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• Nové konstrukční řešení bezpečně
zachycuje boční tlaky
• Pevné upnutí destičky
do rybinovitého vedení
• Čelní kontakt mezi destičkou
a tělesem držáku
• Tři velikosti destiček
pro upichování
Průměry: 40, 30, 20 mm

Ruský podzim
Začala podzimní sezóna veletrhů a konferencí, a zřejmě nikoli náhodou je řada z nich
zaměřena na energetiku. Ceny energií (nejen té elektrické), a s tím související otázka výstavby
a údržby jejích zdrojů, jsou dnes žhavou problematikou, která se promítá prakticky do všech
odvětví. A vývoj posledních let nás přiměl podívat se pořádně i na řadu minulých projektů
a rozhodnutí.
V Ostravě se v polovině října sešli největší průmysloví odběratelé elektřiny, aby protestovali
proti navyšováním poplatků na podporu obnovitelných zdrojů (OZE). Ministerstvo průmyslu
připravuje nový plán, který by umožnil stanovit strop pro celkový výkon jednotlivých obnovitelných zdrojů. To by se mělo týkat od příštího roku hlavně těch nejnákladnějších, ostatních
pak okolo roku 2017. Problém je, že stát, který se potýká s neustále rostoucími cenami energie,
už nemůže zarazit dotace pro zdroje, které již nárok na garantované výkupní ceny získaly (což
nás příští rok bude stát nějakých 40 mld. Kč), nicméně ještě je šance zarazit pumpování dalších peněz do nových zdrojů. V praxi to znamená, že už nebudou přibývat solární elektrárny
na loukách a polích (za nových podmínek bez dotací se prostě nevyplatí), ale otazníky se
zatím vznášejí i nad „střešní fotovoltaikou“. Nejde však samozřejmě o to, že bychom nad OZE
úplně zlámali hůl, ale o pokus vnést do systému jejich rozvoje nějaký řád, který dosavadní až
nekritická podpora „za každou cenu“ prostě jaksi pomíjela, bez ohledu na (předpokládatelné)
důsledky. Jinými slovy: To, že stát zarazí současnou formu dotování OZE, ještě neznamená,
že už nebudou žádné peníze na jejich rozvoj – jenže nyní se už nebudou týkat všeho, co má
„zelenou“ eko nálepku obecně, ale jen podpory skutečně vyspělých vysoce účinných zdrojů.
Letošní podzim je kromě silně energetického zaměření pozoruhodný i z jiného pohledu: přinesl
rovněž nebývalý počet konferencí, kulatých stolů a dalších setkání, jejichž tématem byly možnosti průmyslové spolupráce s Ruskem. Svůj pavilon měli Rusové na MSV v Brně, následovala
řada dalších akcí týkajících se spolupráce českých a ruských firem. K již existujícím organizacím věnujícím se těmto aktivitám, přibyla od září letošního roku i nová Rusko-česká obchodní
komora.
Začínají se ozývat varovná upozornění, že Rusové se snaží ekonomicky ovládnout ČR. Ale oni
už tady dávno jsou. Řada českých firem má ruské vlastníky – ale jsou to vesměs prosperující
průmyslové firmy. Možná, že v duchu našich národních tradic by podle bezpečnostních
analytiků bylo lepší, kdyby tyto firmy skončily ve vlastnictví různých kyperských, maltských,
kajmanských, harvardských či jiných fondů s tajemnou vlastnickou strukturou a peníze z nich
zmizí bůhvíkde. Z tohoto pohledu mi přijde férovější, když fungují byť pod taktovkou „nebezpečných“ Rusů, ale jejich osud je spojen s firmami s jasně definovanou vlastnickou strukturou
a doložitelnou průmyslovou historií, což se u spekulativních fondů, jejichž cílem je zpravidla
podnik (nezřídka jen pouze tabulkově finančně) zhodnotit a po čase zase výhodně prodat,
obecně říci nedá. Ty přinášejí do českých firmem obvykle jen peníze (které samozřejmě našinci
potřebují), ale jen málokdy zároveň dedikované technologie či know-how a návaznosti
na další články výrobního a odbytového řetězce.
Příkladem může být nedávná mezinárodní konference Atomex Europe 2012 pořádaná Rosatomem. Byly na ní podepsány kontrakty či memoranda o spolupráci na projekty v hodnotě
zhruba půl miliardy eur. Včetně oznámení spolupráce na unikátním projektu reaktorů nové
generace, pro který si ruský výrobce vybral jako klíčové partnery právě české firmy.
Máme tedy uchopit příležitost, nebo se obávat sílícího ruského vlivu na naši ekonomiku?
Názory na to mohou být samozřejmě různé, ale zjevná je jedna skutečnost: Pokud fungují
podle zákonů a pravidel této země a nyní už i předpisů EU, je jejich působení v Česku legální
a poměřováno viditelnými ekonomickými hledisky spíše ku prospěchu. Na praní špinavých
peněz jsou tu obvykle jiné instituce – ale i ty ostatně logicky podnikají v mezích zákonů, tedy
pravidel, které vytyčil náš stát, a zákonodárci ustavení lidmi, jež jsme si demokraticky zvolili.
A jak praví staré latinské úsloví – Dura lex, sed lex… neboli: „špatný zákon, ale zákon…“ Čili
za vše si můžeme sami.



Josef Vališka, šéfredaktor
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Společnost 3M uvedla v Praze do
provozu moderní Inovační centrum, které bude sloužit především pro vývoj nových produktů
a jejich náročné testování. Součástí unikátního komplexu je
i rozsáhlá expozice technických
řešení a hotových výrobků.
Nově otevřené 3M Inovační centrum
o rozloze 452 m2 umožňuje firmě
centralizaci technického a předváděcího vybavení do jednoho místa.
Bude sloužit jako zázemí pro testovací laboratoř a zároveň společnosti
poskytne vysoce reprezentativní
prostory pro prezentaci hotových výrobků a technologií. Na celém světě
má 3M celkem 35 podobných zařízení. „Inovační centrum nám umožní
připravit ve velmi krátké době řešení
na míru konkrétní poptávce, včetně
například pravidelných zkoušek potvrzujících specifikaci výrobku,“ říká
David Vrba, generální ředitel společnosti 3M Česko.

Otevření centra je přínosem nejen
pro firmy a zákazníky 3M, ale i pro
vysoké školy a jejich studenty, s nimiž společnost spolupracuje mj. na
půdě obecně prospěšné společnosti
Česká inovace. Kooperace studentům umožňuje získat nejen cenné
rady od odborníků z praxe, ale také
se aktivně zapojit a vyzkoušet si své
poznatky v praxi. Centrum umožní
studentům technických oborů praktické ověření jimi nabytých teoretických poznatků již během studií.
„Státní podpora vědě, výzkumu,
vývoji a inovacím je značná, avšak
na všechny potřebné aktivity prostě
nestačí a právě podobné iniciativy
komerčních subjektů, které znamenají větší zapojení studentů do
praxe, jsou pro vývoj české ekonomiky klíčové,“ konstatuje profesor
Vladimír Mařík, vedoucí katedry kybernetiky na Elektrotechnické fakultě
ČVUT a člen Rady pro výzkum, vývoj
a inovace. ■

Dvě MeDaile pRo buDějovický
buDvaR
V prestižní britské soutěži International Beer Challenge 2012
získala piva z pivovaru Budějovický Budvar, n.p., hned dvě
medaile. V 16. ročníku soutěže,
kterou organizuje Agile Media,
vydavatel britských odborných
časopisů, ocenila porota stříbrnou medailí speciální pivo Bud
Premier Select a bronzovou medailí nealkoholické pivo Budweiser Budvar.
Soutěž patří mezi nejvýznamnější
mezinárodní pivní soutěže. Do le-
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tošního ročníku se přihlásily pivovary ze 26 zemí. Přihlášené vzorky
bojovaly o medaile v 7 pivních
třídách, které byly rozděleny do
celkem 62 kategorií.
„V porotě byli zastoupeni přední
britští odborníci a proto nás těší,
že před nimi naše piva obstála,“
říká Ing. Adam Brož, Ph.D., sládek
Budějovického Budvaru. Předsedou poroty byl Jeff Evans, mezinárodně uznávaný odborník na
pivo, mimo jiné editor publikace
„CAMRA‘s Good Bottled Beer Guide“
a držitel britského titulu „Beer Writer
of the Year“.
Spojené království je po Německu
a Slovensku třetím nejdůležitějším
exportním teritoriem pro značku
Budweiser Budvar. Britští zákazníci vnímají značku velmi příznivě
a řadí ji mezi značky s nejlepším
image. Svědčí o tom řada medailí
z britských pivních soutěží a také
fakt, že v letech 2004 a 2006 byl
budějovický Budvar, jako dosud
jediná česká značka, zařazen do
prestižního seznamu „Coolbrands“,
tedy seznamu „in“ značek, které
udávají tón životního stylu ve Velké
Británii. ■

z domova a ze světa
Biotechnologie vyvinutá v Čr řeší ProBlém
s odPadním fritovacím olejem

Personálie
ve firmách

Založením pobočky v Číně přináší česká firma Nafigate, která
se zabývá vývojem a zaváděním
nanovlákenných technologií, na
tamní trh revoluční biotechnologii, která umožňuje přeměnit odpadní fritovací olej na polymer,
vstupní surovinu pro výrobu bio
plastových výrobků.
Revoluční biotechnologii vyvinuli
výzkumníci z Centra materiálového
výzkumu Fakulty chemické na Vysokém učení technickém (VUT) v Brně.
Přeměnou odpadního fritovacího
oleje na polymer se získá vstupní
surovina pro výrobu např. plastových obalů pro skladování čerstvých
potravin, kelímky a další, které tolik
nezatěžují životní prostředí.

První žena
v Radě
LeasEurope
Předsedkyně představenstva České
leasingové a finanční asociace Jiřina Tapšíková
byla zvolena do Rady Federace
evropských leasingových asociací (LeasEurope). Ve čtyřicetileté
historii LeasEurope je vůbec první
ženou ve vrcholném orgánu této
prestižní organizace.

„Biotechnologie před sebou mají
velkou budoucnost. Tato je výjimečná využíváním odpadní suroviny, které je nadbytek a její skladování a likvidace se staly velkým
problémem. My z této odpadní
suroviny umíme vyrobit velmi
užitečný produkt – bio plast, který
je šetrný k životnímu prostředí,“
uvádí Ladislav Mareš, předseda
představenstva Nafigate Corporation. V Číně se pohybuje současná
spotřeba syntetických plastů na
výrazně nižší úrovni než v EU nebo
USA, ale předpokládá se vysoký nárůst spotřeby plastů a s tím vznik
problémů s jejich likvidací nebo recyklací. V případě bio plastů je toto
řešení mnohem snazší, protože se

Česko-americký letecký motor získal
osvědČení Pro ruský trh

Turbovrtulový motor H80 společnosti GE Aviation získal typové
osvědčení Mezinárodního leteckého výboru (MAK).
Motor vyráběný v pražském závodě
firmy jako vůbec první pohonná jednotka GE Aviation mimo území USA
doposud získal typová osvědčení
Evropské agentury pro bezpečnost

letectví (EASA), Amerického úřadu
pro civilní letectví (FAA), Brazilského
úřadu pro civilní letectví (ANAC) a Argentinského úřadu pro civilní letectví
(ANAC). Společnost GE usiluje o získání osvědčení pro motor H80 i v dalších zemích, mj. V Kanadě a Číně.
„Ruský trh patří mezi prioritní trhy pro
GE Aviation. Očekáváme, že během

leo exPress vyjel k testování
na trase Praha – ostrava
zbytné zkoušky, jimiž od konce května
procházely na zkušebních okruzích
Výzkumného Ústavu Železničního, při
nichž se v rámci statických i dynamických testů mj. prověřovaly brzdové
systémy soupravy, míra hlučnosti
a vibrace, zkoušela se také elektricko-magnetická kompatibilita (tzv. EMC).
„Dosud jsme naše soupravy testovali

příštího roku bude do Ruska dodáno
téměř 30 nových motorů H80, a to
v letounech L410 vyráběných naším
zákazníkem, českou společností Aircraft Industries, který má pro toto
letadlo 80-90 % svého odbytu právě
v Rusku. Na počátku roku 2012 jsme
uzavřeli smlouvu se společností Sokol Nižny Novgorod, která bude zajišťovat kompletní servisní podporu
našich motorů M601, předchůdce
H80, pro Rusko. Společně se Sokolem
budujeme silné servisní zázemí, protože očekáváme růst flotily motorů
H80 v Rusku,” uvedl Milan Šlapák,
obchodní ředitel GE Aviation v ČR.
Prvním letounem s motory H80
v provozu bude zemědělský letoun
Thrush 510G v USA. Kromě zmíněné
zástavby do strojů L410 pro regionální přepravu společnosti Aircraft
Industries usiluje o doplňkové typové osvědčení pro využití motoru
H80 také společnost Smyrna Air
Center pro letouny King Air C90. ■

jen na zkušebním okruhu u Velimi.
Nyní si musíme otestovat naše soupravy na reálné trase, na které budeme přepravovat cestující, dokončit
trénink vlakových posádek, doladit
připravované služby a vše nachystat
pro zahájení řádného provozu,“ uvedl
Leoš Novotný, zakladatel a generální
ředitel LEO Express. Dopravu s cestujícími v plném provozu se 16 spoji
denně zahájí LEO Express s novým
jízdním řádem od 9. prosince letošního roku. ■

Adastra s novým generálem
Mezinárodní softwarová společnost
Adastra jmenovala
Pavla Kyselu generálním ředitelem pro Českou
republiku. Ve funkci vystřídal Ondřeje Frydrycha, který se nově bude
věnovat mezinárodním aktivitám
Adastry s důrazem na nové trhy. Ve
firmě Kysela působí téměř 10 let.
Zkušenosti s řízením vývoje softwarových produktů získal ve společnosti London Logic Praha.
Citroën a Peugeot s novým
ředitelem
Novým generálním
ředitelem značek
Citroën a Peugeot
pro Českou republiku, Slovensko a Maďarsko se od září 2012
stal François Guieysse, který pro
skupinu pracuje již od roku 1991.
Ve funkci vystřídal Wojciecha Tomaszkiewicze. Novému generálovi
budou přímo podléhat ředitel Citroën ČR Sébastien Vandelle, ředitel
Peugeot ČR Yann Carnoy i vedení
společné platformy PSA.
AAA Auto
s ombudsmanem
Od 1. října nastoupil jako první ombudsman do společnost AAA Auto
Milan Smutný. Jeho úkolem bude
přezkoumávat sporné reklamace
či hledat smírná řešení pro ty zákazníky, kteří nebudou spokojeni
s výsledkem reklamačního řízení, či
s průběhem obchodu na výkupu,
v prodeji nebo při poskytování finančních služeb. Smutný působil

▲

Na trase mezi Prahou a Ostravou
jsou už k vidění i nové soupravy
Stadler společnosti LEO Express,
které obdržely od Drážního úřadu
povolení ke zkušebnímu provozu.
V praxi to znamená, že již mohou
testovat „reálnou“ trasu mezi Prahou
a Ostravou, zatím bez cestujících.
Soupravy LEO Express dokončily ne-

během několika měsíců samovolně
rozpadnou.
„Víme, že čínská vláda podporuje
vývoj a zavádění inovativních produktů a technologií, proto jsme se
rozhodli založit pobočku přímo
v Číně a propojit tamní vývoj
v oblasti nanovláken se světovou
elitou. V našich aktivitách zúročujeme všechny zkušenosti z úspěšné
komercionalizace technologie Nanospider,“ uvádí Ladislav Mareš.
Kromě biotechnologie přináší Nafigate Corporation na čínský trh
projekty zaměřené na vývoj nové
energeticky úsporné generace
nanovlákenných membrán pro
technologie čištění vody, textilní
průmysl či baterie. ■
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z domova a ze světa
v Českém Telecomu nebo jako
mluvčí mladoboleslavské Škodovky.
D-Link s novou posilou
Svoje řady rozšířila společnost D-Link. Od října nastoupil Jan Sekera
na pozici Distribution Manager
pro ČR a Slovensko. Bude zodpovědný za rozvoj a podporu partnerské sítě, marketing a analýzu
prodejů. Jan Sekera předtím působil ve firmě Logitech CR, kde pracoval jako manažer pro distribuci.
Viceprezident
pro CEEME
Ve společnosti Genesys (dříve součást
firmy Alcatel-Lucent) nastoupil na
pozici viceprezidenta prodeje Martin
Veselka pro region středovýchodní
Evropy a Blízkého východu (CEEME).
Na vrcholovou manažerskou pozici
přichází ze společnosti Nuance, v níž
působil tři roky na pozici regionálního obchodního manažera.
Posila pro sekci
Bezpečnost
společnosti ICZ
Novým obchodním ředitelem
sekce Bezpečnost
ve společnosti ICZ se stal s účinností od 1. října Petr Janda, který
bude mít na starosti další rozvoj aktivit a vyhledávání nových obchodních příležitostí v jedné z klíčových
částí firmy. Bude pomáhat středním
a velkým zákazníkům s náročnými
úkoly, které souvisejí s narůstajícími
bezpečnostními hrozbami v rozvinuté informační společnosti.
Nová pozice
v MasterCard
Europe
Na nově vzniklou
pozici ředitele
rozvoje mobilních
plateb a inovací ve společnosti MasterCard Europe pro ČR a Slovensko,
nastoupil od 1. října Richard Walitza.
Bude zodpovědný za oblast nových
platebních technologií. Do pražské
kanceláře MasterCard Europe přišel
ze společnosti Telefónica CR.
Výměna
personálních
ředitelek
Novou personální
ředitelkou českého
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Významná fleetoVá zakázka
pro peugeot Čr
Zastoupení francouzské automobilky Peugeot v ČR se stalo
dodavatelem jedné z největších
bankovních institucí u nás, kterou
je Komerční banka.
Prvních 7 vozů, dle plnění fleetové
smlouvy mezi oběma společnostmi,
si již převzal zástupce KB. Jde o modely Peugeot 208 a 508. Kontrakt
s platností do konce roku 2015 je pro
Peugeot ČR nejvýznamnější letos po-

depsanou fleetovou zakázkou. Tohoto
úspěchu Peugeot dosáhl s podporou
leasingové společnosti ALD Automotive. Speciální verzi operativního leasingu připravili v ALD pro Komerční
banku takzvaně „na míru“.
„O Komerční banku, jakožto fleetového klienta jsme dlouho usilovali.
Jsme rádi, že jsme nyní uspěli a náročné výběrové řízení jsme vyhráli.
Jde o jednoho z našich klíčových

moderní Výzkumné a VzděláVací
centrum V plzni
Fakulta aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni
v polovině října oficiálně zahájila jednu z největších investic
v historii ZČU.
V těsné blízkosti univerzitního
areálu na Borských polích vyroste
výzkumné centrum NTIS – Nové
technologie pro informační společnost a Centrum technického
a přírodovědeckého vzdělávání
a výzkumu (CTPVV). Celkové náklady obou projektů přesahují
částku 1,6 mld. Kč, z nichž je téměř
1,2 mld. hrazena z evropského Operačního programu Výzkum a vývoj
pro inovace. Centrum bude sloužit
pro vzdělávání a výchovu výzkumných pracovníků univerzity, kteří po

absolvování studia mohou v NTIS
nalézt uplatnění.
V první 6podlažní budově s užitnou plochou 12 000 m2 budou
vybudovány laboratoře, kanceláře

klientů,“ prohlásil fleetový manažer
společnosti Peugeot ČR Pavel Havelka. Do konce letošního roku odebere Komerční banka ještě nejméně
25 dalších osobních vozů značky
Peugeot. ■

a zasedací místnosti. V centru najde
od roku 2015 práci 180 lidí, téměř
160 z nich budou výzkumní pracovníci. Z hodnoty projektu NTIS, který
přesáhne miliardu korun, budou
dvě třetiny určeny na přístrojové
vybavení a k nastartování práce
výzkumných týmů. Druhá čtyřpodlažní budova nabídne celkem
10 000 m2 užitných prostor
a bude určena
k vzdělávání studentů Fakulty
aplikovaných
věd. Objekty
obou center
vznikají současně v rámci
jedné stavby,
která bude dokončena na jaře
2014. ■

JihoČeši posiluJí Vysokoškolskou technickou Výuku:
na Všte Vznikla katedra stroJírenstVí
Novou Katedru strojírenství má
od října Vysoká škola technická
a ekonomická v Českých Budějovicích (VŠTE). Do jejího čela
byl jmenován docent Ing. Štefan
Husár, Ph.D. „Na plný úvazek už
zde pracují čtyři akademičtí pracovníci a další dva na poloviční,“
říká docent Husár, který s kolegy
vytváří základní podmínky pro
vznik nového studijního oboru
Strojírenství.
Přijetí prvních studentů a zahájení
výuky je plánováno na únor 2013.
Součástí prací je i příprava stavby
centralizovaných laboratoří, což si
vyžádá stavbu zcela nového objektu
v areálu školy.

VŠTE založená v roce 2006 je nejmladší veřejnou vysokou školou
v Česku. Od října na ní působí už přes
3500 studentů ve čtyřech bakalářských oborech – Ekonomika podniku,
Konstrukce staveb, Stavební management a nově Technologie dopravy
a přepravy. „Neuniverzitní VŠTE, na níž
katedry nahrazují fakulty, jak je známe
z univerzit, má štíhlou řídící strukturu
a velmi rychlý přenos informací. Pro
rozhodování, řízení i realizaci projektů
to je velká výhoda,“ říká Štefan Husár. Ten v 90. letech jako proděkan
budoval Katedru strojírenství na slovenské Trenčianske univerzitě Alexandra Dubčeka. Do Českých Budějovic
přišel z Polska, kde dlouho pracoval

jako technický ředitel a ředitel pro
rozvoj společnosti Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego ve městě
Mińsk Mazowiecki. „Chceme se stát
plnohodnotnou technickou vysokou
školou, která na jihu Čech velmi chybí,
a strojírenství do ní logicky patří. Nová
katedra je tak jedním z kroků, které
s tím souvisejí,“ říká Marek Vochozka,
pověřený rektor VŠTE. ■

z domova a ze světa
Železniční přejezdy v česku čeká
modernizace
Ministerstvo dopravy hodlá během následujících dvou let mohutně investovat do modernizace problematických
železničních přejezdů. Příští rok by měly
investice do přejezdů dosáhnout podle
Dobeše částky 702 mil. Kč a v roce 2014
až 1,23 mld. Kč. Většinu z plánované
sumy dvou miliard korun by měly pokrýt peníze z evropských zdrojů. Opravy
železnice zatím hradí ministerstvo z národních zdrojů (v loňském roce na ně

vydalo 546 mil. Kč, letos 455 mil. Kč), ale
v budoucnu půjde podle ministra Dobeše o spolufinancování z evropských
zdrojů, z nichž by mělo pocházet 70 až
80 % nákladů na tyto investice – z operačního programu Doprava poplyne
přes 700 mil. Kč. Oprava by se měla
týkat 400 přejezdů z téměř tisícovky,
která v současné době na českých kolejích fungují, ale z velké části nevyhovují
mj. kvůli nedostatečným rozhledovým

v liberci bylo otevřeno špičkové
výzkumné centrum
Pod názvem “Centrum pro nanomateriály, pokročilé technologie
a inovace“ zahájila při Technické
univerzitě v Liberci (TUL) provoz
nová budova špičkového výzkumného střediska, připravovaného
od roku 2009 v rámci stejnojmenného čtyřletého projektu.
Cílem projektu bylo vybudovat infrastrukturu vysokoškolského ústavu
TUL, který bude nabízet a poskytovat
výzkumné a vývojové činnosti pro
inovační aktivity hospodářské praxe
s cílem zvýšit její konkurenceschopnost. Slavnostní otevření centra proběhlo 10. října a jeho laboratoře jsou

zaměřeny na materiály budoucnosti
- na nanovlákna, která se už dnes
úspěšně využívají v elektrotechnice,
při výrobě stavebních materiálů nebo
v automobilovém průmyslu. Mají slibnou budoucnost také při vývoji účinných zařízení na uchovávání energie
i v medicíně a při výrobě léků. Výzkum
bude zaměřen nejen na vývoj chytrých textilií s unikátními vlastnostmi,
ale i na technologie čištění vody.
V rámci projektu pořídí univerzita
cca 70 přístrojů v celkovém finančním
objemu 200 mil. Kč. Největší přístrojovou investicí je rastrovací elektronový
mikroskop s ultravysokým rozlišením za

dohoda o zavedení nových
technologií pro komunikaci mezi auty
Volvo Car Corporation podepsala
s členy konsorcia Car-2-Car Communication Consortium memorandum o porozumění o zavedení
společné technologie pro komunikaci mezi automobily v roce 2016.
Organizace Car-2-Car Communication
Consortium je založená několika předními evropskými výrobci automobilů
společně s dodavateli, výzkumnými
ústavy a dalšími partnery. Volvo Car
Corporation je jejím členem od listopadu 2011. Cílem organizace je vytvořit
společný evropský standard pro inteli-

gentní dopravní systémy, který zaručí
zvýšení bezpečnosti silničního provozu.
Spolupráce na vývoji standardu zahrnuje několik různých projektů. Některé se týkají způsobu, jakým mohou
automobily komunikovat mezi sebou
navzájem (Car-2-Car) – např. aby si
poskytly informace o práci na silnici
nebo o dopravní nehodě, zatímco
jiné se zaměřují na to, jak může infrastruktura informace o dění na silnici
zprostředkovat (Car-2-Infrastructure).
„Pomocí vysílače připevněného k semaforu může být řidič informován o tom,

Microsoftu se stala Dagmar Ševčíková, která po svém nástupu do
společnosti 1. října 2012 vystřídala Janu Máchovou. Do Microsoftu přišla ze společnosti Avery
Dennison, kde zastávala úlohu
personální ředitelky pro region
východní Evropy, Blízkého Východu a Afriky.

podmínkám, takže maximální rychlost
vlaků na nich musí být z důvodů bezpečnosti snížena až na 10 km.h-1. ■

více než 17 mil. Kč. Mezi další unikátní
zařízení patří mikroskop AFM, schopný
„ohmatat“ a trojrozměrně zobrazit
strukturu povrchu na úrovni atomů.
Pracoviště CxI bylo vytvořeno s cílem
rozvíjet dva výzkumné programy:
konkurenceschopné strojírenství a materiálový výzkum. V říjnu už pracovalo
v prostorách Ústavu pro nanomateriály
pokročilé technologie a inovace celkem
176 osob. CxI je zapojen do tří mezinárodních projektů v rámci sedmého Rámcového programu EU či EUREKA a je
rovněž účastníkem dvou Center kompetence TAČR, (konkrétně jde o Centrum
automobilového průmyslu Josefa Božka
a Centrum Ekologicky šetrné nanotechnologie a biotechnologie pro čištění vod
a půd). Jeho týmy se aktuálně podílejí na
řešení 42 českých projektů VaV (MPO TIP,
TAČR ALFA, GAČR) a dalších 7 projektů
v rámci programu OPVK. CxI realizuje
desítky zakázek smluvního výzkumu
s firmami po celé ČR (např. ŠkodaAuto,
Magna Exteriors&Interiors, Preciosa, Elmarco, Nanoproges, Sklopan Liberec
či Aquatest) – jen v loňském roce činil
objem tržeb smluvního výzkumu přes
16 mil. Kč. ■

jakou rychlostí má jet, aby mohl na
několika následujících křižovatkách
rovnou bez čekání projet na zelenou.
To má řadu výhod, např. plynulejší dopravu, větší komfort pro řidiče, nižší spotřebu paliva a nižší emise. Prvořadým
cílem této spolupráce je však zvýšení
bezpečnosti silničního provozu,“ říká
Erik Israelsson, vedoucí komunikace
Car-2-Car ve Volvo Car Corporation. ■

Jmenování
ve skupině
Panasonic
Společnost Panasonic jmenovala Martina Beneckého od 1. října na pozici
Country Manager divize Computer Product Solutions, která
zastupuje segment odolných
mobilních počítačů, v rámci
skupiny Panasonic System
Communications Company
Europe (PSCEU). Bude odpovědný za řízení obchodních
aktivit pro celou střední Evropu
a Turecka.
Peugeot
rozšiřuje
fleetový tým
Oddělení fleetových prodejů společnosti Peugeot
ČR má od 1. října nového člena.
Stal se jím Lukáš Hošek, který
nastoupil na pozici „Key Account
Manager – B2B prodej”. Jeho úkolem bude zejména posílení prodejů leasingovým společnostem,
autopůjčovnám a nadnárodním
firmám. Předtím působil ve společnostech SIXT Lease, UniCredit
Bank a MB-SVING.
Změny
v Sophosu
Novým generálním ředitelem
a členem představenstva ve společnosti Sophos
byl jmenován Kris
Hagerman. Sedm
let strávil na vedoucích manažerských pozicích ve
společnostech Symantec, Veritas
a Corel. Druhou posilou se stal
Matt Fairbanks, který nastoupil
na pozici marketingového ředitele a bude zodpovědný přímo
výkonnému řediteli Krisovi Hagermanovi. ■
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Naše logo skoro Nikde NeNajdete,
i když jsou Naše výrobky všude
Firma, která působí na území ČR a Slovenska už od roku 1968, zaujímá přední místa v podílu
na trhu chemických společností, přestože jejich jméno nebývá napsáno prakticky na žádném
z výrobků, do nichž dodávají materiály. I tak se tržby společnosti Dow Chemicals v Česku podle
odhadů pohybují řádově ve stovkách milionů eur, konstatuje Country Manager společnosti
Dow pro ČR a Slovensko Ivan Luciak.
Jaké jsou největší výzvy pro chemický průmysl
v tomto okamžiku?
Dnešní chemický průmysl se musí za pomoci moderních technologií snažit přinášet na trh stále více
revolučních, mimořádně kvalitních materiálů s vysokou přidanou hodnotou. Ty, když se použijí jako
základní komponenty k produkci výrobků a předmětů každodenní spotřeby, přispívají k vyšší kvalitě
života lidí a celé společnosti jako celku. Moderní
chemie musí spojovat vědu a humanitu, pomáhat
vyrábět bezpečnější auto, útulnější dům, kvalitnější
vodu, pohodlnější oblečení či zdravější potraviny.
Můžete jmenovat konkrétní příklady?
Například jednou z oblastí, které se i v Česku hodně
věnujeme, jsou takzvané advanced materials. Jde
o mimořádně specializované látky, které jsou vyvinuty přesně na konkrétní aplikaci, třeba revoluční
Omega-9 slunečnicový olej pro potravinářství nebo
široká škála produktů pro výrobu kompozitních karbonových vláken. Také se soustředíme na oblasti
stavebních materiálů, kde se technologií EVOQUE
získává unikátní nátěrová hmota, která zvyšuje kvalitu
bydlení a umožňuje úsporu pigmentu až o 20 %. Při
výrobě elektrospotřebičů nové generace aplikujeme
polyuretanový izolační systém PASCAL, který pomáhá
výraznému snížení spotřeby energie, nebo zavádíme
výrobu solárních šindelů POWERHOUSE, které svou
funkci přispívají k udržitelnému rozvoji a rozšíření obnovitelných zdrojů.
Kromě nich se věnujete v Česku jakým oblastem?
Těžko by se dala najít jedna, o kterou bychom neměli
zájem. Ale v současnosti jsme se zaměřili na čtyři takzvané megatrendy – energie, transport a infrastruktura, zdraví/výživa a spotřební zboží. Do transportu
patří hlavně automobilový průmysl, kam dodáváme
například plasty, polyuretanové pěny, chladicí kapaliny nebo adhesiva na lepení karosérií nebo skel. Do
energie spadají rafinérie – petrochemickému průmyslu dodáváme mnoho chemikálií na zpracování
ropy. Sekce zdraví a výživa zahrnuje i potravinářství
nebo agroprodukty – kam dodáváme například
základní látky pro výrobu hnojiv nebo sofistikované
a šetrné herbicidy či insekticidy. Zajímavé jsou látky,
které svým složením připomínají přírodní produkty,
a které po nanesení v mikronové vrstvě na jablka
nebo hrušky zajistí, že zůstanou delší dobu čerstvé.
Do oblasti infrastruktury zase patří vše, co souvisí
s cestami, vedením elektrického vedení anebo komunikačních kabelů. V těchto odvětvích nabízíme
kvalitní a inovativní produkty. Například materiály pro
polovodivou zónu či izolaci v kabelech také vyrábíme
my. Při výstavbě některých cest se používají izolační
8
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Ivan Luciak vystudoval biotechnologii na Slovenské
technické univerzitě v Bratislavě. Ve firmě Dow pro
ČR a Slovensko pracuje již 18 let a na pozici Country
Managera společnosti je od roku 2001.

materiály od nás. V různých severských zemích mají
silnice a chodníky vybavené naší izolací a se zabudovanými speciálními trubkami z našich plastů, kterými
v zimě cesty vyhřívají a vůbec je nesolí.
Vyrábí Dow nyní něco v Česku?
Bohužel ne, protože jsme tu daleko od zdrojů, které
potřebujeme, a odtrženi od naší existující struktury.
Vše tedy do České republiky dovážíme.
Mohl byste mi popsat strukturu firmy v Česku?
Jaké sektory a kolik lidí je pokrývá?
Ve firmě u nás máme tři hlavní pilíře – performance
plastics, performance materials a už zmiňované
advanced materials. A pak je tu samostatné oddělení automotive, které se stará o všechny produkty pro automobilový průmysl a materiály bere
ze všech tří divizí. Pro každou z těchto sekcí máme
jednoho nebo dva prodejce, kteří nabízejí všechny
produkty nebo technologie z dané oblasti. Performance plastics jsou plasty, které se jako granuláty
nabízejí různým konvertorům a pak končí jako plastové díly například pro obaly, trubky, automobilový
průmysl nebo elektroniku. Performance materials
jsou specializovanější chemikálie, které se používají
jako komponenty, základní stavební složky nebo
materiály při výrobě obuvi, podlahovin, matrací,
čisticích prostředků, kosmetických produktů apod.
Do vysoce specializovaných advanced materials
patří látky na výrobu nátěrových hmot, na úpravu
vod a také například už zmíněný postřik na ovoce.
Jaké jsou největší projekty společnosti u nás?
Ty největší projekty jsou v automobilovém, petrochemickém, potravinářském, obalovém průmyslu, v ze-

mědělství a v poslední době stále více ve stavebnictví
a infrastruktuře. Ale teď přicházejí, a to je kde bychom
chtěli expandovat, menší ale o to podstatnější projekty, například výroba komponentů pro solární články,
nová technologie a prostředky na ochranu úrody,
technologie pro výrobu LED osvětlení nebo speciální
epoxidový systém pro výrobu vrtulí větrných mlýnů
AIRSTONE, který je lehký, ale velmi tvrdý a pevný.
Začínáte se otevírat veřejnosti – proč právě
teď?
Firma nyní prochází transformací – od firmy s převahou prodeje komoditní chemie ke společnosti
nabízející speciální, vysoce kvalitní materiály se špičkovými parametry. Ty pak slouží v automobilovém
průmyslu, moderním stavebnictví, osobní hygieně,
sanitaci nebo při výrobě potravin. Proto je samozřejmé, že pokud se chceme orientovat na tento
koncový trh, musíme se více zviditelňovat a oslovovat spotřebitele nebo výrobce známých značkových produktů. Poté, co jsme během předchozích
44 roků na českém a slovenském trhu nebyli moc
vidět a nebyli jsme příliš zaměření na reklamu a propagaci, se dnes o to víc novým moderním způsobem začínáme intenzivně propagovat a představujeme nejnovější, nekvalitnější a nejprogresivnější
výrobky, oslovujeme všechny výrobce, zpracovatele
a v konečném důsledku i koncové spotřebitele.
Ve kterých oblastech chce Dow v Česku expandovat? A jak velký růst očekáváte?
Růst v ČR a SR očekáváme poměrně výrazný, přestože ekonomická situace není růžová. Je to mezi
10 a 15 procenty. V oblastech expanze, které jsem
zmiňoval už před tím, bychom chtěli růst daleko
výrazněji. Zabíráme podstatnou část trhu a jsou
materiály, kde jsme světovým lídrem, a proto i u nás
zaujímáme přední místo na trhu, a jsou odvětví,
v nichž jsme v první pětce nebo první desítce.
Kde se v každodenním životě mohou spotřebitelé setkat s produkty nebo službami Dow?
I kdybych to měl vyjmenovat jen zhruba, byl by to
dlouhý seznam, přestože nikde na výrobcích nenaleznete naši značku nebo logo firmy Dow. Ale určitě
se spotřebitelé dennodenně setkávají třeba s plasty,
lepidly nebo polyuretanovými pěnami v automobilech značky Škoda, Volkswagen, Kia nebo Hyundai,
vyrobených v našem regionu. Taky sedačka, na které
v autě sedíte, je vyrobena z polyuretanové pěny od
firmy Dow, nebo palubní deska, plastové částí nárazníků – jsou také vyrobeny z plastů od firmy Dow.
Dalším materiálem je izolační hmota a z ní vyrobené
desky, které mají bleděmodrou barvu. Lidé, kteří
stavěli dům nebo pracují ve stavebnictví, znají tento
materiál velice dobře. Dokonce na deskách najdete
logo firmy, což je jeden z mála výrobků, na nichž
máme naši značku. Mnoho čokoládových tyčinek
nebo sušenek má pestrobarevné obaly, ve kterých
je velký podíl plastů a lepidel určených speciálně
pro potravinářské účely. To jsou speciální polymery
s unikátními organoleptickými vlastnostmi, které
naše firma dodává. Známé jsou také vršky lahví na
nápoje, které jsou nejkvalitnější na trhu. A tak bych
prakticky mohl vyjmenovat řadu věcí, až bychom
popsali všechny stránky vašeho magazínu. ■
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Stavební experti Se Sejdou na konferenci
defekty budov
Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích bude ve dnech 12. – 13. prosince 2012 dějištěm specializované konference Defekty budov, která je unikátní svého druhu
u nás, a je tedy cílem řady odborníků a specialistů zabývajících se touto problematikou.
Odborným garantem konference je Doc. Ing. Zdeněk Kutnar, CSc., kterého jsme se zeptali
na podrobnější informace o této prestižní akci, jež je jednou z významných aktivit nejmladší
technické univerzity v ČR.
Jak vůbec iniciativa pořádat konferenci Defekty budov na Vysoké škole technické a ekonomické v Českých Budějovicích vznikla?
Konání konference úzce souvisí se zaměřením školy.
Jedním z akreditovaných oborů této nejmladší
veřejné vysoké školy v Českých Budějovicích jsou
totiž Konstrukce staveb. Výuka směřuje k výchově
odborníků zabývajících se vyšší spolehlivostí, trvanlivostí a funkční dokonalostí budov a k prevenci
vad a poruch se speciálním zaměřením na izolace
a rekonstrukce staveb.
Takové zaměření je v občanské i stavební sféře
vnímáno z hlediska preferencí a potřeb jako dominantní. Konference tak napomáhá požadovanému, často diskutovanému těsnému propojení
výuky s praxí.

Komu je konference určena?
Domnívám se, že program jednání může zaujmout
odborníky z oblasti projekce i realizace, investory,
orgány státní správy, učitele středních i vysokých
škol, pracovníky vědy a výzkumu, soudní znalce,
technické dozory, ale i studenty a širokou technickou veřejnost. Všichni jsou samozřejmě srdečně
zváni. Svou účastí kromě jiného podpoří rozvoj
techniky i vysokého školství v Jihočeském kraji.

Doc. Dr. Ing. Luboše Podolku, Doc. Ing. Václava Kupilíka, CSc a Dr. Ing. Šárku Šilarovou, CSc. z ČVUT,
Ing. Milana Novotného, Ph.D. a Ing. Luboše
Káněho z ČKAIT, Prof. Ing. Josefa Oláha, CSc. ze
stavební fakulty STU Bratislava, Ing. K. Matějů, CSc.
z firmy Izomex a řadu dalších renomovaných
odborníků, jako jsou třeba Ing. Roman Šubrt ze
sdružení Energy Consulting, Ing. Jan Plachý, Ph.D.,
Ing. Alena Hynková, CSc. z VŠTE… Jejich účast
je nepochybně zárukou kvalitních prezentací
a cenných informací.
Na programu jednání je přes 30 přednášek, počítá
se samozřejmě i s diskusí k probíraným tématům.
Právě z praktického pohledu je kladen důraz na
zkušenosti firem a odborníků, které mohou být
cenným přínosem pro ostatní.
V sekci spodní stavby budou například shrnuty zkušenosti akciové společnosti Metrostav s poruchami
hydroizolací a s náklady na jejich odstranění. Další
příspěvky přiblíží problematiku bílých van, tedy
vodotěsných betonů ve spodní stavbě. Nebudou
opomenuty ani koncepčně nové hydroizolační
metody, které zajišťují vyšší hydroizolační bezpečnost konstrukcí.
V sekci obvodového pláště budou shrnuty zkušenosti se zateplováním stěn budov. Pozornost se také
zaměří jak na některé obecné problémy, například
vliv objemových změn na výskyt trhlin na fasádách,
tak na různé detailní problémy, jako třeba konstrukci
spojů v tepelných izolacích.
Jedním z důležitých témat konference budou také
zkušenosti s vadami a poruchami balkonů a lodžií, což jsou časté problémy, který trápí bytové
stavebnictví.
V sekci plochých střech nepochybně zaujme hodnocení inverzních střech. Důležitým tématem je

Doc. Ing. Zdeněk Kutnar, CSc., autorizovaný inženýr,
konzultant a soudní znalec, působí na Ústavu stavitelství fakulty architektury na ČVUT Praha. Je autorem řady odborných publikací, zaměřených zejména
na problematiku střešních izolací, hydroizolace, materiálového a technického řešení střech apod.

stabilita střech vůči poryvům větru. Pozornosti neuniknou ani poruchy nyní populárních vegetačních
střech. Praktický význam pro řadu účastníků může
mít shrnutí zkušeností s obnovou střech panelových budov, nyní vysoce aktuální téma pro bytová
družstva a sdružení vlastníků v panelových domech.
V sekci šikmých střech bude pozornost věnována
defektům některých druhů skládaných krytin. Velmi
aktuálním tématem živě diskutovaným v odborných kruzích je i problematika pojistných hydroizolací střešních konstrukcí.
V programu konference zazní i důležité informace
o připravovaných Českých technických normách
hydroizolace, což představuje významný prvek pro
stavebnictví a práci konstrukčních a projektových
kanceláří v oboru. Rovněž bude představena nově
založená Česká hydroizolační společnost.
Kde mohou zájemci získat o konferenci
informace?
Základní informace lze nalézt na internetu:
www.vstecb.cz/Konference-195.htm. Detailnější
údaje pro zájemce o účast poskytuje hlavní
koordinátor konference na tel. číslech: 387 842 124,
775 864 653, využít lze i e-mail: defektybudov@
email.cz. Přihlásit se je možno do 30. listopadu,
po dohodě i později. ■
/zdz/

Proč zaměření právě na defekty budov?
Analýza příčin vad a poruch konstrukcí staveb, tedy
obecně defektů, vede k poznání, jak navrhovat nové
spolehlivější konstrukce. Je poučením z chyb. Je
základem rozvoje teorie konstrukční tvorby staveb.
Předmětem této v pořadí již čtvrté konference jsou
především obalový plášť budov, tedy konstrukce
spodní stavby, konstrukce obvodových plášťů budov včetně balkonů a lodžií, konstrukce plochých
střech a teras a konečně konstrukce šikmých střech
včetně vestaveb a nástaveb.
Jaká témata budou na konferenci probírána
a kteří odborníci na ní vystoupí?
Z významných představitelů techniky, kteří přijali pozvání vystoupit na konferenci, lze uvést
například Doc. Ing. Františka Kulhánka, CSc.,
11/2012
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Největší elektrický
vibrátor Na světě
Žďárská firma amPO zařadila dO svéhO POrtfOlia PrO český
a slOvenský trh výrObky sPOlečnOst italvibras, která se
sPecializuje na elektrické vibrátOry. nedávnO Představená nOvá
řada mvsi disPOnuje mOdelem schOPným vytvářet aŽ 30 000 kg
Odstředivé síly. tO je v sOučasné dObě nejvyšší hOdnOta
vytvOřená jedním elektrickým vibrátOrem.

