB i‑bus KNX
předává řídicí jednotce tepelného zdroje informace
o okamžitých podmínkách, a ta pak připravuje jen
potřebné množství tepla či chladu. Systém také
zabezpečuje, aby okamžitý odběr energie nepře‑
sáhl stanovenou hodnotu, a umožňuje blokovat
vybrané energeticky náročné spotřebiče po dobu
činnosti jiných, prioritních zařízení. Spotřeby energií
lze dálkově odečítat a tato data využít pro další
vyhodnocení a zpracování.
Využití systémové instalace ABB i-bus KNX
nabízí výhody v různých objektech:
●●Administrativní budovy – Snímače přítom‑
nosti instalované v kancelářích pro zjištění obsaze‑
nosti zajišťují, že obsazené místnosti jsou během
pracovní doby v komfortním režimu a prázdné
v útlumovém. Vizualizace dovoluje rychlý přehled
o celém objektu.
●●Průmyslové objekty – Regulace osvětlení i vy‑
tápění podle potřeb a ve vazbě na hlídání maximál‑
ního odběru s důležitým dopadem na racionální
provoz, řízení ventilačních světlíků ve spolupráci
se systémem požární signalizace, rychlé hlášení
poruch znamená rychlé odstranění závad.
●●Obchody – Řízení osvětlení na stálou osvětlenost,
nebo v závislosti na intenzitě venkovního osvětlení,
vytváření světelných scén, samočinné spínání osvět‑
lení výloh, režim vytápění podle časového rozvrhu
využívání prostor, simulace přítomnosti.
●●Zařízení pro využití volného času – Tato za‑
řízení jsou velkými spotřebiteli elektrické energie,

Jak to funguje?

Snímače: předávají informace jako např. spínací
povely nebo hodnoty fyzikálních veličin v tele‑
gramové struktuře přijímačům (akčním členům).
Telegramy (příkazy, hlášení atd.) mohou být
vyslány na libovolnou „adresu“.
Akční členy: přijmou telegramy vyslané sní‑
mači a přijmuté povely vykonají (např. sepnou
nebo upraví intenzitu osvětlení).
Systémové přístroje: Přebírají nadřazené
funkce a jsou základním předpokladem pro
komunikaci s účastníky připojenými k instalační
sběrnici.
Aby systém ABB i‑busR KNX/EIB zůstal navzdory
své komplexnosti přehledný, je rozdělen do tzv.
linií. Ty mohou být uloženy do liniové, hvězdicové
anebo stromové struktury (topologie). Každá linie
sestává až z 64 účastníků a má vlastní napěťové
napájení, takže v případě zkratu nebo výpadku
proudu je případný problém omezen pouze na
příslušnou linii. Liniovými spojkami může být
propojeno až 12 linii, v maximálním stupni je
možné rozšíření až na více než 56 000 přístrojů.
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Seriál: LASER  PRINCIPY  APLIKACE  TECHNOLOGIE  TRENDY

HLAVNÍ TYPY LASERŮ POUŽÍVANÝCH
V PRŮMYSLOVÉ PRAXI (2. ČÁST)
V současných průmyslových aplikacích se používá pět hlavních typů laserů, které jsou uvedeny v tabulce. Jednotlivé typy se pak dále dělí
podle typu buzení, provozního režimu (kontinuální, pulsní) a dalších parametrů. Každý typ má svoje výhody/nevýhody a typické aplikace
pro které je vhodný.
Laser
Nd:YAG

CO2
Diskový
Vláknový
Diodový

Vlnová délka
1 064 nm

10 600 nm
1 070 nm
1 070 nm
808–980 nm

Buzení

Efek.

LD

~7 %

lampy

~3 %

RF

~10 %

El.

~25 %

LD

~15 %

LD
El.

~30 %
~60 %

Režim

Výkon/Energie*

Typické aplikace**

CW

až 6 kW

Ř, S

Pulsní

~ mJ/ns (~100W)

Z, G

Pulsní*

~ J/ms (~600W)

S, V

CW / Pulsní

10–250 W
až 5 kW (Slab)

Z, G, Ř nk.
Ř, S

až 20 kW (průtočné)

Ř, S

CW

až 16 kW

Ř, S

CW

až 80 kW

Ř, S

QCW

~ J/ms (~1,2 kW)

Ř, S

Pulsní

~ mJ/ns (~100 W)

Z, G, M

CW

až 10 kw

S, K, N

Údržba
ano

Život. (h)
~10 000
~1000

ano

~20 000
–

ano

~10 000

ne

~100 000

ne

~15 000

Základní přehled průmyslových laserů. *U pulsních laserů se udává energie v pulsu a doba pulsu, případně střední výkon. ** Ř – řezání, S - svařování, Z – značení, G – gravírování, K – kalení,
N – nanášení vrstev, M-mikro-obrábění, nk – nekovů. Buzení LD – laserové diody. Režim CW – kontinuální.

Lasery Nd:YAG, vláknové a diskové
Tyto 3 typy laserů mají vlnovou délku ~1 µm
a patří do třídy pevnolátkových laserů (solid state)
– aktivní prostředí tvoří matrice umělého YAG
krystalu (ytrium aluminium granát) dopovaného
ionty neodymu (Nd) nebo yterbia (Yb). Hlavní
rozdíl mezi těmito typy laserů je v geometrii
aktivního prostředí (viz obr. 1) – u Nd:YAG laseru je aktivní prostředí tyčinka (délka 15-20 cm,
průměr ~mm), u diskového je to tenký disk (průměr 10 mm tloušťka 0,25 mm) a u vláknového
laseru je to dlouhé optické vlákno (délka ~m,
průměr 50–300 µm).
Ohromnou výhodou těchto laserů je možnost vést
záření s vlnovou délkou 1µm flexibilním optickým

vláknem, což velmi usnadňuje „přenos“ záření z laseru do místa procesu.
Nd:YAG laser
Z uvedených typů je to historicky nejstarší typ nasazený v průmyslu. Používají se Nd:YAG lasery buzené
buď výbojkami (LPSS – lamp pumped solid state,
viz obr. 2), nebo laserovými diodami (DPSS – diode
pumped solid state, viz obr. 3).
LPSS Nd:YAG lasery mají nízkou účinnost přeměny
elektrické energie na světelnou, neboť velká část
energie výbojky se nevyužije a přemění se na teplo
(je nutné chlazení vodou). DPSS Nd:YAG lasery mají
vyšší účinnost a lepší kvalitu svazku.
V dnešní době se LPSS Nd:YAG lasery používají
zejména v pulsním režimu pro laserové svařování

Obr. 1: 1-Nd:YAG laser, 2-diskový laser, 3-vláknový laser, 4-diodový laser. Význam šipek: Modré– chlazení, zelené– buzení,
fialové – svazek laseru. Červeně je zobrazen teplotní profil v aktivním médiu. U diodového laseru je buzení přímým elektrickým
proudem.
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Obr. 2: LPSS Nd:YAG laser. 1-zadní zrcadlo, 2-Nd:YAG krystal,
3-optické buzení, 4-výbojka (lampa), 5-chladicí kapalina,
6-keramický reflektor, 7-stimulovaná emise, 8-výstupní
zrcadlo, 9-svazek laseru

(aplikace s požadavkem hlubokého průvaru a malé
teplotně ovlivněné zóny) a vrtání (např. v leteckém
průmyslu pro vrtání ušlechtilých ocelí a slitin). Výhodou těchto laserů je vysoká energie v pulsu (až 100
J/ms), kterou tyto aplikace vyžadují. Nevýhodou je
nízká účinnost, velké nároky na chlazení, vysoké provozní náklady a krátká životnost výbojek (~1000 h).
Firma IPG Photonics nedávno představila alternativu
v podobě tzv. kvazi-kontinuálního vláknového laseru
(QCW, viz tab), který nabízí shodné parametry a současně mnoho výhod spojených s vláknovým laserem.
DPSS Nd:YAG se používají hlavně v tzv. Q-spínaném
pulsním režimu, kdy laser generuje velmi krátké
pulsy v řádech ns a průměrný výkon se pohybuje
do 100 W. Hlavní použití je pro značení a gravírování

strojírenství
kovů, plastů a dalších materiálů. V porovnání s LPSS
lasery je zde vyšší účinnost, delší životnost a menší
nároky na chlazení. Používání těchto laserů nicméně
již několik let silně klesá a jsou nahrazovány vláknovými pulsními lasery, které nabízejí v podstatě
pouze výhody.
Mezi hlavní světové výrobce průmyslových Nd:YAG
laserů patří firma GSI JK Lasers, Rofin, Lasag aj.

Diskové lasery
Jde o moderní technologii vyvíjenou především
firmou Trumpf. Princip je podobný jako u Nd:YAG
laseru, ale aktivní prostředí zde tvoří malý disk.
Výhodou je rovný teplotní profil po celém disku
(viz obr. 1), který umožňuje dosáhnout vysokých
výkonů (až 16 kW) s dobrou kvalitou výstupního
svazku, což byl právě velký problém u Nd:YAG
laserů.
Použití je zejména pro výkonově náročné operace
jako je svařování a řezání kovů. Nevýhodou diskových laserů je menší účinnost (15–20 %) a nižší
životnost oproti vláknovým laserům.

Dominantním světovým výrobcem vláknových
laserů je firma IPG, dále GSI JK Lasers, Rofin,
SPI aj.

CO2 lasery

CO2 lasery patří do skupiny plynových laserů
(aktivní prostředí je směs plynů obsahující CO2).
V průmyslu se používají lasery buzené buď radiofrekvenčně (RF) nebo elektrickým výbojem (DC –
direct current). Z hlediska uzavřenosti rezonátoru
se dělí na tzv. sealed off lasery s hermeticky uzavřeným rezonátorem a na tzv. průtočné lasery, kdy
plyn rezonátorem neustále proudí (což je nutné
u vysokých výkonů ~10 kW).
Do výkonů 5 kW jsou nejčastěji používány DC RF
CO2 lasery (difúzně chlazené, RF buzené, základní
princip viz obr. 5). Buzení aktivního plynu se provádí radiofrekvenčním vlněním probíhajícím mezi
dvěma elektrodami, které současně zajišťují díky
svojí velké ploše difúzní chlazení plynu. Tyto lasery

hoda – optická dráha je složitější, je nutná její kalibrace,
justování, jsou zde nároky na čistotu a údržbu zrcadel
atd. Hlavními světovými výrobci CO2 laserů jsou firmy
Coherent, Rofin, Trumpf nebo Synrad.

Diodové lasery
U diodového laseru se záření generuje přímo v polovodiči (GaAs, AlGaAs) v PN přechodu průchodem
elektrického proudu. Tyto mikroskopické emitery
(výkon ~mW) se skládají do řad (bars) délky mm
a výkonu ~10W, které se dále skládají na sebe do
sloupců (stacks, výkon až 600 W). Spojováním
sloupců se dosahují výkony v řádech kW. Hlavní
nevýhodou je velmi nízká kvalita laserového svazku
(velká rozbíhavost), proto nelze svazek fokusovat do
malého bodu. Výhodou je naopak vysoká účinnost
(50-60 %). Diodové lasery jsou proto vhodné hlavně
pro povrchové aplikace – svařování, navařování, kalení a nanášení vrstev (cladding). Mezi hlavní světové
výrobce patří firmy Coherent, IPG, Laserline a Dilas.

Vláknové lasery
Technologicky nejmodernější typ pevnolátkového
laseru. Aktivní prostředí je dlouhé optické vlákno
dopované yterbiem (viz obr. 4). Buzení z laserových
diod je vedeno přes optickou spojku do aktivního
vlákna a namísto zrcadel jsou zde Bragovské mřížky,
což jsou struktury vytvořené přímo na optickém
vlákně. Záření je pak z vlákna „vyvázáno“ pomocí
optického kolimátoru.
Vláknové lasery se dále dělí podle pracovního režimu na kontinuální (CW), pulsní nebo kvazipulsní
(QCW). Hlavní použití těchto typů je v tabulce.
Ohromnou výhodou vláknového laseru je jeho jednoduchost (celý laser tvoří vlastně optické vlákno),
robustnost a modularita, která je u těchto laserů
unikátní – laser je tvořen tzv. laserovými moduly
jejichž spojováním se může postupně navyšovat
výkon (dnes až 80 kW).
Další výhody jsou vysoká účinnost (30–35 %), obrovská životnost (až 100 000 h), malé prostorové
nároky, vysoká kvalita laserového svazku, nejnižší
provozní náklady ze všech uvedených typů a téměř
nulové nároky na údržbu.

Obr. 4: Vláknový laser. 1-budicí diody, 2-optická spojka, 3-Braggovská mřížka, 4-optické vlákno, 5-výstupní kolimátor, 6-svazek
laseru

vynikají vysokou spolehlivostí, dlouhou životností
a nízkými provozními náklady.
Využití CO2 laserů je pro značení, gravírování a řezání nekovů (plasty, plexi, kůže, papír, sklo apod.),
kdy nelze použít výše uvedené lasery s vlnovou
délkou 1 µm. Zde se používají výkony do 1,5 kW.
Další průmyslovou aplikací je řezání a svařování
kovů (výkony až do 20 kW), kde jsou CO2 lasery
dobře zavedeny.
Na rozdíl od laserů s vlnovou délkou 1 µm, nelze záření
CO2 laseru (10,6 µm) vést optickým vláknem a je nutné
pro vedení svazku používat zrcadla, což je velká nevý-

Obr. 3: Diodami buzený Nd:YAG laser (DPSS). 1-zadní zrcadlo, 2-kolimační optika, 3-pole
laserových diod, 4-chlazení, 5-napájení, 6-Nd:YAG krystal, 7-výstupní zrcadlo, 8-výstupní
svazek

Studené mikro-obrábění
V poslední době se začínají také používat tzv.
ultra-rychlé (ultrafast) lasery s velmi krátkými
pulsy (ps až fs), které jsou vhodné pro tzv. studené mikro-obrábění, neboť díky takto krátkým
pulsům nevzniká v materiálu tepelně ovlivněná
zóna. Těmto méně obvyklým laserům bude věnován samostatný článek v dalších dílech našeho
seriálu. ■
Ing. Miroslav Novák
LAO průmyslové systémy s.r.o.

Obr. 5: RF DC CO2 laser. 1-výstupní svazek, 2-tvarovač svazku, 3-výstupní zrcadlo, 4-chlazení,
5-RF buzení, 6-zadní zrcadlo, 7-RF excitační výboj, 8-velkoplošné elektrody.
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Pražské Průmyslové veletrhy
měly svou Premiéru
V termínu od 13.–16. března 2012 otevřelo své brány výstaviště PVA Expo Praha, aby tak
nabídlo návštěvníkům novinky a trendy z oblasti průmyslu.

Doprovodný program
Během celého veletrhu probíhaly přednášky,
konference a semináře na aktuální témata, která
byla připravována ve spolupráci s předními odborníky a významnými organizacemi z jednotlivých oborů.
Návštěvníci se tak mohli seznámit blíže s tématy
jako např. Konec vody na střeše, Nové perspektivy, výzvy, ale i úskalí pro fotovoltaické aplikace na střechách domů, Český elektrotechnický
průmysl, Aktuální situaci v OZE v ČR. Třetí den
veletrhu proběhla konference na téma Technologický den, kterou uspořádala společnost
Eaton Elektrotechnika s.r.o. Konference Off-Grid,
ostrovní systémy 2012, se pokusila nastínit vývoj
tohoto odvětví v několika příštích letech, ukázala
možnosti současných technologií a seznámila
účastníky s případovými studiemi ostrovních
režimů použitých v domácnostech i průmyslových areálech.

Elektromobilita na veletrzích

S

ouběžně probíhaly veletrhy For Electron –
mezinárodní veletrh elektrotechniky, elektroniky a energetiky, For Energo – mezinárodní
veletrh výroby a rozvodu elektrické energie a For
Automation – mezinárodní veletrh automatizační,
regulační a měřicí techniky. K těmto třem veletrhům
se v letošním roce přidal nově i mezinárodní veletrh strojírenských technologií – For Industry a For
Logistic – mezinárodní veletrh dopravy, logistiky,
skladování a manipulace.

Statistika veletrhů
Ve třech výstavních halách se prezentovalo
326 vystavujících firem. Kromě českých vystavovatelů
v jednotlivých oborech měli možnost návštěvníci
vidět také 20 zahraničních vystavovatelů z Rakouska,
Slovenska, Francie, Německa, Maďarska, Švýcarska,
Turecka, Itálie a Polska. Vystavovatele a doprovodné
akce navštívilo celkem 16 842 návštěvníků.

GRAND PRIX
o nejinovativnější výrobek
Druhý veletržní den proběhlo slavnostní vyhlášení
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vítězů soutěží GRAND PRIX a TOP EXPO v nádherném prostředí Břevnovského kláštera. Vystavovatelé
si mohli prohlédnout skvosty těchto prostor při
neobyčejné prohlídce.
Odborné hodnotitelské porotě soutěže GRAND
PRIX – For Electron, For Energo a For Automation
předsedal prof. Ing. František Janíček, PhD. Pod jeho
odborným dozorem byly uděleny ceny GRAND
PRIX za nejlepší exponáty bez určení pořadí
těmto firmám a výrobkům:
●●Kopos Kolín a.s. za Elektroinstalační krabice
dvojvstřikové
●●Lapp Kabel s.r.o. za Olflex Servo FD 796 CP
●●Road Energy (czech) s.r.o. za Malý větrný vertikální
generátor pro urbanistickou instalaci.
Porota udělila i čestná uznání, a to společnosti: Hensel, s.r.o. za KHR - systém zajištění kabelu
proti vytržení a firmě Testo, s.r.o. za Termokameru
testo 890.
Ceny za nejlepší expozici – TOP EXPO získaly
společnosti: Alexander Electric s.r.o., Kardex s.r.o.,
DCK Holoubkov Bohemia, a.s., TECON s.r.o.,
Turck, s.r.o. a Pražská energetika, a.s.

V průběhu veletrhů si návštěvníci mohli prohlédnout a také vyzkoušet řadu elektromobilů, elektrokol, elektroskútrů a dalších produktů, které s touto
problematikou souvisejí. Od společnosti PRE byl
k vidění nejen elektromobil Citroen C-Zero, ale
návštěvníci mohli nahlédnout také pod kapotu
hybridních vozů Toyota Prius Hybrid a Toytota Prius
Plug-in Hybrid.
Společnost E.ON představila elektro prostředky
jako: Smart ed, Elektroskútr E.ON e-max, elektrokola
a maketu plničky.
Na veletrhu se vůbec poprvé v ČR představil evropský automobil roku – Opel Ampera. Hybridní
soustrojí tvoří 150 k elektromotor živený li-ion
akumulátory a malým spalovacím motorem. Zajímavostí automobilu je i ocenění „World Green
Car of the Year 2011“ a 5hvězdičkové ocenění
z programu bariérových bezpečnostních testů
Euro NCAP.
Mimo tento elektromobil se představily dál např.
Škoda SuperEL, Ford Transit Connect Electric, nebo
třeba Peugeot Partner Electric.
Už nyní začínají přípravy dalšího ročníku veletrhů.
Termín konání příštích průmyslových veletrhů
v roce 2013 je stanoven na 19.–22. února. Zájemci
o účast se již nyní mohou informovat o zvýhodněných podmínkách. ■
Více informací naleznete na
www.electroncz.cz, www.forenergo.cz.
ABF, a.s., Mimoňská 645, 190 00 Praha 9
tel.: +420 225 291 136, e-mail: electron@abf.cz.
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VELETRH AMPER OCENIL NEJLEPŠÍ EXPONÁTY
SVÉHO JUBILEJNÍHO ROČNÍKU
Organizátoři letošního ročníku mezinárodního veletrhu AMPER mohou být spokojeni – od
22. do 25. března prošly branami brněnského výstaviště denně tisíce návštěvníků, aby si
prohlédli expozice více než 600 vystavovatelů z 21 zemí světa, zúčastnili se některého z odborných seminářů či konferencí v rámci doprovodného programu, nebo si mohli vyzkoušet
elektromobily od renomovaných automobilek.
V rámci 20. ročníku veletrhu proběhla tradiční
soutěž o nejpřínosnější exponát veletrhu Zlatý
AMPER 2012. Do soutěže byly přihlášeny tři desítky
exponátů z 28 vystavujících společností. Odborná
komise složená z nezávislých expertů z jednotlivých nomenklaturních oborů veletrhu udělila pěti
z nominovaných produktů nejvyšší ocenění Zlatý
AMPER 2012 a 5 dalších získalo čestná uznání pro
nejpřínosnější exponáty veletrhu.

