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» Vídeňské veletrhy 2016:
ve znamení digitalizace

Po úspěšném obnovení tradice průmyslových veletrhů
ve Vídni před dvěma lety dokázal letošní ročník, že to byl
krok správným směrem. V souladu se současným světovým
trendem byl jak SMART AUTOMATION WIEN,
tak INTERTOOL ve znamení digitalizace.
Klasické výrobní postupy byly přeměněny digitálními technologiemi do internetu
věcí (IoT), v němž stroje, zařízení, nástroje a produkty spolu vzájemně samostatně
komunikují. V této digitalizaci se nachází Rakousko v rámci států Evropské unie
uprostřed žebříčku. Toto umístění uvádí
nedávno prezentovaný DESI Index (Digital Economy and Society Index), onlinový instrument k měření pokroku členů

Evropské unie na cestě k digitální ekonomice a společnosti. Země jako Japonsko,
USA a Jižní Korea jsou o značný kus napřed.
Christoph Schneider, vedoucí sekce
hospodářské politiky Rakouské obchodní komory uvítal v rozhovoru s novináři, že „infrastruktura, jež je pro digitalizaci nutná, už existuje“. Kritizoval však, že
je nedostatečně využívaná. Zatímco u vedení firem panuje mnohdy nedostatek

dobré vůle, u lidí ve výrobním procesu
chybí informace.
Existují samozřejmě výjimky, jež potvrzují pravidlo. Dokladem toho byly právě
dva letošní jarní veletrhy v rakouské metropoli. Celá plejáda rakouských podniků
se mohla pochlubit úspěšným nasazením
digitalizace.
Veletrh Intertool je zaměřený na technologie výroby v kovozpracovatelském průmyslu a důraz se klade na obráběcí stroje
a nářadí. Souběžně s ním probíhal veletrh
automatizace SMART Wien. Areál v Prateru přivítal 250 vystavovatelů. Vídeňské veletrhy rozhodně nejsou lokální akcí, protože se zde představili jak klíčoví
hráči v oboru, tak nové společnosti. Termín konání byl vybrán velmi vhodně, totiž

krátce po největším průmyslovém veletrhu v Hannoveru, takže vystavovatelé mohli rakouskému publiku snadno aktuálně
představit žhavé novinky.
Důraz kladli organizátoři na mladou generaci. Ve výstavních halách převažovali
studenti středních a vysokých škol. Osvědčila se novinka letošního ročníku, a sice
možnost bezplatného vstupu. Vstupenka
se mohla stáhnout prostřednictvím online
registrace na webových stránkách. S vytištěnou vstupenkou nebo se vstupenkou
ve svém Smartphonu pak návštěvníci rovnou prošli vstupními turnikety na veletrh.
Další výhodou nového systému vstupu byla výrazná úspora času, který vystavovatelé věnují pozvání svých zákazníků.
Pokračování na str. 3
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Editorial | Aktuality
Trumpův Twitter

Mgr. Petr Jechort
redaktor

Americké primárky se pomalu chýlí k závěru a je již téměř jisté, že letos
na podzim se o prezidentský post utkají republikánský kandidát Donald
Trump a demokratka Hillary Clintonová. Po tom, jak významnou roli sehrála nová média v předvolební kampani současného prezidenta Baracka Obamy v letech 2008 a 2012, není sporu o tom, že nemalou měrou ovlivní i letošní volby. Donald Trump je již delší čas velmi aktivní na Twitteru a na americké politické scéně patří k nepříliš početné skupině politiků, kteří jej používají
poněkud „lidovějším“ způsobem, tedy bez politického žargonu a jen s minimální autocenzurou. To však k získání většiny amerických voličů zdaleka
nestačí. Cílem závěrečné fáze kampaně totiž je, aby prezidentský kandidát
přiměl co nejvíce svých přívrženců k tomu, aby své přesvědčení dali prostřednictvím voleb veřejně najevo, ale zároveň aby se vyvaroval toho, aby
stylem kampaně zaktivizoval i své více či méně latentní oponenty.
Pokud tedy dosud byl internet Trumpovou vcelku dobře fungující politickou zbraní, brzy by se mohl proměnit v jeho Achillovu patu. Podle některých totiž bude Trumpovou velkou chybou, bude-li se i nadále domnívat, že prezidentská volba bude probíhat stejným způsobem jako primárky.
Trump totiž bude muset přesvědčit i vlažné voliče, na které by jeho twitterový uragán nemusel platit, ba naopak, mohl by je spíše znechutit. Twit
ter je ale svou strukturou a uživatelským rozhraním, které může být pro
ty, kteří jej běžně nepoužívají, i hůře srozumitelné, ideálním místem pro
sdělování bombastických a značně zkratkovitých zpráv. Názory umírněné
a nuancované jsou tam obvykle vytěsňovány hrubými invektivami a zanikají v primitivně vedených hádkách. Aby se tedy jeho prostřednictvím
Trump prezentoval v nějaké přemýšlivější podobě, proto z povahy věci dosáhnout nelze. Pro Trumpovy slogany typu „Postavme zdi proti imigrantům!“ či „Zakažme muslimům vstup do země!“ se toto médium velmi dobře hodí, k složitějšímu vysvětlování subtilních politických problémů však
rozhodně vhodné není.
Naopak v táboře Hillary Clintonové podle zpráv amerických médií pracují s digitálními daty v intencích Obamových kampaní. Týmy specialistů pečlivě analyzují údaje o voličích dostupné ve veřejných informačních
zdrojích nebo z online komunikací či získané při různých osobních setkáních. To jsou možná aktivity, které se na první pohled jeví jako poněkud nemístné až podezřelé, avšak mohou přispět k diferenciaci voličské masy. Z ní
tak mohou vystoupit konkrétní tváře, jež jako takové může politik oslovit
řečí s určitým obsahem a obejde se při tom bez politických floskulí a urážek. Otázka, zda něco takového dokáže i Donald Trump, však zatím stále
zůstává ve velmi temném stínu pochybností.
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Severské země, čestný host letošního veletrhu Svět knihy Praha, se rozhodly přinést na největší
tuzemský knižní veletrh svěží vítr a návrh své výstavní expozice zadaly studentům Fakulty architektury
ČVUT. Stánek navrhly Monika Fišerová a Markéta Rádková z Ateliéru Jaroš – Gonzalez a v hale
Průmyslového paláce na Výstavišti Praha Holešovice vzbudil zaslouženou pozornost

O Ekologického oskara
Celkem 286 projektů přihlásili doposud jejich autoři do letošního
8. ročníku soutěže Ekologický oskar.
Přihlášky jsou uzavřeny pro kategorie Obec, Kutil, Firma, Mládež a Stavba. Do kategorie Nápad, otevřené široké veřejnosti, mohou lidé své projekty přihlašovat až do 15. srpna.
Více než 200 projektů se letos
utká v 5 základních kategoriích
o prestižní ocenění. Projekty zaměřené na úsporu energií a ochranu přírody mohli lidé do soutěže
přihlašovat do 15. dubna. „Letošní
nová soutěžní kategorie Stavba za-

míchala oproti minulým ročníkům
s rozložením projektů. Ve prospěch
samostatné kategorie pro stavby
a rekonstrukce se přesunuly projekty dříve přihlašované jako Kutil
nebo Firma,“ vysvětluje Vladimíra
Glaserová z organizačního týmu
soutěže. Kategorie Obec a Mládež
si drží přibližně stejné množství
projektů jako v předchozích letech.
Jednotlivé projekty bude nyní posuzovat komise složená z odborníků na danou tematiku. O vítězi jednotlivých kategorií pak rozhodne
veřejné hlasování.

Vítězné digitální jednooké
zrcadlovky Nikon

easyJet testuje
chytré boty

Společnost Nikon Corporation
oznamuje ocenění dvou digitálních jednookých zrcadlovek Nikon,
D5 a D500, cenou Red Dot Award:
Product Design 2016, sponzorovanou německým designérským centrem Design Zentrum Nordhein
Westfalen.
Jde o ocenění světové třídy, které
je udělováno výrobkům uvedeným
v posledních dvou letech, jež se vyznačují výjimečností celkem 9 sledovaných parametrů, mezi které patří
inovativnost, funkčnost, ergonomie,
ekologie a odolnost.

Společnost easyJet, druhý největší
dopravce na pražském letišti Václava Havla, odhalila prototyp chytrých bot – nazvaných Sneakairs
– které by díky zabudované GPS
technologii mohly zákazníkům
pomáhat snadno objevovat nová
města a umožnily jim tak zkoumat okolí bez rizika, že se ztratí.
Nesou v sobě GPS technologii, která se přes Bluetooth připojí k aplikaci v chytrém telefonu a naviguje
nositele pomocí aktivace malých
vibračních senzorů.
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Centrum technologických informací a vzdělávání
– CTIV při Ústavu strojírenské technologie – ÚST,
Fakulty strojní ČVUT v Praze, v rámci programu
technického vzdělávání, připravilo

odborný seminář

DIAMANTOVÉ
A CBN ŘEZACÍ KOTOUČE

SK, HSS, kompozity, žáruvzdorné materiály,
titan, tvrdé slitiny, ferity

NORMY PRO
STROJÍRENSTVÍ NA ZÍTRA

TRUBKOVÉ DIAMANTOVÉ
VRTÁKY – 0,8 mm – 1,5 mm

Koná se 21. června 2016 na Fakultě strojní ČVUT
Technická 4, Praha 6 – Dejvice od 10 do 14 h.
Přihláška: Pavla.Tillingerova@fs.cvut.cz
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Kvalitní odborné a technické překlady
od zkušených techniků
(AJ, NJ, FJ, ŠJ, RJ, čínština a další jazyky)

Informační povinnost: Tímto informujeme subjekt údajů o právech vyplývajících ze zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů,
tj. zejména o tom, že poskytnutí osobních údajů společnosti Business Media CZ, s. r. o., se sídlem Praha 5, Nádražní 32 je dobrovolné,
že subjekt údajů má právo přístupu k nim, dále má právo v případě porušení svých práv obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů
a požadovat odpovídající nápravu, kterou je např. zdržení se takového jednání správcem, provedení opravy, zablokování, likvidace
osobních údajů, zaplacení peněžité náhrady jakož i využití dalších práv vyplývajících z § 11 a 21 tohoto zákona.

Ú www.odbornypreklad.cz
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Již 19. ročník exportní ceny hledá své vítěze

Vídeňské veletrhy
2016: ve znamení
digitalizace

Dnem 11. května byl zahájen 19. ročník soutěže Exportní cena DHL
UniCredit, která podporuje a oceňuje úspěchy českých vývozců.

Dokončení ze str. 1
Vystavovatelé, mezi nimi také Technická
univerzita Vídeň a další výzkumná a vývojová pracoviště, prezentovali například nasazení rozšířené reality do procesu údržby
a oprav, využívání virtuální reality při vývoji nových produktů a také možnosti dalšího
stupně automatizace a robotizace.
Letošní Intertool vedle prezentací vystavovatelů nabízel také celkem čtyři stěžejní
body programu. Patřila k nim speciální výstava Procesní řetězec, seminář ADVANCED
MANUFACTURING ve strojírenství a výrobě investičních celků, fórum AUSTRIAN 3D-

-PRINTING FORUM a 7. kontaktní setkání
platformy ZfP. (ZfP je zkratka pro Nedestrukční testování.) Tato metoda je téměř ve všech
průmyslových odvětvích nezbytným nástrojem kontroly kvality a řízení procesů v oblasti
systémů řízení kvality.
V Prátru se představily ve společné expozici agentury CzechTrade pod vedením její vídeňské filiálky čtyři české firmy:
H a S Lanškroun (měření a balení speciálních
senzorů a dalších elektronických i mechanických součástek), KDP Assembly z Děčína (kabelové propojky pro telekomunikace a medicínu), Alfun z Bruntálu (řezání kovových materiálů vodním paprskem) a Lambro Zlín (zpracování hutního materiálu například laserem).
Karel Sedláček, Vídeň
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I letos probíhá pod záštitou vládní agentury
CzechTrade. Soutěž založená společností DHL
Express hledá nejlepší exportéry v kategoriích
Malá společnost a Středně velká společnost.
Udělena bude také cena poroty pro Globálního exportéra, která hodnotí nárůst počtu států, do kterých společnost v posledních dvou
letech exportovala, nebo Exportér teritoria.
Kategorie Exportér teritoria se vyhlašuje
každoročně – vždy pro jiný světový region.
Letos bude vyhlášen nejúspěšnější exportér
do zemí, které jsou členy Sdružení zemí jihovýchodní Asie (ASEAN), jež tvoří Brunej, Filipíny, Indonésie, Kambodža, Laos, Malajsie,
Myanmar, Singapur, Thajsko a Vietnam.
„Jsou to trhy, které jsou zatím českými exportéry nepříliš prozkoumané. Loni na ně
směřovalo necelých 23 mld., což je jen 0,6 procenta vývozu. Ve chvíli, kdy jsou velké čínské
a ruské trhy v problémech, však tyto trhy skrývají pro české vývozce velký potenciál. Právě
na východě mohou totiž čeští výrobci plně
zúročit své zkušenosti ze západních trhů. Namísto subdodavatelských rolí běžných na vyspělých trzích se tak stávají hlavními dodavateli rozsáhlých investičních celků,“ řekl na tiskové konferenci v Praze při této příležitosti
Ing. Jiří Flégl, manažer strukturovaného exportního financování UniCredit Bank.
Neexportujeme jen do Německa
Pozitivním rysem je, že si umíme poradit
i s jinými trhy. Výhodou jsou naši vlastní konzultanti v regionech. Jsou vybaveni znalostmi
místního trhu i pro danou oblast jazykově.
Jaké jsou prognózy pro rok 2016?
„V řadě oborů lze ve světě v letošním roce
i nadále očekávat růst. Jsou ale odvětví, kde
se růst očekává s velkou dávkou opatrnosti, jako je například výroba oceli nebo výroba
energií,“ konstatoval na konferenci Ing. Martin

podmínky vlastnictví a hranici minimálního
vývozu. Základní hodnocení vývozců vychází z indexu vypočítaného jako násobek meziročního růstu exportu (rok 2014 a rok 2015)

Právě na východě mohou totiž čeští výrobci plně
zúročit své zkušenosti ze západních trhů. Namísto
subdodavatelských rolí běžných na vyspělých
trzích se tak stávají hlavními dodavateli
rozsáhlých investičních celků
Růžička, Country Manager úvěrové pojišťovny Coface Czech, která je současně také odborným garantem soutěže.
Kritéria soutěže
Agentura CzechTrade ocení také svého nejúspěšnějšího klienta a nejzajímavější exportní příběh. „Stejně jako v loňském roce chceme
i letos hlavně díky druhé zmíněné kategorii inspirovat další firmy ke vstupu na zahraniční trhy,“ vysvětlil Ing. Radomil Doležal, generální
ředitel CzechTrade.
Do Exportní ceny DHL UniCredit se mohou
přihlásit vývozci, kteří splňují dále uvedené

a podílu exportu na obratu firmy. Na základě
získaných výsledků jsou společnosti rozděleny do kategorií a je určeno jejich konečné pořadí v soutěži.
Soutěžní kategorie:
Malá společnost – kategorie je určena pro
malé firmy s maximálním počtem 50 zaměstnanců a s obratem do 300 mil. korun. Podíl zahraničního vlastníka ve firmě nesmí přesáhnout 49 procent, objem exportu v roce 2014
musel být minimálně 100 000 korun. Další
podmínkou je vznik společnosti před 1. lednem 2014.

Středně velká společnost – kategorie je určena pro středně velké firmy s maximálním počtem 250 zaměstnanců a obratem do 1,5 mld.
korun. Ani zde nesmí podíl zahraničního
vlastníka společnosti přesáhnout 49 %, objem exportu musel v roce 2014 činit minimálně 100 000 korun a datum vzniku společnosti
musí předcházet 1. lednu 2014.
Cena poroty – Globální exportér – v této kategorii je oceněn nejúspěšnější exportér mezi malými a středními společnostmi, u kterého podíl zahraničního vlastníka nepřesáhl 49 procent. Hodnotí se zejména nárůst
exportních destinací v posledních dvou hodnocených letech. Objem exportu do každého
uvedeného státu musel v letech 2014 a 2015
činit minimálně 100 000 korun. Za stát se
pro tyto účely považuje členský stát Organizace spojených národů.
Exportér teritoria – v této kategorii je oceněn nejúspěšnější exportér mezi malými
a středními společnostmi, a to podle průměrné složené míry růstu CAGR (Compoud Annual Growth Rate) zjišťované za poslední tři
roky. Výsledná hodnota ukazatele vypovídá
o tom, jakou má export do daného teritoria
dynamiku růstu. Pro letošní rok byl zvolen
region ASEANu (Brunej, Filipíny, Indonésie,
Kambodža, Laos, Malajsie, Myanmar, Singapur, Thajsko a Vietnam).
Nejúspěšnější klient CzechTrade – kategorie je určena pro klienty agentury CzechTrade, kteří za poslední rok deklarovali více
než jeden úspěšný exportní případ podpořeného vývozu. Hodnotí se celkový objem realizovaného obchodu.
Exportní příběh roku – kategorie je určena
pro klienty agentury CzechTrade. Její konzultanti vybírají klienta s nejzajímavějším
příběhem uskutečněného exportu, který
může inspirovat další firmy ke vstupu na zahraniční trhy.
Více informací o soutěži lze nalézt
na www.exportnicena.cz.
Milan Bauman

Huisman začal opět vyrábět horské dráhy

Česká společnost Huisman, tradiční výrobce vrtných souprav, lodních
jeřábů nebo pokládkových systémů,
se pustila do výroby částí horské dráhy. Zábavní atrakce bude přes 300 m
dlouhá a lidé na ní dosáhnou přetížení 3 G. Zakázka je určena pro vedoucí společnost na trhu zábavního
průmyslu Vekoma Rides Manufacturing. Výroba horských drah se vrací
do sviadnovského závodu po 10 letech.
Jedná se o další zakázku, kterou
sviadnovská společnost získala přímo, bez zprostředkování mateřskou
společností. „Čeká nás výroba sloupů a těles horské dráhy. Při sestavování jednotlivých částí je nejdůležitější zachování požadované přesnosti,
ve výrobním postupu je proto několik
fází měření,“ říká projektový koordinátor Tomáš Zamarski. Zaměstnanci

Huismanu stráví na zakázce přibližně
10 000 h práce.
Jedná se o komponenty závěsné
horské dráhy, která je oproti klasic-

3G
Takové přetížení
bude působit
na uživatele nové
horské dráhy.
ké dráze ukotvena k tělesu dráhy
z vrchní strany. Vyznačuje se vysokým bezpečnostním standardem
a ergonomickými sedadly. Horská
dráha se 13 zatáčkami bude dlouhá

360 metrů. Nejvyšší bod má zábavní atrakce ve výšce 15 metrů. Je složená ze 42 částí, největší kus má délku 11 metrů a váhu 5 tun. Návštěvníci
na ní zažijí přetížení maximálně 3 G.
Základní konstrukci horské dráhy
tvoří tři trubky – koleje a páteř, které
jsou navzájem svázané pomocí vazníků. Ty jsou na horské dráze rozmístěny na každém metru, je to obdobné
jako u kolejových pražců. Kompletní horská dráha je složena z několika desítek sekcí pospojovaných přírubami a do sebe přišroubovanými
spojkami.
Části zábavní atrakce opustí sviadnovský závod na konci dubna, kompletní horská dráha by měla být zprovozněna v druhé polovině roku 2016.
Česká společnost Huisman chystá v letošním roce i další vlastní zakázky, které souvisí se zábavním průmyslem.

O společnosti Huisman
» Je specialista v konstrukčním

navrhování a výrobě hi-tech
strojírenských výrobků s vysokou přidanou hodnotou.
» Mezi produkty firmy patří
ropné vrtné soupravy, pozemní a námořní jeřáby, zařízení
pro pokládání potrubí v moři a další.
» Výrobky společnosti Huisman míří výhradně na export do celého světa. Zařízení
ze Sviadnova je možné vidět
například v Mexickém zálivu, u pobřeží Afriky, na amerických ropných polích, v západní Austrálii nebo v Hongkongu.

» Ve spolupráci se společností

SAAB Czech společnost Huisman vyvinula simulátor vrtné soupravy pro zaškolování
vrtařů.
» Společnost je členem nadnárodní skupiny Huisman, která
je světovou špičkou v oboru
a působí v 6 zemích po celém
světě. Centrála společnosti je
v Nizozemsku.
» Huisman působí ve Sviadnově
od roku 1997. V České republice firma zaměstnává 700 pracovníků. Celá skupina Huisman má 2800 zaměstnanců.
» Ve Sviadnově se nachází moderní konstrukční a vývojové

centrum, ve kterém pracuje
120 techniků. Technici pracují v mezinárodních týmech
a jsou v kontaktu se světovou
technickou špičkou.
» V posledních dvou letech
prošel areál společnosti
ve Sviadnově rozsáhlou modernizací za více než 500 mil.
Kč. Firma vystavěla moderní
vývojové a konstrukční centrum, montážní halu a několik
dalších staveb.
» Spolupracuje se středními
technickými školami v Moravskoslezském kraji.
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Informujeme
Panasonic: nové regulátory teploty řady KT.R s vyšší odolností Profilové válečkové vedení LLU
Nástupci regulátorů řad KT KT2, KT4, KT7,
KT8 a KT9 jsou regulátory teploty řady
KT.R. Zájemci mohou těžit z pozoruhodného rozšíření nabídky funkcí, jako je – mimo
jiné – rychlé a snadné ovládání, zjednodušená konfigurace a funkčnost, čitelnost displeje a kompaktní design.
Nové a zdokonalené regulátory teploty
jsou k dispozici ve třech formátech: DIN

K vytvoření dobře fungujícího systému řízení teploty není zapotřebí příliš mnoho času a úsilí. Všechny požadované operace lze
nastavit pomocí tlačítek na čelním panelu
regulátoru.
Snadné programování
Programování je velmi snadné, díky nastavení v 9 krocích. Jednoduše se zadají po-

a tak je možné provádět mnohem jemnější
řízení vytápění.
Vestavěná funkce
automatického ladění
Tato vestavěná autoregulační funkce využívá metodu skokové odezvy. Při zvýšení
teploty se dopočítají nové PID konstanty.
Ty lze spočítat i tehdy, pokud k jejich generování nemůže být použita funkce automatické regulace. Pokud je vypnuta funkce řízení přímým spínáním, nemůže dojít k narušení optimální regulace teploty. Velmi
přesný režim PID regulace zaručuje přesnost ±0,2 % v celém rozsahu.
Další funkce

» Lepší čitelnost díky použití velkého

Produktivita a ekonomický úspěch každého
zařízení závisí především na kvalitě vybraných dílů lineárního vedení. Tyto díly často
rozhodují o tom, s jakým přijetím se zařízení setká na trhu, a tedy pomáhají výrobci získat konkurenční výhodu. Z toho důvodu musí umožňovat v největší možné míře přesné
přizpůsobení vedení požadavkům aplikace
a navíc v ideálním případě s využitím standardních dílů.
Nové lineární válečkové vedení s profilovou tyčí SKF řady LLU splňuje právě tyto
požadavky trhu: je nabízeno v několika základních velikostech, s různými vozíky a příslušenstvím, jakož i s různým předpětím
(T2 – 8 % z dynamického zatížení, T3 – 13 %
z dynamického zatížení), a v různých třídách

optimalizuje rozdělení zátěže do všech čtyřech hlavních směrů zatížení a je v souladu s normou ISO 14728. Toto nastavení nabízí zároveň vysoký stupeň flexibility při
projektování.
Schopnost pojmout vysoké zatížení a velké
klopné momenty umožňuje využití i ve velmi náročných aplikacích.
Optimalizované recirkulace ve spojení
s oběžnými drahami a uspořádání válečků
do O, umožňují spolehlivý stick-slip, bezproblémový provoz po celou dobu životnosti vodicích kolejnic.
Kolejnice jsou k dispozici v provedení s plastovými, ocelovými nebo mosaznými krytkami a s dírami pro montáž ze spodu. Ve spojení s přírubovými a kompaktními vozíky růz-

přesnosti (P5, P3, P01 a P001), a lze jej tedy
snadno přizpůsobit individuálním požadavkům. Vedení, které může pracovat v podstatě
s neomezeným zdvihem, nabízí možnost realizovat téměř jakoukoli konstrukci.

ných velikostí, tříd přesnosti a předpětí dokáže pokrýt více než 95 % všech aplikací.
Jednotlivé aplikace pracují s různými rychlostmi, rozdílnými požadavky na přesnost
a také v různých prostředích. Vedení SKF
LLU využívá modulární díly, které umožňují
vytvořit hospodárné řešení podle požadavků
konkrétní aplikace.
LLU profilové válečkové vedení, vozíky
i kolejnice jsou chráněny proti korozi a dají
se snadno skladovat i montovat (3 + 1). Všechny vozíky jsou opatřeny mazacími porty pro
manuální mazání nebo připojení k mazacím
systémům.
Vozíky jsou zcela uzavřeny těsněním s dvojitým břitem na obou koncích a podélným
těsněním podél kolejnice. Bylo prokázáno,
že těsnění je velmi účinné proti kontaminantům a má nízké tření.
Hlavní rozměry všech SKF profilů kolejnicových vedení jsou v souladu s normou ISO
12090-1. To umožňuje rozměrovou zaměnitelnost se všemi značkami ISO-kompatibilní.
SKF globální prodejní a distribuční síť dosahuje výborných výsledků v dostupnosti náhradních dílů a provozuschopnosti pro
všechny systémy po celém světě.

displeje.

» Prostorově úsporný design: jednotka má
hloubku pouze 60 mm.

48 × 48 mm, 48 × 96 mm a 96 × 96 mm. Dodržování osvědčených standardů pomáhá splnit požadavky trhu na nákladovou
efektivnost a nabízí hospodárnost i vysoký výkon.
Regulátor teploty je připraven k provozu
ihned po dokončení počáteční konfigurace řídicích hodnot. Často používaná i často měněná nastavení lze snadno upravit.

» Provedení s více vstupy.
» Stupeň krytí IP 66 (čelní panel je zcežadované hodnoty pro každý časový úsek.
Tím je zaručena plná flexibilita systému řízení teploty.
Jemná regulace vytápění
Nová řada KT.R pracuje se vzorkovací periodou 125 ms, která je poloviční ve srovnání s předchozími řadami. Proto je dosaženo dvojnásobné rychlosti oproti dřívějšku

la prachotěsný/odolnost proti stékající
a stříkající vodě ze všech úhlů).
» Pětimístný LCD PV/SV displej.
» Velká tlačítka pro snadné ovládání.
» Komunikační rozhraní RS485 (jen model KT4R).
» V souladu se standardy UL/c-UL a CE.
www.panasonic-electric-works.cz

Veřejné osvětlení pomůže řídit městskou dopravu
Efektivní řízení městské dopravy a snížení
nákladů na veřejné osvětlení. To jsou hlavní cíle projektu s názvem Inteligentní infrastruktura pro moderní město, který umožní
změnu svítidel veřejného osvětlení ve víceúčelová elektronická zařízení. Ta ušetří elektřinu a navíc díky moderním technologiím
poslouží ke sběru dopravních dat. Získané
informace nabízejí plynulejší řízení městské
dopravy.

V ýzkum a inovace v EU

„Jedinečnost navrženého řešení spočívá
ve využití svítidel veřejného osvětlení, která jsou přirozenou součástí městské zástavby, jako komunikačních a sběrných bodů. Ty
poslouží ke zvýšení plynulosti a bezpečnosti

dopravy v exponovaných místech,“ uvedl Petr Očko, předseda Technologické agentury
ČR (TA ČR), která podpořila projekt částkou
6,8 mil. korun z programu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje A LFA.
Ten výrazně přispívá k propojování světa
akademického výzkumu s podnikovou aplikační sférou.
Výzkum se mimo jiné zaměřil i na novou
optiku pro LED svítilny, které by měly zároveň sloužit jako komunikátory mezi sebou a jednotlivými uzly. „Budou obsahovat
elektroniku, takzvané profilové detektory, které budou schopné sledovat dopravní
proudy a zajišťovat sběr dat. Mají schopnost
průběžně vyhodnocovat stav dopravy například i rozeznávat havárie,“ vysvětlil profesor Zdeněk Kolka z Fakulty elektrotechniky a komunikačních technologií VUT
v Brně. „Pro eventuální potřebu zajištění
nejenom dopravní bezpečnosti obsahuje
jedna z námi navržených variant svítidla
i přehledovou kameru,“ dodal.
Samotná svítidla jsou konstruována na bázi moderní LED technologie

European Science TV and New
Media Festival 2016: výzva pro
příspěvky
EuroScience, EuroPAWS a Ciencia Viva,
organizátoři festivalu s udílením cen pro
televizní a mediální tvorbu v oblasti evropské vědy s názvem European Science
TV and New Media Festival 2016, jenž
proběhne v Lisabonu v listopadu 2016,
zveřejnili výzvu pro příspěvky, které budou oceněny v osmi kategoriích. Uzávěrka pro zasílání příspěvků je 3. 6. 2016.
Další informace: http://bit.ly/1Yhll4D.
9. výzva IMI2
Společná technologická iniciativa Inovativní medicína (IMI2) zveřejnila 9. výzvu k předkládání návrhů pro výzkumníky, kteří mají zájem účastnit se smluvního partnerství veřejného a soukromého sektoru. Výzva se týká 6 tematických
okruhů zaměřených na vývoj léčiv budoucnosti. Uzávěrka je 26. 7. 2016. Další
informace: http://bit.ly/1SOV92I.
Soutěž Copernicus Masters –
uzávěrka 18. července
Šestý ročník soutěže Copernicus Masters byl otevřen. MSP, start-upy, ale i pod-

www.techtydenik.cz

s originálně řešenou světelnou čočkou, která odstraňuje nedostatky dosavadních řešení. „Díky moderním technologiím bude
možné ovládat míru osvětlení, což přinese významné úspory elektrické energie,“

poznamenal Petr Novák ze společnosti
Miracle Group. Tato společnost se zabývá
budováním inteligentních zabezpečovacích systémů a systémů osvětlení pro obce
a města. V rámci projektu se podílela na výzkumu společně s firmou Osvětlení Černoch a pracovníky VUT v Brně a byla též
jedním z příjemců dotace. V současné době
podle něj probíhají pilotní instalace v menších obcích.

nikaví studenti a výzkumníci mohou
předkládat strategie podpořené udržitelným a inovativním podnikatelským záměrem na zpracovávání dat získaných
z družicového pozorování Země (Earth
Observation). Laureáti obdrží cenu v hodnotě 300 000 eur, zahrnující přístupové
údaje ke stávajícím databázím a možnost
využití další podpory. Uzávěrka soutěže
je 18. července 2016. Více informací naleznete na http://bit.ly/1dlL5dc.
Security Research &
Innovation Event 2016
Ve dnech 1. a 2. června 2016 se v Haagu koná konference s názvem Security Research
& Innovation Event 2016 (SRIE2016). Událost představuje pro průmyslové, vládní
a výzkumné instituce možnost posuzovat aktuální bezpečnostní výzvy v Evropě a pokrývá následující témata: terorismus, hraniční správu, kyberkriminalitu,
finanční vyšetřování, forenzní vědu a vesmír & bezpečnost. Jako součást konference organizuje Evropská komise každoroční
SRE (Security Research Event), kde budou
prezentovány nejnovější projekty v oblasti bezpečnosti. Více informací naleznete
na http://bit.ly/1ro3M8D.

Konference EMiT 2016:
Vznikající technologie
Ve dnech 2. a 3. června 2016 se v Barceloně koná konference k budoucím a vznikajícím technologiím (FET) Emerging
Technology Conference – EMiT 2016, pořádaná projektem Mont-Blanc. Odborní-

ci ze všech oblastí programování a výpočetní techniky budou mít možnost probírat aktuální vývoj počítačového hardwaru a věnovat se překážkám v oblastech
výpočetní dynamiky a počítačových
technologií, humanitních věd, energetické účinnosti a finančního modelování. Více informací o konferenci naleznete pod odkazem http://bit.ly/1UExmkN.

Hlavní segmenty, kde profilové
válečkové vedení nalezne své
uplatnění, jsou:
» Obráběcí a dřevozpracující stroje
» Manipulace s materiálem, jeřáby
» Tvářecí stroje
» Papírenský průmysl
» Tiskařské stroje
SKF Roller Profile Rail Guide LLU
» Vysoká tuhost pro lepší výrobní procesy
» Vysoké dynamické a statické únosnosti
při kompaktním designu
» Vynikající klidný chod
» Lepší běh a výkon
» Vozíky jsou kompletně utěsněny
» Delší životnost a snížení údržby
» Plná zaměnitelnost s ISO 12090-1 a globální dostupnost
LLU válečkové profilové vedení má čtyři řady válečků v uspořádání do O, se čtyřmi
oběžnými drahami ve sklonu 45 ° a s orientací směrem k vodicí základně. Toto uspořádání

Věda pro oběhové
hospodářství
Dne 16. 6. 2016 pořádá Nizozemská
organizace pro vědecký výzkum (Netherlands Organisation for Scientific
Research, NOW) v rámci nizozemského předsednictví v Radě EU konferenci
s názvem Věda pro oběhové hospodářství, která se uskuteční v nizozemském
Eindhovenu. Akce je zaměřena na podporu multidisciplinarity ve výzkumu
této oblasti. Mezi probíranými tématy
budou politiky a inovace v oblasti oběhového hospodářství. Další informace:
http://bit.ly/1NnX644.
MSCA 2016 Forum – Where
Business and Research
Talent Meet
Dne 29. června 2016 pořádá Evropská
komise v Bruselu konferenci Marie Skłodowska-Curie 2016 Forum – Where Business and Research Talent Meet. Cílem
akce je podpora kariérního rozvoje výzkumníků v průmyslovém a podnikatelském soukromém sektoru, jako dílčího cíle programu mobility MSCA H2020
(výzva Society and Entreprise IF, otevřená 12. 4. 2016). Konferenci bude možné

www.skf.cz

sledovat v přímém přenosu. Bližší informace: http://bit.ly/1QWauqU.
Konference Digital
Infrastructures for
Research 2016
Ve dnech 28. až 30. září 2016 se v Krakově koná konference Digital Infrastructures for Research 2016, organizovaná skupinou evropských e-infratruktur EGI,
EUDAT, GÉANT, OpenAIRE a Research
Data Alliance (RDA) Europe. Cílem akce
je podpořit širší přijetí služeb digitální
infrastruktury a podporovat inovace řízené uživateli. V souvislosti s konferencí byla otevřena výzva pro vědce, vývojáře a poskytovatele služeb, aby podali své
návrhy příspěvků v oblasti digitálních
infrastruktur. Uzávěrka pro předkládání návrhů na příspěvky je 3. června 2016.
Další informace: http://bit.ly/1ULReTN.

Více informací nabízíme na stránkách
České styčné kanceláře pro výzkum,
vývoj a inovace – CZELO (projekt
LE13018 finančně podpořený MŠMT
z programu EUPRO II) www.czelo.cz.
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Siemens na Hannover Messe 2016:
Digitální podnik je cestou k Průmyslu 4.0 pro firmy všech velikostí
V letošním roce Siemens opět zaujal na Hannoverském veletrhu největším individuálním stánkem.
Na ploše 3500 m2 podal přehled o komplexním portfoliu společnosti pod heslem
Ingenuity for life, kde tento anglický výraz má znamenat něco jako „být chytrý,
originální a invenční pro lepší život“. Doslova gigantický stánek Siemens představil řešení
a produkty z oblasti elektrifikace, automatizace a digitalizace. Vystavil i řadu novinek v distribuci
elektrické energie, automatizace a technologie pohonů, jakož i průmyslového softwaru.
Siemens o sobě říká, že dláždí cestu k průmyslové digitalizaci. „Abychom podpořili naše zákazníky na jejich cestě k dosažení Průmyslu 4.0, bez ohledu na velikost jejich společností a bez ohledu na to, ve kterém odvětví se realizují, zavázali jsme se
k dalšímu rozvoji našeho portfolia Digitálního podniku. Nyní jsme v pozici, kdy jim
můžeme nabídnout ještě více a ještě lepší
řešení, která uspokojí jejich potřeby,“ vy-

Dominantou letošní expozice byla série
„světelných krychlí“ zdůrazňujících hlavní témata: energie pro průmysl, aditivní
výroba, automobilový průmysl a optická
vlákna, což návštěvníkům poskytlo jednak grafickou ilustraci vybraných témat,
ale i přímé praktické zkušenosti. Nechyběl
ani průmyslový software. Mezi exponáty
byly například nové funkce plně integrované automatizace (TIA) Portál V14 a nové
Generální ředitel
společnosti Siemens
Joe Kaeser dal během
vládní prohlídky
veletrhu prezidentovi
Barackovi Obamovi
jako dárek golfovou hůl.
Nazvali ji stejně, jako
zněl slogan Obamovy
volební kampaně:
„Yes, we can!“

světlil člen představenstva společnosti Siemens Klaus Helmrich na tiskové konferenci v Hannoveru. Siemens pokračuje v rozšiřování své nabídky s novými nástroji, řešeními a produkty v rámci čtyř základních
stavebních prvků: průmyslového softwaru
a automatizace, průmyslové komunikace,
bezpečnosti a servisu.
Velkým tématem největšího hannoverského stánku byly konkrétní ukázky toho,
jak Siemens propojuje virtuální a skutečné světy a vytváří vysoce flexibilní, široce
dostupné a zasíťované „ekosystémy“. Jak
zpracovatelský, tak i diskrétní průmysl těží z integrace dat od vývoje přes výrobu až
po dodavatele. To dovoluje výrobním společnostem, aby reagovaly adresněji na individuální přání svých zákazníků, rychleji reagovaly na požadavky trhu a také snadněji vytvářely zcela nové obchodní modely.
„Bez ohledu na to, zda se díváme na velké
korporace nebo inovativní střední podniky, Siemens poskytuje svým zákazníkům
optimální podporu na jejich cestě směrem
k Průmyslu 4.0,“ řekl Helmrich.

pokrývajícími širokou škálu inženýrských
oborů, včetně dynamiky tekutin (CFD), mechaniky těles (CSM), přenosu tepla, dynamiky částic, proudění reaktantů, elektrochemie,
akustiky a reologie (STAR-CCM + a ostatní).
Během uplynulých 15 let Siemens průběžně rozšířil své portfolio softwarových
nástrojů, které tvoří Digital Enterprise
Software Suite. Spolu s průmyslovými komunikačními sítěmi, komplexním řešením zabezpečení a rychlým a chytrým vyhodnocováním velkých objemů dat na základě MindSphere – cloudového řešení
Siemens pro průmysl, má Siemens v nabídce již tolik nástrojů, že může své zákazníky plně podpořit v realizaci transformace
směrem k Digitálnímu podniku. Platforma
MindSphere, která využívá cloudové řešení SAP HANA, nabízí průmyslovým podnikům otevřenou infrastrukturu a umožňuje
zavádění nových digitálních služeb.
Plná integrace virtuálního
a reálného světa výroby
S Closed Loop Manufacturing Siemens
navíc nabízí svým zákazníkům konzistentní datový model, který propojuje jednotlivé pracovní kroky technologického
hodnotového řetězce a umožňuje obou-

automotive, je vysoce inovativní, vyznačuje se krátkými inovačními cykly a rozhoduje zde především jak rychle se nový produkt dostane na trh, ve zpracovatelském
průmyslu se každý úspěšný produkt vyrá-

Siemens představil své výrobkové portfolio na nejvýznamnějším průmyslovém
veletrhu na světě pod heslem Ingenuity for Life – Driving Digital Enterprise.
Návštěvníci získali přehled o komplexní nabídce společnosti a konkrétních
řešeních pro oblast elektrifikace, automatizace a digitalizace
bí dlouhá léta – například léky. V oblastech
průmyslového softwaru a automatizace se
tedy požadavky těchto dvou sektorů poměrně výrazně liší.
Každé řešení musí být přesně přizpůsobeno měnícím se potřebám různých průmyslových odvětví. Zejména ve zpracovatelském průmyslu jsou řešení, připravená
přesně na míru, životně důležitá. „Úspěšná digitalizace průmyslu závisí na přes-

verze inženýrského softwaru Comos, systém procesního řízení Simatic PCS 7 nebo
simulační software Simit. V oblasti energetického managementu Siemens představil
dvě nové řady jističe 3VA z portfolia Sentronu v souladu s americkými standardy a UL
shodou a modulární vícekanálový měřicí
systém typu 7KT PAC1200.
Expanze v průmyslovém
softwaru
Základní kameny dnes již velmi širokého portfolia průmyslového softwaru položil Siemens v roce 2007, kdy získal akvizicí společnosti UGS CAD systém (NX) a PLM
software (Teamcenter). Dalším milníkem
byl rok 2012 a akvizice společnosti LMS,
se kterou přišly do stáje Siemens produkty
zaměřené na simulaci a testování (LMS Vir
tual Lab, Imagine Lab, Test Lab).
Společnost udělala v tomto roce další rozhodující krok ve směru rozšiřování své nabídky a oznámila převzetí americké společnosti CD-adapco. CD-adapco je globální dodavatel simulačního softwaru s řešeními

Letošní expozice Siemens na Hannover Messe byla opět největší mezi
individuálními vystavovateli. Přestože zaujímala obrovskou plochu 3,5 km2, bylo
zde stále plno

Dominantou letošní expozice byla série „světelných krychlí“ zdůrazňujících hlavní
témata: energie pro průmysl, aditivní výroba, automobilový průmysl a optická vlákna
směrný tok dat mezi vývojem a výrobou.
Jinými slovy, data z výroby a servisu proudí do návrhu nových produktů a realizace
výrobních procesů. Tímto způsobem data
přispívají k dosažení vyšší kvality, účinnějších produktů a procesů. „Je to právě přesně o této datové konzistenci, že můžeme
uvažovat o možnosti realizovat požadavky
Průmyslu 4.0,“ dodal Helmrich.
S použitím Integrovaného mechatronického inženýrství pro automatizaci lze rovněž používat při vývoji stroje nebo zařízení
komponenty jako kompletní jednotky: například motory, pohony, ventily nebo celé
moduly, které obsahují podrobné informace o všech zúčastněných technických oborech. Vzhledem k tomu, že automatizační
systém je také integrován do TIA portálu, mohou být PLC programy generovány
a používány přímo pro podnikovou simulaci, a tedy i pro virtuální uvedení do provozu. Tento stupeň integrace šetří pracně
opakované zadávání dat a odpadá nutnost
existence rozhraní a údržby.
Specifická řešení pro
zpracovatelský průmysl
Diskrétní a zpracovatelský průmysl
má svá specifika. Zatímco diskrétní průmysl, jehož hlavním představitelem je

Klaus Helmrich. „Mohou převést existující
zařízení do digitálního světa krok za krokem, přejít k integrovanému provozu nebo
také provést transformaci veškeré dokumentace do digitálních dat.“

ném porozumění a znalosti požadavků
různých odvětví průmyslu a uživatelů,“
uvedl Helmrich. Všechna odvětví zpracovatelského průmyslu čelí společné výzvě:
end-to-end integraci v každé fázi životního

Automobilový průmysl
v první linii
Dnešní automobilky, pokud chtějí zůstat konkurenceschopné, potřebují holis
tický výrobní koncept. Siemens jim nabízí komplexní řešení od návrhu až po dokončené vozidlo. V sekci Automotive si
měli návštěvníci možnost vyzkoušet interaktivní model automobilu, který ukazoval, jak se vyrábí auto. Dnešní digitální automobilky využívají ultra moderní
technologie propojující návrh a plánování, inženýrství a výrobní fázi až po hotový výrobek. To vše je možné díky balíku
Digital Enterprise Software Suite a souvisejícího hardwaru, který umožňuje bezproblémovou digitalizaci celého hodnotového řetězce. Přínosy Totally Integrated Automation (TIA Portálu) byly znázorněny na příkladu virtuální výrobní
buňky, jakou používají v BMW. S TIA Portálem mohou výrobci dosáhnout vyšší
komplexnosti výroby, a přitom ji mít stále
pod kontrolou a současně výrazně zkrátit
dobu uvádění do provozu nových výrobních linek.
Daimler AG používá software NX k navrhování a vývoji všech nových vozů
Mercedes-Benz. A nejedná se jen o samotnou konstrukci, ale také o širokou
škálu simulačních metod a používá se
například i pro skládání konvertibilních
střech. Na stánku byl ale k vidění i 2,3litrový EcoBoost motor od Forda. Tento a téměř všechny ostatní motory Ford jsou vyráběny na základě automatizace Siemens

Velkým tématem byly konkrétní ukázky toho,
jak Siemens propojuje virtuální a skutečné
světy a vytváří vysoce flexibilní, široce dostupné
a zasíťované „ekosystémy“.

cyklu s pomocí digitalizace a komplexního
networkingu. V tomto procesu hrají rozhodující roli integrované inženýrské nástroje,
simulace řešení pro automatizaci a společný datový model. Klíčem ke zvýšení produktivity a větší flexibilitě při provozu zařízení jsou cloudové služby a analýzy, další
generace průmyslového řízení, digitalizace
na výrobní praxe a spolehlivé připojení.
„Pro firmy ve zpracovatelském průmyslu existují různé způsoby jak mohou realizovat digitální transformaci,“ pokračoval

– Powertrain. Volkswagen využívá potenciál digitalizace pomocí řešení Tecnomatix k dosažení krátké doby výrobního
cyklu v sériové výrobě. Dodavatelé automobilů rovněž berou během plánování
výroby v úvahu spotřebu energie a nasazení robotů i optimalizace s využitím nástrojů pro simulaci.
Andrea Cejnarová
Hannover
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Seriál / Předpoklady úspěšných inovací (51)
Inovační prostředí je tvořeno několika faktory, jejichž kombinace zaručuje synergické efekty. Jde o souběh více faktorů, které ovlivňují podnikové inovace.
Je to několik systémů, které musejí dobře fungovat. Je to také atmosféra, v níž se inovacím daří. Jde rovněž o souběh různých synergických efektů – vzájemné
potencování jednotlivých soft a hard prvků systému do překvapivých výsledků.