D

íky speciální konstrukci a předimenzováním
mechanické a elektrické části je zajištěno
použití v aplikacích vyžadující zvýšený počáteční a vrcholový točivý moment.

Spolehlivé za každých okolností
Elektrické patkové vibrátory se vyznačují vysokou
odstředivou sílou (až 26 000 kg). Jsou k dispozici
v různých konfiguracích, které se liší z hlediska vibrací a aplikace potřeb: řada MVSI, MVSI-E, MVSI-TS,
MVSI-ACC. Všechny jsou standardizovány pro zóny
21 a 22 podle normy ATEX II 2 D, odpovídají mezinárodním normám IEC 61241-0 a 61241-1, a standardu IP 66 mechanické ochrany a IK 08 proti nárazům a nabízejí odolnost vůči tropickým podmínkám.
Řada MVSI představuje řadu referenčních výrobků
pro výrobce vibrujících strojů a zařízení pro různá
průmyslová odvětví. Pro průmyslové procesy v prostředí s nebezpečím výbuchu plynu jsou určena
zařízení řady MVSI-E. Systémy řady MVSI-TS s rozebíratelným krytem jsou určeny pro aplikace, kde pozice
vibrátoru ve vibračním stroji ztěžuje axiální vyjmutí.
Pro výrobce vibračních strojů, které vyžadují odstředivé síly velmi vysokých hodnot, nabízí výrobce
řadu MVSI-ACC série, která se vyznačuje tím, že
hřídel motoru z jedné strany vyčnívá, což umožňuje in-line spojení v řadě za sebou mezi dvěma
rovnými vibrátory pomocí dynamického spojení.
Italvibras sází na mnohaleté zdokumentované zkušenosti a know-how (jako první výrobce nabídl elektrické
vibrátory u zařízení používaných v odvětvích, kde jsou
stroje vystaveny extrémně drsným podmínkám), což
se odráží v jejich vysoké spolehlivosti systémů, čímž
se výrazně sníží požadavky na servis. Údržba je rychlá
a může být plánována. Firma poskytuje obrovský rozsah certifikované vysoké bezpečnosti ATEX a proti
výbuchu, a nabízí elektrické vibrátory, které splňují
požadavky různých odvětví: konvenční elektrické vibrátory, vertikální s bočními přírubami, vertikální s bočními
přírubami a oboustranně vyčnívajícími hřídelemi, nerezové vibrátory a zařízení se speciálními spojkami aj.
10
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Nová řada MTF pro riziková prostředí
Portfolio přírubových svislých elektrických
vibrátorů řady MTF rozšířil výrobce o nové
produkty (MTF-S02) a inovativní systém hromadné regulace. Řada MTF využívá inovativní
metody, které podtrhují jeho výkon a spolehlivost. Tyto elektrické vibrátory jsou zvláště
vhodné pro kruhové třídičky a malá a střední síta
a (v souladu s nejnovějšími normami IEC a EN)
pro použití v potenciálně výbušné atmosféře.
Nové modely 3/65, 3/200, 3/300, 3/500 pokra-

Elektrický silák
pro extrémní podmínky
Za náročných povětrnostních podmínek (v chladu
a dešti) dochází často při práci s inertním materiálem, jako je zemina nebo písek, k zamrzání
materiálu uvnitř zásobníku nebo vagónů, takže
vykládka je obtížná. Normální stejnosměrné elektrické motorové vibrátory nemají k vyřešení tohoto problému dostatek odstředivé síly. Italvibras
proto navrhl nový vibrátor MVCC 3/1200 s výkonným elektromotorem, speciálně vytvořeným
pro snadné vykládání přepravníků nebo vagónů.
Elektromotor s permanentními magnetickými póly,

čují v konstruktivní filozofii, uplatněné již v jiných
elektrických vibrátorech značky Italvibras: moderní design, větší ložiska a inovativní systém
pro upevnění příruby. U nových modelů MTF-S02, je elektrické vinutí doplněno vakuovým
zapouzdřením, což zajišťuje dokonalou izolaci.
Vysoce technologické elektronicky řízené systémy
jsou (v závislosti na instalaci) schopny zvládnout
6–72 elektrických vibrátorů, další rozšíření umožňuje kontrolu elektrických vibrátorů až do maximální výše 864 jednotek.

přináší odstředivé síly až 1130 kg (11,10 kN), při
3600 ot.min-1. Jeho tělo s mechanickou ochranou
IP66 je lineární a kompaktní, takže prach a zbytky
se nehromadí na jeho povrchu, hmotnostní kryty
jsou vyrobeny z nerez oceli AISI 316L. Ochrana
podle standardu IP66 a elektrostatické povlaky na
povrchu zajišťují optimální výkony i za nejkritičtějších podmínek, jako je přítomnost kapaliny nebo
agresivních látek nebo čištění pomocí vysokotlaké
vody. Svorkovnice MVCC modelů pod motorem vibrátoru nabízejí kompaktní design a lepší ochranu
elektrických kontaktů. ■
/jv/
www.ampo.cz
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Nová řada Nástrojů
od firmy isCar

●●o

ISCAR představil na 54. MSV Brno svoji avizovanou novou řadu nástrojů s logem HiGH QLiNE.
Jednotlivé nástrojové skupiny budou postupně uváděny na světové trhy. V dnešním příspěvku
vám představíme první nástroje, které lze již objednávat a vyzkoušet přímo v praxi. ISCAR
je obecně znám svým aktivním přístupem k vývoji a inovaci svých nástrojů. Na základě
dlouhodobých testů a zpětných vazeb z praxe zpracovává informace a dále s nimi pracuje
při vývoji nových nástrojů.

Frézy HELIMILL s trojúhelníkovými
tříbřitými destičkami
ISCAR, coby původní tvůrce řady fréz HELIMILL,
(první frézovací destičky s řeznou hranou ve šroubovici uvedl ISCAR na trh v roce 1992) nyní přichází
s novou evoluční řadou HELIIQMILL 390. Jedná se
o jednostranné trojúhelníkové tříbřité pozitivní
destičky s řeznou hranou ve šroubovici.

doporučená maximální hloubka záběru 13 mm.
Dodávají se v jakostech karbidů SUMOTEC PVD
IC808, IC830, IC330 a MTVCD IC5400.
Jednostranné provedení, a tudíž vysoce pozitivní
geometrie destiček, výrazně snižuje řezné síly a potřebný výkon stroje. Nejen z těchto důvodů jsou
tyto frézy doporučovány pro obrábění vysokoteplotních slitin a materiálů používaných v leteckém
průmyslu.

Frézy HELIMILL 2000 Chatterfree
Také s myšlenkou fréz Chatterfree (bez vibrací) přišel
ISCAR, a to v době docela nedávné. Prvně svoji
myšlenku aplikoval na monolitních karbidových
frézách EC-E4L... a EC-E5L.... Nyní přichází na trh
s obdobným řešením odstranění vibrací i u nástrčných frézovacích těles s novými vyměnitelnými
břitovými destičkami HM90 ADCT 1505PDR-CF.
Nové destičky CHATTERFREE lze upnout do standardní stopkové frézy HM90 E90AD, čelní frézy
HM90 F90A, čelní nástrčné nebo čelní válcové frézy
HELIMILL. Princip nerovnoměrného zatížení nástroje v chodu spočívá v rozdílném axiálním úhlu
každé ze dvou řezných hran vyměnitelné destičky.
Pro rozlišení jsou řezné hrany na hřbetu barevně
odlišené. Jedna strana je žlutá a druhá černá. Břity se
pak střídavě osazují do lůžek nástroje (viz obrázek).

10 % nižší řezné síly oproti standardním destičkám,
●●vylepšený odchod třísek díky axiálním variabilním
řezným hranám,
●●nejefektivnější na tělesech se sudým počtem
zubů,
●●hladicí břit pro lepší drsnost povrchu,
●●dodáváno v jakostech karbidů SUMO TEC IC380
a IC830.

Vrtáky SUMO UNICHAM
V oblasti vrtání doplňuje ISCAR svoji řadu vrtáků
nástroji SUMO UNICHAM – jedná se o nový typ
vrtacích těles (DCNS) bez zadní příruby u stopky. Na
tato tělesa se upevňují speciální držáky (CHAMRING)
se dvěma vyměnitelnými destičkami. Sestava pak
umožňuje vrtací i srážecí operace současně. Kombinace vrtáku SUMO UNICHAM vloženého do držáku
CHAMRING má aplikační rozsah vrtání od 7,5 až do
25,9 mm při dvojí variantě délek vrtáků 3xD a 5xD.
Přičemž srážecí objímka je stavitelná v libovolné
poloze délky vrtáku a aretována stavěcím šroubem proti plošce na tělese vrtáku. Umožňuje vrtání
a současně srážení hran průchozích i slepých otvorů
pod standardními úhly 30°, 45° a 60°. Destičky pro
srážení hran mají označení XCGT a dodávají se
v univerzální jakosti karbidu IC508-PVD (P20-P40,
M20-M30, K20-K30).

Charakteristické vlastnosti nástrojů:
●●asymetrický tvar se 2 různými řeznými hranami,
●●snížení vibrací a tím delší životnost nástroje,
●●broušené

řezné hrany zabezpečující přesnou

kolmost,

HM390 TPKT 1003PDR

V porovnání se standardní HELIMILL frézou přinášejí
HELIIQMILL 390 kromě větší tuhosti destičky ještě
jeden břit navíc. Při stejné ceně vyměnitelných
destiček to není zanedbatelný fakt. Již z označení
destiček HM390 TPKT 1003PDR může uživatel vyčíst, že jde o destičky řady HELIMILL (HM) se třemi
břity a úhlem nastavení v tělese 90º (390). Tedy
užití nástroje pro všeobecné aplikace. Doporučená
maximální hloubka záběru u těchto destiček je
8 mm. Pro větší destičky HM390 TDKT 1505PDR platí

Těleso SUMO UNICHAM je v pracovní délce leštěno
a opatřeno speciální geometrií podél šroubovice
pro zlepšení drsnosti povrchu vrtaného otvoru a pro
plynulý odvod třísek z pracovního prostoru ven.
Osazovány jsou standardními vrtacími hlavicemi
SUMOCHAM ICP/K/M/N. Ty jsou dle svého značení vždy určeny pro obrábění specifického druhu
materiálů. Ocel-P, litina-K, nerez ocel-M, neželezné
materiály-N.
Nová řada nástrojů HIGH QLINE reprezentuje celou
řadu nástrojových novinek, které postupně nabíhají na světové trhy. Budeme vás o nich průběžně
informovat. ■
www.iscar.cz
11/2012
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Kennametal představuje novinKy
pro obrábění
Německý výrobce obráběcích nástrojů Kennametal zařadil do svého portfolia další produktové
novinky – vysoce výkonnou rohovou frézu pro malé průměry Mill 1-7, která by měla nalézt
uplatnění hlavně pro jemné dokončovací operace a nové hlavy pro vrtáky KSEM Plus.

Dokončovací frézka pro malé průměry
Jako nejnovější doplněk řady fréz Mill 1, reprezentující osvědčenou platformu pro dokončovací
operace, nabízí nová frézka Mill 1-7 řešení při dokončování frézami malých průměrů. Nová řada je
speciálně konstruovaná tak, aby pokryla zavrtávání,
drážkování a zapichování pro aplikace v letectví,
energetice a všeobecném strojírenství.
Multifunkční frézy Mill 1-7 mohou být použity pro
rohové, sestupné, drážkovací, zapichovací a spirálové zavrtávací frézování při použití jedné břitové
destičky ke zvýšení produktivity, zredukování zásob
a snížení nákladů na obrábění. Malá břitová destička
nové frézy umožňuje použití vyšší hustoty zubů na
frézovacím tělese než u velkých destiček, a proto
dosahují vyšších posuvů a vysoký úběr materiálu. Vysoce pozitivní úhel čela břitových destiček
poskytuje měkký řez a nízké řezné síly pro hladší

vstup a výstup z materiálu. Tato schopnost rovněž
umožňuje frézám obrábět vyššími posuvy při menších řezných silách.
Břitové destičky nové frézy jsou navrženy s eliptickou řeznou hranou, která je optimalizována
pro přímou 90° stěnu a 0° úhel dna a dovoluje
tak nahradit monolitní karbidové frézy při některých dokončovacích operacích. K dispozici jsou
ve třech sortách pro pokrytí různých aplikací
a podmínek:
●●Sorta KC725M je určena pro frézování běžných
a zušlechtěných ocelí, nerezových ocelí a tvárných
litin jak za sucha, tak při chlazení vodou.
●●Vícevrstvý povlak TiN-TiCN-Al2O3-CVD sorty
KCPK30, s pokročilým dokončovacím procesem
po napovlakování Beyond, je vhodný pro širokou
oblast aplikací při hrubování ocelí a litin. Tato sorta
pracuje nejlépe za sucha, nicméně funguje i v mokrých podmínkách.
●●Sorta KC522M je navržena pro poskytnutí
lepšího výkonu ve všeobecném strojírenství při
obrábění žáruvzdorných slitin a nerezové oceli.
Odolává lomu a nabízí vylepšenou odolnost proti
opotřebení a zvýšenou pevnost.

Nové hlavy B1 pro vrtáky KSEM Plus
Další produktovou novinkou firmy Kennametal
jsou hlavy pro vrtáky KSEM Plus B1, které výrobce
nabízí ve standardních průměrech 28–70 mm
a u zákaznických řešení v rozsahu 28–127 mm.

Jednoduchý, ale efektivní modulární vrtací systém KSEM Plus kombinující výhody modulárních vrtáků KSEM (vysoké posuvy a hodnoty
poměru L/D) s výhodami vrtáků s výměnnými
břitovými destičkami (vysoké řezné rychlosti
a nízké provozní náklady) je měřítkem v současném průmyslu při vrtání otvorů velkých průměrů. Kennametal nyní rozšiřuje produktovou
řadu KSEM Plus představením nové KSEM Plus
B1 hlavy s DFC vodícími destičkami ke snížení
nákladů na otvor v těžkých vrtacích podmínkách.
Rozšířené možnosti hlavy B1 dovolují vrtání skrze
vrstvené materiály, šikmé výstupy, vrtání skrze
příčné otvory a přerušované řezy. S novými vodícími destičkami těží hlavy B1 z přesného vedení
hlavy při vrtání skrz příčné otvory do šíře 50 %
průměru vrtáku. Rovněž eliminují šnekové rýhy

a drážky, nabízejí spolehlivé oboustranné vrtání
při otáčení obrobku a umožňují dosahovat vysoce
kvalitní výstupy otvorů. Dva efektivní břity, kterými
je nová hlava osazena, velmi dobře snižují zatížení
na hranu při vysokých posuvech, kompenzují
radiální síly a zamezují vzniku disku při tvorbě
pouze dvou třísek na řeznou hranu. ■● /km/

díKy česKým nástrojům jezdí
němecKé rychlovlaKy
Klíčovým segmentem tuzemského výrobce obráběcích nástrojů ze slinutých karbidů, společnosti Pramet, v zahraničním obchodě jsou železnice. V současné době je třetím nejvýznamnějším
dodavatelem nástrojů pro obrábění v Rusku a významný post si udržuje i na německém trhu.
Firma dodává sortiment pro obrábění železničních kol, kolejnic, podkladnic a výhybek. Zajišťuje
i speciální nástroje pro inovaci spřáhel, kterými
se spojují jednotlivé vagóny. „Železnice na celém
světě přechází k používání špičkových a vysoce
náročných technologií. Zajímavým trendem je fakt,
že dochází k přesouvání technologií z továren na
koleje. Součástky se tak například opravují přímo
na vagónech bez nutnosti náročných demontáží,
podobně probíhá i frézování kolejí“, popisuje situaci
v odvětví Ing. Beneš, generální ředitel Pramet.
12
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Významnou inovací, kterou vyvinul Pramet, je konstrukce vyspělého nástroje na frézování kolejnic.
Ten kombinuje využití v počáteční i dokončovací
operaci – dříve bylo nutné mít dva různé nástroje.
Unikátní řešení umožňuje adaptovat nástroj na
aktuální profil kolejnice (profily jsou totiž v různých
státech odlišné) snadnou výměnou jediného dílu.
Ruské železnice jsou největším zákazníkem společnosti. Ve srovnání s německou železnicí má
menší počet vysokorychlostních tratí a celkově
je na nižší úrovni. Přesto jsou požadavky, které

musí Pramet jako dodavatel splnit, velmi vysoké.
Pro Ruskou železnici dodává přibližně 90 % všech
nástrojů určených pro obrábění železničních
dvojkolí. ■

Vyšší produktiVita při frézoVacích operacích
Nejnovější přírůstek v řadě obráběcích nástrojů představila společnost Widia. Jde o kopírovací
frézu M200, která je konstruována tak, aby zlepšila hrubovací a středně dokončovací aplikace.
Podle výrobce nastoluje nové standardy pro výkon a produktivitu při výrobě forem, zápustek
a tvářecích nástrojů především v energetickém a leteckém průmyslu.
Revoluční oboustranná břitová destička IC12 mm
používaná v této platformě dokáže pracovat
v mnoha typech aplikací a materiálech obrobku.
Tato série frézovacích břitových destiček je k dispozici ve třech rozlišných geometriích, které jsou
speciálně navržené pro rozmanité frézovací operace: ML geometrie pro obrábění nerezové oceli
a žáruvzdorných slitin; MM geometrie pro aplikace
všeobecného frézování, včetně ocelí; a MH pro těžké
aplikace na litinách a vysoko pevnostních ocelí.
Nová Fréza M200, nabízená ve frézovacích sortách
WK15PM, WP25PM, WU35PM, WP25CM, je navržena
tak, aby pracovala efektivně hlavně ve vysokých
rychlostech a je rovněž konstruována pro delší
životnost nástroje při dokončování i těžkém hrubování. S 12 řeznými hranami nabízí řada M200
konkurenceschopné náklady na břit. K podstatným
vylepšením patří i zámek proti pootočení břitové
destičky, který výrazně zvyšuje stabilitu břitové
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destičky a zajišťuje bezpečnost během provozu.
Frézovací tělesa s vnitřním rozvodem chlazení
pro novou sérii přicházejí na trh v různých typech
upínání se závitovou stopkou, systémem Weldon,
válcovou stopkou a v nástrčném provedení. Každý
typ frézovacího tělesa byl navržen se zmíněným jednoduše použitelným zámkem proti pootočení břitové destičky, který zabezpečuje výbornou stabilitu
při vysokých rychlostech posuvů a řezných silách.
Všechna frézovací tělesa mají větší odlehčení, které
umožňuje kapsování, kopírování a 5osé obrábění. ■

NejmoderNější VýukoVé ceNtrum je Na Spš
Na počátku listopadu zahájilo na pražské SPŠ na Třebešíně provoz nejnovější strojírenské
výukové centrum v ČR. Škola patří v tomto ohledu k průkopníkům, s moderní strojírenskou
výukou začínala u nás jako jedna z prvních.
„V roce 1993 jsem připravil projekt jak vyučovat, co
bude potřeba, jaké stroje, ale ministerstvo školství ho
dlouho odmítalo, dobrý učitel si podle nich měl vystačit s křídou a tabulí. Vybudovali jsme si proto sami
počítačovou sít se šesti, pak osmi počítači, postavili
vlastní stroj, potom jsme jich udělali ještě šest, a za
peníze, které jsme za ně získali, si koupili další výukový
stroj,“ vzpomíná na začátky profesor Petr Kronus.
Škola se snaží výuku neustále zlepšovat, získala řadu
ocenění v soutěžích programování CNC strojů. Má
statut Microsoft IT Academy, Autodesk Academia,
funguje zde řada školicích center – Autorizované
školicí středisko pro CAD/CAM, v roce 2000 se stala
autorizovaným střediskem pro SurfCAM. Od roku 2004
zde působí i School Technology Innovation Center –
Centrum moderních technologií ve škole (SPŠ Třebešín

Vybavení střediska: CNC obráběcí centrum Haas
MiniMill (4 osy, zásobník na 10 nástrojů, max.
11 000 ot.min-1, výkon na vřetenu 11 kW), CNC
horizontální soustruh Haas SL10 (2 osy, karuselový
zásobník na 12 nástrojů, max. 6000 ot.min-1, výkon
na vřetenu 11 kW).

získala tuto certifikaci jako druhá škola v oblasti střední
a východní Evropy). Jeho otevření se účastnila i tehdejší
ministryně školství a informatiky Dana Bérová, jíž si
učitelé postěžovali, že škola by potřebovala profesionální stroje, protože ty, na nichž se studenti učí, mají
jen omezený výkon a neumožňují vyučovat správné
řezné podmínky. O půl roku později už stály v učebně.
A protože prvními zakoupenými stroji byly výrobky
firmy Haas, zjistil profesor Kronus, že výrobce má
program celosvětové podpory výuky a zřizuje školicí
hi-tech centra. Škola proto oslovila firmu a začala jednání o zřízení takovéhoto výukového centra v Praze.
„Byla to náročná administrativní anabáze,“ říká Petr
Kronus. „Američané mají přísné nároky, a zpočátku
nebyli příliš spokojeni – učebna, kde byly i původní
české stroje, nesplňovala jejich představy na efekt.
Napsal jsem proto zástupci pro náš region, že u nás
je na prvním místě to, že když náš absolvent někam
přijde pracovat, posuzují ho podle jeho vědomostí,
a že něco umí. Přijeli se podívat, a když zjistili, že už
jsem napsal řadu učebnic, změnili přístup a souhlasili.“
Začaly práce na projektu a 8. listopadu už se mohlo
oficiálně otevřít nové výukové centrum. Od něj škola
očekává, že pomůže získat další zkušenosti pro zkvalitnění výuky. „Začínali jsme na dvouosém obrábění,
pak přidali tříosé a dnes už učíme 5osé obrábění
a programování. Důležité je, že můžeme být v centru
dění, získávat nové poznatky a umožnit studentům
pracovat na moderních strojích, se kterými se setkají
v reálné praxi,“ konstatuje Petr Kronus. ■

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

Rozpínací hřídele
Zaklapávací uložení
Nože a nožové držáky
Rozháněcí válce
Spojky a brzdy
Manipulace s rolemi

Všude tam, kde zpracováváte materiál v rolích, potřebujete jej odvíjet,
navíjet, napínat nebo řezat a také
všude tam, kde vyrábíte stroje pro
toto odvětví, jsme Vám k dispozici.

strojírenství

V Misanu se zabydlují noVé technologie
Vztah na celý život není průvodním znakem současné společnosti. Platí to zejména u jednotlivců, ale může ovlivnit i chování skupin, pracovních týmů a malých i velkých podniků.
Ve většině případů je pro takové chování motivací udržet si nebo alespoň demonstrovat
nezávislost anebo často i prezentace vysokých ambicí a dominance ve vztahu k partnerovi.
V těchto často velmi složitých vztazích hrají významnou roli i podmínky, za nichž se soužití
odehrává, velmi výrazný je také vliv okolí na chování účastníků.
V současném světě kde vládne dravá, často bezohledná konkurence není výběr správného dodavatele,
který by měl být i spolehlivou oporou nejen u příležitostných akcí, ale hlavně pro rozvoj dlouhodobých
podnikatelských aktivit, jednoduchou záležitostí. Čas
od času se před tímto problémem ocitne každá firma,
a společnost Misan není výjimkou. Chce-li firma,
zaměřená na řešení pro strojírenský průmysl obstát,
musí mít pro své klienty řešení vyhovující požadavkům moderní výroby po technické stránce i v zajištění
potřebné podpory a kontinuity. „Přes všechny výše
uvedené aspekty lze i nyní nalézt partnera, na kterého
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Obr. 2: Simulace procesu orovnávání
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Obr. 1: Volba profilu kotouče pro orovnávání
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je v každém ohledu spolehnutí. Jedním z takových
je japonská společnost Okamoto, výrobce přesných
a spolehlivých brusek. Její čitelná a dlouhodobá strategie aktivit v oblasti brousicích strojů a zařízení pro
optický a elektronický průmysl je trvale naplňována
na nejvyšší dosažitelné světové úrovni,“ konstatuje
jednatel firmy Ing. Ondřej Svoboda.
Svůj podíl na evropském trhu realizuje především prostřednictvím strojů pro rovinné a profilové broušení.
Úspěšnou akvizicí přes CNC systémy s dotykovými
obrazovkami se, bez vysokých požadavků na obsluhu
z hlediska aplikace CAM systému, podařilo zpřístupnit jak obecné profilové
CA-iQ série
broušení velkých ploch
84CA-iQ
104CA-iQ
66CA-iQ
106CA-iQ
(broušení pomocí ko805×400
1016×400
605×600
1016×600
touče s kruhovým pro1000×440 1200×440
800×652
1200×652
filem), tak i broušení
22.5~522.5
-2.5~497.5 -2.5~497.5
profilů zapichovacím
800×400
1000×400
600×600
1000×600
způsobem pomocí tva×85
×85
×85
×85
rovaného kotouče.

„Omnia mea mecum
porto....“, vše své si
nosím sebou, říká populární latinské úsloví
– a v jistém smyslu to
charakterizuje i jednu
ze silných stránek
brusek Okamoto. Za
pomoci nabízených,
cenově dostupných
softwarových produktů
je poměrně jednoduchým procesem jak
příprava programů pro
broušení velkých profilů, tak i orovnávání kotouče na požadovaný
jemný profil a jeho vybroušení zapichovacím
způsobem. Software
může být instalován
na PC a program přenesen do systému přes
paměťové medium,
nebo u snadněji definovaných profilů vytvořen přímo na řídicím
systému brusky.
Ve standardu nabízí
Okamoto ke svým
bruskám řady iQ profilové broušení jednodu-

Obr. 3: Simulace procesu broušení

chých tvarů kotoučem se dvěma rádiusy / jedním
rádiusem a šikmými plochami výběrem symbolů
na dotykové obrazovce, a jako zvláštní příslušenství
broušení obecných tvarů z ISO programu a samostatně i iCAM software pro off-line přípravu ISO
programů na PC.
Software iCAM představuje velmi efektivní nástroj speciálně vyvinutý pro brousicí stroje, které
umožňují rychlou a snadnou tvorbu ISO programů
jednak pro orovnání kotouče do obecného tvaru,
respektive dle CAD dat importovaných z výkresu či

Příklad vybroušeného profilu

strojírenství
CNC rovinná bruska Okamoto ACC106CA-iQ

Broušení zapichovacím způsobem

modelu finálního výrobku, tak pro generování drah
brousicího kotouče (orovnaného nejčastěji do kruhového profilu) sloužících k profilovému broušení
rozměrných dílců. Nedílnou součástí dodávky opce
iCAM je i jednoduché CAD prostředí umožňující
přípravu profilů pro bezproblémové zpracování
a následný export ISO programu. U digitalizovaného
profilu je třeba dodržet (překontrolovat) správnou
posloupnost jednotlivých segmentů křivky a také
jejich přesnou návaznost (spojitost). Poté stačí jediným kliknutím myši přetransformovat hotový profil
na reálný brousicí kotouč se zvolenými základními
parametry (viz obr.). Volbou typu a tvaru orovnávače

Bez názvu-2 1

z připravené nabídky odpovídajícího situaci na
stroji přistupujeme k simulaci vlastního procesu
tvarového orovnávání. Posledním krokem je tvorba
ISO programu pro konkrétní stroj Okamoto. iCAM
je vždy dodáván s postprocesorem odladěným pro
daný brousicí stroj Okamoto.

Mistři velkých i malých tvarů
Ani opracování velkoprofilových prvků není pro stroje
Okamoto problém. Technologie broušení velkých
profilů je realizována v prostředí iCAM obdobným
způsobem jako u výše popsaného případu orovnávání
kotouče s tím rozdílem, že připravený profil je umístěn

na obrobek a kotouč je orovnán pomocí připravených
standardních cyklů. Opět lze simulovat a optimalizovat
celý proces dle potřeby a po dokončení exportovat
dráhy brousicího kotouče do podoby ISO programu.
„Věříme, že výše popsaný postup přípravy výroby tvarových broušených dílců nenechá nikoho na pochybách,
že hlavním cílem firmy Okamoto je zpřístupnit tvarové
broušení pracovníkům s různým stupněm znalostí
a zkušeností. V dnešní době se nelze spoléhat na tradiční pečlivost a trpělivost brusičů, ale je podstatné
zefektivnit, zatraktivnit, a především usnadnit broušení
v reálných podmínkách české průmyslové výroby,“ říká
Ondřej Svoboda. ■
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Aqua-therm PRAHA
PODZIMNÍ PŘEHLÍDKA PŘEDSTAVÍ NOVINKY
V OBLASTI ÚSPOR ENERGIÍ A MĚŘICÍ TECHNIKY
S rostoucími cenami energií nabývá stále více na významu možnost jejich efektivního využívání. Oblast úspor za teplo, plyn a vodu a snaha o konstrukci nových zařízení na šetření nebo
výrobu energie je dnes odvětvím, kde probíhá překotný vývoj a veletrh je proto pro výrobce
šancí, jak seznámit se svými novinkami veřejnost a potenciální obchodní partnery.

V

ýsadní pozici mezi tuzemskými akcemi podobného zaměření má veletrh Aqua-therm,
který předposlední listopadový týden přivítá
v areálu výstaviště PVA Expo Letňany vystavovatele
a návštěvníky dalšího ročníku.

Klíčové pro profesionály,
užitečné i pro laiky
Největší domácí akcí v oblasti úspor energie
a zásadní událost pro všechny profesionály z oboru
technického zařízení budov (TZB) je mezinárodní
veletrh vytápění, ventilace, klimatizace, měřicí, regulační, sanitární a ekologické techniky Aqua-therm,
který se blíží do své třetí dekády. Jubilejním 20. ročníkem bude sice až ten příští, ale i letošní, v celkovém pořadí 19., má pro vystavovatele nemenší
význam a představí se na něm řada atraktivních
novinek a zajímavých řešení. Nejlepší z nich, které
vyhodnotí odborná porota, jsou tradičně oceňovány zlatými medailemi. Pro mnohé vystavovatele
jsou výrazným impulzem, který pomáhá jejich prosazení na silně konkurenčním trhu, pro zákazníky
zase signálem, kde hledat špičková řešení v oboru.

To bylo i důvodem, kvůli němuž navštívilo loňský
ročník veletrhu během pěti veletržních dní 30 000
návštěvníků. Z toho bylo 60 % odborníků a profesionálů z oboru TZB, zbytek pak veřejnost, která si
na veletrh přišla prohlédnout novinky a nové technologie z oblasti vytápění, ventilace, klimatizace,
měřicí, regulační, sanitární a ekologické techniky.
Jak vyplývá z návštěvnického průzkumu, téměř
60 % z návštěvníků jsou lidé, kteří ve svých firmách
rozhodují nebo spolurozhodují o nákupech a investicích, necelých 20 % veletrh v jeho průběhu
navštíví více než jednou a 92 % se na Aqua-therm
Praha plánuje vrátit i v příštím roce. Své exponáty
loni prezentovalo 220 firem ze 40 zemí světa. A podle odpovědí dotázaných návštěvníků se firmám
účast rozhodně vyplatí, protože 78 % lidí ovlivňuje
v rozhodnutí, jaký výrobek zakoupit, právě návštěva
veletrhu. Přitom 20 % se chystá pořídit výrobky za
více než 50 000 Kč a 16 % hodlá investovat více než
20 000 Kč. Obdobné výsledky lze podle předběžných údajů očekávat i pro letošní ročník.

Unikátní příležitost k získání
kvalitních informací
Veletrh je pro návštěvníky především místem pro
setkávání, přes polovinu z nich láká možnost vidět výrobky od různých firem na jednom místě
a získat informace přímo od školených pracovníků
vystavujících značek. Dalším významným zdrojem
informací jsou pak různé doprovodné akce. Tak
jako loni i v rámci letošního ročníku je připraveno
na Aqua-thermu bohatý doprovodný program
zahrnující především řadu odborných konferencí.
První den veletrhu je avizován jako „Den TZB-info
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20.–24. listopadu 2012
PVA EXPO Praha – Letňany
2012“ a věnován problematice Energeticky nezávislého bydlení, rozčleněné do tří hlavních bloků.
Blok I: Dodavatelé a nezávislost na dodavatelích
elektrické energie, vodárenských společnostech
a dodavatelích tepla (fotovoltaika, mikrokogenerace,
akumulace energie, akumulace tepla, solární architektura a využívání tepelných zisků, a také legislativa).
Blok II: Specifická řešení pro energeticky nezávislý
dům (Stavební konstrukce energeticky nezávislého
domu, jeho větrání a vytápění).
Blok III: Náklady na provoz energeticky nezávislého
domu (výpočet průkazu energetické náročnosti
budovy).
Druhý den veletrhu, tj. ve středu 21. listopadu, je
„Dnem Asociace tepelných čerpadel“. Hlavním tématem následujícího výstavního dne je zase „Provoz, vytápění, klimatizace a další technická zařízení
budov“, a série přednášek a seminářů k nejčastějším
problémům při projektování a dodávkách TZB. Dalšími okruhy budou řešení, vliv a dopady změn technických a dalších okrajových podmínek na provozní
problematiku v oblasti TZB, zkušenosti s přípravou
stavby, výstavbou a její předání z hlediska TZB,
organizace provozu otopných, VZT a dalších technických zařízení velkých budov formou insourcingu
a provoz VZT a dalších technických zařízení moderní
administrativní budovy s atributy umělé inteligence.
Pátek 23. listopadu budou hlavním tématem dne

„Zkušenosti z provozu solárních zařízení“. V přednáškách a seminářích, jejichž odborným garantem
je Společnost pro techniku prostředí ve spolupráci
s Československou společností pro sluneční energii (ČSSE), bude prezentováno provozní chování
solárních soustav, představeny příklady realizovaných solárních termických systémů a výsledky
jejich monitoringu, realizace solárních systémů
na bytových domech i návrhy velkých solárních
systémů. Nebudou chybět ani příklady ze zahraničí.
Závěrečný den veletrhu Aqua-therm, tj. v sobotu
24. listopadu je na výstavišti „Den pasivního domu“.
Podrobné informace o veletrhu a doprovodném
programu jsou k dispozici na www.aqua-therm.cz,
kde lze také stáhnout vstupenky za 20 Kč. ■
/pp/
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FILTRY PRO VODNÍ CHLADICÍ OKRUHY:
SNIŽUJTE NÁKLADY
Provoz a údržba vodních chladicích okruhů se již téměř neobejde bez vhodné filtrace. Filtry
totiž zabraňují zbytečně vynaloženým nákladům na provoz chladicího okruhu. Pro filtraci
chladicích okruhů se využívají jednoduché výměnné filtry, automatické samočisticí filtry
nebo speciální mikro písková filtrace.

Filtrační systém Vortisand®
– Výrobce potravinových produktů
z kukuřice vyřešil diky filtračnímu systému
Vortisand® dlouhodobé problémy s chlazením.
Aplikaci navrhli a instalovali odborníci o.z. HYDRO-TECH.

V

ýběr správného typu filtrace vždy záleží
na konkrétním projektu. Je však prokázáno, že vhodnou filtrací se dají uspořit
velmi významné náklady spojené s provozem
a údržbu vodních chladicích okruhů,“ říká Daniel
Leysek, product manažer pro filtrační techniku
odštěpného závodu HYDRO-TECH společnosti
HENNLICH.

a dokáže odfiltrovat většinu suspendovaných látek, avšak jak je již patrné
z názvu, filtrační vložky
se musí po jejich zanesení
měnit.

Jednoduché výměnné filtry

Pro velké projekty, které se vyznačují vysokým průtokem a kde není požadavek
na nejjemnější filtraci, se využívají automatické samočisticí filtry. „U těchto apli-

„

Tyto filtry se používají zejména pro menší chladicí
okruhy, kde je požadavek především na nízké
pořizovací náklady. Tato filtrace je velmi účinná

Automatické samočisticí
filtry - Schünemann

kací se jedná spíše o takzvanou „ochrannou filtraci“
než přímo o odstranění většiny suspendovaných
látek. Tato filtrace je na rozdíl od jednoduchých
filtrů automatická, tudíž i provoz je bezúdržbový,“
vysvětluje Daniel Leysek.

Mikro písková filtrace - Vortisand®
Tento typ filtrace kombinuje výhody obou předchozích filtrací. Filtry jsou na jednu stranu plně
automatizované a zároveň jsou schopny odfiltrovat většinu suspendovaných látek o velikosti
až 0,45 µm. Mikro písková filtrace přináší velké
úspory při provozu i údržbě chladicích okruhů
především díky snížení spotřeby energetické
náročnosti. Při použití strojních chladičů se dá
dokonce přímo spočítat úspora elektrické energie. Mezi další přínosy mikro pískové filtrace
patří snížení spotřeby chemikálií, snížení nákladů
spojených s údržbou a čištěním zařízení, snížení
rizika poruchy zařízení v chladicím okruhu a výskytu bakterií, zejména legionelly.
Filtrační systém Vortisand® je navíc ekologickým
řešením, které nemá další negativní vliv na životní
prostředí.

O firmě HENNLICH
Firma HENNLICH je na poli kapalinové
filtrace důležitým partnerem pro společnosti, které hledají kvalitní filtrační
systémy za rozumnou cenu.
HYDRO-TECH dodal kompletní
technická řešení mnoha zákazníkům v Čechách i na Slovensku.
Kontakt:
o. z. HYDRO-TECH, HENNLICH
INDUSTRIETECHNIK, spol. s r.o.
412 01 Litoměřice, Českolipská 9
tel.: 416711229, fax: 416711299
e-mail: hydro-tech@hennlich.cz,
www.hennlich.cz

Automatický samočisticí filtr
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Řídicí systém xcc pro tepelná čerpadla
Společnost AC Heating představí na letošním veletrhu Aqua-therm Praha řídící systém xCC
pro tepelná čerpadla, který umožňuje ještě efektivnější využití tepelného čerpadla a ovládání
dalších prvků, jež s vytápěním přímo nesouvisí, jako jsou např. řízení venkovních žaluzií nebo
efektivní cirkulace TUV.
Regulace tepelných čerpadel má svá specifika a její
kvalita a spolehlivost je důležitá pro dosažení efektivního provozu topné soustavy. Regulační systém
xCC byl proto vyvinut s cílem řídit celý topný systém
s maximální účinností a efektivitou. Tuto regulaci
firma s úspěchem používá pro řízení topných soustav velkých objektů a vzhledem k její variabilitě byla
adaptována i pro použití v oblasti menších budov
a objektů včetně rodinných domů.