Zlatý AMPER 2012 za nejpřínosnější
exponáty veletrhu získaly

Autoalarm „EMA“ společnosti FLAJZAR
EMA obsahuje kompletní GSM část včetně integrované antény, inteligentní senzor otřesů a náklonu,
záložní Li-Ion akumulátor s řízeným nabíjením
z 12 V palubní sítě vozidla, a umožňuje i připojení
miniaturních externích čidel, detekuje neoprávněné
startování. V případě odcizení pošle SMS a volá
majiteli, umožňuje lokalizaci a sledování polohy
vozu pomocí BTS buněk GSN sítě a odposlech prostoru. K přednostem produktu patří nulová instalace
(není třeba montáž, stačí vložit SIM a zasunout do
palubního konektoru, zařízení není nijak spojeno

s elektroinstalací vozu, vše je integrováno v jednom těle a po odpojení 12 V je provoz zálohován
z vnitřního akumulátoru), velké možnosti nastavení, přitom s maximální jednoduchostí (snadné
ovládání pomocí mobilu nebo automatický režim,
konfigurace pomocí PC nebo SMS příkazů). Unikátní
zařízení umožňuje zabezpečit libovolný automobil
a je snadno přenositelné z vozu do vozu.
Inteligentní termostat E1 společnosti UNITES
Systems
Inteligentní termostat vyvinutý pro elektrické akumulační ohřívače vody DZ Dražice přináší úsporu
elektrické energie díky samoučicímu režimu, který
během první fáze naučí zařízení na obvyklé časy
odběrů teplé vody a v následujících intervalech ji
připravuje v naučeném čase a množství. Pro topná
tělesa do 3000 W/230 V dosahuje úspora minimálně
10 %. Termostat E1 umožňuje práci v režimech v obvyklých pro akumulační ohřívače vody a navíc v mó-

dech Smart a Smart HDO, které využívají stereotypů
v užívání teplé vody. Ztráty energie v akumulačním
ohřívači jsou tím vyšší, čím vyšší je teplota vody
v něm. Proto je výhodné udržovat tuto vodu na co
nejnižší teplotě a přihřívat ji jen před očekávaným
odběrem, čímž se spotřeba přiblíží průtokovému
ohřívači, ale je zachována možnost velkého
průtoku jako u ohřívačů akumulačních.
Ohraňovaný oceľový stožiar do 400 kV
VVN vedení firmy ELV Produkt
Stožáry jsou speciálně určeny pro energetiku,
kde plní funkci nosných podpěrných bodů
rozvodu elektrické energie o napětí do 400 kV.
Dřík stožáru s 16hranným průřezem je tvořen
z několika ohraňovaných ocelových tubusů
nasunutých na sebe. Vrchní část stožáru může
být provedena ve dvou variantách – s ocelovými konzolemi a izolátorovými závěsy, nebo
s kompozitními izolátorovými (samonosnými)
závěsy, které nahrazují ocelové konzole. Výstup
na stožár je řešen žebříkem s jisticím lankovým nebo kolejnicovým protipádovým systémem.
Hybridní regulátor jalového
výkonu pro fotovoltaické elektrárny společnosti ELCOM
Jde o ucelenou výkonovou řadu hybridních regulátorů jalového výkonu kombinující výhody dynamické plynulé regulace s regulací stupňovitě
řízenou. Přitom jsou minimalizovány ztráty v regulátoru, vyloučeny rezonance na harmonických
a kmitočtech užitečného signálu HDO. Regulátor
symetrizuje proud transformátorem.
EST123-C31 – suchý typ kabelové koncovky
123 kV společnosti Pfisterer
Jde o suchý typ kabelové koncovky pro vnitřní a venkovní použití dle IEC 60B40, samoobslužný (samonosný) systém pro přídavné podpěrné izolátory. Pracuje
v rozsahu napětí Um až 170 kV, průřezem vodiče až
2500 mm2 a průměrem izolace až 115 mm, povrchová
vzdálenost je nastavitelná. Výhodou je jednoduchá
instalace - příprava kabelu a montáž koncovek se provádí na zemi, předmontovaná koncovka s kabelem je
pak vyzvednuta na stožár, kde probíhá finální montáž
EST (není potřebná žádná instalace plošiny na věži).

běhy rázových proudů s aplikací Faradyova efektu,
jako měřicí médium používá polarizovaný signál.
LED Orion typ: 591 39 03 (Elektrosvit Svatobořice)
Moderní úsporné svítidlo je určeno pro osvětlení
důlních a průmyslových prostorů (vnitřních, pod
přístřeškem i venkovních) a skládá se z tělesa, základové desky a příruby s ochranným skleněným
krytem.
Univerzálny systém zberu spracovania a distribucie informacií (T-Industry)
Poskytuje široké možnosti pro sběr všech procesních
veličin, zpracování a úpravu shromážděných údajů,
kontrolu fyzikálních omezení, výpočet komplexních
informací z dostupných údajů a také archivaci všech
důležitých informací. Umožňuje následnou distribuci získaných údajů do míst zájmu, přehlednou
vizualizaci procesů. Výhodou je jeho propojitelnost
a interoperabilita se systémy ostatních výrobců prostřednictvím protokolů otevřených
standardů.
Broadway 3D BR (Abbas)
Zařízení je první systém svého druhu na
světě schopno vizuální identifikace osoby
tak snadno, jak se lidé poznávají sami – proces identifikace zabere pouhou 1 sekundu.
A to dokonce i v pohybu – ať už při chůzi,
nebo dokonce při běhu kolem stačí pouze
letmo pohlédnout do zařízení, které porovná
zachycený obraz s databází a „vzpomene si“.
Rozpozná identitu jednoho člověka z 10 000
předem zaregistrovaných osob. Podobně jako
lidé je zařízení vybaveno systémem 3D
vision, který si pamatuje unikátní
trojrozměrnou obličejovou předlohu, ale na rozdíl od lidského způsobu pohledu je schopné oddělit
s milimetrovou přesností i nejjemnější geometrické nuance, což umožňuje mj. např. rozeznat
jinak identická dvojčata a činí tak systém Broadway
3D jedním z nejpřesnějších biometrických zařízení.
Alarm JABLOTRON 100 (Jablotron Alarms)
Zcela nový alarm s revolučním systémem ovládání
je navržen a certifikován dle EN 50131 a nabízí
komplexní ochranu nejen proti napadení majetku
a osob či požáru, ale integruje v jednom jádru
i funkce inteligentního domu (podrobněji na str. 27).

Elektromobil roku 2012
Jako novinka letošního ročníku veletrhu proběhla
také soutěž a výstava – Elektromobil roku 2012.
Z nominovaných vozů Peugeot iOn, Opel Ampera,
Nissan Leaf, Škoda Octavia green e-line, Mia electric,
Smart electric drive, Mercedes Vito e-cell, EVR R7
Electric, Fisker Karma a Ford Focus electric vzešel
nakonec jako vítěz soutěže Nissan Leaf. ■

Čestné uznání si z letošního ročníku
veletrhu odnášejí tyto exponáty:

Lighting Monitoring System (Phoenix Contact)
Přístroj, který on-line rozpozná a analyzuje všechny
důležité parametry rázových proudů při blesku nebo
při činnosti svodičů/omezovačů přepětí pro sítě vysokého napětí. LM systém (jednoúčelové zařízení
pro SCADA sledování ochranných systémů výroben,
transformoven a rozvodem el. energie) snímá prů4/2012
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Kdybychom chtěli v Česku následovat německé sousedy a vyrábět elektřinu např. pouze ve
fotovoltaických zdrojích, bylo by nutné investovat až astronomických 8 biliónů Kč. Vyplývá
to z výsledků tuzemské energetiky v uplynulém roce: solární panely, jejichž výstavba přišla
za 5 let odhadem na 150 mld. Kč, vyrobily jen 2,4 % celkové loňské produkce elektřiny.

?

Přes dotace, které mají podpořit rozvoj obnovitelných zdrojů a posílit jejich podíl na českém energetickém mixu, nebyl
růst výroby ze solárních
zdrojů větší než přírůs-

tek produkce obou českých jaderných elektráren.
V porovnání s rokem 2006, kdy u nás rozmach
fotovoltaických elektráren odstartoval, se jejich
výroba zvětšila o 2,12 TWh (mld. kWh), jaderné
bloky za stejnou dobu přidaly 2,36 TWh.

Investice do modernizace jaderných bloků činila
přitom v každé elektrárně v průměru po jedné
miliardě korun ročně, uvádějí
mluvčí JE Temelín Marek Sviták a JE Dukovany Petr Spilka.
Celkem tak jaderné elektrárny
získaly za 10 mld. investici vyšší
růst produkce než fotovoltaické
za 150 mld. Ze 2000 solárních
Česká energetika v roce 2011
Instalovaný výkon
Typ elektrárny
(v MW, k 31. 12.)
jaderné elektrárny
3 970,00
vodní elektrárny
1 054,56
větrné elektrárny
218,90
sluneční elektrárny
1 970,97
tepelné elektrárny
11 889,00
celkem
20 250,00

Výroba v GWh
v%
28 282,6
2 835,0
396,8
2 118,0
53 928,1
87 560,6

KATALOG ZAŘÍZENÍ PRO ČESKÉ SUBJEKTY
Společnost Atomstrojexport, která je s firmami Škoda JS a OKB Gidropress jedním ze tří členů
česko-ruského Konsorcia MIR.1200, ucházejícího se o tendr na dostavbu jaderné elektrárny
Temelín 3, 4, vytvořila pro české společnosti katalog zařízení, jež jsou využívány při stavbě
jaderných elektráren podle ruského modelu.
Katalog, který obsahuje více než 4000 ks zařízení, byl
předán Českému jadernému fóru a Národnímu strojírenskému klastru. Jde o další krok v budování dodavatelského řetězce Rosatomu v návaznosti na podpis
memorand o spolupráci, které společnost podepsala
s 15 českými podniky již v říjnu 2011, a která vymezují
základní podmínky dlouhodobé spolupráce mezi českými signatáři a skupinou Rosatom při výrobě, montáži
a výstavbě jaderných elektráren s reaktory typu VVER

v ČR, Ruské federaci a v dalších zemích. Katalog by
měl umožnit zapojení českého průmyslu do výstavby
jaderných bloků, kterou prosazuje Konsorcium. Skupina
nabízí evoluční projekt jaderné elektrárny VVER-1200,
který vychází z osvědčených řešení se zvýšenou bezpečností, těží ze zkušeností a je unikátní kombinací
nejmodernějších aktivních a pasivních kontrolních
systémů, což z něj podle představitelů konsorcia činí
jeden z nejlepších reprezentantů generace III+.

NĚMECKO OMEZUJE PODPORU SOLÁRNÍ ENERGIE
Od dubna, se zhruba měsíčním zpožděním oproti původnímu plánu, začíná v Německu omezení státní podpory pro elektřinu ze solárních zdrojů až o třetinu.
Podle úpravy prosazené vládními poslanci tak budou od 1. dubna u našich západních sousedů klesat
dotace pro střešní instalace. Provozovatelé solárních
elektráren na volných plochách pak získají výhodnější sazbu, pokud projekt nahlášený do začátku
března realizují do 30. června. Krácení dosavadních
dotací nejvíce postihne velké solární parky, které se
budou muset vyrovnat s 30% snížením podpory. Za
1 kWh proudu budou podle nových pravidel dostávat jen 13,5 eurocentu (3,39 Kč), fotovoltaickým
34
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megawattů přitom loni šlo do sítě 7krát méně
proudu než z temelínské jaderné elektrárny se
stejným instalovaným výkonem.
Fotovoltaika v ČR má svůj vrchol již pravděpodobně
za sebou, soudí energetický analytik Lukáš Rytíř. Nejvyššího instalovaného výkonu 1984,9 MW dosáhla
loni v dubnu, na konci roku dokonce 14,9 MW ubylo.
„Způsobilo to zřejmě výrazné snížení povinných
výkupních cen, jejichž výše přivedla do výhodného
solárního byznysu řadu firem i jednotlivců. Obdobná
modernizace, jakou nyní procházejí Dukovany –
z původních 1760 MW se výkon postupně zvyšuje
na 2000 MW – je u slunečních elektráren prakticky
vyloučena: modernizované fotovoltaické zdroje
by kvůli nové legislativě přišly o původní vysoké
výkupní ceny. Zvyšování produkce je tak odkázáno
pouze na přízeň počasí,“ dodává Rytíř. ■

instalacím na střechách subvence klesnou o 20 %
na maximálně 19,5 eurocentu (4,89 Kč) za kWh. Od
května se pak každý další měsíc v obou kategoriích
sníží o 0,15 eurocentu za kWh.
Německo je světovou jedničkou ve výrobě elektřiny ze slunce. Loni byla na jeho území instalována
solární zařízení o celkovém výkonu zhruba 7500
MW a další se očekávají i letos. Celková instalovaná
kapacita fotovoltaických modulů v Německu už
dosáhla 25 000 MW. Výroba solární elektřiny, která

Podíl na výrobě
v%
32,3
3,2
0,5
2,4
61,6
100,0

Koeficient využití
zhruba
81
31
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52
49

Vytvoření katalogu zařízení je dalším krokem v úsilí
zapojit české podniky do dodavatelského řetězce
Konsorcia MIR.1200 a společnosti Rosatom. Mají tak
šanci se prosadit nejen při dostavbě JE Temelín 3, 4,
ale i jako dodavatelé pro další jaderné elektrárny stavěné podle ruského modelu. V současnosti Rosatom
realizuje či plánuje výstavbu 30 bloků jaderných
elektráren (z nichž 9 je na území Ruské federace
a 21 je realizováno v třetích zemích) a plánuje do
nich zapojit další české a slovenské společnosti.
Za podobným účelem také proběhl v únoru v Plzni
specializovaný seminář, který představil českým
podnikům proces a podmínky jejich zapojení do
subdodávek pro jaderné projekty v Rusku a ve světě.
K 1. březnu 2012 se na základě tohoto semináře
do dodavatelského řetězce Rosatom přihlásilo
19 českých společností. ■

pokrývá zhruba 3 % spotřeby země, je ale zatím nerentabilní bez státem garantovaných výkupních cen.
Ty se ovšem promítají do zvýšené ceny pro koncové
zákazníky, kteří tak podle odhadů zaplatí ročně navíc
mezi šesti až sedmi miliardami eur (150–175 mld. Kč).
Berlínská vláda proto státní dotace pro proud z fotovoltaických zdrojů pravidelně omezuje – podobně
jako ČR. Opatření obhajuje nutnost omezit dopady
rostoucích nákladů na výrobu solární elektřiny na
spotřebitele. „Každý týden déle znamená pro koncové uživatele vyšší zatížení v miliardové výši,“ uvedl
Peter Altmaier, lídr poslanců Křesťanskodemokratické
unie (CDU). Němečtí výrobci solární elektřiny a ekologické organizace, prosazující používání energie
z obnovitelných zdrojů však tuto úpravu považují
za příliš drastickou, a proto proti ní protestovali. ■

Pramen: ERÚ

ATOM V ČESKU VEDE NAD SLUNCEM

energie

Škoda js úspěŠně dokonČila výrobu
vnitřních Částí Čínského rEaktoru

ČEZ s novým
partnErEm projEktu
ElEktromobilita

V reaktorové hale akciové společnosti Škoda JS, která je členem ruské skupiny OMZ, byla dva
měsíce před termínem dokončena kontrolní montáž vnitřních částí jaderného reaktoru typu EPR
pro 1. blok jaderné elektrárny Tchaj-šan v Číně. Firma tak prokázala svoji vysokou technologickou úroveň a připravenost realizovat významné projekty v oblasti výstavby jaderných zařízení.

Na rozvoji elektromobility v ČR spolupracuje
společnost ČEZ již s 28 partnery, mezi které patří
dodavatelé elektrických vozidel, obchodní centra či města a obce. Nejnovějším partnerem se
stala vládní agentura CzechInvest – první státní
subjekt, který se Skupinou ČEZ bude vytvářet
prostředí pro rychlý a kvalitní rozvoj bezemisní
dopravy v Česku.
Rozvoj investic, podpora nových technologií
a posílení konkurenceschopnosti České republiky na globálním trhu v sektoru elektromobility.
To jsou hlavní cíle vzájemné spolupráce Skupiny
ČEZ a vládní Agentury pro podporu podnikání
a investic CzechInvest, která se stala novým
partnerem projektu Elektromobilita.
„ČEZ a agentura CzechInvest uzavřely memorandum, které otevírá prostor pro širší spolupráci na
rozvoji elektromobility v České republice mezi
firmami a státními institucemi. Společně s agenturou CzechInvest budeme pracovat nejen na
tom, aby se elektromobilita dále popularizovala,
ale naše aktivity se zaměří i na vytváření vhodného investičního prostředí v této oblasti,“ říká
generální ředitel ČEZ Daniel Beneš.
V rámci nově uzavřeného partnerství v projektu
Elektromobilita se Skupina ČEZ a CzechInvest zaměří také na technologický a podnikový rozvoj
elektromobility na tuzemském trhu. „Budeme
rozvíjet kontakty mezi nejrůznějšími asociacemi
a českými podniky, aby na našem trhu vzniklo
kvalitní prostředí pro vývoj nových technologií
v oblasti elektromobility. Díky spolupráci těchto
subjektů navíc v Česku dojde k urychlení vývoje
elektromobility jako takové,“ vysvětluje Miroslav
Křížek, generální ředitel agentury CzechInvest.

cem roku 2011 byla na 4. bloku ustavena do betonové šachty nádoba reaktoru.
V regionu Střední a Východní Evropy je Škoda
JS stabilním dodavatelem pro bloky typu VVER
a RBMK. Loni dodala např. pohony řídicích tyčí
pro čtyři bloky maďarské JE Pakš (typ VVER 440
s projektovou životností prodlouženou na 25 let),
na Ukrajinu byly dodány modernizované lineární
krokové pohony LKP-M pro jaderné bloky Chmelnické a Záporožské elektrárny (typ VVER 1000)
a pokračuje výroba kompaktních mříží pro skladování použitého jaderného paliva (bloky 1. a 2.
Záporožské JE na Ukrajině).

…i na Západě a v Asii

Šachta aktivní zóny

V

nitřní části jaderného reaktoru typu EPR byly společností Škoda JS poprvé vyrobeny pro 3. blok finské JE Olkiluoto
v roce 2010. Objednávka na druhý Těžký reflektor
komplet vnitřních částí reaktoru
EPR byla Škodě JS zadána v květnu 2009. V souladu
s podmínkami kontraktu měl být termín dodání
zařízení v druhé polovině května 2012, nicméně na
základě návrhu zákazníka byl po důkladném rozboru
všech výrobních činností a kapacitních možností
pracovišť dodací termín zkrácen o dva měsíce.

Úspěšné projekty u východních
sousedů…

Z aktivit firmy v Západní Evropě
stojí za pozornost např. sušič
páry, který plzeňská firma vyrábí
pro 2. blok švédské jaderné elektrárny Oskarshamn. Jde o vnitřní
vestavbu zcela nového designu
pro varný reaktor, která bude
vyměněna v rámci programu
prodloužení životnosti a zvýšení
výkonu bloku.
Pro nově budovaný 3. blok francouzské JE Flamanville zase Škoda
JS navrhla zařízení na vyvážení
použitého paliva a její tým zahájil
montáž uvedeného zařízení přímo
na staveništi ve Francii. Jde svým způsobem o naprosto výjimečnou událost, vzhledem k tomu dosud byl francouzský jaderný trh výhradní doménou
tamních dodavatelů a v tomto směru byl pro cizí
firmy uzavřen.
Aktivní je rovněž v oblasti Východní Asie, kde loni
navázala přímou spolupráci s JE Tchien-wan v Číně.
Jde o elektrárnu typu VVER, která je typově velmi
blízká projektu, který bude připraven pro dostavbu
JE Temelín. Servisní tým Škoda JS slavil úspěch na
Tchaj-wanu, kde aktivoval utahovák matic hlavního přírubového spoje reaktoru JE
Lungmen. Jde o zařízení, dodané
společností před 10 lety, které však
vzhledem k průtahům s výstavbou
leželo uskladněno v extrémních
klimatických podmínkách. ■

Podíl exportu na celkových tržbách společnosti se
neustále zvyšuje a svědčí o důvěře významných zahraničních partnerů ve spolehlivost
dodávaného zařízení a schopnost
společnosti Škoda JS dodávat je ve
smluvních termínech a za konkurenceschopnou cenu.
Kromě domácích aktivit je firma
zapojena do řady významných
projektů v zahraničí. Na sousedním Slovensku je např. stěžejním
projektem v oblasti inženýringu
(objem ca. 400 mil. eur) dostavba
3. a 4. bloku JE Mochovce, kde zajišťuje dodávku hlavních systémů
elektrárny – primárního okruhu
a palivového hospodářství. Kon- Horní vnitřní části reaktoru

Projekt Elektromobilita
společnosti ČEZ
Skupina ČEZ podporuje koncept elektromobility
v souladu se strategií FUTUR/E/MOTION. Kroky,
které v tomto směru podniká, se týkají podpory
užívání elektromobilů, poskytování komplexních
služeb s vazbou na distribuční síť společnosti
s cílem je přispět k rozvoji zcela „bezemisní“
dopravy v ČR a testovat dopady elektromobility
na distribuční síť. ČEZ se v projektu zaměřuje
zejména na výstavbu dobíjecích stanic pro normální a rychlé dobíjení.

Zelená mobilita CzechInvestu
Projekt Zelená mobilita je součástí strategie
Nový CzechInvest, kterou Agentura pro podporu podnikání a investic v loňském roce představila a postupně implementuje. CzechInvest
bude v souvislosti s elektromobilitou podporovat výrobce vozidel, zřizovatele dobíjecí
infrastruktury a další společnosti, které usilují
o rozvoj technologií pro nízkoemisní a bezemisní dopravu prostřednictvím inovací a nových technologií. ■
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CLOUDOVÉ ŘEŠENÍ ŽIVOTNÍHO CYKLU PRODUKTU
Společnost Autodesk oznámila pod označením Autodesk PLM 360 nástup nové generace
cloudových služeb poskytující výkonné, dostupné a snadno implementovatelné řešení za
zlomek nákladů na tradiční PLM (Product Lifecycle Management) systémy.
Oproti tradičním PLM systémům, které jsou
z historických důvodů drahé a složité, je PLM
360, postavený na špičkových technologiích
a cloudovém přístupu, rychle a snadno konfigurovatelné řešení splňující potřeby specifických
zákaznických procesů v oblasti řízení životního
cyklu produktu. Je to rovněž první cloudové PLM
řešení zaměřené na podnikové aplikace, které
jdou za hranice konstrukčních procesů a řízení
kusovníků. Díky tomu mohou mít zaměstnanci
v nejrůznějších pracovních rolích – od plánování
a vývoje produktu až po řízení kvality, dodržování
standardů a služby – lepší přístup k produktovým
a projektovým informacím.
Kromě moderního vzhledu pro komfortní práci
uživatelů se Autodesk PLM 360 vyznačuje vysoce

efektivním přístupem ke konfiguraci systému bez
potřeby znalosti programování, což eliminuje potřebu drahých programátorů a konzultantů. Desítky
předinstalovaných aplikací automatizují podnikové
procesy napříč celým životním cyklem. S intuitivní
funkcionalitou drag-and-drop mohou uživatelé
snadno přizpůsobovat nebo vytvářet své vlastní
aplikace s ohledem na své specifické potřeby a bez
nutnosti pořizování dodatečných modulů.
Autodesk PLM 360 je ryzí cloudová aplikace se
sdíleným přístupem, vždy aktuální a kompatibilní
s jakoukoliv specifickou zákaznickou konfigurací.
IT administrátoři jsou tak osvobozeni od správy
systémů, protože uživatelé přistupují k PLM 360
z plně řízeného datového centra poskytujícího bezpečnost, vysoký výkon a možnost obnovy systému

NOVÁ INTELOVSKÁ TECHNOLOGIE PRO SERVERY
Rodina procesorů Intel Xeon E5–2600 byla navržená jako odpověď na rostoucí objem dat
v cloudu a potřeby stále více propojeného světa. Nové procesory, které nabízejí díky inovaci
v oblasti I/O špičkový výkon a efektivní využití energie, se mají stát nejen srdcem nových
serverů a pracovních stanic, ale i pohánět novou generaci úložných a komunikačních systémů.
Podle odhadů by do roku 2015 počet přístrojů připojených k internetu měl vzrůst na 15 miliard a počet
uživatelů na 3 miliardy. Očekává se, že objem globální
datové výměny poroste ročně o 33 % a přesáhne
4,8 zetabytů ročně, což je třikrát více než v roce 2011.
Každý uživatel bude generovat denně přes 4 GB dat
– tzn. zhruba stejný objem jako čtyřhodinový film
v HD. V důsledku toho se zvýší objem dat, která bude
třeba ukládat, až o 50 % ročně. Aby bylo možné tento
růst uspokojit, očekává se, že celosvětově vzroste
počet cloud serverů do roku 2015 více než třikrát.
„Růst v cloud computingu a zařízeních připojených
k internetu zcela mění způsob, jímž firmy profitují z IT
produktů a služeb, a vyvolal nebývalou poptávku
po efektivní, bezpečné a vysoce výkonné datové
infrastruktuře. Rodina procesorů Intel Xeon E5-2600
nabízí kombinaci výkonu, vestavěných funkcí a cenové efektivity. Procesory byly navrženy, aby tyto
požadavky řešily a staly se srdcem nových datových
středisek, jež budou pohánět servery, stejně jako
úložné a komunikační systémy,“ říká Diane Bryantová,
viceprezidentka společnosti Intel a generální manažerka divize datových středisek a online systémů.