Dodržujme Paretovo pravidlo pro úspěch a štěstí
Jsem mile překvapen, že nejvíce čtenými příspěvky jsou mé články o Paretově pravidlu.
Jak jsem k němu přišel? Jednou jsem coby
personální ředitel seděl v roce 2003 na kurzu
o strategii, kde přednášel slavný lektor a autor knih o managementu Ing. Andrej Kopčaj.
A ten se na jednom obrázku zmínil o Paretově pravidlu 20/80. Naprosto mně to uchvátilo.
Od té doby nad ním přemýšlím a můj život se
postupně velmi změnil. Stal se mnohem lepší. Proto se o své poznatky dělím. A kdokoliv
je začne brát vážně, začne se mu také dařit.
Po všech stránkách. Jak?
Jestliže chcete být mnohem více zdraví,
spokojení v práci, ve vztazích, ve všech životních rolích i jako člověk sám za sebe – bez rolí, přemýšlejte nad těmito doporučeními Richarda Kocha:
10 nejméně hodnotných využití času
1. Věci, které ostatní chtějí, abyste udělali.
2. Věci, které se vždycky dělaly takto.
3. Věci, ve kterých obvykle nejste dobří.
4. Věci, které vás nebaví.
5. Věci, které jsou vždy přerušeny.
6. Věci, o něž se zajímá jen málo lidí.
7. Věci, které už teď trvají dvakrát tak
dlouho, než jste očekávali.
8. Věci, při nichž jsou vaši kolegové
nespolehliví nebo nekvalitní.
9. Věci, jejichž cyklus je předvídatelný.
10. Zvedání telefonu.
10 nejhodnotnějších využití času
1. Věci, které posouvají kupředu účel
vašeho života.
2. Věci, které jste si vždycky přáli dělat.
3. Věci, které splňují poměr 20/80 mezi
časem a výsledky.
4. Nové kreativní metody, které slibují
snížení potřebného času a/nebo
znásobení kvality výsledků.
5. Věci, o kterých ostatní lidé tvrdí, že je
nemožné je udělat.
6. Věci, které ostatní lidé úspěšně vykonali
v jiné oblasti.
7. Věci, situace, při kterých využijete
svou kreativitu.
8. Věci, u nichž můžete s poměrně malou
námahou zajistit, aby je někdo udělal
za vás.
9. Cokoliv, při čem máte velmi kvalitní
kolegy, kteří již přešli na využívání času
podle pravidla 20/80 a kteří využívají čas
výstředně a efektivně.
10. Věci, pro něž platí teď nebo nikdy.
Změňte si životní styl
Máte radost ze života? Nejen z nějaké jeho
části, ale z většiny života? Představte si, že obvykle jsme šťastní jen v 1 % času svého života.
Jestliže je život neopakovatelný, jestliže tento

život není jen přípravkou na život věčný, pak
stojí za to, udělat všechno, aby byl naplněný
a šťastný každý den.
Začněme otázkami, které pomáhají
uvědomit si, zda můžeme něco změnit
a po čem vlastně toužíme. Položme si
tyto otázky:
» Žiji se správným člověkem či lidmi?
» Žiji na správném místě?
» Mám správnou pracovní dobu a vyhovuje
mému ideálnímu rytmu pro práci a zába-

Přemýšlejte o minulých úspěších, které měly nejlepší tržní hodnotu – odezvu u ostatních
lidí v okolí.
Přemýšlejte o úspěších i takto: Co po mně
nejčastěji lidé chtějí? Za co mne chválí? Čeho
si cení?
Přemýšlejte o 20 % té vaší práce a zábavy,
která vedla k 80 % uznání od ostatních.
Podíváte-li se dopředu, čeho byste mohli
dosáhnout, abyste na to byli hrdí a aby toho
nikdo jiný nemohl dosáhnout tak snadno?

Dělejte toho více! Co tvoří 80 % času, kdy dosahujete jen 20 % výsledků – efektů? Dělejte
toho méně. Jaká jsou pravidla 80/20 ve vašem oboru podnikání? Které obory vydělávají nadprůměrné až neslušné zisky? Kteří kolegové směřují vzhůru a při tom vypadají, že
jsou vždy v pohodě a že mají dost času na to,
aby se věnovali svým koníčkům? Co dělají, že
je to tak hezké? Koch říká: Přemýšlejte, přemýšlejte, přemýšlejte. Nehledejte konvenční
otázky a konvenční odpovědi. Odpověď najdete u kacířů, profesionálních buřičů a výstředních lidí.
Finanční úspěch
Kde se vydělává nejvíce peněz? Možná, že
budete překvapeni.
» 80 % zisku všech odvětví se vytváří
ve 20 % odvětví.
» 80 % zisku vytvořeného v jakémkoliv odvětví generuje jen 20 % oborů.
» 80 % zisku vytvořeného v jakémkoliv oboru generuje jen 20 % firem.

vu a vyhovuje mé rodině a společenským
potřebám?
» Mám pocit, že mám vše pod kontrolou?
» Mohu si zacvičit nebo meditovat když
chci?
» Jsem při jednání s okolím vždy uvolněný
a cítím se příjemně?
» Pomáhá mi životní styl být kreativní a plně využít svůj potenciál? Mám dost peněz
a své záležitosti tak zařízené, abych se o ně
nemusel starat?
» Umožňuje mi životní styl jakkoliv přispět
k obohacení života lidí, kterým chci pomoci?
» Vidím dost často své blízké přátele? Má cestování v mém životě správnou míru? Není
ho příliš málo či příliš mnoho?
» Vyhovuje můj životní styl mému životnímu partnerovi a rodině?
» Mám vše, co potřebuji: mám to všechno?
Práce a profesní úspěch
Úspěch by měl být snadný. Neměl by znamenat 99 % potu a 1 % inspirace. Koch radí: Místo toho se podívejte, zda 80 % vašeho dosavadního úspěchu, měřeno tím, čeho si nejvíce ceníte, pochází z 20 % vstupů.
Pokud je to pravda, zamyslete se nad těmito
20 %. Mohli byste jednoduše zopakovat svoje
úspěchy? Povýšit je? Zreprodukovat úspěchy,
ale ve větším měřítku? Zkombinovat některé úspěchy, abyste dosáhli ještě výraznějšího
uspokojení a naplnění?

Když by kolem vás bylo 100 lidí pokoušejících
se něco udělat, co byste mohli udělat za 20 %
času, který by 80 % lidí muselo vynaložit
na uskutečnění takové věci? Na kterém místě byste mezi nejlepšími 20 lidmi byli? Ještě
přesněji, co byste mohli udělat lépe než 80 %
lidí, ale za 20 % jejich času? Pište si to na flipchart, dělejte si různé varianty a úhly pohledu. Klaďte si otázky a upřímně si odpovídejte.
Kdybyste mohli měřit radost z čehokoliv, co
by bavilo víc vás než 95 % lidí z vašeho okolí? To, co nás nejvíce baví, to děláme nejlépe.
Co byste uměli lépe, než umí 95 % ze 100 lidí
z vašeho okolí? Které úspěchy by splňovaly
obě podmínky? Pravidlo 80/20 je jasné. Věnujte se několika věcem, ve kterých jste mnohem lepší než ostatní a které vás nejvíce baví.
Zjistěte, kterých 20 % úsilí přináší 80 % zisku.
Klaďte si další otázky:
Asi 20 % lidí dosahuje 80 % výsledků. Co
dělá většina lidí špatně a menšina lidí dobře?
Mohli bychom to dělat jako oni? Anebo ještě
lépe? Mohli byste vymyslet ještě lepší způsob, jak to udělat? Hodíte se k sobě se svými zákazníky? Jste ve správném podniku?
Ve správném oddělení? Ve správné profesi?
Kde byste mohli lépe působit na zákazníky
při vynaložení poměrně malého úsilí? Baví
vás to, co děláte a jste tím nadšeni?
Pokud máte rádi svou práci a svoje zákazníky a nesměřujete samospádem ke slávě, pravděpodobně trávíte svůj čas špatně. Co tvoří 20 % času, kdy dosahujete 80 % výsledků?

Důležité odvětví je například strojírenství.
Obory tohoto odvětví jsou například automotiv, obráběcí stroje a strojírenské celky. Důležité odvětví je např. energetika. Obory tohoto
odvětví jsou jaderná energetika, tepelné elektrárny, hydroelektrárny, fotovoltaika, termální energetika apod.
Odvětvím může být zemědělství. Obory mohou být ovocnářství, zelinářství, obilnářství, chov dobytka atd. Odvětví je finančnictví. Obory budou investiční obory, bankovnictví, pojišťovnictví P2P apod. Odvětví
a obory mohou být vzrůstající, stagnující –
zralé a klesající. Jak se to pozná?
Růstový obor – poptávka po výrobcích či
službách výrazně převyšuje růst HDP a/nebo
počet obyvatel.
Zralý obor – poptávka po výrobcích a službách roste stejně jako HDP a/nebo počet obyvatel.
Upadající obor – poptávka roste pomaleji
než HDP a/nebo počet obyvatel.
Klíčové vztahy
Potřebujete několik klíčových spojenců.
Potřebujete ty pravé, se správnými vztahy
mezi vámi a mezi sebou navzájem. Potřebujete je ve správný čas, na pravém místě
a společným zájmem bude prosazování
vašich zájmů. Vytvářejte si tzv. 20% vztahy a zbavujte se těch, které jsou ztrátou času. Někteří lidé jsou užvanění a jiní si neustále na něco stěžují. Proč byste jim měli
věnovat svůj čas? Je to k nim kruté?
Ivo Toman ve své knize Debordelizace
hlavy řekl, že úspěšní lidé řeší jen to, co
mají ve svých rukou: zdraví, štěstí, kariéru,
peníze, koníčky a vztahy. Neúspěšní lidé

řeší to, co nemají ve svých rukou: počasí,
politiku, chování druhých, kdo a jak jim
ublížil, chování seriálových hrdinů. Proč
by měli ti, kdo chtějí být úspěšní věnovat
čas těm, kteří myslí a mluví hlavně o těchto tématech?
Štěstí není muška zlatá
Richard Koch píše, že štěstím nazýváme
nevysvětlitelný úspěch. Pokud odhlédneme od loterie a náhodných setkání, vždy je
tzv. štěstí výslednicí určitého druhu chování. Když se totiž budete celá léta chovat
určitým způsobem, tak se postupně skrze
tzv. zpětnovazební smyčky začnou mezi
jednotlivými druhy chování vytvářet pozitivní synergie, které se projeví jako nevysvětlitelné štěstí. A naopak. Jak se to dělá?
Koch uvádí: Jestliže nejlepším způsobem, jak začít být šťastný, je přestat být
nešťastný. První věcí, kterou bychom měli udělat, je vyhnout se lidem a situacím,
z kterých máme depresi či špatný pocit.
Rozhodněte se, že chcete být šťastni. Jste
tím povinováni sami sobě a ostatním lidem. Pokud nejste šťastni, dlouhodobě
vystavujete svého partnera a kohokoliv jiného tomu, že nejste šťastni a přenášíte to
na něj. Váš výraz tváře, tón hlasu, držení
těla, obsah řeči, to vše druhé buď povzbuzuje, nebo ničí.
Podle Kocha psychologové říkají, že
všechna vnímání štěstí se vztahují k naší
sebeúctě. Pozitivní obrázek, který o sobě
vytváříme, je nezbytnou podmínkou štěstí. Najděte si psychologa nebo kouče, kterému dejte zadání zakázky takto: Potřebuji zvýšit sebevědomí a naučit se být šťastný. Jsem připraven, že to bude trvat asi rok
a dost peněz (500–800 Kč za hodinu). Najděte si takového psychologa či kouče, kteří štěstí sami prožívají. Ti přece vědí, jak se
to dělá. U těch, kteří šťastni nejsou, je to
vyhazování peněz a plýtváním času.
Vzdejte se pocitů viny, zapomeňte na své
slabosti, zaměřte se na své silné stránky
a stavějte na nich. Vzpomeňte si na všechny dobré věci, které jste udělali, na všechny malé a velké úspěchy, jichž jste dosáhli,
na všechny pozitivní ohlasy, které jste kdy
měli. Pomyslete si a řekněte to nahlas, že
jste dobří, jste na sebe hrdí a bude se vám
dařit. Budete překvapeni, jak to vše změní
vaše vztahy, úspěchy a štěstí.
Paretovo pravidlo je úžasné. Někdy však
povrchní uvažování svádí k jeho nesprávné interpretaci. Čtěte Kochovy knihy stále
dokola a dostanete pravidlo 80/20 do morku kostí, do vaší duševní DNA. A budete
šťastní a všichni okolo vás.
PhDr. Karel Červený, MSc., MBA

Astrofotografie měsíce za duben: Marcová polárna žiara nad Ivalom od Martina Hossu ze Slovenska
Jen pár desítek šířkových stupňů severněji
od našich středoevropských končin se nalézá země, kde větší či menší část roku zaplní
pouhá noc. Žádné střídání světla a tmy, pouze tma. Ovšem tento handicap vynahradila matka příroda místním obyvatelům úžasným divadlem – polární září. My dnes již víme, že na jejím vzniku má svůj podíl jednak
matička Země, jednak též pramáti Slunce.
Naši předkové ovšem tyto znalosti neměli a tak si vznik a existenci polárních září vykládali různě. A mnohdy opravdu krásně.
Stará skandinávská pověst hovoří o odrazech
štítů bojovnic Valkýr, které na nočním nebi
míří do bájné Valhally, síně padlých. Ve starých vikingských příbězích ovšem zjistíme,
že polární záře není nic jiného, než znamení
válek, případně ji považovali za světlo mrtvých panen. V legendách Inuitů v Grónsku
auroru, tedy polární záři, vytvářejí světla přicházející z říše mrtvých. Pokud se rychle mísí
barvy, chtějí mrtví navázat kontakt se svými

žijícími příbuznými a přáteli. Aby mrtví lidem nijak neškodili, Inuité je uklidňují zpěvem a tancem. Středoevropanům a dokonce
i Jihoevropanům, kde může též být polární
záře viditelná, přinášela poselství krvavých
bitev. Není divu, v těchto oblastech je viditelná zejména v červené barvě. Ty zelenější části jsou doménou spíše pozorovatelů severnějších. Rudou polární záři pozorovali v květnu
roku 1789 obyvatelé jižního Skotska a Anglie.
Někomu úkazy na obloze připomínaly bojující armády. Za několik týdnů nato začala Velká
francouzská revoluce. Velká polární záře byla viditelná dokonce i z našeho území 17. listopadu 1989. Ale to bylo i v listopadu 2003.
A tehdy se nic závažného nestalo.
Teď však již od mytologie k realitě. Polární záře je atmosférický jev, světelný úkaz, vyskytující se ve vysoké atmosféře. Nejčastěji se objevuje v ionosféře, ve výšce okolo 100km, ovšem jeho projevy nalézáme od výšek 80 km až do téměř 1000 kilometrů nad zemí. Pojmenování

Aurora Borealis, složené ze jména římské bohyně úsvitu Aurory a řeckého označení severního větru Boreas, použil poprvé francouzský
filosof Pierre Gassendi v roce 1621.

Na vzniku polárních září se podílí hlavně
tok částic slunečního větru, složeného zejména z protonů, elektronů a alfa částic, šířený od Slunce do meziplanetárního prostoru.

Jeho intenzita se prudce zvyšuje po mohutných slunečních erupcích a při vhodné poloze zdroje těchto částic na Slunci vzhledem
k Zemi se oblak slunečního větru dostane
na kolizní dráhu se Zemí. Když se tento oblak dostane do blízkosti Země, sice se jeho
většina „odrazí“ zpět do vesmíru, část se však
po spirální dráze dostane až do zemské atmosféry, a to zejména v oblasti severního a jižního pólu. Tyto částice se začnou srážet s molekulami zemské atmosféry a přitom z nich
vyrážejí elektrony, jejichž místo okamžitě zaujmou jiné. Při tomto ději se vyzařuje elektromagnetické záření ve viditelné oblasti spektra. Polární záře na snímku pozoroval jeho autor Martin Hossa ve Finsku. A úkaz nejenom
pozoroval, ale i vyfotografoval a do soutěže
pořádané v nižších a tedy polárními zářemi
méně obdařených oblastech česko-slovenských svůj snímek zaslal. Díky tomu se s ním
mohou seznámit nejen příznivci soutěže Česká astrofotografie měsíce.
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Drony

téma čísla

SmartBird Festo létá jako jeho živý vzor

Vlaštovka PowerUp FPV

Úchvatné létající hračky mění svou podobu i funkce
Tyto létající stroje 21. století se proměňují téměř před očima a jsou díky svým důmyslným
technologiím často převratné.
Dron jako chytrý pták
Ozývá se potlesk a přítomní v sále vstávají
ze svých židlí. Nad jejich hlavami již po několikáté přelétl velký bílý stroj v podobě létajícího ptáka, jako živý mává křídly, krouží téměř
u stropu a nakonec přesně „přistává“ v rukách
jednoho ze svých tvůrců. Nechce se věřit, že
náročný ptačí pohyb, nad nímž si „vylámaly
zuby“ konstruktéři v nejedné generaci, počínaje geniálním Leonardem da Vinci, se podařilo tak bravurně zvládnout…
Tento úspěšný model nazvaný SmartBird
neboli Chytrý pták předvedl designér Markus
Fischer se svým týmem ze společnosti Festo na jedné z každoročních konferencí TED
(což je zkratka slov Technology, Entertainment, Design) s heslem „myšlenky, které stojí
za rozšíření“ (ideas worth spreading) ve skotském univerzitním Edinburghu. Tyto akce se
vždy skládají z přednášek, nazývaných TED
Talks, na které jsou pozváni zajímaví hosté
z různorodých oblastí vědy, techniky, umění,
designu, politiky, vzdělání, kultury, byznysu,

Nejde sice o novinku, ale je to druh dronu
(určený nikoliv k zábavě, ale ke studiu), přinášející neklamné svědectví o tom, kam až vývoj v této závratně se rozvíjející oblasti bezpilotních strojů dospěl.
SmartBird byl inspirován rackem stříbřitým. Je to víceméně model ultralehkého letadla (přesněji řečeno spíše ptáka) s vynikající aerodynamikou a maximální pružností.
Co je na tomto dronu tak úžasné? Jedním slovem vše. Ale hlavně to, že má výtečné regulační schopnosti a lze s ním účinně manipulovat i v letovém provozu.
Pro konstruktéry bylo nejtěžší bionicky
okopírovat pohyb křídel a ocasní části. Ptáci, stejně jako lidé, mají mnoho kloubů a kostí, které umožňují změnu pohybu v reálném
čase. Tohle musel SmartBird rovněž dokázat.
Pro úspěšné dokončení tohoto projektu
vědci zkoumali ptačí let i ve větrném tunelu
– obdobně jako u závodních vozů, automobilů či jiných technických zařízení. Cílem bylo
mimo jiné ověřit, jak se ptáci vypořádají s po-

Dron na záchranu tonoucích – Projekt Ryptide
globálních otázek, technologie a rozvoje a zábavy. Přednášejícími byli mimo jiné i laureáti Nobelovy ceny, významné osobnosti z korporátního světa, ale také politici jako Bill Clinton nebo Al Gore.
Konference se do roku 2008 pořádaly
v kalifornském Monterey, ale od roku 2009
se pro velký počet návštěvníků musely přestěhovat do Long Beach. Kromě tohoto kalifornského stanoviště má konference TED
také paralelní TED Global, konající se v různých místech světa, mimo jiné po několikáté i v České republice.
Inspirací racek stříbrný
Společnost Festo (přesněji Festo Group, což
je přední celosvětový dodavatel automatizační techniky), vznikla v německém městě
Esslingen am Neckar v Bádensko-Württembersku v roce 1925 a často hledá inspiraci pro
své nové projekty v přírodě. Program, který
se tímto tématem zabývá, nese název Bionic
Learning Network a mezi realizovanými projekty můžeme najít právě například Smart
Bird, což je bionická koncepce racka, který
dokáže létat stejně jako jeho živý vzor. Smart
Bird umí sám vzlétnout, optimalizovat spotřebu energie ve vzduchu a za pomoci plachtění i přistát. Celý tento robot z uhlíkových slitin má hmotnost 450 g a jeho dvoudílná křídla mají rozpětí necelé 2 m.

ryvy větru o různé síle a tak zjistit, jakým způsobem vyrobit drony, které nebude problém
bezpečně ovládat i za nepříznivých povětrnostních podmínek.
Drony v roli hejna světlušek
V poslední době nabývá vývoj dronů všech
možných typů, tvarů i rozměrů, ale i jejich
software, nebývalý rozmach. Na konference
TED 2016 v únoru dokonce Raffaello D’Andrea ze švýcarské Spolkové vysoké školy
technické v Curychu (německy Eidgenössi
sche Technische Hochschule neboli ETH Zürich), která patří k předním polytechnickým
vysokým školám v Evropě i ve světě, předpověděl miliardové obraty v této části průmyslu a drony označil za „létající stroje budoucnosti“.
Účastníkům konference předvedl mimo
nových projektů také hejno ultramalých mikrokvadrokoptér s LED osvětlením, které
v koordinovaném rychlém letu, připomínajícím tančící světlušky, létaly a kroužily v zatemněném sále nad jejich hlavami. Každá
z nich přesně identifikovala svou polohu, autonomně (samostatně) se řídila a ve stejnou
chvíli také všechny přesně přistály na podlaze pódia. Školou vyvinutý řídicí systém neomezuje počet těchto „světlušek“.
Obdobné show stovky programově koordinovaných svítících dronů mohli v lednu

letošního roku shlédnout návštěvníci veletrhu International CES 2016 v Las Vegas.
Papírová vlaštovka s kamerou
Tato létající hračka s názvem PowerUp FPV
vypadá v podstatě jako jednoduchá papírová
vlaštovka, která za letu natáčí video pomocí
malé kamery a přenáší obraz bezdrátově a živě do libovolného smartphonu. (Tato funkce
se nazývá FPV.)
Letadélko s motorkem a se dvěma vrtulkovými pohony (či přesněji papírové házedlo)
lze ovládat jednak pomocí smartphonu nebo
po jeho vložení do kartonových brýlí Google
Cardboard pohybem hlavy.
Google Cardboard je v podstatě jednoduchý „krabicový“ 3D zobrazovač z papíru, kdy
je místo displeje používán smartphone a uživatel tohoto malého dronu tedy v podstatě
zažije let, jako by seděl v kokpitu letadla. Udávaná doba výdrže baterie je zhruba 10 minut
a maximální rychlost stroje okolo 32 km/h.
Projekt je výsledkem spolupráce společností PowerUp Toys a Parrot.
Podvodní dron s pohyby
a tělem hada
Klasická podoba dronů, tak jak se objevily
na počátku jejich éry, už dávno není standardem a přicházejí také jejich neobvyklé tvary. Patří k nim i dron v podobě hada či úhořovité ryby, který se dokáže ladně hýbat jako
skutečný had pod vodou. Má název Eelume
a je výsledkem spolupráce norské společnosti Kongsberg Maritime a ropné těžební firmy
Statoil.
Projekt vznikl na základě potřeby radikálně
snížit náklady na kontrolu, opravy a prohlídky podmořských těžebních zařízení nebo při
čištění některých jejich částí, které do této doby prováděli specializovaní odborníci či nákladná podmořská plavidla s lidskou posádkou. Počítá se s tím, že své využití najde rovněž při prohlídkách vraků a při hledání trosek
po haváriích. Eelume roboti budou trvale instalováni na mořském dně a budou provádět
plánované činnosti na vyžádání.
Nárazům odolný dron
Jeho speciální konstrukce s názvem GimBall je připravena na létání uvnitř úzkých
a nebezpečných prostor. Zatímco za běžných podmínek se pilot dronu snaží všem

překážkám vyhnout, GimBall se může díky
své lehké kleci z karbonových vláken bez problémů odrážet a narážet do překážek.
Ochranná klec kolem létajícího dronu není ničím novým. Na trhu jsou různé modely
chráněné tímto způsobem nebo jsou třeba
modely chráněny obručí pouze horizontálně,
aby došlo především k ochraně vrtulí. S většími nárazy se ale ani u takovýchto řešení nepočítá. GimBall však díky elektronicky řízenému ochrannému tělu může provádět nejrůznější manévry.
Unikátnost konstrukce tohoto dronu společnosti Flyability spočívá především ve vyvažovacím mechanismu, který i při nárazu
do překážky zabrání přetočení a případné-

Ambulance drone, jehož tvůrcem je postgraduální student Alec Momont z Nizozemska. Tento prototyp je vlastně létající defibrilátor, který se takto – například
po zavolání mobilem o pomoc – velmi rychle dostane k člověku potřebnému.
Podle Aleca Momonta by síť podobných
létajících „ambulancí“ pomohla zvýšit
šanci na přežití po srdeční zástavě od 8 až
do 80 procent.
Dron vyhledá nejrychlejší cestu a místo
přistání podle polohy udané GPS ve smartphonu. Dosahuje rychlosti kolem 100 km/h
a má hmotnost 4 kg. Další 4 kg může nést
záchranářský náklad. Navíc prostřednictvím streamovaného videa a zvuku zajišťu-

Podvodní dron Eelume s pohyby a tělem hada
mu pádu. Zvládá dokonce i jízdu po zemi, kde
využívá svou ochranu jako jedno velké kolo.
Nejvíce se s ním počítá v prostorách zamořených po jaderných kalamitách nebo tam, kde
hrozí kolaps objektů.
Švýcarský konstrukční tým získal za toto řešení v mezinárodní soutěži Drones for
good Award první cenu v hodnotě 1 mil. dolarů (kolem 25 mil. Kč), což mu umožní další vývoj a přidání systémů, jako je noční vidění či lepší lokalizace uvnitř budov. Soutěž byla odstartována v minulém roce v Dubaji jako
iniciativa vlády Spojených arabských emirátů, zaměřující se na inovativní technologie
měnící veřejnou správu a služby využitím
bezpilotních letounů, robotiky a dalších pokročilých řešení.
Záchranářský dron
Bezesporu zajímavý je též koncept záchranářského dronu s původním názvem

Záchranářský dron přiváží k pacientovi na ulici defibrilátor

je zpětnou vazbu mezi záchranáři a místem
první pomoci.
Odhadovaná cena jednoho zařízení je
15 000 eur, což je podle jeho tvůrce úměrné vzhledem k tomu, kolik životů je takovýto dron schopen zachránit.
Dron pro záchranu tonoucích
Je označen názvem Projekt Ryptide, což
je doplňkové příslušenství, které nese automaticky nafukovaný záchranný kruh.
K ohroženému plavci by se měl dostat
do 30 s. To je zhruba třikrát rychleji než by
k tonoucímu doplaval plavčík.
„Jakmile záchranáři zjistí, že ve vodě
má někdo problémy, dron i plavčík se vrhají tímto směrem do moře. Dron je u tonoucího dříve, proto mu shodí záchranný
kruh, čímž záchranář získává drahocenný čas, aby se dostal k plavci, který bojuje
o život a pomohl mu,“ uvedl vedoucí projektu.
Tento záchranný systém byl vyvinut firmou Flying Robots LLC, přesněji řečeno
za vývojem stojí učitel Bill Piedra a čtyři
studenti ze soukromé střední školy King
Low Heywood Thomas ve Stamfordu ve
Spojených státech.
V nabídce jsou tři různé verze Ryptide.
Základní, o hmotnosti pod 420 g s jedním kruhem, střední držák až pro čtyři záchranné kruhy a nejvyšší model se čtyřmi
kruhy a kamerou. Ovládá je pilot z pobřeží.
Projekt byl testován v různých přímořských střediscích a též na jihoamerických
plážích v Chile. Podobný stroj vyvinuli
rovněž v Íránu.
Milan Bauman

8

Technický týdeník 10

24. 5.–6. 6. 2016

Seriál
Ze života Výzkumného centra pro strojírenskou výrobní techniku a technologii

Cesty ke zvýšení efektivnosti obráběcích strojů
Obrábění těžkoobrobitelných
kovových materiálů
Předmět základního
i aplikovaného výzkumu
Současný tlak na zvyšování efektivnosti konečných produktů spolu s nutností šetřit přírodní zdroje vede k masivní-

obrobků je znalost velikosti a směru působící řezné síly podmínkou k dosažení požadované geometrické přesnosti
obrobku.
V rámci WP02 vyšla komplexní zpráva Problematika obrábění těžkoobrobitelných, kompozitních, případně dalších
materiálů a návrhu způsobu hodnocení
produktivity a hospodárnosti obrábění. Popisuje aktivity Výzkumného cen-

Obr. 1: Graf poměrné obrobitelnosti korozivzdorných ocelí
mu rozšiřování nových a nekonvenčních
materiálů, které svými vlastnostmi pomáhají konstruktérům lépe plnit požadované parametry nových výrobků. Tyto
nové materiály, pro konstruktéry přitažlivé, představují však pro technology výzvu. Jejich třískové opracování je náročné a vyžaduje splnit náročné řezné podmínky. Nevhodná volba řezných podmínek snižuje životnost řezného nástroje,
ohrožuje kvalitu obrobku, zatěžuje stroj
i nástroj vysokými silami a zhoršuje spolehlivost, produktivitu a ekonomickou
efektivnost procesu. Obrábění těžkoobrobitelných materiálů se proto stává předmětem základního i aplikovaného výzkumu.
Komplexní přístup
k problematice
Výzkum a vývoj technologie obrábění se řeší především v souboru pracovního balíčku WP02 Maximalizace výkonu a jakosti řezného procesu projektu Centrum kompetence – Strojírenská
výrobní technika. Probíhá v těsné spolupráci s členy řešitelského konsorcia.
Nár očnost opracování těžkoobrobitelných materiálů si vyžaduje komplexní přístup k řešení celé problematiky.
Je nezbytné řešit optimální řezné parametry i volbu řezného prostředí pro každou materiálovou skupinu a v neposlední řadě spolehlivou predikci řezných sil.
Zvláště při opracování tenkostěnných

Tak NE

tra pro strojírenskou výrobní techniku a technologii, které se týkají obrábění těžkoobrobitelných materiálů. Zpráva specifikuje vlastnosti každé skupiny
těchto materiálů (obr. 1), problematiku
obrábění jednotlivých skupin materiálů
včetně obrobitelnosti a způsobu jejího
hodnocení, shrnuje dosud známé i nově získané poznatky a specifikuje další směry výzkumu a vývoje; na vybrané
kapitoly navazují úkoly řešené následně.

Obr. 4: Dráha nástroje při obrábění tělesa turbíny
pracovníci Výzkumného centra při jejich
řešení a ověřování získali a průběžně získávají, bylo možno přistoupit k řešení
konkrétních úkolů, požadovaných přímo
zadavatelem. Pro ilustraci jsou dále uvedena některá z nich:
Mikroobrábění korozivzdorné
oceli
Zákazník požadoval navrhnout takové
úpravy kuželového nástroje (minimální

Obr. 3: Proměnná hloubka řezu při obrábění zabraňuje vzniku vrubu

V části věnované kovov ý m těžkoobrobitelný m mater iá lům jsou souhrnné poznatky včetně specifických
vlastností z pohledu obrábění a obrobitelnosti uváděny pro korozivzdorné
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technologii pro hrubovací frézování tělesa turbíny (obr. 4), zhotovené z materiálu Nimonic 80A (superslitina na bázi Ni),
s přihlédnutím ke kvalitě opracování, silovému zatížení a životnosti nástroje, nákladům a produktivitě procesu. Slitina se
vyznačuje velmi špatnou obrobitelností,
sklonem k mechanickému zpevnění obrobené plochy, velkou abrazivností a nízkou
tepelnou vodivostí, která způsobuje vysoké tepelné namáhání břitu nástroje, je

Nevhodná volba řezných podmínek snižuje životnost řezného nástroje,
ohrožuje kvalitu obrobku, zatěžuje stroj i nástroj vysokými silami a zhoršuje
spolehlivost, produktivitu a ekonomickou efektivnost procesu.
ø 0,05 mm) a řezného procesu – gravírování nápisu, které zvýší produktivitu
a prodlouží životnost nástroje. Po provedených testech bylo navrženo a ověřeno výrazné zvýšení otáček nástroje
ze 14 000 na 80 000 ot/min s použitím
vysokootáčkového přídavného vřetena,
snížení posuvu na otáčku a doporučena
úprava řezné geometrie nástroje.

Obr. 2: Vhodná geometrie čela nástroje snižuje jeho tepelné namáhání

www.techtydenik.cz

oceli austenitické, feritické, martenzitické a austeniticko-feritické (duplexní).
Dále pro titan a jeho slitiny modifikací α, β a α+β a pro žáruvzdorné a žárupevné niklové slitiny. Zpráva se zabývá
vhodnými typy řezných nástrojů a charakteristickými způsoby jejich opotřebení, způsobenými především vysokým
tepelným zatížením břitu (obr. 2) nebo
místním působením tvrdé třísky, vznikajícím obráběním zpevněného povrchu
(obr. 3), a to včetně opatření, jak jim čelit. Popisuje strategie obrábění, zahrnuje
rozbor způsobu najíždění do řezu, volbu
proměnné hloubky řezu, vliv sousledného frézování, dopady nevhodné velikosti
opásání. Obsahuje rovněž doporučení pro
optimalizaci příslušné aplikace. Závěrem
uvádí verifikovaná doporučení řezných
podmínek, geometrie a možných způsobů chlazení břitu nástroje.
Obdobně je zpracována problematika
obrábění kompozitních materiálů; vzhledem k její odlišnosti budou práce v této
oblasti provedené popsány ve zvláštním
článku TT.
Pro modelování řezného procesu se využil model jeho energetické náročnosti,
jehož výhodou je snadné a rychlé zjištění těchto nároků. Výstupy tohoto modelu a související následné hodnocení produktivity a hospodárnosti obrábění jsou
zjišťovány pomocí vyvinuté softwarové
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aplikace (tzv. kalkulačka). Jako vstupy této aplikace se používají údaje o řezném
nástroji, řezné podmínky, informace o typu obrábění a použité strategii obrábění, údaje o materiálu a parametry zvažovaného stroje. Výstupy uvedeny ve třech
modulech. V prvém se zjišťuje charakter
velikosti silového zatížení a jeho dopady
(velikost a směr působících řezných sil,
vznikající krouticí moment, výkon potřebný na vřeteni stroje, zatížení vřetene
stroje a porovnání tohoto zatížení s možnostmi zvoleného stroje).
V modulu, který se zabývá produktivitou, se zjišťuje čas operace, spotřeba energie a úběr materiálu v cm 3/min. A modul,
zabývající se hospodárností, poskytuje
potřebné strukturované údaje nákladového charakteru. Experimentální ověření výsledků vypočtených touto softwarovou aplikací prokázalo uspokojivou shodu naměřených výsledků s predikcí a tak
bylo možno již koncem roku 2015 předat
zájemcům k praktickému odzkoušení
„kalkulačku“, specifikující silové zatížení, vznikající řezným procesem.
Práce realizované ve VCSVTT
V návaznosti na úkoly, řešené v rámci v ýzkumu, a na zkušenosti, které

Obrábění konců trubek
z duplexní oceli
Kvalita svařování tenkostěnných trubek ø 42,3 mm, zhotovených z korozivzdorné duplexní oceli, vyžaduje spolehlivé dodržení přesnosti jejich obrobených
konců. Obráběním vznikající řezné síly
jsou příčinou nežádoucích deformací, odchylek od kruhovitosti a nedodržení předepsané tolerance 1,5 +/–0,05 mm tloušťky opracované stěny. Po provedených
testech a analýze polotovarů trubek by-

tedy obtížně obrobitelná. Na základě testů a jejich vyhodnocení bylo doporučeno
trochoidní frézování nástroji Seco Tribon
a zvoleny optimální řezné podmínky.
Technologie navařování
materiálu a jeho opracování
Tvrdé návarové materiály, používané
především pro vytvoření povrchové vrstvy se zlepšenou odolností proti opotřebení, jsou příčinou značných potíží při obrábění. Pro potřeby zákazníka byla provedena analýza návarových materiálů nabízených různými výrobci jak z hlediska
jejich vlastností, tak z hlediska obrobitelnosti. Po provedení ověřovacích zkoušek
hrubovacím frézováním a broušením nástroji několika výrobců byly výsledky vyhodnoceny z hlediska produktivity, výrobních nákladů (obr. 5), trvanlivosti břitu a jakosti povrchu; zákazníkovi bylo vydáno příslušné doporučení.

Obr. 5: Porovnání nákladů opracování návaru frézováním a broušením
lo z hlediska dosažitelné přesnosti a možnosti automatizace celé operace doporučeno frézování včetně inprocesního proměření vnitřního průměru trubky.
Technologie opracování
dílců z materiálu NIMONIC 80A
Zadáním úkolu bylo vybrat z trochoidního frézování, zapichovacího frézování
a zavrtávání nástroje po spirále optimální

Závěr
Každý obráběč se dříve či později setká
s nutností obrábět těžkoobrobitelný materiál. Je dobré vědět, že existují specializovaná pracoviště dostatečně vybavená
kompetentními pracovníky, schopnými
problémy opracování řešit, kteří mohou
nabídnout pomoc.
Ing. Petr Borovan
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Když chytré hodinky klamou tělem – navenek klasika, ale uvnitř…
Přicházejí, aby i na zápěstí vypadaly méně okázale. Vzhledem
se jedná o klasické hodinky, uvnitř jsou však všechny
funkce typické pro fitness náramky.
Takzvané smart neboli chytré hodinky
a náramky se stávají fenoménem současného technického pokroku, prožívají technologický boom a jejich vývoj zdaleka není
ještě ukončen.
Současný zájem o ně není náhodný. Trh
mobilních telefonů a tabletů začíná být saturovaný a tak pozornost výrobců spotřební elektroniky se začala orientovat i na nositelnou elektroniku (v angličtině wearables), k níž patří různé fitness náramky, sledující sportovní aktivity či jen denní režim
svého uživatele, a rovněž na chytré hodinky – tedy hodinky spolupracující mimo jiné
s mobilním telefonem.
Zvláště digitální chytré sportovní náramky či chytré sportovní hodinky – vzhledem
ke vzrůstajícím sportovním aktivitám veřejnosti a celosvětovým změnám v životním stylu – vytvářely žádaný tržní segment, který i přes různé slibné „první vlaštovky“ tvořil mezeru v nabídce spotřební
elektroniky.
Oficiálně byly první chytré hodinky uvedeny na trh v podstatě nedávno, ve skutečnosti se však s nimi experimentuje již delší
dobu. Počáteční prototypy přitom nevypadaly nějak atraktivně. Teprve miniaturizace a příchod dotykových displejů umožnily použít jejich současnou konstrukci.
Váhavé krůčky
První opravdu chytré se objevily na počátku 21. století. V letech 2001 až 2002 to
byly třeba IBM WatchPad, které „poháněl“

operační systém Linux – tehdy ve verzi 2.4.
O jejich výkon se staral pomalý ARMový
procesor, obsahovaly malou operační paměť RAM (8 MB) a 16megabajtové úložiš-

tě. Nechyběl jim kalendář ani Bluetooth.
Americká firma IBM hodinky sestavila
ve spolupráci s japonským Citizenem (dnes
světově největší hodinářskou společností)
se zacílením na manažery a studenty a nastavila tehdy cenu na 399 dolarů. Nicméně
projekt byl krátce poté zastaven a hodinky
zmizely z trhu.
Další směry konstrukce
I takzvané chytré hodinky jsou samozřejmě jen tak „chytré“, jak jim to

umožňují v nich používané aplikace.
Ty však přibývají téměř každým dnem
a s nimi též údaje o prodeji chytrých hodinek. Přestože se v tomto směru z různých zdrojů liší, nepochybně se jedná
o tržní segment s vysokým potenciálem
růstu.
Mění se však nejen jejich funkce, ale
i design. Jedním z důvodů – kromě módních a dalších trendů – je též skutečnost,

že řada uživatelů nechce budit pozornost okolí extravagantními chytrými
hodinkami s velkým displejem. Objevují
se proto hodinky v klasickém provedení,
které na první pohled vůbec nevypadají jako chytré, ale ve skutečnosti „chytré“
jsou. Mohou tedy podávat údaje o tom,
jak intenzivní fyzickou aktivitu jejich
uživatel během dne absolvoval, hlídají
průběžně srdeční aktivitu ať už z důvodu správného spalování během námahy
nebo z důvodů zdravotních a podobně.

NENÍ NEREZ
JAKO NEREZ
Nerezová ložiska SKF
pro potravinářský průmysl
• Speciální nerezová ocel HNCR s obsahem dusíku
má až 3x vyšší provozní trvanlivost.
• Náplň tuhého oleje Solid Oil na celou dobu
životnosti ložiska prodlužuje servisní intervaly.
• Modré těsnění ze syntetické pryže umožňuje
snadné rozpoznání úlomků těsnění, čímž snižuje
riziko kontaminace potravin.
• Náplň plastického maziva vhodného pro náhodný
kontakt s potravinami zamezuje kontaminaci potravin.
www.skf.cz

SKF je registrovaná obchodní značka SKF Group | @SKF Group 2016 | www.skf.cz

Nechytré – chytré?
Klasickým příkladem této nové generace smart jsou například hodinky Deveroux
SW9, komunikující s aplikací ve smartphonu, která přehledně a česky informuje o fyzické aktivitě jejich uživatele a o výsledném efektu této činnosti na jeho tělo.
Mají černý ciferník a kožený pásek, takže
na první lze těžko poznat, že obsahují chytré funkce. O tom, že jsou chytré, svědčí jen
drobný OLED displej integrovaný do ciferníku. V klidovém stavu tedy téměř není vidět. Rozsvítí se jen v případě, kdy podává
informace, ale lze ho přitom dobře sledovat i na přímém slunečním světle za jasného dne.
Díky tomu se hodinky hodí pro jakoukoli
příležitost. To má svůj důvod: řada uživatelů totiž stojí opřed rozhodnutím, zda chtějí „klasiku“ nebo chytrý náramek? Nechtějí
nosit na jedné ruce hodinky a na druhé gumový náramek, případně chytré hodinky
s velkými displeji. Proto právě přichází řešení v podobě kombinovaných klasických
hodinek s funkcemi chytrých náramků.
Souhrnně řečeno, netradiční hodinky Deveroux SW9 dovozní a prodejní společnosti Satomar (již uvedené i na náš trh), jsou
ve své podstatě klasické se všemi funkcemi chytrých náramků, včetně možnosti
sledování tepové frekvence v průběhu celého dne. Navíc přidávají alespoň základní
možnost sledování příchozích hovorů, SMS
zpráv a aktivitu na sociálních sítích. Dokážou počítat kroky, když to jejich uživatel vyžaduje či sledovat tepovou frekvenci v průběhu celého dne (ale to již pochopitelně jde
o energeticky náročnější činnost).
Na každou notifikaci uživatele upozorní
diskrétní vibrace, které zajišťují také příjemné probuzení v nastavený čas.

Zdvojený zdroj
Hodinky obsahují dvě baterie. Jedna
z nich pohání strojek Quartz a zajišťuje jeho chod až po dobu dvou let. Druhá
napájí procesor Nordic N51822, který se
stará o všechny ostatní funkce a komunikaci s mobilním telefonem. Na jedno
nabití vydrží sledovat základní aktivity
až 6 dní. Pokud bude uživatel chtít monitorovat trvale srdeční tep, zajistí energii
až na dva dny.

Dodávány jsou v černém, zlatém a stříbrném provedení. Rozměry mají 41 × 41 mm,
hmotnost 100 g. Jejich ocelové pouzdro je
vodotěsné do 30 m.
Milan Bauman
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Nanotechnologie
To nejlepší na konci
Týdne inovací 2016
Dne 28. května se na lodi Cargo Gallery u Rašínova nábřeží
v Praze uskuteční Nanoden, který pořádá Asociace
nanotechnologického průmyslu ve spolupráci s ELAI
v rámci Týdne inovací 2016.
Akce je určena odborné i laické veřejnosti. Zájemci se mohou na místě setkat
s novými trendy nanotechnologií a nanomateriálů, a také poznat a vyzkoušet již
hotové praktické aplikace nanotechnologií použitelné v každodenním životě.
A tak nabídne Nanoden čerstvé výsledky výzkumu i nové výrobky firem – lídrů českých nanotechnologií: nanooptiku, palivový článek, revoluční baterie, 3D

Tiskneme nano 3D
Jeden z principů nanotisku funguje tak,
že se do tekuté, nezesíťované makromolekulární látky vysílají extrémně silné záblesky laseru, které způsobí, že látka polymeruje tam, kde si přejeme – aktivují
se vazby mezi molekulami, a tím vznikne pevná látka. Lze tak tvořit trojrozměrné objekty a struktury menší než průměr
lidského vlasu.
První 3D laserovou nanotiskárnu vyvinul výzkumný tým Vídeňské technické univerzity. Jeho model londýnského
mostu Tower Bridge v rozměru přibližně
20 až 50 μm se stal rázem světově známým, a přestože vznikal přibližně jen
4 min, navěky se tak stal prvním.
Nepříliš dlouho po vídeňském prvenství přišla česká nanotiskárna vlastní
konstrukce, což má značný význam, protože jde o technologické zařízení, které
už je konstruováno tak, aby vyhovovalo konkrétním potřebám. Česká 3D nanotiskárna vznikla ve spolupráci firem

mikro a nanotiskem, je vývoj a výroba
ploché optiky. Jedná se o optiku, která
jakoby neměla třetí rozměr, je to průhledný materiál na povrchu i uvnitř

3D nanotisk bude
také spojovat
budoucí optické
čipy či vyrábět malá
mechanická zařízení,
jako například
mikroroboty.

nanotiskárnu, tvorbu hologramů proti padělání. Ale také zařízení na čištění vody
nebo přípravky na odstranění vrásek či
autonanokosmetiku.
Pořádá se od 10 do 17 h a bude probíhat
formou moderovaného talkshow diváků se zástupci jednotlivých firem, jež budou mít na místě vzorky svých výrobků.
Proběhne i soutěž o nanovýrobky, vstup
zdarma. /lk/

Grafenoví mikroboti odstraňují z vody těžké kovy
Znečistit vodu není žádný problém. Když
je ale nutné vodu opět spolehlivě vyčistit, tak přicházejí na řadu nejmodernější
technologie. Podle nové studie by se při
odstraňování toxických těžkých kovů ze
závažně znečistěné vody mohla uplatnit
hejna stovek tisíc nepatrných mikrobotů.
Mikroskopická zařízení, která jsou ten-

v německém Stuttgartu a jeho spolupracovníkům povede dotáhnout nové mikroboty do podoby praktické aplikace, tak
s jejich pomocí bude možné odstraňovat
těžké kovy účinněji a levněji, než se soudobými technologiemi. Sánchez si pochvaluje, že s jejich mikroboty je možné vystopovat a odstranit i stopová množství těžkého

čí než lidský vlas, dovedou velmi rychle
a účinně vychytat téměř veškeré olovo
z vody za pouhou hodinu. A lze je použít
opakovaně.
Pokud se Samuelu Sánchezovi z Max-Planck Institute for Intelligent Systems

kovu, aniž by při tom došlo k další kontaminaci vody.
Právě znečištění vody těžkým kovy je
v dnešní době běžným problémem, který
doprovází celou řadu průmyslových aktivit. Ve velkém vodu znečisťuje například

hmoty opatřený okem neviditelnými
strukturami. Tyto struktury jsou precizně vypočteny a přesně přeneseny

výroba baterií či elektroniky, stejně jako
těžba surovin anebo provozy s elektrolytickým pokovováním. Při těchto aktivitách se do prostředí dostávají těžké kovy jako olovo, arzén, rtuť, kadmium nebo
chróm. A živé organismy se s těmito kovy
nemají příliš v lásce.
Sánchez a spol. vytvořili mikroboty, kteří jsou specialisté na odstraňování olova
z odpadní vody. Mají trubicovitý tvar a skládají se ze tří funkčních vrstev. Vnější vrstva z oxidu grafenu absorbuje olovo z vody.
Prostřední vrstvu tvoří nikl a mikroboty lze
díky této vrstvě ovládat vnějším magnetickým polem. Vnitřní vrstva je z platiny a poskytuje mikrobotům vlastní pohon. Po přidání peroxidu vodíku do odpadní vody totiž platina začne rozkládat molekuly této
látky na vodu a kyslík. A uvolňující se mikrobublinky kyslíku pak pohánějí mikroboty směrem vpřed.
Když se mikroboty celé naplní olovem,
tak je možné je vylovit z vody pomocí magnetického pole. Pak se propláchnou kyselým roztokem, který z nich dostane ionty
olova. Takto získané olovo lze bez problémů recyklovat, a stejně tak je možné znovu
použít i vyčištěné mikroboty. /sm/

Nanočástice se mohou uplatnit v léčbě obezity

IQ Structures, API Optix, ELTEK a s ÚPT
AV ČR Brno. Je schopna tisknout prostorové objekty s rozměry v mikro a nano-

Česká 3D nanotiskárna
vznikla ve spolupráci
firem IQ Structures, API
Optix, ELTEK a s ÚPT AV
ČR Brno.
oblasti, patří k současné světové špičce
a může být základem pro vývoj mnoha
nových průmyslových aplikací.
Jednou z nich, při kterých dochází ke
kombinaci litografické techniky s 3D

www.techtydenik.cz

do materiálu a mohou plně nahradit
klasickou optiku. A nejen to, mohou být
dokonce daleko lepší, mít lepší funkční
vlastnosti. Přitom je výroba ploché optiky produktivnější a levnější než optiky klasické. V této oblasti je ve světě několik inovativních společností, ale žádná z nich nedosáhla kvalitou naší ploché optiky
Možnosti užití 3D nano a mikrotisku
jsou obrovské. Počínaje stavbou takzvaného lešení pro růst buněk, které tak
dokážou vytvářet náhradu kostí, kůže
i celých orgánů, přes nové, vysoce účinné zdroje energie až po nové druhy metamateriálů, které mohou mít vlastnosti
velmi podobné kovu, ale přitom být až
neskutečně lehčí. 3D nanotisk bude také spojovat budoucí optické čipy či vyrábět malá mechanická zařízení, jako
například mikroroboty.
/lk/

Morem dnešní doby je obezita. Přibrat je
velice snadné, zbavit se nadbytečných kil
ovšem bývá mnohem těžší. Už před časem
se objevily léky, které jsou schopné přetvořit zásobní bílou tukovou tkáň na hnědou
tukovou tkáň, schopnou „spalovat“ tuk
na teplo. Nové nanočástice, které vytvořil
tým badatelů z MIT a Brigham and Women's Hospital, teď mohou takovou léčbu zásadním způsobem zlepšit a omezit její nechtěné vedlejší účinky.
Obezita je všudypřítomná. Statistiky OSN hovoří o celosvětové epidemii.
V České republice je 40 procent lidí obézních, podle jiných údajů až 60–65 procent.
A nejde přitom jenom o nepěknou postavu. Obezita je také v dnešní době jednou
z hlavních příčin úmrtí. Má jich na svědomí doopravdy mnoho. Jedno z možných
řešení představují medikamenty, které
podporují přeměnu bílé tukové tkáně na
hnědou tukovou tkáň.
Vědci teď omezují nepříjemné vedlejší účinky léčby tím, že se snaží dopravit
používané léčivo přímo do tukové tkáně. Pokud by se to povedlo, značně by to
omezilo nežádoucí působení léčiva v jiných částech těla. Používají k tomu nanočástice, jejichž vnitřek tvoří hydrofobní struktura z polymeru PLGA. V této
struktuře nanočástice přepravují léčiva.
Badatelé testovali nanočástice se dvěma
různými přípravky – rosiglitazonem, což
je lék proti cukrovce, a také s hormonem
prostaglandinem. Obě tyto látky aktivují

buněčný receptor PPAR a stimulují růst
nových cév do tukové tkáně, což podporuje přeměnu na hnědou tukovou tkáň.
Hydrofilní vnější obal nových nanočástic je z polymeru zvaného PER, který obsahuje molekuly schopné navádět nanočástice do tukové tkáně. Vědci své nanočástice vyzkoušeli na obézních myších,
kterým je podávali jednou za dva dny po

Nanočástice cílené do tukových tkání

dobu necelého jednoho měsíce. Nanočástice fungovaly a myši díky nim zhubly o sympatických 10 procent. Zároveň
u těchto myší významně poklesla hladina cholesterolu a myši se také staly vnímavějšími na inzulín. Experimentátoři
přitom na myších nepozorovali žádné vedlejší efekty léčby nanočásticemi.
/sm/
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Intralogistika budoucnosti: veletrh WOMH – nápady a řešení
Frankfurtský veletrh World of Material Handling s mottem Propojené perspektivy
poskytuje odpovědi na hlavní témata intralogistiky budoucnosti, kterými jsou vedle
automatizace také propojení, individualizace a energetické systémy. „Vnitropodniková logistika
bude stále více propojená, digitalizovaná a automatizovaná,“ říká Massimiliano Sammartano,
Vice President Sales & Service Marketing & Operations, Linde Material Handling (Linde MH).
Na 12 000 m 2 v těchto květnových dnech
jsou návštěvníkům k dispozici výstavní
plochy, multimediální 3D show, odborná
fóra, prezentace výrobků a zážitkové zóny.
Program WOMH si mohou nechat vysvětlit ve skupinách nebo jej lze objevovat individuálně. „Navázali jsme na úspěšný veletrh WOMH, který se konal před dvěma lety, s tím, že jsme se letos soustředili na čtyři hlavní oblasti působnosti, jež budou mít

tvořit vzájemně propojený systém. „Plně
automatizovaná spolupráce nejrůznějších
modelů vozíků – to je téma budoucnosti,
zejména při propojení výrobních a skladových hal,“ je přesvědčen Tobias Zierhut. Součástí bude připojení k řízení skladu WMS, kde se vyhodnocují data a generují jízdní příkazy. Zaměstnanci pak budou
mít polohu všech vozíků a zboží neustále
na očích.