Klíč k efektivitě: respektování všech
důležitých prvků
Jak zdůrazňuje výrobce, tepelná čerpadla AC Heating jsou efektivnější než jiná zařízení tohoto druhu
díky tomu, že vychází z následující filozofie:
1. Aby bylo tepelné čerpadlo efektivní, musí být
sestaveno z nejkvalitnějších komponentů.
2. Tepelné čerpadlo musí být
správně řízeno s ohledem na
jeho provozní vlastnosti.
3. Aby mohlo být správně řízeno,
je nutné správně nastavit řídicí
systém, který musí obsahovat
celou řadu parametrů a voleb.
4. Aby řídicí systém mohl nastavit
běžný uživatel, musí být uživatelské rozhraní přívětivé, přehledné
a dostupné kdykoliv přes internet z počítače nebo telefonu.
Přesně takovéto požadavky
respektuje i řídicí systém xCC
(x Cascade Control), který je standardně používán pro tepelná
čerpadla AC Heating. Jde o velmi
přesnou, výkonnou programovatelnou regulaci, určenou k řízení
jednotlivých prvků topné soustavy s komfortním ovládáním.
Jejím použitím je možné výrazně zefektivnit provoz
celé topné soustavy.
Řídicí systém xCC respektuje skutečnost, že zdrojem
tepla do topného systému je právě tepelné čerpa-

dlo, které má zvýšenou účinnost, pokud pracuje
s nižší teplotou topné vody a nižším výkonem nebo
při vyšší venkovní teplotě.
Tomu pomáhají např. tyto funkce:
●●automatické adaptace ekvitermní křivky
●●volba teploty topné vody pro okruhy ohřevu
TUV nebo bazénu
●●možnost upřednostnění ohřevu TUV a bazénu
s ohledem na vyšší venkovní teplotu
●●Další úspory jsou ukryty i v hospodaření s teplem
jako takovým:
●●omezování běhu záložního zdroje odpojováním
spotřebičů tepla, které nemají provoz s bivalentním/záložním zdrojem povolen (typicky bazén,
bazénová místnost)
●●efektivní řízení cirkulačního čerpadla pro TUV
●●automatické ovládání okenních žaluzií

Automatické ovládání okenních žaluzií nebo ovládání cirkulace TUV sice s topením přímo nesouvisí,
opět však platí, že má-li uživatel jedno přívětivé
ovládací rozhraní v jednom centrálním řídicím

K přednostem systému xCC patří i přehlednost a snadné nastavení uživatelského rozhraní
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systému pro všechny prvky technického zařízení
budovy, které pracuje automaticky, docílí se snadno
dalších úspor v řádu desítek procent proti tepelným
čerpadlům s běžnými řídicími systémy.
Pomocí systému xCC, který je součástí tepelného
čerpadla AC Heating, lze regulovat celý topný systém,
který má na jedné straně zdroje tepla a na straně
druhé spotřebiče tepla. Zdroje i spotřebiče mohou
být řazeny do kaskád. V kaskádě zdrojů mohou být
zařazeny např. tepelné čerpadlo, elektrokotel, plynový kotel, kotel na tuhá paliva, krbová vložka, solární
systém, apod. V kaskádě spotřebičů pak radiátory,
podlahové vytápění, vzduchotechnika, zásobník
s teplou užitkovou vodou, bazén, vířivka atd.

Zaměřeno na maximalizaci úspor
Regulační systém xCC se nastavuje a ovládá přes
panel ve vnitřní jednotce, přes počítač prostřednictvím webového rozhraní (např. pomocí prohlížeče
Internet Explorer nebo Mozilla Firefox), případně
prostorovým přístrojem. Další možností je integrovaný dotykový LCD displej.
Tepelné čerpadlo vybavené regulací xCC je možné
snadno připojit k internetu přes místní počítačovou síť LAN nebo WLAN (WiFi), případně pomocí
modemu GPRS.
xCC si poradí i s nevyhovující
otopnou soustavou. Díky němu
není nutné u topných soustav,
které nevyhovují nízkoteplotnímu spádu 55/45 °C, používat
drahá a neúčinná vysokoteplotní
tepelná čerpadla. Regulační systém umí automaticky přejít do
alternativního režimu a použít
bivalentní/záložní zdroj pro zvýšení výstupní teploty topné vody
na požadovanou teplotu.
K hlavním výhodám xCC patří
podle výrobce flexibilita a promyšlená logika řízení. Systém je
velmi variabilní a umožňuje nastavit regulaci jednotlivých prvků
topné soustavy. To přináší výraznou úsporu při realizaci, protože
projektanta neomezuje místní
stav zapojení topného okruhu, jako je tomu u konvenčních regulátorů, které umí jen omezený počet
hydraulických zapojení. Často není nutné topný
okruh adaptovat na dané doporučené schéma,
protože se adaptuje regulační
systém xCC. Tento přístup je průlomem v oblasti regulací.
Regulační systém počítá také
s neřízenými zdroji tepla. Zaznamená-li např. aktivitu solárního
systému nebo krbové vložky, systém automaticky vyhodnotí, zda
je nutné, aby tepelné čerpadlo
běželo. Pokud ano, běží na snížený
výkon v součinnosti s neřízeným
zdrojem, popřípadě může dojít
k jeho odstavení. Po skončení dodávky tepla z neřízeného zdroje
se opět jeho činnost automaticky
/ach/
foto: AC Heating obnoví. ■●
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unikátní road Show – termografie
Ve třech dnech tj. 13., 14. a 15. listopadu 2012 se na třech místech (Brno, Praha a Bratislava)
uskuteční velmi zajímavá a svým způsobem unikátní Road Show, kde se zájemci dozvědí od
základů a principů až po poslední novinky z oboru termografie, které představí přední světový
termodiagnostik Vicente Sequeira Ribeiro, M.Sc. ze Švédska.
Termografie, jako vědní obor, se zabývá analýzou rozložení teplotního pole na povrchu
tělesa bezkontaktním způsobem. Jde o analýzu
infračervené energie vyzařované tělesem. Měřicím systémem, tzv. termokamerou lze zobrazit
teplotní pole měřeného objektu na jeho povrchu. Využívá se především pro hledání úniků
tepla z budov, sledování elektrických vedení
a jejich poškození, měření rozložení teploty na
zařízení nebo např. na detekci pohybu osob
v objektech.
V případě zájmu o získání nových znalostí nebo
osvěžení základů termografie a dozvědět se o no-

vinkách v tomto oboru, je možnost přihlásit se na
tuto zajímavou Road Show. Speciální intenzivní kurz
bude probíhat v anglickém jazyce s tlumočením do
českého jazyka. Každý účastník poté získá certifikát
„basic thermography training“.
Registrace je možná na www.termokamery.cz.
V ceně vstupenky je zahrnut doprovodný program
dle místa konání, např. v Praze je bezplatná návštěva
Národního technického muzea, v Brně zas velká
prohlídka zázemí Brněnského auto-motodromu
a v Bratislavě návštěva Bratislavského muzea dopravy. Jelikož je počet míst omezen, doporučujeme
registrovat se co nejdříve. ■

eaton rf multiaktor: novinka pro účinné
topení a chlazení až 12 míStnoStí
Vícekanálový multiaktor je cenově zajímavé řešení pro řízení vytápění nebo chlazení několika
nezávislých okruhů. Pro různé fáze dne lze nastavit různou teplotu, a pokud se systém zkombinuje s ovládáním zdroje tepla a přítomností osob v domě, může takto navržená regulace výrazně
snížit provozní náklady na vytápění (až o 20–30 %) a přesto zajistí celodenní tepelnou pohodu.
Je-li v domě instalováno také chlazení,
výstupy multiaktoru mohou regulovat
i tyto větve. Každý výstup se samostatně konfiguruje podle způsobu
použití pro topení nebo chlazení,
příp. zároveň pro obojí. Multiaktor se
instaluje na DIN lištu do rozvaděče
teplovodního rozdělovače spolu s termoelektrickými hlavicemi, které „přiškrcují“ ventily
a řídí tak průtok jednotlivých větví. Řízení hlavic se
provádí reléovými výstupy s pulzně šířkovou regulací (PWM). Na jeden výstup lze paralelně připojit
až 14 termoelektrických hlavic (např. pro místnost

s několika topnými okruhy). Z hlediska
kabelových rozvodů je nutné do rozvaděče přivést pouze napájecí kabel
230 V – veškeré další ovládání už může
být řešeno bezdrátově.
Multiaktor je vybaven RF interním
přijímačem, který zajišťuje bezdrátovou komunikaci s nadřazenou řídicí
jednotkou Room Manager, Home Manager nebo
LAN Ethernet Interface. Pokud není instalována,
multiaktor může být rovněž řízen přímo RF pokojovými termostaty, ale bez možnosti časového
nastavení. Přepínání provozního režimu topení/

Bližší informace na:
www.termokamery.cz
nebo na http://www.termokamery.cz/roadshow/index.php?lng=cz&zdroj=AHLBORN

chlazení je zajištěno RF binárním senzorem. Pro
vytápění domu teplovodními radiátory je nejsnadnější na otopná tělesa nainstalovat RF bezdrátové
hlavice s bateriovým napájením a motorickým
pohonem. Odpůrci baterií ocení možnost využití vícekanálového multiaktoru rovněž pro řízení
teplovodních radiátorů, je nutné ovšem připravit
kabelový rozvod. Obdobně lze připravit rozvod
pro vytápění s topnými elektrickými konvektory,
vzhledem k zatížení výstupu multiaktoru (max. 1 A)
je nutné do rozvaděče doplnit instalační relé a dimenzovat spínání dle topného výkonu radiátoru
či elektrického podlahového topení.
Teploty pro vyhodnocení jsou do multiaktoru zasílány z centrální jednotky (je-li instalovaná), nebo
přímo z prostorových termostatů PWM. Každých
15 min. (tj. každý regulační cyklus) multiaktor
vyhodnotí požadovanou a skutečnou teplotu
v každé místnosti zvlášť. Pokud je rozdíl příliš velký,
ventil se otevře na max. 12 min. Když se rozdíl teplot
zmenší, doba zapnutí se zkracuje až na 1 minutu
a ventil je takřka zavřený. Pro programování je doporučován software Eaton MRF 2.15. ■
/ak/

Spolehlivé a účinné vakuum pro průmySl
Odborné zkušenosti na poli kompresorů uplatnila společnost Atlas Copco také u vakuových
pump. Díky prolínání kompresních a vakuových technologií navrhla vlastní systém vakuových
pump a nová rotační olejová vakuová pumpa GV je prvním systémem, který vytváří vakuum
v rozmezí 0,5 až 500 mbar.
Hlavním prvkem nového modelu GV je spolehlivý
šroubový element vlastní výroby s tichým provozem. Pro tento provozní rozsah představuje
olejová šroubová technologie nejlepší výkon při
nejnižších energetických nákladech. Díky ventilu na
vstupu čerpadla lze kapacitu přizpůsobit aktuální
poptávce. Toto provedení nejen minimalizuje fluktuace úrovně podtlaku generovaného systémem,
ale zajišťuje provoz pumpy při nejnižší spotřebě.
Vakuová pumpa rovněž vyžaduje méně cyklů stop/

start, což snižuje opotřebení a potřebu údržby
a zároveň zvyšuje spolehlivost.
Vakuová pumpa GV nabízí kapacitu 500 až
5000 m³/h, takže představuje ideální zařízení pro
celou řadu aplikací, např. tisk a balení do plastů,
využití v elektronickém průmyslu, při dřevoobrábění a pod. U všech těchto aplikací zajišťují pumpy
GV konzistentní a efektivní vakuum. Technologie
rovněž umožňuje vzdálenou instalaci v rámci centralizovaného podtlakového systému.

Pro své zákazníky tak může Atlas Copco, nyní jako
jediný dodavatel a servisní technik zároveň, zajistit
kompletní vybavení provozů jak systémem stlačeného vzduchu, tak také nízkotlakým a vakuovým
systémem. ■
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moderní vodoměry brání podvodům
Chladnější počasí může podle odborníků svádět u omezování spotřeby teplé vody domácnosti k podvodům. Některé podvody lze odhalit již pouhým pohledem, jindy na ně upozorní
rozúčtování nákladů na spotřebu vody. Domácnosti s podezřele nízkou spotřebou vody
riskují trestní postih.
Machinace při měření spotřeby vody je možné za které zabraňují neoprávněné manipulaci. Prevencí
určitých okolností posuzovat jako podezření z trest- jsou pak rovněž pravidelné kontroly přímo v doného činu podvodu, za nějž (podle závažnosti) hrozí mácnostech.
odnětí svobody od 6 měsíců do dvou let.
Řada vodoměrů dostupných na trhu (zejména
Některé podvody na vodoměrech jsou patrné již při starší typy), je kvůli svému konstrukčnímu řešení
pouhé vizuální kontrole. Jde o případy, kdy zasunutí ovlivnitelná silným magnetem, který působí na
struny do těla vodoměru způsobí zablokování jeho magnetickou spojku lopatkového kola vodoměru
lopatkového kola. Lze se však setkat i s téměř nepro- a vlastního měřicího zařízení, takže jeho přiložením
kazatelnými manipulacemi, jako je
např. přikládání silných magnetů
k vodoměru, které počítadlo zcela
zastaví. Tyto podvody je možné
odhalit až po analýze výsledků
rozúčtování.
„Dobře známe průměrnou spotřebu vody pro domácnost podle typu osob. Při rozúčtovávání
nákladů je výraznější odchylka
snadno odhalitelná a většinou
upozorňuje na neoprávněné
ovlivňování vodoměru. Podvodů
s vodoměry meziročně mírně
ubývá, protože se používá více
technických opatření, které ovlivňování brání - zpětné klapky, dokonalejší způsoby plombování, Řez radiovým antimagnetickým vodoměrem ER-AM
kvalitnější stínění proti ovlivnění
vnějším magnetickým polem a indikátory mecha- lze měření spotřeby i úplně zastavit. Pro přesné
nické deformace vodoměru,“ říká Petr Holyszewski, měření spotřeby, které podvodům tohoto typu
produktový manažer společnosti ENBRA, která se dokáže zamezit, je řešením instalace moderních
specializuje na měření spotřeby vody.
antimagnetických vodoměrů, schválených podle
Podvodům při měření spotřeby vody lze předcházet nejnovější evropské směrnice o měřicích přístrojích
instalací technologicky pokročilých vodoměrů, MID. Ty jsou vybavené speciálním stíněním, díky

Čerstvý vzduch bez tepelných ztrát
Systém zajištění čistého a čerstvého vzduchu pro byty a rodinné domy s minimálními tepelnými
ztrátami od německé firmy Maico představí na veletrhu její výhradní zástupce na českém trhu,
společnost Elektro - import Jablonec.
Dvouotáčkové axiální ventilátory řady ECA 100ipro
jsou zcela novou generací malých ventilátorů,
jejichž trumfem je podle výrobce nejen nadčasový
design, ale i výjimečný inteligentní a uživatelský
komfort, úsporný provoz díky velmi nízkým provozním nákladům a tichý chod. Jsou velmi snadno
programovatelné (k dispozici jsou čtyři inteligentní
provozní režimy) a lze je jednoduše namontovat
do stěny či na strop. Nabízeny jsou v různých
provedeních (s časovým náběhem a doběhem,
vlhkostní automatikou s 2stupňovou regulací
vlhkosti, fotobuňkou a pohybovým snímačem).
Nastavování časů náběhu a doběhu se provádí
skokově dvěma tlačítky pod snímatelným čelním
krytem a aktuální stav je zobrazován prostřednictvím LED.
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Kde axiály nestačí
V budovách, kde jsou větší tlakové ztráty z důvodu
dlouhého odvětrávacího potrubí, se instalují vysoce
výkonné radiální ventilátory pro odtah vzduchu
např. z koupelen a WC (většinou ve vícepodlažních
domech, které mají společnou odvětrávací šachtu).
Ventilátory řady ER lze jednoduše montovat jak na
zeď, tak např. zapustit do sádrokartonového podhledu ve stropě. Vyrábějí se ve dvou výkonových
provedeních a to 60 a 100 m3/h a jsou nabízeny
v různých variantách. Vysoký stupeň krytí X5 umožňuje jejich instalaci i přímo do sprchových koutů.

Rekuperace bez rozvodů
Lokální ventilační přístroj WRG 35 s rekuperací tepla
je atraktivním řešením, které umožňuje mít neustále

kterému nelze měření ovlivnit ani velmi silnými
neodymovými magnety.
Na přesnost měření má vliv i celková kvalita vodovodní
instalace v bytech. Například zanesené perlátory nebo
pračky v bytech připojené na směšovací vodovodní
baterie mohou mít za následek přetlačování studené
vody do rozvodů teplé užitkové vody, což se u příslušného vodoměru projeví jako odečet náměru spotřeby
vody. V tom dokáže zabránit instalace zpětné klapky.
Pro starší vodoměry mohou být problematické i pákové baterie, které při zavírání vytvářejí velké rázy vody,
takže měřicí zařízení díky setrvačnosti lopatkového
kola registruje spotřebu, i když voda potrubím již
neteče. Moderní vodoměry navržené pro použití
s pákovými bateriemi už tyto problémy nemají.
Nejnovější typy vodoměrů s radiovými a GSM systémy umožňují i dálkový odečet
naměřených hodnot, takže sběr
těchto dat už nevyžaduje návštěvu
technika v bytě. Odečty lze provádět častěji a lépe tak analyzovat
spotřebu vody v daném místě.
Moderní vodoměry měří spotřebu
vody i při velmi nízkém průtoku
okolo 6 l vody za hodinu. To umožňuje mnohem přesněji a spravedlivěji účtovat náklady. Moduly
pro dálkový odečet naměřených
hodnot jsou téměř bezúdržbové
a napájecí baterie v nich vydrží
prakticky po celou dobu životnosti
vodoměru.
Pro co nejpřesnější měření je
vhodné instalovat do daného objektu vodoměry stejného typu, což
zajistí, že do naměřených hodnot se nepromítnou
odchylky způsobené různou přesností a odlišným
technickým provedením vodoměrů. Cena přesnějšího vodoměru je přitom prakticky stejná jako
u běžného měřicího zařízení,“ konstatuje Holyszewski. ■
/eb/

čerstvý vzduch, aniž by bylo nutné stále otevírat okna
a zvyšovat tak náklady na vytápění. Velmi snadno se
zabuduje do venkovní zdi prostřednictvím montážního pouzdra, do něhož se následně zasune samotný
přístroj. Vzhledem k tomu, že délka pouzdra je variabilní, není tloušťka zdi rozhodující. K přístroji nejsou
zapotřebí žádné rozvody vzduchu - má ventilátor pro
přívod venkovního vzduchu a ventilátor pro odtah
vzduchu z místnosti. V tepelném výměníku, který
je uvnitř přístroje, předá odváděný vzduch až 75 %
svého tepla čerstvému venkovnímu vzduchu a ten
pak proudí do místnosti. Součástí zařízení je nástěnný
ovladač, kterým se přepínají čtyři stupně ventilace
(17/30/45/60 m3/h), a také pylový filtr.
Od léta letošního roku rozšířila portfolio firmy Maico
také řada malých axiálních ventilátorů, která navazuje na úspěšný model AWB. Nesou označení
AWB... C, a oproti staršímu typu se mohou pochlubit
již moderním plochým designem, křídlovou klapkou na zadním vývodu a kuličkovými ložisky. Lze
je nainstalovat v libovolné poloze a jsou vhodné
zejména pro odvětrání menších prostor, jako je
např. koupelna, WC, komora, sklep atd. ■
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Norští vědci upozorňují Na možNé stiNNé
stráNky elektromobility
I když jsme elektromobily zvyklí vnímat jako pozitivní přínos pro životní prostředí, nemusí
tomu tak být vždy. Zpráva, která přišla překvapivě ze Skandinávie, která je proslulá svým
ekologickým cítěním, konstatuje, že elektromobily zřejmě znečišťují ovzduší víc než spalovací
motory, které jsou jejich obvykle odsuzovanými rivaly.
Norská Vědecká a technologická univerzita provedla
analýzu dopadu produkce elektromobilů na životní
prostředí a došla k závěru, že auta na elektrický
pohon znečišťují ovzduší víc než vozidla se spalovacími motory, a že při výrobě elektromobilů vzniká
víc toxického odpadu než v případě tradičních
benzínových a dieselových aut. Zpráva, uveřejněná
v časopise Journal of Industrial Ecology ze 4. října
letošního roku, tak přináší výrazně jiný pohled na
elektromobilitu, než jaký obvykle servírují média.

fesor Anders Hammer Stromman, jenž se na studii
podílel. „Výrobní fáze elektromobilů se ukázala jako
podstatně náročnější z hlediska životního prostředí.
Je tam zhruba dvakrát větší potenciál vlivu na změnu
klimatu než u tradičních aut,“ uvedl. Z tohoto úhlu
pohledu by tedy výroba elektromobilů přispívala ke
globálnímu oteplování asi dvakrát více než výroba
konvenčních automobilů se spalovacím motorem.

Rozhodující je komplexní pohled
Vědci nebrali v úvahu jen samotný provoz automobilů, ale míru zátěže, kterou způsobují po celý
svůj životní cyklus od výroby přes používání až po
likvidaci. Expertní tým složený z vědců a studentů
se zaměřil nejen na lokální bezemisnost, s níž propagátoři elektromobility obvykle operují, ale na elektromobily jako celek - na ekologii výroby a recyklace
vozu a srovnání celého životního cyklu tradičních
a elektrických automobilů. Studie upozorňuje, že
akumulátorová sada, která se dnes v elektromobilech používá, je v rámci výroby výrazně náročnější
a ekologický dopad na životní prostředí je výrazně
větší, než u klasického vozu – např. při výrobě se
spotřebuje a znečistí mnohem víc vody a navíc je
tu možnost výrazného ohrožení vod při špatném
skladování apod. Výroba elektromotorů a akumulátorů vyžaduje použití značného množství toxických
minerálů jako nikl, měď či hliník, které způsobují
okyselování atmosféry. „Přesto, že elektromotory
mají nulové přímé emise zplodin za provozu, jejich výroba je škodlivější nebo přinejmenším stejně
škodlivá jako výroba moderních vozů se spalovacími
motory. To se týká například jevů jako kyselý déšť,
smog, drancování fosilních a minerálních zásob i toxických vlivů na člověka a na ekosystém,“ uvedl pro-

Studie rovněž upozorňuje, že také při posuzování
vlivu nabíjení akumulátorů v elektromobilech je
důležité, z jakého zdroje elektřina pochází. Pokud je
vyrobená spalováním uhlí, nebo spalováním těžkých
olejů, je ekologický přínos elektromobilů nulový.
Autoři analýzy spočítali, že automobil s dieselovým
motorem s životností 200 000 km je proti elektromobilu, u něhož je nutné v době jeho životního cyklu
vyměnit baterie, k životnímu prostředí šetrnější.
Za dobu, po kterou se elektromobily vyrábějí, už
podle norských výzkumníků stačily napáchat v atmosféře značné škody. Pokud by elektřina do jejich
akumulátorů byla získávána výhradně ze zdrojů
nezatěžujících ovzduší emisemi CO2, mohla by
auta na elektrický pohon v průběhu následujících

lídrem v rozvoji evropské iNfrastruktury
pro elektromobily je rWe
Jedničkou v budování dobíjecích stanic pro elektromobily v Evropě je podle studie poradenské
firmy Frost & Sullivan společnost RWE, která v 17 zemích provozuje už 1900 dobíjecích stanic.
V ČR společnost nainstalovala svou první stanici
až letos, kdy zprovoznila první dobíjecí stanici ve
svých barvách v Praze. Na projektu elektromobility
pracuje RWE intenzivně hlavně v posledních letech.
V domovském Německu má dobíjecí infrastrukturu
ve 250 městech, v rámci celé Evropy za poslední rok
uvedla do provozu 400 nových dobíjecích stanic.
Kromě firemních a veřejných dobíjecích míst společnost dodává také malé domácí dobíječky do garáže.

Zatímco v zemích západní Evropy jsou v provozu
stovky dobíjecích stanic, v Česku se jejich počet
zatím pohybuje v desítkách – energetické firmy
jako ČEZ, PRE a E.ON budují své sítě dobíjecích
stanic dva roky, nyní se začaly zaměřovat zejména
na tzv. rychlodobíjecí stanice, umožňující zkrátit
dobu nabíjení z dvou hodin na zhruba 20 minut.
Nejvíce jich zatím instalovala společnost ČEZ, která
v současné době disponuje zhruba 30 stanicemi,

let znamenat výraznou redukci skleníkových plynů.
Ovšem v oblastech, kde je elektřina získávána především z fosilních zdrojů (což představuje většinu
současné energetické infrastruktury), nepřinášejí
elektromobily žádný pozitivní efekt, spíš naopak.
A vědci varují, že propagovat elektromobily v místech, kde je hlavním zdrojem elektřiny spalování uhlí
nebo nafty, je v podstatě kontraproduktivní. Elektromobily mohou pomoci s tím, že škodlivé látky
budou emitovány u elektráren a ne v ulicích měst,
globálně ale emise nesnižují, konstatuje studie.

Výhodné jen tam, kde energie vzniká
z čistých zdrojů
Nicméně autoři studie elektromobily jako takové
nezavrhují, a přes zmiňovaná negativní hodnocení
některých aspektů jejich výroby a provozu zpráva
konstatuje, že v některých případech mohou být
elektromobily smysluplným řešením.
Jde konkrétně o případ Evropy, kde se elektřina
produkuje mnoha různými způsoby, a kde mají
elektromobily potenciál být ekologicky výhodnější
než benzínová a naftová auta. „Současný mix výroby
elektřiny v Evropě zaručuje, že takto nabíjené elektromobily mohou znamenat 10 až 24% snížení vlivu
na globální změnu klimatu oproti tradičním vozům,“
tvrdí profesor Anders Hammer Stromman. Jeho slova
potvrdil v komentáři studie pro BBC i ředitel koncernu
Daimler Dieter Zetche, který s odvoláním na obdobné
studie provedené zmíněnou automobilkou uvedl,
že vozidlo poháněné elektrickým akumulátorem
nabitým ze současné elektrické sítě v Evropě vychází
v porovnání s dieselem zhruba o 10 % šetrnější.
Varování, že elektromobily nejsou tak ideálně čistým
řešením není úplnou novinkou. Už před třemi lety
upozorňovala na tyto aspekty např. organizace
Greenpeace, která některé modely elektromobilů
(konkrétně elektrické verze vozů Mini a Smart) na
základě porovnání parametrů jejich životního cyklu
označila přímo jako „ekologická prasátka“, nicméně
díky kontroverzní pověsti Greenpeace se její zprávě
příliš pozornosti nedostalo. Obdobné srovnání
provedli také v Číně, kde byly výsledky výzkumu
publikovány na jaře letošního roku. Studie norských
vědců už ovšem dodává této problematice punc
serióznosti a důvěryhodnosti, takže představuje
rozhodně přinejmenším podnět k zamyšlení. ■

a v příštím roce jich plánuje provozovat 120. Na
obdobně nízké úrovni je zatím v ČR i počet vozidel, která mohou dobíjecí stanice využívat - na
elektřinu jezdí u nás zatím necelé dvě stovky vozů,
některé z nich např. ve službách městské policie a záchranné služby. To by se mělo postupně
zlepšovat s nástupem elektromobilů na trh. Elektromobil má, nebo připravuje jeho uvedení na
trh, prakticky každá z hlavních automobilek. Ve
srovnání s běžnými vozy jsou však drahé. Navíc jde
většinou o menší vozy, nicméně elektromobily už
pronikly i do segmentu užitkových vozidel (Ford
Transit Connect apod.), kde se očekává jejich větší
využití hlavně se zpřísňujícími emisními předpisy
omezujícími vjezd neekologických vozidel do
městských center, různým daňovým zvýhodněním apod. ■
11/2012
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Nízkouhlíková ekoNomika
vyžaduje revoluci
v eNergetice
SpolečnoSt oracle a laboratoř Future laboratory,
zaměřená na konzultační Služby týkající Se budoucích
trendů, předStavily Studii Future oF energy. výzkum
ukazuje některé problémy, které zpomalují zavádění
inteligentních elektrorozvodných Sítí a dalších nových
technologií.

getickou bezpečnost. Pro transformaci energetiky
bude nutné zpracování těchto dat pomocí technologií ICT.
Future Laboratory identifikovala několik klíčových
technologických oblastí, které budou hrát kritickou
roli vzhledem k rostoucí potřebě elektrické energie:
●●Spolehlivé dodávky elektřiny jsou nutné vzhledem ke stále rostoucí závislosti ekonomik na
digitálních technologiích.
●●Speciální pokročilé nástroje pro řízení by měly
umožnit efektivnější dodávku v závislosti na
požadavcích (zátěži sítě), které se mění v čase.
●●Pokročilé informační systémy by měly téměř v reálném čase být schopné dynamické tvorby cen,
což zákazníkům umožní ovlivňovat své náklady.
●●Data o požadavcích uživatelů i dynamicky se
měnicí ceny energie by měly umožnit vývoj nových obchodních modelů i zvýšení konkurence
na proměnlivém trhu.
Pro realizaci vize inteligentních sítí ovšem existuje
i řada překážek: mezi ně řadí experti např. nedostatečné informace na straně spotřebitelů, nutnost
zajistit soukromí a důsledné zabezpečení v rámci
celého řetězce a také to, že zatím v tomto segmentu
ještě obecně neexistují široce přijímané standardy,
respektované výrobci v příslušném oboru i provozovateli energetické infrastruktury.
Shoda mezi odborníky a analytiky panuje vesměs
v tom, že rychlý nástup elektromobilů bude mít
podstatný dopad i pro rozvoj inteligentních elektrorozvodných sítí, protože podpoří investice do
infrastruktury, vznik nových služeb i povědomí
spotřebitelů o jejich energetických potřebách.

Rozhodující faktor:
nástup Smart Grids

S

trategie Evropské unie Low Carbon 2050
Strategy pro snížení emisí uhlíku si klade za
cíl jejich snižování tak, aby v roce 2050 poklesly pod úroveň 90. let. 20. století. Studie zkoumá
roli, jakou v této strategii mohou hrát inteligentní
elektrorozvodné sítě, tzv. Smart Grids, zvyšující
energetickou účinnost. Analýza zkoumá problémy,
které bude třeba řešit v příštích čtyřech desetiletích,
a dopad snižování uhlíkových emisí na průmysl
i společnost.
Panel expertů ve studii zkoumal, jakou roli při
dosažení nízkouhlíkové strategie EU mohou hrát
soukromé investice, zapojení spotřebitelů a politická rozhodnutí, a odborníci rovněž prezentovali
své názory na roli technologie pro budoucí so-

fistikovanější energetiku. Podle studie by politici
i energetické firmy mohli zvýšit energetickou účinnost motivací spotřebitelů pro snížení energetické
spotřeby v domácnostech. Tyto změny mohou být
podpořeny i legislativně.

Data získaná ze sítí budou stejně
cenná jako energie
Studie vede k závěru, že inteligentní sítě budou
schopné efektivně integrovat čisté zdroje energie, pokrýt energetické nároky a sladit nabídku
a poptávku. Jejich role bude proto při snižování
uhlíkových emisí klíčová. Data shromažďovaná
těmito sítěmi budou stejně cenná jako samotná
energie a jejich interpretace umožní zajistit ener-

ukrajiNa bude vyrábět palivo pro reaktory
Ukrajina zahájila ve spolupráci s Ruskem výstavbu továrny na výrobu jaderného paliva. Nový
závod nedaleko obce Smolino v budoucnu pokryje palivové potřeby všech ukrajinských elektráren typu VVER, ale jeho kapacita zhruba 800 souborů ročně umožní i vývoz do třetích zemí.
Výroba palivových kazet by měla začít již v roce
2015, kdy bude dokončena první fáze výstavby. Akciovou společnost pověřenou výstavbou tvoří Ukrajinský státní podnik jaderného paliva (51 %) a ruský
výrobce paliva pro jaderné reaktory TVEL. Zhruba
22
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třetinu z celkových nákladů na výstavbu 356 mil. eur
(téměř 9 mld. Kč) financují ruští a ukrajinští akcionáři,
zbytek pokryje půjčka. Na podobném principu
rozdělení akciových podílů by fungoval i zamýšlený
projekt společného podniku na obohacování uranu,

Studie Future of Energy vede k závěru, že energetická bezpečnost, omezení uhlíkových emisí
i pokračující ekonomický růst závisejí na vývoji
inteligentních sítí, které dokáží zajistit energetickou
účinnost, reakce na měnící se poptávku, stejně jako
integraci obnovitelných a proměnlivých zdrojů
energie do rozvodných sítí.
„Inteligentní sítě budou klíčové pro dosažení cílů
v oblasti energetické efektivity, umožní optimální
využití konvenčních i obnovitelných zdrojů energie
„I přes slibný pokrok nás do roku 2050 čeká ještě
spousta práce. Pro důvěru zákazníků a jejich ochotu
podílet se na vizi chytré energie bude třeba zajistit
zejména ochranu jejich soukromí,“ uvádí Bastian
Fischer, viceprezident pro průmyslovou strategii
Oracle Utilities. ■

o němž Rusko a Ukrajina také jednají. V něm by
těsnou většinu drželi pro změnu Rusové, protože
by vznikl na jejich území. Šéf Rosatomu Sergej
Kirijenko uvedl, že rusko-ukrajinská spolupráce
v jaderné oblasti by se v budoucnu mohla rozšířit
do dalších odvětví včetně těžby uranu, projektování
a výstavby jaderných elektráren.
Smolinská výrobna se zaměří hlavně na palivové
kazety konstrukce společnosti TVEL typu TVSA
včetně jejich modifikací. Rosatom v současnosti
vyjednává možný přechod ukrajinských reaktorů
na typ TVSA-12. ■●
/cns/
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ve spolupráci s redakcí časopisu TechMagazín
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■ Editorial
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Tribotechnické informace
v nové podobě, v novém médiu

■ Centrální mazací technika

3

Vážení čtenáři, setkáváme se opět u dalšího vydání Tribotechnických informací. Pro některé z vás

OBSAH

bude možná překvapením jejich nová tvář. Dosud vycházely Tribotechnické informace jako příloha

Cematech
■ Čtyřikrát vyšší mazací účinnost

3

UltraLube
■ Zlatá tribologická medaile 2011
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■ Vliv teploty na

časopisu Technický týdeník, od tohoto vydání dochází ke změně, a partnerem pro Tribotechnické
informace se stal nově časopis TechMagazín, který tuto roli převzal po jednání výboru odborné
sekce Tribotechnika České strojnické společnosti v září letošního roku.
Změna přináší některé drobné vizuální proměny související s grafickou podobou, vzhledem k novému
médiu, na obsahové stránce Tribotechnických informací se však nic zásadního nemění – na jejich

hydraulické oleje

4–5

stránkách budete stále nacházet odborné studie, prezentace firem, zprávy a články z oboru, informace o akcích a zajímavých publikacích týkajících se tribotechnické problematiky. Můžete se o tom

Kleentek

ostatně sami přesvědčit při pohledu na obsah tohoto vydání.

■ Optimalizace průtoku pomocí

Pro Tribotechnické informace je v souvislosti s novou podobou a distribucí podstatné i to, že se váš

kvantitativního řízení
zdrojů maziva

6–7

Špondr CMS

mohou Tribotechnické informace nabídnout pro potenciální zájemce lecos užitečného – toto vydání
8–9

analýzy oleje v jejich papírové izolaci. Podobně bude TechMagazím s Tribotechnickými informacemi

■ Namazat na sucho stačí

10–11

Ulbrich Hydroautomatic

nepřímo tribotechnické problematiky, jež se dnes ostatně prolíná celým průmyslovým sektorem,
hlavních českých technických univerzit.

12–13

Cimcool Europe B.V. - Czech Branch

Aktuální informace o novinkách z oboru navíc nemusejí čekat až do dalšího vydání Tribotechnických
informací, které by měly vycházet prozatím jednou, posléze dvakrát do roka, ale mohou se uplatnit

■ Vliv degradace maziva

na tloušťku mazacího filmu

distribuován i na mezinárodním veletrhu Aqua-therm, kde se také řada záležitostí týká přímo či
na který je nový partnerský časopis zaměřen. Stejně tak se nyní pravidelně dostane ke studentům

■ Kapaliny pro obrábění obtížně

obrobitelných materiálů

míří například na mezinárodní kongres o energetice. Jeho účastníky by mohl zaujmout třeba článek
o využití tribotechnické diagnostiky olejů ke zjišťování stavu velkých kondenzátorů prostřednictvím

ALS Czech Republic

jen jednou

na Slovensko, kde je TechMagazín také distribuován (byť mají k dispozici i vlastní časopis Tribotechnika), stejně jako na řadu dalších odborných akcí, jichž je TechMagazín mediálním partnerem, kde

■ Preventivní údržba plynových

motorů pomocí analýz olejů

časopis a tím i informace o dění v české tribotechnice možná snáze dostanou i k vašim kolegům

i na stránkách TechMagazínu, případně v některé z jeho pravidelných, tématicky zaměřených
14

specializovaných příloh, či na webových stránkách. To může přinést členům Tribotechnické sekce
rovněž nové možnosti.

VUT FSI Brno

Budeme rádi, když nám sdělíte svůj názor či připomínky, abychom mohli Tribotechnické informace

■ Co se Vám snaží říci vaše

převodovka?

15

dále rozvíjet. Vždy je co zlepšovat.

Klüber Lubrication CZ
■ Vliv prachu na poškození motoru 16
Castrol Lubricants (CR)

Česká strojnická společnost
OS Tribotechnika
Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1
tel.: 221 082 203, e-mail: strojspol@csvts.cz
www.tribotechnika.cz
www.strojnicka-spolecnost.cz
TECH MEDIA PUBLISHING s.r.o.
TechMagazín
Petržílova 19, 143 00 Praha 4
tel.: 774 622 300
e-mail: redakce@techmagazin.cz
www.techmagazin.cz

24

11/2012

PhDr. Josef Vališka, šéfredaktor

Odborná sekce Tribotechnika České strojnické společnosti
pořádá dne 12. prosince 2012 odborný seminář na téma:
AKTUÁLNÍ OTÁZKY APLIKACE MAZIV
Seminář se bude konat tradičně na ČSVTS
Praha 1, Novotného lávka 5, budova A – 3. patro, sál č. 318.
Bližší informace: Ing. Milan Šimánek,
Castrol Lubricants (CR), s.r.o., milan.simanek@castrol.com

Pozvánky a přihlášky
na jednotlivé odborné akce Tribotechnické sekce
bude možné najít a stáhnout z internetových stránek
České strojnické společnosti www.strojnicka-spolecnost.cz
Kontakt: Hana Valentová – tajemník,
tel.: 221 082 203, e-mail: strojspol@csvts.cz

Tribotechnika, maziva

CEntrální MAzání + mazací TECHnika = CEMATECH
Odštěpný závod CEMATECH firmy HENNLICH
s.r.o. je významným dodavatelem centrálních
mazacích systémů LINCOLN a mazací techniky
do všech odvětví průmyslu.
U dodávek centrálního mazání poskytujeme
komplexní služby od technického poradenství a návrhu systému přes dodávku komponentů, montáž,
případně šéfmontáž, až po servis a dodávku náhradních dílů. K dispozici máme komponentovou
základnu a know-how největšího světového dodavatele centrálních mazacích systémů, americko-německé
firmy LINCOLN. Tato skutečnost je
výhodná zvláště pro výrobce strojů
obsahujících centrální mazání, kteří
exportují do zahraničí, neboť značka
LINCOLN je celosvětově akceptovaná
a náhradní díly LINCOLN a servis jsou
dostupné kdekoli na světě.
Za dobu naší existence jsme dodali

stovky centrálních mazacích systémů do všech odvětví průmyslu. Mezi naše pravidelné zákazníky patří
např. ŽĎAS, Plzeňský Prazdroj, Třinecké železárny,
LB Minerals, Sklostroj Turnov, Škoda Auto, Škoda
TS, Barum, TOS Kuřim a mnoho dalších.
V oblasti mazací techniky dodáváme:

● mazací hlavice – všechny běžně používané typy

i atypická provedení,
● mazací lisy a přístroje – mazací
lisy ruční přítlačné, pákové, pistolové, pneumatické a akumulátorové,
mazací přístroje ruční, nožní, elektrické a pneumatické,
● automatické maznice – pro olej
i tuk,
● technika pro manipulaci s mazivy
a palivy – jednotlivé komponenty
i sestavy pro přečerpávání nafty, bionafty, rostlinného oleje, oleje a tuku,

● technika

pro manipulaci s použitým olejem – mobilní sběrné, odsávací a kombinované
jednotky,
● komponenty rozvodů maziva – trubky, hadice,
šroubení a kotevní materiál,
● další komponenty – olejoznaky, odvzdušňovací
filtry, mazací štětky ad.
Jde o velmi kvalitní komponenty s příznivou cenou.
Zhruba 2000 položek je stále skladem.
O. z. CEMATECH je součástí obchodně-výrobní
společnosti HENNLICH s.r.o., která je dodavatelem široké škály komponentů a profesionálních
technických řešení téměř do všech odvětví průmyslu. Společnost spadá pod evropskou skupinu
HENNLICH.

HENNLICH s.r.o., o. z. CEMATECH
Libušínská 183, 591 01 Žďár nad Sázavou
tel.: 566 630 524, fax: 566 630 032
e-mail: cematech@hennlich.cz
www.hennlich.cz/cematech

UltraLube  ČTYŘIKRÁT VYŠŠÍ MAZACÍ ÚČINNOST

ZLATÁ TRIBOLOGICKÁ
MEDAILE 2011

V dnešní době se nestává příliš často, že se na trhu objeví skutečně převratná novinka, která
boří dogmata předchozích desetiletí a přináší něco nového a neotřelého. Podařilo se to společnosti Plews & Edelmann, která ve spolupráci s universitami v USA vyvinula výrobkovou
řadu maziv na biologické bázi značky UltraLube.

Jako ocenění vynikajících výsledků v tribologii, zvláště pak za záslužnou práci na
poli leteckých a kosmických aplikací byla
udělena Zlatá tribologická medaile profesoru Qunji Xue, řediteli Lanzhou Institute
of Chemical Physics.
Profesor Xue, jeden z nejlepších a nejvlivnějších
světových tribologů posledních 40 let, se narodil
v provincii Shandong a na tamní univerzitě obdržel v roce 1967 také inženýrský titul. Od založení
Laboratoře pevných maziv byl jejím šéfem do
roku 1999, kdy byl jmenován ředitelem Institute
of Chemical Physics. Jeho práce se zaměřila na vývoj tribomateriálů splňujících potřeby leteckého,
kosmického a námořního průmyslu v Číně. V roce
1997 byl zvolen do Čínské technické akademie.
Zasloužil se o založení Laboratoře pevných ma-

Produkty UltraLube jsou vyrobeny na bázi sójového
oleje a díky svým vlastnostem poskytují výkonnost,
která výrazně převyšuje běžné výrobky na bázi
ropy. Komplexní produktová nabídka zahrnuje
prostředky pro uvolňování spojů, lubrikanty, penetranty, produkty pro antikorozní ochranu, plastická
maziva pro automobilový průmysl i strojírenství,
oleje pro hydraulické i pneumatické systémy, převodové oleje, oleje pro obrábění kovů, chladicí kapaliny i produkty pro potravinářský
průmysl s atestem H1.
Produkty UltraLube jsou výjimečné hned
v několika rovinách:
● 4x vyšší mazací účinnost než maziva
na ropné bázi,
● přirozeně vyšší viskozita, která snižuje tření, teplotu a opotřebení –
zvláště pak ve vysokorychlostních
aplikacích,
● vydrží déle než maziva na ropné
bázi a jsou méně náchylná k odkapávání při vysokých teplotách,
● snadno se mísí s tradičními produkty na ropné bázi,
● okamžitě pronikají k mazaným plochám, vytvářejí stabilní a dlouho
působící mazací vrstvu na povrchu
kovu a dokonce i na plastu,
Univerzální Lubrikant & Penetrant
slouží k uvolnění rezivých a zaseknutých součástek nebo k mazání kluzných částí, válečkových dopravníků, řetězů, závěsů dveří apod.