Výkon s nejlepším výsledkem na watt
Procesory Intel Xeon E5-2600 podporují až 8 jader na
procesor a až 768 GB systémové paměti. Díky tomu
se výkon zvýšil až o 80 % oproti předchozí generaci
procesorů Intel Xeon. Nové procesory také podporují
technologii Intel Advanced Vector Extension (Intel
AVX), jež zvyšuje až dvojnásobně výkon výpočetně
náročných aplikací, jako jsou finanční analýzy, tvorba
mediálního obsahu nebo složité výpočty, apod. Další
36
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vestavěné technologie jako Intel Turbo Boost Technology, Intel Hyper-Threading Technology nebo Intel
Virtualization Technology nabízejí flexibilní možnosti,
jak dynamicky zvýšit výkon počítačové infrastruktury.
Moderní datová střediska
jsou nucena zvyšovat svůj
hrubý výkon, zároveň však
musí snižovat spotřebu
energie a provozní náklady. Rodina produktů
Intel Xeon E5-2600 nabízí zvýšení energetické
účinnosti o více než 50 %
oproti předchozí generaci
Intel Xeon 5600. Nové
procesory nabízejí podporu nástrojů pro monitorování a kontrolu využití energie, např. Intel
Node Manager a Intel Data Center Manager, které
konzolím pro řízení systému poskytují přesné údaje
o výkonu i o teplotě zařízení.

I/O inovace a síťové kapacity
Vzhledem k obrovskému růstu datových objemů je
klíčové, aby systémy nejen zvyšovaly výpočetní výkon, ale aby i data plynula, nabízela podporu datově
náročným aplikacím a zároveň zvyšovala pásmovou
šířku v rámci datového centra. Řada procesorů
Intel Xeon E5-2600 uspokojuje tyto potřeby díky
technologiím Intel Integrated I/O (Intel IIO) a Intel
Data Direct I/O (Intel DDIO). Intel DDIO umožňuje
ovladačům a adaptérům Intel Etherne směrovat
I/O data přímo do cache procesoru, čímž se sníží komunikace se systémovou pamětí a I/O latence. Čipy

po havárii. Kromě toho nabízí cloudový koncept
přístup kdykoliv z virtuálního či mobilního zařízení
nebo webového prohlížeče.
Systém rovněž poskytuje integraci a součinnost
s on-premise systémy včetně softwaru pro správu
produktových dat (PDM) Autodesk Vault, který
umožňuje pracovním týmům organizovat, spravovat a sledovat konstrukční CAD data, výrobní
kusovníky a změnové procesy z centralizovaného
umístění.
Oproti tradičním licenčním PLM modelům zjednodušuje Autodesk PLM 360 pořízení díky jednoduchému a dostupnému modelu předplatného. ■

Intel Xeon E5-2006 jsou rovněž vůbec první, které
přímo v procesoru nabízejí integrovaný I/O ovladač
podporující PCI Express 3.0. Tato integrace podle
výrobce snižuje latenci oproti předchozí generaci až
o 30 % a s PCI Express 3.0 dokáže ztrojnásobit pohyb
dat z procesoru a do něj, takže tyto informace lze
podstatně rychleji zpřístupňovat aplikacím, které
jsou datově značně náročné.
Vysoký výkon a pokročilé funkce, jako je netransparentní bridging PCIe a asynchronní obnova DRAM, činí
podle výrobce z rodiny procesorů Intel Xeon E5-2600
vynikající volbu pro úložná a komunikační zařízení.
Vyšší pásmová šířka poháněná virtualizací serverů
a konsolidace datové a úložné sítě vedly k využití
režimu 10 GB Ethernet. Ovladač Intel Ethernet
Controller X540 je dalším
důkazem snahy Intelu
posunout 10 GB Ethernet
do hlavního proudu, a to
hlavně snížením nákladů
na implementaci. Toto
vůbec první 10 GBASE-T
řešení postavené na jediném čipu je určeno pro
nízkonákladové a energeticky úsporné LAN na LOM
a jeho součástí je flexibilní I/O virtualizace a sjednocená síťová podpora – to vše bez dalších nákladů.
Mimořádný důraz kladl výrobce při vývoji nových
procesorů (vzhledem k jejich učení pro cloudové
prostředí) také na bezpečnost. Zabezpečený hardwarový základ pro soudobá datová centra představuje
Intel Advanced Encryption Standard New Intstruction (Intel AES-NI), který pomáhá systémům rychle
šifrovat a dešifrovat data provozovaná na široké
škále aplikací a transakcí. Intel Trusted Encryption
Technology (Intel TXT) zase pomáhá snižovat riziko
zákeřných útoků.
Rodina procesorů Xeon bude nabízena se 17 různými částmi, vedle toho budou jednopaticové části
Intel Xeon E5-1600 nabízeny pro pracovní stanice. ■
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CeBIT 2012: pohled
do BudouCnosTI IT
Na počátku březNa se Na haNNoverském výstavišti
představily NejmoderNější techNologie z oblasti ict, které
ukázaly, s čím se budeme setkávat v příštích měsících
a letech. veletrh cebit přilákal letos přes 300 000
NávštěvNíků z více Než 110 zemí.
V centru pozornosti:
cloud a sociální sítě

Tradiční desktopy v kancelářích nahradily notebooky a různá mobilní zařízení, takže pracovníci
mají i v terénu po ruce vždy potřebná důležitá
data a aktuální firemní informace. Komunikace
a spolupráce na projektech probíhá s využitím
zabezpečeného vzdáleného přístupu, a to třeba
i přes půl světa. Není už bezpodmínečně nutná
přítomnost na pracovišti, což pomohlo významně
urychlit řadu procesů.
Microsoft kromě nových Windows 8 na CeBITu
představil i projekt digitálního města, ve kterém se
mohli návštěvníci mj. podívat, jak by mohla v budoucnu vypadat komunikace obyvatel s úřady.

rou na ĆeBITu představil Vodafone má životnost
minimálně 10 let, a vydrží pracovat v teplotním
rozsahu od minus 4 do 85 °C.
I vozidla budoucnosti, využívající už dnes dostupné technologie, se na CeBITu představila např. v podobě Audi A3 doslova prošpikovaného
hi-tech systémy. Výsuvný displej nabízí nejrůznější druhy informací, vůz je vybaven i výkonným
systémem rozeznávání hlasu umožňujícím řidiči
zadávat povely nám nejpřirozenějším způsobem,
podobně jako systému rozeznávání písmen stačí
jen zadání pár prvních písmen cílové destinace,
aby poznal kam se má jet a vůz je schopen dokonce rozeznat I rukopis řidiče. Pro internetové
připojení a datové přenosy slouží výkonný 3G
modem.

V éře cloudové samozřejmě nemohlo ani toto
téma chybět, takže cloud byl logicky jedním
...i zdravotnictví
z ústředních témat letošního ročníku. Podle
Mobilní technologie (ale IT obecně) se však stále
výsledků studie zveřejněných před zahájením
výrazněji uplatňují i v další sféře: tou je zdravotveletrhu očekávají letos dodavatelé cloudových
nictví a lékařské péče. „Mobile healthcare“, čili
řešení a podpůrných systémů jen v Německu
mobilní zdravotnictví. Proto bylo také jedním
rekordní vzestup prodejů v objemu zhruba
z ústředních témat letošního ročníku veletrhu
5,3 mld. eur, což představuje zhruba 47% růst
se speciálním zaměřením na rozšířené služby
ve srovnání s předchozím rokem. A cloudový
zdravotní péče. V hale 8 se představily poslední
trh by do roku 2016 měl vzrůst až na 17 mld. eur.
novinky v této oblasti, které umožňují zdravotníToto číslo odráží početné spektrum produktů
kům uskutečnit jejich dávný sen: okamžitý přístup
připravených k uvedení na trh, založených na
ke klíčovým zdravotním datům o pacientech
prakticky neomezené úložné kapacitě cloudu.
IT mění dopravu...
a možnost jejich porovnávání, analýzy, sledování
Výraznou složku tvořila i sekce zaměřená na sociál- Doprava měla na veletrhu i svou speciální sekci vývojových tendencí apod. To vše přitom doslova
ní sítě, které se staly významnou obchodní příle- Smart mobility, v níž se představily pokročilé IT na stisk tlačítka. Technologie, které to umožňují
žitostí. To vygenerovalo celou novou oblast na- systémy pro logistiku a dopravní technologie. jsou dnes už realitou, a postupně se zavádějí do
zvanou Social business či Social Commerce,
lékařské praxe. Klíčem k mnoha z nich je přikterá na CeBITu rovněž prezentovala své
tom běžný mobil, přesněji řečeno obvykle
možnosti.
smartphone, který je však dnes již běžně
Samozřejmě to klade velké nároky i na další
dostupnou záležitostí, a systém umožňující
oblast, která měla na CeBITu 2012 silné zastoupropojení s databází lékařských informací
a možností jejich rychlého vyhledávání.
pení: bezpečnost. Podle průzkumu asociace
BitKom nepovažuje jedna ze tří firem úroveň
Není to sice tak prvoplánově efektní jako
zabezpečení svého IT za dostatečnou. A zanapř. robotické operace, ale telemedicína
tímco 95 % z oblasti ICT má pro své IT připravyužívající mobilních zařízení, které jsou
ven plán pro zotavení po katastrofě (disaster
vybaveny speciálními doplňky (např. jedrecovery), totéž lze říci jen o polovině firem
noduše použitelnými senzory) umožňující
z jiných odvětví. Na veletrhu se představily denapř. sledování či získávání údajů o klíčosítky firem a řešení zaměřených na tuto oblast, britská firma robothespian předvedla pokročilý systém rozeznávání hlasu
vých tělesných funkcích apod., bude zřejmě
nabízejících bezpečnostní řešení pokrývající pro roboty. i když návštěvníky lákaly do expozic efektní futuristické prvky, sku- již v blízké budoucnosti faktorem, který výcelou škálu zařízení od mobilů a notebooků tečná síla řešení představovaných na cebitu se skrývala v mnohem nenápad- razně posune podobu současné medicíny
Foto: hm
až po datacentra. Mezi nimi mají významné nější podobě stále výkonnější technologické infrastruktury.
dále. Řada přístrojů už nebude výhradní
místo mj. i české firmy a vývojáři.
doménou lékařských ordinací, ale lidé je
IBM představila systém Secure Desktop, umožňující Jejich cílem je poskytnout např. včasné varování budou mít i doma a lékař tak bude moci např. dáluživateli přístup na svůj počítač (včetně jeho OS, před blízkým nebezpečím – např. před místem ne- kově stanovit diagnózu, poradit vhodný postup, či
aplikací a dat) z libovolného místa – pomocí tyčinky, hody, vznikem kolon nebo jiných rizik ohrožujících záchranka bude vyjíždět k pacientům v kritických
která zprostředkuje bezpečným připojením přístup plynulost dopravy na pozemních komunikacích, situacích již s informacemi, které výrazně urychlí
různé procesy.
k jeho datům v cloudovém úložišti. „Věříme, že lidé a nabídnout okamžitě alternativní trasu.
se nechtějí připojovat např. na letištích či na cestách Inteligentní automobilní řešení budou těžištěm Nechyběly ani další zajímavosti. Kontroverzní rozpomocí velkých zařízení, protože je to nepraktické budoucí logistiky od kontroly semaforů až po hodnutí fotbalových sudích už by mohla patřit mia nepohodlné, takže preferujeme přístup, který speciální aplikace zobrazující řidičům v reálném nulosti díky mikročipu uvnitř míče, který poskytne
jednoduše učiní i z počítače, který jste předtím čase nejrůznější potřebné informace, např. na v reálném čase přesné informace o poloze míče,
v životě neviděli, bezpečné a důvěryhodné zařízení HUD displeji promítaném na sklo. Po roce 2015 jeho držení, průchodech a střelách, stejně jako
pouhým zastrčením speciálního prvku, jež z něj se předpokládá rozsáhlé uplatnění technologií rychlosti hráče a vzdálenosti, kterou urazil.
učiní na určenou dobu váš vlastní počítač. A poté, s označením M2M, tedy machine-to-machine, Představila se ale i novinka pro příznivce tabletů,
co se po chvíli odpojíte, za sebou nezanechá žádná která bude zajišťovat komunikaci mezi stroji a vy- umožňující používání těchto zařízení v dešti – vovaše data. Vše je záležitostí kryptogtrafické techno- bavování vozidel speciálními čipy umožňujícími děodolný produkt firmy Fujitsu, který vydrží půl
logie v tyčince,“ říká Sean Rooney, výzkumník IBM. přístup k řadě tzv. in-car služeb včetně např. au- hodiny i pobyt v metrové hloubce a může potom
Pružné nástroje, které nabízí technologie v oblasti tomatického nouzového přivolání pomoci při bez problémů fungovat. Na japonském trhu by se
ICT zrevolucionalizovaly trh práce i práci samotnou. nehodě. Globální SIM karta pro tyto systémy, kte- měl už brzy objevit. ■
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Průmysl se v Hannoveru Představí v zeleném
Již zanedlouho se otevřou brány hannoverského veletržního areálu, aby ve dnech 23.–27. dubna
přivítaly vystavovatele a návštěvníky hlavní světové veletržní přehlídky – prestižního komplexu
průmyslových veletrhů Hannover Messe 2012. O letošním ročníku a jeho hlavních tématech
nám řekl pan Oliver Frese, nový ředitel veletrhu, s nímž jsme se sešli ke krátkému rozhovoru
při jeho návštěvě v Praze.
2009 jsme měli Wind, ve 2010 veletrhy MobiliTech
a CoilTechnika, v následujícím roce 2011 pak Metropolitan Solutions, řešení pro města – to jsou výsledky
posledního vývoje. Všechna tato témata se stala
pevnou součástí Hannoverského veletrhu. Jako příklad bych uvedl veletrh Wind (Vítr), který nastartoval
v roce 2009 velice intenzivně: 155 vystavovatelů na
více než 6900 m2 čisté plochy. Už druhá akce v roce
následujícím s sebou přinesla 220 vystavovatelů
na více než 9700 m2 a přes 82 000 návštěvníků
potvrdilo, že se tato událost stala tahounem mezi
technologicko-průmyslovými veletrhy.

Je ze seznamu přihlášených vystavovatelů
znát už signál zotavování z krize nebo naopak
obavy z příštího vývoje?
Hannover 2011 byl nejlepší v posledních dvaceti
letech. Více než 5,7 milionů obchodních kontaktů
a přes 4000 inovací – tím veletrh zdůraznil své vedoucí postavení v oblasti těchto technologických
veletrhů. Na této vlně se přeneseme i do letošního
ročníku, očekáváme nadále pozitivní příliv. Nosná
odvětví – strojírenství a elektroprůmysl slibují stabilní růst, věříme, že tento příslib naplní naši vystavovatelé i na Hannover Messe 2012.
Na detailní statistiky je samozřejmě ještě brzo,
do veletrhu ještě nějaký čas zbývá, ale přesto:
které země projevily největší zájem o účast na
letošním ročníku a jaký je zájem o účast celkově?
Očekáváme 4500 vystavovatelů, 50 % ze zahraničí, zastoupeno bude 60 zemí. Tím tento veletrh
– stejně jako v minulosti – potvrzuje svůj velký
význam z hlediska internacionality.
V roce 2011 byla nejvýraznější účastnickou zemí
Čína, která je letos dokonce přímo partnerskou zemí
veletrhu, a Itálie, dále pak Francie, Turecko, Indie,
Taiwan, USA a Nizozemí, které patřily k nejsilnějším
vystavovatelským zemím. Podle dosavadních prognóz budou tyto státy i letos na špici.
Do portfolia veletrhů přibyly v uplynulých
letech některé novinky, lze už zhodnotit, jak se
osvědčily, a zda si nové veletrhy už našly mezi
vystavovateli a návštěvníky svou klientelu?
Každoročně pracujeme s našimi mezinárodními
partnery na vývoji Hannoverského veletrhu, aby
pokýval aktuální požadavky a trendy, tím pádem je
veletrh každým rokem flexibilně obměněn. Našim
cílem je být co nejblíže službám a průmyslu. V roce
38
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Jakou speciální novinku připravili organizátoři
pro letošní ročník? Veletrh se podle všeho ponese ve znamení „eko“. Co si můžeme představit
pod hlavním tématem „Greentelligence“ a kde
všude se s ní na veletrhu bude možné setkat?
Na dosavadní vývoj samozřejmě navážeme i v roce
2012, který bude ve znamení ekologicky příznivých
technologií. Kromě premiéry Industrial GreenTec to
doloží také tématika Greentelligence. Je to spojení tří
současných podnikatelských prvků. Za prvé: podniky
používají energeticky účinnou výrobu a výrobky,
aby snížily náklady a emise. Za druhé: firmy vyvíjejí
ve své vlastní režii součásti, prvky a postupy - které
budou prezentovat na veletrhu – jež zajistí výrobu
s účinnějším využíváním zdrojů a energií. Za třetí:
V rámci globální konkurence tak podniky získají
konkurenční výhodu tím, že jednají komplexně zdrojově, energeticky a materiálově efektivně.
Takže ústřední téma Greentelligence – „zelené inteligence“ a nový veletrh Industrial GreenTec se
ponesou v duchu zelené technologie v průmyslovém použití a toto pojetí uživatelsky zodpovědných
technologií bude i hlavní linkou na Hannover Messe, aby se dostalo do povědomí široké veřejnosti.
Jsem přesvědčen, že se stane hlavním motorem
expanze v zavádění technologií přátelských k životnímu prostředí. Již v této chvíli je to „separátní
veletrh“ v rámci Hannover Messe – jeden z osmi
hlavních, které letos ve veletržním komplexu máme
– a díky dosavadnímu velkému ohlasu lze počítat
s tím, že se tato akce bude opakovat každým rokem.
Tématem energie z obnovitelných zdrojů se Hannover Messe zabývá ostatně mnoho let a v posledních
šesti letech jsme v této oblasti zaznamenali zdesetinásobení počtu účastníků.
Partnerskou zemí Hannover Messe 2012 je
Čína, to je opravdu velké sousto, v jakém rozsahu a oblastech se v Hannoveru „Říše středu“
představí?
Čína, jako druhá ekonomicky nejsilnější velmoc, přispívá z globálního hlediska významným dílem do
rozvoje nejrůznějších průmyslových sfér, proto s ní
máme v rámci Hannover Messe intenzivní partner-

ství. Je to vůbec poprvé, kdy v rámci partnerských
států podepsaly vlády dvou zemí dohodu o podpoře
tohoto partnerství v rámci veletrhu. Greentelligence
bude také hlavním pilířem prezentace Číny, jako
doklad o jejím hospodářském posunu, schopnosti
pohotově reagovat na stávající trendy a přicházet
s inovacemi. Hlavními body jsou trvale udržitelná
energie, inteligentní elektrické sítě, elektromobilita
a zelené výrobní postupy. Těšíme se, že Čína bude
zastoupena celoplošně v rámci všech osmi hlavních
veletrhů a očekáváme, že jeden z deseti vystavovatelů
Hannover Messe 2012 bude z Číny. Zastoupení bude
mít prakticky ve všech oblastech. Pořádáme fóra,
kongresy, večerní akce. Abych uvedl alespoň jednu
konkrétní - například Výbor německé hospodářství
Asie/Pacifik společně s našimi čínskými partnery organizuje německo-čínské obchodní fórum.
Významnou součástí HM je tradičně sekce
zaměřená na vědu a výzkum, jaké možnosti,
příležitosti a novinky nabídne Research &
Technology letos?
Významná součást HM je už tradičně věnována
vědě, vývoji a podpoře vysokých škol. Jeden z odborných veletrhů – Research & Technology nabízí
přehled novinek v této oblasti. S více než 400 vystavovateli na 8000 m2 je přesvědčivým důkazem
toho, jak důležité a neopominutelné jsou inovace
a vývojářství i v ekonomicky obtížných dobách. I zde
letos v široké míře figuruje spojení „Green & Intelligence“. Soustředí se na nové materiály, konstrukce,
výrobní techniky a procesy šetřící zdroje a životní
prostředí, účinné a trvale udržitelné. Ústředními
pojmy budou mobilita a výzkum, nanotechnologie, bionika, adaptronika, organická elektronika. ■

Volné Vstupenky na Veletrh
pro čtenáře TechMagazínu, kteří plánují návštěvu Hannover Messe 2012 připravilo české
zastoupení veletrhů ve spolupráci s redakcí
MOžNOsT získaT VOlNOu VsTuPeNku.
Po kliknutí na link uvedený na webu
www.techmagazin.cz se zaregistrují a volná
vstupenka jim bude zaslaná obratem na jejich
e-mail uvedený při registraci.
Tu pak stačí si jen vytisknout na tiskárně
a použít ke vstupu na výstaviště.
Vstupenka slouží také jako jízdenka
na místní dopravu v Hannoveru k cestě
na výstaviště a zpět, stačí před nástupem
do dopravního prostředku vyznačit
příslušné datum návštěvy.
Podrobnější informace lze získat
na www.hf-czechrepublic.com
e-mail: info@hf-czechrepublic.com
tel.: 220 510 057, fax: 220 517 837
případně na www.hf-czechrepublic.com.
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Dočkáme se neviDitelných materiálů?
Tým výzkumníků z Harvardské univerzity vyvinul v projektu podporovaném Kanceláří vědeckého výzkumu US Air Force výrobní proces, který může být použit pro výrobu materiálů
s vlastnostmi neviditelnosti.
Podle informace Harvard’s School of Engineering
and Applied Sciences, kterou přinesl britský magazín
The Engineer byly odstraněny významné překážky
ve vývoji pokročilých materiálů, ohýbajících světlo
nekonvenčními způsoby, označovaných jako tzv.
metamateriály. Výzkumníci využili výkonný laser
s extrémně krátkou vlnovou délkou aby vytvořili
trojrozměrné vzorky na miniaturních tečkách stří-

Experiment v laserové laboratoři Prof. Erica Mazura na
Harvardské univerzitě s využitím femtosekundového laseru
vytvořil nový proces použitelný pro výrobu metamateriálů.

bra v materiálu, o němž se předpokládá, že umožní
výrobu futuristických optických zařízení, která se
budou zdát jako neviditelná a fungovat podobně
jako např. mytický „plášť neviditelnosti“.
Proces popsaný v časopise Applied Physics Letters
přenáší kovovou litografii v nanorozměrech do tří
dimenzí – a s rozlišením dostatečně vysokým pro
praktické metamateriály.
„Když chcete hrubý metamateriál viditelný v infračerveném světle, potřebujete vložit částečky
zlata nebo stříbra do dielektrika a udělat to ve 3D
s vysokým rozlišením. Tento experiment demonstruje, že dokážeme vytvořit stříbrné body nespojité
v osách X, Y, a Z. Není žádná jiná technika, která by
to umožňovala. Schopnost vytvořit takovéto vzorky
nanostruktur ve 3D je velkým krokem kupředu k vý-

robě metamaterilů,“ vysvětluje princip vedoucí výzkumného týmu Kevin Vora, postgraduální student
na Harvardské škole techniky a aplikovaných věd.
Výzkumníci použili femtosekundový laser, aby prozkoumali jak dokáže velmi tenký těsně zaměřený
mocný proud světla změnit elektrické, optické a fyzikální vlastnosti materiálu. Zatímco konvenční laser
svítí na průhledný materiál a světlo jím prochází
přímo s lehkou refrakcí (odklonem), femtosekundový laser je speciální, protože emituje svazek fotonů jasný jako povrch slunce ve výboji trvajícím
pouze 50 kvadriliontin sekundy. Namísto prosvícení
materiálu je energie zachycena uvnitř něj, a vybuzuje elektrony v materiálu, čímž se dosahuje jevu
označovaného jako nelineární absorbce. V „kapse“
kde je uzavřena energie, dochází k chemické reakci
permanentně měnicí vnitřní strukturu materiálu.
V procesu tým zkombinoval dusičnan stříbrný, vodu
a polymer s označením PVP v roztoku, který byl
zahřát na skleněné desce. Polymer pak obsahoval
ionty stříbra, které přiměly úzce směrované laserové
výboje ke zformování nanokrystalů stříbrného kovu
na polymerové matricí.
Při předchozí práci nebyla potřeba částečné kombinace chemikálií ve správné kombinaci zřejmá.