Nízkozdvižný paletový vozík Linde T20 AP se sklopnou stupačkou
pro naše zákazníky v blízké budoucnosti
rozhodující význam,“ říká Manfred Höhn,
Head of Marketing Communication and
Branding, Linde MH.
Přechod intralogistiky
k automatizaci
S rostoucí nabídkou autonomně jezdících a fungujících manipulačních vozíků dochází ke změně paradigmatu, kdy
se stírají hranice mezi ručním a plně automatickým řízením. Na veletrhu World
of Material Handling (WOMH) představuje společnost Linde Material Handling,
přední evropský dodavatel manipulační
techniky a skladových řešení, nové nápady a produkty související s automatizovanou intralogistikou. Jedná se o pohled
do blízké i vzdálené budoucnosti. Jak lze
realizovat tzv. smart factory, inteligentní
továrnu, a jak spolu souvisí automatizace
a propojení?
Regálový zakladač odebere paletu z regálové police, položí ji na místo překládky, kde ji naloží stohovací vysokozdvižný
vozík a po ujetí krátké přepravní trasy ji
umístí na válečkový dopravník. Když paleta doputuje na konec válečkového dopravníku, převezme ji čekající logistický
vláček Linde Factory Train, a doveze ji
k dalšímu regálu. To vše se děje plně automaticky, aniž by stroje musel ovládat
řidič. Tímto několikastupňovým pracovním cyklem společnost Linde MH na veletrhu WOMH předvádí, co už je dnes
možné s autonomními manipulačními
vozíky provádět a jak může automatizované předávání nákladu mezi samojízdnými vozíky vypadat. To je vize smart
factory, inteligentní továrny budoucnosti. A společnost Linde MH se svým výrobním programem se této budoucnosti již
významně přibližuje.
Téma budoucnosti: souhra
nejrůznějších vozíků
„Tažení, přeprava, uskladnění – ve všech
kategoriích budeme mít automatizované
řešení,“ říká Tobias Zierhut, Head of Product & Service Marketing, Linde MH. V budoucnu budou jednotlivé způsoby použití

Automatizovaný vozový park
doplněný systémovým vozíkem
Ve skladové logistice se stále častěji objevují nejrůznější kombinace ručně ovládaných manipulačních vozíků a plně automatických regálových a přepravních
systémů. Takovým zařízením je i systémový vozík K-MATIC, který je na veletrhu
WOMH představen jako prototyp. Tento
nový model řady Linde Robotics s technologií „driven by Balyo“ (má přijít na trh
koncem roku), rozšíří okruh činnosti autonomně jezdícího vozového parku Linde MH ve vertikální rovině. Automatický
VNA vozík se pohybuje mezi regály podle vodicí smyčky nebo profilů a po obou
stranách odebírá nebo ukládá zboží. Jakmile musí při práci změnit uličku, řídí se
geonavigací, bez mechanického vedení.
„V Evropě jednoznačně převládá trend
skladů s úzkými uličkami, a to kvůli rostoucím cenám pozemků a vyššímu obratu zboží,“ říká Tobias Zierhut a dodává:
„Automatizace nabízí zákazníkům možnost dalšího zvýšení efektivity.“ Úzké
uličky, vysoká hustota skladování a výška zdvihu 12 a více metrů vytvářejí pro
systémový vozík Linde K-MATIC ideální
podmínky. Tento systémový vozík pro
vychystávání a zakládání je pátým modelem vozového parku Linde Robotics,
který již zahrnuje dva stohovací vysokozdvižné vozíky (L-MATIC), jeden tahač
(P-MATIC) a jeden nízkozdvižný vozík
(T-MATIC).
Zákazníci chtějí autonomní
systémy zavádět postupně
„Automatizace nebude jediným řešením pro všechny budoucí intralogistické požadavky, ale bude hrát velmi důležitou roli,“ říká Massimiliano Sammartano, Vice President Sales & Service Marketing & Operations, Linde MH. Proto má
být program ve střednědobém horizontu dále rozšířen. Zvláštností vozíků Linde Robotics je geonavigace, díky které se
vozíky mohou bez další infrastruktury
volně orientovat v prostoru. Další výhody vozového parku MATIC spočívají v nesčetných možnostech propojení se stroji

a systémy, ve vysoké bezpečnosti dopravy díky komponentám, jako jsou snímače, skenery a kamery, a možnosti kdykoli přepínat mezi autonomní jízdou a ručním ovládáním. „Zákazníci mají velký
zájem o automatizovaná řešení, která je
možné postupně integrovat do stávající podnikové logistiky,“ říká Tobias Zierhut. A k tomu společnost Linde MH nabízí
správné řešení.
Dokonalé odpovědi
na individuální procesy
Moderní průmyslové společnosti již
dlouho zažívají narůstající diferenciaci
a diverzifikaci. Roste poptávka po vyšším
počtu variant, možností a individuálně
zhotovených výrobcích. Mění se i požadavky na výrobní procesy, a to včetně 3D
tisku. Rostoucí e-commerce zároveň vede k nižšímu počtu dodávek a radikální
změně některých požadavků na vychystávání a pohyb zboží. Společnost Linde
Material Handling, přední evropský dodavatel manipulační techniky a skladových řešení, již dávno povýšila vysoký
počet variant a rozmanitost řešení svých
výrobků na obchodní značku a tento
přístup potvrzuje na veletrhu World of
Material Handling svými vývojovými
novinkami.
Každý výrobní proces je jiný. V závislosti na materiálu a pořizovaných dílech
nebo specializaci mají podniky – dokonce i v rámci stejného oboru – zcela rozdílné požadavky na své logistické procesy.
„Díky specificky zhotoveným nebo individuálně vyvinutým manipulačním vozíkům mohou naši zákazníci zvýšit produktivitu svých procesů, zajistit si vyšší
bezpečnost a snížit náklady,“ říká Massimiliano Sammartano, Vice President
Sales & Service Marketing & Operations,
Linde MH.
Rozmanitost modelových
variant: Dokonalé
přizpůsobení potřebám
již během výroby
Společnost Linde MH nabízí nejširší
výrobní a servisní portfolio na trhu. Zákazníci na celém světě si mohou vybírat
z 85 konstrukčních řad a více než 6000
variant výbavy. Žádné dva vysokozdvižné vozíky nejsou zcela totožné a počet
možných variant dále roste. Příkladem
je Linde Roadster, elektrický vysokozdvižný vozík s protizávažím a mimořádně volným výhledem, který přichází

na trh právě při příležitosti konání veletrhu WOMH. Téměř neomezeného panoramatického výhledu na jízdní dráhu a okolí bylo dosaženo odstraněním předního
sloupku a střecha z pancéřového skla navíc poskytuje spolehlivou ochranu před
padajícími břemeny a zajišťuje volný výhled na uskladňovaný náklad. Síly, které
působí na nosnou konstrukci, jsou neseny horními sklopnými válci a odváděny
vzad. Linde Roadster již úspěšně absolvoval zkušební nasazení ve společnosti Fraport Cargo Services GmbH a jeho hlavní
výhodou je, že díky koncepci volného výhledu již není z bezpečnostních důvodů
nutná přítomnost další osoby při složité
manipulaci.
Maximální flexibilitu použití přinášejí
také nové elektrické paletové vozíky pro
řízení stojícím řidičem. Společnost Linde
MH nabízí vhodné řešení pro každé nasazení, ať už se jedná o vozíky Linde T14S až
T25 S se sedadlem řidiče kolmo k vidlicím, volantem a novou inovační koncepcí ovládání, nebo o vozíky Linde T20 SF
a T25 SF se sedadlem řidiče čelně k vidlicím, či o dvoupatrovou verzi vozíků Linde
D12 S/SF. Kompaktní podvozek s pouhými 770 milimetry je ideální pro efektivní nakládku a vykládku nákladních vozů
a plynulou přepravu ve stísněných prostorách. Kompletně odpružené pracovní
místo navíc zvyšuje jízdní komfort a snižuje veškeré vibrace na minimum.
Dalším příkladem vysoce
individualizovaných vozíků
je řada tahačů a přepravníků
Linde P60–P80/W08. Jedná se o kompaktní a silné tahače se sedící obsluhou
a tažnou silou 6 až 8 tun. Standardně jsou
k dostání nejrůznější možnosti výbavy,
takže tahače jsou vhodné pro výrobní haly i pro venkovní prostory průmyslových
podniků a letišť. Vzhledem k vysokému

12 000 m2
výstavních ploch
využívá letošní
veletrh WOMH.

tažnému výkonu bez problémů zvládnou
stoupání i nakládací můstky a díky velké
světlé výšce jezdí bez problémů i přes koleje, prahy a výmoly. Tyto stroje navíc stále častěji nacházejí uplatnění jako tahače
logistických vláčků. Na veletrhu WOMH
je také k vidění plošinový vozík W08

Robotický systémový vozík Linde K-MATIC pro zakládání palet
na WOMH 2016

– přepravník nákladu, který se vyznačuje
mimořádně vysokou modularitou a nabízí ideální možnosti pro individuální nastavení.
Možnosti pro zákazníky:
speciální výbava pro
specifické požadavky
Modelové varianty a rozšířená výbava
však představují jen část možné indivi
dualizace. Společnost Linde MH navíc
nabízí neomezenou šíři zákaznických
řešení, a to upravené manipulační vozíky, dokonale přizpůsobené konkrétním
provozním potřebám. Příkladem, kte-

Elektrický tahač Linde P 80
s tažnou kapacitou 8 tun
rý je prezentován i na veletrhu WOMH,
je nový vysokozdvižný vozík Linde L16
AC s centrální plošinou pro řidiče a vychystávacím ramenem otočným téměř
o 360°. Tento vozík zdvihne břemeno
o hmotnosti až 80 kilogramů a ještě lépe chrání zaměstnance ve skladu před
možným zraněním. Velkou výhodou tohoto vozíku je, že nosnost a vychystávací rameno lze individuálně přizpůsobit
požadavkům zákazníků.
Zvláštním zákaznickým provedením
se vyznačuje také vysokozdvižný vozík
s nosnými trny. Jedná se o speciální zařízení umístěné na vozíku s výsuvným
sloupem Linde R20, který je dimenzován
pro přepravu velkých nákladů na rolích.
Podvozek je konstruován tak, aby vysokozdvižný vozík dokázal pomocí kovového nosného trnu uchopit a bezpečně přepravit například role papíru.
Dodatečné vybavení:
další flexibilita, bezpečnost
a efektivita
Díky odpovídajícímu dodatečnému vybavení je navíc možné přizpůsobit stávající zařízení aktuálnímu vývoji – například aby byly splněny přísnější bezpečnostní standardy nebo aby bylo možné
dodatečně propojit vozíky s podnikovou
infrastrukturou IT. Příkladem takového
dodatečného vybavení jsou oranžové pásy tzv. Orange belt, jejichž kontrolní systém rozpozná, zda řidič správně použil
a zapnul bezpečnostní pás, dále světelné výstražné světlo BlueSpot sloužící jako vizuální signalizační zařízení jízdní
dráhy nebo dále bezpečnostní asistenční
systém Linde Speed Assist, který přizpůsobí rychlost vozíku pro místo použití.
Další komfort při propojené práci poskytují také výškově nastavitelné držáky
koncového zařízení a mobilu s vlastním
napájením.
„Význam dodatečného vybavení neustále roste,“ říká Nora Baur, Head of Service Sales, Linde MH, a dodává: „Vzhledem
k rostoucímu propojení a automatizaci v továrnách a skladových halách z toho vyplývají hlavní výhody, které zvyšují
efektivitu celé výroby.“
Jaromír Milický, Offenbach
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Věda / Aktuálně
Češi objevili tvora, jakého věda ještě nepoznala
Bez čeho se nedá žít? Odpověď, že bez vody a kyslíku (a v Čechách možná ještě
bez piva), je sice pravdivá, z našeho lidského hlediska nepochybně správná,
pro život jako celek ovšem neplatí. V posledních desetiletích vědci
s překvapením zjišťovali, kde všude život dokáže vydržet: kilometry
pod ledem i zemským povrchem, na dně moří, v extrémním chladu
i horku. Nejde ale jen o fyziku a geografii.
Hledání „mantinelů života“ probíhá i v laboratořích, kde se vědci
pokouší probrat dnes pro ně stále
ještě dosti nepřehlednou džunglí buněčných pochodů nezbytných pro život. Cílem je pochopit
a popsat život jako chemický a fyzikální děj a ideálně někdy v budoucnosti přesně určit, co je jeho
podstatou (čili z vědeckého pohledu). Tedy, co přesně potřebuje, aby fungoval a co je jen zbytná
„nadstavba“.

přežívají v naších buňkách do jisté míry autonomně (mají třeba
vlastní DNA), a byť už jinde přežít
nemohou, stále je na nich poznat,
že jde o dávné „imigranty“.
Do značné míry právě kvůli původu mitochondrií některé vědce
napadla otázka, zda vůbec nějaká
dnešní eukaryota (organismy s jádrem v buňce) dokážou bez „buněčných elektráren“ přežít. Není
to pro biologii nějak zásadní otázka, ale rozhodně je zajímavá a vý-

Obrázek nevábný, ale zajímavý. Prvok Monocercomonoides, u kterého
se jako u prvního tvora s buňkou obsahující jádro nenašla ani stopa
po přítomnosti mitochondrií
Zdroj: Naodži Jubuku

Samozřejmě, tuhle velkou otázku jen tak někdo nevyřeší, a samotné bádání probíhá v mnohem
skromnějších krocích – přesto leckdy velmi zajímavých. Jeden takový učinil nedávno i tým vědců s výraznou českou účastí. Jako
první na světě zřejmě přesvědčivě prokázal existenci našeho podivného příbuzného (v tom ohledu, že jeho buňky mají jádro, stejně jako ty naše, a patří tedy do široké říše Eukaryota), jehož buňky
dokážou přežívat bez „orgánů“
na pohled zcela nezbytných.
Tým kolem Vladimíra Hampla (Přírodovědecká fakulta UK)
a Čestmíra Vlčka (Ústav molekulární genetiky) vlastně udělal „neobjev“. Zabýval se miniaturním
tvorem ze skupiny oxymonád rodu Monocercomonoides – laicky si
řekněme prostě mikroskopickou
jednobuněčnou „breberkou“. Pro
člověka nemá žádný význam – ale
je významný tím, že v sobě nemá
ani jednu důležitou „součástku“,
kterou jinak nesou všichni tvorové složitější než bakterie. Jsou
jí mitochondrie. To jsou dnes pro
naše těla (a těla dalších eukaryotů) životně důležité buněčné organely, ve kterých probíhají klíčové energetické reakce. Dědičné
či jiné poruchy mitochondrií proto často vedou k velmi závažným
komplikacím.
Přivandrovalci
Mitochondrie nejsou našim tělům tak úplně vlastní. Podle mnoha přesvědčiv ých důkazů jde
o pozůstatky bakterií, které naši
dávní, ještě jednobuněční předkové pohltili a nakonec přesvědčili ke spolupráci. Mitochondrie
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sledek by mohl malinko poodhalit i odpověď na otázku, co život
vlastně dokáže a vydrží.
I proto vědci věnují poměrně dosti pozornosti drobným tvorům,
u kterých mitochondrie na první pohled zcela chybí. Jde hlavně o jednobuněčné tvory, jejichž
přesná klasifikace pro naše účely
není důležitá – důležité je, že zatím se nakonec vždy mitochondrie podařilo objevit, byť třeba

představená v časopise Current
Biology nyní ukazuje, že na jejich
provoz není tvor zařízený ani geneticky. V DNA chybí geny spojené s provozem mitochondrií.
Tvor přitom pochází z předků,
kteří „buněčné elektrárny“ měli. Postupně jim ale zřejmě zakrněly, protože žili v prostředí bez
kyslíku, kde tyto organely nejsou
zapotřebí. Zachovala se v nich
ovšem určitě výroba klíčových
„dílů“ (tzv. železo-sirných komplexů) pro výrobu bílkovin, bez
nichž buňka přežít nemůže. Jen
dokud ovšem ke slovu nepřišla
velká evoluční náhoda: do buňky
pronikla DNA z bakterie s alternativním návodem na výrobu těchto
dílů pro bílkoviny.
Přenos genů z jednoho druhu na druhý je věc, která sice působí na pohled poněkud podivně a „uměle“, v přírodě přitom
tak vzácná není. Je sice nezvyklá
u složitých organismů, jako jsme
my, ale naopak třeba u bakterií
je zcela běžná a všední. U prvoků, jaké zkoumali Hampl a spol.,
je to tak něco mezi: není zcela neznámá, ale také nejde o každodenní záležitost. Podle zatím nepublikovaných výsledků českého
týmu zhruba 1 % bílkovin, které
si oxymonády vyrábí, vzniká podle genů převzatých od jiných
organismů.
Ale abychom to shrnuli: tito
konkrétní prvoci tedy prošli mnoha „genetickými modifikacemi“,
z nichž jedna vedla k tomu, že se
jejich mitochondrie staly zbytečnými a jako takové byly postupně
zrušeny.
Proč to dopadlo, jak to dopadlo, a prvok dál vesele nepoužíval
své mitochondrie, vědci neví jistě
– ale zřejmě šlo jen o slepou náhodu a ne evoluční výběr. V buňce byly k dispozici dva návody na výroby jednoho dílu, a tak jeden z nich
mohl klidně „odpadnout“. Který by
to byl, bylo zřejmě jedno, ani jeden

... tito konkrétní prvoci tedy prošli
mnoha „genetickými modifikacemi“,
z nichž jedna vedla k tomu, že se jejich
mitochondrie staly zbytečnými
a jako takové byly postupně zrušeny.

hodně pozměněné a „zakrnělé“.
Stává se to především u tvorů žijících v prostředí bez kyslíku, kteří se obejdou bez mitochondriálních „triků“ na výrobu energie. Zatím se ale vždy ukázalo, že potřebují nějakou funkci mitochondrií,
na něž buňky během dlouhého
soužití postupně přenesly (chce
se říct „outsourcovaly“) i další životně nezbytné funkce.
Prvok Monocercomonoides, na
kterého se podívali podrobněji
vědci v českých laboratořích (tedy hlavně českých), také patřil
do skupiny adeptů na tvory bez
mitochondrií. Ty u něj nejsou
vidět pod mikroskopem a není
možné zachytit chemické stopy
jejich činnosti. Nová publikace

způsob neposkytuje velkou evoluční výhodu.
Hampl a spol. se výzkumu nepatrného a pro laiky tak nezajímavého tvora patrně budou ještě nějakou dobu věnovat. Už jen proto, aby
zjistili, zda k výpadku mitochondrií došlo jen u tohoto konkrétního
druhu, nebo i jeho příbuzných. Myslí si, že ano, ale bude to vyžadovat
další ověření. Stejně tak jim zbývá
nachytat náhradní geny přímo in
flagranti – zatím jen vědí, že v buňce jsou, ale neviděli je přímo v činnosti. I přes řadu nezodpovězených
otázek to vypadá, že život znovu
biology přesvědčil o své rozmanitosti a vynalézavosti.
Rubriku Věda připravil: /jj/

SST informuje
Veletrh CCMT, Šanghaj 2016
Čínský svaz výrobců a uživatelů obráběcích a tvářecích strojů CMTBA pořádal 11. až 15. dubna v areálu
výstaviště Shanghai New International Expo Centre –
Pudong 9. ročník výstavy CCMT 2016 (The 9th China
CNC Machine Tool Fair, Shanghai 2016).
Oproti poslední výstavě CCMT 2014, která proběhla na tomto výstavišti v únoru 2014, byly tentokrát
využity navíc tři další haly, takže celkový počet výstavních hal dosáhl počtu 10. Mezinárodní výstaviště v Pudongu disponuje celkem 17 velkými halami
a v době výstavy CCMT se v 7 halách areálu souběžně konala výstava sklářských strojů. Z dosavadních
9 ročníků výstavy CCMT se 6 výstav konalo v Šanghaji, jedna v Pekingu a dvě v Nanjingu. Česká expozice se
představila v Nanjingu v roce 2012.
Na výstavě byly zastoupeny všechny významné zahraniční firmy z celého světa. Nejvíce výrobců pocházelo z kontinentální Číny a Tchaj-wanu. Oficiální národní expozice měly mimo České republiky také Německo, Itálie, Japonsko, Jižní Korea, Španělsko, Švýcarsko, Tchaj-wan a USA.
Podle oficiálních údajů organizátora se výstava rozkládala na celkové ploše 120 000 m2. Účastníků bylo
145 666, z toho 59 101 návštěvníků.
České firmy vystavovaly ve společné oficiální expozici, kterou zajišťovalo Ministerstvo průmyslu
a obchodu ČR a realizátorem akce bylo BVV Brno.
V pavilonu E4 vystavovali čeští výrobci na celkové
ploše 240 m 2. Společnost KOVOSVIT-MAS prezentovala 5osé obráběcí centrum MCU 700V-5X. Výrobce
TOS VARNSDORF předváděl 3D virtuální prezentaci a model horizontálního vyvrtávacího pracoviště.
Informační stánky měly firmy ŠKODA MT, ŠMERAL,
HESTEGO, KŠ Kuřim, HOL-MONTA, TOSHULIN,
WEILER, STROJÍRNA TYC a FERMAT. Mimo českou
oficiální účast se ještě v hale E4 prezentovala firma
NAREX Ždánice. Stánek SST byl součástí sekce světových oborových svazů.
V průběhu slavnostního zahájení celé výstavy, kterou organizoval Čínský svaz výrobců obráběcích
strojů CMTBA, byla přítomna česká senátní delegace v doprovodu zástupců Ministerstva zahraničních
věcí ČR, vládních agentur CzechTrade a CzechInvest
v teritoriu. Místopředseda Senátu ČR Zdeněk Škromach, místopředsedkyně Výboru pro hospodářství,
zemědělství a dopravu Senátu PČR senátorka Veronika Vrecionová a členové téhož výboru, senátoři
Pavel Štohl a Jan Veleba, si prohlédli českou oficiální
expozici a vyslechli si komentář ředitele Svazu strojírenské technologie Ing. Oldřicha Paclíka. A to nejen k účasti českých strojírenských firem na šanghajském veletrhu, ale i k otázkám exportu českých obráběcích strojů do Číny, k možným dopadům udělení statusu tržní ekonomiky Číně na obor obráběcích
a tvářecích strojů a v neposlední řadě i k investičním
aktivitám čínských firem v České republice.
Význam veletrhu podtrhla i účast mimořádného a zplnomocněného velvyslance České republiky v Čínské lidové republice J. E. Bedřicha Kopeckého a generálního konzula ČR v Šanghaji Richarda
Krpače.
Druhý den výstavy se v prostorách české expozice
uskutečnila tisková konference pod názvem Czech
Business Day. V rámci jejího programu vystoupili
zástupci MPO, MZV a vládních agentur CzechTrade
a CzechInvest. Hovořilo se především na téma aktuálního stavu obchodně politických vztahů mezi Českou republikou a Čínou a vývojových trendů do budoucna, o konkrétních formách podpory exportu
a navazování nových obchodních kontaktů a o specifických rysech českého podnikatelského prostředí
a nových zásadách investiční politiky ve vztahu k zahraničním investorům.
Viceprezident CMTBA prof. Wang Liming nastínil
řadu nových obchodních a investičních možností
pro české firmy v Číně. Ing. Oldřich Paclík se ve svém
vystoupení zmínil o dlouholeté tradici vývozu obráběcích strojů z České republiky do Číny a uvedl
i náměty pro nové formy spolupráce mezi čínskými a českými strojírenskými podniky. Ing. Bedřich
Musil, pracovník expertního týmu SST a teritorialista specializovaný na obchodní vztahy s Čínou, představil přítomným české strojírenské podniky vystavující v Šanghaji a jejich výrobní portfolio.
V průběhu výstavy jednali Ing. Paclík a Ing. Musil
především s prezidentem CMTBA Chen Huirenem,

odbornými řediteli a projektovými manažery čínského svazu. Hlavními tématy rozhovorů byla vzájemná spolupráce obou národních svazů a účast
na stávající výstavě. Dále byla projednávána účast
českých vystavovatelů na připravované výstavě
CCMT 2017, která se připravuje na duben 2017
v Pekingu. Současně byly nastíněny výhledové
možnosti pro zahraniční vystavovatele na veletrhu CCMT 2018 v Šanghaji. Jako netradiční možnost
prezentace oboru strojírenská výrobní technika byla představena výstava China Chongqing Interna
tional Machine Tool Show (CCIMT), která se pořádá
13. až 16. listopadu 2017 na výstavišti Chongqing International Expo Center. Tato výstava byla prezentována jako výsledek spolupráce čínského svazu
CMTBA a amerického svazu AMT. Prezentaci výstavy CCIMT 2017 byla věnována samostatná společná tisková konference svazů AMT a CMTBA a byla podle znalců místních poměrů demonstrativně
pojata jako protiakce k dřívějším snahám CECIMO
o prezentaci evropské strojní produkce na asijském
kontinentu.
Při všech jednáních s představiteli čínského svazu CMTBA se zvláštní pozornost věnovala propagaci
výstavy MSV+IMT 2016. Pracovníci vedení čínského
svazu se v minulosti výstav MSV v Brně několikrát
zúčastnili a při přípravě účasti podpoří čínské firmy
z oboru obráběcích a tvářecích strojů v jejich účasti
na brněnském veletrhu už proto, že Čína se v letošním roce stala partnerem tohoto nejvýznamnějšího
strojírenského veletrhu ve střední Evropě.
Expozice SST i stánek oficiální české prezentace se
rovněž staly místem propagace výstavy MSV a IMT
Brno 2016. Na stánku byly umístěny oficiální plakáty MSV 2016, IMT 2016 a propagační materiály k této
výstavě, nabízené návštěvníkům. V celém průběhu
výstavy byly předávány informace o možnosti účasti na výstavě jak z pohledu účastníka-vystavovatele, tak návštěvníka odborníka i laika. MSV je ostatně
mezi čínskými vystavovateli i odbornou veřejností
už velmi dobře znám.
Výstava CCMT Šanghaj je největším veletrhem
oboru strojírenská výrobní technika v letošním roce
na světě. V roce, kdy se nekoná EMO (Hannover nebo Milano), nemůže ani jeden z dalších velkých oborových veletrhů, kterými bude IMTS Chicago a JIMTOF Tokio, tuto výstavu co do velikosti a významu
překonat.
Skutečností zůstává, že velikostí výstavní plochy
nepřekonala letošní akce loňskou výstavu CIMT
2015, ta měla rozlohu 125 000 m 2. V Pekingu je ovšem na výstavišti méně hal o menší rozloze a výstavní plocha je doplněna stany na volné ploše.
Pokud srovnáme obě výstavy, je na veletrhu CIMT
prezentováno mnohem více velkých strojů. Na CCMT byli zastoupeni i někteří čínští výrobci, kteří by
na CIMT nikdy nebyli připuštěni, protože je tato výstava prezentována jako prostor pro hight tech-technology. Jasným příkladem je firma CFHI Shaoxing
Heavy Machinery Tool Co. Na druhou stranu je nutné uznat, že i čínští výrobci tzv. třetí ligy měli letos
své prezentace na velmi dobré úrovni.
Na výstavě byla rovněž patrna stopa kampaně Industry 4.0, i když japonské, čínské, korejské a tchajwanské firmy její logo nepřevzaly a kompaktní propojení strojů, řídicích systémů a robotů nazývají „inteligentní výrobou“, „výrobou 21. století“ a podobně.
Výstava CCMT se postupně zařazuje mezi nejvýznamnější výstavy v Číně, s celostátním dopadem a s přesahem na všechny východoasijské země a regiony. Dá se předpokládat, že její význam
bude v celosvětovém měřítku nadále stoupat. Velmi zajímavým momentem je propagace výstavy
CCIMT v Chongqingu. Spojení čínského svazu CMTBA s americkým AMT na propagaci této výstavy je
v opozici ke snaze CECIMO hledat alternativu k výstavě CIMT na výstavách CIMES s konkurenčním
čínským organizátorem CNMTC.
Pokud bychom měli doporučit českým vystavovatelům vhodné výstavy v Čínské lidové republice, pak
do budoucna jimi rozhodně budou CIMT v lichém
a CCMT v sudém roce.
PhDr. Blanka Markovičová,
tisková mluvčí SST,
s použitím textu cestovní zprávy
Ing. Bedřicha Musila
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Plasty

Konference Formy 2016 opět nabídla
celou řadu fundovaných přednášek
Brněnský hotel Maximus Resort hostil na počátku května sedmý ročník konference Formy 2016,
pořádaný firmou Jan Svoboda. Letošní ročník se stejně jako ty předchozí nesl ve znamení
technologických možností výroby, které mají přímý vliv na ekonomiku podniků.
Konferenční příspěvky pokrývaly celý výrobní proces. K jeho počátku se vztahovaly
přednášky o MoldFlow. Deformacemi výlisků a optimalizací tvaru výstřiku v předvýrobní fázi se zabýval Miroslav Kollár z firmy
Simulplast. Optimalizace výlisku ještě před
samotnou výrobou může ušetřit významné peníze. Jiří Gabriel z firmy CADMould se
poté zaměřil na problematiku vlivu vstřikovacího ústí do tvaru a jeho vlivu na chlazení výstřiku a následnou deformaci a čas
cyklu. Na ně navázal Aleš Ausperger z firmy
Tanitech, který velmi jednoduše vysvětlil
základní úskalí vyhodnocování MF analýz.
Praxe ukazuje, že se zde dělá mnoho chyb
a korektní vyhodnocování je kamenem
úrazu. Mnoho dobře zanalyzovaných projektů je v konečné fázi degradováno špatným vyhodnocením.
Druhého konce výrobního řetězce se týkala účastníky velmi dobře hodnocená přednáška Jana Svobody o firmě JSW Machines.
Tento příspěvek se zabýval technickými
rozdíly mezi hydraulickými a plně elektrickými stroji a ekonomickým vyhodnocením
těchto rozdílů. Na základě naměřených dat
si posluchači sami spočítali, jak lze efektivněji vyrábět se stávajícími formami při výměně vstřikovacího stroje. Vyčíslené úspory času a energie byly velkým překvapením pro mnohé z účastníků. Zajímavým
zjištěním byl také fakt, že ekonomicky výhodnější výroba může zároveň být i ekologická a mění současné pohledy na ekologii
výroby.
Klíčovým faktorem je
návratnost investic
Jan Morávek z firmy Comau vyčíslil návratnost investic do šestiosých robotů a demonstroval typický příklad jejich nasazení
v lisovně. S těmito dvěma přednáškami souvisel následující příspěvek, v němž zástupce
izraelské firmy LIAD rozebral možnosti úspor
finančních prostředků na dávkování masterbatche při výrobě barevných výstřiků.
Na začátek výrobního řetězce se poté vrátil Lubomír Zeman z firmy PlastFormService, který velmi fundovaně rozebral možnosti přesnosti výroby a reálně vyrobitelných tolerancí plastového výstřiku. Současně upozornil na nekorektní používání
již neplatné toleranční normy DIN 16901.
I některé nové výkresy se však na tuto normu stále odvolávají.

Výroba forem je věda
Z technického a hlavně ekonomického
hlediska bylo velmi atraktivní trio přednášek z oblasti výroby forem. Příspěvky se týkaly především druhů ocelí a řezných podmínek. Jan Žák z firmy Uddeholm přiblížil
možnosti nových konstrukčních materiálů
pro formy na plasty v souvislosti s obráběním, leštěním a hlavně jejich vliv na cyklový čas a prodloužený interval údržby.
Následoval příspěvek Jaroslavy Fulemové z Fakulty strojní Západočeské univerzity, která představila výsledky zkoušek
reálné řezné rychlosti ve vztahu k opotřebení břitu. Nástrojárnám nabídla jménem
univerzity spolupráci na optimalizaci řezných podmínek podle jejich konkrétních
požadavků. Pro mnohé účastníky bylo
značným překvapením, že moderní řezné
materiály umožňují i dvojnásobné řezné
rychlosti bez toho, že by to mělo podstatný vliv na životnost břitu. Ze spolupráce by
tak firmy mohly vytěžit rychlejší a levnější
výrobu forem.
Velkým technickým překvapením byl
test materiálů provedený firmou Uddeholm a ukázka využití výsledků těchto
zkoušek v praxi.
Jde také o optimalizaci
řezných rychlostí
Následovala přednáška Ivana Cimra z firmy SolidVision, v níž autor explicitně dokázal, že řezné rychlosti mají pozitivní
vliv na ekonomickou bilanci nástrojáren.
Možnosti úspor nenechaly lhostejnou ani
jednu ze zúčastněných nástrojáren a lisoven. Optimalizace řezných rychlostí je výsledkem možností SolidCAMu a nových
konstrukčních ocelí a práce Západočeské
univerzity.
Carlos Saboga z portugalské společnosti Progressive Components ve svém ekonomicko-technickém rozboru upozornil na nutnost používat na formy kvalitní
středicí elementy. Na praktických příkladech ukázal životnost středicích elementů ProComps, na něž je nově poskytována doživotní záruka. Carlos Saboga hovořil
rovněž o sbírání statistických dat z provozu forem pomocí elektronického počitadla cyklů. V návaznosti na servisní systém
MachineLOG IT, který byl vystaven v předsálí, poskytuje ucelené informace o formě
v průběhu nasazení na lisu.

Jak na odvzdušnění forem
Na tuto část navázal Damiano Balzi z italské firmy Ermanno Balzi, jehož příspěvek
se týkal odvzdušnění forem. Po teoretickém úvodu přešel Damiano Balzi k reálným aplikacím a ukázal několik velmi zajímavých přínosů odvzdušňovacího ventilu SGD. Jedná se o tyto benefity: zkrácení
cyklového času a otevření technologického okna (v ukázce došlo ke zkrácení cyklu
o cca 80 %), snížení zmetkovitosti výroby
(např. eliminace spáleného materiálu z části výlisku) a v neposlední řadě o prodloužení servisních intervalů, a to třikrát až čtyřikrát v závislosti na materiálu a konstrukci formy.
Pavol Alexy ze Slovenské technické univerzity v Bratislavě ukázal, co může lisovnám přinést měření tokových křivek materiálů. Univerzita nabízí možnost měřit tokové křivky pro konkrétní materiály používané v lisovnách a vypracovat doporučení pro
vytvoření optimálních vstřikovacích podmínek při použití konkrétního materiálu.
Firma NexNet prostřednictvím Jana Koňaříka představila CAD/CAM systém VISI
pro nástrojárny a jeho praktické přínosy.
Jakub Dosoudil z firmy Lintech se zabýval možnostmi použití laseru, a to jak v oblasti navařování forem, tak i v oblasti výroby
dezénu a při svařování plastových výlisků.
Celou konferenci pak uzavřel Aleš Boček
z Jihomoravského inovačního centra (JIC),
který poskytl přehled toho, co centrum firmám v jihomoravském regionu nabízí. Součástí této nabídky jsou například inovační
postupy při řízení firem a optimalizace jejich struktury. Malým a středním podnikům jsou k dispozici profesionální konzultanti, kteří mohou pomoci zefektivnit chod
firmy a najít způsob, jak optimalizovat výkonnost pracovníků a zajistit další růst firmy bez nutnosti přijímat další zaměstnance.
Velmi zajímavá byla také přednáška Jiřího
Rejhona z firmy GWK o potenciálu dynamického chlazení forem s důrazem na ekonomické přínosy a návratnost.
Pořadatelé zajistili online přenos z konference pro zájemce z vysokých a středních
technických škol. Tento přenos zprostředkoval studentům pohled na nejmodernější průmyslové trendy v oblasti výroby forem
na plasty a plastových výstřiků. V průběhu
přenosu bylo zaznamenáno až 16 online připojených míst.
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Engel na jarních veletrzích
propaguje strategii inject 4.0

Výzva i příležitost
„Průmysl 4.0, čtvrtá průmyslová revoluce,
kterou právě zažíváme, je současně výzvou
i příležitostí,“ zdůraznil Walter Jungwirth,
generální ředitel společnosti Engel de Mexico ve městě Querétaro. „Naším cílem je tuto výzvu společně s našimi zákazníky vyřešit, abychom maximálně využili nově se na-

Modulární řešení dláždí cestu
pro smart factory
inject 4.0 – pod tímto označením soustřeďuje společnost Engel všechny produkty, systémy a služby, které posunou výrobu „chytřejším“ směrem ve smyslu Průmyslu 4.0. Cíl zní:
smart faktory. Výrobní procesy v chytré továrně se díky propojení a integraci výrobních
systémů, systematickému využívání procesních a výrobních dat a aplikaci decentralizovaných, inteligentních výrobních systémů v továrně budoucnosti samy nepřetržitě optimalizují a umožňují velmi pružnou reakci na stále rychleji se měnící požadavky. Jak to v praxi
může vypadat ve všech třech úsecích smart
factory – smart production, smart services
a smart machines – předvádí společnost Engel
pravidelně na svých veletržních stáncích.
Na centrálním řídicím počítači se sbíhají parametry z výrobních buněk, v nichž na veletržním stánku probíhá výroba. Prostřednictvím MES řešení e-factory lze plánovat zakázky, zjišťovat stav vstřikovacích strojů a provádět

bízející příležitosti. Díváme se na sebe jako
na partnery, abychom podpořili naše zákazníky při optimalizaci jejich výrobních procesů,“ dodal.
Společnost Engel se přitom může opřít
o značné zkušenosti, neboť v této firmě je
Průmysl 4.0 na mnoha úsecích dávno zažitou praxí. Důvěra globálních zpracovatelů v řešení společnosti Engel je tudíž i v této oblasti od začátku vysoká. „Očekáváme,
že se na letošním veletrhu Chinaplas bude
mnoho zákazníků zajímat o tyto nové možnosti,“ řekl Gero Willmeroth, ředitel odbytu a služeb společnosti Engel Machinery
v Šanghaji, a doplnil: „Naše modulární koncepce inject 4.0 umožňuje našim zákazníkům kdykoli začít s řešením, které je přizpůsobené individuálním požadavkům, a toto
řešení následně rozvíjet. A právě to usnadňuje mnohým jejich zapojení. Optimalizace výrobních procesů začíná u jednotlivých
strojů a může sahat až po globálně propojené
výrobní sdružení.“

vyhodnocování kvality nebo vyhotovovat dokumenty (smart production). Návštěvníci veletrhu současně získávají přehled o tom, jak je
možné pomocí vzdáleného připojení vyřizovat
online mnoho údržbových a servisních úkolů,
což zpracovateli šetří čas a náklady a zvyšuje
disponibilitu výrobních buněk (smart services).
Samozřejmě že stroje také inteligentně fungují (smart machines). Softwarová řešení iQ
weight control a iQ clamp control zvyšují stabilitu procesu tím, že průběžně analyzují proces
plastifikace a formování a automaticky upravují parametry při odchylkách od požadované hodnoty.
Které produkty inject 4.0 vedou k optimálnímu celkovému výsledku, to je pro každou
vstřikovací úlohu, každý podnik a každou pobočku trochu jiné – i to objasnila prezentace
společnosti Engel na veletrzích Plastimagen
Chinaplas. Všechna řešení přispívají ke zvýšení produktivity, kvality a flexibility výroby,
a tím k zajištění konkurenceschopnosti zpracovatelů plastů.

Čtvrtá průmyslová revoluce otvírá zpracovatelům plastů příležitost, jak výrazně zvýšit produktivitu, kvalitu a flexibilitu svých výrobních procesů. Již dnes je k dispozici řada produktů a řešení, které činí výrobu a údržbu v intencích Průmyslu 4.0 inteligentnější.
Průmysl 4.0 je více než heslo, je to důležitý
trend, jímž se zákazníci společnosti Engel stále intenzivněji zabývají, a to nejen v Evropě.
Začátkem března představila společnost Engel
svou strategii inject 4.0 na plastikářském veletrhu Plastimagen v Mexico City. Koncem dubna hrálo toto téma hlavní roli na jejím stánku
na šanghajském veletrhu.