● molekuly

oleje na rostlinné bázi jsou „polární“,
váží se ke kovu a lehce k němu přilnou (na rozdíl
od molekul oleje na ropné bázi, které jsou z kovu
odpuzovány).
Korporace Plews & Edelmann má vedoucí postavení na trhu USA v oblasti pneumatických nástrojů
a příslušenství, hydraulických komponentů, tlakových
hadic, řídicích systémů a dalších komponentů pro
automobilový průmysl. Více než 40 let vyrábí
a dodává špičková maziva. UltraLube je výsledkem několikaletého vývoje naprosto nové
generace maziv na rostlinné bázi, které uspokojí celou šíři požadavků v oblasti mazání
od domácího kutila přes autodopravce
až po technologa výkonných strojírenských celků. „S našimi produkty získáváte výkonnost syntetických maziv
v cenové hladině maziv na bázi ropy“
říká Dave Babics, senior produkt manager společnosti Plews.
Novinka se poprvé v ČR představila
na MSV 2012 v rámci projektu Packaging Live, plně robotizované balicí
linky. Automechanik Lubomír Souček
nám po vyzkoušení produktu řekl:
„Sprej UltraLube mi velmi pomohl
při montáži vstřikovacích ventilů
benzinového motoru. Po namazání
těsnicích O-kroužků byla absolutně
bezproblémová montáž ventilu do
sacího potrubí, na rozdíl od předchozí montáže s mazacím sprejem
konkurenční značky.“ ■

Zlatá tribologická medaile, nejvyšší světové ocenění
v oboru, byla založena a poprvé udělena v roce 1972.
Dosud jí bylo oceněno 39 osobností ze 13 zemí.

ziv v Lanzhou, která se pod jeho vedením stala
Státní klíčovou laboratoří pevných maziv Čínské
akademie věd a největší skupinou tribologického
výzkumu v Číně. Nové přísady a pevná maziva
vyvinutá jeho skupinou jsou dnes v Číně vyráběna ve velkém objemu. Výzkumná práce jeho
skupiny v oblasti kosmických pevných maziv
významně přispěla k úspěchu čínského Národního kosmického programu. Stal se velmi aktivní
také ve vzdělávání další generace tribologů. ■
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VLIV TEPLOTY NA HYDRAULICKÉ OLEJE
Až 85 % problémů hydraulických zařízení je způsobeno znečištěním oleje. Před tímto problémem varují i odborné studie. Teplota hydraulického oleje je jedním z faktorů, který ovlivňuje
stav oleje ale hlavně i samotný chod stroje.

Typy znečištění
Znečištění můžeme rozdělit do tří základních
skupin. Znečištění TVRDÉ (kov, prach, brusivo).
MĚKKÉ (oxidační produkty oleje a produkty reakce aditiv olejů) a VODA (volná, vázaná). Největší
procento celkového znečištění a také nejvíce
provozních problémů v hydraulických systémech
je tvořeno právě tzv. MĚKKÝM ZNEČIŠTĚNÍM.
Samotná oxidace oleje je vytvářena nebo případně urychlována několika vlivy, působícími
na hydraulický olej.

přes extrémně tepelně namáhané místo. Zkoušky
měření byly provedeny na hydraulickém válcovém
lise. Teplota byla snímána na dvou místech. Na nádrži lisu a na čerpadle. Rozbory olejů byly provedeny
pomocí mikrofiltru o pórozitě 0,8 µm. Na konci roku
2010 byla naměřena teplota oleje +64°C a teplota
čerpadla +75 °C (tzn. trojnásobně urychlený proces
oxidace oleje!). Během 7 měsíců došlo k razantnímu
nárůstu znečištění a tím i k dalšímu nárůstu teploty. Nečistoty ve vznosu (ty, které se ještě nestihly
přichytit na stěny atmosférické nádrže a potrubí)

Tab. č. 1: Výsledky olejových zkoušek na mikrofiltru 0,8 µm. Změna stavu oleje v průběhu 7 měsíců.

Základní vlivy urychlující
oxidaci oleje:

●●Kyslík,

kde se atmosférickým tlakem při
teplotě 20 °C rozpustí v ropném oleji cca
8–10 % obj. vzduchu. Malá množství vody a kyslíku
jsou proto vždy v oleji přítomná.
●●Katalyzátory, které definujeme jako částice
urychlující nějaký proces (reakci), ale samy se ve
výslednou reakci nemění (částice kovů vznikající
opotřebením, určitá olejová aditiva).
●●Jiskrové výboje v olejových filtrech vznikající
při průchodu oleje filtrem. Díky tření dochází ke
vzniku statické elektřiny, která jiskrový výboj vytváří.
Teplota dosahuje až 10 000 °C. Následně dochází ke
krakování molekul a tím i degradaci oleje.

protékají hydraulickým okruhem přes čerpadlo. To
je více a více zatěžováno a dochází k jeho přehřívání.
V tomto případě teplota čerpadla dosáhla kritické
hodnoty +82 °C viz tab. č. 1.
Vztah mezi znečištěním a teplotou oleje (případně
nejteplejšího místa v hydraulickém okruhu, přes

Graf č.1: Průběh znečištění během jednoho roku

Graf č. 2: Průběh teploty čerpadla během jednoho roku

které olej protéká), je tedy zřejmý. Dá se ale tento
problém odstranit? Odpověď je ano. Pokud jsme
schopni odstranit znečištění NEJEN z oleje ale i z CELÉHO HYDARULICKÉHO SYSTÉMU stroje. Jak na to?
Preventivní údržbou. Ta nám říká jasně a stručně:
„nečekejte na poruchu, udržujte hydraulický systém
stroje v naprosté čistotě a předejdete problémům“.
Graf č.1 a 2 ukazuje závislost znečištění na teplotě
u jednoho z válcových lisů v průběhu jednoho roku.
Na tomto stroji byla zavedena systematická péče
o oleje metodou ELC (elektrostatickým čištěním
olejů) viz graf č. 1 a graf č. 2.
První čistící cyklus byl zahájen na začátku roku
2011 na ca 400 litrové nádrži lisu. Tento stroj je
pro firmu klíčový. V případě poruchy se okamžitě
zastaví výroba na celé hale. Proto byl údržbou
vybaven velmi drahým olejem odolávajícím vysokým teplotám. Rozbory však ukázaly, že ani
drahé oleje nejsou schopné po delší dobu velkou
teplotní zátěž snášet. Po prvním čištění oleje se
podařilo zredukovat celkové znečištění o 70 %.
Došlo k menšímu namáhání čerpadla a tím i k poklesu teploty. Nicméně do cca 5 měsíců se letité
nečistoty (oxidační produkty), usazené v systému
stroje, začaly opět uvolňovat, více namáhat čerpadlo a teplota opět razantně stoupla. Díky pravidelnosti čistících cyklů ale permanentně klesají
jak celkové nečistoty (úsady v systému stroje)
tak i teplota. Stroj přestává hlásit chyby, údržba

Teplota
Dalším velmi nebezpečným vlivem působícím na
vznik oxidace oleje je TEPLOTA. Za ideální provozní
teplotu hydraulických olejů považujeme teplotu
+45 °C. Každým jejím zvýšením o 10 °C se proces
oxidace dvojnásobně urychluje. Pokud je tedy hydraulický olej vysoce tepelně zatěžován, vytvářejí se
oxidační produkty v oleji velmi rychle. Jestliže nedojde k jejich odstranění, začnou se tyto produkty
usazovat na kovových plochách (stěny nádrže,
potrubí) a nabalovat na sebe další vrstvy nečistot.
Takto nastartovaný proces je velmi těžké v krátké
době vyřešit.
Tabulka č. 1 nám ukazuje, jak za relativně krátkou
dobu vzniká vysoké znečištění u oleje protékajícího
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Obr. 1: Čerpadlo lisu

Obr. 2: Pohled na čerpadlo lisu termokamerou
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Obr. 4: Nádrž lisu pod
termokamerou

5

Obr. 5 a 6: Snímek znečištění na membáně pod
mikroskopem před a po čištění (pro lepší pochopení
velikosti částic je na snímku přiložen lidský vlas)

Obr. 3: Hydraulická nádrž lisu

poukazuje na bezproblémovost stroje. Investice
do oprav již nejsou třeba.

Závěr
Tepelné ztráty, energetické ztráty, x-násobně urychlený proces oxidace oleje, vysoké riziko poruch,

kratší životnost stroje, to vše může mít na svědomí vysoká teplota v hydraulickém systému viz
obr. 1, obr. 2, obr. 3, obr. 4, obr. 5 a 6.
Je známo, že výrobní firmy nejvíce prodělávají
na prostojích. Pokud má stroj poruchu, výroba se
zastaví , firma nevydělává. Pokud chceme udržo-

vat stroje ve 100% kondici, musíme se zaměřit na
veškeré druhy problémů, které se u hydraulických
zařízení objevují. Vysoká teplota oleje patří jednoznačně k jedním z nich. ■
Jan Comorek
KLEENTEK, spol. s r.o.
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Optimalizace průtOku pOmOcí kvantitativníhO řízení zdrOjů maziva

Projektování Progresivních obvodů Pomocí genetických algoritmů
Spotřeba maziva je v některých případech mazaných strojů a zařízení veliká a mnohdy i za
určitých provozních podmínek bezdůvodná. Optimální spotřebu maziva v daném okamžiku
můžeme zajistit proměnnou hodnotou dodávaného množství maziva z mazacího přístroje se
zpětnou vazbou na provozní parametry daného stroje či zařízení.
Tato práce popisuje výsledky vývoje nových softwarových programů určených k návrhu uspořádání
progresivních rozdělovačů a progresivních obvodů,
s jejichž pomocí lze dosáhnout významného technického, ekonomického a ekologického přínosu
oproti návrhům stávajícím.

1.3 Automatické řízení průtoku pomocí proporcionálního ventilu

1. Optimalizace průtoku
Optimalizací průtoku maziva se zpětnou vazbou se
rozumí takové dávkování maziva do mazacích míst
strojů či zařízení, které bude optimální pro danou
chvíli (teplotu okolí, počet cyklů, zatížení stroje, atd.).
Zpětnou vazbou je vyjádřena míra zatížení, teplota
v mazacím místě resp. dostatečné namazání mazacího místa. Tímto aktivním přístupem centrálního
mazacího systému jsme schopni minimalizovat
úkapy z mazacích míst zvláště při ztrátovém mazání
a dále snížit příkon mazacího systému.

2.1 Algoritmus programu
K optimalizaci progresivních rozdělovačů byl v objektově orientované platformě JAVA vytvořen vlastní
program, ve kterém je implementován GA (viz
obr. 6). Tento program slouží k nalezení nejvhodnějších konstrukcí rozdělovačů ZP-A až ZP-D na
základě těchto vstupních požadavků:
●●typ a počet sekcí (obvykle 3 až 12 sekcí),
●●počet otevřených vývodů rozdělovače (dáno
počtem jeho sekcí),
●●poměr dělení maziva v rozdělovači,
●●parametry GA.
Poměr dělení maziva v progresivních rozdělovačích
lze zadat např. požadovanými objemy maziva, které
mají být vytlačeny z jeho vývodů během jednoho
pracovního cyklu [cm3.cyklus-1], mazací fáze [cm3.
fáze-1] apod.

Obr. 4: Schéma cmS s plynule regulovatelným průtokem pomocí proporcionálního průtokového ventilu

1.4 Automatické řízení průtoku pomocí software

1.1 Ručně nastavitelný průtok (vícevývodové MP)

Obr. 6: algoritmus návrhového programu s Ga
Obr. 5: Schéma obvod cmS s nespojitou regulací průtoku pomocí software
Obr. 1: Schéma cmS s regulovatelným čerpadlem

Obr. 2: Schematická značka mazacího regulovatelného čerpadla s hladinoměrem

1.2 Automatické řízení průtoku pomocí měniče

Obr. 3: Schéma cmS s plynule regulovatelným průtokem pomocí měniče
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2. Návrh progresivních obvodů
pomocí genetických algoritmů
Doposud se návrhy rozdělovačů a progresivních
mazacích obvodů prováděly intuitivně (ručně) nebo
pomocí jednoduchých výpočetních postupů např.
v programu Excel. Takovým způsobem lze provést optimalizaci jednoduchých rozdělovačů nebo
progresivních systémů vykonáním řádově desítek
opakovaných kroků. U zkušeného projektanta se
bude jednat o zhruba 10–15 iterací.
V dizertační práci byly prezentovány dva softwarové nástroje, které umožňují provést design rozdělovačů a progresivních systémů. První program,
ve kterém je implementován genetický algoritmus
(dále jen GA), slouží k návrhu progresivních rozdělovačů ZP-A až ZP-D (Delimon). Druhý program,
jehož součástí je paralelní genetický algoritmus
(dále jen PGA), byl vyvinut k návrhu progresivních
systémů, které výše uvedené typy rozdělovačů
používají.
V článku je stručně popsán první jmenovaný software sloužící k návrhu rozdělovačů ZP-A až ZP-D
(Delimon) a jsou zde uvedeny výsledky optimalizace pro dva různé rozdělovače ZP-A ve srovnání
s početně-intuitivním návrhem. Pomocí tohoto
programu je možné provést také návrh progresivních systémů.

Mezi parametry programu s GA patří: N velikost
populace, tT selekční tlak, Pm pravděpodobnost
mutace a PI počet iterací. Poslední parametr určuje
trvání simulovaného evolučního procesu.
Celočíselné kódování je vhodný způsob, jak interpretovat nezbytné a dostačující informace o konstrukčním provedení progresivních rozdělovačů.
Tyto číselné řetězce reprezentující rozdělovače se
nazývají chromozómy.
Podstatnou část programu tvoří GA. Počáteční
populace chromozomů je v programu vytvořena
pomocí generátoru pseudonáhodných čísel a je
uložena ve dvojrozměrném poli, se kterým jsou
prováděny další operace. Chybně vygenerované
chromozomy jsou programem opraveny a ty jsou
dále ohodnoceny pomocí účelové funkce. V programu byl původní tvar účelové (fitness) funkce
nahrazen vztahem, který lépe vystihuje dělení maziva v rozdělovačích ZP-A až ZP-D. Pomocí fitness
se porovnávají požadované a vypočítané objemy
maziva vytlačené z vývodů rozdělovačů během
mazacího cyklu nebo mazací fáze. Požadované
dělení maziva v rozdělovačích lze do programu
zadat také procentuálně.
Poté je populace podrobena selekci. V programu
je implementována turnajová selekce. Selekcí jsou
z původní populace vybráni jedinci s nižší hodnotou fitness, kteří dále postupují do nové generace.
Protože není algoritmem selekce zaručeno, že do
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nové generace postoupí vždy nejlepší jedinec z populace, je v programu dále použit tzv. elitismus.
Nejlepší jedinec je v populaci vyhledán a je automaticky zkopírován do nové generace, aniž by se
podroboval selekci. Následně jsou jedinci populace
s pravděpodobností Pm mutováni. Nad každým
genem chromozomu je proveden náhodný pokus
a s výše uvedenou pravděpodobností je změněn.
Mutací mohou být vytvořeni chybní jedinci, proto
jsou programem opět provedeny opravy a poté
jsou opět chromozómy ohodnoceny. Celý cyklus GA se opět opakuje, dokud nebude splněna
ukončující podmínka cyklu FOR, tj. počet zadaných
iterací simulovaného evolučního výpočtu.

V tabulce byly zadány poměry dělení maziva v procentech. První rozdělovač byl určen k distribuci
maziva do šesti míst. Druhý byl určen k rozdělování
maziva do osmi míst. Požadováno bylo také, aby byl
poměr dělení maziva u navržených progresivních
rozdělovačů ZP-A v toleranci ±10 % vůči zadání.
V tab. je ve sloupci čís. výv. uvedeno číslování vývodů rozdělovačů ZP-A. Tabulka je dále rozdělena
na dvě části. První část se týká rozdělovače ZP-A se
šesti otevřenými vývody a druhá rozdělovače s osmi
vývody. Tyto dvě části se dělí na dvě skupiny
sloupců, tj. dělení maziva a odchylky dělení. V první
jmenované části je uveden požadovaný poměr
dělení maziva, viz zadání, dále pak poměry dělení
maziva u rozdělovačů navržených početně-intuitivním přístupem, realizace, a pomocí software
s GA, tj. výpočet. Ve druhé části, odchylky dělení,
jsou v absolutní hodnotě uvedeny procentuální
odchylky dělení maziva (vůči zadání) u rozdělovačů
ZP-A získaných početně-intuitivním přístupem,

realizace, a rozdělovačů ZP-A navržených pomocí
software s GA, výpočet. Podtržené hodnoty znamenají překročení poměru dělení maziva konkrétního
vývodu o více než ±10 % vůči zadání.

Závěr

Z nastíněných schémat regulace množství maziva
vyplývá, že pro optimalizaci množství dodávaného
maziva do mazacích míst pomocí zdroje maziva existuje několik variant. Všechna jsou snáze technicky
proveditelná a i ta varianta finančně nejnáročnější
je k poměru ušetřeného maziva dle druhu nasazení
v krátkém časovém horizontu ekonomicky návratná.
Dále z výsledků tabulky vyplývá, že návrh rozdělovačů ZP-A pomocí software s GA je mnohem
2.2 Srovnání početně-intuitivního a softwavýhodnější, než je tomu u intuitivně-početního
rového návrhu rozdělovačů
přístupu. Samotný návrh rozdělovačů ZP-A v proV tab. 1 je uvedeno srovnání výsledků početně-ingramu s GA trvá řádově několik sekund. Naproti
tuitivního a softwarového návrhu dvou rozdělovačů
tomu početně-intuitivní přístup představuje něZP-A (Delimon) – viz tab. 1.
kolikaminutový proces optimalizace. Jak je dále patrné, výsledky získané pomocí
Distribuce maziva v rozdělovačích ZP-A [%]
software s GA splňují ve větčís.
šině případů zadaný poměr
rozdělovač č. 1/6 sekcí
rozdělovač č. 2/4 sekce
výv.
dělení maziva a předčí řešení
dělení maziva
odchylky dělení
dělení maziva
odchylky dělení
získané stávajícím intuitivnězadání realizace výpočet realizace výpočet zadání realizace výpočet realizace výpočet
-početním způsobem. Tento
11,02
1
4,21
4,27
4,17
1,43
0,95
7,17
7,14
7,96
0,42
test programu s GA a intui27,38
1,19
7,17
7,14
7,96
0,42
11,02
2
5,88
4,27
5,95
tivně-početního postupu
10,86
3
5,88
5,98
5,95
1,70
1,19
7,18
7,14
7,96
0,56
byl proveden u rozdělovačů
17,35
0,78
7,18
7,14
7,96
0,56
10,86
4
21,85
25,64
22,02
ZP-A, které jsou součásti reálných progresivních mazacích
11,27
2,60
12,40
14,29
11,36
15,24
8,39
5
26,89
29,92
26,19
systémů. ■
15,22
1,19
12,40
14,29
11,36
15,24
8,39
6
35,29
29,92
35,71
Pavel Špondr, Antonín Dvořák,
7
–
–
–
–
–
23,25
21,43
22,73
7,83
2,24
ŠPONDR CMS, spol. s r.o.
8
–
–
–
–
–
23,25
21,43
22,73
7,83
2,24
Jiří Vepřek,
OCHI-INŽENÝRING, spol. s r.o.
Tab. 1: Srovnání výsledků početně-intuitivního a softwarového návrhu dvou rozdělovačů ZP-A

CENTRÁLNÍ MAZACÍ SYSTÉMY /CMS/

PRVKY MAZACÍ TECHNIKY
PNEUMATICKÉ PRVKY
ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU A OVLÁDÁNÍ TLAKOVÉHO VZDUCHU
UNIVERZÁLNÍ SYSTÉMY

SPECIÁLNÍ SYSTÉMY

Jednopotrubní systém
Dvoupotrubní systém
Vícepotrubní systém
Progresivní systém
Škrticí systém
Mazání olejovou mlhou
Směšovací systém
Postřikovací systém
Oběhové systémy, atd.

Mazání řetězů WS-E, WS-P
Mazání řetězů RK-C
Mazání ozubených kol NV-K
Mazání jeřábových drah KS-A
Mazání okolků kol RAILJET
Mazání podvozků mobilních
strojů
Technologické mazání, atd.

NABÍZÍME:
Kompletní dodávky
Výrobcům i uživatelům strojů a strojních zařízení nabízíme nejen samostatné prvky, ale především kompletní CMS. Součástí dodávek jsou tedy mimo hlavních
prvků (zdroj tlakového maziva, rozdělovače nebo dávkovače, řídící a kontrolní prvky elektronické nebo hydraulické) i prvky rozvodného potrubí (trubky, hadice,
šroubení apod.), příslušenství (připevňovací materiál – skříně, konzoly, příchytky, spojovací a spotřební materiál, ochrana proti poškození atd.) a související
příslušenství (např. zařízení na úpravu a ovládání tlakového vzduchu – filtr, tlakový regulátor, olejovač, odlučovač vody, kohouty, ventily atd.).

Kompletní služby
Mimo vlastních dodávek nabízíme kompletní řetězec předprodejních a poprodejních služeb:
● Konzultace a poradenství v celém rozsahu mazací techniky, tribotechniky a tribologie.
● Zpracování projekční, konstrukční a obchodně-technické dokumentace (hydraulická, pneumatická a elektrická schémata, výpočty, kusovníky, návody na
obsluhu a údržbu, seznamy náhradních dílů, revizní zprávy atd.) k jednotlivým obchodním případům.
● Kompletní montáž nebo technický dozor nad montáží u výrobců i uživatelů včetně uvedení do provozu, seřízení, zaškolení obsluhy a sledování provozu.
● Záruční i pozáruční servis a náhradní díly po celou dobu technicko-ekonomické životnosti.

ŠPONDR CMS, spol. s r. o., Terezy Novákové 79, 621 00 BRNO
11/2012
Provozovna: Ječná 26a, 621 00 BRNO, tel./fax: +420 549 274 502, e-mail: spondr@spondrcms.cz, www.spondrcms.cz
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Preventivní údržba Plynových
motorů Pomocí analýz olejů

dek jeho negativního působení na
přísady oleje a téměř jisté degradace
oleje.
Otěrové kovy – někteří výrobci
doporučují limity obsahu otěrových
kovů, ale většina se přiklonila k tren
dové analýze; dnes se pomocí op
tické emisní spektrometrie s indukcí
vázaným plazmatem sleduje 14 až 22
prvků (jsou mezi nimi samozřejmě
také aditivní prvky a prvky souvise
jící se znečištěním oleje, ne jen otě
rové kovy) a trendová analýza velmi
spolehlivě odhalí i malé odchylky od
normálního průběhu.
Chlor – obsah chloru se sleduje pře
devším v olejích z motorů spalujících
skládkový plyn, protože rozkladem
některých plastů může chlor vznikat.
Při spalování takového plynu pak mo
hou vznikat látky kyselé povahy (HCl)
velmi nebezpečné kvůli možné korozi
částí motoru.
Často se kromě uvedených parametrů
sledují některé další, například obsah
síry nebo parametr označovaný ipH
(z anglického initial pH), který se pou
žívá k hodnocení možné korozívnosti
oleje.

Výhody používání pravidelných analýz olejů pro monitorování stavu
strojů si velmi dobře a poměrně dlouho uvědomují výrobci plynových
motorů, zvláště těch větších. Příčina je jasná – cena motoru je velká
a vzhledem k velikostem olejových náplní ve velkých plynových motorech a vzhledem k cenám olejů pro plynové motory ani cena oleje
není zanedbatelná. Kromě toho právě v případě plynových motorů jsou
zkušenosti s analýzami olejů velmi dobré a většina výrobců motorů
dnes ve svých provozních předpisech doporučuje či nařizuje analýzy
oleje provádět. Součástí provozních předpisů jsou také parametry
doporučené ke sledování a jejich limity.

Sledované parametry
a jejich význam

V tabulce č. 1 jsou uvedeny obvykle
sledované parametry a doporučené
limity tak, jak je uvádí výrobci motorů
Waukesha a Jenbacher. Stav vlastního
oleje v plynovém motoru je ovlivněn
řadou faktorů (viz. obr.1). Dále uvádím
parametry používané ke sledování
stavu oleje i stroje.
Viskozita – základní parametr kaž
dého mazacího oleje; v případě
plynových motorů viskozita oleje
obvykle roste v důsledku termoo
xidační degradace nebo znečištění,
pokles viskozity není příliš typický
a bývá následkem degradace poly
merního zahušťovače v případě ví
cestupňových olejů nebo nasazením
špatného oleje.
TBN – celkové číslo alkality; velký vý
znam má při spalování plynů, jejichž
hořením vznikají sloučeniny, které
mohou zvláště za přítomnosti vlhkosti
tvořit látky kyselého charakteru (bio
plyn, skládkový plyn); charakterizuje
obsah přísad, které během provozu
motoru tyto kyselé látky neutralizují.
TAN – celkové číslo kyselosti; cha
rakterizuje nárůst obsahu kyselých
složek v oleji; tyto složky mohou vzni
kat spalováním plynu (viz výše) a stár
nutím oleje; na rozdíl od tabulky 1
se často používá kritérium „hodnota
TAN nesmí být rovna nebo větší než
hodnota TBN“.
Oxidace, nitrace – určují se pomocí
infračervené spektrometrie a jejich
hodnota charakterizuje postup degra
dace oleje; někdy se také stanovuje
hodnota sulfatace.
Znečištění – jde většinou o tzv.
mechanické nečistoty (prach, otě
rové kovy …) a produkty degradace
oleje; produkty nedokonalého spa
lování typické pro naftové motory
jsou u plynových motorů výjimkou
a k tomuto jevu dochází někdy při
nevyvážených podmínkách provozu
motorů spalujících zemní plyn; někdy
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se do motoru dostávají nečistoty ze
špatně vyčištěného bioplynu.
Voda – souvisí s možným průnikem
chladicí směsi do oleje, případně s ne
vyváženými podmínkami spalování;
větší množství negativně ovlivňuje
jak olej, tak motor.
Glykol – stejně jako u vody souvisí
s možným průnikem chladicí směsi
do oleje; prakticky všichni výrobci
plynových motorů doporučují oka
mžitý zásah při detekci jakéhokoliv
množství glykolu v oleji, je to důsle

Příklady z praxe
Při analýzách olejů z plynových mo
torů je velmi důležitá rychlost, se
kterou se výsledky analýzy s vyhod
nocením dostanou k uživateli motoru,
protože plynové motory většinou běží
v nepřetržitém provozu, což znamená
168 h za týden. Přitom u motorů spa
lujících bioplyn nebo skládkový plyn
je interval odběru vzorků (závisí také
na kvalitě plynu) 200 motohodin –
viz obr. 2.
V prvním příkladu jsou uvedeny vý
sledky analýz oleje z motoru spalují
cího bioplyn s vyšším obsahem síry.
Olej má viskozitní třídu SAE 15W40.
Z obr. 2 je zřejmé, že po prvním delším
období, kdy se hodnota TBN držela
nad hodnotou TAN, došlo po první
výměně vždy k rychlému vyrovnání
obou hodnot a tím pádem k nutnosti
další výměny oleje. Zřejmě to bylo
způsobeno kombinací vlivu velkého
obsahu síry ve spalovaném bioplynu
a zbytkem nevyměněného oleje
v motoru, který degradaci alkalických
přísad nastartoval.
V obrázku 2 silnější čára zobrazuje
průběh hodnot TBN a slabší prů

Parametr
Waukesha
Jenbacher
Viskozita
20 až +30% od hodnoty nového oleje
≥12 až ≤18 cSt při 100°C (SAE 40)
TBN
30–50% hodnoty nového oleje (podle typu plynu)
>50% hodnoty čerstvého oleje (>2)
TAN
2,5 až 3 nad hodnotu nového oleje
2,5 nad hodnotu nového oleje
Oxidace
25 A/cm
20 A/cm
Nitrace
25 A/cm
20 A/cm
Znečištění
>1 %
>1%
Voda
>0,1 %
>0,2%
Glykol
nepřítomen
>0,02%
Otěrové kovy
trendová analýza
Jsou dány limity, ale doporučují trendování
Chlor
900 ppm
Není limitován
Tab. 1: Sledované parametry a jejich limity

Parametr
Datum odběru
TAN (mg KOH/g)
TBN (mg KOH/g)
Sulfatace (A/cm)
Obsah olova (ppm)
Obr. 1: Faktory ovlivňující stav oleje

29.1.11
4,17
2,2
43
27

Po výměně
31.1.11
3,40
5,7
11
2

25.2.11
4,02
3,8
19
32

13.3.11
5,31
2,6
40
100

Tab. 2: Změny parametrů v motoru spalujícím bioplyn s vyšším obsahem síry

Datum odběru

14. 9.

5. 10.

13. 10. 22. 10. 30. 10. 10. 11. 11. 12. 19. 12. 28. 12.

Viskozita/40°C
(mm2/s)

137,3

143,1

145,9

148,8

150,6

155,2

152,7

162

168

Viskozita/100°C
(mm2/s)

14,69

14,43

14,63

14,86

14,95

15,63

15,12

15,7

15,6

TAN (mg KOH/g)

0,96

2,23

2,07

2,00

2,65

2,8

2,32

2,9

3,36

TBN (mg KOH/g)

8,7

7,4

6,3

6,2

5,8

6,2

6,8

8,9

5,0

Oxidace (A/cm)

7

7

8

12

14

22

12

10

17

Nitrace (A/cm)

<2

5

6

8

10

20

7

6

13

Tab. 3: Výsledky analýz vzorků z motoru spalujícího bioplyn s nízkým obsahem síry

PREVENTIVNÍ ÚDRŽBA STROJŮ POMOCÍ
ANALÝZ OLEJŮ
ALS Tribology poskytuje detailní analýzy mazacích
olejů pro dosažení bezporuchového provozu a
vysoké produktivity zařízení pomocí
preventivní údržby. Pravidelné analýzy olejů
z motorů, převodů, hydraulických systémů,
kompresorů a dalších zařízení poskytují možnost
sledování stavu opotřebení pro každý díl
sledovaného zařízení.
Přednosti ALS Laboratory Group
●
●
●
●

Zajištění kvality

Obr. 2: Průběh TAN a TBN

běh hodnot TAN. Zároveň stoupala
významně hodnota sulfatace, která
právě souvisí s tvorbou produktů degradace oleje vlivem oxidů síry vznikajících při spalování bioplynu obsahujícího síru. Pokud je olej v motoru
ponechán delší dobu bez výměny
s hodnotou TAN vyšší než hodnota
TBN, následuje postupně nárůst obsahu barevných kovů. Materiály, které
je obsahují, jsou právě napadány kyselými produkty spalování bioplynu

Působíme ve 33 zemích po celém světě, máme 101 poboček
Hlavním zaměřením jsou služby v analytické chemii
Naším závazkem je trvající rozvoj služeb
Máme více než 70 let zkušeností

● Akreditace ČIA podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005
● Účast na mezilaboratorních porovnávacích zkouškách

Olej má viskozitní třídu SAE 40. I když sledovaná doba byla kratší, než v prvním
příkladě, i tak lze říci, že výrazně menší
vliv na stav oleje je zřejmý (viz tab. 3).
Na obrázku 4 je potom jasně vidět, že
průběh hodnot TAN a TBN je odlišný od
předchozího případu.

Závěr
Sledování plynových motorů pomocí
analýz vzorků olejů z nich odebraných
je dnes jednoznačně kvalitním dia-

Výhody spolupráce s naší nezávislou laboratoří
●
●
●
●
●
●

Jednoduchá sada pro odběr a zaslání vzorku
Příznivé ceny analýz
Kvalitní diagnóza na základě výsledků
Přizpůsobivost schémat rozboru olejů
Svoz vzorků z našich poboček po ČR
Školení a konzultace pro zákazníky

Výsledky na Internetu

● Výsledky ve speciální aplikaci ihned po dokončení analýzy
● Třídění podle strojů (dílů)
● Přehledné tabulky, grafy, trendy

Flexibilita

● Schéma rozboru podle typu stroje a Vašich požadavků
● 1 odběrová souprava pro různé typy olejů

Naše kvalifikace

● Akreditovaná laboratoř vybavená moderními přístroji
● Zkušení a certifi kovaní specialisté
● Rozsáhlá databáze výsledků

Přehled zkoušek podle typu oleje
Typ oleje

Zkoušky

Skupina A (pro všechny typy olejů kromě olejů pro chladící kompresory)
ICP*
FTIR - voda, glykol, nitrace
viskozita při 40°C, palivo

Motorový (benzín)

ICP*
FTIR - voda, saze, sulfatace, oxidace
TBN; viskozita při 100°C, palivo

Motorový (nafta)

ICP*
FTIR - voda, glykol, nitrace, sulfatace, oxidace
TAN, TBN, viskozita při 40 a 100°C

Pro plynový motor

ICP*
FTIR - voda, oxidace
viskozita při 40°C, kód čistoty ISO

Hydraulický

Obr. 3: Průběh TAN, TBN, sulfatace a obsahu olova

Obr. 4: Průběh TAN a TBN

s vyšším obsahem síry, pokud tyto nejsou dostatečně neutralizovány alkalickými přísadami motorového oleje.
V tabulce 2 jsou uvedeny hodnoty
parametrů z jiného motoru, kterými
je právě výše uvedená skutečnost korozivního působení „kyselého“ oleje
na motor dokumentována. Toto je
posléze ilustrováno na obr. 3.
Pro druhý příklad byl vybrán motor spalující také bioplyn, ale obsah síry v tomto
plynu dosahoval maximálně 200 mg/m3.

gnostickým nástrojem. Analýzy olejů
z plynových motorů jsou významným
zdrojem informací jak o stavu oleje,
tak o stavu motoru. A jsou také zdrojem informací o kvalitě spalovaného
plynu, ať už jde o zmiňovaný vysoký
obsah síry či chloru nebo o zajímavý
případ vysokého obsahu křemíku
v oleji – byly naměřeny hodnoty ve
stovkách ppm, kdy nedošlo k očekávanému nadměrnému opotřebení
motoru a dodatečnými analýzami
bylo zjištěno, že jde o křemík organického původu, který se dostal do motoru společně se špatně vyčištěným
bioplynem z vyhnívacích nádrží. ■
Ing. Vladimír Nováček,
vladimir.novacek@alstribology.com
Ing. Tomáš Turan,
tomas.turan@alsglobal.com
ALS Czech Republic, s.r.o.

ICP*
FTIR - voda, oxidace
viskozita při 40°C, kód čistoty ISO, TAN

Turbínový

ICP*
FTIR - voda, oxidace
viskozita při 40°C

Převodový

ICP*
FTIR - voda, oxidace
viskozita při 40°C, TAN

Pro vzduchové kompresory

ICP*
FTIR - voda

Plastická maziva

Skupina B (pouze pro oleje do chladících kompresorů)

ICP*
FTIR - oxidace
viskozita při 40°C, TAN, kód čistoty ISO, voda (KF)

Pro chladící kompresory

*Al, Cr, Cu, Fe, Pb, Sn, Si, Mg, Mo, B, Na, K, Ca, Zn, P, Ni

Co nabízíme
●
●
●
●
●
●
●

AES-ICP
FTIR
Kód čistoty ISO 4406/NAS 1638/SAE AS 4059 dle Vašeho požadavku
TAN/TBN
Voda coulometricky (KF)
Body vzplanutí
Speciální balíčky zkoušek pro nafty a izolační oleje

Vaše dotazy rádi zodpovíme na
telefonním čísle:
284 081 575 a 602 162 535,
nebo na emailové adrese:
tribology@alsglobal.com
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Tribotechnika, maziva

NAMAZAT NA SUCHO STAČÍ JEN JEDNOU
Princip kluzných laků a jejich využití v praxi

MLUVÍME-LI O MAZIVECH A MAZÁNÍ NENÍ TŘEBA PŘEDSTAVOVAT
A VYSVĚTLOVAT, CO JSOU MAZACÍ TUKY, PASTY, OLEJE ATD. MÁLOKDO
OVŠEM VÍ, ŽE DO TÉTO KATEGORIE PATŘÍ I TZV. KLUZNÉ LAKY, O KTERÝCH SE ČASTO MLUVÍ, JAKO O SUCHÉM MAZÁNÍ. CO TO VŠAK JSOU
KLUZNÉ LAKY A JAK MOHOU MAZAT NA SUCHO? TYTO A MNOHÉ
DALŠÍ OTÁZKY BUDOU OBJASNĚNY V NÁSLEDUJÍCÍCH ŘÁDCÍCH.

K

luzný lak je tenký povlak, který se
nanáší na povrch různých materiálů, nejčastěji však kovů, za účelem
zlepšení kluzných vlastností. Tento kluzný
povlak, neboli film, se obecně skládá
z miniaturních pevných mazacích částic
a organických nebo anorganických pojiv (speciální pryskyřice a rozpouštědla).
Pevné mazací částice jsou nejčastěji ze
sulfidu molybdeničitého, grafitu, teflonu
nebo syntetických částic, mohou ale být
použity i speciální pigmenty. Ze všech
uvedených typů tuhých mazacích částic poskytuje sulfid molybdeničitý nejlepší mazací
vlastnosti. Sulfid molybdeničitý (dříve známý též jako
sirník molybdeničitý) je chemicky vyjádřen vzorcem
MoS2, skládá se tedy ze dvou atomů síry a jednoho
atomu molybdenu. Výborný mazací efekt je důsledkem jeho vrstevnaté struktury. Vytváří soudečkovité
krystaly, přičemž převažující formou jsou lístečky
či šupinky, které se dokáží tzv. rozlísečkovat neboli
zalapovat do povrchu prakticky jakéhokoliv kovu,
jehož drsnost povrchu (Ra) je obvykle 3,2 až 1,6.
Rozlísečkovat neboli zalapovat do povrchu kovu se
snadno řekne i napíše. Co to však přesně znamená
a proč tomu tak je? To jsou otázky, které nás přivádí
k samotné podstatě a principu nejpoužívanějších
kluzných laků na bázi sulfidu molybdeničitého.
Chemicky i fyzikálně je prokázáno, že silné vazby
mezi rovinami molybdenu a síry, a naopak slabé
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vazby v rovinách síra - síra, umožňují
snadné přesunutí krystalických lamel.
Při plošném zatížení se svazky vrstev
postupně rozdělují a dochází k tzv. zaleštění kluzného povlaku (viz ukázka
níže), který i po této fázi spolehlivě oddělí třecí plochy a tím tak významně
ovlivní koeficient tření mezi danými
plochami, které se mezi sebou pohybují tzv. nasucho, tj. bez použití jiného
typu maziva. Roviny síry vedou k silné
vazbě na kovové povrchy, a proto se
kluzné laky obecně vyznačují celou řadou pozitivních vlastností:
● výrazně zlepšují plošné tření, proto se používají
nejen pro záběh ale i pro jednorázové celoživotnostní mazání,
● umožňují přesné a rovnoměrné rozvrstvení v závislosti na drsnosti povrchu materiálu,
● po nanesení jsou nehořlavé, suché a nevážou na
sebe prach a nečistoty,
● poskytují okamžitou a plnou účinnost i po dlouhotrvající odstávce,
● nevykazují žádné známky stárnutí, neodpařují
se a neoxidují,
● odolávají extrémnímu tlaku, který přesahuje mez
kluzu většiny kovů, a proto se také využívají při
tváření za studena,
● poskytují nouzové mazání - i ten sebelepší tuk
nebo pasta se může jednou vymačkat,

● některé typy kluzných laků poskytují velmi dob-

rou ochranu proti korozi,
● často nahrazují brynýrování, chromování, zinko-

vání, černění nebo kadmiování,
● u šroubových spojů dovolují opětovné dosažení

přesného utahovacího momentu,
vytěsňovat i vůle, ve výjimečných případech se nanášejí ve více vrstvách nebo se
navzájem kombinují,
● snižují hlučnost, především u ozubených převodů,
● poskytují široký teplotní rozsah použití,
● umožňují úsporu v technologickém procesu, mohou nahradit např. broušení povrchu (po aplikaci
kluzného laku může dojít ke snížení drsnosti Ra
až o jeden stupeň),
● snadná aplikace sprejem,
● mohou

Tribotechnika, maziva
●●jsou vhodné i do prostředí vakua,
●●odolávají různým typům záření,
●●nemají bod skápnutí,
●●nepodléhají změnám vlhkosti.

Největší sortiment kluzných laků nabízí, již
řadu desetiletí, značka Molykote®, kterou od
roku 1964 vlastní mezinárodní koncern Dow
Corning®. O kluzných lacích a ostatních typech
maziv pojednává velmi detailně a přehledně
český web www.molykote.cz, kde je v době
vzniku tohoto článku zveřejněno 13 různých
aplikací s různými typy kluzných laků, které
jsou, jak na vzduchu, tak i za tepla vytvrzující.