Nová laserová výrobní technologie umožňuje vytvářet
přesně rozmístěné nespojité stříbrné nanočástice ve 3D
uspořádání podpořené polymerovou matricí, což může být
klíčovým prvkem ve vývoji metamateriálů.

vysílání viDea a tv v síti lte
Ve spolupráci s firmou Qualcomm představila společnost Ericsson technologii eMBMS (Multimedia Broadcast Multicast Services). Jde o pokročilé vysílání v síti LTE, které je vysoce
efektivním prostředkem k vysílání obsahu více uživatelům současně.
Nově vyvíjená technologie nabízí možnost
významně snížit náklady na distribuci multimediálního obsahu – streamovaného videa i obsahu
přenášeného v době mimo špičku, ukládaného do
paměti mobilního zařízení a přehrávaného v době,
kterou si uživatel sám zvolí.
Zavedením technologie eMBMS, která umožňuje
efektivněji využívat dostupné radiové spektrum
a mobilní sítě, budou moci mobilní operátoři uvolnit
kapacitu sítě a maximálně efektivně nabízet služby,
jako např. televizní vysílání, streamované video,

podcasty nebo aktualizace softwaru, určené velkému počtu mobilních zařízení a set-top boxů. To
rozšiřuje základní sadu funkcí sítě LTE a umožňuje
poskytovat vysílání společně se službami vysílání
pouze pro jediné zařízení (tzv. unicast).
Technologie eMBMS může být zvlášť užitečná během
živých akcí, např. hudebních koncertů či sportovních
zápasů, kdy miliony spotřebitelů současně sledují
stejný obsah a kdy lze tuto technologii pro uživatele
zařízení v síti LTE využít k vysílání doplňkového obsahu, např. záběrů kamer z jiných úhlů. Očekává se, že

Povrchová nanostruktura na skleněné desce – tyto struktury
s unikátními vlastnostmi mohou sloužit jako základ pro
výrobu metamateriálů měnicích optické parametry světla
a naše vnímání vizuálního obrazu.

Vědci někdy kombinují dusičnan stříbrný s vodou,
aby získali stříbrné nanostruktury, ale tento proces nevede ke strukturální podpoře ve 3D. Jiný
proces kombinuje dusičnan stříbrný, vodu PVP
a ethanol, ale vzorky při vytváření krystalků stříbra
v polymeru tmavnou a velmi rychle degradují.

Efekt metamateriálu je obdobný jako při obtékání vody
kolem objektu, kdy se proudy setkávají na druhé straně za
objektem, takže se opticky zdá, že objekt tvořící tuto
překážku vlastně neexistuje. Metamateriály působí
obdobným způsobem na světlo, čímž je objekt uvnitř pro
naše vnímání v podstatě neviditelný.

S etanolem probíhá reakce příliš rychle a nekontrolovatelně, zatímco Mazurův tým potřeboval krystaly
v nanometrickém měřítku, izolované a rozmístěné
trojdimenzionálně s vysokou přesností. „Měli jsme
štěstí, byla to otázka odstranění reagentu. Největším
překvapením bylo, jak jednoduché to je – stačilo
toho prostě použít méně“, komentoval úspěch
experimentátorů Kevin Vora. ■

komerční produkty podporující technologii eMBMS
budou uvedeny na trh v roce 2014.
Není to jediná novinka Ericssonu. Na jarním kongresu
MWC v Barceloně představila firma unikátní systém,
umožňující ztrojnásobit kapacitu pro odesílání dat
u technologie HSPA, která je pro operátory klíčovým
prostředkem k poskytování mobilního vysokorychlostního a vysokokapacitního připojení využívaného pro
pokročilé internetové služby. Zvýšení rychlosti bezdrátového odesílání dat u zařízení pracujících paralelně
v jedné buňce s přibližně 4 Mb za vteřinu na více
než 12 Mb/s dosáhl Ericsson propojením komerčně
dostupného software Interference Suppression
a vylepšených základnových stanic, které byly upraveny
pro využití 4 antén na buňku. Tato kombinace skokově
zvyšuje komfort koncových uživatelů a kapacitu pro
odesílání dat, ale nevyžaduje modernější mobilní
telefony nebo zařízení pro spotřebitele. ■
/vl/
4/2012
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Čtyřicetičlený výzkumný tým z indického
Centra nanovědy a molekulární medicíny
(ACNSMM), pod vedením doktora Vinod
Gopala, vytvořili systém nazvaný Amrita
Smart. Novinka si svou premiéru odbyla
na konferenci o nanotechnologiích ve sluneční energetice Nanosolar 2012, která se
konala v únoru letošního roku v indickém
státě Kérala.
Prototyp zařízení využívající běžných sériově vyráběných součástek, které byly doplněny speciální
elektronikou pro korektní funkci je podle slov
jeho tvůrců prvním svého druhu na světě, který
integruje fotoelektrické prvky i úložiště elektřiny.
Novinka by měla pomoci řešit tradiční problém

při výrobě solární energie: její nevyrovnanost,
a napájení spotřebičů i v noci.
Obecná idea produktu je shodná s principem japonské práce z roku 2004 – fotokondenzátorem,
který sbírá energii slunečních paprsků. V panelu
Amrita Smart jsou obsaženy fotovoltaické prvky,
pod nimiž jsou umístěny superkondenzátory. „Využili jsme superkapacitory a úložné zařízení integrované do solárního článku. Systém může pokrýt
energetickou potřebu domu a uchovat energii až
týden, což může být zvlášť užitečné při oblačném
nebo deštivém počasí,“ říká doktor Shantikumar
Nair, jeden z tvůrců zařízení, a poukazuje, že výroba
a ukládání energie musí jít ruku v ruce.
Patentovaný koncept umožňuje napájet laptop

Ibm dokáže „stlačIt“ ukládání dat
až na úroveň atomů
Vědcům z IBM Research se podařilo uložit
data v pouhých dvanácti atomech. Postarali
se tak o nejnovější úspěch ve 30leté historii
nanotechnologického výzkumu. Dosažené
množství je výrazně – o několik řádů – nižší,
než řešení, které paměťová zařízení vyžadují
dnes, kdy k uložení jediného bitu potřebují
asi milion atomů.
Vědci se zaměřili na nejmenší známou jednotku
pro ukládání dat – atom. Podařilo se jim dokázat,
že pomocí magnetické paměti je možné údaje
ukládat s nejméně 100krát větší hustotou než
je tomu u současných pevných disků a pevných
paměťových čipů. Aplikace založené na nanostrukturách vystavěných atom po atomu, využívající
nekonvenční formy magnetismu zvané antiferomagnetismus, by mohly v budoucnu umožnit
ukládat na stejném prostoru až 100násobně více
informací než dnes.

Zmagnetizované atomy
Feromagnety, jejichž jedním z mnoha využití
jsou třeba známé magnetky na ledničce, využívají atomy jejichž magnetické působení (spin) je

foto: ACNSMM

IndIčtí výzkumnícI představIlI solární
baterIe s ukládáním energIe

nebo mobilní telefon poté, co je vystaven slunci
po dobu více než čtyř hodin. Hmotnost těchto
panelů je zhruba 200 g.
Ve větší budoucí verzi budou moci být články Amrita Smart vyráběny v podobě solárních kachlíků
či panelů a pomáhat zjednodušit napájení budov
namísto jednotlivých akumulátorů, prohlašují indičtí
vědci. Domnívají se, že na trh by se měla novinka
dostat v průběhu roku až dvou. „Budou vyráběny
s využitím tenkovrstevných superkondenzátorů
a uhlíkového rámu a v průběhu roku bychom je
chtěli rozšířit do celého světa, uvedl Nair. ■

forma zmenšování bude v budoucnu vzhledem k určitým zásadním fyzickým omezením
neudržitelná. Pro zachování vysokého tempa
inovací je proto nutné hledat další alternativní
přístupy. Schopnost pracovat na úrovni atomů
a vytvářet věci ve směru „bottom up“ by mohlo
přinést zcela zásadní znalosti nezbytné pro vývoj
menších, rychlejších a energeticky úspornějších
zařízení. Nová technologie by tak měla otevřít
cestu ke zcela nové třídě paměťových zařízení,
ať již pro využití v podnikových serverech, běžných mobilních telefonech, počítačích či jiných
přístrojích.

Lákavý příslib budoucnosti
orientováno ve stejném směru. Hlavní překážkou
při miniaturizaci na úroveň atomů je však vzájemné působení mezi oblastmi, které reprezentují
jednotlivé jedničky a nuly (bity) ukládané informace. Vědci využili přirozené vlastnosti antiferomagnetických atomů, kdy magnetické působení
sousedních atomů je opačné. Pomocí 12 atomů
pak vytvořili reprezentace bitů, které mohou být
umístěny podstatně blíže.
Přestože technologie využívající křemíkové
tranzistory se stala levnější, kompaktnější a výkonnější než kdy dříve, dosavadní konvenční

Například namísto 1 TB současných disků bude
mít zařízení v podstatě stejné velikosti kapacitu
100 či 150 TB. Chce to ovšem ještě maličkost:
vyvinout zařízení, které by nevyžadovalo tak výkonné chlazení. K udržení stabilního stavu vzorku,
který dokáže stvořit 12atomovou stabilní mřížku,
totiž vědci potřebovali teplotu pár stupňů nad
úrovní absolutní nuly. Jako realističtější cesta jim
proto připadá řešení, kdy se spokojíme s uložením
informace ve větším počtu atomů za běžných
„nelaboratorních“ podmínek – pro obdobnou
strukturu za zhruba pokojové teploty je zapotřebí
150 atomů. Podrobnější informace na stránkách:
www.ibm.com/atomicscalememory. ■

Jak revoluční technologie ukládání dat funguje:

Jeden bit informace je tvořen 12 atomy
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Pomocí skenovacího tunelového mikroskopu, jehož špička je ...a sestavením do osmičkové (bajtové) struktury, která je
schopna změnit polaritu atomu, se změní fyzikální
nejbližším prvkem nosiče informace, je převedou do binární
Foto:IBM
parametry atomů v mřížce...
soustavy jedniček a nul.
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Britští vědci pracují na nových
vodíkových technologiích
Výzkumníci z University College London (UCL) a Imperial College London (ICL) vyvinuli novou
metodu výroby palivových článků a věří, že nová technologie umožní zlevnit jejich výrobu
téměř o třetinu oproti současným, a kromě výrazného snížení výrobních nákladů zlepší
i jejich spolehlivost.

Vodíkové mikrokorálky jako palivo
budoucnosti?

tloušťku buňky, ale teče do stran, což znamená, že
má velmi dobrou toleranci. Takže jedna z těchto
vrstev může selhat, aniž by došlo ke kolapsu celého
systému,“ řekl Dr. Daniel Brett z katedry chemického
inženýrství UCL pro magazín The Engineer.
Vědci doufají, že se jim podaří vyvinout palivové
články tohoto typu pro tři různé oblasti aplikací:
přenosnou spotřební elektroniku, kombinované
tepelné a palivové články a pro vozidla. Výzkumný
tým již předvedl v laboratorních podmínkách palivový článek operující s napětím několika wattů, což
je dostatečná hodnota např. k napájení přenosných
elektronických zařízení. Vědci se nyní zaměřují na
vývoj kombinovaného tepelného a palivového
článku s napětím ~1KW, který by chtěli představit
koncem roku 2012 a prototyp palivového článku
pro automobily, jehož představení plánují koncem
příštího roku.

než benzín a jeho spalováním nevzniká nic než voda.
Naše nové materiály pro ukládání vodíku nabízejí
skutečný potenciál pro pohon aut, letadel a dalších
vozidel, lepší než nyní používané uhlovodíky.”
Současné metody ukládání a uchovávání vodíku
jsou ovšem drahé a nepříliš bezpečné. Aby se tento
problém vyřešil, navrhli vědci z Rutherford Appleton Laboratory poblíž Oxfordské univerzity cestu,
jak ukládat vodík s vysokou objemovou hustotou
do miniaturních “korálků”. Ty by pak bylo možné
nalévat nebo čerpat do nádrží jako kapalinu. Na
rozdíl od existujících „zelených“ paliv by novinka
nevyžadovala nutnost úprav současných vozidel
pro provoz na nový typ paliva.
Stephen Volker, výkonný ředitel firmy Cellar Energy,
která zmíněnou technologii vyvíjí je přesvědčen, že
nové řešení bude fungovat v dnešních automobilech: „Vyvinuli jsme mikroperličky, které lze použít

Nejde však o jedinou britskou aktivitu v oblasti
vodíkových technologii. Už loni přinesl list Daily Mail
informaci o dalším zajímavém projektu: londýnští
vědci pracují na vývoji “umělého benzínu”, který by
byl výrazně levnější a neobsahoval uhlík. Precizují
recept na palivo založené na vodíku, které by bylo
použitelné v motorech normálních aut a stálo zlomek ceny konvenčních fosilních paliv.
S vodíkem, který v sobě neobsahuje problematický
uhlík jako ropná paliva, by takováto pohonná hmota
budoucnosti nevytvářela při spalování žádné škodlivé emise, a byla tak prospěšnější pro životní prostředí stejně jako pro peněženky řidičů. Podstatnou
otázkou je samozřejmě i cena a tu odhadují autoři
návrhu na zhruba polovinu současných nákladů ve
srovnání s běžnými palivy. Energie z vodíku by přitom mohla být využita bez problémů se spalováním
benzínu nebo kombinována s kyslíkem v palivových
článcích pro výrobu elektřiny.
Professor Stephen Bennington, vedoucí výzkumného
týmu uvedl: “V určitém smyslu je vodík perfektní palivo. Na hmotnostní jednotku má třikrát více energie

Řešení nabízejí hydridy
a nanotechnologie
Komplexní chemické hydridy které nyní existují, obsahují vodík v koncentracích vysoko nad 10 % hmotnosti – např. amoniak-boran obsahuje 19,6 % vodíku,
je 12 % hm které se uvolňují při teplotách pod 150 °C.
Nicméně, tyto materiály mají pomalou desorpční
kinetiku a mohou uvolnit další chemické látky, např.
čpavek nebo borazin, které by mohly palivový článek
„otrávit“. Mnohé z nich je také obtížné zvládnout,
protože se ve vzduchu rychle rozkládají. Tyto problémy mohou být řešeny pomocí nanotechnologie.
Cella Energy vyvinula metodu pomocí low-cost
procesu zvaného koaxiální elektrospinning nebo
electrospraying. Ten uvězní komplexní chemické
hydridy uvnitř nanoporézního polymeru, urychluje kinetiku desorpce vodíku, snižuje teplotu,

při které dochází k desorpci a filtruje většinu, či
všechny škodlivé chemikálie. To také chrání hydridy před kyslíkem a vodou, aby bylo možné s nimi
manipulovat na vzduchu v běžných podmínkách.
Koaxiální elektrostatický proces je jednoduchý
a průmyslově škálovatelný. Umožňuje vytvoření
nanoporézních polymerů naplněných chemickými
hydridy v podobě mikrovláken nebo korálků v řádu
mikronů. Díky tomu je možné s nimi manipulovat jako s tekutinou, což nabízí řadu příležitostí.
Výzkumníci jsou přesvědčeni, že tato technologie
pomůže vyrobit levný, složený materiál, umožňující
bezpečnou manipulaci na vzduchu, při nízkých
teplotách a tlacích a s dostatečně vysokou koncentrací vodíku.
●●Současný kompozitní materiál používá amoniak
boran (NH3BH3) jako hydrid a polystyren jako polymerové nano řešení. Amoniak boran v normál4/2012
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Hlavní rozdíl oproti v současnosti používanému systému, který využívá k dosažení vyššího výstupního
výkonu jako tradiční vodiče bipolární ocelové plátky
mezi jednotlivými buňkami oddělenými od sebe
membránovou elektrodou, jsou tyto těžké kovové
konstrukční prvky nahrazeny tištěnými integrovanými obvody (printed circuit boards - PCB). Bipolární
ocelové destičky tradičně slouží jako vodiče mezi
jednotlivými články. Princip spočívá v začlenění elektronové membrány do desek tištěných obvodů, který
se vzhledem podobá základní desce v běžném PC.
Tento nový typ palivových článků, který by měl
být lehčí než současné technologie, bude nabízet
stejnou nebo lepší hustotu ve srovnání s dnešními
palivovými články. Klíčem PCB technologie je její
techničnost: “Máme zcela nový způsob jak dávat
dohromady palivové články a byli jsme překvapeni,
jak levné tyto věci jsou. Cena ale není jediná důležitá
věc, je to i kapacita a vyšší spolehlivost článků. Normální palivový článek je podobný systému zatížení
různých vazeb v řetězci, a pokud nefunguje jeden
z jeho prvků, selže celý článek. Jestliže však selže
jedna z vrstev v našem systému, zbytek pokračuje
v práci, protože proud neprochází v sérii přes celou

ve stávajících benzínových či dieselových vozidlech
k nahrazení ropných paliv. Tyto materiály jsou na bázi
vodíku, takže neprodukují v místě jejich používání
žádné emise uhlíku, podobně jako elektromobily“.
Výzkumníci předpokládají, že na jednu nádrž umělého benzínu, který ještě nemá ani jméno, by mohla
běžná vozidla ujet zhruba 450–650 km v souladu
s konvenčním palivem. První silniční testy se předpokládají během letošního roku, a pokud vše půjde
dobře, mohla by komerční realizace tohoto pozoruhodného řešení srazit stále rostoucí ceny pohonných
hmot. Nicméně i když tvůrci tohoto projektu původně předpokládali, že umělý benzín by se mohl na
trhu objevit do tří let, tak přímočaře to asi přece jen
nepůjde, protože problémů a otázek, které s novou
technologií souvisejí, zůstává stále ještě dost.
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Lákavé možnosti
Již není nutné pokoušet se o rehydrogenaci materiálu
uvnitř vozidla. U většiny materiálů pro uchovávání vodíku se uvolní megajouly energie a pokud je potřeba

proces tankování provést během několika minut, vyžaduje to chlazení odstraňující několik set kW výkonu.
Pro usnadnění rehydrogenace na 3–4 minuty vyžaduje termodynamika vysoké teploty a tlaky kolem
100 bar, takže výzkumníci nevěří, že rehydrogenace
ve vozidle představuje rozumné řešení. Se zkapalněnými hydridy by ovšem bylo možné materiál rychle
naplnit do vozidla, nebo ho z něj odstranit tak, aby
mohl být recyklován nebo rehydridován kdekoli jinde,
a také jej ve vozidle přesunout, a oddělit úložiště od
jednotky termolýzy. Mikrokorálky by tak mohly být
uloženy v palivové nádrži, která nemusí obsahovat
vysoké tlaky nebo být vytápěna i ochlazována, a proto
může být použit jednoduchý lehký plastový zásobník
tvarově podobný tomu, jaký najdeme v běžných
vozidlech. Hydridové korálky jsou pak čerpány do
horké komory, k pohonu vodíku do maloobjemového
bufferu může být využito odpadní teplo z výfukových
plynů motoru. Vodíkový buffer je udržován pod tlakem vhodným pro motor s vnitřním spalováním nebo
palivového článku s dostatečným objemem, aby byl
schopen restartovat vozidlo. Jakmile je hydrid zahřát
a vodík vytlačen, jsou odpadní kuličky uloženy v jiné
lehké plastové nádrži. Vzhledem k tomu, že materiál
je odstraněn z vozidla, jsou k dispozici na regeneraci
hydridu rozsáhlé možnosti chemické recyklace. Díky
tomu, že funkce termolýzy hydridové regenerace
a skladování jsou odděleny, je možné udržet hmotnost systému na minimum. ■

Osamělá cesta dO hlubin Oceánu
James Cameron, který proslul svým výzkumem Titaniku má za sebou další pozoruhodný projekt: rekordní sestup jednotlivce do hloubky 8166 m a jeho záměrem je navštívit i nejhlubší
místo na Zemi, dno Mariánského příkopu v Tichém oceánu.
Experiment se uskutečnil v rámci projektu Deep Sea
Challenger 6. března letošního roku poblíž souostroví
Papua-Nová Guinea ve speciálním jednomístném hi-tech batyskafu. Ten byl vytvořen, aby mohl dosáhnout
i největší zaznamenanou hlubinu světa 10 994 m,
a zopakoval tak úspěch batyskafu Trieste před 52 lety.
S využitím nových materiálů (včetně např. inovativní
syntetické pěny Isofloat tvořené skelnými vlákny
v polymerové pryskyřici, vyvinuté speciálně pro to,
aby odolávala vysokým tlakům na dně oceánu), technologií a designu je ponorka Deep Sea Challenger
výsledkem 8letého vývoje a testování a mistrovským
dílem inženýrské práce. Autonomní plavidlo vertikální
koncepce o hmotnosti 10,7 t je vysoké 7,3 m a určené pro jednoho člověka, který se musí vměstnat ve
stoje do poměrně malého prostoru – vnitřní průměr
batyskafu je pouhých 109 cm. Od nesmírných hlubokomořských tlaků jej dělí ocelové stěny o tloušťce
6,4 cm, byly však úspěšně testovány na odolnost
1160 kg/cm2, což je více, než tlak na dně oceánu.
Vše je podřízeno bezpečnosti, aby mohla ponorka
opakovaně dopravit člověka na nejhlubší místo
na zemi a umožnila mu tam bezpečně provádět
operace. Cílem je ověřit efektivitu člověkem řízeného zařízení jako vědecké platformy pro získání
výsledků, které budou mít nesmírný význam pro
vědce zabývající se podmořským výzkumem.
Všechny kritické systémy mají vícenásobné jištění,
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Pevný úchytový bod
(k uchopení ponorky
jeřábem)

Dvoumetrový
světelný panel

Výložník (jeden
pro osvětlení,
druhý pro kameru)

Stabilizační
ploutev

Baterie

Zátěž

Vodíková revoluce na zemi,
na moři i ve vzduch a kosmu?
Ambice, které si Cella klade nejsou nijak malé.
Technologie skladování a využití vodíku by měly
umožnit výrazný pokrok např. v oblastech jako jsou:
●●přenosná elektronika (lepší baterie umožní
provoz notebooků celé týdny bez nabíjení).
●●vozidla (čerpání pohonných hmot na základě
vodíku s nulovými uhlíkovými emisemi, aditiva umožňující splnit nejpřísnější emisní standardy Euro 6 s minimálními modifikacemi).
●●letectví (pohon letadel s menšími emisemi
na letecké palivo JP8 nebo kerosen s aditivy
vyžadujícími jen minimální úpravy motorů
a umožňující významné snížení škodlivých
emisí v horní atmosféře).
●●kosmické lety (rakety budou moci používat
vodíkové palivo, uskladňování vodíku bude
probíhat při běžných teplotách, nikoli při
–253°C, takže rakety budou moci být připraveny ke startu podle momentálních potřeb. Vodíkové materiály budou sloužit i jako
ochranný štít proti radiaci).
●●pobřežní větrné elektrárny (nahrazení drahých
měděných kabelů podmořského vedení nízko
nákladovými úložišti vodíku umožní snížení
nákladů na pobřežní větrnou energetiku).