Arburg na Plastpolu 2016 představil novou elektrickou řadu Golden Electric
Středem pozornosti byl stroj
Allrounder Golden Electric
Stroj se vyznačuje vynikajícím
poměrem ceny a výkonu
Na veletrhu Plastpol v polských Kielcích, který se konal od 17. do 20. května, představila
firma Arburg jako svůj hlavní exponát novou
elektrickou konstrukční řadu Golden Electric. Na hybridním stroji Allrounder německý
výrobce vstřikovacích strojů předvedl náročnou aplikaci z oboru obalových materiálů.
„Plastpol je nejdůležitějším veletrhem
v oboru zpracování plastů v Polsku. Jako

prémiový výrobce pociťujeme u našich zákazníků nárůst ochoty investovat do vyzrálé techniky a strojů vysoké kvality,“ řekl ředitel polské pobočky Sławomir Śniady a dodal: „Novou řadou strojů Allrounder
Golden Electric pokračujeme v úspěšné
historii hydraulické konstrukční řady Golden Edition a rozšiřujeme tak svou paletu výrobků o vysoce výkonné elektrické základní stroje na přesnou a energeticky účinnou výrobu náročných vstřikovaných výlisků. Díky důsledné standardizaci
se vyznačují vynikajícím poměrem ceny
a výkonu.“
Čtyři velikosti nových elektrických
strojů se vyznačují pevnou kombinací

vzdálenosti mezi sloupy, uzavírací síly
a velikosti vstřikovací jednotky. Zařízení Allrounder 570 E Golden Edition s uzavírací silou 2000 kN a vstřikovací jednotkou o velikosti 800 vyrábělo na veletrhu
Plastpol 2016 vždy dva dolní díly krabičky
na CD v cyklu zhruba 15 s. Manipulaci zajišťoval lineární robotický systém Multilift
Select.
Druhým příkladem použití byly uzávěry lahví typu flip-top pro obor obalových
materiálů. Jejich výroba probíhala na hybridním vysoce výkonném stroji Allrounder 720 H s použitím 16násobného nástroje od polské firmy ZPTS Witoplast v cyklu
kolem 12 s.
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Kam kráčí evropský plastikářský průmysl – aplikace plastů v obalech
V loňském roce chemický průmysl
celosvětově vzrostl o 4,0 %
Podíl čínského chemického
průmyslu se za 10 let zvýšil z 10 %
v roce 2004 na 37 % v roce 2014
Mezinárodní měnový fond zhoršil prognózy světové ekonomiky na letošní i příští
rok. Pro letošek se jedná o očekávaný růst
o 3,2 %, pro rok 2017 o 3,5 %. Evropský růst
v roce 2016 by měl dosáhnout 1,5 %, v USA
2,4 %, v Číně 6,5 %, v Indii 7,5 % a v ČR 2,5 %.
Chemický průmysl ve víru globalizace
zaznamenává významné změny. Za 10 let
se zvýšil podíl čínského chemického průmyslu z 10 % v roce 2004 na 37 % v roce
2014. Podíl USA poklesl z 22 % na 17 %, EU
z 32 % na 18 %. V loňském roce zaznamenal
globální chemický průmysl růst o 4,0 %,
když Čína „přidala“ 9,5 % (poprvé za více
než 20 let pouze jednociferný růst), USA
3,6 %, Evropa 3,0 %. Pro letošní rok prognózuje německá asociace chemického průmyslu (VCI) nižší globální růst – o 3,6 %.
Hlavní surovina pro chemický průmysl
– ropa – se pomaloučku blíží ceně 50 USD/
/barel. Těžba břidlicového plynu a jeho
uplatnění pro výrobu plastů pokračují. Firma Ineos stočila první tanker s 27 500 m 3
břidlicového plynu z USA ve svém závodě v Rafnes v Norsku. Ve svém závodu ve
skotském Grangemounth skončí realizaci stáčení a zásobníku s kapacitou 33 000
tun (60 000 m 3) pro dodávku etanu z USA
v srpnu. Firma realizuje přestavbu 8 let odstaveného zařízení na dehydrogenaci etanu a dosáhne tak kapacity etylenu ve výši
1 milionu tun. Zahájila průzkumné vrty pro
těžbu břidlicového plynu ve Velké Británii
a připravuje návrat své centrály ze Švýcarska do Grangemounthu.
Čínská firma Chem China oznámila, že
začátkem tohoto roku zahájila těžbu břidlicového plynu v jihozápadním Fulingu o roční kapacitě 5 miliard m 3. Realizuje
druhou fázi těžby o stejné kapacitě s termínem najetí v roce 2017. O rozsahu těžby vypovídá informace, že v případě využití pro
energetické účely by pokryli spotřebu energií pro 32 milionů obyvatel. Vzhledem k petrochemickému charakteru firmy lze očekávat i využití pro výrobu PE, PP, eventuálně PS a EPS.
Efektivita technologií břidlicového
a zemního plynu v USA se zvýšila natolik,
že jejich ceny jsou na historicky nejnižší úrovni. Těžaři uhlí se tak dostali do po-

100 000
produktů se na světě
zabalí během každé
sekundy.
tíží a firmy se 45 % na těžebních kapacitách jsou v insolvenci. Podle agentury EIA
se v USA do roku 2040 zvýší podíl zemního plynu pro energetické účely z 27 % v roce 2014 na 40 %. Podíl obnovitelných zdrojů se zdvojnásobí z 13 % na 26 %, podíl uhlí
klesne z 38 % na 18 %.
Na pozvání Plastics Europe Deutchland
jsem absolvoval dne 19. 4. 2016 ve Frankfurtu tiskovou konferenci, které se zúčastnilo 18 novinářů ze zemí střední Evropy.
Byly zveřejněny první výsledky o výrobě
primárních plastů ve světě za rok 2015. Bylo dosaženo produkce 322 milionů tun, tj.
růst o 3,4 % oproti roku 2014. Evropa těsně
předala druhé místo USA, leaderem je Čína s 28% podílem. Nejvyšší nárůst zaznamenal polyamid (4,8 %), následován PET
(4,3 %), PP (4,2 %) a EPS (3,7 %).
V polovině dubna byl v sídle OSN v New
Yorku podepsán představiteli 170 států

protokol z Pařížského summitu o klimatu.
Experti zdůrazňují, že bez aplikací plastů
by dohodnuté snížení exhalací CO2 nebylo
reálně dosažitelné.
Podle statistických údajů z Číny vzrostl
obrat plastikářského průmyslu za dva měsíce roku 2016 oproti stejnému období roku 2015 o 4,1 %. Podle údajů Plastics Europe
došlo v EU ve stejném období k růstu výroby primárních plastů o 4,7 %, plastových výrobků o 4,6 % a výroby strojů o 0,8 %. Plasty pro obalový průmysl zaznamenaly růst
o 4,4 %. Roste podíl importu plastů z nečlenských zemí EU. Podle Lindy Naylorové z ICIS
na World Polyolefins Conference ve Vídni

motorem budou Asie, Afrika a Oceánie
s 7,1 %, EU přidá 3,0 % na 10,7 miliardy eur.
Z hlediska produktů vévodí kosmetika
s 4,8 %, následují potraviny s 4,1 % a chemie
s 3,5 %. Nárůsty zaznamenají obalové stroje 5,6 %, plničky 5,2 % a etiketovačky 5,0 %.
Spotřeba jednotlivých typů plastů pro balení v EU je patrná z obr. 2. Výrobci plastů
a kompaundéři provádějí pravidelné inovace svých produktů i ve vazbě na použití
v obalových aplikacích. Například americká firma 3M používá ve fóliích z LDPE pro
aplikace v zemědělství skleněné mikročástice jako náhradu z TiO2, čímž snižuje
hmotnost a zvyšuje transparentnost fólie.

V poslední výroční zprávě IK
o udržitelnosti plastů se uvádí:
» Podíl plastů v obalech v Německu v roce
2013 – 42,5 %, papíru – 33,2 %, kovů – 16,6 %
a skla 7,8 %. Spotřeba plastů představovala
4,3 milionu tun.
» Mezi roky 1970–2005 se zvýšil podíl plastů
v obalech z 20,6 % na 42,1 %.
» Fólie dominují plastikářskému obalovému
trhu v Německu, s podílem 40,1 %, následují lahve s 14,7 %, kelímky, dózy, kbelíky,
bedny s 13,9 %, pytle, odnosné tašky, sáčky
s 12,7 %.
» Z aplikovaných plastů má dominantní postavení PE se spotřebou 2,25 milionu tun,
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Obr. 1: Podíly spotřeby plastů podle aplikačních segmentů v západní Evropě (vlevo) a ve střední Evropě v roce 2015
Zdroj: Plastics Europe
bylo za dva měsíce importováno rekordních
225 000 tun HDPE a za poslední tři roky bylo v EU zavřeno 5 výrobních jednotek HDPE
o celkové kapacitě 625 000 tun.
Trh s obaly stále roste
Pravděpodobně největší ztrátu z tzv. vyšších mocí v Evropě z titulu požáru na etylenové jednotce v Litvínově 13. 8. 2015 průběžně vykazuje Unipetrol. Za první čtvrtletí 2016 vykazuje firma ztrátu 25 milionů
Kč, když ušlý zisk za rok 2015 činil 4,5 miliardy Kč, za první čtvrtletí 2016 dosáhl 2,9
miliardy Kč. Pojišťovna Allianz odhaduje
celkové ztráty do obnovení výroby na 13,4
miliardy Kč.
Každou sekundu se na světě zabalí
100 000 produktů. Dnes si již nikdo nedokáže představit obalový průmysl bez plastů. Cení se jejich nízká objemová hmotnost
a následné úspory při přepravě takto balených produktů. Bariérové vlastnosti udržují potraviny svěží a snižují výskyt odpadních potravin.
Většina vyrobených plastů je aplikována
v obalech. Celosvětově se jedná o 80 milionů tun s výhledem na 318 milionů tun
v roce 2050. Podíly EU jsou patrné z obr. 1
– v západní Evropě to je 40 %, v centrální Evropě méně: 35 %. Plasty totiž splňují požadavky na obal zejména z hlediska
procesu balení, ochrany výrobku, funkčnosti pro skladování, přepravu a následné
užití. Významná je i informační a estetická funkce, cena a udržitelnost. (Hodnoty
pro analýzu životního cyklu pro jednotlivé typy plastů jsou k dispozici na www.
plasticseurope.org.)
Podle Německého obalového institutu
globální obalový trh neustále roste, mj. i díky e-shopům. Obrat dosáhl v roce 2014 výše
825 miliard USD a předpověď na rok 2018 je
975 miliard USD. Podíl Evropy je 25 %, dominuje Asie. Z hlediska obalových materiá
lů zaujímají plasty druhou příčku za papírem. Obdobná asociace pro obalový průmysl pracuje v ČR (více na www.syba.cz).
Má téměř 100 členů a vzdělávací institut.
Na podporu balení jsou v ČR vydávány tři
odborné časopisy – Packaging, Packaging
Herald a Svět obalů.
Světová spotřeba strojů a zařízení na balení má podle italské Uciny růst o 4,9 % do
roku 2018 na 40,3 miliardy eur. Hlavním

Nové materiály, nové stroje
Na výstavě Chinaplas 2016 představila
firma ExxonMobil nový typ PE – Exceed
s o 30 % vyššími ochrannými vlastnostmi
proti nárazům při balení kapalin, potravin
a v zemědělství.
Inovace ve výrobě strojů a zařízení se týkají klasických zařízení pro flexibilní obaly – vyfukování fólií, vytlačování plochých
výrobků s následným tepelným tvarováním, vstřikováním, vyfukováním lahví
a kontejnerů, tvarovek z pěnového PS a PP,
dále potiskování a výroby etiket.
Například americká firma Macro Engineering &Technology prodala českému
výrobci fólií – firmě Invos Svárov – moderní linku na výrobu devítivrstvé fólie pro
aplikaci vrstev z PA, EVOH a PET. Česká
firma má ve výrobním programu mj. 8 typů fólií pro balení potravin, 5 typů sáčků
pro domácnost a dále bariérové fólie pro
potravu pro domácí mazlíčky, fólie pro
chemický průmysl, e-obchody a reklamní
předměty.
Způsoby balení
Samotné plastové granuláty od velkovýrobců se v současné době balí většinou
do 25 kg PE pytlů svařovaných při plnění
na paletě s ovíjenou ochrannou fólií, hmotnost granulí na paletě dosahuje až 1500 kg.
Pro balení EPS perliček se používají 1100kg
kartonové oktabiny s ochranou fólií z PE/
/PA, která brání úniku pentanu (nadouvadla) a zároveň je antistatická.
Na podporu aplikací plastů v obalech jsou
aktivní evropské asociace, resp. jejich pracovní skupiny, jako například EUPC (Evropská asociace zpracovatelů plastů), EUMEPS
(Evropská asociace zpracovatelů expandovatelného polystyrenu). V zemích s větším
podílem plastových obalů jsou aktivní asociace se zaměřením pouze na plasty. Největší z nich je německý IK (Industrievereinigung Kunststoffverpackungen), ve Francii pak Elipso, ve Velké Británii PAFA.
Megatrend udržitelnosti, který je některými autory považován za další průmyslovou revoluci, se nevyhnul ani obalovému
trhu. Podle studie Marketsand Markets poroste globální trh udržitelných obalů z papíru, plastů, kovů a skla do roku 2020 průměrně o 7,2 % ročně, trh udržitelných plastových obalů má růst o 5 % ročně.

následován PP s 0,9 milionu tun, PET s 0,5
milionu tun, PVC s 0,25 milionu tun a PS
s 0,15 milionu tun.
» Díky inovacím v kvalitě primárních polymerů a v technologiích jejich zpracování
došlo podle studie GVM (Geselschaft für
Verpackungsmartforschung) mezi roky 1991–2013 v EU k úspoře plastů ve výši
1 milionu tun při skutečné spotřebě 2,8 milionu tun. Kdyby dnešní plastové obaly byly nahrazeny tradičními hmotami, zvýšila
by se průměrná hmotnost obalů 3,6krát,
spotřeba energií 2,2krát, emise CO2 2,7krát
a náklady na balení by se zdvojnásobily.
Při transportu výrobků balených do skla
se na kamionu přepravuje z 36,2 % obalová hmota a pouze z 63,3 % hmota vlastního produktu. U obalů z plastů činí hmota

firem a jejich výsledky se často liší v závislosti
na zaměření.
Konsolidace, fúze, další růst
Podle agentury Technovio má globální trh
s obalovými plasty do roku 2019 růst o 6 %
ročně, podle TMR o 5,2 %. Studie se týkají
i měkkých (flexibilních) a tvrdých obalů. Mezi měkké se řadí fólie, tašky, pytle a etikety.
Podle Ceresany se má pro tyto aplikace spotřebovat v roce 2020 celkem 71 milionů tun
plastů, přičemž ze 73 % se jedná o PE, následuje PP, PET, PVC a PS. V roce 2013 se ve světě spotřebovalo 54,4 milionu tun fólií, z nichž
většina je vyráběna procesem vyfukování.
Asie se podílí na spotřebě PE fólií třetinou,
Severní Amerika 17 % a Evropa 15 %. U výrobců plastových obalů dochází ke konsolidaci
a mnoha fúzím. V roce 2015 kontrolovalo 10
největších firem 43 % světového trhu.
Globální trh pevných (tvrdých) obalů má
růst o 5,8 % ročně. Do této kategorie patří
lahve a jejich uzávěry, dále kelímky, podnosy z PP a PE, ale i palety z PP nebo EPS. Letos
zatím bylo ve světě zpracováno 16,7 milionu
tun PET, převážně pro lahve. Do roku 2021 se
očekává 3,1% roční růst na 21,1 milionu tun,
v Evropě se očekává růst o 2,4 %. Evropský
trh pevných desek ve výši 3,5 milionu tun
má mít v příštích 5 letech nižší nárůst: pouze 1 %. Největší podíl – 1,2 milionu tun – představuje PS.
Ochranné vlastnosti
Jedno z dělení obalů se týká i funkce
ochranných vlastností produktů proti účinkům úderů během manipulace a při přepravě, dále rovněž proti mikroorganismům.
Do této kategorie patří i plastové palety, nejnovější inovace řeší možnost přetížení palety
zabudováním digitálního čidla pro stanovení
hmotnosti se signalizací alarmu a červeného
světélka. Plastové bedny z PP mají kromě nižší hmotnosti přednost v hygieničnosti, bezpečnosti a odolnosti proti vlhkosti a chemikáliím. Efektivní je i použití pěnových plastů,
zejména EPS, EPP a PUR. Globální trh ochranných plastových obalů roste o 5,5 % ročně.
U přepravního balení je nutností navrhnout
funkční fixaci. Výrobky na paletách se fixují
fóliemi ovíjením návleky nebo smrštitelnými
fóliemi (protažení až na trojnásobek). K méně
náročným způsobům patří různé typy výsypného materiálu. Z pěnového PS se vyrábějí pro
ochranu elektropřístrojů tvarovky, rohovky
a lišty k zabránění pohybu v přepravovaném
obalu. Další možností jsou fixace skla, keramiky, elektroniky a křehkých produktů volně sypanými předpěněnými tělísky, napří-
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Obr. 2: Spotřeba jednotlivých typů plastů v evropském obalovém průmyslu
Zdroj: Plastics Europe
obalu pouze 3,5 %, hmota produktu se tak
zvyšuje na 96,5 %.
» Kelímek na jogurt z PS vážil při první aplikaci 11,8 g v roce 1963, dnes váží 3,5 g. Lahev
na detergenty měla v roce 1970 hmotnost
118 g, dnes má 38 g. PET láhev s vodou o objemu 1,5 l má stejnou hmotnost jako skleněná láhev s polovičním objemem vody.
Analýzou globálních i evropských obalových trhů se zabývá mnoho konzultačních

klad ve tvaru „S“ s objemovou hmotností pod
10 kg.m–3. Ve světě se vyrábí kolem 7 milionů
tun EPS, z toho více než třetina se aplikuje
v obalech. V ČR je to 15 %, tj. cca 10 000 tun.
Samostatnou kapitolou plastových obalů je ochrana potravin, kterou probereme
příště.
Ing. František Vörös
Sdružení EPS ČR
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Grupo MaieMaier postaví
závod v Prostějově
Španělský dodavatel automobilových dílů Grupo MaieMaier rozšiřuje své aktivity
v České republice. Tato společnost hodlá
postavit nový závod v Prostějově, kde by
se lisovaly a zušlechťovaly plastové díly
pro automobily.
Nový závod, který má stát vedle již
prosperující jednotky, bude pokrývat

část rostoucích objednávek předních
automobilových společností, jako jsou
Audi, Škoda, Mercedes Benz a BMW. Vyrábět se budou plastové kryty kol a různá vnitřní vybavení uvedených vozů.
Zahájení výroby je naplánováno na rok
2018, výše investičních nákladů nebyla
sdělena.

Obuv s tištěnou podešví zvyšuje stabilitu
Německá firma Lehmann&Voss Co.KG, Hamburk, investuje od roku 2013 značné finanční
prostředky do oblasti průmyslového 3D tisku a v současné době vyvinula nové materiály, které
jsou na trh uváděny pod obchodním označením Luvosint. Jeho výslednou aplikací je průmyslová
velkovýroba hotových produktů za pomoci 3D laserového slinování (spékání).
V této souvislosti představila firma Leh
mann&Voss výsledky spolupráce s americkou společností Under Armour Inc. Ta je
významným dodavatelem sportovní obuvi
a díky ní se podařilo uvést na trh první sportovní boty, vyrobené za pomoci 3D tisku.
Mezipodešev je potištěna Luvosintem
TPU (termoplastický elastomer na polyuretanové bázi), čímž se získala nová geometrie s vynikajícími vlastnostmi pro výsledné
použití. Tištěná mezipodešev v kombinaci
s novým způsobem odpružení zabezpečuje sportovcům vyšší stabilitu a pohodlí při
tréninku.
Mimořádné výsledky výzkumu, který trval dva roky, nejvíce ocenili zákazníci. První limitovaná edice byla vyprodána doslova
během několika minut.

Fólie, která se dokonale smrští
kolem baleného předmětu
Teplem smrštitelné fólie FIBOPE slouží
k balení produktů s následným smrštěním
okolo nich. Jejich vlastnosti ocení každý,
kdo vyžaduje perfektní vzhled a odolnost.
Své využití nachází v mnoha odvětvích
průmyslu.
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Vyznačují se efektivitou a maximální
výtěžností balení – ideální poměr užité
hodnoty a ceny fólie. Díky schopnostem
smršťování i při nižších teplotách dochází k úspoře energie a zvýšení rychlosti
balení.

Široká škála termoplastů pro 3D tisk
Významný evropský distributor plastů
a kaučuku – firma Resinex Germany GmbH,
Zwingenberg – nabízí výrobcům vláken širokou škálu termoplastů, která je určená pro
3D tisk. Nově je v tomto portfoliu zařazen
speciálně pro uvedené oblasti vyvinutý PLA
typ Ingeo (kyselina polymléčná) od americké společnosti NatureWorks, která se zabývá
výrobou obnovitelných zdrojů pro plasty.
Vedle zmíněných PLA typů Ingeo nabízí distribuční firma Resinex i vysoce
kvalitní polykarbonáty a ABS. Jsou předurčené k vytlačování. PLA vlákna a střiž
jsou speciálně vyvinuty pro uživatele 3D
tiskáren z několika praktických důvodů,
neboť se dají získat vysoce kvalitní tisky,
které se po ochlazení smršťují minimálně. To je důležité při výrobě velmi precizních a rozměrově stálých dílů.
Ingeo 3D850 je první produkt nové 3D
série od firmy RESINEX Germany GmbH.

Fólie se vyznačují kvalitním zpracováním, vynikajícími optickými vlastnostmi
jako čirost, transparentnost a lesk. Díky
těmto vlastnostem působí balený předmět
atraktivně. Smrštění zajistí dokonalé přizpůsobení fólie balenému předmětu bez
přečnívajících volných rohů, což mnohdy
působí neesteticky.
Použití teplem smrštitelných fólií je
nejen pohledné, ale také ekonomické.

Lahev na mléko
z biopolymeru
Dánská firma RPC Promens Consumer Nordic, Kolding, vyvinula novou lahev na mléko, kde místo ropy byla jako základní surovina použita cukrová třtina. V současnosti disponuje realizační fáze jedinečnou vlastností.
Do kmenového polymeru se mohou zamíchávat speciální minerální šarže, které dovolují snížit množství polymeru, aniž by došlo
ke snížení finálních vlastností lahví. Výsledkem pak je i zlepšený ekologický profil.
Jako první začal používat nový polymer
švédský specialista v oblasti mlékařské techniky. Jde o firmu Skanemejerier, která nové
lahve používá pro řadu mléčných alternativ. Z bílého materiálu se vyrábějí vyfukováním čtyřhranné lahve o objemu 1 litr. Vlastní etiketování lahví nečiní žádné problémy.
Na přání zákazníka lze lahve vyrábět s různobarevnými uzávěry.

Tento univerzální typ nabízí podle výrobce snadnou zpracovatelnost do vláken
a jejich homogenitu. Do uváděných směsí

Transparentní barevné lamináty z Kalifornie
Americká společnost Avery Dennison
Graphics Solution, Glendale, Kalifornia,
oznámila výrobu nových, transparentních barevných laminátů typu Conform
Chrome. Nově zavedené lamináty v barvách růžové, zelené a fialové napomáhají vytvářet kreativní barevné kombinace s již 5 existujícími Conform Chrome
b arvách.
Conform Chrome v kombinaci s barevnými transparentními lamináty usnadňuje vytváření dalších odstínů a navíc
takto vzniklé „chromové“ fólie chrání
karoserie vozů před poškrábáním a dalšími poškozeními.

se snadno zamíchávají různá aditiva, která ještě více pozitivně ovlivňují finální
vlastnosti výrobků.

Ortézy z termoplastů
upravené podle
pacienta
O tom, že plasty nabývají v technickém
světě stále větší význam a že jejich zpracovatelské a aplikační možnosti se zcela nevyčerpaly, ukazuje příklad Dr. Marca Kleina z Lucembursku.
Tento chemik navrhl používat k výrobě
ortéz termoplastické materiály, které by se

Jak měřit tloušťku stěny přímo v procesu
Institut für Kunststofftechnik (IKT), Stuttgart, vynalezl novou zkušební metodu, která
umožňuje měřit inline tloušťku stěn výrobků
přímo při jejich tepelném tvarování. Jak známo, nejdůležitějším kvalitativním kritériem
u této technologie je operativní zjišťování
tloušťky vyráběného polotovaru.
Čím častěji se bude měřit tloušťka stěny, tím
rychleji bude moci dodavatel strojů reagovat
na měnící se podmínky výrobního procesu.
A čím rychleji se tak stane, tím více bude klesat množství vyrobených vadných dílů.
Institut für Kunststofftechnik (IKT) ve
Stuttgartu dále prohlubuje metodu přímého
měření tloušťky plastových polotovarů, vyráběných tepelným tvarováním.

upravovaly dle potřeby pacienta při zvýšené teplotě. Běžně dostupný fén nebo odpovídající teplá vodní lázeň stačí k tomu, aby
se ortéza z nového materiálu rychle a čistě zformovala. Výroba lékařských pomocných přípravků a pomůcek je tak mnohem
efektivnější a levnější, než dosavadní postupy v ortopedické technologii.
Aby se mohl vybraný termoplast využívat pro dané účely, musela firma Dr. Boy
ze svého programu konfigurovat a následně testovat předurčený vstřikovací stroj.
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Z domova
Šest zajímavostí o leteckém snímkování
Letecké mapy na portálu Mapy.cz nebo Google zná asi každý. Snímkování terénu z letadla či dronu se ale uplatňuje třeba při hodnocení energetické náročnosti budov, snímky
dokážou zobrazit třeba nemocný strom, který by v parku mohl ohrožovat návštěvníky.
Podívejte se s námi na několik zajímavostí
z oblasti leteckého snímkování.
Ortofotomapa je pouze jeden
z produktů
Fotografie zemského povrchu, tedy ortofotomapa, která je ovšem umístěna do souřadnicového systému, má přesné měřítko
a orientaci ke světovým stranám, je pouze
jedním z výsledků leteckého snímkování.
„Dat, jež kamery v letadle mohou pořizovat, je několikanásobně více, což možnosti leteckého snímkování výrazně rozšiřuje. Velkoformátové digitální kamery například pořizují snímky také v infračerveném
spektru či hyperspektrální snímky. Z nich
je pak možné vytvořit specializované mapy vegetace, termovizní mapy, povodňové mapy či modely terénu,“ popisuje široké
možnosti technologie leteckého snímkování Drahomíra Zedníčková, výkonná ředitelka společnosti TopGis, která se zabývá
geoinformatikou.
Letecké snímkování pro mapy
je velmi náročné na počasí
Zatímco běžná letadla mohou létat za téměř každého počasí, snímkování vyžaduje dokonale bezmračnou oblohu. Snímko-

těžké zařízení s osmi objektivy. Kamera
produkuje fotografie o velikosti 23 010 ×
14 790 pixelů. Každý snímek představuje
260 megapixelů a 842 megabytů dat. Snímky mohou mít rozlišení až 3 cm na jeden
pixel, běžně se však fotografuje s rozlišením 12,5 cm/pixel nebo 5 cm/pixel. Po nasnímání kvalitním pětikamerovým systémem je možné pořizovat také 3D zobrazení
v mapách. Pro snímkování menších rozloh
a konkrétních objektů či pozemků se stále
častěji využívají také drony. Mají levnější
provoz, ale vzhledem k omezené nosnosti
a doletu je jejich účinnost stále nízká.
Snímky mohou sloužit
k výzkumům historie krajiny
Letecké snímkování se uplatňuje také
v archeologickém a kulturně-historickém
výzkumu. Letecké snímkování doplněné
o laserové měření může například poskytnout přesnou představu o reliéfu terénu
v zalesněné nebo zarostlé krajině. Snadno
lze tak identifikovat třeba stále využívané nebo i zaniklé stezky a zbytky lidského
osídlení. A to i tehdy, jsou-li ukryty pod lesním porostem.
Česká republika je kompletně
vyfotografována jednou
za dva roky
Fotografování zemského povrchu z letadla a následné technické zpracování
snímků je technologicky náročný proces. Česká republika se však může po-

Moderní technologie
nám v krizových situacích šetří čas
Starostové obcí v České republice v krizových situacích oceňují moderní komunikační technologie,
které jim umožňují pružně a cíleně poskytovat informace vybrané skupině občanů a získat od nich
zpětnou vazbu. V krizových momentech, mezi něž nejčastěji patří výpadky elektřiny,
velké sucho a vodovodní havárie, stráví starostové koordinací záchranných složek
a komunikací s občany průměrně 101 minut.
Informace vyplývají z průzkumu, který provedla společnost Neogenia, provozovatel
služby Mobilní rozhlas, mezi starosty měst
a obcí v České republice. Podle průzkumu
má zkušenost s přímým systémem komunikace (formou SMS) na našem území necelých 10 % z celkového počtu 6258 obcí.
Typy krizové komunikace
Starostové, kteří tuto formu komunikace
při krizových situacích používají, poukazují především na možnost poskytnout občanům okamžité informace o hrozících rizicích pomocí hromadně rozesílaných SMS
a nově také hlasových zpráv. Za poslední tři
roky touto formou nejčastěji řeší výpadky
elektřiny (21 %), sucho (15 %) či vodovodní
havárie (15 %). Nejméně informují o znečištění ovzduší (2 %). „Z průzkumu vyplývá, že
každá z obcí řeší odlišné krizové situace. Zatímco ty, které se nacházejí v blízkosti vodních toků, často informují své občany o hrozícím riziku rozvodnění, na jižní Moravě
jsou prostřednictvím přímé formy komunikace s občany nejvíce posílány zprávy týkající se sucha,“ řekl Ondřej Švrček, CEO Neogenia, provozovatel služby Mobilní rozhlas.
Starostové se v průzkumu shodují
na tom, že oceňují možnost informovat občany nacházející se mimo obec, a případně jenom ty, kterých se krizová situace týká. V případě, kdy dojde k poruše na vodovodním řadu, tak mohou vyrozumět pouze

občany dotčených ulic a rovnou jim sdělit,
kdy a kde budou přistaveny cisterny s pitnou vodou. Jakmile dojde k opravě, opět

do 30 minut (uvedlo 34 % starostů) a více
než 240 minut komunikuje 11 % starostů.
V případě nasazení hromadných moderních

Nejčastější typy krizové komunikace řešené obcemi za poslední tři roky
náledí, sněhová kalamita
požár
znečištění ovzduší
vodovodní havárie
sucho
výpadek elektřiny
vichřice a krupobití
nebezpečné osoby v obci
ostatní

jsou občané obeznámeni pomocí SMS či
hlasovou zprávou obdrženou na mobilní
telefon nebo pevnou linku. Pomocí hlasového minireferenda mohou zasažené domácnosti potvrdit, zda už je vše v pořádku.
Starostové šetří čas
V době krize tráví starostové průměrně 101
minut koordinací záchranných složek, komunikací s občany a dalšími subjekty. Nejčastěji se jim podaří vyrozumět dotyčné

komunikačních nástrojů tento čas klesne
o více jak 74 % na necelých 27 minut. „Starostové mají díky hromadné komunikaci
možnost věnovat se individuálním problémům nastalé situace a neztrácejí čas informováním každého občana zvlášť,“ řekl k výsledkům průzkumu Ondřej Švrček.
Z průzkumu také vyplývá, že starostové si
při krizových situacích pochvalují dostatečnou podporu z kraje (72 %), avšak zodpovědnost cítí více na své vlastní straně (66 %).

Královéhradecký stadion pro hasiče v novém
vání může probíhat také jen v určité denní
hodiny, kdy ještě na zemi nejsou příliš patrné stíny. Zatímco na běžné fotografii krajiny
vykouzlí ranní či podvečerní stíny pěkné
efekty, při leteckém snímkování jsou na obtíž. Deštivé a nestálé počasí nemají odborníci na letecké snímkování rádi. Naopak díky loňským letním vedrům s vysokým podílem slunečných dnů se podařilo nasnímkovat větší část povrchu České republiky,
než bývá obvyklé.
Letadlo je vybaveno několika
kamerami, začíná se snímat
i z dronů
Velkoformátová kamera pro letecké snímkování je necelých sedmdesát kilogramů

chlubit velmi dobrou databází nasnímaných dat, jejichž část, ortofotomapu a panoramatické snímky, si můžete prohlédnout v mapové aplikaci portálu Mapy.cz.
„Letecké snímky se obnovují vždy s roční periodou, přičemž každý rok fotografujeme polovinu území České republiky.
Lidé tedy na webu mohou vidět velice aktuální snímky terénu celé České republiky. Pro odborné zájemce pak provozujeme specializovaný portál, kde je v ortofotomapě umožněno přesné měření a prohlížení vrstev katastru nemovitostí, map
technických sítí, územních plánů či libovolných vlastních vrstev,“ upřesnila Drahomíra Zedníčková, výkonná ředitelka
společnosti TopGis.

V těchto dnech byl slavnostně otevřen zrekonstruovaný stadion pro výcvik a požární
sport v Hradci Králové. Investorem byl Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého
kraje a na financování projektu se podílelo
také město Hradec Králové a Královéhradecký kraj. Celkové náklady dosáhly 23,9
mil. Kč. Podle projektové dokumentace
firmy Tomáš Vymetálek Architects úpravy provedla SWIETELSKY stavební, závod
SPORTOVNÍ STAVBY.
Stadion leží za Střední průmyslovou školou. Kromě klasických sportovišť určených pro zvyšování fyzické kondice hasičů je na stadionu také hasičská věž. „Před
zahájením rekonstrukce stadion dlouhé roky jen chátral, protože byl v majetku
ministerstva obrany a tudíž HZS nemohl

do stadionu investovat. Investice již byla
nezbytně nutná. V blízké budoucnosti plánujeme vybudovat šatny, které tento stadion nikdy za MO neměl, a sociální zařízení,“ řekl plk. Ing. František Mencl, krajský
ředitel Hasičského záchranného sboru.
Během rekonstrukce zahájené v červenci
loňského roku byla opravena hasičská věž,
všechny komunikace a zpevněné plochy
a také všechna sportoviště. Cvičná čtyřvěž
má vlastní rozběhovou dráhu. Klasická
škvára byla na běžeckém oválu vyměněna
za umělý povrch. Čtyřsetmetrový ovál má
šest drah a rovinku. Ta je dlouhá 110 metrů
a má dokonce osm drah. Zrekonstruovány
byly také všechny sítě na stadionu, tedy vodovod, rozvody nízkého napětí, kanalizace
a kanalizační přípojka. Areál byl odvodněn

a vyměněna byla část oplocení, včetně nových vjezdových bran.
Na financování rekonstrukce se vlastními prostředky podílel z největší části Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje a po šesti milionech investoval
také Královéhradecký kraj a město Hradec
Králové. Stadion bude sloužit nejen k výcviku profesionálních, ale i dobrovolných
hasičů. Budou se zde pořádat také soutěže v požárním sportu a využívat ho budou i žáci některých okolních hradeckých
škol. „Jsem rád, že jsme mohli opravit stadion právě pro hasiče. Profesionální i dobrovolní hasiči musí mít vhodné zázemí pro
svou přípravu,“ uvedl Robert Běhal, ředitel
závodu SPORTOVNÍ STAVBY společnosti
SWIETELSKY stavební.

Bednářské řemeslo se v Plzeňském Prazdroji nadále rozvíjí
Tovaryš Marek Hejduk ve čtvrtek 28. dubna
2016 obhájil před svým mistrem Josefem Hrůzou nabyté dovednosti bednářského řemesla, dočkal se povýšení do stavu bednářského
a stal se tak právoplatnou součástí osmičlenné party, která v plzeňském pivovaru jako poslední svého druhu v Evropě udržuje a rozvíjí
tradiční pivovarské řemeslo.
„Pohlavkem za vyučenou“ bednářský mistr
Josef Hrůza definitivně posvětil povýšení tovaryše Marka Hejduka do stavu bednářského.
Ten po třech letech v učení obhájil své získané
zkušenosti. Dle tradičních postupů vyrobil zadané dílo – pivovarský soudek a prokázal tak,
že se může stát právoplatným členem bednářské party.
„Sudy vyrábíme původním náročným postupem, který není zaznamenán v žádné
učebnici, a tak se učíme pouze od našich mistrů. Na výrobu sudů používáme nejkvalitnější,

www.techtydenik.cz

pomalu rostoucí dubové dřevo z křivoklátských lesů, které musí být bez suků a vysoušené přirozenou cestou, což trvá minimálně
osm let,“ uvedl Marek Hejduk. Pivovarské sudy, na rozdíl od sudů vinných, je nutno před
každým použitím znovu vysmolit. Vrstva, kterou vytvoří smola při teplotě 200 °C, zabraňuje kontaktu piva se dřevem a zároveň sud
dezinfikuje.
Pivovar Plzeňského Prazdroje je dnes jedním z posledních míst v Evropě, kde tradiční
bednářské řemeslo pokračuje a nadále se rozvíjí. Pivovar svou bednářskou dílnu zachovává nejen z úcty k tradici, ale i z praktických důvodů. Pivo zrající postaru v dubových sudech
pivovarských sklepů slouží k trvalému porovnávání s pivem, které zraje v moderních tancích tak, aby zůstala zachována původní chuť
tradičního plzeňského ležáku. „Pivovarští
bednáři vyrábějí a udržují velké ležácké sudy

o objemu až 46 hektolitrů a hmotnosti až 700
kilogramů, celkem se starají o 102 ležáckých
sudů a 65 kvasných kádí. Vyrábějí také i menší
transportní sudy o objemu 17, 25 a 50 litrů, ve
kterých pivovar dodává nefiltrované a nepasterizované pivo Pilsner Urquell pro speciální
příležitosti,“ upřesnil Josef Hrůza, bednářský
mistr Plzeňského Prazdroje.
Počátky bednářského řemesla se datují od
8. století a ve středověku bývalo tzv. čestným
zaměstnáním. Nemohl jej vykonávat syn metaře, kata, hlídače dřeva a podobných podřadných profesí. I dnes si toto řemeslo klade
poměrně vysoké nároky. Plzeňský Prazdroj,
jehož původní bednárna vznikla hned při založení pivovaru v roce 1842, vyhledává adepty
bednářského řemesla mezi zkušenými truhláři, kteří pak několik let jako řemeslní tovaryši
získávají dovednosti tohoto starobylého a téměř zaniklého řemesla. /sed/
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MRIJA přiletěla pro 117tunový
generátor z Plzně

Za jedno z nejprogresivnějších řešení budoucí energetiky vědci považuji efektivní a bezpečnou
výrobu i exploataci vodíku. Vodík ovšem nelze (kupř. jako uhlí) těžit a spalovat
bezprostředně. Je nám ale s to posloužit coby perspektivní nosič energie.
Komplexně zvládnutá produkce, distribuce a akumulace vodíku je bazální předpoklad pro vznik a nástup nových generací
palivových článků a akumulace energie
ve velkém, pro rozmach a ekologizaci řady současných průmyslových a logistických procesů i pro koncipování ucelených,

má kapalný vodík jen desetinovou měrnou
hustotu a čtvrtinovou hustotu energie. Při
úvahách konstruktérů exploatovat vodík
pro mobilní aplikace se jeví jako optimální
použít stlačený vodík.
Nejsou pouze plusy, ale i minusy. Tím nejzjevnějším je reaktivita vodíku a poměrně

Švédska, Rakouska, Nizozemska, Británie,
Francie a Dánska.
Nadšencům pro nové vodíkové aplikace
neušel na sklonku roku 2015 fakt, že zájem
společně rozvíjet vodíkové technologie deklarovaly také členské země Visegrádu.
V této perspektivní oblasti energetiky se
chtějí přiblížit úrovni západní Evropy.
„V Česku, Polsku a v dalších středoevropských zemích jsme zaznamenali řadu úspěchů v oblasti experimentálního výzkumu a vývoje funkčních zařízení na uskladnění energie, kupř. metodou
vysokoteplotní elektrolýzy. Částečně
se nám podařilo dohnat zpoždění, které jsme měli začátkem 90. let za západní Evropou. Vzniklo tu několik pracovišť
na vysoké úrovni. Stále však v našem regionu naléhavě chybí strategické uchopení této perspektivní oblasti energetiky ze
strany státu i průmyslu. Bez systematické
podpory nám hrozí, že zaspíme modernizaci celé energetiky, kterou Evropa dnes
prochází,“ uvedl místopředseda České
vodíkové technologické platformy Aleš
Doucek.
„Vodíkové technologie a palivové články pomáhají řešit dva palčivé problémy
spojené s nefosilní energetikou – skladování energie a stabilizaci distribuční sítě.
Na evropské úrovni je přístup k nim jasně definován strategickými dokumenty
organizace Fuell Cell and Hydrogen Joint
Undertaking (Společný podnik pro palivové články a vodík – FCH JU), která sdružuje Evropskou komisi, výzkumné instituce i zástupce průmyslu. Je nezbytné, aby
z těchto dokumentů čerpaly i naše vlády,
podniky a výzkumné instituce,“ doplnil
prof. Karel Bouzek.

Na výzkumu
a vývoji
náročných
vodíkových
zařízení se
podílejí také
naši vědci
v Řeži u Prahy

ekologicky akceptovatelných vodíkových
hospodářství. Vodík nepochybně přispěje jak k dalšímu rozvoji tzv. zelené energetiky, tak jaderných aplikací. Má všechny
předpoklady podpořit nástup tzv. lokální
energetiky i větší dynamiku smart technologií. Velké naděje se vkládají do vodíkových aplikací při rozvoji budoucí transportní techniky a logistických systémů.
Na druhé straně: jeho pozitiva nelze nekriticky přeceňovat. Na levnou a bezpečnou výrobu, uskladnění, distribuci a finální užití vodíku můžeme zatím pomýšlet
jen do té míry, nakolik „čisté“ a ekologicky akceptovatelné jsou a budou primární
zdroje energií i surovin, použité při jeho řízené produkci.
Je logické, že konkrétní parametry vodíku se analyzují v souvislosti s nutností
razantně redukovat uhlíkové stopy současných generací, resp. eliminovat nynější obří objemy emisí skleníkových plynů
a prachových částic v důsledku spalování
fosilních paliv.
Osobitá úloha připadá cílevědomě generovanému a distribuovanému vodíku
na národní bázi při nezbytném snižování závislosti jednotlivých států na importu drahých fosilních paliv z politicky problémových regionů (zejména ropy, plynu
a uhlí) a při posilování jejich energetické
bezpečnosti.
Vodíku máme habaděj
U řady prvků nás děsí jejich klesající (někdy už minimální) disponibilita. U vodíku
to paradoxně neplatí. Je to nejhojnější prvek v dosud známém vesmíru a 3. nejhojnější na Zemi.
Vodík vykazuje nejnižší hustotu a 2. nejnižší bod varu ze všech známých látek (cca
20 K = –253 °C). Při porovnání s benzínem

značné nároky na zabezpečení všech etap
od jeho výroby po konečné užití.
Češi kooperují se světem
Je přirozené, že pozitivní vlastnosti vodíku
a možnosti jeho řízené produkce a exploatace si průmyslově vyspělý svět již plně uvědomil. Neušly ani EU. A co je pozitivní: ani nám,
v ČR. S posláním cílevědomě podpořit vývoj
vodíkových technologií a zavádět u nás vodíkové hospodářství se etablovala Česká vodíková technologická platforma (HYTEP). Přispívá ke koordinaci aktivit subjektů vývoje
vodíkových technologií a vodíkového hospodářství mezi sebou a v návaznosti na programy a finanční zdroje domácí i zahraniční.

Milovníci unikátní letecké a energetické techniky měli počátkem letošního května žně.
Do Prahy po čase opět přiletěl největší transportní letoun světa AN-225 MRIJA, aby tu na
svou palubu přijal 117tunový generátor od plzeňských strojařů z firmy BRUSH-SEM a odletěl s ním k protinožcům, do západoaustralského Perthu.
Odběratel generátoru australská společnost
Worsley Alumina, která se věnuje těžbě a zpracování bauxitu, se ocitla v technických problémech. Staré zařízení se porouchalo a nový stroj potřebovali doručit co nejdříve. Volba
byla jednoznačná: namísto standardního několikatýdenního putování po moři, podstatně dražší (ale i nesouměrně rychlejší) letecký
transport agregátu za desítky milionů korun.

Letadlo AN-225 MRIJA
Měří na délku 84 m. Jeho křídla mají
rozpětí 88,4 m. Hmotnost letounu bez
nákladu činí 175 t. Maximální vzletová
hmotnost (tedy včetně nákladu a paliva) převyšuje 600 t.

který registroval otřesy po celé pozemní trase
transportu.
Tato náročná část však byla z technického
hlediska jen úvodní epizodou. Poté co objemný náklad spolehlivě dorazil do Ruzyně, bylo jej třeba s hodinářskou přesností přemístit
do útrob MRIJI a důkladně zabezpečit na celý
13 436 km dlouhý let. Jen pro detailnější před-

Energetika a teplo

Zužme si potenciál vodíku pouze prizmatem jeho využití coby paliva
a porovnejme si jej s některými ukazateli konvenčních paliv:
Palivo (20 °C)
druh/skupenství
vodík 1 bar

Hustota
[kg/m3]

Měrný
objem
[l/kg]

M.O.
vztažený
k benzínu

Výhřevnost
Hustota
[MJ/kg]

Hustota
energie

Energie [MJ/l]
ve vztahu
k benzínu

0,084

11 939

8354,7

119

0,01

0,0003

vodík 250 barů

17

58,8

41,15

119

2,024

0,065

vodík 350 barů

22,2

45,2

31,6

119

2,64

0,085

vodík 700 barů

39

25,9

18,14

119

4,6

0,15

vodík kapalný

71,08

14,1

9,85

119

8,46

0,27

propan kapalný

498

2

1,4

46,3

23,08

0,74

benzín kapalný

700

1,43

1

44,5

31,15

1
Zdroj: HYTEP

Oficiální spolupráci v oboru vodíkových
technologií a palivových článků navázala Česká republika rovněž s evropským vodíkovým gigantem SRN. České a německé
subjekty mohou kooperovat jak v rámci německého Národního inovačního programu,
tak v mezivládní skupině pro rozvoj vodíkových technologií, a to po boku partnerů ze

Vedle HYTEP je v projektu Posilování
kompetencí ve vodíkových technologiích
ve V4 zastoupena rovněž Slovenská technologická univerzita v Bratislavě, Maďarská
asociace pro vodík a palivové články, polský Energetický institut a rumunský Národní institut výzkumu a vývoje pro kryogeniku a izotopické technologie. /uai/

Plzeňáci se s náročným kouskem popasovali urychleně (cca za 5 měsíců) a se ctí zvládli i jeho expedici do metropole. Vysokonosný
tahač vjel v Plzni do haly a jeřábník s obsluhou
mu dílo zabalené do plachet spolehlivě přemístili na valník. Řetězy zabezpečený generátor vypravili do Prahy s nárazovým senzorem,

BRUSH-SEM
Patří ke klíčovým světovým producentům turbogenerátorů s výrobními závody v ČR, ve Velké Británii a v Nizozemsku. V samotné Plzni bylo vyrobeno více než 1600 turbogenerátorů a 250 hydrogenerátorů pod značkou ŠKODA. Pod
značkou BRUSH je to už více než 850
strojů vyrábějících elektrickou energii
po celém světě.

stavu: délka generátoru činila 8,8 m, šířka cca
3,5m a výška cca 3,2m.
Piloty MRIJI a techniky společnosti DB
Schenker čekala v Ruzyni velká výzva. S ohledem na rozměry zařízení a na konstrukci letadla odpadla už předem varianta transportu
v celodřevěném obalu s konstrukčními prvky,
jež by garantovaly jeho hladké naložení i vyložení. Přitom se stroj nesměl během startu i přistání pohnout ani o milimetr. Řešení se našlo
v podobě 36 kontaktních fixačních bodů, jež
byly navařeny na konstrukci.
A pak už přišlo sólo pro letištní techniky: tahač s generátorem nacouval do operační pozice před letadlo a 2 mobilní jeřáby s pomocí
40metrové nakládací rampy „drobečka“ bezpečně nasunuly do jeho transportní pozice
uvnitř MRIJE.
A jak podivuhodné putování plzeňského
generátoru dopadlo? – Skvěle. Dnes už o něj
pečuje australský zákazník. /ex/

POd ČAROU
„Energetici vědí, že jednou bude zapotřebí bezpečně odstavit každou jadernou elektrárnu a tento technicky náročný proces
zaplatit do posledního haléře. I proto si odkládají peníze do tzv. jaderného fondu. Souhlasím s lidmi z Greenpeace: ani uhlobaroni nesmí být výjimka. Pokud se celé roky neostýchali miliardových dividend ze zisků za
vytěžené a prodané uhlí, pak je dnes jejich
povinností přispět na sanaci a na zabezpečení uzavíraných dolů. A je mi jedno, zda hlubinných nebo povrchových.“
S ekologickými aktivisty a jejich názory lze
v demokratické společnosti souhlasit (podobně jako náš čtenář), stejně jako je odmítat. Princip zodpovědného podnikání není

v žádné vyspělé společnosti akademická řečnická kategorie, ale norma. A bezezbytku se
musí respektovat i u nás. I z titulu elementární lidské slušnosti a zodpovědnosti vůči
státu, jenž mi umožnil mé podnikatelské aktivity. Vůči regionu, jehož se má činnost dotkla.
I vůči lidem, kteří tam žijí a budou muset žít
i po mém odchodu. Řečeno slovníkem našich
babiček: Nelze jenom lízat smetanu a umazaný krajáč ponechat na starost jiným.
Zelených aktivistů a jejich akcí okolo prolomení tzv. pithartových limitů na dotěžení zásob hnědého uhlí v Podkrušnohoří byly před časem plné noviny. Bez zpráv o jejich protestních kampaních se neobešla snad
žádná rozhlasová a televizní zpravodajská

a publicistická relace. Co se týká současného
dění v OKD, že by to bylo z Prahy do Ostravy
daleko, předaleko?
Zatímco zelenými kritizovaná jaderná
energetika se ke svým povinnostem postavila a staví chlapsky (a to jak k budoucí útlumové fázi jaderných energetických zařízení,
tak k dlouhodobému uložení vyhořelého paliva), na straně některých uhelných subjektů jsme byli naopak svědky nezakrytých apelů vůči vládě „aby jednala“, „aby přispěla“….
Nikdo nesnímá z beder státu odpovědnost postarat se (v souladu se zákony této země) o propuštěné horníky. Nikdo jim
neupírá právo rekvalifikovat se. A nejstarším z nich odejít po mnohaleté těžké práci

do předčasného důchodu. Jak ukazují dosavadní aktivity centrálních i regionálních
úřadů, na tyto a další kroky zodpovědné
instituce myslely dopředu.
Následovali je však i majitelé dolů? Kdo
z nich a jak se postará o opouštěné doly? O postiženou krajinu? Kteří poslanci a na jaké fondy zavázali těžařské firmy
v předstihu akumulovat prostředky podobně jako jaderné subjekty? Odpovědi na tyto
otázky při jednání s rozhořčenými občany
i s horníky samotnými zatím nezaznívají.
Hodně naznačila už nedávná parlamentní
„bitva o procenta“, resp. o poplatky za těžbu
hnědého uhlí. Z 1,5 % tržní ceny se sice vyhoupnou na dvojnásobek, ale novelou horního

zákona je vlády nebudou moci příštích 5 let
navyšovat. Přitom se ČR v Bruselu i v Paříži zavázala k další ekologizaci fosilní energetiky a teplárenství. Nová technika i nová organizační opatření budou stát desítky miliard.
A ty bude zapotřebí adekvátně pokrýt.
Pokud i na Ostravsku sanační břímě zůstane výlučně státu (tedy každému z nás),
třeba si uvědomit, že nepůjde o žádnou jednorázovou platbu. V případě rozsáhlých
navzájem propojených důlních děl na Ostravsku, Frýdecku a Karvinsku se jedná
o dlouhodobou záležitost. S nebezpečím tamějších důlních plynů, vod a tektonických
poruch aj. budou muset zápolit ještě naše
děti a vnuci. /kar/
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Miliardy korun na lepší využití odpadů

Ministerstvo životního prostředí
schválilo 393 projektů zaměřených
na vybudování (či zlepšení) zařízení
pro sběr, třídění a úpravu odpadů
Operační program Životního
prostředí naděluje
Finanční příspěvek z EU fondů získá celkem 390 projektů přihlášených ve 3., 4.,
5. a 7. výzvě OPŽP. Nejvíce žádostí obdržel Státní fond životního prostředí
ČR pro projekty se zaměřením na odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika. Fond zde konkrétně přijal 465
žádostí za 2,06 mld. Kč. Na projekty na

protipovodňová opatření nebo na preventivní protipovodňovou ochranu si žadatelé
řekli o dotaci přes 1 mld. Kč.
„Jednou z našich hlavních priorit v oblasti odpadového hospodářství je pokračovat v co největším snižování nákladů
pro obce v souvislosti s loni zavedenou povinností třídit nové komodity jako bioodpad a kovy a zamezit tak účtování nového
třídění do poplatků za svoz odpadu občanům. Chceme obcím i občanům umožnit
snadnější třídění odpadů. To, věřím, přispěje i ke snížení množství odpadů, který
bude končit na skládkách. Evropská komise po nás totiž požaduje do roku 2020 zvýšit míru recyklace na 50 %,“ vysvětlil ministr životního prostředí Richard Brabec.