Ukázka zaleštění kluzného laku
na šroubovém spoji, který přenášel
několika tunové osové zatížení
Na závit šroubu a matice byl nanesen za tepla vytvrzující kluzný lak Molykote®3400 LF. Před montáží byl
povrch závitu šroubu i matice zcela matný. Utažení
šroubu bylo provedeno na kalibračním zařízení,

Molybdenit v křemenné žíle z ložiska barevných rud je šesterečný minerál sulfidu molybdeničitého

Fotografie zachycující detail závitu použitého šroubu
s již zaleštěným kluzným lakem na funkčních plochách

na kterém můžeme měřit průběh nárůstu osové
síly ve vztahu k zvyšování utahovacího momentu.
Postupným zvyšováním utahovacího momentu na
momentovém stroji došlo i k postupnému zvyšování
osové síly na použitém šroubu. V konečné
fázi postupného zatěžování přenášel
šroubový spoj osovou sílu v řádech několika tun. Stejným strojem (viz foto) bylo
provedeno povolení šroubu, tzn. zrušení
osové síly. Nanesená vrstva kluzného laku

nám jasně ukazuje, ve kterých místech na šroubovém spoji se osová síla přenášela. Zaleštěné plochy
na prvních závitech šroubu jsou přesně ty plochy,
přes které byla osová síla přenášena nejvíce. Přestože

Pohled na sulfid molybdeničitý pod mikroskopem –
pro představu o velikostních poměrech jsou na
těchto dvou snímcích zobrazeny bílé pruhy, jejichž
délka představuje daný počet mikronů.

Hydraulické utahovací zařízení Hytorc

šroub byl zatížen osovou silou v řádu několika tun, je
patrné, že kluzný lak Molykote® na plochách obou
závitů se nesetřel a vytvořil zaleštěnou kluznou plochu s velmi nízkým koeficientem smykového tření.
U šroubových spojů s naneseným kluzným lakem
lze velmi přesně definovat součinitel smykového
tření, který se v průběhu utahování a následném
povolování prakticky nemění.
Shrnutí: Kluzné laky Molykote® použité na šroubových spojích, které jsou vystaveny vysokým teplotám a tlakům, umožňují, díky definovatelnému
součiniteli smykového tření, rovnoměrné a přesné
utažení s následnou nedestruktivní demontáží.
Tato možnost, opakovaného použití šroubových
spojů s aplikovaným kluzným lakem Molykote®,
představuje významnou úsporu v nákladech na
provoz a údržbu.
Máte-li zájem o úsporu v nákladech na provoz
a údržbu, můžete zdarma využít tzv. tribotechnické
optimalizace. Více informací o této službě naleznete
na webu www.molykote.cz. ■
D. Maršík, marsik@ulbrich.cz
Ulbrich Hydroautomatik s.r.o.
11/2012
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TEÓRIA A APLIKÁCIA
VYBRANÝCH METÓD
TECHNICKEJ DIAGNOSTIKY

Ing. Viera Peťková, PhD
Publikácia, ktorá doteraz
v takejto ucelenej forme
chýbala, ako prvá svojho
druhu na Slovensku prináša
integrované informácie vybraných najpoužívanejších
metód v technickej diagnostike. Na 235 stranách
obsahuje 11 ucelených kapitol s mnohými podkapitolami, ktoré napomáhajú rýchlejšej orientácii
pri hľadaní sledovanej problematiky.
1. Historický vývoj technickej diagnostiky
2. Diagnostika sa dotýka každého
3. Úloha technickej diagnostiky
4. Vzťah medzi diagnostikou, údržbou a ohrozením
5. Monitorovanie stavu ako diagnostický proces
6. Technická diagnostika ako nástroj poznania
7. Určenie technického stavu objektu
● Význam metrológie pre hodnotenie
stavu objektu
8. Diagnostické metódy
● Vibrodiagnostika (obsahuje ďalších 9
častí)
● Akustika
● Termodiagnostika
● Tribológia (aj táto podkapitola zahrňuje
ďalších 9 častí)
● Vizuálna diagnostika
9. Multiparametrický prístup technickej
diagnostiky
10. Moderné meracie zariadenia
11. Ľudský faktor v technickej diagnostike
Kniha oboznamuje s novými, na trh prichádzajúcimi metódami, akými sú identifikácia úniku
plynov a inteligentné bezkáblové snímače, venuje pozornosť údržbe a jej vzťahu s diagnostikou, ako i postaveniu personálu a požiadavkám
kladeným na jeho odbornosť. Upozorňuje na
zmeny, ktoré v posledných rokoch prispeli
na skvalitnenie výkonu údržby a spoľahlivosti
využívaných technických prostriedkov.
Autorka monografie sa dlhodobo zaoberá problematikou technickej diagnostiky. Je dlhoročnou
aktívnou členkou Slovenskej spoločnosti pre tribológiu a tribotechniku a autorkou mnohých príspevkov
z oblasti tribológie, technickej diagnostiky, tribodiagnostiky, účastníčkou Medzinárodného sympózia
INTERTRIBO a mnohých medzinárodných konferencií a kongresov v oblasti údržby strojných zariadení,
aplikovaných v plynárenskom priemysle atď.
Monografia napísaná na základe bohatých vedomostí a praktických skúseností autorky sa určite
stane vyhľadávaným a žiadaným zdrojom vedomostí a praktických postupov pre diagnostikov,
manažérov a technikov údržby, študentov stredných a vysokých škôl strojárskeho a technického
zamerania apod. Nemala by chýbať v knižniciach
strojárskych podnikov, diagnostických laboratórií, údržby, ako aj v iných odvetviach nášho
priemyslu. ■
Dr. Pavol Klucho
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KAPALINY PRO OBRÁBĚNÍ OBTÍŽNĚ
OBROBITELNÝCH MATERIÁLŮ
Obrovský pokrok vědy a techniky, k němuž došlo koncem druhé poloviny 20. století, se stále
rychleji projevuje v rozvoji mnoha průmyslových oborů. Souvisí to s rostoucí konkurencí na
globalizovaném trhu a nutností přicházet rychleji než jiní s lepším řešením, vyššími výkony
a příznivějším poměrem mezi náklady a výkony. Nejvíce se to projevuje v oborech, jako je
letecký, automobilový a energetický průmysl.
Konstruktéři i technologové hledají nová řešení,
která umožňují rychleji nabídnout lepší výrobek.
Nejzřetelněji je tato tendence vidět v automobilovém průmyslu: nové materiály a nové technologie
umožnily prodloužit servisní intervaly a současně
snížit spotřebu paliv i maziv, zvýšit bezpečnost
a komfort při zachování nebo snížení hmotnosti.
Nové typy funkčních tribologických povlaků a dokonalejší technologie používané při výrobě motorů
přinesly nižší opotřebení a vyšší spolehlivost. Nové
oceli s vysokou pevností nebo hliníkové slitiny používané na díly karoserie přinášejí úsporu hmotnosti.
Letecký a kosmický průmysl je oborem, kde jsou
„speciální“ obtížně obrobitelné materiály již tradičním konstrukčním prvkem. Jde např. o vysoce
legované materiály, jako Inconel, Hastelloy, Monel,
Nimonic a Stellit, slitiny titanu a speciální slitiny
hliníku, hořčíku a další „supermateriály“. Stále významnějším uživatelem všech těchto materiálů
je medicínský průmysl, kde je využívána zdravotní
nezávadnost a biokompatibilita těchto materiálů.

Nastupují moderní technologie
obrábění
Moderní materiály se vyznačují vysokou pevností,
houževnatostí a odolností proti namáhání. Počínaje
nekovovými a uhlíkovými kompozity používanými
na draky letadel a konče vysokopevnostními žáropevnými vysoce legovanými materiály na turbíny
leteckých motorů nebo paroplynových elektráren.
Řadí se sem i moderní hořčíkové slitiny nacházející uplatnění od automobilového průmyslu až po
lékařskou techniku nebo výkonné slitiny hliníku
používané hlavně v letecké a kosmické technice.
Materiály na bázi hořčíku a hliníku jsou poměrně
dobře obrobitelné, takže nevyžadují obráběcí stroje
s extrémní výkonností, ale důležitá je správná volba
nástrojů. Vysoká pevnost, houževnatost a odolnost
vysoce legovaných a titanových materiálů na druhé
straně znamenají velmi problematickou obrobitelnost, vyžadující nasazení moderních, přesných,
vysoce výkonných obráběcích strojů s vysokou
tuhostí vzhledem k vyššímu namáhání, vybavených
speciálními nástroji. A také používání vysokotlakého
a „extrémně vysokotlakého“ chlazení, které přináší
možnosti a funkce, které jsou obvyklým „povodňovým“ chlazením nedosažitelné.

Kapaliny pro kritické operace
opracování nových materiálů
Zatímco ve většině případů všeobecného obrábění je požadováno použití co nejuniverzálnějších
procesních kapalin, zde je situace odlišná. Rozsah
zmíněných speciálních materiálů a operací, které
jsou využívány pro jejich opracování, je velmi ši-

roký a tomu odpovídá i poměrně široké spektrum
používaných procesních kapalin.
Vždy jde o vysoce výkonné obráběcí kapaliny. U slitin na bázi hořčíku a hliníku jde téměř výhradně
o kapaliny mísitelné s vodou. V případě ostatních
slitin se oleje používají spíše pro broušení, protahování nebo vystružování, zatímco pro ostatní operace
jsou upřednostňovány kapaliny mísitelné s vodou.
Ve všech případech je požadována vysoká stabilita,
velmi vysoká výkonnost a odolnost při použití za
velmi vysokých tlaků.
U řezných olejů jde téměř výhradně o nízkoviskózní,
výkonné, aktivní oleje na ropné bázi nebo na bázi
syntetických uhlovodíků (nejčastěji jsou to polyalfaolefinové oleje, zkratka PAO nebo též SHC).
V případě kapalin mísitelných s vodou jsou dva základní trendy. Především pro slitiny na bázi hořčíku
a hliníku se používají emulze s vysokým podílem
oleje, které mají výborné mazací vlastnosti i při
nižších řezných rychlostech při dokončovacích
operacích. Na druhé straně, pro opracování žáropevných a vysokopevnostních slitin se osvědčují i procesní kapaliny s nižším podílem oleje, ale
hlavně kapaliny syntetické.

Obrábění hořčíkových slitin
Hořčíkové slitiny nacházejí díky svým příznivým
funkčním vlastnostem a velmi nízké měrné hmotnosti uplatnění především v letecké a kosmické
technice. Ze stejných důvodů se začaly v rostoucí
míře používat také v konstrukci osobních automobilů (zvláště luxusních ke kompenzaci jejich rostoucí
hmotnosti) a v oblasti medicínské techniky, kde
se speciální hořčíkové slitiny používají k výrobě
zdravotně nezávadných implantátů.
Obrábění je pro dosažení konečného tvaru součástí
z hořčíkových slitin velmi vhodnou technologií,
protože tyto materiály jsou velmi dobře obrobitelné v širokém rozpětí řezných rychlostí a vyžadují
poměrně nízký výkon. Pro obrábění se nejčastěji
používají nástroje ze slinutých karbidů, rychlořezné
oceli a nástroje keramické.
Dříve panovala obava z možnosti vývoje plynného
vodíku (v koncentraci 4 až 74 % je nebezpečí vznícení) při kontaktu s vodou, a proto se pro jejich
obrábění používaly řezné oleje nebo se obráběly za
sucha. Při obrábění za sucha však vzniká nebezpečí
výbuchu jemného prachu a při použití řezného
oleje je obvykle nutno vyrobené díly odmašťovat.
Moderní emulze vznik plynného vodíku úspěšně
potlačují, jsou předpokladem dosažení výborné
kvality obrobeného povrchu, a proto se dnes hořčíkové slitiny obrábějí téměř výhradně pod emulzí.
Určitým problémem je poměrně velké rozpouštění
třísek ve vodě za vzniku hořečnatých solí, což zna-
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mená velmi rychlý růst tvrdosti procesní kapaliny
a v krajním případě dochází po několika týdnech
ke zhroucení emulze a kapalinu je nutno předčasně
vyměnit. Moderní emulze určené pro obrábění
hořčíkových slitin jsou však velmi tolerantní vůči
tomuto zasolování a jsou stabilní i při tvrdosti až
1000 °N.

Obrábění slitin hliníku
Přestože slitiny hliníku nacházejí uplatnění ve všech
oblastech použití, hlavní doménou jejich využívání
je opět letecký, kosmický a automobilový průmysl,
kde se využívá jejich výhodného poměru hmotnosti
a mechanických vlastností. Dalšími důvody pro
rozšiřování hliníkových slitin, jsou dobré technologické vlastnosti a snadná technologie výroby. Stále
častěji se objevuje snaha nahrazovat jiné materiály
slitinami hliníku, hlavně v automobilovém průmyslu.
V roce 1980 bylo použito v každém automobilu
v průměru 30 kg hliníkových slitin, v roce 1990
to bylo již cca 50 kg a v roce 2010 už přes 150 kg.
Hliníkové slitiny patří ve srovnání s ostatními kovovými konstrukčními materiály mezi ty lépe obrobitelné. Například ve srovnání s ocelemi stejné
pevnosti jsou řezné síly u hliníkových slitin výrazně
menší. Ve srovnání s obrobitelností hliníkových slitin
je ale obrobitelnost čistého hliníku velmi špatná.
Tento výrazný rozdíl spočívá ve struktuře materiálu.
Na obrobitelnost hliníkových slitin působí velmi příznivě vliv precipitátů, měkkých částic a v neposlední
řadě i stupeň deformačního zpevnění.
U slitin hliníku je velice důležité nastavení správných
řezných podmínek. Nástroje určené pro jejich obrábění vyžadují většinou vysoké řezné rychlosti, ty
se pohybují až 2500 m/min a často jsou omezeny
kapacitou stroje. Důležitým faktorem je i tloušťka
třísky, a to zejména při frézování. Nastaví-li se při
použití vysokých řezných rychlostí malý posuv, dochází spíše k silnému tření, než aby nástroj řezal. Za
největší problém při obrábění hliníku je považováno
nalepování materiálu na nástroj, což má za následek vznik nárůstku, následné poškození nástroje
a nepřesnost obrábění. Tento problém je nejlépe

řešen použitím povlakovaných slinutých karbidů,
které mají nízkou adhezi. Nástroj musí být volen
s pozitivním úhlem břitu a opatřen utvářečem, aby
bylo docíleno přijatelné utváření třísky.
Dalším důležitým parametrem je použití kvalitní
procesní kapaliny, která je nezbytná i při obrábění
diamantovými nástroji. Ta musí být přiváděna pod
vysokým tlakem a je podmínkou dosažení požadované jakosti povrchu a přesnosti. Vysokotlaké
chlazení vhodně nasměrovanou tryskou pomáhá
dělit třísku v křehkém stavu na malé a snadno odstranitelné části. Rychlé odstranění třísky z místa
řezu tlakem trysky zabraňuje poškození nástroje
i obrobeného povrchu.
Mohlo by se zdát, že díky dobré obrobitelnosti slitin
hliníku postačí jakákoliv univerzální procesní kapalina. Je to však pravda jen do určité míry a platí to
jen pro některé typy slitin a jen pro některé operace.
V mnoha jiných případech je nezbytná kapalina
s velmi dobrými mazacími vlastnostmi – pro závitování, protahování, hluboké vrtání nebo vystružování, pro nástroje z PCD, pro některé vybrané
materiály. Důležitou vlastností procesní kapaliny je
také neutrální chování k obráběným materiálům,
protože některé slitiny hliníku mohou reagovat se
složkami v kapalině, což se může projevit různým
nežádoucím zbarvením povrchu součásti.

vale vzestupný charakter díky rozšíření v chemickém
průmyslu, v dopravě, ve výrobě sportovního nářadí
a v medicíně, kde se využívá jeho biokompatibility.
Také v případě všech těchto houževnatých a obtížně
obrobitelných materiálů je velice důležité nastavení
správných řezných podmínek. Obrábění součástí
z těchto materiálů vede k vyššímu namáhání, což
vyžaduje přesné, vysoce výkonné obráběcí stroje
vybavené speciálními nástroji. Zvláštností, která
se stále častěji uplatňuje i při obrábění jiných materiálů, je vysokotlaké a „extrémně“ vysokotlaké
chlazení. Kapalina je přiváděna do místa řezu pod
tlakem desítek až stovek barů speciálními kanálky.
To umožňuje výrazně zvýšit výkon obrábění, zlepšit
jakost obrobeného povrchu a značně prodloužit
životnost nástroje. Podmínkou je použití vhodných
nástrojů, držáků a vhodné procesní kapaliny, která
bude dokonale stabilní i za použitého vysokého
tlaku. Musí mít také odpovídající vysokou obráběcí
výkonnost a životnost. Moderní vodou mísitelné
procesní kapaliny určené pro tuto oblast použití
mají velmi vysokou odolnost vůči pěnění a současně
vynikající snášivost a oplachovací schopnosti. Vedle
výkonných emulzí s vyšším podílem ropného oleje
nebo semisyntetických mikroemulzí se zde velmi
úspěšně a ve stále větší míře uplatňují plně syntetické kapaliny.

Obrábění žáropevných
a houževnatých materiálů

Rozhodující faktor: procesní kapalina

Vysoce legované žáropevné materiály jsou předpokladem dosažení vysokých teplot v turbinách a tím
také jejich vysoké účinnosti. Nejde jen o lopatky,
oběžná kola a další kritické součásti leteckých turbin, ale i plynových turbín pro výrobu elektrické
energie a tepla nebo turbodmychadel pro spalovací motory.
Titanové slitiny se začaly používat kolem roku 1950.
Nejprve v leteckých motorech, později na prvky
konstrukce letadel. Vysoký poměr meze pevnosti ke
hmotnosti titanu se k takovým aplikacím přímo nabízí. Postupně pronikly titanové slitiny i do ostatních
odvětví průmyslu a výroba titanu a jeho slitin má tr-

TESTOVÁNÍ HLUČNOSTI PLASTICKÉHO MAZIVA
V LOŽISCÍCH
Mazání má zásadní důležitost pro funkci ložiska, proto se musí při posuzování kvality plastického maziva brát v první řadě zřetel na jeho hlučnost. Největší výrobce ložisek, společnost
SKF,vyvíjí zkušební zařízení pro měření hlučnosti plastických maziv.
Testování hlučnosti umožňuje posoudit kvalitu
plastického maziva, která má zásadní význam pro
správnou funkci ložisek a dosažení jejich požadované trvanlivosti. Hluk plastického maziva vzniká
tak, že velmi tenký mazivový film
(tenčí než 1 mikron), který odděluje plochy v místě valivého styku,
může v sobě obsahovat částice
větší než tloušťka filmu. Při převalování částic valivými tělesy
dochází k poškození oběžných
drah, vznikají tzv. vtisky, na hra-

nách drah vzrůstá napětí, které urychluje proces
stárnutí vedoucí k porušení povrchu. Projeví se to
zvýšenou hlučností a nakonec únavovým poškozením ložiska. Podle zkušeností lze na základě převalování částic plastická maziva
rozdělit do čtyř kvalitativních tříd:
znečištěná, hlučná, čistá a tichá.
Maziva třídy “znečištěná” se zřídka
vyskytují ve stavu při dodání, ale
postupně mohou za provozu tohoto stavu dosáhnout. Na trhu je
nabízeno jen několik plastických

Procesní kapalina je důležitým prvkem v procesu
obrábění kovových materiálů a její kvalita často
rozhoduje o výsledku obráběcího procesu i o životnosti stroje. Správná volba procesní kapaliny snižuje
náklady, zvyšuje výkonnost obrábění i jakost výrobků. Kompatibilní náplně obráběcího stroje lépe
plní funkce, neovlivňují nepříznivě jakost obrábění
a prodlužují životnost procesní kapaliny. Správná
strategie provozní péče o procesní kapalinu je cestou k dosahování minimálních celkových nákladů
a maximální výkonnosti obráběcího stroje. ■
Ing. Lukáš Bělín, belin.lukas@cimcool.net
Ing. Petr Dobeš, CSc., dobes.petr@cimcool.net
Cimcool Europe B.V. - Czech Branch

maziv, která spadají do třídy„hlučná“ z důvodů použitého typu zahušťovadla nebo pevných aditiv. Většina
plastických maziv spadá do třídy “čistá”. Typickými
příklady jsou polymočovinová plastická maziva.
Mohou sice vyvolávat velké vibrační špičky, avšak
částice mají nízkou tvrdost a takže nevznikají patrné
vtisky. Do třídy “tichá” lze zařadit např. mazivo na bázi
lithného mýdla, vyráběné postupem, při němž jsou
nevhodné částice odfiltrovány.
Útlumové charakteristiky ovlivňuje mnoho faktorů.
V případě olejů např. viskozita, typ základní olejové
složky a použitá aditiva. U plastických maziv jsou
útlumové vlastnosti nepředvídatelné. Pravděpodobnou příčinou je vliv typu zahušťovadla a jeho
mikrostruktury.
Tester plastických maziv MoreQuiet SKF umožňuje
výrobcům vyvíjet maziva s velmi vysokými útlumovými charakteristikami. Postup měření hlučnosti
plastického maziva byl převzat i do mezinárodních
norem, např. do ISO 15242 a ANSI/ABMA 13-1987. ■
Maximilian Bichler, SKF
11/2012
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VliV degradace maziVa na tloušťku
mazacího filmu
Z několika studií realizovaných v Evropě a v USA vyplývá, že opotřebení strojních částí je
příčinou až 80 % jejích výpadků z provozu. Příčinou je mnohdy nesprávné mazání, použití
nesprávného maziva, degradace použitého maziva nebo přetížení s následkem porušení
mazacího filmu.
Současná používaná maziva představují kom
plexní směsi sestávající z komponent (základový
olej + mazivostní přísady) o různých molekulárních
hmotnostech. Tloušťka mazacích filmů utvářených
v reálných soustavách však při užití maziv o vysoké
molekulární hmotnosti často nedosahuje hodnot
předpovídaných standardními numerickými mo
dely. V důsledku toho může dojít k nedostateč
nému mazání třecích povrchů a tím zvýšení tření
a opotřebení.
A

použitým v experimentu. Použité mazivo v této
studii bylo LF5346.

Experimentální zařízení
K modelování podmínek vyskytujících se v reál
ných tribologických soustavách je používán tri
bometr (obr. A) určený k experimentálnímu vý
zkumu mazacích filmů. V tribometru je tenký
mazací film vytvářen ve styku mezi rotujícím skle
něným kotoučem a otáčející se ocelovou kuličkou
B

při experimentu 110 s. Poté se nasnímaná data
přenesla z vysokorychlostní kamery na pevný disk
počítače. Všechny experimenty byly uskutečněny
při stálé rychlosti třecích povrchů 0,02 m/s, za
tížení kontaktu 30,2 N a teplotě 50 °C, kontrolo
vané po celou dobu experimentu termočlánkem
umístěným poblíž kontaktu. Kvůli vysoké viskozitě
použitého maziva byly skleněný disk a ocelová
kulička nezávisle poháněny servomotory tak, aby
bylo zajištěno čisté valení třecích povrchů. Přes
nost podmínek čistého valení může být stanovena
z přesnosti určení poloměru skleněného disku,
na kterém se otáčí ocelová kulička, a z přesnosti
regulace otáček servomotoru. Poloměr skleně
ného disku od středu otáčení po kontaktní plochu
byl 55 mm ± 0,1 mm. Oba servomotory můžou
být řízeny s přesností ± 1 ot/min při 69 ot/min
pro skleněný disk (s převodovkou 1:20) a 450
ot/min pro ocelovou kuličku (s převodovkou
1:30). Princip měření spočívá v teplotní stabilitě
měřeného vzorku. Z tohoto důvodu bylo celé
zařízení temperováno po dobu 9 h na stanove
nou teplotu a teplota byla také kontrolována po
celou dobu experimentu malým termočlánkem
umístěným velmi blízko na vstupu do EHD kon
taktu. Vliv teploty byl potvrzen i dalším identickým
experimentem s použitím polybutenu (Indopol
H8). Polybuten utvářel při experimentu centrální
tloušťku filmu 34,3 ± 1,3 nm a nevykazoval po
celou dobu měření žádnou tendenci ke snížení
tloušťky mazacího filmu.

Časová závislost
Schéma experimentálního zařízení pro studium tenkých mazacích filmů (A) a lokální nárůst tloušťky mazacího
filmu procházející Hertzovým kontaktem (B)

Tento efekt může být způsoben molekulární de
gradací maziva. Ta může nastat v EHL kontaktu při
jmenovitém tlaku a ovlivnit tak tloušťku mazacího
filmu. Molekulární degradace byla již prokázána
při vstřikování motorové nafty, ultrazvukovém
ozáření, v hydraulických čerpadlech, rotačních
viskozimetrech, lamelových čerpadlech a také
v míchacích zařízeních. Bylo prokázáno, že mole
kuly polymerů se štěpí v oblasti blízké středu ře
tězce a dochází tak k rozštěpení viskozitních přísad,
tvořených převážně vysokomolekulárními látkami
s dlouhými řetězci. Tyto řetězce se intenzivním
mechanickým namáháním oleje rozbijí a ztrácejí
tak schopnost dlouhodobě udržet stanovenou
viskozitu oleje. Nižší viskozita a tím menší tloušťka
mazacího filmu jsou rozhodující z hlediska mož
ného tření a opotřebení třecích povrchů. V širokém
spektru provozních podmínek začíná degradace
při kritické hodnotě střihového napětí τD. V tomto
případě je ztráta viskozity úměrná vzrůstajícímu
napětí a času, po který je olej tomuto zvýšenému
napětí vystaven.
Práce byla zaměřena na experimentální studium
EHD kontaktu při relativně malém tlaku (do 0,5 GPa).
Rozložení tloušťky mazacího filmu bylo studováno
za čistého valení a průměrná molekulární váha
polymeru byla nižší než 5×104 kg/kmole. Mecha
nická degradace však může hrát významnou roli
navzdory relativně mírným provozním podmínkám
36
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o průměru 25,4 mm, přičemž osy rotace obou
třecích povrchů jsou vzájemně kolmé. Střední
aritmetická úchylka profilu povrchu ocelové
koule a skleněného disku byla 0,005 a 0,002 μm.
Horní strana kotouče je pokryta protiodrazovou
vrstvou, spodní vrstvou chrómu. Teplotní stabilitu
soustavy zajištuje tepelná izolace komory zařízení
a užití uzavřeného vyhřívacího okruhu. Kontakt
je zatěžován přes skleněný kotouč, umístěný
společně s pohyblivým závažím na dvojzvratné
páce. Oba třecí povrchy jsou nezávisle poháněny
krokovými motory. To umožňuje experimentální
modelování provozních podmínek vyskytujících
se ve strojních uzlech.
Mazané kontakty jsou pozorovány pomocí mi
kroskopového zobrazovacího systému založe
ného na průmyslovém mikroskopu Nikon Op
tiphot 150. Změny tvaru mazacího filmu jsou
studovány kolorimetrickou interferometrií, měřicí
metodou určenou ke stanovení a vizualizaci roz
ložení tloušťky mazacího filmu v bodovém EHD
kontaktu. Použitím xenonového zdroje světla
a vysokorychlostní CMOS kamery bylo zachyceno
chování mazacího filmu v mazaném kontaktu.
Vysokorychlostní kamera umožnila zaznamenat
518 chromatických interferogramů s časovým
krokem 0,2 s mezi dvěma následujícími inter
ferogramy. Doba snímání byla závislá na interní
paměti vysokorychlostní kamery a dosahovala

Zachycení interferogramů vysokorychlostní ka
merou bylo synchronizováno s rotací kuličky, aby
mohlo být získáno několik interferogramů během
první otáčky kuličky, kdy lze pozorovat razantní
snížení centrální tloušťky mazacího filmu. Během
první otáčky kuličky byla 97 nm a ustálila se po
10 otáčkách na 75 nm.
Lze také pozorovat relativně velký rozkmit v centrální
tloušťce filmu. To je způsobeno použitím automatic
kého vyhodnocování chromatických interferogramů
z důvodu zpracování velkého množství zazname
naných dat. Automatické vyhodnocování není
schopné tento rozkmit v tloušťce mazacího filmu
odstranit. Kolísání v tloušťce mazacího filmu lze také
vysvětlit vstupem nového maziva do kontaktu. Tato
situace je zřejmá z obr. B, kde místní tloušťka filmu
dosahuje počáteční tloušťky (asi 97 nm).
Z této práce pro konkrétní mazivo ve valivém kon
taktu vyplývá, že:
●●Centrální tloušťka filmu je závislá na čase. Rychle
dosahuje rovnovážné tloušťky, která není způso
bena změnou teploty,
●●Při ustálení tloušťky mazacího filmu je příleži
tostně pozorováno lokální zvětšení tloušťky ma
zacího filmu, které prochází napříč Hertzovým
kontaktem,
●●Rozumným vysvětlením pro tyto experimenty je
mechanicky způsobená molekulární degradace. ■
Prof. Ing. Ivan Křupka, Ph.D., Ing. Petr Svoboda,
Ph.D., Prof. Ing. Martin Hartl, Ph.D.
VUT FSI v Brně, e-mail: krupka@fme.vutbr.cz
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Co se Vám snaží říCi Vaše přeVodoVka?
Je paradoxní, že právě jeden z nejefektivnějších způsobů, jak dosáhnout požadovaného výkonu,
je nejčastěji přehlížen – správné mazání. Výběrem správného maziva lze zlepšit energetickou
účinnost. To ovšem může být poměrně složitý úkol. K dispozici je velké množství maziv nejrůznějších složení a mnoho průmyslových odvětví má svoje nařízení a normy, které je nutné
dodržovat. Při výběru maziva vstupuje do hry i velké množství faktorů od předpokládané
životnosti převodovky a jejích těsnění po požadovaný výkon v dané aplikaci.

K

oncoví uživatelé strojního zařízení se spoléhají
na prvovýrobce, že pro danou aplikaci určí nejlepší mazivo. Prvovýrobce tedy musí mazivo
považovat za strojní součást stejným způsobem,
jakým zvažuje tvrdost převodů, výběr ložisek, materiálů, nebo geometrii, aby pomocí správného maziva
bylo dosaženo optimálního výkonu. Přínosem pro
konečného uživatele bude menší stupeň opotřebení,
nižší provozní teploty a větší energetická účinnost.

Výběr nejlepšího maziva
Klíčovým požadavkem pro výběr správného maziva
je viskozita základového oleje. Pro výběr správné
viskozity je nutné vzít do úvahy následující informace pro danou aplikaci:
●●provozní rychlost (proměnná, stálá),
●●specifický typ tření (kluzné tření, valivé tření),
●●zatížení a okolní podmínky,
●●průmyslové normy.
Například některá maziva na bázi polyglykolových olejů (PG) jsou vhodná pro kluzné tření, ale
nehodí se pro valivé. Podobně jsou oleje na bázi
polyalfaolefínů (PAO) používány pro valivé tření
a mohou také snižovat kluzné tření, zatímco ma-

ziva na bázi silikonu a PFPE jsou typicky používána
pro extrémně vysoké teploty.

Syntetické oleje a mechanické aplikace
Pokud je zvolen syntetický olej, je to všeobecně kvůli
zlepšení mechanických a chemických vlastností než
jaké poskytují tradiční produkty na bázi ropných
olejů. Syntetické oleje nabízejí mnoho výhod, např.
dobré viskozitní vlastnosti při nízkých nebo vysokých
teplotách, snížené ztráty odparem, nižší tření a opotřebení při vysoké účinnosti, chemickou stabilitu,
odolnost proti tvorbě zbytků, prodloužení intervalů
výměny oleje (a tím nižší provozní náklady díky
kratším prostojům), lepší využití pracovního fondu
(méně času potřebného pro mazání a údržbu),
úspory energie a zvýšený výkon strojního zařízení.
Oproti uvedeným výhodám mají syntetická maziva
i jednu nevýhodu: pořizovací náklady. Nicméně ty
lze snížit delšími intervaly pro výměnu maziva, protože syntetická a speciální maziva mohou mít 5krát
i vícekrát delší životnost než maziva na nesyntetické
bázi, je-li použit vysoce kvalitní základový olej.
Převážná část mazacích olejů jsou ropné destiláty,
nicméně jsou používána také maziva na bázi syntetického oleje. Syntetické oleje jako např. PAO nebo
syntetické estery jsou umělé produkty vyráběné
z ostatních sloučenin. Proto je jejich složení odlišné
od ropných olejů. Jejich vyšší čistota a stejnorodost poskytují lepší viskozitní index, oxidační stabilitu a barvu.
K dispozici jsou i polosyntetické oleje (syntetické
směsi), které jsou směsí ropných a syntetických
olejů. Tato třída maziv poskytuje mnoho výhod
syntetických olejů za zlomek ceny.
Řada prvovýrobců zjišťuje, že k usnadnění distribuce je výhodné používat produkt s registrací

pro kategorii H1, protože tyto syntetické převodové
oleje (výkonnější než standardní ropné) představují
vysoce výkonná maziva s přidanou hodnotou –
a tou je možnost použití v potravinářském průmyslu.

Syntetické oleje a energetická účinnost
Některé převodové oleje jsou energeticky účinnější
než jiné z důvodu nižšího součinitele tření. Například
polyglykolové oleje se zdají být nejúčinnějšími oleji
s nejnižším stupněm opotřebení zejména v aplikacích
s vysokým podílem kluzného tření, který se vyskytuje
např. ve šnekových a hypoidních převodech. V těchto
aplikacích poskytují nižší součinitel tření v převodovce, což má za následek menší ztrátu výkonu.
Syntetické oleje mají díky lepší oxidační a tepelné
stabilitě vyšší energetickou účinnost a delší životnost.
Výměna maziva na bázi ropného oleje by měla být
provedena po každých 5000 provozních hodinách,
zatímco produkty na bázi PAO nebo syntetických uhlovodíků mají životnost 15 000 provozních hodin, než
musí být vyměněny, a maziva na bázi PG mohou být při
stejné teplotě používána až 25 000 provozních hodin.
Nutnost výměny převodového oleje ze strany výrobce závisí na chemickém složení produktu. Pravidlo
10K říká, že pro každých 10 stupňů, o které se zvýší
teplota maziva, se životnost maziva zkrátí o polovinu.
Působením oxidace v čase dochází k rozkladu maziva. Mění se číslo celkové kyselosti a spotřebovávají
se aditiva. Zatímco výměnou převodového oleje se
aditiva opět doplní a zároveň se odstraní částice
vzniklé opotřebením, do hry vstupuje i prostoj
z důvodu údržby. Výběrem vysoce výkonného převodového oleje se již od začátku snižuje množství
zoxidovaných látek v oleji a zároveň klesá počet
výměn oleje a prostojů nutných k údržbě.
Pro prvovýrobce převodový olej ovlivňuje některá
konstrukční rozhodnutí včetně spolehlivosti konečného produktu. Do jaké míry výrobce zvýší energetickou účinnost převodovky použitím vysoce kvalitního převodového oleje, závisí na typu převodu.
Největší přínos pro zvýšení energetické účinnosti
může být realizován v typech převodů s nižší účinností jako např. ve šnekových převodech. Se zvýšením účinnosti klesá teplota převodovky, což zvyšuje
životnost převodového mechanismu. U jedné či
dvou převodovek se to možná nebude zdát jako
velká výhra, ale pokud jich podnik provozuje stovky,
na využití energie to jistě bude znát. ■
Hermann Siebert, Klüber Lubrication
Máte-li doplňující dotazy, kontaktujte nás
na marketing@cz.klueber.com nebo navštivte naše
stránky www.klueber.cz, kde se můžete, pokud
vás zajímají novinky z oboru tribologie a mazání,
zaregistrovat k odebírání našeho Triboletteru.
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VliV prachu na poškození motoru
Téměř 20 % pevniny je klasifikováno jako poušť, což představuje značné nároky na mazání
mechanizmů. Hlavními důsledky pro stroje pracující v prašných prostředích je potýkání se
s negativními projevy prachu a zejména vyšším potenciálem opotřebení.
V minulosti výrobci strojů negativní projevy prachu
minimalizovali zvýšením frekvence výměnných intervalů. To byl tradiční zavedený postup. V současné
době se jeden tým odborníků snaží ověřit, zda je
tento postup stále nutný při současné moderní
technologii maziv.
Mark Wilkes, produktový manager motorových
olejů společnosti Lubrizol, spolupracoval s týmem,
který navrhl srovnávací studie zabývající se vlivem
prachu na opotřebení motoru, jeho výkon a celkovou životnost. V projevu na 8. konferenci Základových olejů a aditiv v Dubaji poznamenal, že
studie vznikla z důvodu posouzení, zda je problém
prachu ještě reálný a významný. Cílem studie tedy
bylo definovat, jaké částice se vyskytují v prachu,
zda se tento prach skutečně dostane do olejové
náplně a pokud ano, tak jakou cestou. Dále byly
identifikovány částice, které vstupují do motoru,
a jejich vliv na opotřebení.
Tato studie byla provedena ve Spojených Arabských
emirátech, v zemi, která je známá pro své velmi
suché podmínky a náročné prostředí. Nejprve byly
odebrány vzorky z různých silnic, aby se zjistilo,
jaké prachové částice jsou přítomny v okolí. Kromě
toho byly odebrány vzorky i z vyšších nadmořských
výšek, kam byl prach z pouště zanesen větrem.
Tato měření byla uskutečněna proto, že částice
polétavého prachu a písku se liší velikostí, tvarem
a brusnými vlastnostmi.
Úsady ve vozidlech - částice, které byly nalezeny
v motorech - byly zkoumány, aby se identifikovalo,
jak se dostaly do motoru, a byl zkoumán i vzduchový filtr z hlediska toho, jaké částice zachycuje.
Vzorek kalu z olejové náplně pomohl dopátrat částice, které byly z oleje separovány, a použitý olejový
filtr poskytnul informace o částicích, které zachytil.
Tým definoval velikosti částic, které mají největší
vliv na opotřebení motoru. Jde o prachové částice
velikosti 1 až 125 mikrometrů. Pro porovnání, jílovité
částice mají velikost do 3,9 mikrometru, nánosové
sedimenty od 31,25 do 62,5 mikrometru a velmi
jemné částice písku od 62,5 do 125 mikrometrů.
Částice těchto velikostí mohou projít kolem pístu,
pístního kroužku a stěny válce a dostat se tak do
olejové náplně.
Vzorky odebrané ze silnic obsahovaly převážně
částice o velikosti 100 až 1000 mikrometrů. Naopak vzorky naváté větrem ve vyšších nadmořských
výškách ukázaly vyšší četnost částic o velikosti do
100 mikrometrů. Testy ukázaly, že vzduchový filtr
zachycuje částice větší než 100 mikrometrů. Vzorky
odebrané ze silnice měly střední velikost částice
253 mikrometrů, vzorky z vyšší nadmořské výšky
113 mikrometrů, a střední velikost částic zjištěných
v motoru byla 136 mikrometrů.
Z toho tedy vyplývá, že prach nasávaný do motoru
je tvořen jemným prachem unášeným větrem, tak
i většími částicemi prachu ze silnic, které se do sání
dostávají od ostatních vozidel. Kromě toho, elemen38
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tární analýzy odhalily přítomnost velmi tvrdých
minerálů v prachu, včetně uhličitanu vápenatého,
vápníku, oxidu vápenatého, křemičitanu vápenatého, oxidu křemičitého a dalších křemičitanů
železa. Tyto sloučeniny výrazně přispívají k opotřebení motoru. Ferografické snímky ze vzorku kalu
z motoru ukázaly na přítomnost písku o velikosti
od 10 do 110 mikrometrů. Dle společnosti Lubrizol
mají největší vliv na poškození motoru prachové
částice o velikosti 1-125 mikrometrů a tento účinek
je umocněn tvrdostí nerostů, které byly analyzovány
ve vzorcích.
Po potvrzení, že prach se skutečně do motoru dostává, si tým kladl za cíl zhodnotit, do jaké míry
má vliv na velikost opotřebení součástek motoru.
Výsledky testů opotřebení vzorků bez prachu neprokázaly žádné výrazné opotřebení (obr.1).

Obr. 1: Vzorky bez přítomnosti prachových částic

Profil povrchu byl měřen v oblasti horní a dolní
úvratě zkušebního stavu a poté zhruba uprostřed
po dvou zkušebních procesech. Naopak profilometrie vzorku oleje s prachem zaznamenala výrazné
opotřebení (obr. 2).

Obr. 2: Vzorky s přítomností křemíku

Expertní tým provedl zkoušky s použitím vložek válců dle průmyslového testu CEC-L-101-08
OM501LA, který je součástí specifikací kategorie E
dle ACEA z roku 2010. Test probíhal na zkušebním
stavu, který se skládal ze stojanu a kmitajícího ramena a byl mazán motorovým olejem pro nákladní
automobily viskozitní třídy SAE 15W-40 jednak

Obr. 3: Opotřebení stěny válce

s a poté bez přídavku křemíku tak, aby se simulovaly
podmínky kontaminace olejové náplně prachem,
který byl nalezen ve vzorcích. Následné vyhodnocení
stěny válce zjistilo, že při použití oleje bez prachu
se oleštění válců (bore polishing) vyskytuje jen ve
velmi malé míře a honování válce zůstává jasně
rozeznatelné. Avšak u vzorku oleje s přítomností
křemíku zkouška ukazuje vyšší míru oleštění válce,
honování je sice stále viditelné, ale již nedostatečné
pro přilnavost mazacího filmu (obr. 3).
Testy provedené společností Lubrizol potvrzují,
že přítomnost prachu v oleji zvyšuje opotřebení
a nadměrná přítomnost tvrdých abrazivních částic
povede ke zvýšení spotřeby paliva, ztrátě výkonu
a nakonec k poruše motoru. V suchých podmínkách
nebo v aplikacích pracujících v prašném prostředí,
se částice prachu dostávají přes vzduchový filtr do
motoru. Vzduchové filtry zachycují většinu částic
prachu, ale některé se přeci jen dostávají až do
náplně motorového oleje.
Měřením byla zjištěna velikost částic, které nejvíce poškozují motor. Vyšší tvrdost částic přispívá ke zvýšení
potenciálu opotřebení součástek motoru. Výsledky
těchto testů potvrdily doporučení, že v prašných podmínkách je více než důležitá
výkonnost oleje a jeho pravidelné výměny, což zabraňuje
akumulaci prachových částic
v náplni.
Podle Wilkese, má studie
jasné dopady pro výměnné
intervaly. Výsledky ukazují,
že prach v oleji je stále reálný problém a to nejen
v pouštních krajinách a suchých podnebích. Jde
o samostatný problém týkající se výkonnosti maziv. V konečném důsledku může problém prachu
ovlivňovat prodloužení výměnných intervalů v prašných pouštních podmínkách. Stejně tak to ovšem
platí pro moderní motory
s prodlouženými intervaly
v méně náročných podmínkách. V oblasti Středního
východu historicky dominovaly mazací oleje základové skupiny Group I, ale díky rychlému vývoji
a tlaku výrobců zařízení na zdokonalené mazací
vlastnosti jsou tyto oleje již zcela vytlačeny základovými oleji Group II a Group III. Bez ohledu na zvyšující se výkonnost, i tak prach zůstává problémem,
a tak jediným možným řešením zůstává pečlivé
dodržování výměnných intervalů. To samozřejmě
musí vzít do úvahy i výrobci
zařízení a přizpůsobit tak
své doporučení u zařízení
a strojů, které jsou provozovány v prašném prostředí.
Zkracování výměnných intervalů ovšem naráží na majitele rozsáhlých vozových
parků, kde je tlak z hlediska
nákladů na provozní kapaliny na prodlužování těchto
výměnných lhůt. ■
Ing. Karel Kudrna, Castrol
Lubricants (CR), s.r.o.
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Plastikářský den u aBB
V polovině října se v nových prostorách střediska společnosti ABB Robotika ve Vestci u Prahy konal„Plastikářský den“. Kromě praktické občerstvovací aplikace „Flex-Beer“ v podobě robotizovaného výčepu piva se mohli
účastníci akce seznámit s řadou řešení ABB v oblasti plastikářské výroby.