Pokud by z nějakého důvodu selhalo vypnutí magnetů, které ji přidržují, speciálním tlačítkem lze
rozrušit příchytky udržující zátěžový mechanismus
na plášti ponorky, a v krajním případě by potápěč
vyčkal až koroze rozruší speciální závlačku konstruovanou tak, aby se v mořské vodě sama rozpadla
po 11–13 h od ponoření. Pro spojení s mateřským
plavidlem je na palubě batyskafu systém zajišťující
signál pod vodou až do vzdálenosti 30 km.
Smyslem projektu je rovněž ověřit interakci řízených
i automatických či dálkově ovládaných operací a opakovaných ponorů pro sběr vědeckých vzorků a dat
na jakémkoli místě. Výsledkem bude mj. působivý
3D obraz geologických procesů a živočišných druhů,
jaký člověk dosud nespatřil. Kromě speciální vnitřní
kamery Red Epic s rozlišením 14 Mpix promítající
obraz na monitor před pilota je Deep Sea Challeger
vybaven i čtveřicí hermeticky uzavřených vnějších
kamer umožňujících pořizovat záběry v HD rozlišení.
O osvětlení se stará 2,5metrový panel, který zajišťuje
v čisté vodě jasné světlo až do vzdálenosti 30 m.
Partnery unikátního projektu byly Laboratoře reaktivního pohonu NASA, Skrippsův oceánografický institut, university Havaje a Guamu, National Geographic
a řada dalších organizací. Podrobnější informace
a video lze najít na http://deepseachallenge.com ■

Komora pilota
(umístění obsluhy
batyskafu a navigace)

od funkcí zajišťujících podporu životních procesů
přes pohon, komunikaci až po mechanismus pro
návrat z oceánských hlubin. Např. systém odhození
zátěže je připraven na několik různých variant.

Původní batyskaf Trieste, který uskutečnil rekordní ponor
v lednu 1960 a jeho jednomístný následovník

Foto: Acheron Project

ním stavu uvolňuje vodík obsažený v něm 12 %
hmotnosti při teplotách mezi 110 a 150 °C, ale
s velmi pomalou kinetikou. V materiálech vyvinutých firmou Cella je dostupný obsah vodíku
redukován na 6 % objemové hmotnosti, ale provozní teplota je snížena tak, že vodík se začne
uvolňovat pod 80 °C a kinetika je řádově rychlejší.
Přestože je tato technologie ideální pro odzkoušení konceptu a užitečná pro demonstrační účely
v počáteční fázi, nejde ještě o komerčně životaschopný materiál. Je to drahé a nemůže být snadno
znovu hydridován nebo chemicky recyklován.
Cella proto nyní pracuje na vývoji dalších hydridových materiálů, s o něco nižším obsahem vodíku,
ale s možností mnohonásobného opakování cyklu,
a jejich zapouzdření ve vodíkovopropustných vysokoteplotních polymerech na základě polyimidu.
Existují dva způsoby, jak použít tyto materiály:
●●čistý vodík (řešení s nulovými emisemi uhlíku) - může
fungovat jako způsob bezpečného ukládání vodíku pro
použití ve spalovacím motoru nebo palivovém článku
●●přísada paliva (snížení uhlíkových emisí) – pro
použití jako aditiva do paliv, jako je benzín, nafta,
palivo pro tryskové motory apod.
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Odstranění zbytkOvéhO vzduchu z fOrmy
Žďárská společnost Eichler Company uvedla na český trh novinku v oblasti zlepšování vstřikovacího procesu, která řeší tradiční problém výrobců plastů při procesu vstřikování do forem.

Zařízení španělské firmy CUMSA s názvem
VacuumJet zvládá hned několik kritických oblastí výroby plastových dílů najednou: umožňuje eliminovat
uzavřený vzduch v dutině forem, který může způsobit problémy při vstřikovacím procesu a v krajním
případě i vést až ke znehodnocení výlisku, pomáhá
optimalizovat vstřikovací proces, šetřit energii a zvýšit
produktivitu. Při jeho použití je získána lepší kvalita výlisku s minimálně stejným, ne-li kratším časem cyklu,
beze změn optimálních vstřikovacích parametrů.
Při uzavření formy zůstává vzduch uzavřen v dutině formy. Pokud začne vstřikování plastu do dutiny, bude vzduch vytěsňován do rohů, ohříván
a stlačován vstřikovaným plastem, což bude mít
za následek špatnou kvalitu výlisku. Aby se tomuto
nežádoucímu jevu zabránilo, a vstřikovací proces
byl optimalizován, je nutné z dutiny formy odvést

vzduch a vytvořit v ní vakuum. Tento požadavek
umožňuje splnit několik různých metod, ale mají
i společný prvek, který ovšem klade vyšší nároky
na vstřikovací proces i samotný materiál: všechny
používají k vytěsnění vzduchu vstřikovaný plast.
U zařízení VacuumJet funguje tento proces jinak:
pokud je systém aktivován, dojde před vstřikem
materiálu k otevření ventilu a odsátí vzduchu z dutiny formy. Tím se v dutině formy vytvoří podtlak,
a forma je pak plně připravena pro vstřik materiálu,
což přispívá k:
●●optimalizaci vstřikovacích parametrů,
●●zrovnoměrnění barevnosti dílů,
●●lepšímu plnění dutiny během vstřikovacího
procesu,
●●snížení četnosti nebo odstranění propadlin a studených spojů i u již provozovaných forem,

●●lepším mechanickým, vizuálním a rozměrovým

vlastnostem výlisků.
Kompaktní jednotka, vytvářející podtlak v dutině
potřebuje pouze tlakový vzduch 6 bar ze vstřikovacího stroje. Podtlak může být vytvořen pomocí
vůlí v uložení vyhazovačů nebo pomocí vzduchového ventilu.
I ve fázi vstřikování zařízení průběžně odsává
vzduch během celého vstřikovacího procesu, aby
bylo zajištěno optimální plnění dutiny formy a byl
minimalizován potřebný vstřikovací tlak. To umožňuje zlepšit a zajistit plynulý tok materiálu a často
i snížit vstřikovací tlak. Po ukončení vstřikování je
systém VacuumJet vypnut, výlisek je zchlazen a následně vyhozen z formy.
K oceňovaným charakteristikám systému patří
zejména úspory energie ve výrobě dosažené mj.
nižší teplotou vstřikování, zvýšení produktivity při
snížení kvality závad a riziku nutnosti přepracování.
Nevznikají žádné nežádoucí inkluze nebo bubliny,
povrch výlisku je čistý, bez zřetelných přechodů do
přístupů a díly vyráběné s využitím této technologie
vykazují i vyšší pevnost. ■

A
B

E

C
D

Proudění vzduchu
A - otevření ventilu, B - uzavřený vzduch, C - vytvoření vakua, D - přesné pouzdro vyhazovače, E - plastový výlisek

aglOmerátOr prO zpracOvání
Odpadních fólií
S rostoucím objemem plastových obalových materiálů vyvstává logicky otázka dalšího osudu
plastů, které jsou pro tento účel použity, poté, co splní svůj úkol. Moravská firma GP Plastics nabízí
výrobu a dodávku zařízení pro zpracování LD, LLDP, HDPE odpadních fólií procesem aglomerace.
Aglomerátor s označením SA-22, nebo menší
varianta NA-15 slouží ke zpracování fóliového
odpadu z nejběžněji používaných obalových,
smrštitelných fólií a pěnového PE na aglomerát
o velikosti zrn 2–5 mm. Lze zpracovávat i PP fólie.
Zařízení aglomeruje odpad v cyklických dávkách.
Soustava stacionárních a rotačních nožů v pracovním prostoru stroje rozseká zpracovávaný materiál, který se vznikajícím frikčním teplem ohřeje
na aglomerační teplotu. Prudkým ochlazením, po
vstřiknutí vody, se materiál shlukuje do granulí, které
jsou dále rotujícími noži rozdrceny. Po odpaření
přebytečné vody a odsátí páry je materiál vypuštěn
do připraveného zásobníku.
Hmotnost vsázky je u aglomerátoru SA-22 10–15 kg,
u menšího NA-15 je 10–12 kg. Cyklus trvá 6–8 min.
Aglomerátor je vybaven elektronickým řízením
rozběhu hlavního motoru, auto-dávkováním vody,

Aglomerace: chytré řešení
recyklace plastového odpadu
Aglomeráty jsou produktem složitého recyklačního procesu plastových odpadů ve formě fólií,
vláken a textilií. Pro jejich výrobu aglomerátů
se využívá namletá, suchá a očištěná plastová
fólie, z níž jsou díky využití principů vzestupu
entalpie a změny entropie vytvořeny vlivem
otáčivého pohybu molekul provazce – aglomeráty. Provazcové shluky materiálu se poté
melou v nožovém mlýně na kusy o rozměrech
8 až 10 mm. K hlavním výhodám aglomerátů
patří možnost různých variací od transparentního až po barevné provedení (případně i jako
směs všech variant), ekologie a šetrnost (výroba
aglomerátů je uznávanou formou recyklace
plastových fólií a textilií), možnost zpracování
více druhů plastů a dobré technické vlastnosti
(díky nejméně razantnímu způsobu zpracování
si aglomeráty zachovávají nejvíce vlastností
původních primárních materiálů).

pneumatickým ovládáním výpustě a snímáním
teploty. Zařízení je určeno ke zpracování pouze
čistých technologických odpadů. ■
4/2012
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PRIESKUM PREDAJA POLYMÉROV PLASTOV
ZA ROK 2011 V ČR A SR
Začiatkom roka 2012 uskutočnil internetový server PlasticPortal.eu prieskum predaja polymérov plastov na území Českej a Slovenskej republiky za rok 2011.
Cieľom prieskumu bolo zmonitorovanie predaja
polymérov plastov v primárnej podobe a bol realizovaný po prvý krát. Z uvedeného prieskumu
vyplýva, že na území Českej a Slovenskej republiky

bolo v roku 2011 predaných celkom 55 561 t polymérov plastov. Z toho 33 745 t sa predalo v ČR (61 %
z celkového objemu) a 21 816 t bolo predaných
v SR (39 % z celkového objemu).

Do prieskumu bolo oslovených 15 spoločností so
žiadosťou o poskytnutie údajov o predajoch. Z opýtaných respondentov 10 spoločností svoje výsledky
predajov ochotne poskytlo, trom spoločnostiam
poskytnúť tieto čísla nedovolili materské manažmenty a dve spoločnosti sa rozhodli svoje čísla do
štatistiky neposkytnúť. Prieskumu sa zúčastnili len
distribučné spoločnosti, nie výrobcovia. Bude zaujímavé sledovať i medziročné zmeny v predaji
polymérov plastov, nakoľko PlasticPortal.eu plánuje
uskutočňovať tieto prieskumy každý rok. ■
/zdroj:pp/

O RECYKLACI POLYSTYRÉNU SE POSTARAJÍ
KOMPAKTORY I PŘÍMO NA PRACOVIŠTI
Expandovaný polystyrén je „nafouklá“ verze materiálu používaná kvůli svým technickým
parametrům (nízká hmotnost v poměru k objemu, výborné tepelně izolační vlastnosti,
schopnost do znační míry tlumit vlivy otřesů a nárazů) pro ochranné balení nejrůznějších
produktů do přepravních krabic.

P

oté, co splní svůj účel po transportu, vyvstává
opačný úkol – jak se bílé hmoty z výplně
transportních obalů zbavit. Tady už je objem
naopak na překážku a cílem je zkomprimovat polystyrénové bloky na minimum.
Řešením je lisovací zařízení. A právě k tomu slouží
zhutňovací lisy, jako např. výrobky dánské firmy
Runi. Šroubový lis umožňuje efektivně zhutnit
objem odpadového polystyrénu až 50násobně
oproti původnímu, a co je hlavní: takto zhutněný

polystyrén získává hmotnost až 300 kg/m3, takže
z odpadu se stává opět cenná vstupní surovina pro
recyklační průmysl.
K silným stránkám zařízení patří i jeho poměrně
malé prostorové nároky – např. model Runi SK 120,
nejrozšířenější model z portfolia dánského výrobce,
je kompaktní systém o rozměrech 1,75 x 2,95 x
0,50 m, takže nezabere o moc více místa než např.
velkoobjemové koše či kontejnery, a lze ho instalovat např. i pod paletový regál. Díky prostorové ne-

NOVINKY PRO AUTOMOBILOVÝ PRŮMYSL
Výrobci plastů představili nové materiály, které najdou uplatnění (nejen) při výrobě automobilů a nahradí dosud používané plasty. Setkávat se s nimi budeme hlavně u systémů kabeláže
nových vozidel.

Technyl A258 P2 nahradí PA12
pro kabelové svazky

Materiál Technyl A258
P2 black 2N je nezesilovaný modifikovaný
polyamid 66, UV a tepelně stabilizovaný,
který nabízí vynikající
parametry odolnost
proti nárazu při pokojové a nižší teplotě
a zvláště nízkou tuhost.
Materiál je určen zejména
k nahrazení dosud používaného
plastu PA12 v takových aplikacích
jako kabelové svazky, kde je požadována právě flexibilita a nízká tuhost. Jeho
výhodou je velmi nízký ohybový modul ob4/2012

dobný jako u PA12, ale ve srovnání s ním nabízí
lepší dostupnost a příznivější cenu.
Technyl A258 P2 black 2N versus PA12 (srovnání
hlavních charakteristik):
● lepší tepelné vlastnosti díky vyššímu bodu tání,
● lepší vlastnosti při nárazu při všech teplotách
● obdobné parametry tuhosti.

Elastoprene TPV podporuje různé
technologie zpracování

Společnost A. Raymond, vedoucí výrobce automobilních upevňovacích systémů, schválila speciální
plast PA66 Technyl A258 P2 black 2N pro uchycování svazků automobilových kabelů.
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náročnosti je umožněno jeho umístění ve skladech,
obchodních řetězcích, u výrobních linek apod., kde
vzniká odpad z obalového polystyrénu. Pro větší
nároky jsou k dispozici výkonnější větší modely,
jako SK 240 a SK 370 nabízející větší kapacitu. Stejně
malé nároky jako vyžaduje na prostor, má i pokud
jde o energie (napájení využívá zásuvky 220 nebo
380 V, příkon motoru lisu je 1,5 kW), samočinně
slisuje vhozený polystyrén a po ukončení lisovacího
procesu se automaticky vypne. ■

Další novinkou, určenou pro použití v automobilovém průmyslu je Elastoprene TPV od španělské
firmy Elastorsa, který na český a slovenský trh uvádí
firma Velox CMS. Elastoprene TPV (Termoplastický
vulkanizát, PP/EPDM) je vysoce účinný elastomer,
který kombinuje flexibilitu gumy s procesními vlastnostmi termoplastu. K jeho klíčovým vlastnostem
patří vysoká elasticita, dobrá zpracovatelnost a odolnost vůči UV záření, vysoká odolnost proti oděru,
dobrá přilnavost k PP/PE a také recyklovatelnost.
K nesporným výhodám tohoto plastu patří i různé
možnosti jeho aplikace. Lze je provádět jak vstřikováním (potrubní krytky, 2K vstřikování PP/PE-TPV, overmouliding PP), tak extruzí (okenní /dveřní
těsnění, profily, opláštění kabelů) či vyfukováním
(obuv, manžety, těsnění, vzduchová potrubí, protipachové krytky). Kromě použití pro automobilový
průmysl je Elastoprene TPV vhodný rovněž pro
stavebnictví, spotřebitelské zboží i kabely v elektrotechnickém průmyslu. ■

automobilová technika

ŽENEVSKÝ AUTOSALON 2012

 KAM SMĚŘUJE AUTOMOBILOVÝ PRŮMYSL?
Světla reflektorů, krásné modelky, a především auta, auta, auta – nablýskaná, pečlivě ošetřovaná
celou armádou čističů neúnavně pečujících o to, aby se klenoty současného automobilového
průmyslu představily v plném lesku. To je svět International Motor Show Geneva, proslulý
Ženevský autosalon. A také statisíce lidí, dychtících zhlédnout to nejlepší a nejnovější, co
může motoristický svět nabídnout – jen letos prošlo branami výstaviště Palexpo na 700 000
návštěvníků. Co mohli vidět letos?
Mezinárodních autosalonů je řada, ale ten, který se
koná tradičně na jaře v Ženevě má výjimečné postavení, a je považován za nejvýznamnější událost svého
druhu nejen evropskou, ale i ve světě. Koná se každý
rok, takže se může pochlubit úctyhodnou tradicí
(letošní ročník byl již 82.), a tomu odpovídá i počet
vystavovatelů a význam a množství novinek, které na
něj přivezli. Letos v areálu ženevského výstaviště na
260 vystavovatelů z tří desítek zemí z řad předních
světových automobilek i specializovaných firem
a designérských studií představilo na 110 000 m2 více
než 180 světových či evropských premiér.
Kromě tradiční přehlídky posledních novinek, modelů připravovaných k uvedení na trh i konceptů
je autosalon pro automobilky příležitostí blýsknout
se svým ekologickým programem. Ekologické vozy
měly letos v Ženevě vyhrazen i samostatný „Green

Vw Polo BlueGT

Pavilion“, kde mohli návštěvníci vidět, ba i přímo
vyzkoušet některé ze dvou desítek vozidel s hybridním nebo čistě elektrickým pohonem. K vidění
tu byly mj. i elektrické škodovky, nikoli ovšem pod
křídly mateřské automobilky Škoda Auto, která
se tentokrát nevytáhla ničím novým, ale hulínské
firmy EVC specializující se na elektromobily (účast na
autosalonu zorganizoval její švýcarský partner). V Ženevě představila v této podobě Superb a Roomster.
Volkswagen si do Ženevy přichystal ve světové
premiéře vůbec první GTI Cabriolet v historii Golfu.
Jde o čtyřmístný otevřený vůz dosahující nejvyššího
výkonu 210 k a nejvyšší rychlosti 237 km.h-1. Skládací
střecha navržená pro vysoké rychlosti má sériově
elektrohydraulické ovládání a otevření trvá pouhých
9,5 s. Ovládat ji lze i za jízdy do rychlosti až 30 km.h-1.
U nás by se měl začít prodávat v letních měsících.

Premiéru měla také studie Volkswagen Cross Coupé
postavená na nové platformě MQB (psali jsme v TM
02/12). Pohon zajišťoval motor TDI v kombinaci se
dvěma elektromotory. Tento Plug-in hybrid dokáže
na jedno nabití baterií ujet až 45 km a v kombinovaném režimu si vystačí jen s 1,8 l nafty na 100 km.
Na stánku německé automobilky toho bylo k vidění
samozřejmě víc, např. 5dveřové provedení modelu
up! nebo model Polo Blue GT, který kombinoval
úsporný režim se sportovním výkonem.
Stánek Fordu byl v obležení návštěvníků při představování sériové podoby modelu B-MAX s tech-

Ford Tourneo Custom Concept

Ford B-Max
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Peugeot 208

Peugeot GT1

nicky zajímavě řešenou konstrukci posuvných dveří
(psali jsme v TM 03/12). Pohánět jej budou úsporné
motory EcoBoost a TDCI s nízkou spotřebou a emisemi. Ve světové premiéře se představil sportovní
hatchback Fiesta ST v sériové podobě a stylový,
technicky vyspělejší model Kuga. Malý hatchback
Fiesta ST má pod kapotou přeplňovanou šestnáctistovku o výkonu 180 k. Novinkou byl i luxusní
mikrobus srovnatelný s osobními vozy pod názvem
Tourneo Custom Concept. Ford tím prezentuje příští
řady užitkových modelů.
Peugeot ve svém stánku odhalil v pěti světových
premiérách trumfy své produktové ofenzívy. Nejvýraznější novinka představená ve světové premiéře
byl model 208, který se na český trh dostane kon-

mychadlem přeplňovaný zážehový čtyřválec
o objemu 2,0 l s přímým vstřikováním paliva
dosahuje výkonu 280 k a maximálního točivého
momentu 400 Nm. S tímto agregátem je schopný
vyvinout maximální rychlost 250 km.h-1. Druhý
model ve světové premiéře byl SUV Mokka, který
se řadí do rychle rostoucího segmentu SUV-B. Se
svou délkou jen 4,28 m nabízí velkorysý prostor
pro 5 cestujících. Opel měl navíc velký důvod
k oslavě, nejenom kvůli 150 letům výročí značky,
ale elektromobil Ampera, honosící se prodlouženým dojezdem, se probojoval mezi finalisty
volby „Auto roku“ a nakonec stanul na nejvyšším
stupni vítězů.
Značka Kia oslavila v Ženevě světovou premiéru nástupce svého velmi úspěšného modelu
v segmentu C vozu cee´d. Druhá generace nabízí vylepšený design a progresivnější poháněcí
ústrojí. Poprvé se také před evropským publikem
představil elektromobil Kia Ray EV a koncepční
vůz Kia Track’ster.
Třetí generace nového Audi A3, které vystavila automobilka v očekávané premiéře na svém stánku, je
o 80 kg lehčí než předchůdce. Model s třídveřovou
karoserií o celkové délce 4,24 m je postaven na
modulární platformě MQB koncernu VW a pohon

Kia Track’ster

Opel Ampera

Chevroler Tru 140S concept

bude zajišťovat nová generace čtyřválcových motorů. Zájem vzbuzovala také nová nejsilnější verze
modelu TT s označením RS Plus s přeplňovaným
5válcem 2,5 l dosahujícím výkonu 265 kW.
Švédská automobilka Volvo přišla se zásadní novinkou v podobě 5dveřového hatchbacku nižší střední
třídy V40. Jak prohlásil prezident společnosti, měl
by tento model rozvířit poměr sil v segmentu C.
Novinka nabízí výbavu, která je známá spíše z větších a luxusnějších automobilů. Klíčovým prvkem
výbavy je první airbag pro chodce na světě. Po
nafouknutí airbag zvedne zadní část kapoty, čímž se
zvětší prostor pro její deformaci a zároveň překryje
části A-sloupků a oblast čelního skla. Nové V40 se
začne vyrábět v květnu tohoto roku.

AudiA3

cem dubna. Pak tři modely vybavené dieselovou
hybridní technologií HYbrid4. Jde o model 3008
HYbrid4, první hybridní dieselový vůz na světě
(psali jsem v TM 04), dalším je 508 RXH a sedan 508
HYbrid4, který bude k dispozici v létě 2012. Další ze
světových premiér se představilo nové SUV 4008.
Z širokého portfolia vybraných modelů si Opel
na svém stánku v hale 2 připravil dvě světové
premiéry. Novou generaci sportovního kupé,
nejvýkonnější model Astra OPC, jehož turbod46

Volvo V40
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Opel Mokka

Chevrolet Cruze Station Wagon, tak se jmenovala
novinka, která si na autosalonu odbyla světovou
premiéru a která doplní současný program modelové řady. Mezi nové prvky vybavení patří např.
inteligentní elektronický klíč a startování motoru
tlačítkem, a nový systém infotainmentu Chevrolet
MyLink, který byl rovněž prezentován v Ženevě.
Mimo tyto novinky byly vidět na stánku i dvě studie
sportovních kupé Code 130R a Tru 140S, určené
spíše pro mladou generaci.
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Citroen C4 AirCross

Kreativitu potvrdila francouzská automobilka
Citroën svou řadou DS, z které představila zatím
nejostřejší verzi DS4 v podobě konceptu s přídomkem Racing. Kromě faceliftovaných modelů C1, C3

Mazda Takeri

Nissan Hi-Cross Concept

Red Block a Berlingo Multispace nastoupilo i nové
SUV C4 Aircross v novém designu, ale s technikou
Mitsubishi ASX. S nabídkou vyspělých technologií
zaujal i koncept luxusního minibusu Citroën Tubik.