„Z aktuálně schválené částky půjde přes
1,6 mld. Kč na výstavbu a modernizaci zařízení pro sběr, třídění a úpravu odpadů,
na výstavbu a modernizaci sběrných dvorů a kompostáren. Dále také na zpracování
analýz rizik kontaminovaných (nebo potenciálně kontaminovaných) lokalit a na
jejich sanaci.“
V oblasti vodohospodářství poputuje dotace zejména pro projekty zaměřené na budování a rozšíření varovných, hlásných,
předpovědních a výstražných systémů
na lokální úrovni a digitálních povodňových plánů. Finanční podporu získají také projekty na stabilizaci a sanaci svahových nestabilit. Z dotačních titulů financovaných z evropských nebo národních
prostředků se MŽP zaměřuje na podporu komplexních opatření. Ta zahrnují jak
předcházení rizik povodní, tak řešení, která co nejvíce minimalizují škody v případě, že povodeň nastane. Sem patří i náprava následků, kupř. v případě vzniku svahových nestabilit.
„Schválené projekty v následujících týdnech získají tzv. Registraci akce, a jakmile
žadatelé doloží zhotovitelské smlouvy, bude vydáno Rozhodnutí o poskytnutí dotace,“ uvedl ředitel Státního fondu životního prostředí ČR Petr Valdman. „Žadatelé
už samozřejmě mohou nyní zvážit dodavatele a začít realizovat své projekty. Pro
konzultace nad zadávacími podmínkami
či vlastní realizací jsou na Fondu připraveni projektoví i finanční manažeři, přiděleni
ke každému projektu.“ /zm/

Miroslav Sedláček ve finále soutěže
Evropská cena pro vynálezce roku
Mezi finalisty prestižní vědecké soutěže Evropská cena pro vynálezce roku
2016 byl v kategorii výzkum nominován
za vynález odvalovací turbíny doc. Miroslav Sedláček z katedry ekonomiky
a řízení ve stavebnictví Fakulty stavební ČVUT v Praze. Ocenění, která uděluje
Evropský patentový úřad, se budou slavnostně předávat 9. června v Lisabonu.
Vynálezci a jejich týmy, jichž bylo pro
ocenění navrženo více než 400, budou
hodnoceni v 5 kategoriích.
Docent Miroslav Sedláček, společně
se svými kolegy Vladimírem Novákem

a Václavem Beranem, pracoval na vývoji odvalovací turbíny. Zařízení může
generovat energii z pomalu tekoucích
toků, potoků nebo z mořského přílivu
a odlivu, což představuje revoluční alternativu a doplnění zdrojů při získávání energie z konvenčních vodních
elektráren.
Tato evropská cena staví do popředí
mnohotvárnou a významnou práci vynálezců z nejrůznějších zemí a technických disciplín. Docent Sedláček je teprve 3. zástupcem ČR, který byl dosud nominován na toto ocenění. /zu/

Austrálie: fotovoltaická velmoc
V Evropě a Severní Americe trpíme představou, že právě tyto dva regiony planety
mohou vykázat největší objemy instalovaných fotovoltaických systémů na střechách domů. Není to ale pravda. Světovým šampionem s největším podílem
domů se střešním fotovoltaickým systémem je Austrálie.
Celkový instalovaný výkon malých
střešních fotovoltaických elektráren
u protinožců činí 4,59 GW. Jen vloni tu zaregistrovali 119 000 nových instalací. Celkem je tam v provozu na 1,49 mil. střešních fotovoltaických systémů. /ex/

Polská vláda pomůže obcím odmítajícím větrníky Čína předstihla EU28 v investicích do nefosilních zdrojů
V sousedním Polsku uvedli vloni do provozu
nové větrné elektrárny s výkonem 1216 MW
a země se tak dostala na 2. místo v EU28 v přírůstku instalovaného výkonu tohoto energetického zdroje. V zemi zároveň sílí napětí mezi investory a obcemi, které se výstavbě nových větrníků brání.
Konzervativní strana Právo a spravedlnost
(s převahou vyhrála poslední volby) se v tomto sporu rázně postavila za obce a tlačí do polského parlamentu návrh zákona, podle něhož by mělo být možné stavět větrné parky
ve vzdálenosti nejméně 1,5 km od obytných

Instalovaný výkon větrníků koncem
roku 2015:
Země

Instalovaný výkon v MW

Německo

44 946

Španělsko

23 025

Británie

13 603

Francie

10 358

Švédsko

6025

Dánsko

5064

Itálie

8958

Polsko

5100

...
Maďarsko

329

Česko

281,5

Přírůstek výkonu větrníků v roce 2015:
Země

Přírůstek výkonu
v MW

Německo

6013

Polsko

1216

Francie

1073

Británie

975

Celkem EU*

12 800

Pozici investičního lídra ve sféře investic
do nefosilních zdrojů energie EU28 ztratila. Předstihla ji nejlidnatější země světa –
Čína.
Podle analýz společnosti E3G investice
EU28 do zelené energie za poslední čtyři roky poklesly. Třebaže vloni bylo na její

investic, jež byly ve světě vloženy do aplikací nefosilních zdrojů. Aktuálně na EU28
připadá sotva 18 %.
Na rozdíl od Evropanů čínské firmy
a centrální vláda vloni do rozvoje zelené
energie vložili přes 101 mld. USD. V přepočtu na HDP, Číňané směřují do nefo-

*Žádné nové kapacity nebyly podle zprávy EWEA během
minulého roku instalovány kupř. ve Španělsku, Česku,
Maďarsku, Bulharsku a na Slovensku
domů, škol a dalších budov. Uvedená vzdálenost má odpovídat více než 10násobné výšce větrníkových stožárů. Provozovatelé větrných elektráren by navíc měli odvádět státu
(resp. obcím) stanovený poplatek a větrníky
by musely každé dva roky projít auditem a žádat o nové povolení provozu.
Evropská asociace pro větrnou energii
(EWEA) doufá, že zákon v navrhované podobě neprojde. Poukazuje na to, že už nyní jsou
k dispozici technická řešení umožňující omezit hlučnost větrníků nebo je v určitou denní
dobu automaticky zastavovat.
„V Polsku jsou pro rozvoj větrné energetiky
vynikající podmínky. Země má potenciál stát
se v tomto oboru evropskou velmocí. Hrozí-li tamním provozovatelům větrných parků
potenciálně vězení, pak nás to hluboce znepokojuje,“ uvádí Oliver Joy, mluvčí zmíněné
asociace. /aa/

rozvoj vynaloženo 39,9 mld. USD, v 10leté
bilanci je to 2. nejnižší objem. Pro srovnání:
nejlépe si Evropané vedli v roce 2011, kdy
investice do zelené energie přesáhly hranici 117 mld. USD. EU na počátku nynější dekády zabezpečovala téměř 45 % veškerých

silních zdrojů necelé 1 %. V Evropě je to
cca 0,2 %.
Podle energetických a ekonomických
expertů současná disproporce mezi Evropou a Čínou se v příštích 5 letech dále
prohloubí. Země s poškozeným životním

Tři soutěsky v číslech:

Energ

Patrně nejznámější čínskou vodní elektrárnou se stal projekt vodního díla Tři
soutěsky (San-sia Ta-Pa) na řece Jang-c'-ťiang. Budovalo ji na 250 000 dělníků.
Výstavbu započali v roce 1993 a dokončili o 13 let později.
» Přehradní hráz je vysoká 185 m
a dlouhá 2309 m.
» Stavbaři mj. použili přes 27 mil. m3
betonu a 354 000 t betonářské oceli.
» Nově vzniklá vodní plocha zaujímá
1084 km 2.
» Obří rezervoár pojme cca 39 mld. m3
vody. Přehrada Orlík by se do něj vešla asi 54krát.
» Aktuální výkon tohoto hydroenergetického kolosu činí 18 200 MW (tedy 9násobek současného výkonu JE
Temelín).

prostředím se chce soustředit nejenom
na dynamickou výstavbu a spouštění nových jaderných energetických kapacit.
Zvýšenou pozornost vyčlení rovněž rozvoj
eolické energie. Jenom do roku 2020 chce
Čína disponovat nejméně 250 GW, bezmála o 70 GW více než EU28. Impozantní je rovněž postup čínských firem na poli
solárn í energetiky nebo pevninské vodní
energetiky. /ex/

Stejnosměrný proud: vyřeší problémy s přetoky energie?
Rozvoj výroby zelené energie v SRN je dlouhodobě spjat s problémy s jejím velkokapacitním přenosem, zejména ve směru Sever-Jih.
Německo potřebuje vybudovat minimálně
tři nové vnitrostátní páteřní magistrály. První z nich (projekt Ultranet) postaví na západě
Německa v délce 340 kilometrů provozovatelé přenosových sítí Amprion a TransnetBW.
Celková investice se má do roku 2020 vyšplhat až na 900 mil. eur.
Odborníci upozornili politiky, že ani dobře
zvládnutá výstavba a chod velkokapacitních
magistrál negarantuje, že se podaří zcela eliminovat všechny problémy s přeshraničními
přetoky energie do sítí německých sousedů.

Nejvíce potíží může nadále způsobovat dynamický růst produkce eolických farem v Severním moři. Jako jedno z technických řešení navrhují zřídit a otestovat vysokonapěťové
vedení, které ale bude přenášet stejnosměrný proud. Transformaci střídavého proudu
na stejnosměrný by na Ultranet měla zabezpečit technologie Full-Bridge od společnosti
Siemens. Ta mj. na linii počítá s instalací cca
5000 jednotek. Firma také musí zabezpečit
ochranu proti samovolným výbojům, úderům blesků apod.
Přenosy střídavého proudu na větší vzdálenosti jsou ztrátové. Němci přitom musí operovat s přenosovými trasami dlouhými až

Nejvíce potíží může nadále způsobovat
dynamický růst produkce eolických farem
v Severním moři.
800 km. Otázkou je, jakých výsledků lze dosáhnout se zatím málo otestovaným nasazením stejnosměrného proudu. Počítačové simulace nalezly dočasné východisko: zavěsit
na sloupy první magistrály souběžně kabely
pro střídavý i stejnosměrný proud a časem
vyhodnotit plusy i minusy obou vedení.

O středové a východní magistrále se v Německu zatím intenzivně diskutuje. Debaty
vyvolaly především protesty místního obyvatelstva proti nadzemní výstavbě velkokapacitních linií. Lidé v uvažovaných regionech
chtějí po kompetentních orgánech, aby „technicky překonané“ projekty zamítly. /ex/

Technický týdeník 10

24. 5.–6. 6. 2016

Íránská delegace v Řeži
Českou republiku navštívil íránský viceprezident Alí Akbar Sálehí. Společně se svým doprovodem zavítal rovněž do Řeže u Prahy, kde sídlí ÚJV Řež
a Centrum výzkumu Řež. Setkal se tam
s představiteli obou společností a seznámil se strukturou činností Skupiny ÚJV.
Prezentace jednotlivých divizí ÚJV
Řež zahrnovala oblasti jaderné bezpečnosti a spolehlivosti, integrity a technického inženýringu, chemii palivového cyklu a nakládání s radioaktivními odpady, komplexní předprojektové
a projektové činnosti v klasické i jaderné energetice. Viceprezident Sálehí, který je současně předsedou Íránské organizace pro atomovou energii, se mj. zajímal o výzkum a vývoj diagnostických
prostředků pozitronové emisní tomografie a fungování PET Center provozovaných ÚJV Řež.

Íránská delegace se seznámila s širokou paletou služeb, které nabízejí další její členové: Ústav aplikované mechaniky v Brně, EGP Invest v Uherském
Brodě a Výzkumný a zkušební ústav
v Plzni.
Na setkání se mj. hovořilo o zkušenostech ÚJV Řež s projekty prodlužování životnosti jaderných elektráren na Ukrajině, o energetických projektech pro Turecko nebo o zapojení společnosti do plánované výstavby finské jaderné elektrárny
Hanhikivi. Alí Akbar Sálehí konstatoval,
že mezi oběma zeměmi se nabízí široké
pole pro vzájemnou spolupráci.
Při prohlídce pracovišť projektu Udržitelná energetika (Sustainable Energy,
SUSEN) se íránský viceprezident seznámil s pracovištěm horkých komor, technologií LOCA (Loss Of Coolant Accident) a s výzkumným jaderným reaktorem LVR-15. /ex/

Areva: kontrakty na obohacování
uranu za miliony dolarů
Společnosti Areva se v roce 2015 podařilo
uzavřít dlouhodobé smlouvy za více než
300 mil. USD při obohacování uranu pro
čtyři americké elektrárny.
Smlouvy nabízejí značné výhody pro
americký jaderný průmysl, především při
pravidelném zabezpečení dodávek. Dohody jsou v souladu s obchodní strategií

společnosti Areva spočívající v rozvoji
dlouhodobých partnerství s významnými hráči jaderného průmyslu.
Prostřednictvím největšího jaderného
parku na světě, USA generují z jaderných
reaktorů téměř 2/3 nízkouhlíkové produkce elektřiny.
/aa/

Turecko se v jádru obrací k Číně
Svůj energetický potenciál chce Turecko posílit o dalších 5000 MWe, tentokrát
na bázi jádra. Vyrobit je má v pořadí 3. plánovaná jaderná elektrárna v zemi. Na její
výstavbu chce vláda v Ankaře vyhlásit výběrové řízení již příští rok.
Pro Turecko jde o klíčový krok k posílení soběstačnosti. Nyní je závislé na dodávkách energetických surovin. Až 58 % plynu
a 35 % ropy importuje z RF. Turecká vláda
však hodlá ruský vliv snížit, a to i kvůli nestabilním dodávkám energií.
Jednání s ruskými dodavateli se stalo
problematické na začátku letošního roku,
kdy společnost Gazprom (podle tvrzení
Ankary) bez ohledu na uzavřenou smlouvu jednostranně zv ýšila cenu plynu
o 10 % a následně dodávky zcela zastavila, když turecká strana odmítla navýšení
akceptovat. Vztahy obou zemí pak výrazně ochladly po incidentu na konci loňského listopadu, kdy turecká armáda sestřelila na hranicích ruský vojenský letoun.
RF na to reagovala rozsáhlými ekonomickými sankcemi a utlumením řady společných projektů. Zastavení přípravných

prací na jaderné elektrárně Akkuyu, kterými je pověřena ruská společnost Ros
atom, však nebylo nikdy explicitně zmíněno. Turecká vláda přesto naznačuje, že
v chystaném výběrovém řízení na novou
jadernou elektrárnu může dostat přednost jiný strategický partner.
„Výběrové řízení bude samozřejmě
otevřené pro investory z celého světa.

Státní úřad inspekce práce:
Temelín je Bezpečný podnik
Pracovníci Státního úřadu inspekce práce zkontrolovali bezpečnost také na JE Temelín. Elektrárna
má podle nich dobrý systém a zaměstnanci nastavená pravidla dodržují. Jihočeská elektrárna
tak již nepřetržitě 11. rokem plní požadavky národního programu Ministerstva práce
a sociálních věcí ČR a může používat označení Bezpečný podnik.
Letos se auditoři zaměřili na to, jak elektrárna pracuje se změnami v oblasti bezpečnosti práce. „Temelín kontrolujeme pravidelně každý rok a zdejší systém známe velmi dobře. Šlo nám tedy především o to, jak
elektrárna zavedla naše předchozí doporučení a jak reaguje na změny v legislativě,“
představil cíl auditu Václav Kápl, vedoucí
kontrolního týmu z Oblastního inspektorátu práce v Českých Budějovicích.
Tříčlenný tým inspektorů prováděl kontroly přímo v provozu. Jejich pozornosti neunikla hasičská stanice, chladicí věže, sklad
použitého paliva i obě strojovny. Hodnotili také soulad dokumentace s platnou legislativou. „Nenašli jsme chyby v systému,
ani porušování pravidel BOZP. Požadavky programu Bezpečný podnik jsou tedy
v Temelíně naplňovány. I tak jsme ale elektrárně dali určitá doporučení,“ řekl Václav
Kápl k výsledku auditu. Jako příklad uvedl
doporučení v oblasti stavebních činností:
„Od května platí novela zákona o BOZP a týká se povinností zadavatelů staveb. Přípravu na tyto nové legislativní požadavky je
potřeba v Temelíně ještě dotáhnout.“
Za poslední tři roky došlo mezi temelínskými zaměstnanci pouze ke třem
lehkým úrazům. „Pravidla bezpečnosti

2 mld. USD
hodlá Bill Gates
vyčlenit na vývoj
nového jaderného
reaktoru.
doporučil věnovat pozornost rozvoji účinných oborových inovací. Připomenul, že
na dotace v národních programech připadá
více než 100 mld. USD ročně, ale na výzkum

práce jsou sice někdy nepopulární, ale jejich dodržováním chráníme sami sebe.
Jsem rád, že si to zaměstnanci uvědomují. O tom svědčí i zanedbatelný počet pouze lehkých úrazů,“ uvedl k výsledkům inspekce Bohdan Zronek, ředitel JE Temelín Skupiny ČEZ.
V celé ČR může ke svému jménu titul Bezpečný podnik využívat 75 společností. Na jihu Čech necelá desítka. Prestižní titul získala jihočeská elektrárna poprvé v roce 2005
a od té doby ho pravidelně obhajuje. /ms/

Energetika a teplo

Podle mého názoru jsou čínské jaderné
firmy velice konkurenceschopné. Co se
týká ceny, použitých technologií i termínů dodání,“ vyjádřil se k záležitosti bývalý turecký ministr energetiky Murat
Mercan. Tendr vláda vyhlásí příští rok
a půjde v něm o zakázku v hodnotě až
25 mld. USD. Vážnými kandidáty jsou čínský jaderný gigant State Nuclear Power

Bill Gates věnuje obrovské prostředky na jadernou recyklaci
Investice do výzkumu nových jaderných
energetických technologií začínají být zajímavé i pro některé privátní investory. Jedním z nich se stal počítačový génius Bill Gates, jenž hodlá vyčlenit 2 mld. USD do vývoje
nového jaderného reaktoru.
Podle Financial Times a časopisu Forbes
zakladatele Microsoftu Billa Gatese, jenž disponuje majetkem ve výši cca 80 mld. USD,
k tomu vede především snaha eliminovat
negativní změny klimatu. V souvislosti s pařížskou XXI. mezinárodní konferencí OSN
o klimatu v prosinci 2015, ocenil ekologické
snahy OSN, mezinárodních institucí i národních vlád. Více než na organizační opatření
a na dotace pro provoz nefosilních zdrojů,
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a vývoj je to zatím jen 6 mld. USD. Štědré dotace podle něj přinášejí také opačný efekt:
firmy nemotivují natolik, aby jejich management hledal a generoval nové, v praxi realizovatelné myšlenky a postupy.
Jen pro připomenutí: Bill Gates už věnoval masu peněz do vývoje některých energetických inovací. Kupříkladu baterií s velkou
úložnou kapacitou a schopností akumulovat
solární nebo eolickou energii alespoň 24 hodin. Za nejperspektivnější technologii však
označil ve shodě s představiteli TerraPower
tzv. jadernou recyklaci. V praxi by jejich kooperace měla ve finále přinést malý jaderný
reaktor schopný generovat energii výlučně
na bázi vyhořelého jaderného paliva. /ex/

Technology Corporation a americká společnost Westinghouse.
Turecko rozvíjí své plány na vlastní jaderný průmysl již od roku 1970. Do roku 2023
počítá jeho národní energetický plán s výkonem 4,8 GWe z prvních jaderných zdrojů. Nejblíže realizaci je teoreticky jaderná elektrárna Akkuyu, kde se I. blok (1200
MWe) měl začít stavět již letos a další reaktory postupně v následujících letech. Jedná
se o projekt na bázi BOO (postavit-vlastnit-provozovat), kdy veškerá finanční zátěž leží na Rosatomu. Ankara se „pouze“ zavázala odebírat z elektrárny Akkuyu dohodnuté množství elektřiny za předem stanovenou cenu po dobu 15 let. V současnosti ale
není jisté, zda Rusko bude chtít v projektu
pokračovat.
Druhou tureckou jadernou elektrárnu Sinop staví společné francouzsko-japonské
konsorcium a z plánovaných čtyř reaktorů
se po roce 2017 začnou budovat první dva
bloky. Pro další ohlášenou jadernou elektrárnu ještě nebyla definitivně vybrána
lokalita. Stavební práce se zahájí nejdříve
v roce 2019. /zs/

Za poslední tři roky došlo
mezi temelínskými
zaměstnanci pouze
ke třem lehkým
úrazům.

Egypt vybuduje
jadernou elektrárnu
V lokalitě El Dabá hodlá Egypt vybudovat novou jadernou elektrárnu vybavenou čtyřmi jadernými bloky, z nichž kaž
dý bude mít výkon 1200 MW. Egyptská
vláda přizvala k realizaci projektu ruskou státní korporaci Rosatom. Společně
s výstavbou nového zdroje bude rovněž
posílena egyptská jaderná infrastruk
tura.
V podepsa ných dokumentech jsou
uvedeny rovněž otázky okolo zajištění
jaderného paliva pro budoucí elektrárnu, závazky za provoz, technický servis
a opravy bloků. V předstihu se pamatuje i na problematiku nakládání s jaderným odpadem, přípravu personálu nového zdroje a na pomoc Egyptu při zlepšení
systému norem a pravidel v oblasti jaderné energetiky a jaderné infrastruktury.
Díky své 1. jaderné elektrárně se Egypt
stane regionálním technologickým lídrem a jedinou zemí v oblasti, která má jadernou elektrárnu generace 3+.
/aa/
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Apel na dokončení notifikace systému podpor v teplárenství
Je třeba co nejdříve dokončit notifikaci systému podpor v teplárenství a uvolnit omezení velkých podniků při čerpání dotací
z Operačního programu Průmysl a podnikání pro konkurenceschopnost. To jsou hlavní požadavky, na nichž se shodli
účastníci XXII. ročníku konference Dny teplárenství a energetiky v Hradci Králové.
Konference byla tradičně koncipována jako odborné fórum pro zástupce tepláren,
technologických firem, samospráv, bytových družstev i společenství vlastníků. S referáty vystoupili významní experti z ministerstev, asociací, vysokých škol
i partnerských společností.

konkurenceschopnost pro rekonstrukce
a modernizace tepelných sítí a investice
do rozvoje kombinované výroby elektřiny a tepla považujeme za nezbytné
uvolnění limitu pro využití prostředků
pro velké podniky. Za tímto účelem je
třeba začít co nejdříve jednat s Evropskou komisí.
3. Za důležitou oblast považujeme připravovaný zákon o odpadech, který by měl
nastavit základní legislativní podmínky pro postupné omezování skládkování a zvyšování využívání odpadu (včetně energetického využití) při respektování hierarchie nakládání s odpadem
a nastavení efektivní výše poplatků
za směsný komunální odpad. Efektivní
využití zejména komunálního odpadu

Účastníci letošních Dnů teplárenství
a energetiky vydali následující
prohlášení, v němž se praví:
1. Považujeme za nezbytné urychleně dokončit notifikaci systému podpor v oblasti teplárenství, aby byla vytvořena
elementární jistota pro investory i ČR.
2. Pro efektivní využití alokovaných prostředků v rámci Operačního programu podnikání a inovace pro

ČEZ investuje do evropského lídra
v prodeji chytrých termostatů
INVEN CAPITAL se stal 2. největším akcionářem mnichovské společnosti tado°, lídra
na evropském trhu nabízející chytré řízení teploty v domácnosti. Díky tomuto řešení lze uspořit až 31 % nákladů na vytápění
i klimatizaci.
„Investicí do společnosti tado° pokračujeme v rozvíjení našich aktivit v oblasti decentralizované energetiky a chytrých řešení pro zákazníky. Tento termostat nejen řídí teplotu v domácnosti tak, aby dosáhl největší úspory. Dohlíží i na provoz kotle, takže
dá vědět třeba o nutnosti jeho revize a rovnou nabídne vhodného údržbáře i s volnými termíny,“ přibližuje řešení Daniel Beneš,
generální ředitel ČEZ.
Řešení od společnosti tado° je kompatibilní s naprostou většinou dostupných kotlů
a jednoduše se ovládá přes mobilní aplikaci. „Když odejdete z domu, termostat automaticky sníží teplotu a budete-li se opět blížit zpět, začne prostor vytápět či klimatizovat. Aby termostat dosáhl co největší úspory, pracuje také s předpovědí počasí a učí se
průběžně z reálného provozu,“ vysvětluje
Petr Míkovec, generální ředitel INVEN CAPITAL. Na rozdíl od konkurence dokážou
termostaty plynule najíždět a sjíždět kotel
bez skokových změn, které jsou energeticky náročné.

„Chytré řízení teploty již nyní využívají miliony domácností. Není pochyb o tom, že budou součástí budoucího standardu i s ohledem na jejich stále rostoucí roli v boji proti globálnímu oteplování. Naše řešení je navíc uživatelsky velmi příznivé a nejlépe propojené
s poskytovateli různých služeb,“ říká Christian Deilmann, spoluzakladatel a generální
ředitel tado°. Podle studie Frost & Sullivan by
měl trh s chytrými termostaty v Evropě do roku 2019 dosáhnout hodnoty 2,5 mld. USD.
Celková částka získaná od všech investorů
na rozvoj firmy tado° za několik posledních
let již přesáhla 50 mil. eur. INVEN CAPITAL
získal svou investicí druhý největší podíl
v řádu desítek procent a místo v představenstvu. Jedná se již o třetí investici na německém trhu do cleantech společností. ČEZ skrze INVEN CAPITAL vstoupil do firmy sunfire, jež rozvíjí a uvádí do průmyslové výroby nejpokrokovější energetické technologie
přispívající ke snižování emisí CO2 a rozvoji
decentralizovaných zdrojů, a také do společnosti sonnen, světové jedničky ve výrobě
inteligentních bateriových systémů na skladování energie pro domácnosti. Investicí do společnosti tado° se ČEZ vedle chytrých zákaznických řešení v oblasti elektrické energie vydává i do sektoru poskytování
tepla, resp. chlazení. /bp/

Úsporné kotle spalují rovněž biomasu
Poměrně velký státní příspěvek lze v rámci
kotlíkových dotací získat nejenom na tepelné čerpadlo, ale i na kotel spalující uhlí a biomasu. Zástupcem této kategorie je kupř. kotel
ENBRA TP-EKO, v němž je možné bez úprav
spalovat hnědé uhlí velikosti ořechu i dřevní
pelety. Výše dotace může dosáhnout až 75 %
pořizovacích nákladů.
Pro spalování dřevních pelet splňuje požadavky 5. emisní třídy ve všech svých výkonnostních provedeních (19–76 kW). Pro spalování hnědého uhlí pak s výkony 19–49 kW. S vyššími výkony splňuje požadavky 4. emisní třídy.
Kotel na tuhá paliva ENBRA TP-EKO patří
k nejúspornějším a rovněž nejekologičtějším zařízením svého druhu. „Jako jeden z mála kotlů
na českém trhu má unikátní 5tahový vertikální výměník zvyšující účinnost. Takto zhotovený výměník se ve srovnání s běžně prodávanými 3tahovými horizontálními výměníky méně zanáší, což podstatně snižuje nároky na jeho
údržbu. Navzdory tomu, že je to výměník 5tahový a spalinová cesta je delší, kotel není náročný
na komínový tah,“ uvedl Roman Švantner, produktový manažer společnosti ENBRA. /if/

může významně přispět ke snižování požadavku na primární energetické
zdroje, jako je hnědé uhlí.
4. V oblasti věcného usměrňování ceny
tepla požadujeme zajistit ve střednědobém výhledu zjednodušení celkového
regulačního rámce a stanovit regulační periodu i pro teplárenství tak, aby se
dala predikovat rentabilita legislativně
vyvolaných modernizací výroben tepla a soustav zásobování tepelnou energií. V dlouhodobém horizontu zvážit
přístup k systému fungování regulace
v teplárenství.
5. Do mechanismu snižování emisí požadujeme zahrnout všechny emitenty ideálně zavedením uhlíkové daně. I proto,
že v systému emisního obchodování EU

ETS je zahrnuto jen cca 40 % emisí. Systém považujeme za nefunkční a obáváme se, že neustálé reformy jen prohlubují jeho krizi a oddalují zásadní řešení
při naplňování závazného cíle do roku
2030. Požadujeme zajištění přístupu
k finančním prostředkům z fondů navázaných na EU ETS.
6. Požadujeme, aby vláda ČR urychleně
dokončila novelizaci stavebního zákona a povolovacích procesů nejen staveb energetické infrastruktury tak, aby
nadále nebyla zásadním způsobem
narušována elementární jistota investorů a aby záměry bylo možné schválit bez zbytečné administrativy v reálném čase.
7. Apelujeme na Ministerstvo životního prostředí, aby co nejdříve provedlo
transpozici směrnice o omezení emisí
ze středních spalovacích zařízení, využilo přechodná období umožněná směrnicí a vytvořilo tak stabilní prostředí
pro provedení nezbytných investic.

Bytová družstva trápí zvyšování cen tepla
Úspora energií – to bylo jedno ze stěžejních témat letošních Dnů teplárenství a energetiky
v Hradci Králové. Zároveň je to velký problém
pro bytová družstva. Ta v posledních letech
přistupují k odpojování od dálkových zdrojů
tepla a budování vlastních kotelen.
„Nejsem toho příznivcem a považuji to
v dlouhodobém horizontu za epizodní záležitost. V současné době je však situace taková, že mnohé teplárny přestávají být konkurenceschopné a odmítají na to jakkoli reagovat,“ řekl Jiří Bárta, předseda Svazu českých
a moravských bytových družstev.

se propadá téměř o třetinu. Nechci tento jev
zobecňovat, protože se netýká všech tepláren. V některých oblastech ale opravdu bije
do očí. Zajímavé je také sledovat citlivost uživatelů bytů v jednotlivých regionech na určitou výši ceny tepla z CZT. Není ve všech regi-

Především by mělo být konkurenceschopné cenově. Na to zákazníci slyší nejvíc. Je zajímavé, že teplárny, které zůstaly v majetku měst, s tím mají nejmenší problém. Ekologické myšlení bohužel není u nás na takové úrovni, že by při rozhodování sehrálo

Energ

Jaké jsou potom přínosy pro spotřebitele centrálního zásobování teplem?
Jistota trvalé dodávky tepla a teplé vody
v příslušné kvalitě. Pokud něco nefunguje,
zavolá se do teplárny a je to vyřešeno. Jakmile si nějaký dům vybuduje vlastní zdroj tepla, znamená to starosti, trvalou péči a také že
si jakoukoliv poruchu musí vyřešit sám nebo ve spolupráci se svým správcem. A žádný zdroj není vybudován navěky. Časem bude potřebovat modernizaci nebo úplnou výměnu. Domovní zdroj také není zálohován
a v případě poruchy a čekání na nějakou součástku se prostě netopí.
Jaký je současný podíl bytových domů, které mají vybudovaný vlastní kotel,
a těch, které využívají CZT?
Tak tohle úplně zmapované nemáme. Liší se to podle regionů. V oblastech, kde se topí odpadním teplem nebo teplem z uhlí, není
odpojování na pořadu dne. Nejvíc odpojování zaznamenáváme v oblastech, kde jsou plynové teplárny. Můžeme uvést řadu bytových
družstev, která mají své bytové domy odpojené už zcela, nebo odpojování dokončují. Nejvíc jich je v severních Čechách.
Jednáte se zástupci bytových družstev. Co je nejvíce trápí z hlediska nákladů
na energie a jejich úspory?
Uživatele bytů, a tedy i družstva, určitě trvalé zvyšování cen tepla z CZT. V některých
teplárnách dokonce i v době, kdy cena plynu

onech stejná. Družstva se „probouzejí“ většinou při určité rychlosti zvyšování ceny.

nějakou roli. Takže cena bude asi jediným
kritériem.

Může to mít vliv na ekologii, pokud
bude mít každý bytový dům svůj vlastní
komín vypouštějící do ovzduší zplodiny?
Není přeci jenom centrální vytápění ekologičtější variantou?
Samozřejmě. CZT bude vždy ekologičtější.
Komín v teplárně je mnohem delší, a navíc
se nenachází v bezprostřední blízkosti obytných domů, jimž poskytuje teplo. V současné
době však při odpojování převažuje budování tepelných čerpadel, která žádný komín nemají. Ani tepelné čerpadlo však není úplně
bez problémů. U něj je to třeba hlučnost.

Dá se obecně poradit, jak mohou družstva šetřit energií?
Bytová družstva si při revitalizaci svých
domů úspory tepelné energie opravdu
užila a užívají. Největší objemy úspor lze
zaznamenat při zateplení pláště budovy,
výměně oken a zateplení střech. Tady lze
snadno dosáhnout úspor v desítkách procent. Mnohé bytové domy pak jdou ještě
dále a upravují regulaci svých otopných
soustav, modernizují termostatické ventily, zateplují půdní prostory, stropy v suterénu, vestibuly domů, zvyšují izolace
rozvodů teplé vody. Tady již nejsou úspory při jednotlivých opatřeních tak velké.
V součtu všech těchto kroků však nejsou
zanedbatelné. /dr/

Jak by, podle vás, mělo vypadat CZT,
aby bylo pro občany přínosné a ti měli zájem o jeho napojení?

Zákazníci se sami rozhodnou, jaký způsob vytápění zvolí
Energetický regulační úřad (ERÚ) poprvé
zveřejnil přehled účinných soustav zásobování tepelnou energií. Ve 179 českých městech a obcích je jich celkem 208. Účinnou
soustavu zásobování tepelnou energií najdeme v Praze a ve většině krajských i statutárních měst. Pochází z nich 68% tepla pro byty.
„Více než 2/3 tepla dodávaného do bytů
připojených na dálkové vytápění pochází z účinných soustav zásobování tepelnou

energií, které minimalizují dopad na životní
prostředí,“ řekl ředitel Teplárenského sdružení ČR Martin Hájek. „Vítáme srovnání
podmínek na trhu s často dotovanými zdroji, jako jsou kupř. tepelná čerpadla. Zákazníci tak budou mít možnost se na základě reálných nákladů na zajištění tepelné pohody
rozhodnout, jaký způsob vytápění zvolí.“
Přehled účinných soustav zásobování tepelnou energií je k dispozici na

stránk ách ERÚ (www.eru.cz) a informace o tom, zda se jedná o evidovanou účinnou soustavu, bude zahrnuta také do interaktivní cenové mapy na stránkách
www.naseteplo.cz, které provozuje Teplárenské sdružení ČR.
ERÚ má ze zákona povinnost účinné
soustavy zásobování tepelnou energií evidovat a zveřejňovat jejich přehled vždy
do 30. dubna. /pk/
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Jak lze za osvětlení ušetřit
až 50 procent nákladů
Když se za slunečného dne intenzita
venkovního světla zvyšuje, regulátor
automaticky sníží jas zářivek
Jakmile se začne stmívat,
jas zářivek se opět zvýší
na požadovanou úroveň
Regulátor LIC-2 je řídicí jednotka pro stmívače nebo elektronické předřadníky. Externí senzor snímá intenzitu světla a na základě nastavené hodnoty automaticky snižuje (nebo zvyšuje) jas osvětlení. Vše se děje
díky řídicímu signálu 0–10 V/1–10 V, který je
prostřednictvím předřadníku připojený na
zářivkové trubice.
Ovládání regulátoru probíhá stávajícím
tlačítkem v instalaci, a to v několika režimech. Provozovateli zajistí, že už nebude
svítit zbytečně, ani příliš intenzivně. Úspora může dosáhnout až 50 % nákladů.
LIC-2 je vhodný pro kanceláře, výrobní
prostory nebo restaurace. Samotný regulátor se montuje do rozváděče a čidlo, které snímá intenzitu světla v místnosti, se instaluje do stropu, na stěnu nebo na jiné místo, kde není ovlivňované dalším světelným
zdrojem.
/fz/
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SRN: miliardová dotace
pro elektromobilitu
Německá vláda hodlá masivně podpořit rozvoj elektromobility v zemi. Podle ministra financí
Wolfganga Schäubla se jedná o finanční podporu v celkové výši 1 mld. eur. Z toho 600 mil.
eur bude tvořit státní příspěvek na nákup nových elektromobilů a hybridních aut.
Při nákupu vozu v ceně do 60 000 eur to bude maximálně 4000 eur u elektroauta a nanejvýš
3000 eur u hybridního vozidla. Během jednání zástupců vlády a automobilového průmyslu
na konci letošního dubna zástupci automobilek Volkswagen, Daimler a BMW přislíbili
50procentní podíl na prémiích.
V Německu jezdí v současné době kolem
55 000 elektromobilů. Jen v roce 2015 jich
bylo nově registrováno více než 23 000.
S plánovanou podporou by se podle odhadu ministra hospodářství Sigmara Gabriela mohl jejich počet do roku 2020 zvýšit na půl milionu, což je ale jen polovina
dosavadního vládního cíle.
Výstavbu infrastruktury dobíjecích stanic chce stát podpořit částkou 300 mil.
eur, z níž je 200 mil. eur určeno k budování rychlodobíjecích stanic, a to už v letech 2017–2020. Podle informací německého Spolkového svazu pro energetiku

a vodní hospodářství (BDEW) bylo v Německu ke konci roku 2015 v provozu 5836
veřejných dobíjecích stanic ve více než
900 městech a obcích. Vedou Berlín (433),
Stuttgart (370) a Hamburk (203). Ze spolkových zemí se nejvíce dobíjecích stanic
nachází na území Severního Porýní-Vestfálska (1255), Bádenska-Württemberska
(1097) a Bavorska (794).
Některé firmy vidí v rozšiřování sítě dobíjecích stanic potenciální možnosti pro
své výrobní a obchodní aktivity. Novinkou je například 10metrová věž WinTower s Darrieovou větrnou turbínou a 32

ETICS na minerálně vláknité desky. Podle Jozefa Dírera, projektového specialisty společnosti ROCKWOOL: „Podklad musí být dostatečně soudržný a zralý. Měl by být dostatečně
pevný, suchý, bez omítek, nátěrů, prachu nebo mastnoty a solných výkvětů.“
Desky není nutné mechanicky kotvit
a lze je ponechat v přirozeném vzhledu bez
další povrchové úpravy. Nástřikem nebo
válečkováním se může na suché a čisté desky použít prodyšná vnitřní malba nebo fasádní barva.
Kamenná minerální vlna je kvalitní tepelněizolační materiál s výbornými

akustickými vlastnostmi. Díky své nehořlavosti přispívá k požární bezpečnosti staveb. Navíc zaručuje tvarovou stálost

fotovoltaickými panely. Zařízení na výrobu stoprocentně ekologické elektřiny
uvedla na trh společnost SolarConsult
a do jeho spodní části lze zabudovat až tři
dobíječky pro elektromobily a elektrokola, umožňující proces nabíjení s výkonem
až 22 kW. Podle tvrzení výrobců větrník
o jmenovitém výkonu 600 W odolá rychlosti větru do 22 m.s–1. Solární CIS moduly vykazují vysokou účinnost i za zhoršených světelných podmínek a při částečném zastínění. WinTower údajně vyprodukuje až 3000 kWh zelené elektřiny
ročně. /aa/

Izolační deska se zkosenými hranami
Teplo z vytápěných objektů může unikat
rovněž stropy místností. Aby nedocházelo
ke zbytečným ztrátám, stavbařům je k dispozici nová izolační deska se zkosenými hranami FASROCK G. Inovovaný výrobek z kamenné vlny ROCKWOOL je vhodný k zateplení stropů sklepů, garáží i průjezdů.
Desky jsou dostupné v délce 1000 mm,
šířce 200 mm a variabilní tloušťce od 50
do 200 mm. Vedle dobrých tepelněizolačních vlastností upoutají rovněž svou protipožární odolností. Konkrétně: součinitel tepelné vodivosti činí 0, 037 W. m–1. K–1. Hrany
jsou zkosené o 10 mm pod úhlem 450 kolem

celé lícové strany. Izolace má jednostranný nástřik, který překrývá i zkosení desky.
FASROCK G náleží do nejvyšší třídy reakce
na oheň A1.
Frézovaná lamela kombinuje přirozený barevný tón vláken se světlou strukturou, protože bílá barva nástřiku neuzavírá celoplošně strukturu povrchu. Tepelněizolační deska
z kamenné minerální vlny je v celém objemu
hydrofobizovaná a převážně kolmo k povrchu má orientovaná vlákna.
Desky se aplikují celoplošným lepením
prostřednictvím kontaktního lepidla na bázi cementu. Využívají se lepidla pro systémy

Energetika a teplo
a zachovává prodyšnost stěn. Výrobky z kamenné vlny jsou recyklovatelné a šetrné
k životnímu prostředí. /fa/

Shell: koncept ultra energeticky úsporného vozidla
Třímístný vůz je hmatatelný důkaz
pokroku v oblasti energetické
účinnosti
O vědecké poznatky se
společnost podělí s dalšími
odborníky automobilového
průmyslu
Kompletně přepracovaný městský vůz
T.25 z dílny společnosti Gordon Murray
Design (2010) nabízí Shell koncept. Novinka je výsledkem inženýrské spolupráce
předních světových návrhářů vozidel, motorů a maziv. Speciální motorový olej zvyšující energetickou účinnost vyvinul Shell.
Nezávislé testy ukazují, že popisovaný
koncept by ve srovnání s typickým městským vozem používaným v současnosti
během celého životního cyklu přinesl 34%
snížení ve využití primární energie. Na výrobu a provoz konceptu by bylo třeba o polovinu méně energie než u typického malého rodinného vozu a o 69 % méně energie
než u typického SUV.
Snížení energetické náročnosti vyžadovalo holistický přístup a vzájemnou těsnou
provázanost od vhodné volby materiálů přes
agresivní zmenšení rozměrů a hmotnosti
vozidla až po zvýšení energetické efektivnosti prostřednictvím inovativní konstrukce motoru a složení motorového oleje.

Spotřeba benzínu vozidla se měřila na základě široké palety testovacích protokolů
zahrnujících plynulý i městský styl jízdy.
Výsledky ukazují, že podle nového modelu evropského jízdního cyklu (NEDC) bylo
dosaženo spotřeby 2,64 l/100 km při rychlosti 70 km.h–1 a snížení hodnoty emisí CO2
na 4,67 g.km–1 (při použití speciálního motorového oleje).

Koncept úsporného vozu Shell za srovnatelných podmínek nezávisle zkoušeli
také v britském certifikovaném automobilovém testovacím centru. Měřila se spotřeba paliva a emise CO2. Při formálním NEDC
testu dosáhl koncept nižších emisí CO2
než typický městský vůz se zážehovým

motorem (o 28 %), nebo hybridní vozidlo
(o 32 %).
SHELL DODAL PRO KONCEPT
VŠECHNY KAPALINY
Společnost speciálně navrhla motorový
olej zlepšující celkovou účinnost vozidla,
především díky minimalizaci tření. Společnost Geo Technology souběžně optimalizo-

vala tříválcový zážehový motor. Upravila
konstrukci a vyladila řadu vnitřních komponent motoru s cílem snížit tření. Použité kapaliny ve srovnání s běžně dostupnými a používanými mazivy snížily během
studené fáze cyklu NEDC emise CO2 o 7,1 %
a v kombinovaném cyklu o 5,0 %.

Koncept městského vozu Shell je postaven na patentované platformě iStream
společnosti Gordon Mur ray Desig n
a představuje radikální přehodnocení způsobu navrhování, vývoje a výroby automobilů. Kombinuje moderní
lehké technologie (hmotnost vozidla činí pouze 550 kg) a je vyroben z materiálů, jejichž zpracování se vyznačuje níz-

kou spotřebou energií a nízkými emisemi CO2. Gordon Murray při vývoji tohoto
vozu využil zkušenosti z formule 1, zejména v oblasti vysoké pevnosti při zachování nízké hmotnosti. Řada součástí vozu byla vytvořena pomocí 3D tisku,
což výrobu prototypu značně urychlilo.