Na programu bylo představení nejnovější generace průmyslových robotů, praktické ukázky jejich nasazení,
plastikářských aplikací, prezentace
nového balíčku PlasticsPack a prohlídka školicího centra.
K hlavním tématům akce patřily:
●●Snadné programování, snadná ob-

sluha – RobotWare Plastics Mould
Programová nástavba RobotWare
Plastics Mould je uživatelsky příjemný interface pro snadné programování a ovládání robotů ABB,
navržený pro aplikace v segmentu
plastů, hlavně obsluhy vstřikovacích lisů.
●●Bezproblémové vyjímání dílů
a vkládání insertů – SoftMove
Speciální funkce SoftMove umožňuje robotům ABB jejich uvolnění
(změkčení) v lineárním směru, což
je velmi výhodné při vyjímání dílů
z formy nebo vkládání insertů.
●●Paletizace, balení a rychlá manipulace s výrobkem

Pokročilý komPozitní materiál umožňuje výroBu
větších loPatek Pro větrné turBíny
Švýcarská firma DSM vyvinula nový, moderní materiál na bázi průmyslové pryskyřice speciálně určený
pro rotorové listy větrných elektráren. Novinka s označením Synolite 1790-G-3 byla vyvíjena a testována
ve spolupráci s hlavními průmyslovými firmami.
Listy větrné turbíny musí být šetrné
k životnímu prostředí, disponovat vysokou strukturální pevností a trvanlivostí a jsou vyvíjeny ve stále delších
rozměrech od 50 m výše, s cílem maximalizovat jejich produktivitu při zachycování větrné energie. To vyvolává
zvýšenou poptávku po materiálových
inovacích, které poskytují
vysokou strukturální pevnost při nízké hmotnosti.
S použitím materiálu Synolite 1790-G-3 mohou
být vyráběny listy pro větrné turbíny od 500 kW do
5-6 MW, dosahující délku
60 m, zajišťující udržení
vynikající tuhosti a odolnosti proti povětrnostním
vlivům v průběhu celého
životního cyklu výrobku.
Nízká viskozita materiálu je
vhodná zejména pro výrobní technologii vakuové infuze. Nabízí řadu
zlepšení výkonových parametrů ve
srovnání s jinými tradičními materiály typu UPR (Unsaturated Polyester
Resin – nenasycené polyesterové
pryskyřice) a řešení na bázi epoxi-

dových pryskyřic. Synolite 1790G-3 také vykazuje lepší rychlostní
parametry za mokra než nasycené
pryskyřice s vyztužením skelnými
vlákny. To umožňuje vytvářet efektivnější a účinnější kompozitní výlisky s širší řadou skleněných vláken.
V případě materiálu Synolite 1790-G-3

může probíhat celý postup vytvrzování lamel při pokojové teplotě bez
jakýchkoli speciálních požadavků na
vytvrzovací proces ve srovnání s epoxidovými a dalšími UPR pryskyřicemi.
To umožňuje výrobcům dosahovat
rychlejších výrobních cyklů a snížit

celkové náklady až o 40 % ve srovnání se systémy na bázi epoxidových
pryskyřic.
Pryskyřice také vykazuje velmi nízké
exotermické vytváření tepla v hrubých
laminátech, přináší nižší mechanické namáhání rotorových listů a delší životnost
formy – což je klíčový faktor ve výrobě
větších listů, které vyžadují
delší dobu a složitější vytvrzování. Synolite 1790-G-3
nabízí podle výrobce rychlé
přímé řešení pro výrobu
tenkých laminátových dílů
a poskytuje konzistentní
a spolehlivý robustní výkon
od šarže k šarži.
„Nový materiál Synolite je
výjimečný produkt, navržený tak, aby splňoval měnící se hmotnostní nároky
vývojářů větrných turbín. To
umožňuje vystavení listů širokému
rozsahu teplot. Vyrobené čepele jsou
vysoce odolné, silné a jejich výroba
je energeticky účinnější díky zjednodušenému procesu sušení,“ říká
Achim Johannes, obchodní manažer
Advanced Composites. ■

Systém PalletPack 460 + IRB 360
(ukázky paletizace a „picking“– rychlá
manipulace s výrobkem)
Součástí Plastikářského dne byla
rovněž prezentace simulačního programu ABB RobotStudio a off-line
programování. Program RobotStudio umožňuje vytvářet a simulovat
robotizovaná pracoviště ABB na PC
uživatele, a tím snížit čas instalace
nebo razantně zkrátit čas nezbytný
pro začlenění změn. To v praxi znamená, že firma může “zahájit výrobu”
virtuálně předem na svém počítači,
vše důsledně odladit a teprve poté
spustit reálnou výrobu. ■

nový Plast Pro
vodní systémy
Na veletrhu Fakuma představila společnost SABIC nový
typ pryskyřice Noryl, který vyhovuje nejen platným evropským a globálním předpisům
udržitelnosti.
Pryskyřice vyhovuje nejen
předpisům upravujícím podmínky pro materiály použitelné
pro pitnou vodu v přenosných
vodních systémech, ale také
novým, přísnějším předpisům,
které by měly vstoupit v účinnost od roku 2016.
Nový materiál, vytvořený ve
vývojovém středisku Fluid
Sabic Engineering Center of
Excellence v Nizozemsku, pod
označením Noryl FE1630PW,
je pryskyřice obsahující 30 %
polypropylenu vyztuženého
skleněnými vlákny (PPE). Plastová novinka nabízí vynikající
hydrologické parametry pro
použití jak v teplé tak studené
vodě. Plastová pryskyřice nové
generace splňuje i zpřísněné
globální specifikace týkající
se dodržování hmotnostního
poměru skleněných vláken
pro americké a evropské požadavky pro styk s potravinami. ■
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PLASTY PODPORUJÍ NOVÉ TRENDY
V AUTOMOBILOVÉM PRŮMYSLU
Udržitelná mobilita dala nový impuls tvůrcům inovativních plastových řešení pro automobilový průmysl, konstatují experti společnosti Bayer Material Science, která příklady takovýchto
aplikací prezentovala na říjnovém plastikářském veletrhu Fakuma 2012. Je to vidět např. na
rostoucím obsahu polymerových komponentů v automobilech.
Omezená dostupnost fosilních zdrojů a potřeba snížit znečištění jsou hnací silou rozvoje technologií
alternativních pohonů. I když stále není jasný trend,
k jakému konkrétnímu zaměření budoucí technologie
mobility směřuje, je zjevná řada věcí hovořících ve
prospěch komplexnějšího využití elektrických pohonů.
Firma Bayer MaterialScience vidí dobré vyhlídky pro
rostoucí používání plastů v technologiích budoucí
mobility, protože ve srovnání s konvenčními materiály
šetří hmotnost, mají vyšší účinnost a trvanlivost a umožňují rovněž zlepšení vzhledu.
„Podíl plastů v automobilovém průmyslu
by se měl zvýšit ze současných 15 % až
na 25 % do roku 2020. Nejde jen o snížení
jízdní hmotnosti, ale i o kvalitu, bezpečnost
a pohodlí. Využívání inovativních asistenčních systémů, kamer, senzorů a výrobků
pro ochranu chodců, jsou dalším faktorem
zvýhodnění použití plastů“ říká Hans-Peter
Neuwald z automobilového týmu společnosti Bayer.

Lehké konstrukce
z „rychlejších“ plastů

pomáhají snížit množství energie potřebné k vytápění kabiny. To je důležité zejména právě pro vozy
s elektrickým pohonem, které čerpají svou energii
na vytápění z baterie, což snižuje dojezd vozidla.

Protipožární řešení pro li-ion baterie
Polykarbonátové plasty jsou také vhodné pro snížení
hmotnosti baterií v elektrických vozidlech.„Pracujeme
na speciální třídě našich směsí Bayblend FR, které hrají

směsí, které mohou být použity pro tvarově stabilní
vstřikování s nízkým zkreslením k výrobě rámů pro
články lithium-iontových baterií. Tyto materiály mají
dobré vyhlídky také pro použití v jiných sestavách
v elektrickém pohonu, jako např. komponenty pro
systém řízení baterií a výkonové elektroniky, které
jsou v kontaktu s živými částmi.

High-tech recykláty pro karosářské
komponenty
Bayer MaterialScience se nesoustředí jen na automobilové lehké konstrukce a technologie baterií, holistický
přístup společnosti rovněž požaduje, aby se plasty
vyvíjely s maximálně efektivním využíváním zdrojů.
Jedním z příkladů jsou směsi Makroblend GR 235M,
vyráběné z polykarbonátu a polyethylentereftalátu
(PET) získaného z tříděných plastových lahví. Profilový
výkon těchto směsí je plně srovnatelný s běžnými
parametry původního materiálu. Směsi jsou ideální
jako lehká alternativa k plechu a hliníku pro
výrobu karoserií pro automobilový průmysl,
kde šetří hmotnost a komponenty, jako jsou
kryty, spoilery, prvky pro střechy kabrioletů
či kryty antén. Vhodné jsou i k výrobě velkých částí, kde se uplatňuje nízké vnitřní
pnutí a odolnost proti distorzi. Nabízí také
vysokou teplotní odolnost. K jeho výhodám
patří i to, že makroblendové výlisky z forem
nevyžadují před dalším procesem předzpracování či přípravu a mohou být využity
pro díly s povrchovou úpravou třídy A, což
rovněž významně šetří čas a náklady.

Směsi pro kryty dobíjecích

Trend směřující k elektromobilitě vnesl
stanic
nový impuls zejména do automobilo- foto Bayer
Další atraktivní oblast použití pro polykarvého segmentu lehkých konstrukcí. Elekbonát a jeho směsí, stejně jako pro polySpektrum aplikací vyvíjených pro elektromobily zahrnuje široké portfolio
trické vozy musí „zhubnout“, pokud mají produktů od polykarbonátových střech až po nehořlavé materiály v interié- uretany, jsou nabíjecí stanice pro elektromít dostatečný dojezd pro každý nabíjecí rech a pro schránky baterií, či recykláty pro součástky karoserie až po proti- mobily, jejichž všeobecná dostupnost je
cyklus z baterií, které jsou i nadále těžké. sluneční clony chránící dobíjecí stanice
klíčovým předpokladem pro široké přijetí
„Jsme tedy svědky zvýšené poptávky po
elektrické mobility. „Vyvinuli jsme celou
plastech jako alternativě k těžším tradičním ma- důležitou roli v konceptech nehořlavého elektricky řadu materiálů pro tělesa nabíjecích stanici, z nichž
teriálům jako je ocel a sklo. To platí jak pro výrobu izolujícího materiálu pro lehké baterie. Jedním z jejich některé již prokázaly svou účinnost při sériové výšroubů, tak karosářských a interiérových dílů, „ říká užitečných vedlejších účinků je to, že ve srovnání robě,“ říká Dr. Berit Krauter, který má na starosti
Dr. Claus Rüdiger, expert pro polykarbonátové apli- s kovem se směsi osvědčily také pro dobrou tepelnou tyto požadavky při výrobě polykarbonátu. Kromě
kace v divizi elektrické mobility Bayer MaterialScience. izolaci baterií, když je třeba zajistit, aby spolehlivě vysoké retardance plamene a elektrické izolace, se
K velmi atraktivním patří pro automobilky např. použití fungovaly i při nízkých teplotách,“ říká Claus Rüdiger. kryty vyznačují především dobrou mechanickou
polykarbonátu Makrolon místo tradičních automobi- Další zaměření vývojářů společnosti Bayer se týká výkonností a vysokou odolností proti nárazům, což
lových skel. Může snížit váhu až o 50 % ve srovnání odolných ohni vzdorujících polykarbonátových je chrání proti vandalismu. ■
s obdobnými skleněnými komponenty a kromě toho,
pomocí integrace funkcí procesu vstřikování, lití či lisování snižuje výrobní náklady komponent. Pomocí MakZáklady technológie vstrekovania plastov
rolonu a odpovídající směsových materiálů mohou být
nyní vyráběny celé moduly, jako třeba kompletní čelní
Na slovenský knižný trh prichádza nová od- životného prostredia pri
zasklení, které váží méně. Jeho speciální odolná verze
borná publikácia z oblasti spracovania plas- práci; Poznatky o plastoch
Makrolon Hygard se také často uplatňuje jako alternatov, ktorá má predpoklad stať sa učebnicou (Základné druhy plastov,
tiva konvenčních bezpečnostních skel – díky enormní
pre vzdelávanie technológov a nastavovačov ich príprava a spracovaodolnosti vůči nárazu nabízí vysoký stupeň balistické
vstrekolisov.
nie); Strojové zariadenia
ochrany a nahrazuje tradiční těžká neprůstřelná skla.
Je určená pre odborníkov z oblasti vstrekovania pre vstrekovanie plastov;
Polykarbonát také pomáhá výrazně snížit hmotnost
plastov a na Slovensku je to prvá kniha, ktorá kom- Základné fázy cyklu a naautomobilových světlometů. Jedním z příkladů jsou
plexne predstavuje problematiku tejto technológie. stavenia vstrekovacieho
LED čočky ve světlometech německého luxusního
Publikácia vo formáte A4 na 301 stranách zobrazuje lisu; Optimalizácia vstrekovacieho procesu,
sedanu vyrobené z Makrolonu LED 2245 – váží asi
množstvo tabuliek, grafov, obrázkov a fotografií.
odstraňovanie vád výliskov, špeciálne postupy
Obsah publikácie, ktorá vychádza z praxe, vstrekovania; Kvalita (Nástroje pre kontrolu kvality
o 50 % méně, než v případě, že byly vyrobeny ze skla.
Konstruktéři také využívají výborné tepelně izolační
tvorí 6 kapitôl: Bezpečnosť, hygiena a ochrana výliskov). ■
vlastnosti polykarbonátu, jež ve srovnání se sklem
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Nová WiNdoWs jsou tu, ale Nebudou
to mít lehké…
Poslední říjnový týden vstoupil oficiálně na trh nový operační systém MS Windows 8, po dlouhé
době verze zásadně odlišná od svých předchůdců. Jeho budoucnost ovšem není na rozdíl od
nich zdaleka tak slibná, jak by její tvůrci rádi viděli.
Pro uživatele nejsou Windows 8 už zcela neznámou
věcí, výrobce nabídl seznámení s nimi a vyzkoušení nových funkcí už v testovací verzi. V té finální
přicházejí na trh nová Windows v 32 a 64bitové
podobě v různých variantách (včetně „N“ verze
neobsahující multimediální funkce): základní, Pro
(rozšířené o připojení k firemním sítím), Enterprise
Edition pro firemní sektor a RT určené pro zařízení
s procesory ARM. Podpora těchto čipů (kvůli tabletům, které jsou jimi osazovány) je jednou z hlavních
novinek nových Windows. Další je rychlý start systému a propracované dotykové rozhraní, přizpůsobené pro ovládání prsty na displejích tabletů.
Na hlavní obrazovce už nenajdete klasické tlačítko
Start, ale dlaždice, jejichž velikost lze upravovat,
a integrovaný obchod s aplikacemi. Nejdůležitější
položky je možné umístit přímo na úvodní obrazovku a získat tak přímý přístup k lidem, aplikacím
a souborům (každá dlaždice je spojena s osobou,
aplikací, webem, playlistem apod.). Na obrazovku,
která se zobrazuje, když je počítač zamknutý, je
možné nastavit libovolný obrázek a využít jedné

z dalších novinek: přihlašování gestem pomocí
obrázkového hesla (prstem nebo myší) – např.
definovaným pohybem či sérií pohybů přes zvolené
místo na obrázku.
Dotykové rozhraní je určeno pro celou plejádu nových druhů zařízení, které přicházejí na trh – tablety,
hybridní modely kombinující notebook a tablet
a různé dotykové stolní přístroje, které začínají doplňovat (a někdy i nahrazovat) klasické počítače
a notebooky. Microsoft se tím snaží zachytit nové
trendy a reagovat na fenomenální úspěch iPadu,
jemuž má konkurovat obdobné vlastní zařízení
Microsoftu, tablet Surface, uváděný spolu s Windows 8. Ten je podle všeho docela povedeným
dílkem, navíc se silnou podporou MS Office a dalších aplikací, ovšem ve hře je nyní příliš mnoho
ošidných „jenže“…
Sázka na novinky je vždy trochu sázkou do loterie: stačí vzpomenout na netbooky, které měly
dobýt internetový svět, a jež jsou dnes na ústupu,
ve stínu výkonných smartphonů a zlevňujících
ultrabooků. Z tohoto pohledu má třeba pravdu

Steve Ballmer, který označil nová Windows za
„historický mezník“ (vzpomeňme, kolik takových
už bylo!) – tentokráte se možná skutečně hraje
o budoucnost Microsoftu.
Nové Windows přicházejí v kontextu, který není
pro ně zrovna ideální: trh s PC, pro něž byla koncipována tradiční Windows, prožívá pokles a v oblasti nastupujících mobilních zařízení, ultra a jiných
booků, smartphonů a tabletů (pro něž byl nový
systém Microsoftu hlavně optimalizován) už se
úspěšně etablovali konkurenti, jako iOS od Apple
či Android firmy Google, na nichž dnes běží většina těchto zařízení. Stejně tak ve světě serverů,
datacenter a virtuálních vymožeností apod. jsou
už také ve hře jiní silní hráči, kteří své systémy ladí
na míru těmto zařízením (Oracle, IBM,…). Firemnímu sektoru navíc vcelku vyhovují předchozí
Windows 7 a zdá se, že s inovacemi nehodlají
příliš spěchat. Suma sumárum: Dřívější dominance
Windows, jako hlavního OS, na koncových zařízeních klesá. Podle statistik Forrester Research měly
v roce 2008 na trhu „osobních digitálních zařízení“
podíl kolem 66 %, což je 11krát více, než tehdejší
podíl Applu. Ten má však v letošním srovnání mít
už zhruba pětinový podíl, a zhruba dvojnásobek
této hodnoty připadá na Android, tzn. že prostor
pro Microsoft se smrsknul na pouhých 30 %, tj.
méně než polovinu jeho původního vlivu. A ten
se navíc podle prognózy bude dále snižovat, zatímco hlavní současní rivalové, Apple a Google,
ještě porostou. ■
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TECHNOLOGICKY NEJVYSPĚLEJŠÍ ERP SYSTÉM
NA NAŠEM TRHU
Po čtyřech letech vývoje začne hned po novém roce nabízet společnost J.K.R., která vyvíjí
a dodává podnikové informační systémy, nový ERP systém založený na nejmodernějších
technologiích. Nový ERP systém s pracovním názvem Byznys EVO se od svých předchůdců
Win a VR odlišuje kromě jiného vyšší robustností.
Byznys EVO je vhodný jak pro nové, tak i pro stávající
uživatele ze segmentu malých a středních firem, ale
může pomoci i velkým společnostem právě díky
vyšší robustnosti řešení.
„Na počátku vývoje jsme především konfrontovali
požadavky na systém s dostupnými technologiemi
a definovali vývojové nástroje. Poté jsme vypracovali funkční prototyp, abychom si ověřili, že naše
vize je správná,“ uvedl Vlastimil Fousek, hlavní manažer projektu.
Jako hlavní technologické požadavky na nový systém si J.K.R. stanovilo tzv. objektový
model, tedy důsledné dodržování
zásad objektového programování,
které zajišťuje přehlednost a udržovatelnost systému a vícevrstvou
architekturu, jež umožňuje oddělení
prezentační vrstvy od aplikační logiky a tím nezávislost na použitých
koncových zařízeních. Dále podporu
vývoje jak pro aplikaci instalovanou
na klientovi, tak pro aplikaci běžící
ve webovém prohlížeči. A nakonec
tzv. SQL konektor, který odděluje
data od aplikační logiky s výjimkou
nezbytných a optimalizačních kódů
uložených na SQL serveru.

Celý systém Byznys EVO je postavený na technologiích společnosti Microsoft. Vývojovým jazykem
je C# a technologie .NET. Pro jednotlivé formuláře
a jejich zobrazení byl použit Windows Presentation Foundation. Vývojáři dále využili technologii
Windows Workflow Foundation, což je technologie uvnitř aplikačního serveru, která zajišťuje práci
celého ERP produktu. Jako úložiště dat byl použit
osvědčený Microsoft SQL Server.
V současné době systém Byznys EVO obsahuje
moduly, které dohromady tvoří základní účetní

UPS PRO PROSTŘEDÍ VIRTUÁLNÍCH
OPERAČNÍCH SYSTÉMŮ
Další generaci zdroje záložního napájení uvedla na trh společnost Eaton Elektrotechnika. Jde
o UPS 9PX s vysokou energetickou účinností a výkonem 5 – 11 kVA, zaměřenou na provoz ve
virtualizovaných operačních prostředích.
Konstrukční řešení 9PX se vyznačuje výjimečnou
prostorovou hustotou výkonu a mimořádně efektivním využitím odebrané energie (PUE). Produkty
této řady mají v režimu dvojité online konverze
energetickou účinnost 95 % a až 98 % v režimu
s vysokou účinností. Účiník dosahuje hodnoty 0,9,
což znamená, že UPS poskytuje o 28 % vyšší výkon
než ostatní produkty v téže třídě.
Zdroje se dodávají v kompaktním provedení
„tower“ nebo „rack“, jejich správa je zdokonalena
použitím grafického LCD displeje, poskytujícího
přehledné informace o celkovém stavu UPS
a analytické údaje, včetně možnosti konfigurace.
Pro snazší čtení jde vícejazyčný displej naklápět
až o 45 stupňů. V režimu dvojité konverze UPS
nepřetržitě monitoruje podmínky na napájecím
výstupu a stabilizuje napětí a kmitočet pro optimální využití svého výkonu. Uživatelé mají možnost
42
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monitorovat spotřebu energie buď pomocí LCD
panelu, nebo pomocí softwaru Eaton Intelligent
Power Suite, který je kompatibilní se
všemi hlavními operačními systémy
a s virtualizovaným prostředím. UPS
9PX se tak snadno integruje do IT

prostředí, jako je VMware vCenter, Microsoft
HyperV, Citrix XEN a Red Hat KVM.

okruh podvojného účetnictví. To znamená, že je
v něm možné zpracovat základní firemní agendu
– účetnictví, pokladnu, banku, fakturace, sklad,
zakázky atd. Připraven je také tzv. Základní modul,
kde jsou společné nabídky, číselníky či přehled
DPH. Byznys EVO také umožňuje snadné a rychlé
převedení dat ze stávajících řešení typu Byznys
ERP. Další rozšiřování ERP systému je na programu
vývojových specialistů společnosti J.K.R.
Hlavní přidaná hodnota systému Byznys EVO spočívá ve třech oblastech – technologické, uživatelské
a obchodní. Po technologické stránce je velkou
předností jeho nezávislost na SQL stroji, který zde
plní pouze funkci datového úložiště. To umožňuje
uživateli v případě potřeby jednodušší přechod k jinému datovému zdroji. Další výhodou nového ERP
produktu je, že veškeré klientské aplikace komunikují
se stejným aplikačním serverem. Nové možnosti přináší také možnost napojení na cloudové technologie
společnosti Microsoft, konkrétně Windows Azure.
Z pohledu uživatele se vývojáři soustředili především na standardizaci a ergonomii
systému, což přináší uživatelům vyšší
jednoduchost, přehlednost a pružnost v ovládání systému. Systém je
také více přizpůsobivý požadavkům
uživatele. Například nový typ faktury
či změny v přiznání k DPH lze provést
pouze aktualizací číselníku.
V jednání je také možnost pronájmu
aplikace v cloudu Windows Azure.
„Co se licencování týče, primárně
chceme nabízet licence na základě
současně pracujících uživatelů, nicméně jsme schopni zajistit i na úrovni
licenčního modelu SaaS,“ řekl Vlastimil Fousek. ■

Pro zajištění nepřerušeného provozu i v případě
nepravděpodobného problému, např. s vnitřní
elektronikou, vybavil výrobce zdroj redundantními
součástkami a rovněž interním bypassem se samostatným napájením. U modelů s HotSwap je navíc
k dispozici údržbový bypass pro výměnu UPS bez
nutnosti odpojit klíčová napájená zařízení.
Modely s výkonem 5 a 6 kVA jsou vybaveny ovládáním zátěžových segmentů, což umožňuje v případě výpadku napájení odstavit méně důležitá
zařízení a maximálně prodloužit dobu zálohování zařízení klíčových. Pokročilá technologie
Advanced Battery Management,
založená na třístupňovém inteligentním nabíjecím procesu,
optimalizuje dobu nabíjení a zabraňuje přebíjení, nepřetržitě
monitoruje stav baterií a umožňuje prodloužit užitečnou životnost baterií až o polovinu. Dobu
zálohování lze navíc prodloužit
přidáním až 12 externích bateriových modulů (měnitelných
za provozu) takže systém může
v případě potřeby zajistit záložní
napájení až po dobu několika
hodin. ■

technologie

Benzín ze vzduchu
a mikroBi vyráBějící zlato
Jako moderní alchymie by se daly charakterizovat některé
pozoruhodné technologie, které představili výzkumníci
v poslední době. JeJich princip možná udivuJe svou
Jednoduchostí, ale zdá se, že kupodivu funguJí.
Britská firma Air Fuel Synthesis vyvinula způsob,
kterým lze podle ní za použití vzduchu a elektřiny
vyrábět syntetický benzín, při jehož spalování se nebude do atmosféry uvolňovat oxid uhličitý. Vynález
představili britští inženýři na konferenci v Londýně
v polovině října.

rem přemění v benzín. Nové palivo lze použít
v jakémkoli motoru spalujícím benzín. „Vypadá
to jako benzín, je to cítit jako benzín, ale je to
mnohem čistší a neobsahuje to žádná svinstva.”
uvedl ředitel Air Fuel Synthesis Peter Harrison pro
Daily Telegraph.

Vzduch a elektřina místo
ropných polí?
Technologie výroby “benzínu ze vzduchu”
spočívá ve využití uhlíku a vodíku jako základních prvků, z nichž je tvořena ropa,
a které jsou kolem nás - uhlík je obsažen
ve vzduchu ve formě oxidu uhličitého
a vodík lze získat z vody. Vědci mísí hydroxid sodný s oxidem uhličitým obsaženým
v atmosféře, a elektrolýzou vyrábějí uhličitan sodný, z něhož lze izolovat čistý oxid
uhličitý. K výrobě vodíku slouží elektrolýza vodní páry zachycené z odvlhčovače.
Z těchto surovin firma následně vyrábí
metanol, který se po průchodu reakto-

dokáže roBot složit přijímací zkoušky
na univerzitu?
Japonský Národní institut informatiky (National Institute of Informatics – NII) a společnosti
Fujitsu Laboratories, IBM aj. spolupracují na projektu s názvem Robot Tódai, v němž společně
vyvíjejí umělou inteligenci. Projekt nese podtitul „Dokáže robot složit přijímací zkoušky na
Tokijskou univerzitu?“
věděl je natolik úspěšně, že by dosáhly úrovně
umožňující přijetí na univerzitu.
Zdánlivě robot Tódai připomíná znalostní superpočítač IBM Watson, který dokázal porazit člověka
v televizní soutěži, ale skutečnost je komplikovanější, protože robot na rozdíl od počítače nebude
moci pracovat pouze jako výkonná automatizovaná
encyklopedie. Jelikož bude mít stejné podmínky
jako studenti, musí nejdříve provést sémantickou
analýzu a pochopit lidsky psanou otázku, zjistit či
propočítat správné řešení, a poté výsledek opět
formulovat jako člověk. Hlavním problémem je
nyní pro vědce právě naučit robota porozumět
otázkám a schopnost převést je do formátu srozumitelného počítači.

Nestačí jen rozumět
Projektu se účastní několik odborných týmů.
IBM např. pracuje na „historické“ části encyklo-

Bakterie jako továrna na zlato
Další pozoruhodný výrobní proces prezentovali
dva vědci z Michiganské univerzity - Kazem Kashefi
a Adam Brown představili světu bakterii,
která dokáže přežít v extrémním prostředí toxické horniny, kterou se i živí a extrahuje z ní
čisté, 24karátové zlato. Objevili, že bakterie
Cupriavidus metallidurans v jejich laboratorním zařízení produkuje vzácný kov z jedovatého roztoku chloridu zlatitého, který se
sice vyskytuje v přírodě, ale jeho získání jako
suroviny pro výrobu zlata je vysoce nákladné.
Bakterie to dokáže - pohltí toxiny a vyloučí
zlato s 99,99% čistotou. Vědci ovšem zdůrazňují, že tato „mikrobiální alchymie“ nemá
zatím příliš efektivní využití, i když samotný
„výrobní proces“ je podle vyjádření vědců
poměrně banální a je pravděpodobné, že
k němu v přírodě běžně dochází. ■

pedických znalostí. Fujitsu Laboratories, která
vede matematický tým a poskytne do výzkumu
své technologie, znalosti a zkušenosti s prací se
vzorci a počítačovou algebrou, se již mnoho let
věnuje výzkumu počítačové algebry a práce se
vzorci. Výzkum je nezbytný pro řešení matematických problémů souvisejících s matematickou
analýzou a technologiemi optimalizace. Technologie vyvinuté v rámci tohoto projektu umožní
komukoliv snadno používat sofistikované nástroje pro matematickou analýzu k řešení celé
řady problematických otázek z reálného světa
a dokonce proces matematické analýzy a řešení
pokročilých výpočtů.
Aby mohl počítač vyřešit matematické příklady
zadané při přijímacích zkouškách, musí nejprve převést zadání, které je zapsané přirozeným jazykem
a vzorci snadno čitelnými pro člověka do podoby,
která bude srozumitelná počítačům. Dalším krokem
je vyřešení problému pomocí specializovaného
programu. Celý proces zahrnuje celkem tři kroky:
Sémantická analýza – pochopení zadání, které
je zapsané přirozeným jazykem a vzorci snadno
čitelnými pro člověka.
Formulace – převedení problému do podoby,
kterou může zpracovat počítač.
Výpočet – nalezení řešení pomocí matematického
programu.
Všechny uvedené kroky stále představují obtížný
11/2012
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Projekt Robot Tódai byl zahájen v roce 2011. Jeho
cílem je integrovat výzkum umělé inteligence,
aplikovat nejnovější poznatky a technologie,
zpřesnit dosud vyvinuté základní technologie
umělé inteligence a jejich vzájemnou integrací
zvýšit užitnou hodnotu informačních technologií
jako celku. Přidruženým cílem je i prohloubení
znalostí o lidském myšlení. Výsledkem má být
vytvoření „umělého mozku“, který bude v roce
2016 schopen dosáhnout dobrých výsledků
v testech inteligence (zvládnout obecné národní
zkoušky) a do roku 2021 dokáže dosáhnout takové úrovně znalostí, která by umožnila přijetí
na Tokijskou univerzitu Tódai. Vědci se snaží vytvořit systém, spustitelný na notebooku (který
je jen zlomkem výpočetního výkonu, jež mají
k dispozici proslulé superpočítače jako Watson
či Deep Blue), který by dokázal přečíst otázky při
přijímacích zkouškách, porozuměl jim a zodpo-

Firma uvádí, že v malé rafinérii ve městě Stockton-on-Tees takto vyprodukovala za necelé tři měsíce
5 litrů syntetického benzínu, ale do dvou let plánuje
vyrábět tunu denně a v horizontu 15 let předpokládá průmyslovou produkci v rafinériích. Projekt si
zatím vyžádal překvapivě nízké investice, jen něco
přes milión liber, které věnovala skupina filantropů,
kteří vidí tuto technologii jako perspektivní pro budoucnost. Podporuje ji i britský Ústav mechanického
inženýrství (IMechE), nicméně velké ropné společností se k vynálezu zatím stavějí zdrženlivě. Zatím je
sice výroba syntetického benzínu v poměru k ceně
ropy a vzhledem k energetické náročnosti drahá, ale
to se může změnit - pokud by se podařilo zajistit
dostatek levné elektřiny z obnovitelných zdrojů.

technologie
teoretický i praktický problém. K řešení každého
z nich je třeba využít správnou kombinaci různých
technologií. Samotné pochopení textu určeného
pro člověka pomocí počítače je velice obtížné.
Ke zpracování přirozeného jazyka a vytvoření
sématické reprezentace problému nestačí jen
analyzovat jednotlivá slova. Je třeba zohlednit
i matematickou terminologii a obecné matematické předpoklady na vysokoškolské úrovni
a také zvolit nejvhodnější způsob, jak problém
řešit. V současné době lze „počítačově“ zvládnout
80–90 % pro první, nejlehčí stupeň zkoušek, a pak
30–40 % druhé fáze s vyšší úrovní obtížnosti.
U matematických příkladů je uváděno okolo
50 až 60 % z přijímacích zkoušek úrovně 2, a to
i přes použití technologie počítačové algebry.
Výpočetní algoritmus tedy vyžaduje vylepšení,
na čemž pracuje matematický tým Fujitsu Laboratories, který se snaží vyvinout technologii

na takové úrovni, aby dokázala složit přijímací
zkoušky z matematiky na Tokijskou univerzitu.

Umělá inteligence pomůže rozvoji
spolupráce mezi lidmi a stroji
Prostřednictvím tohoto projektu se vědci snaží
přiblížit k vytvoření inteligentního systému, který by
mohl pomoci provádět sofistikované matematické
analýzy a řešení pokročilých výpočtů.
Institut NII a Fujitsu Laboratories spojily své síly
také při vývoji dalších informačních technologií
zaměřených na člověka. Mezi ně patří metody rozpoznávání a interpretace vzorců a jejich převedení
do podoby srozumitelné počítačům, zpracování
přirozeného jazyka a vygenerování vzorce pro příslušný matematický program a také technologie
zpracování vzorců, která rychle a přesně nalezne
řešení vygenerovaných vzorců. Předpokládá se,
že technologie vyvinuté v rámci tohoto projektu

Prestižní Tokijská univerzita se stala novou metou pro
vědce rozvíjející robotiku a umělou inteligenci

umožní komukoli snadno používat sofistikované
nástroje pro matematickou analýzu. ■

Vědci z iBM rozlišili jednotliVé
Molekulární VazBy

kých solárních článků a organických světelných
diod OLED.
Vědci z IBM ve svém dřívějším výzkumu použili
mikroskop atomárních sil (AFM) s hrotem, který je
zakončen jedinou molekulou oxidu uhelnatého
(CO). Hrot osciluje s miniaturní amplitudou nad
pozorovaným vzorkem. Tím se měří síly mezi hrotem a vzorkem (např. molekulou) a vytváří se obraz.
Zakončení hrotu oxidem uhelnatým funguje jako
silná lupa, která odhaluje atomární strukturu molekuly včetně jejích vazeb. Díky tomu bylo možné
detekovat jednotlivé vazby, které se liší pouhými
3 pikometry neboli 3 × 10-12 metru, což představuje asi jednu setinu průměru atomu. Dříve se
výzkumnému týmu podařilo zobrazit chemickou
strukturu molekuly, ale nepatrné rozdíly vazeb nikoliv. Rozpoznání násobnosti vazeb se přibližuje
k hranicím současné rozlišovací schopnosti této
metody a rozdíl mezi těmito vazbami také často
zastírají jiné vlivy. Vědci proto museli vybrat a syntetizovat molekuly, u nichž bylo možné tyto rušivé
vlivy vyloučit.

Výzkumníkům z IBM se jako prvním podařilo rozlišit chemické vazby v jednotlivých molekulách
pomocí metody známé pod označením bezkontaktní mikroskopie atomárních sil (noncontact
atomic force microscopy - AFM). Tyto výsledky posouvají výzkum používání molekul a atomů
do oblasti nejmenších rozměrů.
„Přišli jsme na dva různé kontrastní mechanismy pro
rozlišení vazeb. První spočívá v měření malého rozdílu sil nad vazbami. To jsme sice očekávali, ale byl
to velký oříšek. Na druhý kontrastní mechanismus
jsme narazili náhodou. Při měření pomocí AFM vykazovaly vazby rozdílné délky. Pomocí opětovných
výpočtů jsme zjistili, že příčinou tohoto rozdílu
je ohnutí molekuly oxidu uhelnatého na konci
hrotu mikroskopu,“ uvedl Leo Gross z výzkumného
týmu IBM.

Až za hranice dosud viditelného světa
Jak informoval časopis Science z letošního září,
pozorovali vědci z IBM Research násobnost
a délku uhlíkových vazeb v molekule C60, která je
též známá pod anglickým označením „buckyball“,
kvůli tvaru fotbalového míče, a ve dvou plošných polycyklických aromatických uhlovodících
(PAH), které vypadají jako malé vločky grafenu.
Jednotlivé vazby mezi atomy uhlíku se v těchto
molekulách nepatrně liší svou délkou a silou.

Foto: IBM

IBM a nanotechnologie

Rozlišení řazení molekul: nanografenové molekuly vykazují v zobrazení s využitím bezkontaktního atomového
mikroskopu se špičkou z funkčního uhlíkového momoxidu (A) vazby „uhlík-uhlík“ různé délky a řazení (B, C)

Výsledky jejich práce otevírají nové možnosti
zejména v materiálovém výzkumu a hi-tech
aplikacích pracujících s nanotechnologiemi při
vývoji špičkové elektroniky využívající čipy nové
generace apod. Mohly by být důležité při studiu
grafenových zařízení, jimiž se v současné době
zabývá jak výzkum z průmyslového odvětví, tak
vědci z univerzit s cílem uplatnit je např. při vysokorychlostní bezdrátové komunikaci a v elektronických displejích.
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Veškeré důležité chemické, elektronické a optické
vlastnosti těchto molekul se odvíjejí od rozdílů
vazeb v polyaromatických systémech. Tyto rozdíly
byly nyní poprvé odhaleny u jednotlivých molekul
i vazeb. Zvláště pak bylo pozorováno uvolňování
vazeb v okolí defektů v grafenu a změna vazeb při
chemických reakcích a v excitovaných stavech.
To může rozšířit základní chápání na úrovni jednotlivých molekul, což hraje významnou roli při
výzkumu nových elektronických zařízení, organic-

Vědci se pokoušejí „vidět“ atomy a molekuly a manipulovat s nimi, aby prohloubili lidské poznání
a posunuli hranice výrobních možností na úroveň nanometrů. IBM je průkopníkem nanovědy
a nanotechnologií od roku 1981, kdy vědci z IBM
Research v Curychu Gerd Binnig a Heinrich Rohrer
vyvinuli řádkovací tunelový mikroskop (STM).
Ten je obecně považován za nástroj, který otevřel dveře do nanosvěta. Za svůj vynález, který
umožnil zobrazení jednotlivých atomů a později
manipulaci s nimi, získali v roce 1986 Nobelovu
cenu za fyziku. Binnig dále v roce 1986 vyvinul
AFM, následovníka řádkovacího tunelového mikroskopu.
Minulý rok bylo v curyšském kampusu IBM Research otevřeno nové středisko „Binnig and Rohrer
Nanotechnology Center“ pro spolupráci v nanovýzkumu na světové úrovni, které je součástí strategického partnerství v oblasti nanotechnologií
se švýcarskou ETH v Curychu, jednou z předních
technických univerzit v Evropě. ■
/joe/

technologie

HITECH VE SLUŽBÁCH „MODERNÍCH ALCHYMISTŮ“
Značku SAFINA má většina lidí spojenu se zlatem a výrobou či opravami šperků. To však už
dávno neodpovídá skutečnosti – ve spojení se zlatnickou sférou je už jen mizivé procento aktivit
společnosti. Hlavní zaměření firmy dnes představuje průmyslová výroba a zpracování drahých
kovů a jejich využití pro průmyslové aplikace. Nyní navíc za pomoci unikátní technologie.
Nenápadná budova v obci Vestec na jednom z jižních výjezdů z Prahy nedává tušit, že za ní se skrývá
poměrně rozsáhlý průmyslový areál. Přísná bezpečnostní opatření hned u vchodu však okamžitě
naznačují, že se zde pracuje s cennými komoditami.
V současné podobě a.s. působí SAFINA od roku
1992, její historie spadá však ještě do dob Rakousko-Uherské monarchie a zpracováním drahých kovů
se tedy zabývá už přes jedno a půl století. Nyní však
už v průmyslovém měřítku a s výrazným zaměřením
na speciální aplikace. K posledním novinkám, které
zavedla do svého výrobního procesu je technologie studeného nástřiku, tzv. Cold spray, která je
unikátní nejen v ČR, ale i v evropském měřítku, kde
v komerční výrobě funguje jen několik takovýchto
jednotek. Safina je vůbec první společností v ČR,
která studený nástřik využívá pro masovou výrobu.
Investice do technologické novinky dosáhla celkově
50 mil. Kč, kdy část byla spolufinancována z fondů
Evropské unie.