Hyundai i30 SW

V Evropě poprvé představila Mazda svůj koncept
Takeri, předobraz nové generace sedanu a kombi
Mazdy6, který disponuje unikátním systémem rekuperace kinetické energie. S řadou nových technologií se na stánku představil kompaktní crossover
CX-5 a také speciální edice modelu MX-5.
Na stánku Nissan měli připraveny čtyři koncepty.
Nejzajímavější byl koncept nového SUV, který
pravděpodobně nahradí model X-Trail a koncept
crossoveru s názvem Invitation. V evropské premiéře se představily koncepty Juke Nismo a e-NV200.
Podobný model, jako u sesterské automobilky
Kia ukázal Hyundai. Šlo o nové kombi i30 SW.
Pohánět jej budou i stejné motory 1,4 a 1,6 CRDI,
z kterých některé budou propojeny s novou automatickou dvouspojkovou převodovkou. Korejská
automobilka představila mimo jiné také zajímavou
studii I-Oniq.
Na stánku Toyoty byl k vidění ve světové premiéře
první evropský model s plně hybridním pohonem
v segmentu B (třída malých vozů). Jde o Yaris Hybrid, cenově nejdostupnější vůz s plně hybridním
pohonem na evropských trzích. Dále pak také ve
světové premiéře studie ultralehkého vozu s plně
hybridním pohonem FT-Bh určeného pro město.
Dočkali se také příznivci sportovního modelu GT
86, který se začne v letních měsících prodávat v Evropě. Kromě hybridních konceptů NS4 a FCV-R
představila automobilka i zajímavou studii Toyota
diji, kde je povrch karoserie pojat jako zobrazovací

Honda NSX concept

plocha. Řidič může volit barvu i zobrazovaný obsah
dle libosti. Kromě toho dokáže diji také navazovat
spojení s okolními vozidly a infrastrukturou. ■

Nejrychlejší kola na světě
Jako bonbónek jsou na autosalonech k vidění
i supervozy s extrémními parametry, např. auta
jezdící přes 300 km.h-1, která už nejsou označována jako supersport, ale mají svou vlastní speciální kategorii: ultrasporty, nejrychlejší sériově
vyráběná auta světa.
K nim patří např. jeden z nejrychlejších a nejdražších vozů světa Bugatti Veyron, který automobilka v Ženevě představila v exkluzivním
provedení Vitesse (vůz je schopen dosáhnout
rychlost 410 km.h-1), nebo vozy značky Koenigsegg (zastoupené modelem Agera, držitelem
několika světových rekordů v akceleraci. Např.
z nuly na 300 km.h-1 a zpátky na nulu to zvládne
za 21,19 s). Další exponáty z této exkluzivní kategorie představují německé vozy Gumpert
Apollo (původně okruhový speciál s homologací
pro provoz na běžných silnicích, verze R už je
však na ně příliš rychlá a je určena pro závodiště, zatímco druhý z předváděných exponátů,
Apollo Enraged na silnici může). Do ženevského
klubu ultrasportů patří i vozy Huyara, které hned
ve dvou exemplářích představila značka Pagani. Název Huyara dostal vůz podle boha větru
z jihoamerických And a vůz s karbonovou
karoserií připomínající stíhačku zrychlí z 0 na
100 km.h-1 za 3,3 s a dokáže brázdit silnice rychlostí až 370 km.h-1. Stejně rychle dokáže ovšem
z extrémních rychlostí i zpomalit: k zabrzdění
ze stovky mu stačí dvě sekundy, z 200 km.h-1 na
nulu potřebuje pouhé 4,2 s.
/pk/
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představujeme

VOLKSWAGEN CC  EXKLUZIVNÍ LIMUZÍNA
SE SPORTOVNÍM VZHLEDEM

nepříznivého počasí na danou povolenou rychlost).
Ke komfortu patří klimatizované sedadlo řidiče
s integrovanou masážní funkcí a také parkovací
asistent pro příčné i podélné parkování.

Nabídka agregátů a DSG
Pro pohon je možné si vybrat z šestice inovativních zážehových a vznětových motorů s přímým

V roce 2008 představila automobilka na evropském trhu první čtyřdveřové kupé
střední třídy model Passat CC. Dnes, po čtyřech letech, nastupuje Volkswagen
CC, který by měl pokračovat v úspěšné kariéře svého předchůdce. Svůj debut si
nový model odbyl v závěru roku na prestižním autosalonu v Los Angeles a od
dubna letošního roku je k mání u všech autorizovaných dealerů značky v ČR.
Nové provedení vozu CC, jehož předchůdce získal
oblibu hlavně mezi podnikateli a manažery, nabízí nejen nový modernizovaný design, ale také
nové technologie na úrovni vyšší třídy. V porovnání
s předchozím modelem zůstaly všechny vnější
rozměry zachovány. Změnily se přední i zadní partie
vozu, které jsou v souladu s DNA designu značky.
Zepředu upoutá nová forma kapoty motoru a nápadně tvarovaná chromovaná maska chladiče se
třemi příčnými lamelami, které jsou protažené až
k nově koncipovaným světlometům s funkcí denního svícení pomocí 15 LED diod. Novou formu
získala rovněž kapota motoru. Nově byla navržena
koncová LED světla. Byla rozšířena sériová výbava,
do které mj. patří bi-xenonové světlomety, statické
světlomety pro odbočování nebo systém sledování
únavy řidiče. Ten dává řidiči při dlouhé nepřetržité
jízdě každé čtyři hodiny povel k odpočinku, nebo
pokud zaznamená pomocí čidel únavu řidiče.

záření. Komfortní okno s celkovou tloušťkou 4 mm
je tvořeno z celkem šesti vrstev. Vnější vrstva čirého
skla (1,6 mm) překrývá první bezpečnostní fólii PVB
(z 0,33 mm polyvinylbutyralu), pak následuje akustická fólie PVB (0,1 mm), další bezpečnostní fólie PVB
(0,33 mm) a reflexní vrstva pro odrážení infračerveného záření a nakonec vnitřní vrstva čirého skla
(1,6 mm). Vtip spočívá v tom, že speciální reflexní
vrstva odráží na jedné straně díky svým vrstvám
stříbra infračervené světlo a snižuje tak ohřívání
interiéru, zároveň je však vrstva stříbra elektricky
vodivá a funguje tak jako vyhřívání předního okna,
aniž by bylo nutné používat běžné topné drátky.

Determální přední okno
Do sériově dodávaného okna je dodatečně vložená
akustická fólie. Sklo je opatřeno speciální vrstvou,
která odráží infračervenou část spektra slunečního

Podélné a příčné automatické parkování
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Výbava modelu Volkswagen CC byla rozšířena
o nové asistenční systémy. Mezi které patří na
přání dodávané technologie, jako je u značky poprvé použitá kombinace systémů Side Assist Plus
a Lane Assist. Tyto systémy jednak upozorňují řidiče
kontrolkou na vozidla ve slepém úhlu a pak také
pomocí zásahu do řízení (pokud je ve vedlejším
pruhu jiné vozidlo, vrací vozidlo zpět do pruhu)
a tím podporují řidiče v předcházení nebezpečným situacím. Dále pak systém Dynamic Light
Assist, který zabezpečuje, že vozidlo může mít
pořád zapnuta dálková světla, protože systém je
v případě potřeby automaticky ovládá. Řidiči jistě
ocení kamerové rozpoznávání dopravního značení
propojené s dešťovým senzorem (když systém přečte dopravní značku s dodatkovou tabulku „omezená rychlost při dešti“, upozorní řidiče v případě

vstřikováním paliva. Vznětové motory 2,0 TDI jsou
sériově vybaveny systémem Start-Stop a režimem rekuperace, který při brzdění zpětně získává elektrickou energii. Jednotky TDI dosahují
nejvyššího výkonu 103 a 125 kW. Třetí turbodiesel
2,0 l BlueTDI disponuje výkonem 103 kW, a jako
jedna z mála motorů na světě splňuje již dnes
limity emisní normy Euro 6 (budou platné až od
podzimu 2014). Jednotka disponuje přídavnou
nádrží na močovinu o obsahu 13 l, která by měla
vydržet na 15 000 km.
Zážehové motory 1,8 TSI, 2,0 TSI a nejvýkonnější
3,6 V6 budou nabízet výkony 118, 155 a 220 kW.
Všechny motory do výkonu 155 kW lze na přání
kombinovat s dvouspojkovou převodovkou DSG.
Motory TDI o výkonu 103 kW s mechanickou
převodovkou a 125 kW propojen s převodovkou DSG bude Volkswagen CC později nabízen
na přání také s pohonem všech kol 4Motion.
Nejsilnější 6válcová verze 220 kW bude sériově
dodávána s převodovkou DSG a pohonem všech
kol 4Motion. V případě motorů TDI s převodovkou
DSG je vůz navíc vybaven funkcí volnoběhu, která
odpojuje motor od hnacího řetězce, jakmile řidič

uvolní pedál plynu. Pro ukázku spotřeby je např.
motor TDI o výkonu 103 kW ve standardní verzi
s 6stupňovou mechanickou převodovkou. Na
100 km jízdy spotřebuje pouhých 4,7 l (emise CO2
125 g/km), což je na cestovní limuzínu schopnou
vyvinout nejvyšší rychlost 214 km.h-1, pozoruhodně málo. ■
/pk/
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KOMPAKTNÍ 5DVEŘOVÁ ENERGIE V POHYBU:

FORD FIESTA 1,4

měkčeným plastem. Přední sedadla jsou pohodlná
a poskytují dostatečně velké boční vedení, které
dobře drželo tělo při prudším projíždění zatáčky.
Na zadních sedadlech se dva cestující budou cítit
pohodlně, tři spíš na kratší přepravu (celková šířka
vozu bez zpětných zrcátek činí 1722 mm). Celý
sofistikovaný interiér je velmi pěkně zpracovaný
v duchu současných módních trendů a za použití
kvalitních materiálů.

Agregát a podvozek

Výborné jízdní vlastnosti byly vždy velkou devizou kompaktního modelu Ford Fiesta.
Platí to i o nové generaci, která přišla před časem na náš trh. Díky barevnému provedení
palubní desky interiéru bylo slyšet, že Fiesta je zaměřená na dámskou klientelu, ale stačí
se do Fiesty posadit, aby si každý udělal svůj vlastní obrázek. Tento hbitý model je už od
pohledu chtivý po dynamické jízdě.

N

a křivkách nové Fiesty je patrný designový
styl značky. Mohutná příď pěkně koresponduje s velkými netradičně řešenými světlomety a mohutnou maskou ve tvaru obráceného
lichoběžníku, kterou z každé strany zdobí sportovní
tubusy s mlhovými světly. Boční klínovitý profil
umocněný malým spojlerem nad zadním oknem

originální přitažlivost. Velké koncové svítilny, které
obklopují páté dveře, jsou umístěny vysoko, takže
i když je vozidlo nižších proporcí (1481 mm), zadní
svítilny jsou dobře viditelné.

Interiér
Fiesta se dodává ve třech úrovních výbavy: od
jednoduché Ambiente přes Trend (kterou jsme
měli k dispozici na redakční testy) až po výbavu
Titanium, která nabízí nejvyšší úroveň technických
inovací, určené spíše pro větší a dražší vozy. Ale
i prostřední úroveň výbavy příjemně překvapí bohatou standardní výbavou, jako je např. klimatizace
s manuálním ovládáním, centrální zamykání nebo
elektricky vyhřívaná vnější zpětná zrcátka, palubní
počítač apod.
Po usednutí za volant trvalo jen několik málo vteřin, abych si našel díky oboustranně stavitelnému

jen podtrhuje dynamičnost modelu. Od předního
výrazného blatníku se táhne přes kliky hladkých
bočních dveří až k zadním světlometům linie, která
zvýrazňuje boční profil. I přesto, že jde o 5dveřové
provedení, se designérům povedlo zachovat působivý dynamický profil. Elektricky sklopná vnější
zpětná zrcátka disponují integrovanými blikači, co
se u této třídy vyskytuje zřídka, navíc dodávají vozu

Testovanou Fiestu poháněl benzínový agregát
1,4 Duratec o výkonu 71 kW při 5750 ot.min-1.
Vrchol točivého momentu 125 Nm dosahuje při
4200 ot.min-1 a průměrnou spotřebu v kombinovaném provozu výrobce uvádí 5,8 l na 100 km.
I když jsem zkoušel agregát v různých situacích,
naměřil jsem kombinovanou spotřebu jen o něco
vyšší, než je udávaná výrobcem. Agregát reaguje
hbitě na povel plynového pedálu, reakce je velmi
svižná a zrychlit z 0 na 100 zvládne za 12,2 s. Motor
je propojen s 5stupňovou manuální převodovkou. Řadicí páka nejen že pěkně sedne do ruky,
ale její chod je velmi přesný. Dráhy prvních čtyř
stupňů jsou
krátké, aby se mohl využít
potenciál
agregátu, dráha pátého stupně
je prodloužena pro
ekonomickou jízdu.
Milým překvapením bylo odhlučnění
motoru. V nízkých
otáčkách nebyl hluk
motoru slyšitelný
a ve vyšších
otáčkách byl
zas příjemný
uchu. Na dálničních úsecích, kdy jsou
stabilní otáčky
kolem 3500 ot.
min-1 jsem vnímal
jen aerodynamický hluk.
Co se vývojářům daří nejvíce
je asi podvozek. Je příjemně tužší s výborným odpružením. Některé úseky pražských silnic jsou jako
stvořené pro zkoušku podvozku a odpružení, ale
Fiesta si vedla skvěle. Ani přejezdy větších nerovností nedělají podvozku velké problémy a nezanechávají posádce vrásky ve tváři.
Jízdní vlastnosti Fordu Fiesta jsou výborné, což
platí i o předešlých generacích. Díky tužšímu podvozku, pěknému odhlučnění a zlepšené aerodynamice si lze vychutnat jak příjemnou dálniční
jízdu, tak i sportovní zážitek. ■
/pk/

volantu a sedačce co nejpřijatelnější pozici. Multifunkční tříramenný volant s pěkným ergonomickým tvarováním padl do ruky jak ulitý. Na levé
straně jednoho z ramen je umístěno ovládání rádia,
které přispívá k pohodlí řidiče. Dominantou palubní
desky je kaplička s tubusy kruhových přístrojů, mezi
kterými je umístěný displej palubního počítače
a také hlouběji posazený větší displej, který zobrazuje informace z autorádia. Na dotyk je obložení
palubní desky příjemné a konstruktéři nešetřili
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OsudOvé chyby,
kvůli kterým můžete přijít O práci
Na úřad práce se nechce většině lidí. I přesto se však najdou pracovníci, kteří se pohybují na
tenkém ledě a dlouhodobě dělají v zaměstnání řadu vědomých i nevědomých chyb.
Ondřej Hlaváček, ředitel poradenské společnosti
Neumann & Partners a specialista na problematiku
lidských zdrojů, upozorňuje na čtveřici kritických
prohřešků, které mohou stát zaměstnance místo.

Vynášení chráněných firemních
informací
Významným důvodem pro udělení výpovědi jsou
různé pletichy a nekalé chování zaměstnanců, zejména mají-li oficiální přístup k chráněným firemním
informacím (o „neoficiálních“ ani nemluvě). „Pokud
vás láká vidina osobního prospěchu a přemýšlíte,
že vynesete ven citlivé podnikové údaje, raději
podobné myšlenky ihned zavrhněte. Strategické
informace, jako jsou například podrobnosti o zásadních tendrech, možná pomohou konkurenci,
ale rozhodně ne vám. Dříve či později se na vaše
chování přijde a následkem bude rychlé rozvázání pracovního poměru,“ varuje Ondřej Hlaváček.
„Můžete si pohoršit i tím, že se celá věc dostane až
k soudu, protože jde o závažné poškození zájmů
firmy. Navíc může vyjít najevo, že jste opakovaně nakládali s citlivými firemními daty, k čemuž jste vůbec
neměli ze své pracovní pozice oprávnění. I za toto
jednání vás může zaměstnavatel potrestat,“ dodává.

Porušení léčebného režimu
Dejte si pozor na některé novinky, které jsou
v platnosti od letošního ledna. Jednou z nich je
možnost propuštění zaměstnance za porušení
léčebného režimu v době prvních 21 kalendářních dnů pracovní neschopnosti. Zatímco loni za
to hříšníkům hrozila maximálně 20 000 pokuta
a neproplacená nemocenská, nyní je možné
za tento prohřešek přijít nejen o práci, ale také
o odstupné.

Surfování na internetu
v pracovní době
Ožehavým tématem je také surfování zaměstnanců na internetu v pracovní době. Zákoník
práce sice tyto aktivity výslovně neupravuje, ale
i tak představuje pro zaměstnance holdujícího
internetu v pracovní době k mimopracovním
účelům riziko. Třeba kvůli tomu, že bez souhlasu
firmy užívá pro osobní potřebu výpočetní techniku, telekomunikační zařízení a další pracovní
prostředky, což už zákoník práce řeší. Hrozícím
konfliktům v této oblasti se proto raději vyhněte.
Mimo jiné i tím, že budete dodržovat interní
firemní směrnice vytvořené pro tuto oblast. Je

ve světě už firmy přibírají pracOvníky,
v Čr zatím převládá OpatrnOst
Společnost Manpower Česká republika zveřejnila výsledky průzkumu „Manpower Index trhu
práce“ pro druhé čtvrtletí roku 2012. Ukazují, že firmy budou v náboru nových pracovníků
stále značně opatrné.
V rámci průzkumu Manpower Index trhu práce
pro druhé čtvrtletí 2012 byla všem účastníkům
vybraného reprezentativního vzorku 750 zaměstnavatelů v ČR položena otázka: „Jak očekáváte,
že se změní celkový počet zaměstnanců ve vaší
společnosti v následujícím čtvrtletí do konce
června 2012 v porovnání s aktuálním čtvrtletím?“
Vzhledem k tomu, že průzkum vstupuje v ČR do svého pátého roku, má
v tomto kvartálu Manpower pro
ukazatele charakterizující náš trh
poprvé k dispozici i sezónně očištěná data, která eliminují v údajích
týkajících se náborových aktivit
dopad sezónních výkyvů.
Zaměstnavatelé v ČR očekávají pro
druhé čtvrtletí 2012 utlumené náborové aktivity. 6 % zaměstnavatelů
očekává nárůst počtu pracovních
sil, 9 % předpovídá snížení počtu
pracovních sil a 84 % zaměstnavatelů nepředpokládá žádné změny.
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Na základě těchto údajů vykazuje Čistý index trhu
práce pro ČR pro druhé čtvrtletí 2012 hodnotu
–3 %. Po sezónním očištění je index –4 %.

Porovnání dle odvětví a regionů
„Jarní období obvykle znamená oživení ve stavebnictví, zemědělství, ubytování a stravování.
V letošním druhém čtvrtletí jsou
tyto tři sektory zdrženlivější v nabírání nových zaměstnanců než
v předchozích letech. I přes celkový
negativní výhled evidujeme však
stále celou řadu velkých zaměstnavatelů, kteří budou nadále nabírat
nové zaměstnance, jako například
technologická centra, call centra
a někteří výrobci z automobilového
průmyslu. Navzdory rostoucí nezaměstnanosti firmy nadále těžko
hledají vhodné uchazeče o zaměstnání s technickým vzděláním nebo
obchodní zástupce“, řekla Jaroslava

třeba brát v potaz i to, že zaměstnavatel může
kontrolovat dobu, kterou strávíte surfováním či
hraním počítačových her nebo sledovat webové
stránky, které navštěvujte. O postihu za toto chování pak rozhodne váš nadřízený dle svého uvážení. Může vám udělit slovní napomenutí nebo
snížení odměny, ale také zrušit pracovní poměr.

Pracovní delikty a laxní přístup k práci
I v době rostoucí nezaměstnanosti se najdou lidé,
kteří si své práce neváží, plní pouze takové úkoly,
které se jim zdají přijatelné a nevyžadují velkou
pracovní účast, chodí soustavně pozdě do zaměstnání a k práci mají vyloženě laxní přístup.
Vrcholem jsou pak opakované delikty jako popíjení
alkoholu na pracovišti nebo případné komerční
ztráty firmy, způsobené prokazatelně neplněním
pracovních povinností. „Firmy mají od ledna díky
úpravě zákoníku práce volnější ruce pro výpověď
problematickým zaměstnancům. Ten jim totiž už
neukládá povinnost písemně upozorňovat tyto
hříšníky na odstranění nedostatků a dávat jim čas
na nápravu,“ upozorňuje Hlaváček. ■

Rezlerová, generální ředitelka Manpower Česká
a Slovenská republika.
Zaměstnavatelé v 7 z 10 odvětví předpovídají pro
nadcházející čtvrtletí pokles počtu pracovních
sil. Mírný nárůst počtu pracovních sil se očekává
v odvětví Výroba a rozvod elektřiny, plynu a vody
(+4 %) a nové pracovníky se chystá přibírat Státní
správa, zdravotnictví, vzdělávání a kultura (+7 %).
V porovnání s předchozím čtvrtletím se Index snížil
ve třech a v meziročním srovnání v 7 z 10 odvětví.
Nejnižší Čistý index trhu práce -10 % hlásí Čechy, následuje Morava s Indexem 1 %. Zaměstnavatelé v Praze
předpovídají mírné náborové aktivity s Indexem +1 %.
Meziročně je index nižší ve všech regionech.