Na karoserii byla použita recyklovaná
uhlíková vlákna, což ji umožnilo pořídit
za čtvrtinu ceny běžné ocelové konstrukce. Téměř celé vozidlo lze po skončení životnosti recyklovat.
Vůz využívá upravenou verzi aplikace
pro chytré telefony Shell Drive. Tato aplikace poskytuje řidičům na displeji informace o spotřebě a upozorňuje zároveň
na fakt, že množství spotřebovaného paliva výrazně závisí na chování řidiče.
SEDADLO ŘIDIČE UPROSTŘED
Z hlediska designu nabízí Shell koncept nový pohled na „vysokou a úzkou“
konstrukci vozu, umístění sedadla řidiče uprostřed a dvě sedadla pro cestující vzadu. Neobvyklé uspořádání sedadel dovoluje přepravu tří osob navzdory
malým vnějším rozměrům vozidla. Má
menší poloměr otáčení než vůz londýnské taxislužby
Andrew Hepher, viceprezident v ýzkumného týmu divize Shell Lubricants,
uvedl: „Náš vůz je sice malý, ale skrývá v sobě obrovský potenciál. Chceme
urychlit diskusi o tom, jak vyrábět energeticky účinnější vozy s menší uhlíkovou stopou. O naše vědecké poznatky
z tohoto projektu se podělíme s návrháři
motorů, automobilkami, akademickými
pracovníky a s dalšími odborníky napříč
automobilovým sektorem.“ /db/
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Dispečeři společnosti ČEPS:
trénovali na black-out
Provozovatel přenosové soustavy se zapojil do dalšího krajského cvičení simulujícího náhlý
výpadek elektrické energie neboli black-out. Podle fiktivního scénáře se přes Vysočinu
přežene vichřice a vyřadí některá přenosová vedení. Během rozpadu soustavy se odpojí
JE Dukovany i přečerpávací vodní elektrárna Dalešice.

Zájem o komplexní služby pro firmy,
obce a instituce se zvyšuje
ČEZ ESCO, která komplexně pokrývá energetické potřeby firem, obcí a institucí, čeká
do roku 2020 téměř trojnásobný zájem o nekomoditní služby a produkty.
„Budoucnost energetiky patří chytrým městům, chytrým domácnostem a chytrým podnikům. To s sebou nese řadu nutných změn.
Zákazníci už nebudou chtít řešit své energetické potřeby odděleně, ale dohromady v jednom
balíku,“ uvedl předseda představenstva a ge-

Skupina ČEZ ESCO:
» ČEZ ENERGO
» ČEZ Energetické služby
» EVČ
» ENESA
» ČEZ Solární
nerální ředitel Skupiny ČEZ Daniel Beneš. „Bude růst poptávka po službách a produktech individuálně šitých na míru podle konkrétních
potřeb klientů.“
ČEZ ESCO sdružuje společnosti, které nabízejí kompletní paletu energetických produktů
a služeb. A to od jednorázových energetických
auditů a energetického poradenství přes externí dodávky tepla a elektřiny až po outsourcing
provozu zákazníkových elektrických zařízení
nebo přímou výstavbu kogeneračních jednotek a instalací fotovoltaických elektráren. Kromě toho zajišťuje Skupina ČEZ ESCO svým zákazníkům i dodávky komodit.
ČEZ ESCO má už teď mezi obcemi, firmami a institucemi tisíce zákazníků. Společnost

za rok 2015 utržila za nekomoditní produkty
2 mld. Kč a v letošním roce plánuje přes 3 mld.
Kč. Za rok 2020 pak hodlá ve stejném sektoru
utržit 9 mld. Kč. U dodávek plynu a elektřiny
letos plánuje tržby přes 12 mld. Kč.
„Zájemci u nás mohou poptávat prakticky
cokoliv, co se týká energetiky. Ať už řeší kotelny, zdroje tepla, chlazení, tepelná čerpadla nebo solární panely, inteligentní vytápěcí systémy anebo potřebují provozovat trafostanici,“ konstatoval generální ředitel Skupiny ČEZ ESCO Michal Rzyman.
Speciální variantou jsou EPC
projekty
Jedná se o energetické služby, kdy je zefektivnění provozu zákazníkovi přímo garantováno ve smlouvě a splátky na investice se realizují přímo z provedených úspor.
Úspory přitom zajistí firmám, obcím a institucím nejen vyšší efektivitu a nižší výdaje za energie, ale také naplňování závazných cílů platných pro ČR. Česko musí
do roku 2020 (v souladu s evropskou směrnicí o energetické účinnosti (EED) uspořit
50 PJ v konečné spotřebě. Do konce loňského roku přitom ČR vykázala úspory jen
3,5 % z tohoto objemu. Další cíl energetických úspor ve výši 27 % stanovila EU do roku 2030.
V typickém průmyslovém podniku lze
kupř. náklady na osvětlení srazit o 30–40 %.
Vyplatí se také kogenerace, tedy společná výroba elektřiny s výrobou tepla a příp. i s chlazením a s minimalizací ztrát při rozvodu. Tady lze uspořit 40–50 % energie. /if/

Black-out znamená přerušení dodávek
elektrické energie na rozsáhlém území.
Důvodem je rozpad soustavy a ztráta napětí v systému. Příčina black-outu nikdy
není jen jedna. Vždy se jedná o kombinaci a řetězení poruchových událostí.
„Black-out nemůžeme vyloučit nikdy.
Neexistují bezpečná a riziková období. Větší pravděpodobnost takového výpadku je samozřejmě v situacích, kdy
elektrizační soustava pracuje na hranici svých možností. Pak stačí jeden nebo dva poruchové výpadky, které spustí rozsáhlou systémovou poruchu,“ vysvětlil Jan Kalina, předseda představenstva ČEPS.
Poruchy vedoucí až k black-outu mohou mít původ také v dlouhodobém zanedbávání údržby prvků přenosových
sítí nebo v nepoměru rozvoje přenosové
soustavy a zdrojů. Vliv na vznik black-outu mají i náhlé události, jakými jsou
extrémní přírodní vlivy (kupř. vichřice,
záplavy, bouřky, námrazy).

Poruchy vedoucí až k black-outu mohou mít
původ také v dlouhodobém zanedbávání údržby
prvků přenosových sítí nebo v nepoměru rozvoje
přenosové soustavy a zdrojů.

„U nás je vážný problém silné zatížení soustavy tranzitními toky z Německa na jih do Rakouska. Soustava mnohdy
pracuje až na hranici svých technických
možností,“ dodal Jan Kalina.
ČEPS, ja ko provozovatel přenoso vé soustavy, usiluje, aby zůstala vždy
v provozu, tedy pod napětím. Teprve ve

chvíli, kdy by byla ohrožena její celistvost, lze podle energetického zákona
vyhlásit předcházení stavu nouze nebo
stav nouze.
„Toto cvičení je pro ČEPS jedno z mnoha
na toto téma, kterých se pravidelně jako
provozovatel přenosové soustavy účastníme. Jsme si vědomi, že vedle investic do

stále chytřejší přenosové soustavy je pravidelný trénink dispečerů jedním z kroků, které podnikáme proto, abychom
předcházeli poruchovým výpadkům
a v případě, že nastanou, jim uměli čelit,“
řekl Miroslav Vrba, místopředseda představenstva společnosti ČEPS zodpovědný
za dispečerské řízení.
Pro návrat z black-outu do normálního provozního stavu jsou zpracovány
a s dispečery sousedících přenosových
soustav pravidelně procvičovány plány
obrany a obnovy (defence and restoration plans) a postupy tzv. startu ze tmy
(black-start). Prioritu v obnově dodávek
elektřiny mají jaderné elektrárny, dále
pak tzv. systémové uhelné elektrárny.
Následuje obnova zásobování aglomerací a dalších území. /zs/

Energ

UNEX zmodernizuje těžební velkostroj pro Sokolovskou uhelnou

Nové výukové centrum za 18 milionů

Strojírensko-metalurgická společnosti
UNEX uzavřela s těžební společností Sokolovská uhelná smlouvu o celkové opravě a rekonstrukci kolesového rýpadla
KU800/12-R. Cílem kontraktu v celkové
výši 275 mil. Kč je zmodernizovat a prodloužit životnost kolesového rypadla, které patří mezi největší samohybné stroje, jaké kdy byly na Zemi vyrobeny.
„Velkostroj KU800/12-R byl vyroben v Uničovských strojírnách (dnes UNEX) v roce 1981. Ve stejném roce začal těžit skrývku v nově otevřeném hnědouhelném povrchovém lomu Jiří, kde spolehlivě pracuje
dodnes. Stroj má za sebou generální opravu v roce 1996 a rekonstrukci špičky, koles
+ korečků, kabiny a převodovky pohonu kolesa v roce 2003. Nyní přichází na řadu další
generální oprava, spojená s modernizací tohoto kráčejícího gigantu,“ uvedl Jan Šilhavý,
ředitel produktové skupiny Strojírenství ČR
a SR ve společnosti UNEX.

Moderní a špičkově vybavené dílny čekají na studenty Střední odborné školy Třineckých železáren (SOŠ). Na nejnovějších, v praxi
využívaných technologiích a výukových systémech se budou učit studenti všech strojních,
hutních oborů a oboru elektrotechniky. Sloužit budou také novým zaměstnancům TŽ k zaškolení. SOŠ je pořídila za 18 mil. Kč z velké části z dotace.
Na studenty zde čeká nová učebna elektrotechniky, zámečnických prací, svařování plastů, svařování elektrickým obloukem, plamenem, učebna hydrauliky a pneumatiky. Výuka je nyní díky těmto zařízením orientována
na zefektivnění procesů ve výrobě a údržbě.
„Hydrauliku a pneumatiku jsme do praktické výuky zavedli nově na popud zřizovatele,
Třineckých železáren, jimž přizpůsobujeme
osnovy tak, aby absolventi byli seznámeni

UNEX
Firma je předním světovým producentem zařízení pro kontinuální těžbu velkých objemů zeminy, uhlí a rud povrchovým způsobem i zařízení skládkových
hospodářství elektráren.
V Uničově se vyráběla klasická kolesová rýpadla na housenicovém nebo hydraulicky ovládaném kráčivém podvozku

s teleskopickým kolesovým výložníkem
pro těžbu skrývky, uhlí a minerálů. K dalším produktům patří dálková pásová
zařízení pro nepřetržitou přepravu velkého množství nejrůznějších substrátů
na značné vzdálenosti a také nakladače
sloužící při manipulaci s uskladněným
materiálem.

„Vítězství ve výběrovém řízení na opravu
a modernizaci kolesového rypadla chápeme mj. jako ocenění skutečnosti, že jako původní výrobce stroje disponujeme nejen ničím nenahraditelnými zkušenostmi našich
zaměstnanců, ale i originální výkresovou
dokumentací. S trochou nadsázky můžeme
říct, že nás při rekonstrukci a modernizaci
velkostroje nemůže nic překvapit. I proto
jsme byli schopni Sokolovské uhelné předložit nejvýhodnější nabídku.“ /if/

s technologiemi využívanými v praxi,“ vysvětlil ředitel školy Aleš Adamus.
Moderní učebna studentům umožňuje vytvořit nejdříve na počítači (díky softwaru pro
elektrické, pneumatické či hydraulické obvody) simulovaný obvod, vyzkoušet jeho
funkčnost virtuálně a teprve poté na panelech v praktické dílně.
„To, čím tady disponujeme, je nejmodernější na trhu. Výukové systémy Festo-didactic
patří ke špičce v zaměření na průmyslovou
a procesní automatizaci a vybavuje i výrobní
firmy,“ dodal zástupce pro praktickou výuku
Tibor Flachbart.
Obnovou prošly také strojní a mechanické
dílny, na jejichž rekonstrukci se podíleli také sami studenti. Díky evropskému projektu
pak dílnu škola vybavila novými vrtačkami,
frézkami a lisy. /if/

IDOS pomůže snížit emise veřejné dopravy
Brněnská společnost CHAPS, která se specializuje na vývoj softwaru pro veřejnou dopravu, se stala součástí evropského konsorcia,
jež řeší problematiku snížení produkce škodlivých plynů při provozu veřejné dopravy.
CHAPS do projektu Green Your Move (GYM)
implementuje funkcionalitu svého plánovače IDOS, který patří mezi celoevropsky ojedinělá řešení v oblasti informačních systémů
o jízdních řádech.

GYM vyvine plánovač dopravy cestujících,
který bude šetrný k životnímu prostředí. Jeho
možnosti budou pilotně testovány v ČR, Řecku a Nizozemsku. Projekt přispěje k plnění
závazků EU při snižování emisí skleníkových
plynů a do roku 2020 napomůže k vytvoření
rámce pro evropský multimodální informační dopravní systém řízení a platebního styku.
Celkové dokončení projektu je naplánováno na rok 2018. /iw/
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Zahoříme pro hořící led?
V březnu roku 2013 zaujaly první místa v japonských médiích pozitivní zprávy o úspěchu tamních vědců: jako prvním na světě
se jim totiž podařilo z vrstev usazenin pod dnem moře uvolnit plyn uvězněný ve vodním ledu. Zemi, která po vyřazení
atomové elektrárny Fukušima z provozu velkou vlnou tsunami v podstatě opustila vytyčenou cestu majoritního využívání jaderné
energie, se tak otevřely zcela nové energetické výhledy. Zatím sice stále jen hypotetické, ale možná i o to lákavější.
Na přelomu letošního roku japonská vláda
potvrdila, že geologové a těžaři se po zhruba dvou letech vracejí na místo činu a experiment tedy bude pokračovat. Nová expedice se znovu – a především důkladněji
– pokusí prověřit možnost těžby „metanového ledu“ ze sedimentů pod dnem Tichého oceánu.
I když je optimismus japonských zpráv
v mnoha ohledech nepochybně přehnaný,
protože úspěch jednoho experimentu zdaleka není zárukou dosažení kýženého cíle, dopad této změny by mohl být skutečně zásadní. Navíc se odborníci domnívají,
že v principu je využití této metody možné
i se současnou technologií. Tak si pojďme
„hořlavý led“ trochu představit.
Když zamrznou trubky
Hydráty metanu jsou poměrně „horkou“ novinkou – alespoň v poměrech geologie. První popisy jejich existence se sice
objevují už na konci 18. století, ale dlouho to bylo považováno za laboratorní kuriozitu. Ve 30. letech 20. století se ovšem
geologové začali podivovat nad zvláštním ledem, který ucpával plynové potrubí, v přírodě se ho podařilo objevit
ale až později při vrtech sovětských geologů. Postupně se zásoby hydrátu metanu podařilo objevit na dnech mnoha moří a rovněž v permafrostu, tedy ve věčně
zmrzlé půdě v polárních oblastech, která
ani v létě nerozmrzá.
Ukázalo se, že jde velmi jednoduše o vodní led, do jehož krystalické mřížky se pod

Hořící hydrát metanu
odhadů v nich leží zhruba 95 % z celkového množství této látky na Zemi.
Na mnoha místech hydráty leží i přímo
na dně moří, tyto zásoby se dnes považují za zanedbatelné. Mnohem důležitější
jsou zásoby, které leží zhruba pár desítek
až pár stovek metrů pod mořským dnem.
Nevýhodou je, že i ta bohatší ložiska hydrátů nejsou tak koncentrovaná jako konvenční ložiska zemního plynu nebo ropy.
A na většině lokalit jsou hydráty „roztroušeny“ tak řídce, že si dnes nedokážeme
ani teoreticky představit jejich ekonomickou těžbu.
I tak jde o zajímavý zdroj. Nevíme to
stále jistě, ale hydrátů metanu je zřejmě
v zemské kůře několikanásobně, nebo

Hydrát metanu
je tuhá bílá látka připomínající vodní
led – ten je ostatně také jeho hlavní složkou. Látka vzniká, když se plynný metan, vznikající třeba při rozkladu biologického materiálu nebo pronikající vzhůru
zemskou kůrou, dostane za vysokých tlaků a nízkých teplot do kontaktu s vodou.

tlakem natlačí metan, vzniklý třeba při
rozpadu organických zbytků. Dnes víme,
že hydráty metanu lze najít na mnoha místech Země. Kromě některých oblastí věčně
zmrzlé půdy na souši lemují v hloubkách
od několika desítek do několika set metrů
podél pobřeží velké části kontinentů oblasti bohaté na tuto látku. Mořská ložiska jsou
mnohem vydatnější, podle současných

V takové situaci se plyn může zachytit
v krystalické struktuře obyčejného vodního ledu a hydrát metanu je na světě. Výsledná látka je poměrně stabilní, dokud se
nedostane z prostředí s vhodnými teplotami a tlaky – na vzduchu by dlouho nevydržela.

dokonce možná až řádově více než zemního plynu v běžné podobě. Potenciálně
je to zdroj energie na dlouhá desetiletí
a možná i staletí. Ovšem musíme zároveň
jedním dechem dodat, že dělat dnes takové odhady je jednoduše nezodpovědné.
Na první pohled tento zdroj vypadá určitě zajímavě – a více dokážeme říci, až ho
případně vyzkoušíme a začneme používat.

Jak využít odpad
Průkopníkem ve využití netradičního zdroje jsou – asi vás to ani nepřekvapí – USA. Pod patronátem státní organizace, konkrétně tamní geologické služby USGS, probíhá už prakticky
od přelomu tisíciletí výzkum možných
technologií těžby na kontinentálním ložisku v Prudhoe Bay na Aljašce. Šlo jen
o experimentální ověření principu jednoho typu těžby, která vypadá na pohled
velmi slibně: vytlačování metanu ze sedimentů CO 2 , který má metan v ledu
nahradit.
Pokus probíhá ve spolupráci s místními těžaři, kteří mají oxidu uhličitého
s malou nadsázkou plné zuby; místní
plynová ložiska ho totiž obsahují velké
množství (až 12 %) a najít pro něj ekonomické využití by byl doslova zlatý důl.
Postup je (alespoň zatím, možná se s rostoucími zkušenostmi změní) takový, že
se do cílové vrstvy nejprve natlakuje dusík, který má vytlačit v něm obsaženou
vodu v tekutém skupenství, aby nezmrzla, až následně dojde na injekci CO2 .
I když dosavadní projekty probíhaly
poměrně úspěšně a bez velkých potíží,
je otázkou, kdy by se mohl postup využívat. Američané mají sice dravý soukromý těžařský sektor, který si zakládá
na své odvaze k experimentům, na druhou stranu USA nyní „trpí“ poměrně
značným nadbytkem plynu z těžby v břidlicích. Cena komodity na americkém trhu je tedy relativně nízká, a tak ochota
jít do nového typu těžby a nového rizika
nebude neomezená.

Pod moře
Zajímavější než USA je tedy alespoň nyní využití hydrátu metanu v zemích, které
žádná konvenční ložiska fosilních paliv nemají nebo jich mají malé množství. Česká
republika samozřejmě má smůlu, protože
nemá moře ani věčně zmrzlou půdu, ale jiní na tom jsou podstatně lépe. Především je
to Japonsko, které je dnes největším dovozcem zemního plynu na světě (země tvoří
37 procent světového trhu se zkapalněným
zemním plynem, tedy LNG).
Právě proto to byla japonská státní agentura Japan Oil, Gas and Metals National Corporation (JOGMEC), jejíž geologové ve spolupráci se soukromými těžaři jako první
v roce 2013 získali plyn z podmořského ložiska hydrátu metanu. Bylo to na ložisku
v oblasti podmořského údolí Nankai, jen
několik desítek kilometrů jižně od japonského ostrova Honšú, které je dnes téměř

zemního plynu. A to je množství odpovídající skutečně experimentálnímu charakteru podniku (pro srovnání je to celkem zhruba čtvrtina denní produkce zemního plynu
i v tak nevýznamné producentské zemi, jako je Česká republika).
Jednoduchý princip ale není zárukou jednoduchého provozu a pokusy byly po několika týdnech předčasně přerušeny kvůli
technickým obtížím. Země se k nim chce
vrátit až v letošním roce, ale jde o tak komplikovanou operaci, že postup bude pomalý. První plyn by se měl z vrtu získat někdy
na začátku roku 2017, do té doby se geologové budou k zásobám hydrátu propracovávat přes vrstvu usazenin na dně.
Uvidíme, jak se jim bude dařit. Jedním
velkým problémem japonského projektu
je, že s pracemi v takto extrémních podmínkách nemají v Japonsku příliš velké
zkušenosti, protože tamní těžební sektor
není až tak významný. K mnohokrát opakovanému prohlášení, že by se s komerční
těžbou mohlo začít do roku 2020, je i z tohoto důvodu nutné přistupovat velmi opatrně. Na druhou stranu Japonsko je ve zcela jiné situaci než USA a plynu má naopak
akutní nedostatek.

Kusy hydrátu metanu (bílé objekty uprostřed fotografie) pod zamrzlou hladinou
jezera Bajkal. Vzniká v hlubinách z metanu vytvářeného mikroorganismy
žijícími v jezeře
určitě nejlépe prozkoumanou zásobárnou
hydrátu metanu na světě.
Hydrát metanu se těžil v principu podobně jako na Aljašce, tedy snížením tlaku
(bez využití CO2). Z pohledu dnešních vrtných technologií nejde o nic převratného –
jen jde o proces poměrně časově i finančně
nákladný, jak je tomu u každého vrtu pod
mořem. Během šest dní trvajícího experimentálního provozu v březnu 2013 japonští
geologové a těžaři nakonec z mořského dna
získali asi 120 000 m3 metanu (při běžném
atmosférickém tlaku), což je zhruba 80 tun

Motivace je tedy podstatně větší, i přes
náročnější technologii a podmínky podmořské těžby. Kdyby Japonci uspěli, nebude rozvoj této technologie s velkou pravděpodobností tak bouřlivý jako u těžby břidlicového plynu (potažmo ropy), která zamávala světovými trhy. Na to Japonsko nemá
dostatečně silný těžební sektor. Ale i tak
by šlo o ohrožení pozice tradičních exportních zemí, především ze Středního východu. Pokud hořlavý led jednou skutečně
vstoupí na scénu, bude to asi hodně hlasité entrée. /jj/

Benátky si protipovodňový systém rozhodně zaslouží
Společnost ABB poskytne
kompletní integrované
řešení automatizace
a napájení pro Mo.S.E. Tato
italská zkratka znamená
„experimentální
elektromechanický
modul“ a jedná se o systém
protipovodňových stěn
bránících pronikání vody
během přílivu a přívalových
bouří do benátské laguny.
Přílivová voda každoročně vtéká třemi průlivy do laguny a pravidelně tak
zaplavuje historické centrum Benátek. Společnost ABB získala zakázku

na dodávku automatizace v roce 2015
a na dodávku elektrického napájení
v roce 2016. Celková hodnota zakázky
činí více než 38 mil. USD.
Inovativní řešení ABB využije koncept internetu věcí, služeb a lidí pro
sběr a řízení datových signálů z více
než 50 000 zařízení a pro koordinaci celého protipovodňového systému
Mo.S.E. Ten zahrnuje zábrany, plavební komory a vlnolamy, které lagunu
ochrání před zvýšením hladiny moře,
zimními bouřemi a jarními přílivy. Celý systém čítá 78 protipovodňových zábran, které jsou ukotvené v mořském
dně u třech průlivů do benátské laguny. Tyto duté ocelové konstrukce jsou
naplněné vodou a mají rozměr od 18,5
× 20 × 3,6 metrů do 29,5 × 20 × 4,5 m.
Pomocí stlačeného vzduchu je lze vysunout nad hladinu během pouhých
30 minut. Za krátkou dobu tím vznikne

zábrana, která odolá zvýšení hladiny až
o 3 metry nad normální úroveň.
Moderní platforma automatizačního softwaru Symphony Plus bude řídit

zvedání a spouštění zábran podle nastavených parametrů, kdykoli se zvýšená hladina vody přiblíží k laguně nebo ji opustí. Společnost ABB navíc dodá

integrované řešení automatizace napájení celého systému, které operátorům
umožní ovládat elektrickou síť dálkově. Tím se zajistí stabilní a spolehlivé
napájení celého projektu. V souladu
s podmínkami nově získané smlouvy
dodá firma ABB i rozváděče pro vysoké
a nízké napětí a distribuční transformátory, které budou řízeny tímto řídicím
systémem. „Těsné propojení energetiky a automatizace je hlavním prvkem
strategie ABB Next Level, jejímž účelem je zajistit našim zákazníkům bezpečný, spolehlivý a efektivní provoz
zařízení,“ uvedl Peter Terwiesch, prezident divize Procesní automatizace ABB
Group. „Tyto nové zakázky jsou dalším
případem, kdy propojení věcí, služeb
a lidí nejen vytváří hodnotu pro zákazníka, ale může rovněž přispět ke zlepšení světa.“
/f/
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Informační technologie
BrandCloud – platforma pro digitální byznys
Na tiskové konferenci v Praze informovali zástupci společností BrandCloud a ALTRON
o společném projektu bezpečného cloudového úložiště zaměřeného na firemní zákazníky.
Společnost BrandCloud patří mezi úspěšné
začínající české technologické firmy (takzvané start-upy) a ALTRON, působící v České republice od roku 1991 s původním zaměřením na prodej a servis záložních zdrojů a výstavbu datových center. ALTRON je
aktivní i jako člen skupiny ALTRON Group
ve sféře telekomunikací, výroby a služeb
a veřejné správy. V únoru ALTRON investičně vstoupil do českého start-up projektu
studia Najbrt a LaTaupe bezpečného cloudového úložiště BrandCloud a tak posílil
perspektivy tohoto inovativního řešení.
Nový rozměr do správy
digitálního obsahu
Platforma BrandCloud vznikla před třemi lety a nabízí především jednoduše dostupné a přehledné prostředí, které umožňuje efektivní bezpečné uložení a sdílení
libovolných souborů či dokumentů v jejich
aktuální verzi. Například běžné adresáře
a soubory lze takto snadno rozšířit o popisky, obrázky nebo třeba videa.
P ůvodně bylo toto řešení určeno
pro správu marketingových manuálů,

šablon a zdrojů agentur, kreativců a jejich
klientů. Nyní má však již daleko širší rozsah a od března letošního roku je k dispozici jako služba pro všechny firemní zákazníky bez ohledu na jejich obor podnikání. Přesněji řečeno z původního zaměření na designéry a marketingová studia
BrandCloud vstupuje do světa správy, řízení a provozu digitálního obsahu v co nejširším rozsahu.
Díky přidané interaktivní vrstvě je nyní
možné pohodlně vytvářet a upravovat libovolný elektronický obsah, jako jsou smlouvy, projektové výkresy a multimediální
soubory uvnitř i mimo firemního prostředí.
Nejde pouze o úložiště
BrandCloud je komplexní platforma určena pro spolupráci na digitálním obsahu. Kromě standardních funkcí, známých
z běžných cloudových úložišť, podporuje například verzování, snadné sdílení bez
ohledu na geografické hranice, osm jazykových mutací a snadné vyhledávání díky označení metadat dokumentů. Data
zákazníků jsou pak uložena v dostupné

a bezpečné infrastruktuře na území České republiky. Umí nově také integrovat sociální sítě, distribuovat obsah pro e-shopy
nebo se přímo připojit k redakčním systémům webových portálů.
Součástí chytrého cloudového úložiště BrandCloud je i lokální podpora, kterou
zajišťuje český tým vývojářů a architektů.
V rámci rozvoje projektu – i díky stávajícím zákazníkům z regionu EMEA – se ale
též počítá s postupnou expanzí na zahraniční trhy.
Jednoduchost a nápad
Celý projekt je postaven na jednoduché
myšlence – vytvořit cloudové úložiště s revizemi a možnosti provozu pod vlastní
značkou. Ačkoliv to nebylo původně záměrem, autorům se tak podařilo dobře konkurovat podobným systémům jako je třeba
Sharepoint.
Za zmínku stojí, že projekt mimo jiné již
využila Česká televize při rebrandingu její značky (nového loga ČT), což provádělo
právě vývojářské studio Najbrt, které ho
za tímto účelem vyvinulo.

Obory, na které BrandCloud cílí
Jsou to marketing, franšízing, právní kanceláře, design, vzdělávání a projekční kanceláře. Například zákazník takto získává aplikaci pro praktickou práci se značkou a marketingovými materiály. V BrandCloudu
může mít uloženo logo ve všech formátech
spolu s pravidly jeho použití, firemní tiskoviny, letáčky, katalogy, prezentace, fotky,
videa a další dokumenty, které používá při
propagaci firmy. Vše si z něj jednoduše stáhne příjemcům – a to kdykoliv a odkudkoliv,
včetně uložených poznámek.
Je to též nástroj pro rozesílání newsletterů, jehož součástí je i tvorba edičního plánu
a přehledné statistiky. Dále pro správu marketingových materiálů či třeba franšízingový koncept, chytrý archiv dokumentů atd.
Platforma BrandCloud je určena především pro střední a větší společnosti, i nadále však zůstává k dispozici varianta vhodná
pro sdílení a tvorbu marketingového obsahu
malých týmů.
ALTRON se díky polovičnímu podílu
v BrandCloudu bude podílet na vývoji jeho
nových funkcí a verzí. Společný vývojářský
tým ALTRONU a BrandCloudu navíc podpoří rychlé zavádění nových funkcí, které si zákazníci žádají.
Milan Bauman

Kaspersky Lab představila bezpečnostní řešení pro průmyslové systémy
Společnost Kaspersky Lab uvedla na český trh specializované bezpečnostní řešení
na ochranu kritické infrastruktury a zabezpečení průmyslových podniků. Virtuální
hrozby mohou v těchto prostředích překročit hranice kybernetického prostoru a zacílit i na samotná výrobní zařízení. Ohrozit tak
mohou nejen životní prostředí, ale i lidské životy. Kaspersky Industrial CyberSecurity dokáže těmto podnikům poskytnout ochranu
před podobnými kybernetickými riziky a zajistit jim plynulost a integritu celého technologického procesu.
Informační technologie a systémy automatických procesů jsou stěžejní pro všechna
moderní průmyslová zařízení, od jaderných
elektráren, rafinerií či výrobní linky přes železniční dopravu a letiště po chytré budovy.
Na rozdíl od korporátních IT sítí vyžadují průmyslové kontrolní systémy (ICS) bezchybnou
plynulost a stálost technologických procesů.
Řešení Kaspersky Industrial CyberSecurity
tyto specifické požadavky zohledňuje a poskytuje průmyslovým sítím ochranu napříč
všemi vrstvami. Zabezpečuje ICS/SCADA
servery, HMI panely a inženýrské pracovní
stanice, PLC, aniž ovlivňuje plynulost a konzistenci provozu.
„V současnosti se kyberbezpečnost průmyslových systémů a kritických infrastruktur stává stále důležitější. Narůstá počet systémů využívajících zařízení, která komunikují s vnějším světem. Některá z nich nejsou

Průmyslové výpadky způsobené počítačovými incidenty

Zdroj: RISI Annual Summary

ale pro externí přístup navržena. Jde o zastaralý software, který nebyl aktualizován desítky let. To je z hlediska bezpečnosti vážný
problém, kvůli němuž může být v ohrožení
životní prostředí i lidské životy. Naše řešení
dokáže zajistit bezpečnost technologického
cyklu na všech úrovních automatizovaného procesu. Ve snaze vyvinout zařízení, které bere v úvahu nové standardy kybernetické bezpečnosti, rozvíjí Kaspersky Lab aktivní
spolupráci s výrobci automatizačních systémů,“ řekl Petr Kuboš, Corporate Sales Mana
ger společnosti Kaspersky Lab.
Přímo pro průmyslová
prostředí
Kaspersky Industrial CyberSecurity nabízí kombinaci běžných bezpečnostních

technologií přizpůsobených pro potřeby průmyslových podniků. Řešení obsahuje ochranu proti malwaru, whitelisting a funkci pro
odhalování zranitelností. Tento silný základ
je rozšířen o technologie, které jsou speciálně navržené přímo pro průmyslová prostředí. Zahrnují kontrolu integrity PLC programů
(Integrity Check for PLC Programs), sémantický monitoring kontroly příkazů (Semantic
Monitoring of Process Control Commands)
a sběr telemetrických dat (Telemetry Data),
díky nimž lze odhalit kybernetické útoky cílící na fyzické části infrastruktury. Speciální
režim Observability Mode se soustředí na odhalení kybernetických útoků, chyby provozního personálu a anomálie uvnitř průmyslové sítě. Správu těchto technologií zajišťuje
centrální řídicí panel.

Nové řešení pomáhá správcům infrastruktury vytvářet účinnou bezpečnostní strategii. Díky přidaným specializovaným službám překračuje rámec technologií na odhalování hrozeb a umožňuje vyvinout vhodný
postup reakce na incidenty i jejich prevenci.
Součástí těchto služeb jsou i průmyslová kyberbezpečnostní školení (Cybersecurity Training) pro IT profesionály a vzdělávací program pro běžné zaměstnance.
Odborné služby obsahují také kyberbezpečnostní a penetrační testování (Cyber Security and Penetration Testing), která dávají zákazníkům možnost rozšířit si povědomí
o nejzranitelnějších místech, včetně zero-day
hrozeb. Služba Incident Response pomáhá lokalizovat narušení sítě, zmírnit následky, zamezit útočníkům hlouběji proniknout do infrastruktury, předcházet dalším útokům
a rozvíjet krizový plán do budoucnosti.
V souladu s přísnými
požadavky
Vysoká variabilita nastavení Kaspersky Industrial CyberSecurity dává uživatelům možnost nakonfigurovat je v souladu s přísnými
požadavky různých oborů, podniků nebo výrobních linek. Řešení tak lze implementovat
do již existující ICS sítě a technologického procesu dané organizace, aniž je nějak naruší.
Řešení již bylo úspěšně vyzkoušeno například v petrochemickém terminálu VARS nebo ropným gigantem TANECO.

Průmyslová
revoluce 4.0 mění
i obor bezpečnostních
služeb
Chytré technologie začínají
v průmyslových podnicích
nahrazovat fyzickou ostrahu
Veškeré bezpečnostní prvky
jsou v jednom řetězci
Bezpečnostní služby pro průmyslové areály a budovy v Česku se začínají digitalizovat
a automatizovat. „Kde dříve působila pouze
fyzická ostraha, dostávají stále častěji slovo
inteligentní technologie, které někde doplňují a jinde dokonce zcela nahrazují lidskou
pracovní sílu. Průmyslová revoluce 4.0 otevírá prostor pro skandinávský model zabezpečení a integrovaná bezpečnostní řešení.
Díky implementaci nových bezpečnostních technologií zvládne současně méně lidí více práce za stejnou pracovní dobu,“ shrnul přednosti nových technologií Jan Peroutka ze společnosti Securitas, která takovéto bezpečnostní služby poskytuje.
Chytrá vrátnice
Chytré bezpečnostní kamery, pokročilé
senzory, ale také požární hlásiče nebo docházkový systém v průmyslových areálech,
to vše spojuje skandinávský model zabezpečení v jednom řetězci. Všechny články
si mezi sebou vyměňují informace v reakci
na bezpečnostní rizika a poplachové stavy.
Integrované řešení pro průmyslový areál může začít již u tzv. inteligentní vrátnice. Základním kamenem je přístupový systém, ať již na karty, čipy, automatické čtení
registračních značek nebo některý z biometrických prvků (otisk prstu či sken obličeje).
„Návštěvníka tak mimo klasické recepční, která je přítomna v budově, může odbavit virtuální recepční – na dálku z operačního centra, které tak dokáže obsloužit více
objektů,“ popsal Jan Peroutka.
Inteligentní videoanalýza
obrazu
Dalším příkladem digitalizace bezpečnostních služeb je chytrý monitorovací
systém Remote Video Solution (RVS) s inteligentní analýzou obrazu. Jeden člověk
zvládne s jeho pomocí bez problémů stejnou práci, kterou by jinak dělalo několik lidí. Firmám to přináší značné úspory a současně řeší i problém nedostatku vhodných
pracovníků na trhu práce.
„I když jediný operátor obsluhuje například 100 kamer, díky RVS nepotřebuje sledovat stejné množství monitorů. Jakmile kamera vyhodnotí poplach v konkrétním sektoru, spustí se obsluze automaticky
pouze ten monitor, který zobrazuje ohroženou oblast. Zbylé monitory zůstanou ve spícím režimu. Operátor stav následně vyhodnotí a adekvátním způsobem zareaguje,“
uzavřel Jan Peroutka.

APC by Schneider Electric uvedl na trh mikrodatová centra pro průmyslové aplikace
Nové portfolio řešení z oblasti mikrodatových center představila společnost APC by Schneider Electric.
Systémy jsou vhodné pro zákazníky, kteří potřebují zařízení s nízkou
latencí při vysokém průtoku dat,
snadno spravovatelné a dobře zabezpečené. Technologie je již dostupná
i na českém trhu.
„Nová mikrodatová centra mají
velkou budoucnost například v průmyslových podnicích, ale využití najdou také v kancelářském prostředí,
bankovních pobočkách, školství nebo nemocničním prostředí. Uplatní
se zkrátka všude, kde nestačí klasický cloud. Je to přirozený vývoj a logická reakce na požadavky trendů
internetu věcí a Edge Computingu,“

www.techtydenik.cz

myslí si František Mikeš, ředitel divize ITB společnosti Schneider
Electric.
Mikrodatové centrum zákazník
obdrží již sestavené a otestované přímo ve výrobním závodě. „Je ihned
plně funkční a v jediné skříni obsahuje všechny nezbytné komponenty
pro napájení, chlazení, bezpečnost
a související nástroje pro IT správu
(DCIM). Naše řešení není investičně
náročné, potřebuje malý instalační
prostor a v případě potřeby je možné
je snadno přesunout na jiné místo,“
dodal František Mikeš.
Řešení zahrnuje:

» SmartBunker SX: vhodný pro tradiční IT místnosti

» SmartBunker CX: optimalizovaný pro kancelářské prostředí

» SmartBunker FX: určený pro náročná průmyslová prostředí

» SmartShelter: prefabrikova-

ný kontejnerový systém pro IT
infrastrukturu

Klíčové výhody:

» zjednodušená správa
» vysoká úroveň zabezpečení
» optimalizované provozní
náklady

» nakonfigurování, dodání a instalace v nejkratším možném čase

» spolehlivost díky standardizovanému továrnímu testování .

Stranu připravil: /pj/
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Stuttgartský veletrh CONTROL neztrácí na své přitažlivosti
Ve dnech 26. – 29. dubna se ve Stuttgartu uskutečnil již 30. ročník veletrhu CONTROL,
nejvýznamnější evropská akce soustředěná na měřicí techniku a kvalitu. Tohoto specializovaného
veletrhu se letos zúčastnilo přes 900 vystavovatelů z 31 zemí. Zájem byl velký a přišlo
více než 26 000 návštěvníků z téměř 100 zemí; třetinu tvořili cizinci.
CONTROL A KVALITA 4.0
Bez výrazné propagace myšlenek Průmyslu 4. 0 a potažmo Kvality 4. 0 se dnes
již neobejde prakticky žádná domácí ani
zahraniční akce se zaměřením na moderní výrobu. Připomeňme třeba ne-

dávno uskutečněný METAV s novou sekcí QUALITY AREA a výraznou vazbou
na oba programy. Tam to bylo smyslu
plné, organizátoři se snažili, aby široká
technická veřejnost přijala tyto myšlenky co nejrychleji.
V případě veletrhu CONTROL je situace
úplně jiná, to proto, že zde nejsou ničím
novým. Vizionáři přes měřicí techniku
a kvalitu předběhli dobu o více než 5 let
a již tehdy zde nové trendy a požadavky
formulovaly specializované Fraunhoferovy instituty spolu s kvalitáři německých automobilek. Nevědělo se ani, jestli
se podaří tyto náročné záměry zrealizovat. Pro vývojáře, ale i uživatele, to znamenalo velkou výzvu a změnu myšlení.

Pavilon 1 – největší výstavní plocha

Stanice na kontrolu kvality křemíkových
desek na čipy

www.techtydenik.cz

Hromadná výroba dnes stále více nárokuje 100% kontrolu přímo ve výrobním
toku. Nová měřicí technika musí být velmi rychlá, aby s časovou rezervou zapadla do taktu linky. Přesnost musí být
na úrovni standardních laboratorních
přístrojů, často ve velmi nepříznivých
podmínkách, které jsou ve výrobním
prostředí běžné. Samozřejmostí je digitalizace, archivace dat a nejnověji je požadován přenos výsledků měření přímo
k zákazníkovi, který chce mít aktuální přehled o kvalitě pro něj vyráběných
dílů.
Veletrh CONTROL ukázal, že naplňování těchto myšlenek není utopií, ale
realitou.

koncipovaná měřidla s úplně novými
měřicími metodami, snímači, vyhodnocovacími a řídicími jednotkami, ale i pomocnými prvky.
Těsně po vyhlášení nových trendů nebyly v tomto směru pozorovány žádné
progresivní změny. K těm dochází až
nyní. V Německu, ale i v jiných zemích,
vznikají převážně malé, úzce specializované firmy se zaměřením na vývoj nových měřicích metod, výrobu speciálních prvků, ale hlavně na realizaci zakázkových měřidel. Ty po dohodě s uživateli potřebnou techniku navrhnou,
vyrobí, ověří a zaintegrují do výrobního
toku. Této techniky na letošním veletrhu
výrazně přibylo.

LABORATORNÍ A PROVOZNÍ
MĚŘICÍ TECHNIKA
Vývoj obou typů měřidel probíhá přirozeně paralelně. Měrové laboratoře začínají konečně plnit své poslání – být podnikovým garantem přesnosti a správnosti měření a přestávají suplovat provozní kontrolu; musí také dbát na to, aby
se shodovaly výsledky měření laboratorními i provozními měřidly. Úroveň laboratorních přístrojů renomovaných výrobců je dnes excelentní a byla dosažena
hlavně postupnými inovacemi. Mnohé
z těchto firem se dnes snaží tato zařízení modifikovat pro provozní podmínky.
Pro nastupující éru chytrých továren
s bílou podlahou, klimatizací a prostředím bez vibrací jsou takové úvahy někdy
opodstatněné. Dosavadní úroveň výrobních hal se ale až na výjimky jen tak
rychle nezmění a je nutné i v budoucnu
počítat se všemi nepříznivými vlivy tohoto prostředí; do výroby budou proto
stále více nasazována hlavně zakázkově

BEZKONTAKTNÍ A KONTAKTNÍ
MĚŘENÍ
Rozvoj bezkontaktních metod je v poslední době obdivuhodný a je až nepo-

o kterých má povědomí jen velmi úzká
skupina specialistů. Zde je nutné citovat
např. relativní metody, které se uplatňují
v laboratorních, ale i v provozních, často
automatických měřicích zařízeních.
V ok r uhu kontaktních zařízení letos výrazně přibylo provozních měřidel s univerzálním použitím ke kontrole průměrů, délek, ovality, nerovnoběžnosti, čelních i radiálních házení,
souo sosti, kuželovitosti atd. Do této skupiny patří nově i modifikovaná víceosá
obráběcí centra se speciálními snímacími hlavicemi, plnící současně funkci
3D měřicího stroje. Při použití přesných
odměřovacích systémů je to opodstatněné, samokontrola obráběcím strojem je
operativní.
NOVÉ PARAMETRY
Hodnocení povrchů zejména velmi
přesných součástek s dokonalým opracováním si vynucuje i nové metody s přímou vazbou na funkci součástky v daném zařízení. Dnes se auta již nezabíhají,
a proto struktura povrchu musí garantovat jen neznatelný úběr drsnostních špiček materiálu. V převodových skříních
jsou různé druhy maziv, která se nesmí

Hromadná výroba dnes stále více nárokuje
100% kontrolu přímo ve výrobním toku.
Nová měřicí technika musí být velmi rychlá, aby
s časovou rezervou zapadla do taktu linky.

vyžaduje speciální, vysoce sofistikovanou techniku, většinou s nanometrickou
citlivostí a na bázi bezkontaktních disperzních metod. Ta se již letos na CONTROL objevila.
ZHODNOCENÍ
Veletrh se pokusíme přiblížit fotografiemi některých zajímavých exponátů.
Řada vystavovatelů si letos stěžovala,
že mají stále větší problém s vystavením

26 000
návštěvníků z téměř
100 zemí navštívilo
letošní ročník
veletrhu.