Místo šperků targety pro moderní
elektrotechniku
Nová technologie nalezla uplatnění při výrobě
tzv. targetů. Naprašovací target je výrobek, který
je následně uplatněn při nanášení vrstev kovů
s unikátními vlastnostmi pro další průmyslovou
výrobu, např. ve sklářském nebo elektrotechnickém
odvětví. Obecně je target jakýkoliv druh pevné
látky umístěné do vakua, kde je tato látka bombardována svazkem elektronů. Dopadající elektrony způsobují odpařování pevné látky za vzniku
jemného nanoprachu, který je elektromagneticky
a elektrostaticky usměrňován tak, aby se nanesl
na požadovaný povrch.
Jen za poslední rok výroba targetů nové generace
díky této technologii vzrostla o 25 %, celková
hodnota roční výroby společnosti
představuje 4,3 mld. Kč, z toho
objem targetů z drahých kovů činí
přibližně 30 t
v hodnotě
600 mil. Kč.
Výroba targetů
pomocí technologie studeného
Naprašovací
nástřiku, zejména ze
target – ročně vystříbra a platinových robí SAFINA drahokovové
targety za 600 mil. Kč –
kovů, je klíčová pro
sklářský a elektrotech- hlavně pro sklářský a elektrotechnický průmysl
nický průmysl, kde jsou
využívány pro výrobu
skla a paměťových disků. SAFINA produkci zajišťuje
celosvětově, 75 % jde na export, zejména na trhy
v Evropě, USA a Rusku, a čtvrtina je využívána pro
český trh. Společnost spolupracuje s řadou renomovaných firem, které jsou světovými lídry ve svém

oboru. V oblasti sklářského průmyslu je to např.
největší globální výrobce skla, firma Asahi Glass
Company. V elektrotechnickém průmyslu zase
americká společnost ON Semiconductor, přední
světový výrobce polovodičů. Pro Čechy bude
ale asi známější jiný projekt: Jako jedna z nejvíce
prestižních zakázek v této oblasti byla pro SAFINU
spolupráce na výrobě obří Zlaté kapky, která byla
hlavní atrakcí českého pavilonu reprezentující ČR
na Expu v Šanghaji v roce 2010, a po skončení
výstavy se vydala na putovní turné po celém světě.

Modernější, efektivnější a šetrnější
Výrobu naprašovacích targetů SAFINA dlouhodobě
realizuje s použitím klasické strojařsko-metalurgické technologie a nástřiku taveniny, nicméně
v současné době nastává ve výrobě targetů kvalitativní zlom díky nasazení zcela nové technologie
Cold spray.
„Tato technologie a její komerční využití nám umožňuje být předním partnerem výrobců skla a elektrotechniky nejen na českém trhu, ale i ve světě. Drahé
kovy jsou díky svým speciálním vlastnostem důležitou součástí finálních produktů, jako jsou DVD, CD,
harddisky či sklo, které jsou přítomny v našem každodenním životě. Naše výrobky v podobě targetů
umožňují jejich efektivní produkci pro konečné
uživatele,“ uvedl Tomáš Plachý, generální ředitel
společnosti SAFINA. Jedinečnost technologie Cold
spray spočívá podle něj zejména v bezchybném
a naprosto homogenním vytváření vrstev drahých kovů,
jež jsou dále využívány v prů-

myslu. Hlavními přednostmi studeného nástřiku
oproti jiným technologiím je bezchybná tvorba
nastříkané vrstvy, homogenní depozice vrstev
a přesně definovaná mikrokrystalická struktura deponovaného kovu. Technologie Cold spray vyniká
velmi nízkou pórozitou (v řádu desetin procenta,
zatímco u jiných metod je to v řádu procent) a s jejím použitím lze vytvářet jak velmi tenké vrstvy,
tak o tloušťce až několika cm, a umožňuje rovněž
mísení několika různých kovů či příměsí.
Další výhodou této novinky, která na rozdíl od jiných metod nepracuje s plamenem a vysokými
teplotami (tzv. flame spray technologie jako např.
plazmové nanášení apod.) je, že tak nedochází
ke změně fyzikálních parametrů povrchu materiálu, na který je kov aplikován, a lze ji použít
třeba i u plastů. Neméně zásadní je, že u tohoto
procesu se šetří drahocenný materiál, a v případě přerušení procesu lze navázat tam, kde
se skončilo (kov se nemusí znovu zahřívat jako
u tepelných metod).

Novinka s ruskými kořeny
a americkým rodokmenem

Studený nástřik byl původně vyvinut v 60. a 70. letech minulého století v rámci ruského výzkumného
programu propulsivních technologií v Novosibirsku a Anatolij Papyrin technologii posléze vylepšil
v USA, odkud byla poté licencována. Metoda spočívá v extrémním urychlení kovových částic v práškové formě (o velikosti 5–10 mikronů) a přeměně
jejich kinetické energie na deformační a tepelnou
energii v místě dopadu. Tím se spojí s podkladovým
materiálem a dochází ke vzniku kovových vrstev
s unikátními vlastnostmi.
Při procesu studeného nástřiku dochází k přenosu
kovového prášku v plynném prostředí, kdy je procesní plyn (v tomto případě dusík pod vysokým
tlakem 30–100 barů) urychlen expanzí v Lavalově
trysce až na nadzvukovou rychlost. Do takto proudícího plynu se iniciují částečky kovového prášku. Když
plynem unášený kov dosáhne příslušné kinetické
energie – takové, která při nárazu na stříkaný podklad umožňuje dostatečně velkou plastickou deformaci kovu, vznikne celistvá, pevně přilnavá vrstva. Při
nárazu uvolněná kinetická energie vede k plastické
deformaci kovových částic a tím ke vzniku extrémně
jemné a homogenní struktury vrstvy.
Průmyslové aplikace jsou
v současné době studovány na univerzitách v USA,
Německu a Japonsku. První
známou takovouto aplikací
je výroba automobilových
pojistek nástřikem měděného prášku na plastovou
fólii. Safina jako první firma
podnikající v oblasti drahých
kovů zvládla komerčně tuto
technologii aplikovat na výrobu naprašovacích targetů
v rámci českého trhu, v evropském měřítku je pak druVstupenka do budoucnosti: Zařízení na nanášení drahých kovů pomocí techhou firmou v této oblasti. ■
nologie Cold Spray představuje nákladnou investici, ale také zásadní inovaci
pro výrobní program firmy, které tak přináší významnou konkurenční výhodu
/joe/
11/2012
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Ohlédnutí dO minulOsti

– PlynOvé žehličky a mandly
Kulatého výročí 165 let českého a pražského plynárenství oslavila společnost Pražská plynárenská, a.s. otevřením světově unikátní výstavy s názvem Plynové žehličky a mandly. Výstava
byla otevřená 17. října 2012 v nové expozici Plynárenského muzea v pražské Michli.

žehličky (americké) byly ohřívané na speciálních
plynových ohřívadlech nebo vařičích či plotnách.
Zpravidla měly snímatelnou rukojeť, která se nasazovala na žehličku, s níž bylo právě manipulováno.
Tyto žehličky o vyšší hmotnosti patřily zpravidla
do vybavení krejčovských dílen, jejich hmotnost
dosahovala od 5 do 15 kg.
K žehlení ložního prádla, závěsů a jiných velkých textilií se používaly plynové mandly. Podobné mandlům byly i plisovací žehlicí stroje s plynovými hořáky
ke zhotovování pravidelných záhybů na tkaninách.
Ve druhé polovině 20. století plynové žehličky a žehlicí stroje z domácností a provozoven zmizely.
Postupně byly nahrazeny elektrickými, které měly
ve výbavě řadu regulačních prvků a programů.
Ale plynové žehličky měly své kouzlo a dokázaly
přispět k teplu domova.

N

ávštěvníkům se naskytl pohled do jedné
z nejvýznamnějších etap žehlení, a to do
historie žehlení plynem. Kromě velmi zajímavých exponátů mají návštěvníci možnost se seznámit s historií žehlení plynem nejen z infopanelů, ale
také prostřednictvím katalogů a dobových fotografií. Ze 65 českých i zahraničních žehliček, které jsou
umístěny v expozici, patří k nejzajímavějším např.
zdobená překlopná ohřívadla žehliček, překlápěcí
plynová žehlička (po vychladnutí spodní plochy
se žehlička překlopila a žehlilo se ohřátou horní
stranou) nebo dětská minižehlička vážící pouhých
195 g proti nejtěžší krejčovské celoželezné žehličce,
která dosahuje váhy 9,8 kg.

Trochu historie žehlení plynem
Odjakživa chtěli lidé dobře vypadat a s tím souvisela
také nejrůznější úprava svršků podle momentálních
módních trendů. Mezi nejstarší způsoby úpravy
bylo uhlazování oděvů nejrůznějšími hladítky za
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studena, později i působením tepla. Samotné slovo
žehlení je odvozeno od slova žíhat – tedy hladit
žehem. První žehličky se objevují v 16. století. Byly
to kovářské výrobky z těžkého železa, vážící až 8 kg,
které se ohřívaly na otevřeném ohni. Proto se před
použitím musela utřít, aby neušpinila prádlo. Po
vynálezu litiny byly vyvíjeny různé typy žehliček
s vnitřním ohřevem např. na petrolej, benzín, tekutý
i pevný líh, na páru a hlavně na plyn.
Plynové žehličky se staly velmi rozšířeným spotřebičem na konci 19. a v první polovině 20. století. Podle
způsobu ohřevu se rozdělovaly na různě varianty.
Např. žehličky s ohřevem vestavěným plynovým
hořákem. Vytápěly se uvnitř nepřetržitě po celou
dobu žehlení. Plyn se přiváděl do hořáku hadicí.
Žehličky ohřívané na samostatných speciálních
plynových ohřívadlech, na které se nasazovaly.
Plamen procházel dutinou žehličky a vystupoval otvory v žehličce. Po vychladnutí žehličky bylo nutné
ji vždy znovu postavit na hořák. Celoželezné plné

Muzeum plynárenství bylo otevřeno v roce 1999.
Kromě historie a vývoje světového a českého plynárenství patří k raritám muzea oválný plynovod
z Karlova Mostu z roku 1878, zrekonstruovaný model plynárny Michle z roku 1937, jeden z prvních
plynových motorů z 19. století, plynová promítačka
filmů nebo mincový plynoměr. ■
/pek/

automobilová technika

nový systém osvětlení koncových
led světel automobIlů
Zcela novou optickou technologii osvětlení pro koncové světlomety s LED představila společnost 3M. Jde o technologii, kde polykarbonátové vnitřní čočky disponují mikroskopickým
vzorem pohlcujícím světlo a tím je jeho rozptyl rovnoměrnějši.
Díky nové optické technologii osvětlení ULL (Uniform Lighting Lens) září povrch svítilen jasným
plným světlem. Technologie umožní novou konstrukci a zvýšení výkonnosti koncových světlometů,
které budou využívat přesně zkonstruovaný polykarbonát s mikroskopickým vzorem.
„Použitím nové technologie ULL je možné vytvářet
nová moderní řešení osvětlení a automobilkám
umožní vytvářet charakteristické rysy svítilen, které
přispějí k odlišení značek,“ řekl Jeff Boettcher, ředitel
obchodního rozvoje 3M Automotive.
Při aplikaci nové technologie umožňuje dutina,
v níž se mísí světlo, vytvoření jedinečných tvarů
s tenkým profilem a stejnoměrným vzhledem. Tato

vylepšená stejnoměrnost může rovněž snížit počet
LED diod. Polykarbonát také poskytuje osvědčenou
odolnost a současně dovoluje vytváření tvarů podle
přání firmy. ■

I cyklIsté budou mít
možná své aIrbagy

Airbagy v autech už jsou standardní výbavou, začínají je uplatňovat i výrobci motocyklů, Volvo nedávno představilo první
airbag pro chodce. Poslední skupinou,
která se zatím nedočkala své speciální
airbagové ochrany jsou cyklisté.
Ale i to by se možná mohlo zanedlouho změnit. Švédská firma Hövding, kterou založily studentky průmyslového designu a strojírenské
fakulty Technické univerzity v Lundu, vyvíjí a testuje speciální ochrannou pomůcku – airbag
pro cyklisty. Novinka s projektovým označením
Hövdingcollar připomíná nákrčník či límec a obsahuje jakousi nafukovací přilbu. Ta po svém nafouknutí, které trvá jen zlomek sekundy, chrání
hlavu a krk jezdce ve dvou základních situacích,
které jsou příčinou závažných zranění cyklistů:
při nárazu zezadu, kdy je cyklista obvykle vymrštěn pozadu na kapotu vozu, a při čelním
střetu kdy naopak přeletí přes řídítka. V těchto

PovInnost zImních PneumatIk
V loňském roce začalo u nás platit nařízení, mít od 1. listopadu na osobním automobilu zimní
pneumatiky. V interpretaci ale vznikly značné nejasnosti.
V nařízení se nenařizuje striktně používat zimní
pneumatiky od 1. listopadu, ale především
podle toho, jaké je počasí a sjízdnost vozovky.
V případě, že řidič podle předpovědi očekává
sněžení a ledovku, nebo že pojede do hor, tak
jsou povinné.
Tuto volnost v zákoně a přenesení odpovědnosti na
řidiče argumentovalo Ministerstvo dopravy s tím,
že hlavně sváteční řidiči, kteří mají auto přes zimu
v garáži a jen občas vyjedou např. na nákup, nemusí
investovat do zimních pneumatik.
Jelikož se mnohým řidičům a hlavně dopravní
policii volnost zákona nezamlouvala, informovalo v letošním květnu Ministerstvo dopravy,
že připraví novelu, podle níž by zimní pneuma-

tiky byly striktně povinné pro všechny počínaje
1. listopadem a konče 31. březnem. Jak sdělil
Právu mluvčí ministerstva dopravy Martin Novák, letošní zimu ještě novela platit nebude. Její

účinnost se připravuje až na listopad 2013. To
znamená, že letošní zimu se bude jezdit podle
stávajícího zákona.

Přezouvat?
Investice do zimních pneumatik není zanedbatelná
položka. Hodně záleží na výběru značky a rozměru.
Od letošního listopadu musí být všechny nové
pneumatiky prodávané v EU označené standardizovanými štítky, které poskytnou základní informace o vlivu dané pneumatiky na spotřebu
paliva, přilnavosti za mokra a hlučnosti (viz str.53).
Jelikož obchodníci zvedli ceny zimních pneumatik,
může ekonomická situace přimět řidiče kupovat
levnější pneumatiky i za cenu horších parametrů
v jízdních vlastnostech.
Množí se také případy, že
řidič nasadí zimní obutí
a ponechá je na svém
voze i přes letní období
několik let, pokud bude
stačit předepsaný vzorek
4 mm.
Odborníci ovšem doporučují přezouvat. Zimní
pneumatiky mají oproti
letním měkčí směs,
která lépe drží auto na
vozovce při nízkých
teplotách a také hrubší
vzorek pro zimní podmínky. Nejlépe je přezout, když teplota dlouhodobě klesne pod 7 °C. Zimní pneumatiky musí být
na všech čtyřech kolech a jejich stáří by nemělo
přesáhnout 5 let. ■

situacích se navíc helmy,
které mají plnit ochrannou
funkci nezřídka smeknou
z hlavy, a jsou tudíž neúčinné, nebo dokonce mohou zranění způsobit. Své
výsledky představila firma
veřejnosti např. v rámci
akce Mercedes Benz FashionWeek in Stockholm, kde skupina kaskadérů demonstrovala
“neviditelnou přilbu” a její možnosti při srážkách.
Airbag je vybaven senzory – akcelerometrem
a gyroskopy, které po zapnutí monitorují pohyby
cyklisty. Běžné nadefinované pohyby na silnici jízdu, nastupování na kolo a sestupování z něj,
rychlé brzdění, odbočování či huštění pneumatiky jsou definovány jako normální a systém
na ně nereaguje. Když však zachytí abnormální
pohyby cyklistovy hlavy odlišný od normální
jízdy (typické při nehodě), čidlo vyšle signál do
plynové patrony a aktivuje ochranný systém.
Aby bylo možné rozlišit mezi těmito dvěma kategoriemi pohybů, shromažďovali tvůrci cykloairbagu několik let data o pohybových vzorech
velkého množství cyklistů v každodenních situacích a vyvinuli unikátní, patentově chráněnou,
matematickou metodu pro rozlišování mezi
normálními a abnormální pohyby.
Jak upozorňují vynálezci, zařízení neochrání cyklisty před předměty, které spadnouna jejich hlavu
shora, nicméně, tento typ cyklistické nehody je
prý extrémně vzácný. ■
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představujeme

Optimalizovaný design přepážky i nákladového prostoru umožňuje i ve verzi SWB pojmout tři europalety, naložené do výšky nejméně jednoho metru

překlopit celé složené sedadlo vpřed a získat tak
více prostoru např. pro zavazadla. Sedadla je možné
celkem přestavit do více než 30 různých kombinací.

Výsuvný střešní nosič

FORD TRANSIT CUSTOM: VŠESTRANNĚ UŽITEČNÝ
Od výroby prvního Transitu, který se v rukou designérů a inženýrů narodil v roce 1965, uběhlo
již 47 let. Za tu dobu se tvůrcům legendy povedlo zdokonalit toto vozidlo, původně určené jako
pracovní nástroj, na všestranně užitečného pomocníka s designem a prvky jako v osobním voze.

N

ová generace modelu Transit pod jménem
Custom disponuje propracovaným dynamickým designem převzatým z nejnovějších
osobních vozů značky. Přitom nový model neztratil
nic ze své robustnosti a užitné hodnoty.
Moderní design interiéru využívá řadu výrazových
prvků také z nejnovějších osobních automobilů
Ford. V zóně řidiče jsou patrny klíčové prvky kinetického designu, jako např. trojrozměrné tvary nebo

a emise CO2 jen 174 g/km, tj. o 8 % nižší než u ekvivalentního modelu současné generace. Motor
bude k dispozici ve třech stupních výkonu: 74,
92 a 114 kW.

Podvozek
Pro stabilnější chování na silnici byl upraven podvozek nového Transitu. Dostal nejmodernější
elektronický stabilizační program včetně systému
stranového přesměrování točivého momentu. Nová
konstrukce pomocného rámu přední nápravy je
o 50 % tužší, stabilizátor má o 10 % lepší odolnost
vůči naklánění, byla zvýšená příčná tuhost čepu
A-ramena zavěšení. Zadní náprava dostala nové,
o 300 % tužší přední uchycení listových pružin.
Pro lepší přilnavost obzvláště na mokré vozovce
se zvětšil také rozměr pneumatik ze 195/70 R15
na 215/65 R15.

V příplatkové výbavě je dostupný střešní nosič integrovaný přímo do střechy automobilu. Skládá se
z trojice příčníků, jež jsou umístěny v prohlubních
ve střešním panelu a v případě potřeby mohou
být vysunuty. Maximální povolené zatížení nosiče
činí 130 kg. Není-li nosič využíván, lze příčníky
snadno složit a snížit tak aerodynamický odpor
vozu. S nosičem ve složeném stavu nepřesahuje
výška vozu dva metry, lze s ním tedy i do podzemních garáží.

Pro bezpečnou jízdu
Vyspělé asistenční systémy, dosud používané
v osobních vozech Ford, budou přispívat k větší
úrovní bezpečnosti a pohodlí nového Transitu.
K nejnovějším technologiím patří např. varování
před neúmyslným opuštěním jízdního pruhu,
systém automatického ovládání dálkových světlometů, Start/Stop, sledování bdělosti řidiče, zadní

Důmyslná konstrukce sedadel
ve verzi Tourneo
výrazná grafika. Použité materiály odpovídají požadavkům na odolnost a robustnost užitkového vozu,
které dobře snáší i nešetrné zacházení, ale zároveň
působí prémiovým dojmem. Výrazného vylepšení
doznalo slícování a povrchová úprava veškerých
viditelných ploch v interiéru. Boční posuvné dveře
mají nejvyšší a nejširší vstupní rozměry ve své třídě.
Custom nabízí nejnižší provozní náklady a nejdelší
servisní intervaly v segmentu užitkových vozů s nosností jedné tuny – dva roky nebo 50 000 ujetých
kilometrů.
K nízkým provozním nákladům přispívá i zdokonalený vznětový agregát 2.2 Duratorq TDCi, jehož kombinovaná spotřeba paliva je 6,6 l/100 km
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Všechny tři řady sedadel sestávají z jednoho dvojsedadla a jednoho sedadla. Každé z nich lze zvlášť
sklopit a všechna jsou navíc velmi lehká, aby je bylo
možné snadno vyjmout. Obě řady zadních sedadel jsou navrženy pro možnost využití v různých
konfiguracích. Sklápěcí mechanismus umožňuje
sklopit opěradla sedadel dopředu do vodorovné
polohy, aby posloužila jako pracovní plocha nebo

Díky průvlaku v přepážce lze přepravovat předměty
o délce 3 až 3,3 m dle rozvoru

parkovací kamera s obrazem ve zpětném zrcátku,
přisvětlování do zatáček, omezovač rychlosti,
parkovací senzory nebo stěrače s dešťovým senzorem.
Novinka Transit Custom se bude prodávat v Evropě i na dalších světových trzích jako Van, Kombi
i Kombi Van. Od začátku bude v nabídce výběr ze
dvou délek, SWB 4,97 m a LWB 5,34 m a v několika
variantách celkové hmotnosti vozidla, přičemž rozsah užitečného zatížení činí 600 až 1400 kg v závislosti na zvoleném provedení. Velikostí nákladového
prostoru (6,0 m3 dle normy SAE) překonává všechny
přímé konkurenty. ■
/pk/

test
3 m dlouhých předmětů, ale v případě nouze
lze otevřít vyklápěcí část střechy pro přepravu
ještě delších předmětů. Jelikož je šířka v úrovni
podběhů 1230 mm, Partner si hravě poradí také
s euro paletou.
Interiér nabízí spoustu odkládacích přihrádek
a schránek. Bezvadná je stropní police po celé šířce
kabiny a schránky s uzavíratelným víkem u řidiče
i spolujezdce. Multifunkční variabilní lavice Multi-Flex umožňuje měnit způsob využívání vnitřního

PEUGEOT PARTNER FURGON 1,6 HDi

 POMOCNÍK S PROFESIONÁLNÍM SRDCEM
Francouzská automobilka Peugeot je na našem trhu zavedenou značkou, a to nejen na poli
osobních vozů, ale také v užitkovém segmentu. Když se do portfolia značky narodil model
Partner, završila automobilka kompletní obnovu své nejkompletnější řady užitkových vozidel
na našem trhu.
Výrazně zaoblený přední nárazník v černém plastovém provedení je nezaměnitelný a odolává
drobným „ťukancům» od nepozorných řidičů
na parkovištích. Zvětšily se také přední sdružené
světlomety i koncová světla a výhodou je jejich
umístění vysoko nad zemí. Jelikož je vozidlo určené
především pro živnostníky a profesionální řidiče
např. rozvážkových služeb, jsou tomu uzpůsobeny
také nakládací a vykládací otvory. Zadní dvoukřídlé
dveře se dají otevřít až do úhlu 180° a boční zasou-

O

proti předchozí generaci Partner celkově
povyrostl. Konstruktérům se povedla, díky
hladkým liniím, moderní a přitom dynamická karoserie, která nejen že zaujme, ale při
pocitu robustnosti působí dojmem rovnováhy.

prostoru kabiny. Jednak dovoluje cestovat třem
osobám vepředu, což není obvyklé v segmentu malých dodávek a pak, jak už jsem vzpomínal, lze krajní
sedadlo sklopit do podlahy a prostřední překlopit
na funkční stolek. Jelikož jsou sedadla umístěná
dostatečně vysoko, je nastupování i vystupování
velmi pohodlné i díky velkým dveřím.
Pod kapotou byl nejslabší agregát 1,6 l HDi o výkonu 55 kW při 3500 ot.min-1, který při klidné jízdě
ukáže spotřebu pod 6 l na 100 km jízdy. Přitom to
není žádný lenochod, 185 Nm již od 1750 ot.min-1s
ním dokáže pěkně zacvičit. Pravda, není to dálniční
závodník, ale určitě nebude brzdou provozu. Pevná
struktura karoserie je vybavena podvozkem, který
zajišťuje velmi dobrý dynamický projev bez ohledu
na zatížení vozu.
Partner Furgon je multifunkční a současně reprezentativní pracovní nástroj, který nabízí vysokou
efektivitu spojenou s kvalitou a hlavně odolnou
robustností. Díky obratnosti a praktickým detailům je každodenní používání velmi příjemné. ■
/pk/

vací dveře umožňují dobrou manipulaci v užších
prostorech. Výhodou při manipulaci s nákladem
je zadní nakládací hrana se dnem nákladového
prostoru a také šířka vlastního otvoru, která je
shodná s minimální vnitřní šířkou. Na redakční
test jsme měli variantu s oboustrannými bočními
zasouvacími dveřmi, ale v základu jsou dveře pouze
na jedné straně.
Jelikož je Partner stavěný dle požadavků profesionálních zákazníků, v nabídce je ve dvou
karosářských délkách 4,38 a 4,63 m. Kratší verze
disponuje nákladovým prostorem o objemu
3,3 m3 , kterou jsme měli k dispozici a delší
3,7 m3. U nákladového prostoru o rozměrech
d.1700 x v.1250 x š.1620 mm jsem ocenil jeho
pravidelný tvar i variabilitu. Nejenže umožňuje
v případě potřeby otevřít spodní díl dělicí stěny
a po jednoduchém překlopení sedadla spolujezdce do podlahy vznikne prostor na převoz
11/2012
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ekonomika
On-line leasingOvá
nOvinka prO dOdavatele
strOjů, zařízení
a dOpravní techniky
ČSOB Leasing přichází s novinkou: je první
společností na českém leasingovém trhu,
která je schopna být plně on-line jak
v místě prodeje u osobních a užitkových
automobilů, tak nově i u dodavatelů strojů,
zařízení a těžké dopravní techniky.
Díky nové generaci speciální SW aplikace eLine
umí nabídnout prostřednictvím internetové
e-komunikace komplexní SW podporu procesu volby financování, jeho kalkulace, schválení
a následné vytištění a uzavření smlouvy přímo
v místě prodeje. To vše souběžně s procesem
pořízení předmětu ze strany zákazníka.
„Inovace v této oblasti má potenciál vytvořit
zcela nový obchodní koncept spolupráce leasingové společnosti s distribučními partnery
– dodavateli těžké dopravní, komunální, manipulační či zemědělské techniky, ale i jakéhokoliv výrobního stroje. Budoucnost leasingových
služeb vidím v adekvátním integrování procesu
prodeje předmětů a leasingového financování
s pomocí moderních SW technologií,“ komentuje revoluční novinku výkonný ředitel pro obchod ČSOB Leasing Josef Rosenkranz.
Zákazník přímo v místě prodeje obdrží on-line kalkulaci akční či individuální nabídky
financování, a to u jakékoliv leasingem financované movité komodity od vozidla, kopírky,
manipulační, zemědělské techniky až po obráběcí a jiné stroje. Šetří tím čas i náklady na
cestování a není zatěžován přebytečnou administrativou. Podání žádosti o financování, její
schválení včetně optimálního namodelování
výše splátek podle svých potřeb a následné
uzavření smlouvy, vyřídí komfortně on-line
s ČSOB Leasing přímo u dealera/dodavatele.
Dodavatel může on-line bezprostředně po
schválení vytisknout a se zákazníkem ihned
podepsat smlouvu o financování. Má tak
k datu předání předmětu jistotu, že zákazník
má na pořízení předmětu prostředky. Zákazník zároveň s přejímkou předmětu podepíše
i dokumenty k aktivaci smlouvy o financování
– vše najednou a na jednom místě. Vzhledem
k tomu, že ČSOB Leasing podporuje rozvoj
elektromobility, totéž nově umožňuje také
spolupracujícím dodavatelům, kteří se rozhodli
prodávat elektromobily.
„S používáním on-line systému nemají naši partneři žádné dodatečné náklady. K jeho instalaci
nic nepotřebují, systém si na jejich počítačích
neukládá žádná data a nezatěžuje je, jedinou
podmínkou je přístup na internet a standardní
internetový prohlížeč. S jeho pomocí získávají
možnost zrychlit a podpořit své prodeje,“ doplňuje informaci o významné inovaci na leasingovém trhu Marta Slažanská, produktová
manažerka společnosti. ■
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průmysl se bOuří:
pOplatky za Oze jsOu
likvidační
Nebývale ostře vystoupili představitelé českého průmyslu
proti ceNám elektřiNy, které čekají spotřebitele v roce 2013
a ozNačili je za likvidačNí. a rozhodNě Nejde o záležitost,
Nad Níž by mohla vláda bezstarostNě mávNout rukou.
Firmy, jejichž představitelé se sešli 18. říjNa v ostravě, aby
jedNali o kritické situaci, zaměstNávají v součtu bezmála
100 000 lidí a mají souhrNNé tržby přes 400 mld. kč.

R

eprezentativní sestava Svazu průmyslu a dopravy, Svazu výrobců cementu, Sdružení automobilového průmyslu, Hospodářské komory
ČR, Sdružení velkých spotřebitelů energie, Svazu
chemického průmyslu, Národního strojírenského
klastru, Hutnictví železa a Odborového svazu KOVO
se sešla v Ostravě s jediným cílem: zabránit růstu
poplatků, který stát vybírá na podporu obnovitelných zdrojů energie (OZE). Zásadním problémem je
pro výrobce cena elektřiny. V ČR je pro průmyslové
odběratele kvůli OZE nejvyšší z celé Evropy. Na
podporu OZE bude přitom v příštím roce potřeba
vynaložit dalších zhruba 44 mld. Kč. V důsledku
toho by platba odběratelů měla vzrůst o dalších
46 %. Průmysl to označuje za likvidační.

Třetina zisku padne na OZE,
u energeticky náročných provozů více
než polovina
Zástupci oborových svazů a špičkových průmyslových podniků, jako jsou např. strojírenská skupina
Vítkovice, OKD, Unipetrol, ArcelorMittal Ostrava,
ŽĎAS nebo JIP – Papírny Větřní, se shodli na tom,
že podpora OZE ohrožuje pozici českého průmyslu
nejen z pohledu konkurenceschopnosti, ale také
existenčně. „Naprosto likvidační může být pro skláře
nebo papírenství. Pro strojírenství bude znamenat,
že podniky buď odejdou vyrábět jinam, nebo budou skomírat a propouštět. To, co musíme platit, to
už není ani desátek, ale feudální půlka,“ upozornil
Jan Světlík, prezident Národního strojírenského
klastru a šéf největší tuzemské strojírenské skupiny
VÍTKOVICE MACHINERY GROUP.
Průmysl odvádí na podporu OZE v průměru 29 %
zisku před zdaněním. „V energeticky náročných
odvětvích je tento ukazatel mnohem horší: hutnictví 50 %, chemie 56 %, sklárny 62 % a papírenství 63 %,“ uvedl Karel Šimeček, předseda
předsednictva Sdružení velkých spotřebitelů
energie. Generální ředitel a předseda představenstva Třineckých železáren Jan Czudek upozornil,
že na rozdíl od daní musí poplatky za OZE platit
i společnosti, které nejsou v zisku. Více než 52 %
firem odvádí na OZE více než 50 % zisku před
zdaněním. Platba na OZE překlopí 5 % firem
v roce 2013 do ztráty, přičemž 9 % společností
již ve ztrátě je.

Firmy se dožadují evropských
standardů
Podle oficiálních údajů (RES STUDY IFEC Europe)
platí srovnatelné průmyslové podniky ve Francii 5x
méně a v Německu dokonce 34x méně než v ČR, při
velkých odběrech (1000 GWh/rok) pak ve Francii 31x
méně. „Avizovaným navýšením platby v roce 2013
rozdíl oproti konkurentům ještě vzroste, a nelze ji
proto vnímat jinak než jako zkázonosnou,“ zaznělo
na jednání. Při osobních nákladech 900 000 Kč na
jednoho zaměstnance za rok připadá na 1 mld. Kč
odebranou z průmyslu na OZE asi 1100 ohrožených
pracovních míst. Podpora OZE tak při poplatku
44 mld. Kč v roce 2013 ohrožuje zhruba 44 000 lidí.
Reprezentanti průmyslu i Odborového svazu KOVO
jednohlasně chtějí, aby se stát začal chovat stejně
jako evropské země, které mají pro energeticky
intenzivní průmysl významné úlevy. Platba na OZE
je v nich různými způsoby snížena - většinou na 0,5
eura za MWh (Německo), nebo limitována na určitou
absolutní výši (Francie), případně je podpora OZE
hrazena přímo ze státního rozpočtu (Holandsko).
Od platby na OZE je osvobozena elektřina vyrobená
pro vlastní potřebu. „U nás se poplatek za OZE pro
průmysl chová v podstatě jako velmi progresívní daň
z přidané hodnoty,“ podotkl Jaromír Vorel, ředitel
jednotky Energetické služby UNIPETROL RPA.
Pro částečnou nápravu navrhují jednotlivé oborové svazy, komora a sdružení platbu průmyslu
na OZE zakonzervovat na současné výši a dále ji
nezvyšovat. K tomu by měl podle průmyslníků, ale
i odborníků na ceny energií, stanovit Energetický
regulační úřad odlišně výši platby na OZE podle
výše spotřeby. To vše především s ohledem na fakt,
že klesá konkurenceschopnost českého průmyslu,
který ale vytváří více než třetinu HDP ČR a je tak na
něm bezprostředně závislá životní úroveň obyvatel.
Se svými požadavky průmyslové svazy a sdružení seznámily také zástupce Ministerstva průmyslu a obchodu
a vedení Energetického regulačního úřadu.„V minulých
dnech už také zaslaly Svaz průmyslu a dopravy, Svaz
chemického průmyslu, Hospodářská komora a Sdružení
velkých spotřebitelů energie otevřený dopis premiérovi
Petru Nečasovi a vládě. Žádají v něm zásadní změnu
systému OZE,“ konstatoval viceprezident Svazu průmyslu a dopravy ČR, ředitel pro personalistiku a vnější
vztahy ArcelorMittal Ostrava Jan Rafaj. ■
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Vyplatí se originální náhradní díly?
Většina renomovaných značkových výrobců se neustále setkává s argumentací, že náhradní
díly jsou příliš drahé, a neznačkové poskytnou stejnou službu. Společnost STILL není výjimkou, ale její argumenty proč se vyplatí naopak investovat do výrobcem certifikovaných dílů
by uživatele manipulační techniky, kterou dodává, měly přesvědčit, že „nejsme tak bohatí,
abychom si mohli dovolit pořizovat levné věci“. A v době charakterizované neustálým úsilím
o snižování nákladů to platí dvojnásob.

Levný materiál
kvalitu nezaručí
Druhým aspektem originálních náhradních
dílů je samotná kvalita
materiálu používaného
pro výrobu a vhodné
výrobní procesy a prostředky v kvalitních
podmínkách. Na kopírovaných a neoriginál-

N

a počátku každého sériově vyráběného vysokozdvižného vozíku předcházejí léta vývoje.
Od designové přes rozvojovou fázi a různá
testování až k nulté sérii, na kterou navazuje již plná
výroba daného typu vozíku. Vozíky během tohoto
vývoje prošly celou řadou životnostních a bezpečnostních testů. Tím ovšem testování nekončí, sbírají
se nové podněty od servisních techniků v terénu,
podněty zákazníků při jejich konkrétním využívání
stroje atd. Vývoj tak nadále pokračuje a nasbírané
podněty jsou poté zpětnou vazbou do výrobních
závodů k eliminaci případných problémů a inspirací pro zdokonalování jednotlivých komponentů
celého vysokozdvižného vozíku. Alternativní výrobci
nemohou dosáhnout takového testování kvality
svých produktů, jaké je u originálních náhradních
dílů a proto zodpovědný výrobce nabízí zákazníkům
pouze kvalitní a prověřené díly.

ních náhradních dílech lze najít při porovnávání
s originály drobné rozdíly již pouhým okem. Jde
např. o malé prolisy, drobné tvarové odchylky nebo
rozměrové odlišnosti. Dalším rozdílem, který už
ale není zřejmý na první pohled, je používání nižší
materiálové specifikace, zřejmě z důvodu jednodušší lisovatelnosti, k dosažení nižší náročnosti
lisovacího zařízení. To vede ke snížení nákladů, ovšem na úkor kvality daného komponentu v jeho
životnosti. Pouhé kopírování originálního náhradního dílu nepřináší požadovaný účinek v životnosti
a kvalitě komponentu, je nutno dodržet i správný

osobní erp strážce pro manažery
dáVá aktuální přehled o firmě
Firma Premier system rozšířila funkčnost svého ERP systému o modul E-agent, který charakterizuje jako „osobního strážce“, jenž manažerům nabízí možnost pravidelného zasílání
přehledu stavu vnitropodnikových procesů na zadanou e-mailovou adresu.
Ocení jej zejména manažeři, kteří tráví hodně času
na cestách. E-agent dokáže rychle upozornit na
blížící se problém, např. ztenčující se stav skladových zásob, které je třeba doplnit, zaslat e-mail
s avízem pro neuhrazené faktury s blížícím se datem splatnosti apod. Postará se rovněž o obsluhu
pravidelně se opakujících úloh jako zálohování
systému, automatický import a aktualizace dat

z databázových systémů nebo synchronizaci dat
s propojeným e-shopem.
Funkce modulu spočívá v plně nastavitelném zasílání přehledů o dění ve firmě na e-maily oprávněných zaměstnanců. Díky široké dostupnosti chytrých mobilních zařízení mají tak aktuální informace
k dispozici kdekoliv (uživatel nemusí mít na svém
počítači nainstalován klientský program Premier

technologický postup vyžadující přesné nástroje,
použití správných materiálů a dodržení výrobní
tolerance. Originální náhradní díly jsou vyráběny
na výrobních linkách vysoké kvality, mají přísné
kontroly kvality a používají nejnovější technologie.
Dalšími výhodami originálních náhradních dílů jsou
garance funkční spolehlivosti, zajištění odpovědnosti za náhradní díly, komplexní záruky, a to, že
komponenty jsou v souladu se všemi zákonnými
a bezpečnostními předpisy.

Úspory jsou jen fiktivní,
ale riziko reálné
Spousta lidí si v dnešní době neuvědomuje, že u používání neoriginálních náhradních dílů je vysoké riziko.
Reálné náklady a reálné riziko není měřeno hodnotou
většinou levnějšího neoriginálního náhradního dílu,
ale v nákladech při vzniklých poruchách. Neoriginální
náhradní díly nesou vyšší riziko a úměrně tomu vznik
vyšších nákladů ohledně kratší doby životnosti, nižší
produktivitě a možnosti častějšího selhání. Dalším
problémem je používání některých originálních
a některých neoriginálních náhradních dílů ve vozíku.
Při tomto využití, nejen, že jsou ukončeny všechny
záruky poskytnuté výrobcem a případným servisem,
ale dochází i ke zkreslování vlastností a vzniku potencionálních poruch daného stroje.
Pokud bychom se tedy měli vyjádřit k počáteční
otázce, zda použít originální náhradní díly, pak ANO,
protože dávají jistotu, že vozík bude v pořádku, optimálně a bezpečně sloužit. Čili sečteno a podtrženo:
ve finálním pohledu zjistíte, že jsou Vaše náklady
NIŽŠÍ i přesto, že se vydáte cestou nákupu originálních náhradních dílů, které jsou bohužel mnohdy
kvůli důvodům zmíněným v tomto článku „dražší“
než neoriginální náhradní díly. ■
Karel Strnad, STILL ČR

system a nemusí být ani v systému registrován).
Každý ze zaměstnanců firmy využívající ERP systém Premier si může snadným způsobem navolit
z jaké oblasti podnikového dění chce přehledy
dostávat, a stejně tak lze zvolit objem zasílaných
informací. Ty na e-mail přicházejí v požadovanou
dobu a umožňují tak např. připravit se na základě
požadovaných dat na nový pracovní den nebo pravidelnou poradu. U větších společností lze přehledy
zasílat na základě začlenění uživatelů do skupin
(např. účtárna, sklad, prodej apod.).
Vše podstatné je zpracováno v přehledné podobě
do jednoduchých grafů a tabulek. Zaměstnanci tak
nejsou zbytečně zahlcováni stovkami nerelevantních
dat, nemusí údaje složitě dohledávat, filtrovat, odpadá
i nutnost zpracovávání analýz. Nastavení systému
je snadné a obejde se bez asistence IT technika. ■
11/2012
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EVROPSKÁ KOMISE VYHLÁSILA POLITICKÝ
A LEGISLATIVNÍ PROGRAM PRO EVROPSKÝ PRŮMYSL
Evropská komise dne 10. října 2012 vydala rozsáhlý soubor návrhů politických a legislativních
návrhů na podporu průmyslu. Dokumenty jsou pokračováním a dalším rozvinutím strategie
Evropa 2020, která je nosným programem pro všechny oblasti jednotného trhu EU.
Předložený soubor materiálů obsahuje celkem tři
dokumenty:
● Sdělení o průmyslové politice (zaměřuje se
na podporu krátkodobých cílených investicí do
klíčových odvětví průmyslu, ve kterých očekává
Evropská komise vysoký růst);
● Srovnávací přehled pro rok 2012 o konkurenceschopnosti průmyslu členských států;
● Zprávu o konkurenceschopnosti Evropy
v roce 2012 (identifikuje příležitosti ke zlepšení
konkurenceschopnosti evropského průmyslu).