Globální pohled
Průzkumu náborových plánů pro období leden–
březen 2012 se zúčastnilo přes 65 000 zaměstnavatelů ve čtyřech desítkách zemí světa, a většina
z nich (ve 32 ze 41 států a oblastí zapojených do
studie) na rozdíl od ČR i přes trvající nejistotu
očekává, že ve druhém čtvrtletí roku budou
počet svých zaměstnanců v různé míře zvyšovat. Náborový optimismus posílil ve srovnání
s předchozím čtvrtletím ve 23 zemích a pozitivní
zprávou je, že data získaná pro tento kvartál
ukazují na lepší situaci proti minulému čtvrtletí:
zaměstnavatelé na 37 trzích práce očekávají relativně stabilní nebo zlepšené náborové aktivity.
V meziročním srovnání se náborové prostředí
zhoršilo ve 24 zemích. ■
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CEITEC nabízí šanCE Evropským výzkumníkům
V rámci tříměsíčního turné „Marie Curie Actions Road Show 2012“, které odstartovalo v únoru
v Berlíně se představí mladým vědcům prestižní evropské výzkumné organizace. Kromě
Berlína, Paříže, Říma, Ankary, Bukurešti a Varšavy je jedním z hostitelských měst i Brno, kde
se 27. března prezentovaly evropským vědcům možnosti moderního výzkumu v novém Středoevropském technologickém institutu (CEITEC).
Informační den Marie Curie v Brně se konal za podpory
Technologického centra AV ČR, České styčné kanceláře pro výzkum a vývoj (CZELO) v Bruselu a projektu
InterBioNet. Cílem bylo vyhledat úspěšné a nadané
výzkumníky a nabídnout jim možnost pokračování
jejich kariéry právě v CEITECu. Účelem bylo představit vědecká centra v sedmi zapojených zemích,
výsledkem bude zprostředkování desítek výzkumných
mezinárodních pobytů pro mladé vědce s finanční
podporou EU. Hlavním cílem těchto informačních
akcí, pořádaných pod záštitou Evropské komise, je
seznámit doktorandy a začínající vědce s pracovními
možnostmi, které jim nabízí evropské granty Marie
Curie. Celkový rozpočet akcí Marie Curie pro léta 2007
- 2013 přesahuje 4,7 mld. eur. Z těchto prostředků by
mohlo být dle odhadů Evropské komise v různé podobě podpořeno až 70 000 výzkumných pracovníků.
V prostorách sedmi zúčastněných vědeckých center
se tak během března až května představí všechny
pozvané instituce a o možnostech využití grantů
informují osobně přímo zástupci Evropské komise.
Své zkušenosti předají i vědci, kterým se již podařilo
grant Marie Curie získat v minulých letech. „V Berlíně
se zúčastnilo téměř 100 výzkumných pracovníků více
než 15 národností, kteří nyní působí v Německu. Jejich
zájem o CEITEC byl velký a někteří již nyní uvažují
o snaze získat grant Marie Curie s místem působiště
v Brně,“ uvedl zástupce CEITECu Roman Badík. Plánem
brněnského centra excelence je orientovat se na
skutečné špičky v oboru a do Brna přilákat především
zkušené vědce, kterým se již podařilo v mezinárodní
konkurenci prosadit.
Středoevropský technologický institut je jediným zástupcem z ČR, který se Road show účastní.„Za Českou
republiku jsme pozvali právě CEITEC, protože v něm

vidíme velký potenciál pro vědecké pracovníky. Díky
jeho multioborovému zaměření a propojení různých
výzkumných oborů v něm najdou uplatnění vědci
mnoha profesí,“ uvedla Susan Kentnerová, zástupkyně
pořádající asociace Helmholtz, která sdružuje celkem
18 německých výzkumných center.
Minulého ročníku Marie Curie Road Show se celkově
zúčastnilo přes 450 mladých výzkumníků z pěti pořádajících organizací (Německo, Francie, Itálie, Dánsko
a Turecko). V tomto roce se navíc kromě ČR, kterou
zastupuje CEITEC, zúčastní také výzkumné organizace
z Polska a Rumunska.

Virtuální projektovaná podoba budovaného Středoevropského technologického institutu (CEITEC), který by se měl stát
jedním z nejmodernějších výzkumných center v Evropě

FúzE osTravskýCh unIvErzIT vyTvoří
3. nEjvěTší unIvErzITu v Čr
Historicky první fúze dvou českých univerzit v příštích třech letech – spojení Vysoké školy
báňské – Technické univerzity Ostrava s Ostravskou univerzitou má za cíl vznik třetí největší
univerzity v zemi. Ta by měla mít statut vědeckovýzkumného centra, které by mohlo přilákat
zájemce o studium technických, medicínských, přírodovědných či humanitních oborů i ze
sousedního Polska.
„Bude to věc trošku neprobádaná, která bude vyžadovat jak profesionální přístup lidí z univerzit,
tak nejspíš také externí poradenství. Předpoklad
je, že slučování v každém roce přijde na 40 milionů – spojují se dvě instituce velikostí srovnatelné
se středně velkými městy. Finanční prostředky se
budou modifikovat podle skutečných potřeb,“ řekl
deníku E15 rektor Vysoké školy báňské Ivo Vondrák.
Prvních 40 milionů poskytne letos ministerstvo

První výzva k podávání žádostí o grant na Reintegrační
granty Marie Curie (Career Integration Grants – CIG)
byla zveřejněna 20. října 2011. Tato výzva je určena
ke zlepšení možnosti na stálou integraci výzkumných
pracovníků, kterým je nabídnuta stabilní výzkumná
pozice v Evropě od dvou do čtyř let po uplynutí období mobility v jiné zemi, než ve které byl výzkumný
pracovník činný během posledních let (tj. výzkumný
pracovník musí být mobilní, ale může pocházet odkudkoli na světě – pohybovat se v rámci Evropy nebo
mimo Evropu).
Dne 13. března byla zveřejněna další výzva k podávání
žádostí o grant na Evropské stáže Marie Curie (Intra
European Fellowships – IEF). Tato výzva poskytuje
finanční podporu pro pokročilé vzdělávání a nadnárodní mobilitu po dobu 12–24 měsíců pro jednotlivé
projekty prezentované zkušenými výzkumnými pracovníky z členských zemí nebo přidružených zemí,
ve spolupráci s hostitelskou organizací z členského
státu či přidružené země. Uzávěrka těchto výzev
je 16. 11. 2012 pro IEF a 18. 9. 2012 pro CIG. ■

školství na projekt Podpora vytváření podmínek pro sdílení kapacit, který si školy podaly,
a jehož výsledkem má být lepší koordinace výuky, výzkumu a vývoje a schopnost pružněji reagovat na požadavky trhu práce. Financování
v následujících letech bude předmětem jednání.
Nejprve vznikne analýza rozdílů mezi oběma univerzitami, zaměřená na způsob studia, výuku či řešení
vědy a výzkumu. „Prvním krokem je najít společnou

legislativu, hledat cesty, kde si můžeme vypomoci
s výukou, nastavit nové studijní předpisy a řády,“
upřesnil Vondrák. Vysoká škola báňská má 7 fakult
orientovaných především na technické a ekonomické obory a kolem 25 000 studentů, Ostravská
univerzita přes 10 000 studentů. K tomu je nutné
připočítat stovky studijních programů a různých
projektů a tisíce předmětů. Každá škola má i svůj
informační systém, ekonomiku a metodiku řízení.
Ministerstvo školství by podle dřívějšího vyjádření
ministra Josefa Dobeše pro deník E15 přivítalo další
slučování vysokých škol, jejichž počet se v posledním
desetiletí zvýšil více než na sedm desítek. „Vznikla
řada nových škol a fakult místo toho, aby se integrovaly ty stávající. Třeba v Brně je hned několik vysokých
škol, které mají fakulty stejného typu. Fúze jsou náš
dlouhodobý záměr,“ řekl nedávno ministr. Zatím
jedinou instituci, která podobný proces realizovala,
je česká armáda, která v roce 2004 sloučila své tři tehdejší vojenské vysoké školy do Univerzity obrany. ■
4/2012
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Evropská komisE chcE zvýšit bEzpEčnost
a účinnost vypořádání obchodů s cEnnými papíry v EU
V rámci snahy o stabilnější finanční systém dne 7. března 2012 Evropská komise navrhla vytvoření společného evropského regulačního rámce pro instituce odpovědné za vypořádání
obchodů s cennými papíry (tzv. centrální depozitáře cenných papírů).
Vypořádání obchodů s cennými papíry je pod
statný proces burzovního obchodování, který
zajišťuje výměnu cenných papírů za peněžní
prostředky po uzavření obchodu s cennými pa
píry (např. nákup nebo prodej cenných papírů).
Centrální depozitáře cenných papírů jsou pak ze
systémového hlediska významnými institucemi
pro finanční trhy, neboť provozují infrastruktury
(tzv. systémy vypořádání obchodů s cennými pa
píry), které umožňují vypořádání prakticky všech
obchodů s cennými papíry.
Centrální depozitáře cenných papírů rovněž evidují,
kolik cenných papírů bylo vydáno a kým, stejně jako
každou změnu v jejich držení. V neposlední řadě
hrají klíčovou úlohu při financování ekonomiky,
neboť téměř veškerý finanční kolaterál poskytnutý
bankami na navýšení fondů prochází vypořádacími
systémy provozovanými centrálními depozitáři
cenných papírů.
Centrální depozitáře cenných papírů jsou v sou
časnosti regulovány pouze na národních úrovních
a přeshraniční vypořádání je méně bezpečné (se
lhání může na některých trzích dosáhnout až 10 %)
a méně účinné než vypořádání vnitrostátní: u přes
hraničních transakcí jsou náklady až čtyřikrát vyšší.
Návrh Komise, předložený ve formě nařízení Evrop
ského parlamentu a Rady o zlepšení vypořádání
obchodů s cennými papíry v Evropské unii a cen
trálních depozitářích cenných papírů a o změně
směrnice 98/26/ES, má za cíl zvýšit bezpečnost
a účinnost vypořádání obchodů s cennými papíry
v Evropě a rovněž zkrátit vypořádací lhůty a mini
malizovat selhání vypořádání.

Předložené nařízení sleduje trvalý zájem evropské
politiky zajistit řádnou regulaci a kontrolu všech
finančních trhů. Vypořádání obchodů s cennými
papíry má pak z hlediska trhů cenných papírů a fi
nancování ekonomik členských států EU zásadní
význam. Čísla mluví sama za sebe: v uplynulých
dvou letech vypořádaly centrální depozitáře v EU
transakce v hodnotě přesahující jednu biliardu eur.
Předložený návrh nařízení především zavádí pro
oblast vypořádání obchodů s cennými papíry spo
lečné normy v celé EU a zřizuje centrální depozitáře
cenných papírů, které zajistí skutečný jednotný trh
pro služby poskytované vnitrostátními centrálními
depozitáři cenných papírů.
Návrh obsahuje tyto hlavní prvky:
lhůta bude sladěna a stanovena na
nejvýše dva dny po dni uzavření transakce v případě
cenných papírů obchodovaných na burze nebo
na jiných regulovaných trzích (v současné době
dochází v Evropě k vypořádání většiny obchodů
s cennými papíry dva nebo tři dny po dni uzavření
transakce).
●●Účastníci trhu, kteří nepředají své cenné papíry
k určenému dni vypořádání, budou postiženi sank
cemi a budou muset nakoupit tyto cenné papíry
na trhu a předat je svým protistranám.
●●Emitenti a investoři budou muset vést elektro
nický záznam pro prakticky všechny cenné papíry,
a pokud je s těmito cennými papíry obchodováno
na burze nebo na jiných regulovaných trzích, budou
muset být zaevidovány v centrálních depozitářích
cenných papírů.
●●Vypořádací

●●Centrální

depozitáře cenných papírů budou
muset splňovat přísné organizační požadavky,
požadavky na vedení obchodní činnosti a obe
zřetnostní požadavky, aby bylo možné zajistit jejich
životaschopnost a ochranu jejich uživatelů. Budou
také muset obdržet povolení od svých příslušných
národních orgánů, které nad nimi budou vykonávat
dohled.
●●Povoleným centrálním depozitářům cenných
papírů bude udělen „pas“, neboli oprávnění po
skytovat své služby v ostatních členských státech.
●●Uživatelé si budou moci vybrat mezi všemi
30 centrálními depozitáři cenných papírů v Evropě.
●●Centrální depozitáře cenných papírů v EU bu
dou mít přístup k jakémukoliv jinému centrálnímu
depozitáři cenných papírů nebo k jiným tržním
infrastrukturám, jako jsou obchodní systémy nebo
ústřední protistrany, a to v kterékoliv zemi.

Navrhované nařízení konečně také stanoví, aby
členské státy zajistily vhodné správní sankce
a opatření, které mohou být použity k porušo
vání jeho ustanovení. S ohledem na stávající
rozdíly ve vnitrostátních sankčních režimech
členských států nařízení harmonizuje sankční
pravomoci, které by měly uplatňovat vnitrostátní
orgány, a zároveň nastavuje kritéria, která by
měla být použita při stanovení sankcí a výši
uložených pokut. Nařízení současně nebrání jed
notlivým členským státům stanovit vyšší stan
dardy, což se ale nevztahuje na trestní sankce.

Návrh nařízení byl předán Evropskému parlamentu
a Radě (tj. členským státům EU) k dalšímu projed
nání a schválení. ■

důslEdnější provádění práva EU má snížit náklady
a zlEpšit kvalitU životního prostřEdí
Jednou z předních součástí evropských politik je také politika v oblasti životního prostředí,
která zahrnuje jednu z nejobsáhlejších kategorií právních předpisů regulovaných přímo jednotně v celé EU. Součastí regulace je také pravidelná kontrola provádění a účinnosti těchto
předpisů. V rámci toho vydala dne 7. března 2012 Evropská komise Sdělení o provádění
právních předpisů v oblasti životního prostředí.
Je třeba předeslat, že právní předpisy EU v oblasti
životního prostředí nejsou „výmyslem byrokratů
v Bruselu“, ale jsou demokraticky přijaty všemi
členskými státy a Parlamenty v jednotlivých člen
ských státech EU. Celkově životní prostředí zahrnuje
zhruba dvě stovky právních předpisů, které jsou
nicméně často jen částečně uplatňovány, což nejen
zasahuje životní prostředí a lidské zdraví, ale vytváří
i právní nejistotu pro průmysl a ohrožuje jednotný
trh. Jak se praví ve sdělení, exekutiva EU odhaduje,
že neprovádění předpisů v oblasti životního pro
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středí stojí hospodářství EU na zdravotních nákla
dech a přímých nákladech do životního prostředí
každý rok okolo 50 miliard eur.
Členské státy EU jsou plně odpovědné za prová
dění předpisů EU v oblasti životního prostředí na
svých územích. Úlohou Evropské komise je ověřit,
že členské státy své závazky dodržují, a přijmout
opatření, jestliže tomu tak není.
Vlastní provádění právních předpisů EU do vnitro
státního práva členských států EU obnáší několik
aspektů. Členské státy musejí především přijmout

vnitrostátní právní předpisy, kterými se provádějí
právní předpisy schválené na úrovni EU. Dále jsou
pak povinny v rámci své administrativy organizačně
zajistit, že jsou tyto předpisy v praxi dodržovány.
Musí vynaložit nezbytné investice, například do
správného zpracování odpadů. Státy by rovněž
měly disponovat prostředky k reakci na nesplnění
požadavků nebo na jiné problémy, například nezá
konné odstraňování odpadů nebo nezákonný lov
chráněných volně žijících živočichů.
V návaznosti na tyto povinnosti a cíle pak sdělení
především zdůrazňuje pozitivní přínos právních
předpisů v oblasti životního prostředí a snaží se do
kázat, že předcházení škodám na životním prostředí
může stát mnohem méně než dlouhodobé sanace.
Konkrétně pak právní předpisy v oblasti životního
prostředí mohou přinést výhody pro průmysl: např.

legislativa a právo
plné provedení právních předpisů EU o odpadech
by podle Komise vytvořilo 400 000 pracovních míst
a jeho čisté náklady by byly o 72 miliard EUR nižší než
u alternativního scénáře, kdy by k provedení nedošlo.
Provádění a prosazování právních předpisů EU
v oblasti životního prostředí je podle sdělení
společným úkolem vnitrostátních, regionálních
a místních orgánů. Existující nedostatky zhoršuje
i absence přesných informací o environmentální
problematice. Monitorování životního prostředí

je v EU zatím nerovnoměrné a získané informace
jsou někdy neúplné a zastaralé.
Sdělení, jako nelegislativní materiál, je tak určeno
především k posílení dialogu s vládami a dalšími
zúčastněnými stranami o způsobu, jak zlepšit spolupráci v zájmu dosažení dokonalejší implementace
unijních právních předpisů díky kvalitnějšímu sběru
a sdílení znalostí i hlubšímu ztotožnění se s cíli v oblasti životního prostředí. Sdělení konkrétně nastíní
opatření, která pomohou členským státům k přijetí

SOUDNÍ DVŮR EVROPSKÉ UNIE
Odmítnutí členského státu udělit řidičské oprávnění nemůže odůvodnit odmítnutí uznání
oprávnění uděleného později jiným členským státem.
Soudní dvůr EU vydal dne 1. března 2012 přelomové rozhodnutí ve věci C-467/10 (Baris Akyüz),
podle něhož členský stát může odmítnout uznat
řidičské oprávnění, pokud je na základě nesporných
informací pocházejících od členského státu vydání
prokázáno, že držitel nesplňoval podmínku obvyklého bydliště. Zajímavé na celé problematice je, že
vysílá směrem ke správním orgánům a správnímu
řízení v ČR nijak dobré světlo.
Předmětné rozhodnutí se týkalo občana SRN B.
Akyüza, který byl v Německu v letech 2004 až 2008
několikrát odsouzen v trestním stíhání, mj. za řízení
bez řidičského oprávnění a násilné trestné činy.
Na základě lékařsko-psychologického posudku
německé orgány rozhodnutím ze dne 10. září 2008
zamítly jeho žádost o udělení řidičského oprávnění
skupiny B (motorová vozidla) s odůvodněním, že
nesplňuje tělesné a duševní požadavky pro bezpečné řízení.
B. Akyüz však získal dne 24. listopadu 2008 řidičské
oprávnění v Děčíně (Česká republika). Podle evropské právní úpravy je řidičské oprávnění udělováno
členským státem žadateli, který má obvyklé bydliště
na území tohoto státu. Podle informací německého
velvyslanectví v Praze však ani příslušný orgán cizinecké policie, ani místní policie nejsou schopny
určit, zda B. Akyüz v této době pobýval v České
republice. Cizinecké oddělení má totiž k dispozici
pouze hlášení pobytu pokrývající období od 1.
června do 1. prosince 2009. Podle fotokopie řidičského průkazu, který byl údajně vydán v Děčíně
dne 8. června 2009, byl přitom tento průkaz poprvé
vydán již dne 24. listopadu 2008. Německé úřady
dále uvedly, že B. Akyüz řídil dne 5. prosince 2008
a 1. března 2009 motorová vozidla v Německu
a soud jej v obou těchto případech uznal vinným
z řízení bez řidičského oprávnění.
Landgericht Gießen (zemský soud v Gießen, Německo), kterému bylo předloženo odvolání, předložil Soudnímu dvoru předběžné otázky, jejichž
podstatou je, zda za takové situace, jaká je dána
v projednávané věci, mohou německé orgány
odmítnout uznání řidičského průkazu vydaného
v České republice z důvodu, že dotčené osobě
bylo odepřeno vydání prvního řidičského průkazu
v Německu, nebo z důvodu, že v okamžiku vydání
průkazu nesplňoval podmínku bydliště v České
republice.

Soudní dvůr nejprve upřesňuje, že unijní právo
stanoví vzájemné uznávání řidičských průkazů vydaných v členských státech bez jakýchkoliv formalit.
Členský stát vydání musí ověřit, zda jsou splněny
všechny podmínky, zejména podmínky týkající
se bydliště a způsobilosti k řízení, a zda je vydání
řidičského průkazu oprávněné. Pokud orgány členského státu takto vydaly řidičský průkaz, nejsou
jiné členské státy oprávněny ověřovat dodržení
podmínek vydání stanovených unijním právem.
Držení řidičského průkazu vydaného členským
státem totiž musí být považováno za důkaz toho,
že držitel tohoto řidičského průkazu splňoval nezbytné podmínky v den, kdy mu byl průkaz vydán.
Unijní právo nicméně umožňuje členským státům,
aby za určitých okolností, a zejména z důvodů
bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích
uplatňovaly své vnitrostátní právní předpisy týkající
se omezení, pozastavení, odnětí nebo zrušení řidičského oprávnění vůči všem držitelům řidičských
průkazů, kteří mají obvyklé bydliště na jejich území.
Soudní dvůr připomíná, že možnost členského
státu odmítnout uznání platnosti řidičského průkazu vydaného jiným členským státem z jednoho
z těchto důvodů představuje výjimku z obecné
zásady vzájemného uznávání řidičských průkazů,
takže musí být vykládána restriktivně.

plně systematického přístupu ke shromažďování
a šíření poznatků i zlepšení jejich schopnosti reagovat na problémy spojené s ochranou životního
prostředí.
Sdělení je určeno k projednání Evropskému parlamentu, členským státům, ale také k informaci všem
jejím občanům a zúčastněným stranám v oblasti
provádění a prosazování ochrany životného prostředí. Výsledek diskuzí pak bude sloužit jako základ
pro sedmý akční program pro životní prostředí. ■

V projednávané věci Soudní dvůr konstatuje, že odmítnutí udělení prvního řidičského oprávnění není
uvedeno mezi případy, které mohou vést k tomu,
aby členský stát neuznal řidičský průkaz udělený
v jiném členském státě. I když odmítnutí udělení
prvního řidičského průkazu může být zčásti založeno na chování žadatele, nemůže toto odmítnutí
(vydané v rámci správního řízení), představovat na
rozdíl od případů omezení, pozastavení, odnětí nebo
zrušení, sankci za to, že žadatel porušil předpisy.
Kromě toho má Soudní dvůr za to, že umožnit
určitému členskému státu, aby neuznal řidičské
oprávnění udělené v jiném členském státě z důvodu, že tento stát neověřil, zda důvody odmítnutí,
které uvedl první členský stát, již odpadly, by znamenalo, že by členský stát, který by zavedl nejpřísnější
podmínky pro udělení řidičského oprávnění, mohl
nastavit úroveň požadavků, které by musely jiné
členské státy respektovat k tomu, aby mohla být
udělená řidičská oprávnění uznána.
Připustit, že je členský stát oprávněn opřít se o svá
vnitrostátní ustanovení, aby bez časového omezení
bránil uznání platnosti řidičského průkazu vydaného
jiným členským státem, by bylo samotným popřením
zásady vzájemného uznávání řidičských průkazů.
Soudní dvůr dochází k závěru, že unijní právo
brání právní úpravě hostitelského členského státu,
která tomuto státu umožňuje odmítnout uznat
na svém území řidičské oprávnění udělené jiným
členským státem, pokud držiteli tohoto oprávnění
bylo v tomto hostitelském státě odepřeno vydání
prvního řidičského průkazu z důvodu, že nesplňuje
tělesné a duševní požadavky vyžadované vnitrostátní právní úpravou tohoto státu.
Pokud jde o podmínku bydliště, uvádí Soudní dvůr,
že unijní právo nebrání právní úpravě hostitelského
členského státu, která mu umožňuje odmítnout
uznat na svém území řidičské oprávnění udělené
jiným členským státem v případě, že je na základě
nesporných informací pocházejících od členského
státu vydání prokázáno, že držitel řidičského průkazu v době vydání tohoto průkazu nesplňoval
podmínku bydliště.
Soudní dvůr upřesňuje, že úkolem předkládajícího
soudu je ověřit, zda informace získané takovým
způsobem, jako v této věci, mohou být považovány
za informace pocházející od členského státu vydání.
Popřípadě přísluší vnitrostátnímu soudu vyhodnotit uvedené informace a posoudit s ohledem na
všechny okolnosti sporu, který mu je předložen,
zda představují nesporné informace prokazující,
že držitel řidičského průkazu neměl v době, kdy
mu byl řidičský průkaz vydán, na území členského
státu vydání své obvyklé bydliště. ■
/pm/
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kaleidoskop
Mořský duch: neviditelná loď
pro náMořní operace budoucnosti
Podle informací výrobce je „mořský
duch“, který má díky svému technologickému vybavení být neviditelný pro
radary nepřátelských lodí také prvním
plavidlem, které využívá tzv. superkavitace. A také je rychlejší a úspornější než
stávající vojenská plavidla a prakticky

nezastavitelný. Duch je koncipován
tak, aby mohl doslova proletět s využitím umělého podvodního plynného
prostředí, které vzniká při pohybu těles ve vodě vysokou rychlostí a trup
vytváří 900krát méně tření než voda.
Plavidlo představené v prototypové
podobě je určeno pro ochranu flotily,
ale technologie Ghost je označována
jako škálovatelná a přizpůsobitelná potřebám bezpilotních, hladinových nebo

i podmořských aplikací. JMS v současné
době zvažuje v partnerství s obrannou
divizí velké mezinárodní společnosti
plán na vybudování korvety tohoto
typu, tzn. lodi větší velikosti (150 m).
Plavidla tohoto druhu by mohla působit
v mezinárodních vodách nepozorovaně
a měla by řadu výhod proti konvenčním lodím. Ideální je využití např. pro
protipirátské hlídky – mohlo by na moři
zajistit ochranu před útoky pirátů, které
stojí ročně americkou vládu 1,5 mld.
dolarů. Přes své nevelké rozměry umožňuje přepravit slušnou zbrojnici, včetně
torpéda Mark 48, a vézt na palubě pokročilé zbraňové systémy umožňující
simultánní palbu na více cílů. Může rovněž v tichosti skrytě dopravovat vojáky
na pláže na nepřátelském území, ale
i poskytovat neocenitelné služby v civilním sektoru, např. při přepravě lidí
a nákladu na ropné plošiny. ■

vykle spojována. Cílem je zkoumat
možnosti robotů, a jak rychle se mohou pohybovat, i když DARPA nevylučuje, že některé výsledky mohou najít
uplatnění ve vojenské oblasti. To se
týká především dalšího z pozoruhodných„čtyřnohých“ projektů. Je jím robot, kterého vyvíjí DARPA pod oficiálním označením Legged
Squad Support System
(LS3), známý však spíše
pod neoficiální přezdívkou„robotická mula“. Jde
o autonomní systém
určený pro vojáky, kterým má pomáhat nosit
těžký náklad v obtížném

terénu. Současná verze LS3 už je např.
schopna rozlišovat různé druhy překážek, např. stromy, skály, či lidi. Kromě
zraku v podobě kamer a GPS navigace
bude mít i vysoce citlivé robotické uši
a díky nim v budoucnu i schopnost
přijímat základní hlasové povely, jako
„STOP“, „sedni“, nebo „pojď sem“. ■

Pod názvem Weramouse a Pokermouse se skrývají pozoruhodné
plně bezdrátové, ergonomické
myši nové generace, která nepotřebují pevnou podložku a jsou
vhodné i pro lidi se sníženou pohyblivostí.
Dosah myši činí až 20 m od počítače, zařízení využívá 2,4 GHz bezdrátové připojení. Lithiové baterie
umožňují až 15 hodin provozu na

jedno nabití, a po 1,5 hodinovém
dobíjení je myš připravena k dalšímu plnohodnotnému cyklu. Díky
individuálnímu kódování neruší jiná
RF/Bluetooth zařízení, takže několik počítačů může být použito ve
stejné místnosti bez rizika kolize jejich provozu. Nevyžaduje speciální
software nebo změny v počítači, je
kompatibilní s Windows (XP, Vista)
a Mac OS 10+. ■

Vypadá jako kříženec stíhačky,
vrtulníku a katamaranu (kterým
ve své podstatě také je) a světu se
prototyp tohoto pozoruhodného
člunu představil teprve nedávno:
Ghost (duch) je dílem americké
firmy Juliet Marine Systems (JMS),
a byl soukromě vyvíjen pro potenciální využití ve službách amerického námořnictva.