účelově koncipovaných měřidel. Odběratelé striktně zakazují jejich prezentaci,
považují tato zařízení za své know-how.
S tím má dlouhodobě problém i praco
viště autorů příspěvku.
I přes tyto nevýhody je CONTROL optimálním místem setkání metrologů s výrobci měřidel, obchodníků s pracovníky
nákupu, ale i pracovníků vývoje měřicích metod a měřicích zařízení.
Technické, výrobní a odbytové zázemí Německa je v tomto oboru bezkonkurenční, a proto má CONTROL ve světě takovou prestiž. Řada specialistů prohlašuje, že postupně redukují veletržní aktivity pouze na tento stuttgartský
veletrh.

chopitelné, že se ve světě uživí tolik takto specializovaných firem. Byly tu snad
stovky mikroskopů, kamerových zařízení, 3D skenerů, triangulačních i stínových systémů, CT i zcela unikátní
a nové systémy ke kontrole parametrů,

smísit, a proto rotační funkční plochy
nesmí vykazovat ani mikroskopické zábrusy a třeba spirály, kterými by mohl
olej pod těsněním prosakovat.
Proto se řeší otázky izotropie povrchu, drall-efektu, mikrozábrusů atd. To

Vícesnímačové měřidlo hřídelí

Automat na kontrolu miniaturních součástek

Při stavbě měřidel se stále častěji používají keramické prvky

Unikátní 3D optický laboratorní
přístroj

jan.kur@mesing.cz
martin.weigl@mesing.cz

Provozní 3D měření tvarově
komplikované součásti
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Luděk Čekal: „Automatizovaná kontrola kvality je hudbou
budoucnosti, my se ale na tuto dobu již připravujeme“
Společnost KUBOUŠEK s. r. o., která v loňském roce oslavila 25 let existence, začínala prodejem
špičkových měřicích přístrojů japonské firmy Mitutoyo. Kam se od té doby v prodeji měřicích
přístrojů posunula?, zeptali jsme se výkonného ředitele Luďka Čekala.
Můžete stručně popsat historii divize
Přístroje?
Od roku 1990 do roku 2010 se zabývala výhradně prodejem produktů japonského partnera Mitutoyo. Nejprve se jednalo převážně
o ruční měřidla a stacionární měřicí přístroje,
později – někdy kolem roku 1997 – jsme portfolio rozšířili a začali nabízet kompletní sortiment od posuvek až po 3D souřadnicové stroje. Samozřejmostí pro nás od počátku bylo zajištění kvalitního servisu a technické podpory na všechny dodávané produkty.

u výrobních center prováděných operátory, pro složitější měření se produkt odnese
do kontrolního prostoru nebo měrového střediska a tam jej změří. Tím vznikají četné prostoje výrobních technologií nebo se zvyšuje
riziko produkce neshodných dílů. Tato kontrola často zabere například u soustružených
výrobků i několik desítek minut a vyžaduje
využití několika měřicích přístrojů, nehledě
na náklady vynaložené na odborný personál.
My se snažíme našim klientům nabídnout
taková řešení, která podstatně zvýší efekti-

Luděk Čekal, výkonný ředitel společnosti KUBOUŠEK s. r. o.
V roce 2010 jsme se po reorganizaci evropské obchodní struktury společnosti Mitutoyo rozhodli částečně změnit strategii. Cítili jsme, že na trhu jsou místa, která nemáme
dostatečně pokryta, a rozhodli jsme se je proto zaplnit rozšířením sortimentu nabízených
systémů. Učinili jsme tak uzavřením partnerství se společností Vici & C. S.p.a., v současné
době na trhu známé pod obchodní značkou
VICIVISION.
Značka VICIVISION je stavěna na základech italské rodinné společnosti zabývající
se jednak výrobou katalogových produktů
určených zejména k optické kontrole produktů se silným zaměřením na rotační výrobky, ale také výrobou automatizační techniky a kontrolních stanic na míru, elektronických řídicích systémů a dalších podobných
zařízení. Vše je precizně zaštítěno vlastním
vývojem a výroba probíhá výhradně v EU.
Segmenty optických měřicích systémů
a automatických kontrolních linek z různých speciálních třídicích aplikací společnosti Vici & C. S.p.a. jsme začali rozvíjet nejprve na českém a slovenském trhu, poté –
v roce 2012 – jsme postupně zahájili činnosti i v Polsku a Rakousku.
Na těchto čtyřech trzích od roku 2012 prodáváme rovněž produkty firmy DEMM Calibri.
Jde rovněž o italskou společnost, která se zabývá výrobou měřidel. Její portfolio se skládá zejména ze speciálních ručních měřidel,
unikátních snadno adaptovatelných kontrolních přípravků nebo kalibračních a nastavovacích přístrojů. Výrobní program DEMM Calibri nám umožnil efektivní pokrytí poptávek
našich klientů nad rámec možností standardních měřidel Mitutoyo. Celý výrobní proces této firmy se odehrává v Evropě s velkým důrazem na kvalitu každého kusu, na nímž si její
majitelé velmi zakládají.
Měřicí systémy, které jsou určeny k rychlé
kontrole výroby přímo v provozu, se doposud nedaří v uvedených regionech integrovat
tak, jak bychom si my i výrobci přáli, i když
rozvoj prodeje v posledních letech mohu vyhodnotit jako dynamický. Výrobní firmy stále využívají model kontroly ručními měřidly

vitu nejen samotné kontroly kvality výroby,
ale produkce jako takové. Klíč vidíme právě
v možnostech přenesení relevantních kontrolních procesů prováděných běžně v kontrolních a metrologických laboratořích do výrobních hal.
V tomto směru jdeme naproti neustále sílícím požadavkům našich klientů na zvýšení transparentnosti a zpracování měřených dat, zvyšujeme rychlost reakce obsluhy výrobních strojů na detekovanou
neshodu a v neposlední řadě cílíme na jednoduché a intuitivní ovládání těchto měřicích systémů operátory výroby. Zde pak
dochází k úspoře na kapacitách vysoce
kvalifikovaného personálu výroby i kontroly kvality. U těchto měřicích systémů, ať
se již jedná o v poslední době velmi žádané bezkontaktní optické měřicí automaty,
3D souřadnicové stroje integrované do výrobních linek nebo jiné speciální aplikace
určené pro stoprocentní kontrolu výroby,
vždy necháváme otevřenou možnost pro
doplnění o robotické manipulátory a další automatizaci. Další nabízenou možností je také zpětná korekce výrobního procesu na základě naměřených dat. Využitím
komplexní technologie tak vznikne samostatná, plně automatizovaná výrobní buňka. Komplexní automatizovaná kontrola
kvality v širším měřítku je na českém trhu zatím spíše hudbou budoucnosti, skupina KUBOUŠEK se však již na tuto dobu
připravuje.
Na jaký segment trhu se vám daří
s produkty firmy VICI pronikat nejvíce?
O produkty společnosti VICIVISION je
v současné době největší zájem hlavně tam,
kde se měří rotační součástky, hřídele a podobně. Jedná se o výrobní řadu MTL. Existuje také výrobní řada VICIVISION MTP,
která měří ploché díly. Ta je určena k velmi
rychlé nebo i stoprocentní kontrole na konci výrobní linky.
Automatizační technologie VICIVISION
řady MTP je možné používat například
ke třídění konektorů nebo elektronických

desek. Původně byla tato technologie vyvinuta pro asijskou výrobu společností dodávajících komponenty do výrobní sítě Apple
a dalších podobně renomovaných společností, které tímto způsobem mohly velmi
rychle kontrolovat desítky plošných spojů.
V našich podmínkách lze tuto technologii dobře adaptovat na malé rotační kusy, které se založí do paletek, s paletkou je
operátor vloží do přístroje, přičemž nezáleží na tom, zda je v přístroji jeden výrobek
nebo padesát. Jde o to, jde o to, zda se vejdou do zorného pole. Stačí pak pouhých
8–10 vteřin a víte, co máte vyřadit. V České republice se tato měřicí technologie
používá především pro menší rotační výrobky nebo například při výrobě dentálních implantátů, konektorů či elektroniky.
Ve Švýcarsku je produkt hitem pro měření
mikromechanických výrobků strojů hodinek předních výrobců. Roli operátora lze
i v tomto případě suplovat robotickým manipulátorem, zejména v případě požadavků
na stoprocentní kontrolu kvality výrobků.
Pro letošní rok jsme připravili také pre
miéru nového univerzálního bezkontaktního optického měřicího systému ALL in
ONE s unikátními řešeními zpracování
obrazu, který bude uveden na trh pod obchodní značkou METRIOS. Více představíme v premiéře pro ČR na MSV v Brně na
podzim letošního roku.
V kterých průmyslových odvětvích je
o produkty Mitutoyo největší zájem?
Největší část našich odběratelů tvoří firmy dodávající do automobilového průmyslu, velmi početně jsou ale mezi našimi zákazníky zastoupeny také firmy z průmyslu leteckého, z oblasti výroby medicínské techniky, z energetiky nebo dopravy.
Zvláště medicínská výroba je segment, který se nám v současné době jeví jako velmi
perspektivní.
Jak velká je v současné době divize Přístroje a jakou měrou se podílí na obratu
celé skupiny KUBOUŠEK?
Náš tým v současnosti tvoří 20 pracovníků
čistě v obchodně – technickém úseku. Na ob-

Co jsou podle vás hlavní přednosti
divize Přístroje v konkurenčním boji
o zákazníka?
Osobně si myslím, že individuální přístup
k zákazníkům, který razí firma KUBOUŠEK
hlavně v obchodních a technických odděleních, je profesionální a citlivý k aktuální situa
ci u klienta a mnoho klientů jej také oceňuje.
V posledních letech zaznamenáváme každým
rokem značný nárůst nových zákazníků. Věřím, že tento náš přístup a technický styl prodeje postavený na kontinuálním zvyšování kvalifikace našich zaměstnanců zejména v oblasti
znalostí produktů nám vytváří velmi slušnou
zákaznickou základnu pro další rozvoj.
Můžete zhodnotit a porovnat působení
divize Přístroje v zemích, v nichž rozvíjíte
své aktivity?
Nejsilnější je pro nás pochopitelně český trh,
následuje Slovensko, pak Polsko, kde se teprve
rozvíjíme – máme tam zatím zastoupení pouze dvou značek. Polský trh však má velký potenciál do budoucnosti. Uplatňujeme filozofii přístupu k zákazníkům a zaměstnancům
osvědčenou z domácího trhu, což se zatím jeví
jako správná cesta. V letošním roce plánujeme
rozšířené zastoupení dalších partnerů, abychom mohli ve větším měřítku pokrývat potřeby našich polských klientů. Rakouský trh
je v tuto chvíli na startovací úrovni. Máme tam
několik referenčních projektů a v současné době pracujeme na založení lokální společnosti.
Na jaký nový sortiment se vaši stávající
či potenciální zákazníci mohou těšit v dohledné době?
Jak jsem již řekl, v brzké době bychom chtěli nabídnout dostupná a ucelená řešení pro výrobní buňky, v první fázi zejména v přesném
obrábění kovů. Naše představa o jejich zapojení do výrobního procesu je zjednodušeně
následující: výrobní stroj po výrobní operaci pošle výrobek/komponent do kontrolního
systému (mohou být využity různé systémy
manipulace s výrobkem zapojené do linky),
ten provede měření v co nejkratším čase a získaná data se přes systém zpětné korekce vrátí
do výrobního centra, kde upraví program obrábění výrobku / komponentu. Následující díl
po korekci výrobního stroje musí již být ve stavu „OK“. Předcházející díl je zařazen v rámci
algoritmu třídění manipulátorem mezi „OK“
nebo „NG“ kusy. Pro „OK“ kusy umíme v rámci buňky nabídnout i paletizaci výrobků rovnou pro transport. Buňka by měla být plně au-

Tým divize Přístroje společnosti KUBOUŠEK na MSV Brno 2015 v pavilonu F
ratu skupiny KUBOUŠEK – produktové sekce
KTI, kam divize organizačně patří, se sice podílíme nejmenší částí, nelze však porovnávat
jen obrat, každá divize má svá specifika. Divize Přístroje svůj obrat skládá zejména z menších dodávek i jednotlivých měřidel. Jsou zde
kladeny velké nároky na efektivitu a kompetence kolegů k včasnému a profesionálnímu
vyřízení klientských požadavků, jejichž počet sahá až k několika tisícům ročně.

protože na rozdíl od našich kolegů nejsme
na trhu zcela exkluzivní, konkurence je poměrně hodně. Zakládáme si proto na individuálním přístupu, vysoké profesionalitě

tomatická, samokorigovatelná včetně třídění
„OK“ a „NG“ kusů. Tento náš projekt již získává
konkrétní obrysy, k jeho uskutečnění by mělo
dojít začátkem příštího roku ve výrobních segmentech automotive a energetiky.
Můžete přiblížit strukturu vašeho poprodejního servisu?
V divizi Přístroje divizi je poprodejní
servis alfou a omegou dalšího úspěchu,

Společnost KUBOUŠEK představila
na MSV vlajkovou loď mezi souřadnicovými měřicími stroji MITUTOYO CNC
SMS CRYSTA-Apex S 9108
a rychlosti reakce. Již před lety jsme spustili systém teleservisu a on-line vzdálené podpory, díky nim jsou dnes naše reakční časy velmi krátké. Technik se dokáže během
krátké chvíle připojit přímo na přístroj zákazníka a velkou část závady je schopen odstranit přenastavením stroje, diagnostikováním závady či navedením operátora, pokud měřicí metodu nastavil chybně. Obecně
lze říci, že díky tomuto systému podpory nás
může být v technickém oddělení podstatně
méně než v jiných podobných firmách.
Systém poprodejní podpory v případě
VICIVISION je již tak daleko, že se standardně snažíme prodávat přístroje i se sadou kalibrovaných etalonů. Tak jsme schopni v případě potřeby i na dálku zkorigovat chybovou mapu přístroje, takže de facto překalibrujeme a přenastavíme přístroj. Pokud se
však stane, že někde dojde k závadě vyžadující zásah technika, tak samozřejmě naši technici vyjíždějí k zásahu v nejkratším
možném čase.
Plánujete v dohledné době zavést
v rámci poprodejního servisu nějaké
novinky?
V současné době se soustředíme hlavně
na udržení dosavadní vysoké úrovně kvality
servisu, krátkých reakčních časů. S pomocí
vzdálené správy a teleservisu chceme být blíže našim klientům a získávat denně podněty
ke zlepšování ve vývoji produktů. Tak můžeme společně s našimi partnery požadavky trhu promítnout do produktu, i do zvyšování
kvality v oblasti služeb. Právě v oblasti služeb je největším připravovaným projektem
akreditovaná kalibrační laboratoř. Zhruba
do jednoho roku bychom však chtěli naše
služby rozšířit o služby vlastní akreditované kalibrační laboratoře. Obory kalibrací,
které plánujeme uvést na trh a poskytovat
našim klientům v „kamenné laboratoři“
nebo přímo v jejich provozovnách, budou
v souladu s koncepcí společnosti o rozvoji
synergie v rámci produktové sekce KTI skupiny KUBOUŠEK. Tento projekt zcela jistě
přesáhne rozsah působení divize Přístroje
a poskytne vyšší rozsah služeb v rámci divizí celé produktové sekce KTI. /f/
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Jistota pro Vaše měření
Každá společnost se zajímá o to, jak zkvalitnit a zlevnit výrobu, aby její výrobky či služby byly konkurence
schopné. Proto stále více zákazníků hledá způsoby, jak toho dosáhnout bez neúměrně vysokých investic.
Našim zákazníkům se o svědčil „outsourcing“ služeb, na které nemají buď potřebné vlastní
odborníky, nebo se jim nevyplatí jednorázově investovat do nákupu drahých zařízení.
Přístroje
pro testování
netěsností

Vezměme příklad značky JW Fröhlich, německého výrobce speciálních zařízení pro
kontrolu těsnosti tlakem a průtokem vzduchu, kterou naše společnost TM Technik
výhradně zastupuje na území ČR i SR. Na začátku spolupráce byl samozřejmě „pouze“ prodej. Postupem času se rozšířil okruh zákazníků a s nimi i požadavky na poprodejní péči o přístroje, v tomto případě o kalibrace tlakových a průtokových snímačů,
které jsou v zařízeních Fröhlich používány k vyhodnocení testů.

Kalibrační služby a metrologie
Dokázali jsme v krátké době pořídit
vhodné technické vybavení pro kalibrace a s těmi u zákazníků začít. Díky tomu, že TM Technik je již akreditovanou kalibrační laboratoří, bylo
možné rozšířit dosavadní akreditaci
„délka, rovinný úhel, moment síly“

o obory „tlak a průtok vzduchu“, a to
s minimálními náklady a adminis
trativou. Nyní tedy TM Technik nabízí nejen prodej, ale i kompletní servis
přístrojů JW Fröhlich v ČR a SR včetně akreditované kalibrace všech typů snímačů v nich používaných.

Akreditovaná kalibrační laboratoř č. 2322

Kontrolní a zakázkové měření

Služby TM Technik kromě kalibrace, servisu a oprav měřidel i dalších značek (např. ABERLINK, BATY, MAHR, METRO, MITUTOYO
aj.), zahrnují i další služby, u kte-

Měření ve strojírenství není jen
opakovaná kontrola v ý robků,
ale velmi často je třeba ověření
rozměrů nových dílů či jednotlivých částí kusové výroby. S těmito měřeními se na nás obracelo stále více zákazníků, vyšli
jsme jim proto vstříc rozšířením
služeb o tzv. zakázkové měření. Jedná se o proměření jakéhokoliv výrobku na 3D souřadnicovém stroji, případně na optickém

rých zákazníci oceňují vysokou přidanou hodnotu, jako je komplexnost, odbornost a úspora nákladů.
Toto naplňuje především nabídka
outsourcingu služeb metrologie realizovaná formou pravidelné komplexní péče o vlastní měřidla zákazníků, do níž patří: evidence měřidel, sledování termínů kalibrace,
vlastní kalibrace a servis – údržba
a opravy. Celý proces má u nás zákazník možnost pohodlně sledovat prostřednictvím on-line webového zákaznického portálu.

V případě nalezení vadných
solárních panelů je před
reklamací potřeba ověřit jejich
parametry. Měření se provádí
v akreditované laboratoři
pomocí solárního
simulátoru při standardních
podmínkách, které udává
příslušná norma.

tečně napravit. Pokud se začne včas, je možné většinu nutných oprav uplatnit v rámci záručních lhůt.
Ať už jste majitelem velké či malé solární elektrárny, je pro Vás určitě důležité, aby Vaše elektrárna
dosahovala maximální návratnosti investice a výroby elektřiny. Detail technického stavu a kvalitu
výstavby solární elektrárny však nelze zjistit pouhým okem.

» délka
» rovinný úhel
» moment síly
» tlak
» průtok
timalizaci množství a druhů měřidel ve výrobě, zacházení s měřidly, postupy správného měření, legislativu metrologie a zaškolování
a školení metrologů firem.

Drsnoměr MarSurf XR 20
» Měřicí rozsah: do ±750 µm
» Rozlišení: ±25 µm / 0,7 nm
» Parametry drsnosti: Ra, Rq, Rz,

Rmax, RPc, Rz, Rt, Rp, Rv, R3z, RSm,
RS, Rsk, Rku, Rdq, Rlq, Rdc, R HSC, RMr

Konturograf MarSurf XC 20
» Měřicí rozsah (v Z): 50 mm
» Rozlišení systému (v Z): 0,04 µm
» Poloměr snímacího hrotu: 25 µm
» Měřicí síla (v Z): 1–120 mN
» Úhel snímání: do 88°
bezkontaktním systému ve 2D.
Geometrické tvary měříme pomocí konturografu a drsnoměru. Veškerá zařízení jsou umístěna v nově pro tyto účely zrekonstruované a vybavené měřicí místnosti ve
vybudovaných prostorech, která
zároveň slouží jako „showroom“
předváděcí místnosti pro námi
dodávané měřicí stroje.

TM Technik s. r. o., Křižíkova 2697/70, 612 00 Brno, telefon: +420 541 633 723. Navštivte nás na www.tm-technik.cz,
nebo nám napište přímo do laboratoře na email: kalibrace@tm-technik.cz.

Právě v nadcházejících měsících je nejlepší
čas pro kontrolní měření solárních elektráren
Hodnocení provozu fotovoltaických elektráren ze
strany instalačních a servisních společností v České republice za posledních několik let napovídají, že elektrárny nepracují na maximum své možné
výrobní kapacity. Některé instalace byly postaveny
s nedostatečnou odbornou péčí či velmi narychlo.
To může být pak důsledkem vysokých ztrát ve výrobě a celkově rychlejší degradací panelů.
Výsledkem jsou vysoké ztráty na výrobě, kratší životnost zařízení a častější poruchy. Při správném
provozování fotovoltaické elektrárny je možné řadu z těchto pochybení při výstavbě odhalit a doda-

Je nesnadné se zorientovat v nabídce měřidel na trhu a sledovat
měnící se legislativu, proto nabízíme zákazníkům poradenství
v metrologii, které zahrnuje: op-

Využij Slunce na maximum

Majitelé fotovoltaických elektráren májí různé
zkušenosti s provozováním své instalace. Ne vždy
totiž musí být odvedena kvalitní práce, která je zárukou dlouhé životnosti solární elektrárny s neměnnou funkčností. Ne nadarmo se říká, důvěřuj,
ale prověřuj. Většinou neumíme vše sami odborně
zkontrolovat a posoudit. Můžeme si však přizvat
specialisty, kteří to udělají za nás.
Termovize – měření termokamerou
Obrátíte-li se však na odbornou firmu, která provádí termovizní měření, můžete si objednat měření termokamerou. Měření spolehlivě odhalí veškeré případné poruchy, chybné zapojení či jakékoli
anomálie a překontroluje problematické oblasti instalace. Data z termovizních měření zpravidla odhalí ztrátové teplo vznikající spotřebou vyrobené
elektrické energie, které mají na svědomí články
s vadou.
VA charakteristiky – laboratorní
měření na flashtesteru
V případě nalezení vadných panelů je před reklamací potřeba ověřit jejich parametry. Měření se
provádí v akreditované laboratoři* pomocí solárního simulátoru při standardních podmínkách, které
udává příslušná norma. Výsledkem tohoto měření
jsou hodnoty, porovnávané s hodnotami uváděnými výrobcem. Při odchylce lze uplatnit reklamaci,
která se v případě solárních panelů obvykle vztahuje k deseti až dvacetileté záruční lhůtě na nominální výkon panelu.
Poskytněte letos Vaší solární elektrárně dostatečnou péči a zajistěte včas kontrolu tak, abyste nemuseli jednou řešit její rekonstrukci. /f/

*Výsledky akreditovaného měření mohou být podkladem pro reklamační řízení jak s výrobci, tak dodavateli dané technologie. Výsledky těchto zkoušek mají mezinárodní platnost dle mezinárodních
norem.

Akreditovaná zkušební laboratoř CVVOZE nabízí
měření elektrických vlastností a detekci vad
fotovoltaických panelů následujícími metodami:
• Měření účinnosti a výkonových charakteristik
podmínkách testerem PASAN SunSim3c.
Akreditovaná zkouška fotovoltaické voltampérové
charakteristiky (ČSN EN 60904-1, ed. 2).
• Měření účinnosti a výkonových charakteristik FV
panelů za reálných klimatických podmínek.
• Lokalizace vad FV panelů a článků metodou
elektroluminiscence.
• Diagnostika termokamerou a slunečním
analyzátorem přímo na elektrárně.

Zkušební laboratoř
CVVOZE

• Analýza příčin poškození a zničení FV panelů.
Reference
EnergServis a.s.
ERD a.s.
Pairan a.s.
Photon engineering s.r.o.
Solartec s.r.o.
Q-Cell SE

Kontakt
VUT v Brně, CVVOZE
Technická 10, 616 00 Brno
tel.: +420 602 52 81 56
e-mail: info@pvlab.cz
www.pvlab.cz
www.cvvoze.cz
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Objevy, které změnily fyzikální obraz světa a ovlivnily náš život
„Když jsem chtěl něco objevit,
nejprve jsem si prostudoval
všechno, co bylo o tomto
problému dosaženo v minulosti.“
T. A. Edison
Dějiny evropských objevů a vynálezů,
Wilhelm Conrad Röntgen – dědic šťastné náhody, Dějiny učených žen, Dějiny technických vynálezů v českých zemích, Fyzika
od Thaléta k Newtonovi, Fyzikové ve službách průmyslové revoluce, Fyzika v kulturních dějinách Evropy. Čtenářům, kteří se zajímají o historii vědy a techniky, není asi vůbec nutné uvádět jméno autora citovaných
populárně-vědeckých publikací, vydaných
v časovém období dvou desítek let. Širší čtenářské obci jej však představit musíme – je
jím prof. RNDr. Ivo Kraus, DrSc., profesor fyziky na Fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze.

Röntgenův dar lidstvu, Uranové paprsky Antoina Henriho Becquerela, Radioaktivita (rodina Curieových), Kvantová hypotéza (Max
Planck), Einsteinův annua mirabilis, Experimenty otce jaderné fyziky Ernesta Rutherforda, O modelování atomů (Bohr), Mřížková stavba krystalů (Laue), Rovnice, která proslavila otce i syna (Braggové), Nobelovy ceny pro Philippa Lenarda a Johannese Starka,

Vlny jako částice (de Broglie), Princip Wolfganga Pauliho, Zákonitá neurčitost (Heisenberg),
Schrödingerova rovnice i legendární kočka,
Pro krásnou teorii má příroda vždy uplatnění (Dirac), Trojhvězdí československé meziválečné fyziky (Dolejšek, Placzek, Žáček), A
 lma
mater ruských fyziků (Joffe), Čerenkovovo
záření, Přírodní zákony objevené P. L. Kapicou, Škola Lva Davidoviče Landaua, Intuice

Enrica Fermiho, Energie velebená i proklínaná
(Meitnerová, Hahn), Spontánní štěpení uranu
a urychlování relativistických částic (Fljorov),
Gigantická fluktuace Richard Feynman, Vodíková bomba (Sacharov), Polovodičová revoluce, Vyplněná předpověď Alberta Einsteina (luminiscence) atd.
Prozatím poslední vydané autorovo biografické dílo je svým rozsahem, zaměřením,

srozumitelností (téměř bez matematického
aparátu) a hloubkou zpracování v naší technické a historiografické literatuře ojedinělé
a jistě se stane nejen užitečným zdrojem informací, ale i pramenem ušlechtilé zábavy pro veřejnost nejen úzce odbornou. Fyzika není jen
věda, je to také zábava.
Bohumil Tesařík

Přírodě je jedno,
kdo objeví její tajemství
Tento náš přední vědec, pedagog a znamenitý popularizátor vědy zhodnocuje ve svých
knihách a časopiseckých esejích svůj celoživotní zájem o dějiny fyziky od prvopočátků
po současnost, propojuje v nich líčení poučných a často až dramatických životních osudů významných světových i našich myslitelů, aby je posléze uvedl do širších historických
a společenských souvislostí. Přírodě a vesmíru je ve své úžasné dokonalosti jedno, komu
a jak se podařilo odhalit jejich tajemství. Avšak
s lidmi je to jiné, ti by si měli osudy talentovaných vrstevníků i geniálních předků alespoň
občas připomenout a svědectví o jejich velkých činech předat budoucím generacím. Často se nedočkají za svého života uznání, jejich
objevy a vynálezy bývají zapomenuty a znovu
nalézány, někdy dochází ke sporům o prvenství. Je určitě zajímavé a inspirativní, že většinu největších objevů učinili fyzikové ve věku
od 20 do 30 let.
Koncem 19. století se zdálo, že fyzika již
všechny otázky položené přírodě zodpověděla. Stačilo však několik „šťastných náhod“ v teorii i experimentování a zdánlivě nedotknutelné
jistoty klasické fyziky přestaly platit. Typický
pro toto období je často citovaný výrok koryfeje fyziky profesora Röntgena z období kolem roku 1920, kdy už teorie relativity a kvantová fyzika si razily cestu moderní fyzikou: „Stále mi
nechce jít do hlavy, že musí člověk používat tak
zcela abstraktních úvah a pojmů, aby vysvětlil
přírodní jevy.“ Dvacáté století bývá někdy označováno jako století válek a sociálních revolucí.
Je to však také století fyziky.
Röntgenův dar lidstvu
a další publikace
Monografie profesora Krause Století fyzikálních objevů vydaná před časem s podtitulem
Objevy, které změnily obraz světa nakladatelstvím Academia, odpovídá stručně a jasně
na otázku, jaký měly fyzikální objevy dvacátého století vliv na rozvoj současné vědy a techniky a na náš každodenní život. Celý text je
rozdělen do dvou částí. První je nazvána Mezníky na cestě do atomového věku a obsahuje
chronologický přehled významných fyzikálních objevů v minulém století (s nezbytným
logickým exkursem ještě do století předminulého), počínaje objevem polovodičů (1833), fotovoltaického jevu (1839) a katodového záření
(1858) a konče fullereny (1985), vysokoteplotní supravodivostí (1986) a grafénem (2004).
Druhá, obsáhlejší část Objevy, které změnily
fyzikální obraz světa (335 stran) obsahuje vyprávění o životní dráze a díle jednotlivých přírodovědců. Všichni měli jedno společné: přirozenou lidskou touhu objevovat, klást si těžké otázky a hledat na ně netradiční odpovědi.
Nepracovali pro slávu a většinou ani pro osobní prospěch. Celý text je uspořádán do 35 samostatných kapitol, takže se publikace může
otevřít na libovolné stránce a ponoříte se zde
do čtení. Obsah toho, co se o změnách fyzikálního obrazu světa 20. století dozvíme, naznačují názvy jednotlivých pasáží. Například:
941015_SmartCheck_A4_CZ2.indd 1
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TINIUS OLSEN představuje automatizované robotické
zkušební pracoviště pro zkoušky mechanických vlastností
Vážení obchodní přátelé, společnost ANAMET s. r. o. je významným dodavatelem přístrojového
vybavení, zkušebních zařízení a měřidel pro laboratoře, výzkumná pracoviště, materiálové
zkušebny a pro měření v provozu. Široká základna více než 30 dodavatelů nám umožňuje vybavit Vaše
pracoviště na klíč podle Vašich požadavků. Pro všechny naše zákazníky nabízíme komplexní řešení počínající
výběrem vhodných zkušebních zařízení a pokračující dlouhodobou aplikační podporou a spoluprací.

Mezi naše nejvýznamnější dodavatele přístrojové techniky cílené
na oblast materiálového zkušebnictví patří společnost TINIUS OLSEN
TESTING MACHINE Co.
Společnost TINIUS OLSEN TESTING MACHINE Co. se řadí mezi
nejvýznamnější a nejstarší světové
výrobce zkušebních strojů pro mechanické zkoušky materiálů. Díky
dlouhé historii společnosti, sahající až do roku 1880, a její úzké spo-

750 kN. Pracoviště se skládá z následujících modulů: tvrdoměr Rock
well, hydraulický univerzální zkušební stroj, automatický průtahoměr, zásobník na zkušební vzorky,
systém identifikace vzorků, stanice
pro měření rozměrů vzorků, manipulační robot s šesti osami rotace,
dopravní systém pro použité vzorky, řídicí software Horizon, bezpečnostní kryty ohraničující pracoviště a zvýšená podlaha pracoviště

lupráci s technickými komisemi
pro přípravu standardů ASTM, ISO
a BS, Vám můžeme nabídnout spolehlivé zkušební stroje s bohatým
příslušenstvím, které uspokojí i ty
nejnáročnější zákazníky.
Společnost TINIUS OLSEN TESTING MACHINE Co. představila,
na výstavě Control 2016 ve Stuttgartu, automatizované robotické
zkušební pracoviště pro měření
tvrdosti podle Rockwella a zkoušky tahem na vertikálním hydraulickém zkušebním stroji s kapacitou

ukrývající veškerou kabeláž. Pracoviště může být, podle zadání zákazníka, doplněno o některý ze sekundárních zkušebních modulů:
zkouška ohybem, tlakem, měření
tvrdosti (HV, HB, HK…) a další. Velkou výhodou tohoto pracoviště, které je schopné zkoušet až 500 vzorků
denně, je úspora nákladů, zlepšení
opakovatelnosti měření a zvýšení
produktivity práce ve Vaší zkušební
laboratoři.

Nabízíme komplexní řešení pro Vaši
materiálovou zkušebnu a laboratoř
Jsme výhradním distributorem výrobců zkušebních zařízení z oblastí
* zkoušení mechanických vlastností
* měření indexu toku
* objektivní hodnocení barevnosti a lesku
* stanovení požární odolnosti
* klimatické a korozní zkoušky
* hodnocení odolnosti proti UV záření

www.anamet.cz

* hodnocení reologických vlastností
* lisování a příprava zkušebních vzorků
* nanoindentace, drsnost a opotřebení
ČESKÁ REPUBLIKA

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

ANAMET s.r.o.
Kováků 26
150 00 Praha
www.anamet.cz
sales@anamet.cz
tel.: + 420 257 328 175
fax.:+ 420 257 323 278

ANAMET Slovakia s.r.o.
1. Mája 29
900 01 Modra
www.anamet.sk
igor.culak@anamet.sk
tel.: + 421 905 249 664

Evropská konference o rozvoji a aplikacích metody akustické emise
V říjnu roku 2014 se pražské Kongresové centrum stalo místem setkání širokého spektra odborníků z oboru nedestruktivního zkoušení (NDT) z celého
světa. V rámci 11. ECNDT se zde sešlo přibližně 2500 výzkumníků, odborníků z praxe, studentů i výrobců NDT techniky. Konferenci a výstavu
pořádala Česká společnost pro NDT (ČNDT).
Dalším významným podnikem
z oboru NDT, který letos organizuje ČNDT, z. s., bude již 32. ročník
European Conference on Acoustic
Emission Testing (EWGAE). Akce
je sice zaměřena pouze na jednu
metodu NDT, nicméně akustická emise (AT) je jednou z nejdynamičtěji se rozvíjejících metod,
která již před mnoha lety úspěšně
vykročila z laboratoří do praktických aplikací. Od ostatních NDT
metod (ultrazvuk, radiologické
zkoušky, vířivé proudy atd.) se výrazně liší tím, že jde o tzv. pasivní metodu, která pouze „naslouchá“ reakci sledované konstrukce
na různé formy zatížení. Základní
výhodou je, že se jedná o metodu integrální. Umožňuje sledovat
konstrukci jako celek a je schopna
lokalizovat místa zvýšené akustické aktivity, tedy místa potenciálních aktivních defektů a hodnotit jejich nebezpečnost.
Na tato místa je potom zaměřena pozornost dalších odborníků, kteří pomocí standardních
NDT postupů vyhodnocují typy
defektů. Využití AT tedy přináší
významné ekonomické i časové
úspory. Princip metody předurčil její použití zejména při zkouškách tlakových nádob, zásobníků, potrubí, reaktorů apod. Významnou aplikační oblast dále
tvoří nejrůznější betonové, kovové i dřevěné stavební konstrukce, případně diagnostika rozvoje

poškození ložisek, převodů atd.
metody akustické emise je však
Tyto aplikace jsou již celkem běžmnohem širší, a proto se využíné
a řada z nich je součástí mezivá např. v12:11
oblastiStránka
materiálovéEWGAE_advertising:Sestava
1 18.3.2016
2
národních standardů. Potenciál
ho v ýzkumu, rozvoje nov ých

v ýrobních technologií (zejména svařování, tepelného zpracování a obrábění). Výjimkou však
již nejsou ani zcela netradiční

aplikace v oblasti sledování životních procesů rostlin, případně aktivity živočichů (včely, dřevokazný hmyz atd.).

32nd European Conference on Acoustic Emission Testing
Prague, Czech Republic, Congress Centre Olympic - Tristar
September 07-09, 2016
European Working Group on Acoustic Emission (EWGAE) in cooperation with Czech Society
for NDT (CNDT) invites all colleagues to participate in the 32nd European Conference on
Acoustic Emission 2016, which will be held in Prague.

www.cndt.cz/ewgae2016
www.ewgae.eu

Conference and Exhibition
The conference, joined with exhibition of
technique and services for AE testing, will
provide the good opportunity to present the
latest research results and the newest technique along with current applications. Attendees
from diﬀerent industrial and research branches
will be invited to exchange information,
experience and knowledge, explore new ideas
and benefit from expertise of other
practitioners, engineers, scientists and students.

The exhibition will present equipment and
techniques connected with acoustic-emission,
non-destructive testing, stress and strain analysis
and testing of materials and structures.
It will be also a nice chance to showcase the Czech
Republic as a heart of Europe with its magical city
Prague.
Conference Secretariat:
Assoc. Prof. Pavel MAZAL
Czech Society for NDT - EWGAE 2016
Technicka 2, CZ 616 69 Brno, Czech Republic
E-mail: cndt@cndt.cz
Website: www.cndt.cz
Partner:

Velmi potěšující je zjištění, že
v České republice plně držíme
krok se světovou špičkou v oboru.
Existuje zde řada vysokoškolských
i akademických pracovišť, které se
věnují rozvoji dalších aplikací, jsou
zde špičkoví výrobci zařízení i dalšího vybavení pro metodu AT a je
aplikována pro diagnostiku zařízení a konstrukcí u řady uživatelů. V naší zemi funguje standardní systém vzdělávání odborníků
a jsou zde využívány všechny dostupné standardy v oboru. Tyto
výsledky byly oceněny i představiteli European Working Group on
AE (EWGAE), přidělením pořadatelství nejvýznamnějšího evropského setkání do Prahy.
V rámci 32nd Conference of
EWGAE se 7. až 9. září 2016 set
kají v kongresovém centru hotelu
Olympic Tristar v Praze významní odborníci z celého světa. Součástí konference bude i výstava,
na které většina světových výrobců představí nejnovější trendy v technickém vybavení pro
uživatele metody akustické emise. Účast na konferenci může být
přínosná nejen pro současné uživatele, ale zejména pro řadu nových zájemců si tuto metodu nedestruktivního zkoušení.
Bližší informace na:
www.cndt.cz/ewgae2016/
Pavel Mazal,
prezident ČNDT, z. s.
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Trend vývoje nových oběžných koncových lopatek
pro kondenzační parní turbíny Doosan Škoda Power
Společnost Doosan Škoda Power (DSPW) je předním producentem parních
turbín širokého výkonového spektra od 10 až po 1200 MW. To přináší nutnost
disponovat širokým portfoliem koncových lopatek pokrývajícím takto rozsáhlý
výkonový rozsah. Turbíny nižších výkonů jsou navrhovány jako vysokootáčkové
v otáčkových řadách 5500 ot/min, 6500 ot/min a 8000 ot/min. Hlavními důvody
použití vyšších otáček je dosažení vyšší účinnosti, minimalizace rozměrů a s tím
související cena jak za vlastní turbínu, tak za obslužná technologická zařízení.
Koncové lopatky pro vysokootáčkové turbíny
vycházejí ze základní řady koncových lopatek, které byly doposud v DSPW vyvinuté pro
turbíny na 3000 ot/min. Tato základní řada lopatek pro otáčky rotoru 3000 ot/min je trvale
rozšiřována o typy delších lopatek. Zároveň
jsou starší typy lopatek nahrazovány novými
tak, aby splňovaly stále náročnější požadavky na účinnost, spolehlivost a flexibilitu provozování (flexibilitou provozování turbíny se
rozumí schopnost turbíny pracovat bez omezení v širokém výkonovém pásmu, schopnost
rychlých výkonových změn a častých startů).
Využitím podobnostní teorie jsou lopatky základní řady měřítkovány pro vysokootáčkové

účinku supersonického proudu pracovní
páry u špičky pracovního listu dlouhých
lopatek nebo o vyřešení pevnosti lopatky zatížené kromě ohybového momentu
od výkonu i extrémní odstředivou silou
od rotace. U dlouhých lopatek je každá lopatka zatížena silou přes 5000 kN. To odpovídá tíhové síle přibližně 400 osobních
automobilů.
Z historického pohledu byly v minulosti
koncové lopatky pro nízkotlaké díly turbín
navrhované jako volné. Listy lopatek nebyly žádným způsobem mezi sebou vázány.
S požadavkem navrhovat pro zvyšující se
výkony a účinnosti turbín stále delší kon-

modulárního konstrukčního uzlu, který
opakovaným použitím významně urychluje návrh nové turbíny.
Velmi důležitou součástí návrhu lopatky je vhodný výběr materiálu. V dnešní době se v DSPW pro koncové lopatky používají zejména vysokopevnostní martenzitické
oceli, které dosahují při zachování akceptovatelných plastických vlastností vysokých pevností až 1250 MPa. V ojedinělých

turbíny. Tento přístup je velmi efektivní, neboť
značně snižuje náklady a představuje časovou
úsporu při vývoji těchto lopatek.
Koncové lopatky jsou kritickou a limitující součástí parní turbíny z pohledu bezpečnosti, a tím i flexibility provozu. Návrh koncových lopatek můžeme rozdělit na dvě fáze. První se týká aerodynamického návrhu
vlastního listu lopatky. Při využití 3D numerických analýz a optimalizačních výpočetních postupů je navržen a optimalizován pracovní list lopatky, a to zejména na maximální
účinnost. Další fází je mechanický návrh, kte-

cové lopatky bylo nutné lopatky mezi sebou
vázat pomocí vazebního drátu, který prochází otvory u špičky pracovních listů lopatek. Hlavním přínosem používání vazebního drátu je omezení nebezpečného kmitání
lopatek aplikováním přídavného konstrukčního tlumení mezi lopatkou a vazebním
drátem. Uvedené konstrukční řešení ale nelze použít pro ultra dlouhé lopatky a dále pro
turbíny pro vysokou flexibilitu provozování. Proto byl na začátku minulého desetiletí v DSPW zahájen vývoj koncových lopatek
s integrálními vazebními členy. To přiná← Historicky
starší konstrukční
řešení lopatek
s drátem, které
bylo použito např.
pro turbíny 500
MW v elektrárně
Mělník

rý zahrnuje optimální frekvenční naladění
lopatky, zajištění dostatečných bezpečností
z pohledu pevnosti lopatky a taktéž návrh závěsu a vazebních členů. Obě tyto fáze návrhu
se časově prolínají, protože se vzájemně významně ovlivňují. Vývoj nové koncové lopatky zahrnuje až několik desítek návrhových
iteračních kroků, které vedou k optimálnímu
konstrukčnímu řešení splňujícímu náročné
požadavky na její provozování.
Doba potřebná pro vývoj nové koncové
lopatky přímo souvisí s její délkou. Čím je
delší lopatka, tím náročnější je řešení jejího návrhu. Jedná se například o stanovení

ší mnohá pozitiva – zvýšení dynamické tuhosti celého olopatkovaného kola, přídavné
konstrukční tlumení a schůdnější frekvenční ladění lopatek. Toto řešení však přináší
značné nároky na přesnost výroby lopatky,
zejména pak jejích vazebních členů.
Koncové oběžné lopatky se nevyvíjí izolovaně. Jejich vývoj zahrnuje i návrh předposledního stupně a u ultra dlouhých lopatek ještě dalšího předchozího turbínového
stupně (zde se stupněm rozumí statorová
a k ní příslušející oběžná lopatka). Důvodem
je nejen optimalizace proudového pole páry
a s tím související účinnost, ale i vytvoření

o zkoušky mikrostruktury materiálu, mechanických vlastností, testy vysoko- a nízkocyklové únavy na různě tvarovaných
zkušebních vzorcích, testy korozní a erozní
odolnosti a další.
Vlastní výroba lopatky je velmi náročná
na přesnost a probíhá na několika pracovištích. Lopatky se třískově obrábějí a brousí
na speciálních CNC centrech. Finální operací je rozměrová kontrola 3D souřadnicovým

← Moderní lopatka
o délce 1220 mm
s vazebními členy
použitá např.
při modernizaci
turbíny Temelín
1000 MW

← Základní řada
koncových
lopatek pro
50Hz aplikace

případech jsou pro koncové lopatky vy
užívány i slitiny titanu. Zavedení nového typu materiálu s perspektivou lepších vlastností (mechanických, korozních, erozních
atd.) s sebou nese znalostní rizika. Proto
jsou nově zaváděné materiály vždy podrobeny rozsáhlému souboru zkoušek a testů, které musí prověřit jejich vhodnost pro
použití na koncové lopatky. Jedná se např.

↑ Zkouška nízkocyklové únavy
stromečkového závěsu, kdy je zjišťován
počet cyklů potřebných pro jeho
přetržení. Jednomu cyklu odpovídá
jeden start turbíny

Kníně. V tomto unikátním tunelu lze dosáhnout při měření profilových mříží vysokých hodnot výstupního Machova čísla
proudu – vyššího než 2.
Jako finální verifikační krok celého návrhového procesu koncové lopatky je její monitoring přímo na elektrárně. Pro sledování a měření lopatek za provozu se úspěš-

měřicím přístrojem, kde se s přesností na setiny milimetru proměřují kritické tvarové části lopatky.
Nezbytným krokem pro ověření korektnosti numerických analýz a mechanického

↑ Finální rozměrová kontrola koncové lopatky na 3D souřadnicovém měřicím přístroji, kde se s přesností na setiny milimetru proměřují kritické části lopatky
ně používá bezkontaktní měřicí systém
Tip-timing.
Trendem poslední doby je flexibilita provozování energetických zdrojů, což souvisí
zejména s rozmachem obnovitelných zdrojů energie. Poskytování podpůrných služeb ve formě sekundární a terciální regulace se stává proto velmi lukrativním byznysem a tak zákazníci kladou stále větší
důraz na flexibilitu provozování našich turbín. To však má i přímý dopad na koncové

Prototyp
olopatkovaného kola
s lopatkou 875 mm
v testovacím zařízení
Campbell. Tato lopatka
je vyvíjena pro turbíny
s vysokými požadavky
na flexibilitu provozu →

návrhu lopatky je zhotovení prototypového
oběžného kola v reálné velikosti. V experimentální laboratoři DSPW v Plzni je prototypové kolo následně podrobeno rozsáhlému
souboru testů na experimentálním zařízení
(Campbellův stroj).
Aerodynamický návrh profilů koncové
lopatky je experimentálně ověřován ve vysokorychlostním aerodynamickém vzduchovém tunelu Ústavu termomechaniky
Akademie věd České republiky v Novém

← Řez přes poslední tři nízkotlaké
stupně. Při vývoji se z důvodu
optimalizace proudového pole řeší
tento konstrukční uzel jako celek

oběžné lopatky jakožto na kritickou součást turbíny. Tento nový trend v energetice ovlivnil i směřování vývoje koncových
lopatek v DSPW právě s ohledem na jejich
schopnost bezpečně odolat širokému pásmu aerodynamického zatížení. Pro odolnost parních turbín Škoda při provozování s vysokým počtem startů, při vysokých
hodnotách protitlaku v kondenzátoru, provozování při nízkém nebo vysokém aerodynamickém zatížení se v současné době finalizuje vývoj nové koncové lopatky
o délce 875 mm. Aby ji bylo možné použít
u turbín pro tyto speciální požadavky, hlavním kritériem při návrhu této lopatky byla
její robustnost.
Závěrem lze konstatovat, že celkový návrh a vývoj koncových lopatek pro kondenzační turbíny je velmi komplexním procesem. Jeho úspěšné zvládnutí vyžaduje nejen pou žívání špičkových technologií, ale
také mnoho zkušeností a široké know-how
specialistů v DSPW.
Ing. Tomáš Míšek Ph.D.,
vedoucí odboru Dynamika a pevnost
Doosan Škoda Power
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Unikátní brusné zrno 3M se samoostřícím
efektem ušetří až polovinu času
Brusivo, které se při užívání samo ostří, je díky technologické společnosti 3M
splněným snem všech brusičů. Zkrácení brusných cyklů až o polovinu, méně oprav
a rychlost úběru materiálu, jsou jedny z mnoha pozitiv, která přináší revoluční
brusivo s technologií 3MTM CubitronTM II.

Přesně tvarované zrno.
Pro vyšší efektivitu
vaší práce.
Objevte jedinečné vlastnosti přesně tvarovaného zrna
brusných materiálů Cubitron™ II.
Díky unikátnímu patentovanému tvaru se brusné plochy
zrna opotřebovávají rovnoměrně a udržují si své hrany
neustále ostré. Cubitron™ II tudíž nabízí mnohem delší
životnost než běžná keramická brusiva.
Precizně tvarovaná zrna se navíc během řezání
a broušení méně zahřívají, což usnadňuje
a urychluje vaši práci. Výsledek bude lepší
než kdykoli dříve!