Sdělení o průmyslové politice:
Silnější evropský průmysl pro růst
a hospodářskou obnovu
Evropa musí podle Evropské komise ve 21. století
zvrátit oslabování významu průmyslu v Evropě. Za
tímto účelem je podle Komise nutný komplexní
politický a právní přístup, který se zaměří na investice a inovace, ale rovněž na jednotný trh, obchodní politiku, politiku pro malé a střední podniky,
politiku hospodářské soutěže a politiky v oblasti
životního prostředí a výzkumu. K těmto cílům se
zaměřuje i Sdělení Evropské komise, které bylo
vydáno pod názvem „Silnější evropský průmysl pro
růst a hospodářskou obnovu (Aktualizace sdělení
o průmyslové politice)“.
Evropa podle Sdělení potřebuje zvrátit oslabování
významu průmyslu v 21. století, přičemž dodává, že
okamžitá opatření by měla přispět ke zvrácení současného trendu poklesu ze současné úrovně HDP
EU ve výši 15,6 % až na 20 % do roku 2020. Komise
proto navrhuje řadu prioritních legislativních a politických opatření na podporu investic do nových
technologií, pro zlepšení podnikatelského prostředí,
pro přístup na trhy a k financování, zejména pro
malé a střední podniky, a k zajištění vzdělání pro
potřeby průmyslových odvětví.
Strukturálně Sdělení především navrhuje vytvořit
partnerství mezi EU, jejími členskými státy a průmyslem, aby se dramaticky urychlily investice do
nových technologií a aby Evropa získala konkurenční náskok. Komise proto navrhuje zaměřit se
v oblasti průmyslové politiky na následující oblasti:
1. Vytvoření rámcových podmínek pro podporu nových investic, urychlení přijímání nových
technologií a podpora účinných využívání zdrojů.
Legislativně do této oblasti zařadila technické předpisy a pravidla vnitřního trhu, jakož i doprovodná
opatření, jako projekty v oblasti infrastruktury, výzkumu a vývoje a inovační projekty. Jako první krok
se v tomto sdělení navrhuje šest prioritních oblastí
vyžadujících okamžitá opatření
a) pokročilé výrobní technologie,
b) klíčové technologie,
c) ekologické výrobky,
52
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d) udržitelná průmyslová politika a politika pro
odvětví stavebnictví a suroviny,
e) čistá vozidla a
f ) inteligentní sítě.
2. Zlepšení fungování vnitřního trhu, přičemž
zvláštní pozornost je podle Komise potřeba
věnovat otevření mezinárodních trhů. Komise
se soustředí na vybrané okruhy, kde lze podle ní
rychle dosáhnout významného zlepšení: zlepšení
vnitřního trhu zboží, podporu podnikání v oblasti
jednotného digitálního trhu, který by měl podle
očekávání růst do roku 2016 o 10 % ročně, ochranu
práv duševního vlastnictví a další podporu internacionalizace malých a středních podniků EU ve světě
(ve střednědobém horizontu se má dosáhnout
zvýšení na 25 %, a to z 13 %).
3. Přístup k finančním prostředkům. Zlepšení
poskytování úvěrů prostřednictvím lepšího využívání a zacílení veřejných zdrojů, včetně zdrojů EIB,
která by měla rozdělit 10 až 15 mld. EUR v dodatečných půjčkách pro malé a střední podniky, a strukturálních fondů, a dále uvolněním soukromých fondů
díky odstranění legislativních překážek pro fondy
rizikového kapitálu a usnadnění přeshraničních
operací prováděných menšími společnostmi.
4. Zvýšení investic do lidského kapitálu a dovedností. Komise hodlá v této oblasti podporovat
spolupráci zaměstnavatelů, pracovníků a příslušných orgánů prostřednictvím vytvoření evropských
rad pro odvětvové dovednosti, znalostních aliancí
a aliancí odvětvových dovedností.
V zájmu těchto opatření hodlá Komise sledovat tři
klíčové oblasti:
● Investice
V roce 2011 dosáhla tvorba hrubého fixního kapitálu jako podíl na HDP 18,6 %, přičemž v roce
2007 dosahovala 21,25 % HDP. Investice do zařízení
v současné době činí 6 až 7 % HDP. Ke zlepšení
produktivity a zavádění nových technologií by mělo
dosáhnout předkrizové úrovně a růst udržitelně
tempem přesahujícím 9 % HDP až do roku 2020.
● Obchodování na vnitřním trhu
Obchod se zbožím na vnitřním trhu tvoří v současné době téměř 21 % HDP. Na posíleném vnitřním
trhu by tato míra měla činit 25 % do roku 2020.
● Malé a střední podniky
V souladu s cíli Komise týkajícími se trhu v oblasti
stěžejní iniciativy „Digitální agenda“ by se počet
malých společností zapojených do elektronického
prodeje měl zvýšit a do roku 2015 dosáhnout 33 %.
Poměr malých a středních podniků vyvážejících na
vnitřním trhu v roce 2009 činil 25 %. Střednědobým cílem je dosáhnout toho, aby malé a střední
podniky byly činné na trhu mimo EU stejně jako
v rámci vnitřního trhu.

Ke konkurenceschopnosti průmyslu
České republiky
V rámci zprávy – jako doplnění východisek zvýšení
konkurenceschopnosti členských zemí je jistě zajímavé
zmínit, jak si stojí ve srovnávací analýze ČR. Podrobnosti
v tomto ohledu představuje výše uvedený Srovnávací
přehled pro rok 2012 o konkurenceschopnosti průmyslu členských států. V návaznosti na to uvádíme
vybrané části této zprávy zaměřené kritické body v ČR.
Inovace
Innovation Scoreboard 2011 řadí Českou republiku
mezi umírněné inovátory, neboť dosahuje podprůměrných výsledků. Cílenější soubor národních
priorit v oblasti výzkumu, vývoje a inovací bude
předložen vládě během roku 2012.
Jedním z hlavních problémů v České republice
je podle Komise nedostatečná spolupráce mezi
odvětvími výzkumu a podnikání. Je důsledkem
zejména malé připravenosti výzkumných organizací
na spolupráci s podniky (např. často chybí kodex
upravující otázky práva duševního vlastnictví za
účelem transferu technologií), nízké horizontální
mobility mezi výzkumnými organizacemi a podniky,
ale i nízké poptávky po smluvním výzkumu ze strany
podniků. Pro dlouhodobou spolupráci mezi podniky
a vysokými školami nejsou k dispozici příslušné
nástroje. Určitý pokrok se očekává od „středisek
odbornosti“, která mají být zakládána pro středně
a dlouhodobé projekty a mají být plně financována
státem. Bylo by prospěšné zavést systém pro hodnocení a přidělování finančních prostředků, jenž by
odměňoval nejlepší vědecké a technologické týmy.
I když Národní program reforem 2012 odkazuje na
činnosti, jež byly v tomto ohledu zahájeny, jejich
výsledky se očekávají až na konci roku 2013.
V ČR se projevuje nedostatek rizikového kapitálu
na podporu inovativních podniků. V této souvislosti
je příznivě vnímáno, že vláda schválila akciovou
společnost, jejímž cílem je podporovat zřizování
nových malých a středních podniků a rozvoj inovativních společností a společností zaměřených na
oblast technologií.
Průmyslová politika
Česká republika je jednou z energeticky nejnáročnějších zemí v EU, a to zejména v důsledku vysoké
náročnosti svého průmyslu a nepříznivé skladby
zdrojů energie. V roce 2010 činil podíl obnovitelných
zdrojů energie 9,2 % hrubé konečné spotřeby energie.
Existuje záměr rozšířit dvě stávající jaderné elektrárny.
V září 2011 byl přijat druhý národní akční plán energetické účinnosti. Přijetí dlouhodobé energetické politiky
vlády a politiky pro změnu klimatu však bylo odloženo,
a tyto strategické dokumenty mají být předloženy
v roce 2012. Cíl energetické účinnosti proto nebyl
dosud stanoven. Ke zpožděním došlo rovněž u řady
změn právních předpisů navržených v roce 2011.
Podnikatelské prostředí
Cílem ČR je snížit do roku 2020 administrativní zátěž
podniků o 30 % oproti stavu v roce 2005, přičemž
průběžného cíle 25 % má být dosaženo do konce
roku 2012. Poslední údaje svědčí o tom, že bylo
dosaženo snížení o 22,6 %, přičemž 295 povinností
podávání informací bylo omezeno či zrušeno.

legislativa a právo
Podle cíle české vlády, by mělo do konce roku 2015
využívat elektronických služeb veřejné správy 50 %
obyvatel a 95 % podniků. Podle údajů z roku 2010
elektronické služby veřejné správy využívá 91 %
podniků a 22 % občanů. I když se jedná o značný
pokrok, systém stále ještě nedosáhl plné funkčnosti,
např. soudy stále vyžadují listinné kopie. Národní
program reforem 2012 rovněž uvádí projekty elektronických právních předpisů (e-právo) a elektronických zákoníků (e-sbírka), s cílem zjednodušit
přístup k právním předpisům. Cílem českých orgánů
je dokončit tento projekt do roku 2015. Pokud jde
o otázku snadnosti zakládání nových podniků, ČR
v tomto směru dobrých výsledků nedosáhla (Podle
zprávy Světové banky „Doing Business Report 2012“
trvá založení podniku v ČR 20 dnů. Česká vláda však
ve svém vyjádření Světové bance uvedla, že se jedná
o zastaralé údaje. Údaje o zakládání podniků, jež
zveřejnilo GŘ pro podnikání a průmysl EK uvádějí,
že k založení společnosti v ČR je zapotřebí 15 dnů).
ČR si vede velmi dobře, pokud jde o délku a náklady
spojené se získáním licencí, neboť míra složitosti získávání licencí je v jejím případě ve všech ohledech
(počet licencí, délka a náklady) vůbec nejnižší ve
srovnání s jinými zeměmi. Oproti tomu dosahuje ČR
špatných výsledků, pokud jde o platební morálku,
neboť mezi roky 2010 a 2011 se zvýšilo průměrné
opoždění plateb, a to jak u soukromého, tak i u veřejného sektoru. Vysoká je rovněž celková hodnota
neuhrazených plateb, přičemž ztráty se pohybují ve
výši 3,1 % plateb z celkového obratu v roce 2011.
České právní předpisy se v současnosti uvádějí
do souladu se směrnicí o opožděných platbách
a vstoupit v platnost by měly v roce 2013.
Přístup k financování zůstává jedním z hlavních
problémů, na něž poukazují čeští podnikatelé, ze-

jména v počátečních fázích financování. V ČR dosud
nefungovaly nástroje, jako jsou např. podpůrné
fondy a fondy pro rizikové kapitálové investice.
Národní program reforem ČR 2012 však stanovuje,
že nové podpůrné fondy a fondy rizikového kapitálu
určené pro financování nově vznikajících inovativních podniků budou ustaveny na konci roky 2012.
Konkrétním problémem je pak požadavek na jmenování v případě notářů. Přes rozsudky Soudního
dvora odmítla ČR zrušit požadavek české státní
příslušnosti v případě notářů. Rovněž existuje 335
vázaných profesí (oproti průměru EU, který činí
152), přičemž 25 z nich je v oblasti podnikatelských
služeb (oproti průměru EU, jenž činí 13).
Veřejná správa
Podle ukazatele Světové banky dosahuje celkový výsledek výkonností veřejné správy v ČR nižší hodnoty
než je průměr v EU, přičemž ukazuje, že vnímání
kvality veřejných služeb a uplatňování politik je
oproti průměru EU nižší. Bodové hodnocení týkající
se kvality institucí, regulačního rámce a efektivity
a stability veřejné správy je nízké ve všech ohledech.
Ukazatelé týkající se korupce však dosahují značně
nižších výsledků oproti průměru EU, což znamená,
že korupce stále představuje hlavní problém.
V tomto ohledu a zejména ve vztahu k podukazateli, jenž se týká „odklonu veřejných finančních
prostředků“, považuje většina z dotazovaných tento
typ korupce za velmi běžný.
Systém netransparentního zadávání veřejných zakázek je jedním z významných hledisek, na něž se
zaměřuje protikorupční strategie. Nesoulad s ustanoveními o veřejných zakázkách měl dopad na strukturální fondy a došlo k přerušení řady operačních
programů. Dne 1. dubna 2012 vstoupil v platnost

Štítky pro nové pneumatiky
Podle nařízení Evropské unie bylo zavedeno povinné označení nových pneumatik standardizovaným štítkem (obdobně jako u elektrospotřebičů), které nabylo účinností dnem 1. listopadu
2012. Nová legislativa se týká pneumatik pro osobní, lehké nákladní a nákladní automobily.
V Evropě tak musí být povinně označeny štítkem
všechny nové pneumatiky vyrobené po 1. červenci
2012 v souladu s předpisem EC/1222/2009 ve třech
důležitých oblastech. Standardizovaný štítek, který
je podobný energetickému značení u spotřebičů,
poskytne pro spotřebitele cenné informace o bezpečnostní charakteristice výrobku. Účelem značení
je zvýšit bezpečnost, zlepšit hospodárnost a šetrnost k životnímu prostředí v silničním provozu.

Základní parametry na štítku

Valivý odpor – ovlivňuje spotřebu pohonných
hmot u automobilů, má přímý vliv na životní
prostředí. Na štítku je hodnota valivého odporu
vyjádřena písmeny od A do G. Tomu odpovídá
zařazení pneumatik do výkonnostních úrovní. Písmeno A značí nejlepší pneumatiky ve své kategorii,
zatímco nejméně výkonné bude značit písmeno G.
Posun o jednu úroveň by měl odpovídat zvýšení
spotřeby o 2,5–4,5 %. Rozdíl mezi úrovní A a G
u osobních automobilů by měl být nejméně 7,5 %.

Přilnavosti na mokru – důležité kriterium z hlediska bezpečnosti. Vyjadřuje přilnavost pneumatiky
na mokré vozovce, protože pneumatiky s největší
přilnavostí zabezpečují nejkratší
brzdnou dráhu. Přilnavost na
mokru je vyjádřena písmeny od
A do F, přičemž A vyjadřuje největší přilnavost (tedy nejkratší
brzdnou dráhu) a F nejnižší.
Posun o jednu úroveň by měl
odpovídat prodloužení brzdné dráhy z rychlosti 80 km.h-1
o jednu až dvě délky vozu, tedy
3 až 6 m. Mezi A a F by měl být
rozdíl v brzdné dráze 18 m.
Vnější hlučnost – má vliv
na kvalitu životního prostředí
a měří se v decibelech. Jednotlivé úrovně jsou značeny počtem černých oblouků vedle
symbolu pneumatiky. Jedna

nový zákon o veřejných zakázkách. Ačkoliv je tato
reforma důležitým krokem vpřed, zásadní otázkou
zůstává řádné prosazování a provádění. ČR rovněž
stále ještě potřebuje plně vyřešit otázku anonymního
vlastnictví akcií, k čemuž by mělo dojít v roce 2012.
Taková forma vlastnictví společností může vést při
zadávání veřejných zakázek ke střetům zájmů, a to
i ve vztahu k využívání strukturálních fondů.
Pokud jde o dodržování daňových předpisů a správu
daní, dosahuje složený ukazatel výrazně nižší hodnoty,
než je průměr EU. To platí jak v případě časové náročnosti pro vypracování daňového přiznání, tak i pro
administrativní náklady. Zátěž spojená s dodržováním
daňových předpisů je v případě podniků relativně
vysoká. Daňová právní úprava v ČR byla označena za
jeden z hlavních problémových faktorů pro podnikání.
ČR dosud nepřijala zákon o státní službě, který by
podpořil stabilitu a efektivitu veřejné správy, přičemž
jeho přijetí bylo v minulosti několikrát odloženo.
Aktuálně měla být konečná verze předlohy zákona
vládě předložena do 30. září 2012, přičemž má nabýt
účinnosti od 1. ledna 2014. Jeho přijetí je také jednou
z hlavních podmínek pro využívání strukturálních
fondů v novém programovém období 2014–2020.

Závěr
Je zřejmé, že průmyslová politika je Evropskou komisí
vnímána jako komplexní problém, zasahující celou
oblast vnitřního trhu. Její plány – jakkoliv ambiciózní,
o jejichž reálnosti lze mnohdy pochybovat, přesto
nepostrádají jasně stanovený cíl a kroky, jak ho dosáhnout. I toto „málo“ by snad stačilo, pokud by se přeneslo do vnitrostátních politik jednotlivých členských
států EU. Jistě však bude aplikace těchto programů
zkouškou soudržnosti EU, ale také sounáležitosti jednotlivých členských států k EU jako celku. ■ /pm/

značí nejnižší hlučnost odpovídající hladině hluku
nejméně 3 dB pod připravovaným limitem. Tři
budou odpovídat maximální hodnotě na úrovni
předepsaného maxima, které bude postupně vstupovat v platnost od letošního roku do roku 2016.
Tři parametry uvedeny na štítku lze považovat za
velmi důležité z bezpečnostního i enviromentálního
hlediska. Nicméně existuje několik dalších důležitých kritérií, která by rovněž měla být zvažována
při posuzování vlastností pneumatik a na která by
se měli spotřebitelé zaměřit. Jde
např. o odolnost vůči aquaplaningu, ovládání na suchu a na
mokru nebo délka brzdné dráhy
na suché vozovce.
Povinné štítkování se nevztahuje
na pneumatiky pro motocykly,
protektorované pneumatiky,
dojezdové rezervní pneumatiky,
závodní a profesionální off road
pneumatiky, pneumatiky s hroty
nebo s rychlostním indexem nižším než 80 km.h-1, pneumatiky
určené na vozidla s první registrací před 1. říjnem 1990 a pneumatiky na ráfek s průměrem
menším než 254 mm, nebo
větším než 635 mm. ■
11/2012
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kaleidoskop
robotičtí pomocníci hanDicapoVaných
Výzkumníci z japonského Technologického institutu v Čibě vyvinuli
robotický invalidní vozík, který
pomocí čtyř poháněných kol a pěti
os dokáže stoupat i do schodů.
„Nejefektivnější způsob, jak se pohybovat po zpevněných plochách, je
používat kola jako auto, ale u tohoto
robotického vozíku se kola v případě
potřeby mohou stát nohami,“ komentují schopnosti vozítka jeho tvůrci.
Normálně jede vpřed pomocí kol, ale
pokud se ocitne před překážkou, jako
je např. stupňovitá bariéra, příkop
nebo schod, může se přes ni dostat
pomocí kráčecího mechanismu, který
využívá kola jako nohy. K posouzení
velikosti a vzdálenosti překážky pomáhají senzory. Pokud čidlo detekuje
potřebu kroku, robot vypočítá, zda
mohou být kola zvýšena stabilně,
a pokud ano, robot zvedne své nohy.

Kromě toho dokáže v situaci, kdy se
potřebuje otočit, kola seřadit a rozšířit
stabilizátory na každé straně, což mu
umožňuje obíhat v kruhu a pohybovat se i ve velmi úzkých prostorách.
Vysokou manévrovatelností se vyzna-

Docent Masaharu Komori z Graduate
School Kyoto University of
Engineering, řídí Permoveh

čuje i invalidní vozík zkonstruovaný
vývojáři z Kjótské strojírenské univerzity pod označením Personal Mobile
Vehicle (Permoveh). Jeho inovativní
kola umožňují pohyb ve všech směrech (může jezdit i diagonálně nebo
se otočit na místě a pohybovat se
v libovolném směru
stejným způsobem,
jako umožňuje lidská
chůze), což usnadní
vozíčkářům pohyb ve
stísněných prostorech,
jako jsou výtahy a přeplněné kanceláře.

Vybité baterie už nejsou problém
Komu se někdy nestalo, že se jeho
mobilnímu zařízení vybily baterie?
Romain Lecarpentier přišel s nápadem, jak tento problém vyřešit.
Jeho společnost Gidophone nabízí
a instaluje po celém světě interaktivní nabíjecí stanice pro dobíjení
mobilních zařízení ve veřejných
prostorách jako jsou nádraží, letiště, nákupní centra apod.
Fungují podobně jako hotelový trezor:
po zadání bezpečnostního kódu se otevřou dvířka, pod nimiž je prostor, kde lze
zařízení dobít buď pomocí dobíjecího
kabelu nebo indukcí. Pro vyzvednutí zařízení je nutno znovu zadat stejný kód.
„Dobíjecí stanice musí nabízet velkou
míru zabezpečení, protože v mobilech
si lidé ukládají velmi cenné a důležité informace,“ vysvětluje Lecarpentier.„Zna-

menalo to vyřešit i základní technický
požadavek: stav zámku se nesmí samovolně změnit, musí zůstat uzamčený
nebo odemčený, a to i v případě ztráty
napájení. Elektromagnetické zámky nebyly vhodné z hlediska spolehlivosti,
nakonec padla volba na mechanický
elektronický rotační zámek Southco
R4-EM. Řízení mikroprocesorem je
pružné, lze nastavit různé funkce, kdy
se zámek zavře, kdy otevře a jaké jsou
výjimky. Pro ovládací signál lze využít
bezkontaktní čipové přístupové karty,
rádiové dálkové ovládání, digitální, kabelem připojenou klávesnici, magnetické karty, biometrické čtečky apod.“
Stanice jsou kompatibilní se všemi
mobilními zařízeními: telefony, tablety, přehrávači MP3, herními konzolemi, fotoaparáty atd. ■

DesignoVá nabíječka pro elektromobily

kompatibilní s technologií inteligentních sítí, která uživatelům umožňuje
využívat levnější tarify a vyhnout se
zbytečnému dobíjení vozidla v době
největší špičky. Design lze přizpůsobit
tak, aby byl sladěn s okolní výzdobou,
nebo proveden ve firemních barvách.
Síťová verze nabíječky, která bude k dispozici na začátku roku 2013, bude pracovat se službou připojení WattStation
Connect a bude splňovat potřeby provozovatelů parkovišť, správců vozových
parků a obcí, které vyžadují větší kontrolu nad spotřebou energie nebo inteligentní funkce potřebné k inkasování
plateb a monitorování využívání. ■

Ve svém výzkumném středisku na
Technické univerzitě v Mnichově
představila společnost GE nástěnnou verzi nabíječky WattStation.
Nabíječka WattStation Wall o rozměrech
60 x 40 x 15 cm podporuje nejčastěji
používané konektory pro elektromobily
v Evropě, USA a Japonsku a je kompatibilní se všemi hlavními typy evropských
dobíjecích přípojek. Tato kompaktní jednotka je vhodná pro použití v interiéru
i exteriéru a díky masivní konstrukci je
odolná vůči dešti, sněhu a dokonce
i ledu. Aby se zabránilo neoprávněnému
54
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použití, je možné nabíječku zapínat a vypínat také ze samostatného přepínače.
Nabíječka může být připojena i na
současné systémy řízení energie a je

Další koncept elektrického invalidního
vozíku budoucnosti představila japonská firma Whill. Její projekt vypadá
jako obří sada sluchátek - dva kruhové
náboje na vnější straně kol jsou spojeny zakřiveným rámem. Po uzamčení náboje na kolech řídí uživatel
náklonem těla ve směru,
kterým chce jet. Vozítko
funguje trochu jako
známá dvoukolka Segway. Rychlost a otáčky
kola lze upravit, vozíky
mohou dosáhnout max.
rychlosti 20 km.h-1. ■

multifunkční stylus:

telefonujte z pera
Příslušenství tabletů Samsung rozšířila zajímavá novinka: bluetooth (BT)
stylus, který kromě psaní lze použít
také k volání. Samsung tablety Note
mají integrovanou funkci pro volání,

ale vzhledem k velikosti tabletu, je
tato funkce využívaná jen okrajově.
K pohodlí volání by měl přispět BT
stylus, který lze s tabletem bezdrátově propojit a využít jej jako sluchátko. Má v sobě zabudovaný bluetooth, mikrofon s funkcí regulace
hlasitosti, redukce hluku a ozvěny,
nabízí i vibrační vyzvánění. ■

kaleidoskop
VSTUPNÍ BRÁNA S VESTAVĚNÝM
DETEKTOREM VÝBUŠNIN
Firmy Hitachi a Signal Nippon ve
spolupráci s Universitou Yamanaši
vyvinuly prototyp vstupní brány
s vestavěným systémem detekce
nebezpečných látek pro využití
ve veřejných zařízeních, jako jsou
letiště.
Systém efektivně zjišťuje i nepatrné
částečky, které se zachytí na identifikačních kartách, dokladech, nebo
přenosných zařízeních používaných
jako palubní vstupenky. Pak pomocí
vestavěné technologie může během 1–2 s detekovat přítomnost

výbušných látek, pokud by s nimi
kontrolovaná osoba přišla do styku.
V posledních letech došlo k potřebě
zajistit bezpečnost a ochranu v ob-

lasti dopravních služeb a zabránit
přenášení nebezpečných látek např.
do letadel. Bezpečnost letu se výrazně zvýší, pokud by bylo možné
kontrolovat cestující u nástupní
brány, posledního bodu kontroly před vstupem do letadla, ale
vzhledem k tomu, že branou musí
projít v krátkém intervalu i několik stovek cestujících, byl čas potřebný pro běžné detektory kovů
a rentgenovou inspekci problém.
Prototyp odbavovací brány využívá
technologii hmotnostní spektrometrie, která dokáže detekovat přítomnost nebo nepřítomnost výbušných
látek během okamžiku. To umožňuje současně kontrolovat palubní

vstupenky i cestující na přítomnost
výbušných sloučenin. Pomocí této
metody je možné provádět kontrolu 1200 cestujících za hodinu, což
může významně přispět k plynulému
průchodu osob při odbavení bezprostředně před nástupem, a nabídnout
zvýšenou bezpečnost bez ovlivnění
pohodlí. ■

Díky novému plavidlu, vytvořenému jihokorejskou firmou Raonhaje, si bude moci dopřát zážitky
jako kapitán Nemo s minimálním
potápěčským či námořním výcvikem prakticky každý.
Elektricky poháněné plavidlo Ego
Compact s podvodním pozorovacím
prostorem s průzory z 20mm akrylového skla (200krát odolnějšího než
běžné sklo) je prezentováno a tech-

nicky označováno jako první kompaktní „polo-ponorka“ (semi-submarine) na světě, protože všechny
části plavidla nejsou pod hladinou.
Design vypadá spíše jako ponton
s průhledným vodotěsným prostorem zavěšeným pod středem lodi. To
umožní posádce vidět pod vodou,
aniž by se muselo plavidlo úplně
potopit. Výrobce udává maximální
rychlost plavidla 4,9 uzlů a dobu

Foto: Raonhaje

ELEKTRICKÁ MINIPONORKA
I PRO „SUCHOZEMSKÉ KRYSY“

Výlet pod vodní hladinu není s „poloponorkou“ EGO žádný problém, a nebude potřeba ani kapitánský výcvik

výdrže baterií 8 hodin plavby. Jako
první byl vyroben dvousedadlový
model, ve vývoji je však i „rodinná“

čtyřmístná verze. Díky maximálnímu
uplatnění řídících prvků z automobilu je řídit EGO podle jeho tvůrců
stejně snadné jako řídit automobil
– např. místo akceleračního táhla
používaného u lodí je použit klasický
plynový pedál jako u auta, plavební
kurs lze snadno intuitivně ovládat
a kontrolovat směrovým přepínačem. Vysoké manévrovatelnosti
plavidla pomáhají i plně otočné
pohonné jednotky typu POD místo
tradičního kormidla, obdobné jako
systémy používané u obřích luxusních vyhlídkových lodí. ■

Novinky z nakladatelství GRADA ● Novinky z nakladatelství GRADA ● Novinky z nakladatelství GRADA
Nakladatelství GRADA v edici Technická elita národa přináší příběhy
známých i méně známých jedinců české historie, vynikajících představitelů historie našeho automobilového průmyslu. Čeští autoři popisují
osudy konstruktérů, techniků, vedoucích pracovníků nebo přímo závodníků, kteří přispěli k věhlasu našeho průmyslu i domácího motorizmu.

Jaroslav Juhan
– Život bez brzd

Jan Králík
Jaroslav Juhan (1921) patří k nejúspěšnějším československým automobilovým závodníkům v celé his-

torii našeho motoristického sportu,
stal se světoběžníkem a mimořádnou osobností v automobilovém
oboru. Své jméno spojil mimo jiné se
značkou Porsche a Lotus, jeho blízkými přáteli byli pětinásobný mistr
světa F 1 Juan Manuel Fangio, Louis
Chiron a řada dalších významných
osobností. Byl to Juhan, kdo v roce
1953 přivedl značku Porsche na
tehdy nejdelší a nejtěžší automobilový závod – Carreru Panamericanu.
Také jeho zásluhou zdobí nejostřejší sportovní vozy značky název
tohoto pekelného závodu. Ve svém
vyprávění vzpomíná také na svého
bratra Františka Juhana (1914-1992),
našeho nejvýznamnějšího předválečného motocyklového závodníka.

Oba se po komunistickém puči rozhodli nezávisle na sobě opustit republiku. Také proto se ani o jednom
z nich neobjevila čtyřicet let až do
roku 1989 prakticky žádná zmínka.
Knížka se to snaží alespoň trochu
napravit. / 160 stran, 319 Kč

Antonín Vitvar
– 20 let na Jawě a Nortonu

Jan Vitvar
Kniha přináší vzpomínky dědy Antonína Vitvara na jeho jezdeckou kari-

éru od roku 1926 do roku 1955, v níž
se odráží předválečná historie firmy
Jawa a poválečný vývoj našeho motorismu. Komentované vyprávění
je doprovozené málo známými
informacemi uchovanými ve Vitvarově archivu a unikátní obrazovou
dokumentací, především vesměs
nikdy nepublikovanými dobovými
fotografiemi. Fascinující kariéra Antonína Vitvara a zasvěcený vhled
do historie našich předválečných
motocyklových závodů za ujme
každého motoristického fandu
i zájemce o historii motorismu.
/ 112 stran, 289 Kč
Knihy lze objednat na:
GRADA Publishing, a.s.,
U Průhonu 22, 170 00 Praha 7
tel.: 234 264 401, info@grada.cz.
Pro podrobnější seznámení s vybraným titulem nabízí nakladatelství na
www.grada.cz kromě možnosti
objednání také možnost prohlédnutí
až 20 % většiny svých publikací.
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CO SE PSALO PŘED 51 LETY
V POPULÁRNÍM TECHNICKÉM
MĚSÍČNÍKU „SVĚT TECHNIKY”
Indukcí k čištění olejů
Haváriím motorů a mechanismů lze úspěšně bojovat elektronovým přístrojem, který vyrobili v USA.
Tento přístroj hledá v olejích piliny a částečky kovů,
které se mohou dostat do motorů a způsobit zadření a pod. ■

Automat na poště
Novinka, která byla prezentovaná na jedné římské výstavě. Je to vlastně počítač mincí, který
třídí a balí peníze. Jiný automat třídí dopisy
podle adres, které čte tzv. elektronové oko. ■

Televizní telefon

Přenos zpráv z vesmíru

Jedná se o nové zařízení, které už bylo v USA
dáno do sériové výroby. Zařízení umožňuje
telefonujícím, aby se při rozhovoru viděli. ■

Jedním z nejdůležitějších činitelů při vypouštění
umělých družic a kosmických sond je spojení. Jeho
význam bude vzrůstat ještě více v době, kdy na
těchto umělých tělesech bude vesmírem létat člověk.
Spojení je potřeba pro tři hlavní úkoly: kvůli dálkovému ovládání, předávání naměřených hodnot a pro
přenos zpráv. Má-li být spojení s družicí oboustranné,
lze je uskutečnit buď na jedné frekvenci po sobě,
nebo na dvou frekvencích, z nichž jedna slouží pro
příjem a druhá pro vysílání. Nejdůležitějším úkolem
pro sdělování ve vesmíru je přenos zpráv. Pro tyto
účely se vyvíjejí spojovací družice pasivní a aktivní.
Pasivní, nebo-li odrazné, jsou tělesa, které mají hladkou odraznou plochu a slouží jen k všesměrovému
odražení signálu vyslaného z pozemní stanice. Aktivní
družice zachycený signál zesílí, zpravidla změní jeho
frekvenci a vyšle na Zemi. Spojení se hodnotí podle
množství přenášených informací, které je závislé
na šířce pásma, na útlumu jako funkci vzdálenosti
a frekvence, na výkonu vysílače, citlivosti přijímače
a na anténním zisku vysílacích a přijímacích antén.
Pasivní družice je poměrně jednoduché zařízení.
Např. Echo I. tvoří balón z plastické hmoty o průměru 30 m. Je vytvořen z pruhů tlustých 13 tisícin
milimetrů, na kterých je nastříkaná odrazová hliníková vrstva o tloušťce 0,00022 mm, která zaručuje

Na mezirepublikovém trhu
V Moskvě byl otevřen mezirepublikový trh spotřebního zboží, galanterie, hraček a jiných drobností.
Středem pozornosti se stal malý tranzistorový přijímač pro dvě pásma. ■

Přímo do ouška bude hrát tranzistorové rádio, které je tak malé, že že se bude moci nosit
v uchu. Za tři až čtyři týdny, když se baterie
vybije, se přístroj odloží a nahradí jiným. Přijímač
bude nastaven na jednu stanici. ■

Největší válcovací trať na světě

Naplněný balón pasivní spojovací družice Echo I.

Pro Magnitogorský metalurgický kombinát
smontovali strojníci Novokramaterského závodu
největší válcovací trať. Je určená pro studené
válcování těžkých ocelových ignotů do váhy
25 tun. Trať je doplněna speciálním svařovacím
agregátem, který vyválcované pásy kovu svařuje
do nekonečného pásu. ■

98 % odrazivosti. Obíhá ve výši kolem 1600 km nad
povrchem Země. Udržovat spojení prostřednictvím
tohoto balónu je dost obtížné. Přijímací a vysílací
stanice, vzdálené od sebe více než 4000 km, musí
být po celou dobu činnosti přesně nasměrovány
na balón. Spojení má vysoký útlum, který je způ-
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Schéma činnosti pasivní spojovací družice

sobený cestou nezesíleného signálu tam a zpět.
Aktivní družice jsou značně složitější, protože kromě
přijímače a vysílače je zapotřebí zařízení pro zesílení
signálu a zařízení pro orientaci antén do příslušného směru.
Dříve než pro přímý přenos se jistě dočkáme aktivních spojovacích družic pro sdělování telefonních a dálnopisných zpráv a pro přenos rozhlasu
a televize mezi zvláště vybavenými stanicemi. Jde
o otázku krátkého času, kdy se věda a technika
vypořádá s problémy a kdy bude možné přenášet
televizní programy po celé Zemi. Zárukou toho je
také skutečnost, že využití kosmické retranslace
bude mnohonásobně levnější než doposud. ■

Stroj na jámy
Do hloubky 800 m lze prorazit jámu širokou až
8,75 m razicím strojem. Ten byl zkonstruován
v Uralském závodě těžkého strojírenství. ■

Samovytápěcí stěny
V Moskevského ústavu chemické technologie vypracovali zajímavou metodu vytápění bytů a provozních místností. Specialisté použili polymerových
materiálů, které dobře propouštějí elektrický proud
a vylučují teplo. Vytápěcími tělesy byly polymerové
lišty tloušťky 3 mm a šířky 0,7 m. Každý list se skládal
ze tří vrstev. Střední vrstva byla z přírodního nebo
syntetického vulkanizovaného kaučuku doplněného speciálními přísadami s kovovými elektrodami
v podobě tenkých pásů šířky asi 2 cm. ■

Rádio do ucha
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Schéma činnosti aktivní spojovací družice
s okamžitým předáváním zpráv prostřednictvím
směrových antén

Kombajn pro železnici
Stroj na ukládání železničního svršku zhotovili
v Ústavu železniční dopravy v SSSR. Několik
agregátů tohoto strojového kombajnu rovná
podvaly, připevňuje k nim koleje, které následně
svařuje, podvaly podbíjí štěrkem a pod. ■

retro – relax
Pneumatický výtah

Obr mezi dalekohledy

Polský inženýr Adam Bilevič sestrojil pneumatický
výtah, který se pohybuje po dvou vertikálních
rourách. Písty namontované do rour jsou spojeny
s výtahem. Při vhánění vzduchu do potrubí se výtah
vytlačuje vzhůru a při vypouštění vzduchu z potrubí
začne okamžitě klesat. ■

Pronikání do stále větších hloubek vesmírů a pozorování stále slaběji
zářící hvězdy a mlhoviny vyžaduje stále dokonalejší přístroje, dalekohledy
a čočkové refraktory.
Proto byla nedaleko universitního města Jeny, v Tautenburgu, vybudována jedna z nejmodernějších hvězdáren na světě pro astronomickou
a astrofyzickou laboratoř Německé akademie věd v Berlíně. Byla vybavena
univerzálním dvoumetrovým zrcadlovým dalekohledem, jejíž hlavní
zrcadlo parabolického tvaru má průměr 200 cm. Zhotovit hrubý skleněný
odlitek pro hlavní zrcadlo ve sklárnách Schott v Jeně bylo náročnou
operací. Muselo se tavit sklo s nízkým koeficientem tepelné roztažnosti
a vlastnosti skla musely být v celém skleněném bloku homogenní. Zpracování vyžadovalo zrcadlový povrch bez bublin. Upevnění hotového
zrcadla muselo být bez jakýchkoliv pokřivení. Vlastní montáž přístroje
ve hvězdárenské kopuli observatoře je malým technickým zázrakem. ■

Vyhrajte vstupenky
do NTM

Elektronový hudební nástroj
New Yorská laboratoř American Institute Electrical
Engineers vyvinula nástroj, který nahradí orchestr
i sólisty. Pomocí elektronek a tranzistorů „vyrábí“
každou myslitelnou zvukovou frekvenci v jakékoliv
síle a zabarvení. Teoreticky je možné napodobit
například hlas slavného Carusa. ■

Uplatnění radioizotopů

Na rychlé neutrony

V hutních závodech se jimi zjišťovali například zdroje
nečistot v ocelích, podmínky přechodu síry z paliva do
roztaveného kovu, určovala se životnost mlecích kovů
v kulových mlýnech, přechod síry ze železa do strusky
atď. Velký podíl na zvládnutí těchto úkolů mají pracovníci Výzkumného ústavu hutnictví železa v Praze.
Na snímku laborantka ústavu zakládá radioaktivní
preparát do olověného krytu měřicího přístroje. ■

Laboratoř neutronové fyziky Spojeného ústavu
jaderných výzkumů v Dubně u Moskvy byla
obohacena unikátním experimentálním zařízením - impulsním atomovým reaktorem, který
pracuje s rychlými neutrony. Jde o jediný reaktor
na světě, který periodicky pracuje v nadkritickém režimu. ■

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.

2
Vyluštění sudoku z minulého čísla TM 10/2012:
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Vylosovaní luštitelé sudoku z minulého čísla:
Karel Jarolín, Jihlava
Sandra Volná, Tábor
Jana Salavová, Praha
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výstavy a veletrhy – soutěž
13.–15. 11. Mnichov, Německo:
ELECTRONICA 2012 – 25. ročník
mezinárodního veletrhu průmyslové
elektroniky. Komponenty, systémy,
aplikace pro elektrotechnický průmysl. Pořádá: Messe München GmbH.
Info: Expo Consult+Service, tel.: 545
176 158, fax: 545 176 159–160, e-mail:
info@expocs.cz, www.expocs.cz
13.–16. 11. Mnichov, Německo:
HYBRIDICA 2012 – 3. mezinárodní
veletrh pro vývoj a výrobu hybridních
prvků a lehkých hybridních řešení. Pořádá/info: Messe Munchen GmbH, tel.:
+49 (89) 9 49-2 07 20, fax: +49 (89) 9 49-2
07 29, e-mail: newsline@mesee-muenchen.de, www.mesee-muenchen.de
15 –17. 11 Praha – Výstaviště, ČR:
CZECHBUS –středoevropský vele-

trh autobusů a autobusových služeb. Zdůrazněné téma: Inteligentní
autobusové systémy pro města IBSC
(Intelligent Bus systems for Cities). Pořádá/info: Incheba Praha, tel.: 220 103
111, fax: 233 377 217, e-mail: info@
incheba.cz, www.incheba.cz
16.–18. 11 Marche-en-Famenne, Belgie: ENERGIES+: výstava zaměřená
na úspory energie a udržitelnou výstavbu. Pořádá/info: Mapcom Events,
tel.: +32 (0) 4 223 17 76, fax: +32 (0) 4
223 17 86, e-mail: info@mapcom.be,
www.mapcom.be
20.–24. 11. Praha – Výstaviště, ČR:
AQUA-THERM PRAHA, mezinárodní veletrh vytápění klimatizace,
sanitárních technologií měření a regulace. Porádá/info: Progres Partners

Advertising, tel.: 224 213 905, fax:
224 235 033, e-mail: info@ppa.cz,
www.ppa.cz
21.–22. 11. Paříž, Francie: FORUMLED
EUROPE – fórum a expo věnované
LED technologiím, jejich novinkám
a aplikacím v nejrůznějších oborech.
Pořádá/info: CDO, tel.: +33 (0)4 37 40
31 61, fax: +33 (0)4 37 40 31 69, e-mail:
contact@cdo-enevts.com, www.carpuba.com
27.–30. 11. Frankfurt, Německo: EUROMOLD, světový veletrh forem,
nástrojů a aplikací pro jejich výrobu.
Pořádá/info: Messe Frankfurt GmbH,
tel.: +49 69 7575-0, fax: +49 69 757564 33, e-mail: info@messefrankfurt.
com, www.messefrankfurt.com

SOUTĚŽ PRO PŘEDPLATITELE
Z nově příchozích objednávek předplatného (včetně obnovených) losujeme každý měsíc
tři předplatitele, které odměníme věcnými cenami.
PRO LISTOPADOVÉ VYDÁNÍ JSME VYLOSOVALI:
Jelenek, Praha; Petra Čechová, Liberec; Martin Paták, Kašperské Hory
Tibor Jelenek
Ceny do soutěže – outdoorové LED svítilny – poskytla společnost OSRAM, která již více než
100 let vyrábí světelné zdroje pro lidi na celém světě. Výrobní závod OSRAM ČR leží v Chráněné
krajinné oblasti Jeseníků, také proto je hlavní prioritou firmy péče o životní prostředí při veškeré
činnosti. Environmentální politika OSRAM ČR je v souladu s environmentální politikou celého
koncernu, jež má hlavní sídlo v Mnichově. V širokém portfoliu výrobků společnosti najdeme
jen kvalitní a prověřené výrobky, které jsou známy svým vynikajícím designem. O tom také
svědčí prestižní ocenění Red Dot Award 2012. Jde o jedno z největších a nejvýznamnějších
ocenění v oblasti designu na světě.

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: .................................................................................................................................................................................................................
Adresa: ..........................................................................................................................................................................................................................................
IČO: ...................................................................................................................... Tel.: ................................................................................................................
Počet výtisků: ....................................... od: ...................................... e-mail: .................................................................................................................
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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■
■

■

Jaderná energie,
energetika
Průmyslová logistika
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s redakcí BusinessCar)
Spotřební elektronika
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