Mechanický gepard ustanovil
nový rychlostní rekord pro roboty
I když kovové monstrum s názvem
Cheetah (gepard) ještě nedosahuje výkonu, jímž by mohl soupeřit se svým živým protějškem
(ten umí sprintovat rychlostí až
115 km.h-1) jeho robotická verze
vyvinutá firmou Boston Dynamics
na zakázku americké vládní agentury DARPA (Defense Advanced
Research Projects Agency) se
může pochlubit novým rekordem
ve své vlastní kategorii.
Při testech mu naměřili téměř
30 km.h-1 (přesněji řečeno 18 mil
za hodinu, což odpovídá 29 km.h-1).
Žádný z dosavadních robotů s nohami, svou anatomickou konstrukcí
kopírující živé tvory, se ještě nedokázal pohybovat tak rychle – předchozí
rekord držel dvounohý robot Planar
Bibed z Massachussetského technologického institutu (MIT), který
na kruhové dráze dosáhl 21 km.h-1.

Cílem inženýrů je však skutečně sestrojit systém, který by rychlostními
parametry byl srovnatelný se svým
přírodním vzorem. Robot používá
i stejnou techniku pohybu jako skutečný gepard. Zatím je spojen s hydraulickými systémy, ale ještě letos plánují výzkumníci jeho samostaný běh.
Projekt Cheetah byl vytvořen v rámci
programu „Maximum mobility a manipulace“ (M3) a údajně není zaměřen
na konkrétní vojenské účely, ačkoli
právě s nimi je práce agentury ob-

Myši jaké jste asi ještě neviděli
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kaleidoskop
KLÁVESNICE, NA KTEROU JE OPRAVDU VIDĚT
Nováček na trhu s počítačovým
příslušenstvím, společnost
Connect IT, přišla se zajímavou
novinkou. Jde o speciální klávesnici připojenou přes USB rozhraní, určenou pro děti a seniory.
Po speciálních mobilech s velkým
čitelným displejem jde o další zajímavou pomůcku např. pro seniory pro vstup do světa moderních
technologií.

Vysoce kontrastní klávesnice je vybavena nízko profilovými tlačítky
ve výrazné žluté barvě s velkými
černými popisky, které zabírají
prakticky celou plochu klávesy
a jsou tak dobře čitelné i pro
uživatele se slabším zrakem.
Řada lidí, kteří jinak nosí brýle,
na ně nepochybně dobře uvidí
i bez nich. I když kontrastní provedení klávesnice je na první po-

hled neobvyklé, je pro tuto skupinu
uživatelů v podstatě velice praktické.
A díky žlutému zabarvení jsou tlačítka (resp. popisky na nich) dobře
rozeznatelné a čitelné i ve

špatných světelných podmínkách
v šeru a dokonce i potmě. Rozložení
znaků odpovídá standardu QWERTY,
resp. QWERTZ.
Kromě sady standardních kláves je
k dispozici i 9 speciálních multimediálních tlačítek: čtyři
ovládají přehrávání a tři
hlasitost, další dvě tlačítka slouží k vyvolání
e-mailového klienta
a internetového prohlížeče. ■

INVALIDNÍ VOZÍK? NE DĚKUJI, RADĚJI ROBOTA...

RMD Tek umožňuje paraplegikům to, co by na klasickém vozíku bez cizí pomoci sami
nezvládli. Provádět vlastními silami věci, které by pro ně jinak byly dříve nebezpečné nebo
Foto: RMD
dokonce nemožné.

Turecko obvykle není spojováno
s domovem hi-tech vynálezů,
nicméně právě dílem tamních
výzkumníků je pozoruhodná novinka firmy RMD s názvem Tek Robotic Mobilization Device, neboli
robotické mobilizační zařízení.
Umožňuje handicapovaným imobilním lidem, kteří nemohou chodit,
postavit se na vlastní nohy a to nezávisle, bez cizí pomoci a pohybovat
se vzpřímeně. To je velmi důležité

RMD Tek však není jen jakousi alternativou pro invalidní vozíky, ale
představuje zcela nový koncept, novou platformu. Místo nastupování
zepředu jako v případě běžného invalidního vozíku, má zařízení (které si
mohou přivolat pomocí dálkového
ovládání) vstup ze zadní strany. Připojí
polstrovaný pás kolem boků a mohou

nejen z psychologického hlediska –
umožňuje lidem upoutaným dříve
na invalidní vozík pohled z očí do
očí ve vzpřímeném postoji, ale hraje
důležitou roli i pro udržení základní
zdravotní funkce u lidí kteří mají
poranění míchy. Stát hodinu a více
každý den je důležité pro lidi, kteří
ztratili pohyb v nohou. Bez vlivu
nosnosti ve vzpřímené poloze mohou přijít kardiovaskulární problémy,
křehnutí kostí, proleženiny, apod.

NEJRYCHLEJŠÍ USB PŘENOSNÝ SKENER

Pod označením imageFORMULA
P-215 představila firma Canon
Europe unikátní mobilní skener
napájený přes USB pro malé
a domácí kanceláře a pro profesionály na cestách.
Ultrakompaktní přenosné zařízení je
kompatibilní s operačními systémy
pro Mac a PC a díky vestavěným
ovladačům a softwaru CaptureOnTouch Lite pro standardní připojení
a kompatibilitu s různými aplikacemi,
ho lze začít používat okamžitě, bez
nutnosti instalace dalších ovladačů
nebo softwaru. Nabízí možnost skenovat přímo do cloudových aplikací,
jako jsou GoogleDocs, Evernote
a SharePoint rychlostí až 15 stran/min
a při jednom průjezdu zvládá obě

sami provádět různé manévry pomocí
ovládacího systému připomínajícímu
joystick. Přístroj využívá systém odpružení, který vyvažuje hmotnost, aby
mohl pomoci imobilní osobě postavit
se zpříma jen s mírným tahem. Poskytuje možnost pohybu pro paraplegiky
s tím, že jim umožňuje samostatně
se zvednout a stát – a také se pohybovat, podobně jako při jízdě na
Segway – ve zcela vzpřímené poloze
se správným držení těla, takže mohou
bez problémů provádět stejné běžné
každodenní úkony jako zdraví lidé
např. různé činnosti v domácnosti,
kanceláři či v nákupním centru. ■

strany. Obsahuje i automatický
podavač až na 20 listů papíru, což
šetří čas při práci s vícestránkovými
dokumenty.
Vysokou kvalitu skenování zajišťuje optické rozlišení až 600 dpi
a pokročilé automatizované funkce
pro zpracování obrazu, jako jsou
detekce velikosti stránky, barvy,
automatická orientace textu či
vyrovnání zešikmení. Přenosný miniskener je vybaven řadou softwarových aplikací (např. CaptureOnTouch) pro lepší zpracování obrazu
a skenování do různých formátů
(PDF, PDF/A, TIFF, JPEG a PowerPoint), a obsahuje i speciální podavač
karet pro skenování plastových ID
a embosovaných karet. ■
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CO SE PSALO PŘED 51 LETY
V POPULÁRNÍM TECHNICKÉM
MĚSÍČNÍKU „SVĚT TECHNIKY”
Bakterie ničí beton

Tranzistor v srdci

Angličtí vědci zjistili, že příčinou poškozování betonového vodovodního potrubí jsou bakterie. Stálým
vnikáním minerálních solí, síry a vzduchu do potrubí
vzniká silná kyselina sírová, která beton ničí. ■

Lékaři chirurgické kliniky v Bostonu se pokoušeli
operativně zacelit otvor v jedné ze srdečních komor u 8letého chlapce. Protože srdce neobnovilo
svou normální funkci, byl do břišní dutiny dítěte
„vmontován“ malý přístroj pracující s pomocí polovodičových baterií. Přístroj byl spojený se srdcem
dráty z nerezavějící oceli a zabezpečující jeho nerušený chod. ■

Pro zimní start
V zimních měsících užívali švédští řidiči elektrického ohřívače motoru, který usnadňuje ranní
start motoru po nočním parkování pod širým
nebem. Na městských otevřených parkovištích jsou stojany s elektrickými zásuvkami, do
nichž řidič zapojí kabel topného článku, trvale
instalovaného v chladicím systému motoru.
Článek ohřívá vodu, která cirkuluje a udržuje
motor na stálé teplotě +10 °C, bez zřetele na
teplotu okolního vzduchu. Vzhledem k drsným
klimatickým podmínkám zimního podnebí ve
Švédsku se zařízení velmi osvědčuje. ■

Tmavé lahve na mléko

Tunelová sušárna
Vysokofrekvenční tunelová sušárna, která je výrobkem závodu TOS v Rychnově nad Nisou, je
určena pro plynulé dielektrické sušení a tepelné
zpracování různého nevodivého materiálu.
Je vhodná zejména pro sušení technické plsti,
textilních materiálů, dřeva apod. Materiál určený
k vysušení prochází na nekonečném kovovém
pásu vysokofrekvenčním polem. Horní elektrody
jsou napěťové, zvenčí sušárny výškově nastavitelné, napájeny vysokofrekvenčním proudem
z elektronkového generátoru GU 15. Uzemněnou elektrodu tvoří kovový dopravní pás. Sušárna
je vybavena vzduchotechnickým zařízením pro
odsávání vznikajících par s možností předehřívání
vzduchu. Teplota a množství vzduchu, jakož i rychlost pásu jsou plynule regulovatelné. Na snímku
vysokofrekvenční tunelová sušárna EDV 1, která
byla uvedena do provozu v závodě Mitop v Děčíně.
Používá se k sušení plstěných kotoučů, kde dřívější
dobu schnutí 36 hodin zkrátila na 30 minut. ■

Na doporučení vědců ve Švédsku se budou vyrábět tmavé lahve na mléko. Dobrou chuť mléka
totiž zaručuje askorbová kyselina v něm obsažená,
která však podléhá rozkladu následkem působení
světla. Aby tato kyselina – tak důležitá pro lidské
zdraví – byla uchována v mléce neporušeně a to
neztratilo svou přirozenou chuť, bude ve Švédsku
zaveden prodej mléka v hnědých, červených a žlutých lahvích. ■

Jak se vám líbí?
Žádná dívka by se asi takto nedala fotografovat,
ale v průmyslu jsou takové snímky obvodu
nebo přesněji rozvinutého pláště válcových
i jiných těles velmi důležité. Zachytí v jedné
rovině a stejnoměrně osvětlenou celou plochu předmětu a umožní i změřit poškozené
nebo znečištěné části. Snímek byl zhotoven na
speciálním zařízení, jež synchronizuje rychlost
otáčení fotografovaného předmětu s rychlostí
postupu filmu. Světelný paprsek prochází přitom v přesně vypočtené vzdálenosti za čočkou
úzkou štěrbinou, na jejíž šířce závisí expozice. ■

Kursy ve vlaku
Byly zavedeny v předměstských vlacích v Oslo
v Norsku pro cestující, kteří dojíždějí do zaměstnání
a zpátky dvě hodiny. Pořádá je Služba norských
studentů a Státní železniční dráha. ■

Největší ocelárna na světě
V SSSR byl dokončen projekt největší ocelárny na
světě, která bude mít obloukové pece s obsahem
o 150 % větším než obdobná dosavadní sovětská
zařízení, jimž se bude snadno zvedat klenba pece
a otáčet její spodek. Tím se podstatně zkrátí doba
tavby. Nejvýhodnější složení vsázky a tepelný režim
bude určovat kybernetický stroj. ■
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Převrat v technice?
Ve Štětínském polytechnickém institutu zkonstruovali pod vedením profesora J. Rabeje elektromotor
na střídavý proud, který má být důsledkem velkých
změn v některých oblastech techniky. Bude nezbytný tam, kde je třeba motoru s měnivým počtem otáček (od 6 do 3000/min) při zachování stálé
setrvační síly. U obyčejných elektromotorů se děje
regulace otáček pomocí složitých reduktorů, jejichž
cena někdy převyšuje cenu elektromotoru. ■

Elektronický mikroskop
Francouzští konstruktéři zkonstruovali elektronický
mikroskop, který umístili v laboratoři neobvyklého
sférického tvaru o průměru 24 metrů. Laboratoř
je zvenčí pokrytá ocelovými destičkami a zevnitř
vlnitým hliníkovým plechem. Nahoře se nalézá
9,5 metrový generátor vysokého napětí, dole je
mikroskop, který je 3 metry vysoký a váží čtyři tuny.
Podobné přístroje pracují obvykle při napětí od
50 000 do 100 000 V, ale nový mikroskop může
pracovat až do napětí 1,5 miliónu voltů. Zkoumané
buňky a mikroorganismy se umísťují v neprodyšné
krabičce o obsahu 0,1 cm³, což umožňuje sledovat
živé buňky pod atmosférickým tlakem. ■

Obsah kovů v rudě
Novou metodu, kterou lze rychle stanovit obsah kovů
v rudě, vynalezl sovětský vědec Voskobojnikov. Metoda využívá principu absorpce záření gama v rudě. ■

retro – relax
Proti zemětřesení

Pro pohodlné sezení

Americký inženýr Edmond Nazar podal návrh na
výrobu pružného betonu, vhodného ke stavbě zdí
a krytin v oblastech možných zemětřesení. Beton,
který vypracoval, snese 10krát vyšší tlak než obyčejný beton, jehož přípustné zatížení je 3 t/m². ■

Aby se zmírnila únava na pracovišti, je nutno zachovávat několik základních hledisek, zejména správný
poměr výšky sedadla židle k pracovní ploše stolu,
kterým se přímo ovlivňuje držení horní poloviny těla
pracovníka. Neméně důležitá je však správná výška
podložky či podpěry pro nohy, která má umožnit
uvolněnou, zdravou polohu stehen, lýtek a chodidel.
V zahraničí se za tím účelem vyrábějí podložky pod
nohy, jejichž nášlapná plocha je stavitelná na výšku
i do určitého úhlu vzhledem k podlaze. Podložka
nastavená individuálně podle vzrůstu pracovníka
umožňuje zdravé a pohodlné sezení. Stehna leží
lehce na sedadle, zatímco chodidla spočívají v uvolněné poloze na nášlapné ploše, čímž se zabraňuje
omezování krevního oběhu v dolních končetinách
a oddaluje se pocit únavy. ■

HB 11 se svislým startem
Nový typ letadla s názvem HB 11 s možností
svislého startu zkonstruovali ve Francii. Výrobní
licenci prodali do USA a Kanady. Hnací motory
jsou zabudovány v křídlech a mají průměr 2,5 m.
Letadlo, jehož model znázorňuje obrázek, může
přepravit kromě pilota ještě 8 cestujících. ■

Vyhrajte vstupenky
do NTM

Samozapalovací cigarety

„Ledový“ dům

Cigarety, na jejíchž koncích je zapalovač,
vyrábějí v Itálii. A jak se zapálí? Jde o jednoduchý úkon. Kuřák přejede tímto zapalovačem po speciálním proužku papíru, který je
nalepen na krabičce cigaret. Chuť cigarety
takovým zapalováním nijak neutrpí. ■

Ve Stuttgartu, jednom z nejdůležitějších měst Německé
spolkové republiky, postavili budovu složenou z 957 hliníkových destiček, schopných otáčet se na všechny strany.
Sluneční paprsky odrážející se od těchto destiček – otočených v určitém směru – jako od zrcadel, nepronikají
do místností, a proto je v nich v létě osvěžující chlad. ■

Stačí vyluštit a zaslat na adresu redakce:
TechMagazín, K Červenému dvoru 24, 130 00 Praha 3
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.

7
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výstavy a veletrhy – soutěž
16.–19. 4. Kodaň, Dánsko: EWEA – Evropská konference a výstava věnovaná
větrné energetice. Pořádá: European
Wind Energy Association, tel.: +32 2
546 1940, fax: +32 2 546 1944, e-mail:
ewea@ewea.org, www.ewea.org

17.–22. 4. – Bratislava, Slovensko:
MOTOR SHOW BRATISLAVA – mezinárodní autosalon. Pořádá: Incheba,
tel.: +421 2 6727 1111, fax: +421 2
6241 1838, e-mail: incheba@incheba.
sk, www.incheba.sk

dustrial Supply, CoilTechnica, Industrial
GreenTec a Research & Technology. Pořádá: Hannover Messe GmbH, info: Ing.
Eva Václavíková, tel.: +420 220 510 057,
220 517 837, fax: +420 220 510 057,
e-mail: info@hf-czechrepublic.com

16.–20. 4. Brusel, Belgie: SPIE
EUROPE PHOTONICS – setkání evropské fotoniky. Pořádá: SPIE (International
Society for Optical Engineering), tel.:+1
(360) 676-3290, fax: +1 (360) 647-1445,
e-mail: spie@spie.org, www.spie.org

18.–21. 4. Fribourg, Švýcarsko:
ENERGISSIMA – veletrh obnovitelné
energie, ECOHOME – výstava ekologického bydlení a udržitelné výstavby,
GREENTECH – veletrh odpadového
hospodářství. Pořádá: Forum Fribourg,
tel.: +41 026 467 20 00, fax: +41 026
467 21 00, e-mail: info@forum-fribourg.ch, www.forum-fribourg.ch

24.–27. 4. Brno, Výstaviště: Stavební
veletrhy Brno: IBF – 17. mezinárodní
stavební veletrh, SHK – 13. mezinárodní veletrh technických zařízení
budov, ENVI – mezinárodní veletrh techniky pro tvorbu a ochranu
životního prostředí, URBIS TECHNOLOGIE – mezinárodní veletrh
komunálních technologií a služeb,
URBIS INVEST – mezinárodní veletrh investičních příležitostí, podnikání
a rozvoje v regionech. Pořádá: Veletrhy Brno, a. s., tel.: +420 541 151 111,
fax: +420 541 153 070, www.bvv.cz

17.–22. 4. Karlsruhe, Německo:
PAINTEXPO – mezinárodní veletrh
průmyslových povrchových úprav
a ochrany. Pořádá: FairFair GmbH,
tel.: +49 7022 60255 0, fax: +49 7022
60255 77, e-mail: info@fairfair.de,
www.fairfair.de

23.–27. 4. Hannover, Německo: HANNOVER MESSE – komplex průmyslových veletrhů. Industrial Automation,
Energy, MobiliTec, Digital Factory, In-

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 DUBNOVÉ VYDÁNÍ JSME VYLOSOVALI:
Jakub Ouředník, Kostice; František Harvánek, Troubky; Pavel Kopačka, Dačice
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.

ZAUJAL VÁS OBSAH ČASOPISU?
Chtěli byste dostávat pravidelně každý měsíc nové vydání bez starostí až do své poštovní schránky za zvýhodněných
podmínek? Od letošního roku mají tuto možnost i čtenáři na Slovensku. Stačí jen vyplnit předplatní lístek a zaslat
na adresu redakce, nebo objednat pomoci elektronického formuláře a odeslat na adresu: predplatne@techmagazin.cz.
Objednávka bude následně potvrzena na Váš e-mail.

Zvýhodněná předplatitelská cena zůstává přes zvýšení DPH jen 300 Kč (1 číslo = 25 Kč), pro předplatitele
ze Slovenska 12 Eur nebo 300 Kč. Firemní zákazníci mohou využít předplatitelský bonus ve výši 35 %
slevy na inzerci a k tomu prezentační článek zdarma.
✁

Objednávka zvýhodněného ročního předplatného
Firma: .............................................................................................................................................................................................................................................
Jméno a příjmení: .................................................................................................................................................................................................................
Ulice: ..............................................................................................................................................................................................................................................
PSČ: ............................................................................................................... Obec: ................................................................................................................
IČO: ...................................................................................................................... Tel.: ................................................................................................................
DIČ: ..................................................................................................................... Fax: ................................................................................................................
Počet výtisků: ....................................................................................... Podpis: ................................................................................................................
Datum: .................................................................................................... Razítko:

Zvýhodněné roční předplatné činí

300 Kč.

Objednávku zašlete na adresu: TechMagazín, K Červenému dvoru 24, 130 00 Praha 3, fax: 222 781 273,
e-mail: predplatne@techmagazin.cz, www.techmagazin.cz
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