Brusné materiály
3M™ CUBITRON™ II

3M.cz/cubitron

3mCubitron_210x297_Cz.indd 1

12/04/16 15:13

Společnost 3M v mnoha odvětvích
vyvíjí nové a zlepšuje své stávající výrobky tak, aby lidem co možná nejvíce ulehčily práci a zároveň
chránily jejich zdraví a životní prostředí. Přesně taková jsou i revoluční brusiva CubitronTM II. Mohou
za to přesně tvarované, stejně velké a svisle orientované jehlany z keramického zrna umožňující rychlé
a přesné broušení kovů.
Vedle rychlejšího úběru materiálu, a tím pádem vyšší produktivity
práce se nové brusivo také vyznačuje stejnou ostrostí po celou dobu životnosti brusného materiálu. Keramická zrna trojúhelníkového tvaru
se během opotřebovávání neustále
odlamují, čímž vznikají nové ostré
body a hrany. Výsledkem je rychlejší a chladnější úběr, díky němuž se
brusiva do kovu zabořují jako nůž.
„Hlavními výhodami pro uživatele
jsou především úspora času potřebného pro úběr materiálu, a to až o polovinu, a tím pádem vyšší efektivita
práce, delší životnost brusného materiálu a v neposlední řadě citelně nižší únava operátora, jelikož CubitronTM
II vyžaduje mnohem menší přítlak
na broušený materiál,“ říká Petr Raboch ze společnosti 3M Česko.
Brusiči nová brusiva oceňují, a to
i ti, kteří pracují s drahými materiály. Jejich výkon je totiž vysoce precizní a stejně tak roste produktivita.
Při broušení už nemusejí vyvíjet takový tlak jako s běžným brusivem,

díky čemuž se snižuje jejich únava.
Ta není jediným faktorem, který se
díky CubitronuTM II snižuje – klesá
i opotřebovanost brusného materiálu a tím pádem i finanční náklady.
Třetím důležitým se faktorem je zahřívání opracovávaného materiálu, které může vést k zabarvení kovu. Brusivo 3M CubitronTM II je konstruováno pro převedení tepla z obrobku do pilin, což eliminuje změnu
barvy (oxidaci) kovu a zamezuje
vzniku napěťových trhlin způsobených vlivem tepla.
Vysoce kvalitní brusiva jsou vyráběna v několika variantách. Pro
srážení hran, obvodové broušení i broušení ploch či odstraňování svarů jsou vhodné fíbrové disky,
brusné a řezné kotouče, lamelové
kotouče nebo brusné pásy. Společnost 3M se tak snaží prostřednictvím těchto výrobků usnadnit už
tak tvrdou práci, jakou broušení
a obrábění kovů bezpochyby je.
O společnosti 3M
Jde o přední globální technologickou společnost se sídlem v St. Paul
v USA. Již déle než 100 let vyvíjí inovativní výrobky a řešení pro průmysl, energetiku a telekomunikace,
bezpečnost a zabezpečení, zdravotnictví, kancelář a domácnost. Diversifikované portfolio 3M zahrnuje
přes 50 000 výrobků. Všechny výrobky spojuje jedna vlastnost – v daném odvětví představují inovativní

řešení, které kromě důmyslnosti
a efektivity podporuje udržitelnost,
bezpečnost a zdraví lidí. Výrobky
3M se nabízí například pod značkami Scotch™, Post-it®, 3M™ Spofaplast®, FUTURO™, VHB™, D ual
Lock™, Scotch-Brite™, Trizact™,
Cubitron™, Bumpon™, 3M™ Novec™,
Dyneon™, Thinsulate™, Ceradyne®,
Peltor™, Speedglas™ a dalšími.
3M Česko, spol. s r. o. působí jako výhradní zastoupení 3M Company na českém trhu. Řadí se mezi nejvýznamnější partnery českého průmyslu, zdravotnictví, školství a vědy.
Aktuálně jí patří 65. místo v žebříčku
„Českých 100 nejlepších“ občanského
sdružení Comenius. Sílu a oblibu značky 3M potvrzuje ocenění Business Superbrands 2014 v České republice.
V každé oblasti činnosti 3M navazuje
na 100 let působení v oblasti inovací.
V Praze třetím rokem působí Inovační centrum 3M (Application Development Lab / ADL) pro vývoj a testování zákaznických aplikací. 3M Česko
je hrdým spoluiniciátorem a generálním partnerem projektu Česká inovace, zaměřeného na podporu inovací
a rozvoj transparentního a etického
podnikatelského prostředí v České
republice. Více informací o společnosti 3M a jejím nasazení pro inovace je k dispozici na portálech 3M.cz
a 3Minovace.cz.
www.3M.cz

MICRORISC slaví čtvrtstoletí. Přinášíme recept na úspěšné podnikání u nás i za hranicemi
Česká firma MICRORISC, sídlící v Jičíně a specializovaná na výzkum,
vývoj, distribuci i export moderních
elektronických komponent a modulů, slaví 25 let. MICRORISC patří mezi přední technologické firmy.
Mírou invence, vyjádřenou například počtem českých, evropských
a US patentů, se řadí k nejúspěšnějším v oboru a výsledky její práce sahají daleko za hranice naší republiky.
S významným výročím nabízíme rozhovor s jednatelem a zakladatelem společnosti Ing. Vladimírem Šulcem, Ph.D.
Firmu jste založili jako studenti ČVUT. Vaší prvotinou byl
autoalarm na dálkové ovládání
s plovoucím kódem, ale od té doby již uplynulo mnoho času. Čím
přesně se zabývá firma MICRORISC dnes, kam jste došli?
MICRORISC se od roku 2000 zaměřuje na výzkum a vývoj, dnes již
ve vlastním Výzkumném a Technologickém Centru. Zde vyvíjíme bezdrátovou síťovou technologii IQRF ( IQRF
= intelligent radio frequency). Je využívána po celém světě v automatizaci budov, výrobě, chytrých městech,
k ovládání sítí elektronických výrobků, měřičů, senzorů a k jejich komunikačnímu propojení, takže jsme dlouhodobými propagátory Internetu věcí.
Vaší základnou je tedy tým
vývojových pracovníků, kteří
bádají nad chytrými čipy přenášejícími bezdrátový signál?
Zjednodušeně ano, jsme hodně vývojově orientovaná firma. S kolegy

se neustále snažíme posouvat hranice našich možností. To nás baví a naplňuje. Výběrově děláme i zakázkový vývoj a zastupujeme několik výrobců kvalitních komponent. Dlouhodobou spolupráci, která přerostla
až v přátelství, máme s firmami jako Microchip Technology, Formike,
Well Link či Fujitsu.
Fujitsu z Japonska, Microchip z USA, dobré vztahy máte
i v Číně. Co musí malá česká firma dělat, aby se „přátelila“ s takovými světovými značkami
a odlišnými kulturami?
Vše je především o dlouhodobé
spolupráci a vzájemném odborném
i lidském respektu. Rozhodně to
není o jakékoliv servilitě, naopak,
pokud je něco špatně, řeknu to nahlas, také vždy a všude nadšeně
mluvím o naší zemi. Ale snad všude funguje lidský rozměr a přátelství budované na společných prožitcích a dobrých zkušenostech,
na úctě k tomu druhému a respektu k jeho hodnotám.
Čím si myslíte, že se odlišujete od konkurence?
Když se zaměřím na naše hlavní
dítko, technologii IQRF, pak od jejího
představení v roce 2004 pokračuje nejenom soustavný vývoj bezdrátových
modulů, ale rozvoj celé technologie. Ta
už má tolik nadstaveb, odborných materiálů, služeb, programů a komunit, že
přerostla v komplexní ekosystém.
Její hlavní přidanou hodnotou
je především jednoduchost začlenění bezdrátové komunikace do

elektronických zařízení bez nutnosti
složitého vývoje či programování. Navíc obsahuje jinak poměrně náročně
realizovatelnou podporu mesh sítí.

O technologii IQRF je v poslední době v odborných kruzích
hodně slyšet. Nedávno získala významné vědecké ocenění
Česká hlava, pořádáte zajímavé akce. Jak náročné je dostat se
do povědomí veřejnosti?
Donedávna jsme moc nevěděli co je to marketing, ale začínáme se učit. Míříme na poměrně
specifické skupiny. Naším cílem
je pomáhat výrobcům elektroniky vylepšovat jejich produkty a umožnit jim tak neustálou
inovaci. Přesně v duchu našeho
sloganu …ENABLING FUTURE
INNOVATION.
Komunikujeme různými směry
a prostředky, důležitá jsou kvalitní témata s dobrým obsahem.

Proto realizujeme nové projekty,
účastníme se veletrhů a konferencí, pořádáme však také naše vlastní konference a soutěže.

Přibližte nám ty nejnovější
projekty.
Před třemi lety jsme založili IQRF
Allianci. To je mezinárodní komunita vývojářů, výrobců, univerzit,
vývojových center a business profesionálů využívajících bezdrátovou technologii IQRF. Alliance dnes
sdružuje přes 50 technických firem
a univerzit z USA, Velké Británie,
Skandinávie, střední Evropy, Izraele a Indie. Každá firma vyvíjí svá
zařízení a realizuje své know-how,
všechna zařízení se mohou nakonec propojit pomocí IQRF technologie do jedné bezdrátové sítě a v ní
spolupracovat.
V loňském roce jsme také spustili program IQRF Smart School
na podporu výuky, vzdělávání

a praktických dovedností studentů.
Jde nám o to dostat praktické znalosti do škol, ale také získávat a vychovávat si nové odborníky.

A co se týče událostí. Jaké máte v hledáčku letos?
Pravidelně se účastníme veletrhů v Německu – Light and Building,
Electronica, Embedded World. Před
pár dny jsme se vrátili z OpenStack Summitu v americkém Austinu, kde naši
partneři před 7500 techniky prezentovali open source řešení sběru a okam
žitého zpracování dat pomocí IQRF sítě. To vše před jejich očima na místě.
Na konci května pořádáme mezinárodní IQRF konferenci, kde se budou
profesionálové zabývat IoT, inteligentními městy, chytrými budovami a zařízeními. Připravujeme oznámení
nového velkého projektu. Blíží se vyhlášení konstruktérské soutěže IQRF
Wireless Challenge. Aktivit je opravdu mnoho.

Úspěšní lidé a korporace často také „vracejí“ společnosti
svůj úspěch, podporují různé
nadace či sociální aktivity. Je to
také váš případ?
My máme sice ke korporacím
hodně daleko, ale náš úspěch chceme sdílet a snažíme se pomáhat
tam, kde cítíme potřebu, především cíleně a dlouhodobě v rámci
charitativních projektů v našem regionu. Také věříme ve vzdělanost
a její důležitost pro budoucí prosperitu, proto se snažíme k ní trochu přispět, například programem
Smart School nebo pořádáním soutěže Nejlepší student.
A co vy považujete za dobu
svého podnikání za největší
úspěch?
Naše firma, produkty i články publikované na zahraničních vědeckých
konferencích získaly mnoho různých
ocenění, zohledňujících technologickou úroveň, obchodní výsledky či export. Každého takového ocenění si velice vážíme. Stejně tak si samozřejmě
vážíme všech obchodních úspěchů
a realizovaných zakázek, které zase vypovídají o tom, jak jsou s námi spokojení naši zákazníci. Za obrovský úspěch
našeho mnohaletého podnikání však
já osobně, z pozice majitele a jednatele, považuji to, že se nám podařilo vybudovat kvalitní a profesionální tým,
který firmu neustále posouvá dopředu
k naší vizi, že i my můžeme měnit svět
k lepšímu a že za námi zůstává něco reálného, něco opravdového.
Adéla Slezáková
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Systémy Bosch Rexroth pro dynamické zkušebny
Firma Bosch Rexroth se snaží plnit heslo The Drive & Control Company také v oblasti
zkušebnictví. Zejména pro dynamické zkušebny zabývající se pevnostními, únavovými
a životnostními zkouškami, nabízí Bosch Rexroth kompletní systémové řešení.
V současné době se realizuje značná část zkoušek na elektrohydraulických zkušebních stavech.
Tyto zkušební stavy pak bývají jednoosé nebo víceosé a umožňují zatěžování zkoušeného vzorku
periodickým nebo stochastickým průběhem (průběhem změřeným na zkušební dráze – polygonu).
Elektrohydraulický zkušební
stav má většinou tyto hlavní
části:
1) Zdroj tlakového oleje
2) Rozvod tlakového oleje
3) Připojovací systém
4) Akční prvek (nejčastěji servoválec)
5) Řídicí elektroniku
6) Mechanickou konstrukci

a průtokem, hlídání poklesu tlaku v systému a následné odpojení spotřebiče při poklesu tlaku nebo prasknutí hadice. Firma
Bosch Rexroth nabízí připojovací systémy
pro jednoosé i víceosé zkušební stavy, a to
až do průtoku 500 l/min na jednu regulovanou osu. Akčními prvky na dynamických
zkušebnách bývají nejčastěji servoválce.
U většiny zkoušek se používají servoválce
s hydrostatickými ložisky, které umožňu-

zatížení 10 až 1000 kN při jmenovitém tlaku 280 barů. Pohyb servoválce bývá realizován pomocí servoventilů. Tyto má Bosch
Rexroth k dispozici ve dvoustupňovém
i třístupňovém provedení, a to až do průtoku 890 l/min.
Velmi důležitou částí zkušebního řetězce
je řídicí elektronika. Ta zajišťuje vlastní realizaci zkoušky, a to od parametrizace snímačů přes generaci zatěžovacího signálu, regu-

s dotykovým panelem, na kterém jsou kromě počtu právě běžících agregátů zobrazeny i další informace. Jako např. teplota oleje,
stav chlazení, poruchy apod. V současnosti
dovede firma Bosch Rexroth nabídnout tuto
řídicí elektroniku prakticky pro neomezený
počet agregátů.
Rozvod tlakového oleje k jednotlivým zkušebním stavům bývá realizován

CDI
 Návrh řešení

MXI

 Dodávka systému
 Instalace systému
 Uvedení do provozu, zaškolení

Sercos III
I/O

 Záruční a pozáruční servis

Příklad struktury systému
centrálním potrubním rozvodem. Vlastní
zkušební stavy pak bývají připojeny k centrálnímu rozvodu tlakového oleje prostřednictvím připojovacích systémů. Připojovací
systémy zajišťují plynulé připojení a odpojení zkušebního stavu, tlumení rázů v potrubí,
ovládání spotřebiče redukovaným tlakem

Zkušební stav na kabiny
Pro všechny jmenované části zkušebního
stavu má firma Bosch Rexroth již dlouhodobě ve svém výrobním programu vhodné
komponenty a systémy.
Zdroje tlakového oleje (hydraulické agregáty) bývají většinou kvůli své značné hlučnosti instalovány do samostatné zvukově
izolované místnosti. Pro případy, kdy je požadováno umístit hydraulický agregát přímo na zkušební halu, do blízkosti zkoušeného vzorku, má firma Bosch Rexroth k dispozici tzv. tiché agregáty. Hydraulické agregáty pracují nejčastěji s regulací na konstantní
tlak, a to až do úrovně 280 barů. Pro zvýšení požadovaného průtoku bývají hydraulické agregáty paralelně propojovány. Zapínání agregátů se pak děje na základě aktuální
spotřeby právě běžících zkoušek. Připojování, případně odpojování agregátů probíhá
ručně nebo automaticky prostřednictvím
speciální řídicí elektroniky. Tato elektronika
je v dnešní době nejčastěji realizována PLC

jí poměrně značné zatížení pístnice radiální silou při téměř nulovém tření. Tato skutečnost má zásadní vliv na životnost servoválců a rovněž na dosahované parametry regulace vlastní zkoušky. Firma Bosch
Rexroth má ve svém výrobním programu
servoválce řady CGS280 pro jmenovité

laci a měření všech sledovaných veličin. Základním prvkem řídicí elektroniky Bosch
Rexroth bývají nejčastěji vlastní digitální
regulátory řady MLC a příslušný speciální
software vyvinutý pro požadavky dynamických zkušeben. Takto vybavená řídicí elektronika umožňuje standardně řízení až 32
regulovaných os (servoválců). Případné další zvýšení počtu regulovaných os je možné
vzájemným propojením řídicích elektronik.
Přenos informací a signálů probíhá v prostředí Sercos III. Pro ovládání hydraulických
agregátů se rovněž používají PLC Bosch
Rexroth. Přenos informací z PLC agregátu
do zkušební řídicí elektroniky, případně zapínání agregátu přímo ze zkušební elektroniky je snadno realizovatelné díky stejnému
programovému prostředí.
Pro návrh nejrůznějších mechanických
konstrukcí má firma Bosch Rexroth zkušený projekční tým. K řešení určitých typů konstrukcí a aplikací lze pak s výhodou využít
vlastní výrobní program hliníkových profilů Bosch a lineárních pohybových systémů
a servopohonů Bosch Rexroth. Firma Bosch
Rexroth tak dovede nabídnout širokou škálu systémů a řešení pro nejrůznější aplikace
v oblasti zkušebnictví.
www.boschrexroth.cz

Univerzální zkušební stav

www.mesing.cz

Měřicí a automatizační technika
provozní měřidla a různé měřicí přípravky
měřidla úchylek geometrického tvaru a polohy
• bezkontaktní měřidla vlnitosti, drsnosti a defektů
• kalibrační měřidla a speciální laboratorní zařízení
• měřidla velkorozměrových součástek
• měřidla momentů, deformace a síly
• snímače a elektronické jednotky
• kontrolní stanice a třídicí automaty
• jednoúčelové stroje a rovnací lisy
•
•

Většina zařízení je řešena zakázkově.

MESING, spol. s r.o., Šámalova 60a, 615 00 Brno
tel. +420 545 426 211, e-mail: info @ mesing.cz
GPS: 49°11’54.679”N 16°38’8.24”E
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Prediktivní údržba 4.0: Schaeffler na veletrhu Hannover Messe 2016

Automatická diagnostika valivých ložisek: analýza v reálném
čase s konkrétními doporučeními ohledně zacházení
Nejspolehlivějším způsobem monitorování valivých ložisek a zjišťování
počínajících poškození ložisek a jiných součástí strojů je nasazení systémů
sledování vibrací. Odborníci společnosti Schaeffler nalezli na monitorování
stavu zařízení možnost, jak lze inteligentně, automaticky a s vysokou vypovídací
schopností vyhodnocovat i velmi rozsáhlé soubory dat ze systému analýzy vibrací.
Odpadá tak potřeba náročného ručního zpracování a interpretace ze strany
odborníků na monitorování stavu.
Zákazníci jsou také seznámeni
s příslušnými výsledky formou doporučení ohledně optimálního za-

a mikroslužeb společnosti Schaeffler souvisejících s koncepcí Prediktivní údržba 4.0.

zákazník

softwarová platforma

SmartCheck, ale automaticky v cloudu společnosti Schaeffler. K dispozici je tak vyšší výpočetní výkon i více

stroj

řídicí
jednotka

snímací senzory

Získávání dat pro automatickou diagnostiku valivých ložisek zajišťuje nová generace systému
na monitorování stavu FAG SmartCheck. Tento systém disponuje rozhraním pro přenos naměřených
dat do cloudu společnosti Schaeffler. K dispozici je tak vyšší výpočetní výkon i více možností analýzy
ve spojení s dalšími údaji o strojích a snímanými daty
možností analýzy ve spojení s dalšími údaji o strojích a snímanými daty.
To zákazníkovi nabízí vyšší diagnostickou jistotu.
Zákazník využívá svá koncová
zařízení jen jako klienty, takže má
prostřednictvím on-line připojení
Digitální služby společnosti Schaeffler jsou snadno dostupné
a zvyšují disponibilitu strojního zařízení: tam, kde dříve údržbáři
museli získávat potřebné informace z celé řady samostatných
systémů a poté je pracně analyzovat, nabízí dnes společnost
Schaeffler platformu umožňující shromažďování, vyhodnocování
a interpretování příslušných dat
cházení. Automatickou diagnostiku valivých ložisek prezentovala
společnost Schaeffler na veletrhu
Hannover Messe 2016 prostřednictvím ukázky Hnací ústrojí 4.0.
Toto hnací ústrojí představuje generickou konfiguraci motoru, spojky a převodovky, která také slouží k prezentaci dalších produktů

Získávání dat pro automatickou
diagnostiku valivých ložisek zajišťuje nová generace systému na monitorování stavu FAG SmartCheck. Tento
systém disponuje rozhraním pro přenos naměřených dat do cloudu společnosti Schaeffler. Speciálně u této
služby se tedy už data o vibracích nezpracovávají v samotném systému

Mikroslužba – automatizovaná diagnostika valivých ložisek –
rozpoznává poškození vnitřních či vnějších kroužků nebo valivých
těles, ale i nevyváženost, a prostřednictvím textových hlášení
upozorňuje na zjištěné chyby i defektní součástky

ke cloudu vždy k dispozici nejnovější výpočetní a analytické algoritmy
společnosti Schaeffler. Kromě toho
odpadají instalace a aktualizace softwaru pro cloudové řešení.
Software automatické diagnostiky
valivých ložisek sám rozpozná změny ve vzorci vibrací zaznamenané libovolným počtem přístrojů SmartCheck. Díky tomu lze zajistit včasné
varování i v případě rozsáhlých zařízení. Mikroslužba – automatizovaná diagnostika valivých ložisek –
rozpoznává poškození vnitřních či
vnějších kroužků nebo valivých těles, ale i nevyváženost, a prostřednictvím textových hlášení upozorňuje na zjištěné chyby a defektní součástky. K servisním zásahům tak lze
přistoupit i bez zapojení odborníků
z oblasti monitorování stavu zařízení. V rámci ukázky Hnací ústrojí 4.0
v Hannoveru provádí systém FAG
SmartCheck trvalé monitorování

dat, která se týkají vibrací elektromotoru, a přenáší je do cloudu společnosti Schaeffler. Výsledky automati-

Zákazník má

prostřednictvím
připojení ke cloudu

vždy k dispozici
nejnovější výpočetní
a analytické algoritmy
společnosti Schaeffler.

zované diagnostiky valivých ložisek
se graficky zobrazují na koncových
zařízeních, která umožňují připojení
k internetu.

Systém typu „zapoj a spusť“ pro monitorování agregátů s textovým zobrazením možné příčiny poruchy
V rámci zvláštního tématu „Prediktivní údržba 4.0“ prezentovala společnost Schaeffler na veletrhu Hannover Messe 2016 nekonvenční
samostatné a úplné řešení sledování stavu agregátů. Systém včasného varování FAG SmartQB sestává
ze snímací jednotky FAG SmartQB
(varianty známého systému FAG
SmartCheck), kubického těla přístroje s dotykovým panelem a kabelem zajišťujícím napájení a přenos dat. Tento systém byl vyvinut
speciálně ke zjišťování abnormalit
u elektromotorů, čerpadel, ventilátorů i jejich valivých ložisek a výrobní závod jej dodává již zcela nakonfigurovaný. Skutečnou novinkou
v oblasti monitorování stavu představují textová hlášení na 7” displeji, která se automaticky generují
na základě dat týkajících se vibrací.
Systém monitorování stavu dokáže
rozpoznat celkem pět příčin závad,
které se následně zobrazí na displeji: poškození ložiska, nevyváženost,
tření/kavitace (u odstředivých čerpadel), zvýšení teploty a také obecné změny vzorců vibrací, které nelze

jednoznačně připsat na vrub některé
z uvedených příčin, a vyžadují další
analytické kroky. Vzhledem k tomu,
že systém FAG SmartQB automaticky klasifikuje zjištěné chyby, už nemusí personál provádějící údržbu
disponovat technickými znalostmi

ohledně vibrací. Díky tomuto přiřazování chyb je možné ihned přistoupit k údržbě, případně k objednání
náhradních dílů.
Jednodušší už nemůže být ani instalace a uvedení do provozu. Instalaci systému může provést každý

Skutečnou novinku v oblasti monitorování stavu představují
textová hlášení na 7” displeji, která se automaticky
generují na základě dat týkajících se vibrací. Systém
monitorování stavu dokáže rozpoznat celkem pět příčin
závad, které následně zobrazí na displeji: poškození ložiska,
nevyváženost, tření/kavitace (u odstředivých čerpadel),
zvýšení teploty a také obecné změny vzorců vibrací

provozní elektrikář, který zvládne
i jeho zprovoznění, k němuž nejsou
potřebné žádné technické znalosti
o vibracích. Dotykový displej poskytuje personálu veškeré důležité informace, od montáže přes doporučení
ohledně činnosti v případě poruchy

Díky systému FAG SmartQB mají
průmyslové podniky poprvé okamžitě
provozuschopné řešení pro monitorování
elektromotorů, čerpadel a ventilátorů,
k jehož zprovoznění nejsou zapotřebí žádné
specifické znalosti z oblasti analýzy vibrací
a které umožňuje velmi snadnou instalaci

až po údaje potřebné ke kontaktování technické podpory. Při prvním
spuštění si zákazník zvolí některý
z 16 dostupných jazyků a případně
také nahradí standardně nastavené kontaktní údaje technické podpory společnosti Schaeffler vlastním zadáním. Po výběru komponent, na kterých je upevněn snímač
FAG SmartQB (motoru, čerpadla nebo ventilátoru), volby „zařízení s variabilními otáčkami“ nebo „zařízení
s konstantními otáčkami“ a zadání
názvu příslušného agregátu si systém FAG SmartQB vybere automaticky nejlepší konfiguraci měření a je
okamžitě připraven k zahájení režimu učení. Ten probíhá automaticky.
S jedním tělem přístroje je možné
provozovat celkem šest snímačů FAG
SmartQB, rozmístěných libovolně
u jednotlivých agregátů. Dodatečné
připojení snímačů FAG SmartQB lze
pomocí displeje provést stejně jednoduše jako při prvotní instalaci. Po uvedení do provozu se na displeji systému FAG SmartQB zobrazí důležité informace zahrnující například počítadlo provozních hodin, četnost chyb,

maximální hodnoty, průměrné hodnoty, průběhy trendů a stav alarmu
každého připojeného snímače FAG
SmartQB. Dojde-li k alarmu z důvodu
nezařaditelné změny vibračních signálů, doporučí systém FAG SmartQB
pracovníkovi údržby na displeji naměřená data určená k hlubší analýze,
například ze strany technické podpory společnosti Schaeffler.
Díky systému FAG SmartQB mají průmyslové podniky poprvé okamžitě provozuschopné řešení pro
monitorování elektromotorů, čerpadel a ventilátorů, k jehož zprovoznění nejsou zapotřebí žádné specifické znalosti z oblasti analýzy vibrací
a které umožňuje velmi snadnou instalaci. Jeho nasazení je vhodné především při výrobě cementu, papíru
a oceli, ve vodním hospodářství, jakož i ve strojírenství a při výstavbě
investičních celků. V těchto odvětvích probíhá v současné době ověřování systému v rámci různých zákaznických projektů.
www.schaeffler.cz
Foto: Schaeffler
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Neusněte na vavřínech.

Nové normy ISO kladou větší důraz na řízení rizik, leadership a firemní kulturu
ISO 9001 a ISO 14001 jsou mezinárodně uznávané normy, které stanovují zásady pro systémy
managementu kvality a životního prostředí. Mezinárodní organizace pro normalizaci (ISO) v roce
2015 zpracovala jejich rozsáhlou revizi. Revize zahrnuje řadu významných změn jak pro organizace,
které nyní mají tyto systémy zavedeny, tak pro ty, které plánují jejich rozvoj nebo počáteční zavedení.
O konkrétních úpravách obou norem jsme se bavili s Ing. Evou Kolářovou, projektovou
specialistkou Divize Management Services, TÜV SÜD Czech.
Proč došlo k revizi norem
ISO 9001 a 14001?
Přestože požadavkem mezinárodní organizace ISO je, aby všechny normy byly jednou za 5 let revidovány,
tentokrát byly hlavním důvodem revize norem změny v podnikatelském
a společenském prostředí. Došlo také ke změně vnímání přínosu těchto
norem. Cílem bylo reagovat na změnu
ekonomického prostředí a reflektovat
zkušenosti z dlouholeté aplikace stávajících verzí.
Budou obě verze norem platit
současně? Je možné si zvolit vyhovující variantu?
V září 2015 vyšly obě nejvýznamnější normy pro systémy managementu. Jejich vydáním začalo běžet
tříleté přechodné období, po kterém
přestanou platit všechny certifikáty vydané podle předešlých verzí norem. Stávající certifikace může být upgradována/aktualizována kdykoliv
v průběhu tří let přechodového období, ne však později než k 15. září 2018,
kdy toto přechodové období končí
a certifikace dle předchozí verze již
nebude platná.
Jaké jsou hlavní změny novelizace norem z roku 2015?
Do obou revidovaných norem se
promítají hlavní společné změny.

Přílohou SL (Annex SL) je zavedena
jednotná struktura norem. Nově je zaveden požadavek na vyhledávání a řešení rizik a příležitostí. Jedná se o nový koncept, který posiluje preventivní
opatření. Je představen v části normy
„plánování“. To vyžaduje, aby organizace zjišťovala, prováděla, řešila a přijímala opatření pro identifikaci rizik a příležitostí, které plynou z jejího
podnikání. Na nejvýznamnější rizika si musí společnosti nastavit plány
zvládání rizik, což znamená eliminaci,
případně snížení těchto rizik. Tato část
je nejobtížnější, ale zároveň nejpřínosnější ve změnách nového systému.
Co dále normy obsahují?
Normy obsahují méně předepsaných požadavků, umožňují snadnější
zavedení systému i v oblasti služeb. Je
kladen menší důraz na dokumentaci. Nové normy ISO 9001 a ISO 14001
již vysloveně nepožadují vytvoření
a udržování příručky kvality, jak tomu bylo v předchozí verzi. Zároveň je
nutno říct, že revize a aktualizace stávajících příruček kvality do formy příruček či manuálů pro použití systému
určitě nebude na škodu.
Na druhou stranu je kladen větší důraz na procesní přístup, je posílen význam cyklu PDCA. Taktéž je kladen
větší důraz na kontext organizace a zainteresované strany. Nově je zaveden

požadavek na vedení (leadership) namísto direktivního řízení.
Existují nějaké metodologické
rozdíly mezi normami ISO 9001
a ISO 14001?
ISO 14001 obsahuje specifické nové nebo rozšířené požadavky týkající se zaměření této normy. Environmentální politika musí obsahovat závazek k „ochraně životního prostředí“, což zahrnuje „prevenci znečištění“
a „ostatní“ závazky, jako je udržitelné
využívání zdrojů, ochrana biodiverzity a ekosystémů. Vrcholový mana
gement musí zajistit, aby politika životního prostředí a environmentální
cíle byly v souladu s celkovou podnikatelskou strategií a veškeré důsledky
byly zahrnuty do strategického řízení
organizace.
Klíčový důraz je kladen na zlepšení výkonnosti spojené s řízením environmentálních aspektů. Organizace sama rozhoduje o kritériích pro
hodnocení svého vlivu na životní prostředí. Organizace bude muset rozšířit vlastní kontrolu o vliv svého dopadu na životní prostředí a zároveň brát
v úvahu hledisko životního cyklu produktů a služeb. Důležité je, že environmentání systémy jsou začleněny
do celkových obchodních procesů organizace a nejsou samostatnými oddělenými částmi/systémy.

Co si máme představit pod pojmem kontext organizace a zainteresované strany?
Jedná se o celkové vnímání podniku v širším strategickém chápání, v tzv. kontextu. Je třeba zahrnout
vnější i vnitřní faktory z okolí firmy se
zvážením okolností, které mají zásadní vliv na směřování firmy a její strategické záměry. Cílem je identifikace
a uchopení veškerých rizik a příležitostí organizace. Do vnitřních faktorů by se mohla zahrnout např. kultura
a schopnosti organizace. Do vnějších
faktorů by se mohly zahrnout v případě ISO 14001 dopady ze změny klimatu, dostupnosti přírodních zdrojů atd.
V případě ISO 9001 například obchodní rizika.
Management se nemá zaměřovat již
jen na očekávání zákazníků, ale také
na další „zainteresované strany“, které
hrají roli v rozvoji firmy a zároveň mají
svá očekávání – zaměstnanci, dodavatelé, vlastníci, akcionáři, banky, obec,
stát, nadace.
Co je tedy dobré udělat, když
se rozhodneme pro novou verzi norem?
Rozsah provedených změn v rámci přechodu organizací na nové normy ISO 9001:2015 a ISO 14001:2015
závisí na stavu stávajícího systému
managementu organizace. Pokud

TÜV SÜD pro vás přípravil dva nástroje, kterými lépe
zvládnete přechod na nové normy ISO 9001:2015
má společnost již zavedený systém
se změnami detailně seznámit
a ISO 14001:2015 efektivněměly
a včasně.
řízení dle ISO 9001 nebo ISO 14001,
co nejdříve.
je dobré
se informovat
u své- nástroj
Optimální
je systém
DELT∆
audit jepřímo
speciální
vyvinutý
v TÜVmanageSÜD,
ho certifikačního orgánu na možmentu kvality aktualizovat tak,
který zjišťuje a řeší rozdíly nebo „mezery“ mezi Vaším
nosti přechodu na novou verzi noraby bylo možné přejít na novou
stávajícím
řízenínormu
kvality/životního
prostředí
my. Pro
upgrade na systémem
novou verzi mají
při recertifikačním
auditu,
a
novými
požadavky
normy
ISO
9001:2015/ISO
14001:2015.
společnosti tříleté přechodné obdonebo i v průběhu certifikačního
bí. S ohledem
na poměrně
dlouhou
cyklu
v rámci dozorových
E-learningové
školení
na ISO
9001:2015
je určenoauditů.
primárně
dobu pro
stanovenou
na přechod
na no-normu
Rozhodně
by však
organizace
nevšechny,
kteří znají
ISO 9001
a chtějí
se seznámit
vou normu mají firmy na zavedení
měly nechávat aktualizaci systése změnami a prokázat svému
doškolení
v této oblasti.
změn a nových požadavků relativaž na samý konec přechodnéně dost času. Přesto by se organizace
ho období. /f/

Neusněte na vavřínech.
TÜV SÜD pro vás přípravil dva nástroje, kterými lépe
zvládnete přechod na nové normy ISO 9001:2015
a ISO 14001:2015 efektivně a včasně.
DELT∆ audit je speciální nástroj vyvinutý v TÜV SÜD,
který zjišťuje a řeší rozdíly nebo „mezery“ mezi Vaším
stávajícím systémem řízení kvality/životního prostředí
a novými požadavky normy ISO 9001:2015/ISO 14001:2015.
E-learningové školení na ISO 9001:2015 je určeno primárně
pro všechny, kteří znají normu ISO 9001 a chtějí se seznámit
se změnami a prokázat své doškolení v této oblasti.

TÜV SÜD Czech s.r.o. Novodvorská 994 Praha 4
Telefon 844 888 783 info@tuv-sud.cz www.tuv-sud.cz

TÜV SÜD Czech s.r.o. Novodvorská 994 Praha 4
Telefon 844 888 783 info@tuv-sud.cz www.tuv-sud.cz
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Centrum polymerních systémů – špičkový výzkum
pro širokou škálu průmyslových aplikací
Předmětem základního výzkumu, aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje skupiny
Bioaktivní polymerní systémy je studium polymerních materiálů, které jsou schopny specificky
interagovat s živými buňkami či tkáněmi. Jsou hledány souvislosti struktury a vlastností
polymerního materiálů s jejich účinkem na živé organismy, a na základě
získaných poznatků jsou vyvíjeny nové materiály a způsoby jejich přípravy.
Výzkum a vývoj se v oblasti interakce s mikroorganismy zaměřuje zejména
na biodegradovatelné polymerní systémy,
pokud možno na bázi odpadů a obnovitelných zdrojů, a dále na plasty s antimikrobiální úpravou. V oblasti interakce s živočišnými (i lidskými) buňkami jsou studovány především polymerní systémy se
zvýšenou biokompatibilitou, bioresorbovatelné systémy a materiály s cílenou interakcí s buňkami. Do obou skupin pak
patří inteligentní materiály s imobilizovanou bioaktivní látkou pro kontrolované
uvolňování.

Skupina spolupracuje se zahraničními partnerskými institucemi a podniky, zejména z Rakouska, Maďarska,
Slovenska, Polska a Slovinska. Největším projektem je Centrum kompetence „Centrum alternativních ekologicky
šetrných vysoce účinných antimikrobiálních prostředků pro průmyslové aplikace“ s partnery z akademické sféry
i z průmyslu. V rámci skupiny jsou řešeny i další výzkumné projekty za podpory např. Ministerstva zemědělství nebo
Grantové agentury ČR.

na úvod doc. Sedlařík. Jelikož ale tyto látky nejsou za běžných podmínek stabilní, je
nutné je uchovávat za specifických podmínek v přítomnosti různých solí. To ovšem
limituje použití bakteriocinů v mnoha aplikacích, včetně oblasti antimikrobní ochrany
polymerů, pro něž bakteriociny představují
zajímavou alternativu syntetických chemikálií. „My proto pracujeme na tom, abychom
bakteriociny stabilizovali v systému na bázi
syntetického polymeru. Naše testy ukazují, že takto stabilizovaný bakteriocin je při
pokojových a dokonce i při zvýšených tep-

při úpravě povrchu. Objemově modifikované
plasty jsou využitelné zejména ve zdravotnictví pro výrobu hadiček nebo prostředků
pro krytí ran, povrchová modifikace plastů je
využitelná třeba na obaly potravin: například
bakteriocin nisin se používá na fóliích určených k balení sýrů. Dalším využitím bakteriocinů, které má velký inovační potenciál, je
kosmetika. „Ve spolupráci s jedním zavedeným výrobcem kosmetiky modifikujeme receptury kosmetických prostředků určených
pro uživatele se specifickými kožními poruchami. Toto využití je nyní ve fázi prototypu,

Analytická laboratoř kapalinové chromatografie skupiny Bioaktivní polymerní
systémy v budově Centra polymerních systémů
Příklad: Využití přírodních
antibiotik získaných ze
syrovátky
Co s vedlejšími produkty vznikajícími při
zpracování mléka? Jakým způsobem lze využít například syrovátku? Odpověď na podobné otázky přináší výzkum skupiny zaměřené na přípravu bioaktivních polymerních systémů pod vedením doc. Vladimíra
Sedlaříka.

„Některé bakteriální kmeny mají schopnost syntetizovat přírodní antimikrobiální látky – bakteriociny. Oproti syntetickým
antibiotikům mají přírodní antimikrobiální látky řadu lepších vlastností, zejména
nejsou citlivé na změny teploty nebo kyselosti prostředí.
V rámci našeho projektu používáme odpadní syrovátku jako vstupní surovinu
pro bakteriální syntézu bakteriocinů,“ říká

Výsledky laboratorních testů antibakteriálních vlastností vyvíjených materiálů.
Vlevo nemodifikovaný vzorek, vpravo plast modifikovaným bakteriocinem
lotách stabilnější, levnější a hlavně uplatnitelnější než bakteriocin stabilizovaný v soli,“
uvádí dále doc. Sedlařík.
Cílem výzkumného týmu je uplatnit bakteriocin získaný ze syrovátky pro modifikaci
plastů, a to buď přímo v jejich objemu, nebo

do prázdnin chceme podat přihlášku patentu. Samozřejmě jsme otevřeni i ostatním zájemcům o spolupráci na dalších tématech,“
uzavírá doc. Sedlařík.
Tým CPS

CENTRUM POLYMERNÍCH SYSTÉMŮ
Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně

 Realizace smluvního výzkumu
dle vašich požadavků
 Řešení společných projektů výzkumu,
vývoje a inovací
 Řešení technických a technologických
problémů praxe

 Zpracování analýz a odborných studií
 Optimalizace technologických procesů

Centrum Polymerních Systémů
Třída T. Bati 5678, 760 01 Zlín
Česká republika

 Poradenská a konzultační činnost

http:/www.cps.utb.cz

 Využití moderní přístrojové techniky

cps@utb.cz

 Realizace odborných školení
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Vědeckotechnický park UP otevřel unikátní 3D tiskové centrum. Služby nabízí jednotlivcům i firmám
V Technickém týdeníku 10/2015
představil ředitel Ing. Jiří Herinek
Vědeckotechnický park Univerzity Palackého v Olomouci (VTP UP),
který svým klientům nabízí zázemí
a know-how z oblasti vědy a výzkumu. Poskytuje pronájem kanceláří a výrobních prostor, poradenské
služby a využití přístrojů univerzity za výhodných podmínek. K jeho
aktivitám patří také podpora začínajících podnikatelů s ojedinělými
nápady.
V tomto čísle TT vám představíme jednu ze součástí VTP UP – nové centrum 3D tisku UPrint 3D. Firmám i jednotlivcům nabízí 3D skenování a 3D tisk z plastu, papíru,
fotopolymeru a různých kovů pomocí technologií FDM (Fused Deposition Modeling), FFF (Fused Filament Fabrication), PolyJet, SDL
(Selective Deposition Lamination)
a LaserCUSING®. „Tisknout“ nebo také „stavět“ v parametrech 3D
umožňuje princip rozložení počítačového modelu do tenkých vrstev a jejich následné sestavení do
reálné 3D podoby. Vstupním formátem dat pro 3D tisk je *.stl formát, jehož export dnes umožňuje většina
3D modelovacích programů. Tento
vstupní formát lze získat i pomocí
3D skenování, které vám také nabízíme. Technologie 3D tisku se využívají zejména pro výrobu prototypů a pro malosériovou produkci.
Výhodou 3D tisku je snadnější produkce tvarově složitých komponent. Na rozdíl od běžných postupů při odlévání, soustružení a obrábění přináší 3D tisk velkou časovou
úsporu – finální výrobek lze v reálném provedení získat v řádu několika hodin či dnů.

Technologie FDM a FFF pracují na principu extruze roztaveného
vlákna. Touto metodou jsme realizovali tisk několika prototypů pro
naše průmyslové zákazníky, ale také 3D tisk součástek pro univerzitu
v rámci proof-of-contact projektů,
jako je například austinometr (zařízení pro měření zbytkového austenitu) či 3D tisk laboratorních stojánků pro magnetickou separaci apod.
PolyJet technologie pracuje s kapalnými fotopolymery vytvrditelnými do pevného skupenství pomocí UV záření. Tato metoda je
skvěle použitelná pro tvarově složité a přesné prototypy s výslednou přesností modelů 0,1 mm. Další technologie SDL umožňuje tvorbu bílých i plnobarevných modelů
z běžného kancelářského papíru.
Touto technologií vytváříme reliéfní barevné mapy i modely technických součástek, jako například model vrtací hlavy. Bezesporu nejzajímavější technologie LaserCUSING®
spéká, pomocí laserového systému
s vlákny ytterbia, jednotlivé vrstvy
kovového prášku z hliníku, oceli
nebo titanu. Tisk je následně doplněn post-processingem pomocí žíhání a následného hrubého a jemného otryskání povrchu (tzv. písková abraze) pro dosažení hladkého
povrchu. Kovové výrobky lze vyrábět jako pevné komponenty nebo komponenty s dutinami. Pokud
jsou navrženy správným způsobem, jsou na 100 % vodotěsné a plynotěsné. Výrobek lze také vyrobit
jako hybridní část na předfrézované těleso, které se upne ke stavební platformě. UPrint 3D vám nabízí
3D tisk z těchto kovových materiálů: korozivzdorná ocel (1.4404 – CL

3D TISKOVÉ CENTRUM
PRO PRŮMYSLOVÉ VYUŽITÍ

kov  polymer  plast  papír  skenování
Kovový tisk z hliníku, nástrojové oceli a titanu. Plastový
tisk z ABS, PLA a fotopolymeru a navíc tisk z papíru.
Průmyslový 3D tisk umožňuje výrobu součástek neobvyklých tvarů, kterých nelze docílit standardními technologiemi. Vytvořte si koncepční návrh vašeho výrobku
nebo jeho části a ověřte si předběžnou vyrobitelnost,
funkčnost osazení do původního výrobku, nebo proveditelnost servisních úkonů.

3D tisk nebyl nikdy dostupnější!
www.UPrint3D.vtpup.cz
20ES), slitina hliníku (AlSi10Mg –
CL 31AL) a v nejbližší době rozšíříme svou nabídku i o 3D tisk ze slitiny titanu (TiAl6V4 ELI – CL 41TI).
UPrint 3D nabízí také skenování předmětů dvěma způsoby. Prvním je optický systém ATOS Core

určený ke snímání povrchu, který
dosahuje přesnosti až 0,08 milimetrů. Druhý skener je Fuel 3D Scanify, jenž zachycuje kromě geometrie
objektu i jeho texturu. Umožňuje
tak snímání objektů včetně jejich
barevných vlastností. Výsledky

Jak probíhají povinné zkoušky pro topenáře v praxi
Počátkem roku 2015 začala platit nová povinnost pro topenáře dle zákona č. 406/2000 Sb.
o hospodaření energií, která ve zkratce zavádí toto: Pokud jsem montážník jakýchkoliv tepelných zdrojů, které využívají obnovitelnou
energii, a montuji tato zařízení pořízená z veřejných prostředků nebo dotací, musím projít
speciálními profesními zkouškami pro daný druh zdroje: pro
kotle na biomasu, kamna na biomasu, tepelná čerpadla, fototermické a fotovoltaické systémy.
Jak se s novou povinností topenářská obec vyrovnává a jak
zkoušky fungují v praxi, popíši
na konkrétním příkladu v následujícím textu.
To, jestli kvůli relativně přísné povinnosti, která se počátkem roku 2015 vyklubala v zákoně 406/2000 Sb., nebude mít
kdo montovat tepelné zdroje
OZE nejen pro kotlíkové dotace, na které je přislíbeno rekordních 9 miliard korun, mi nebylo jako zakladateli národní asociace lhostejné. Na tuto situaci
jsme ihned zareagovali a stali
se první autorizovanou osobou pro zkoušení
montážníků z profesních kvalifikací. Dosud
u nás úspěšně prošlo zkouškami asi 1000 topenářů a vedle detailního popisu průběhu
zkoušek se s Vámi podělím i o osobní zkušenosti, které u mě vedly ke změně názoru –
od prvotního rozčarování kvůli „obtížné“ byrokratické povinnosti až po poznání, že jisté síto na velmi proměnlivou vědomostní úroveň
českých topenářů je velice potřebné.
Průběh zkoušek
Každá profesní zkouška se skládá z praktické a teoretické části, přičemž teoretická část
sestává z písemného testu a ústní zkoušky.
Trvání kompletní zkoušky pro jednu profesní

kvalifikaci je obvykle celodenní a trvá 6 až 8
hodin podle druhu profesní kvalifikace.
Ve zkušebně v Heřmanově Městci probíhají komplexní zkoušky z profesních kvalifikací na kotle na biomasu, teplovodní kamna
na biomasu, solární systémy a tepelná čerpadla. Uchazeč zde kromě vlastní zkoušky také

projde školením a je seznámen s novinkami
v oboru a s aktuálními podmínkami kotlíkových dotací. Toto školení je pro uchazeče dobrovolné, samotná Národní soustava kvalifikací tuto část nevyžaduje. Výstupem při úspěšném absolvování zkoušky je vydání státního
osvědčení o absolvování zkoušky a řada přidaných bonusů.
Obecně se dá říci, že pokud má uchazeč dostatečnou praxi v oboru a není vyloženým
nováčkem, má vysokou pravděpodobnost
na úspěšné absolvování kompletní zkoušky.
Příprava na zkoušku může spočívat např. v prostudování základních norem vztažených k příslušné kvalifikaci, seznámení se s nejčastějšími typy zapojení zdrojů do tepelné soustavy,

vysvětlení standardních servisních úkonů
a v orientaci v bezpečnostních prvcích z hlediska správného provozu tepelné soustavy.
Na co systém zapomíná
Povinnost zkoušek vychází z evropské
Směrnice č. 2009/28/ES o podpoře využívání obnovitelných zdrojů energie. Záměrem
Směrnice je především to, že každý stát by měl
vytvořit systém odborných školení vztahující se k novým trendům v oboru a předcházet
tak nekvalitně provedeným instalacím. Český nástroj – zákon 406/2000 Sb. – však ukládá
pouze montážníky zkoušet. Uchazeče o tyto
zkoušky proto nejdříve školíme v daném oboru, dále z podmínek kotlíkových dotací, a teprve poté následuje vlastní státní zkouška.
Další opomenutí spatřuji v nemožnosti dohledat absolventy, kteří těmito zkouškami prošli a mezi kterými mohou lidé vybírat vhodného topenáře pro montáž dotovaného zdroje.
Žádný takový seznam jednoduše neexistuje,
proto jsme pro naše absolventy vytvořili prezentační pomůcku na adrese www.topenaridotace.cz, kde jsou všichni zapsáni a lidé si
svého topenáře mohou vyhledat podle vzdálenosti od místa montáže. Topenáři se zde mohou naopak na zkoušky přihlásit.
Písemný test
Písemná část zkoušky sestává z 25 testovacích otázek. Uchazeč v nich nejčastěji vybírá
z možností a-b-c, někdy je obsažen i jednoduchý výpočet. Základní témata testových otázek pro kvalifikaci „Topenář – montér kotlů
na biomasu“ jsou:
» orientace v technické dokumentaci kotlů
na biomasu a v navazující projektové dokumentaci otopné soustavy
» orientace v napojení kotle na biomasu
do systému vytápění
» volba postupu montáže ochranných a bezpečnostních prvků teplovodních kotlů
na biomasu

pak reprezentují počítačové modely, které po patřičné úpravě mohou
putovat přímo do našich 3D tiskáren k produkci. Zařízení jsou navíc plně přenosná, proto je možné
tyto služby nabídnout i mimo naše pracoviště.

Ing. Jiří Herinek, ředitel VTP UP
tel.: +420 585 631 400
e-mail: jiri.herinek@vtpup.cz
Vědeckotechnický park
Univerzity Palackého v Olomouci
Šlechtitelů 21, 783 71 Olomouc

» orientace v palivech pro kotle na biomasu
» zapojení akumulační nádrže a zařízení

Jednotlivá témata se mohou mezi praktickou a teoretickou částí zkoušek prolínat. Při
zakončení zkoušky dostává absolvent osvědčení o úspěšném splnění státní zkoušky s platností na 5 let.

Praktická část zkoušky
Praktická část zkoušky se odehrává na autorizovaném zkušebním pracovišti, které musí být vybaveno požadovaným materiálním
a technickým vybavením. Jedná se především
o základní typy kotlů na biomasu (dřevozplynovací, odhořívací/prohořívací a automatický
kotel), základní typy tepelných čerpadel (voda-voda, vzduch-voda, země-voda), teplovodní kamna na biomasu, solární systémy s plochými i trubicovými kolektory, a řadu dalších
prvků pro funkční zapojení zdrojů, provádění
servisních úkonů a simulace a odstraňování
závad. Pracoviště musí být vybaveno funkční
otopnou soustavou se všemi předepsanými
regulačními a bezpečnostními prvky. Uchazeči zde pod dohledem zkoušejícího předvádějí vybrané základní činnosti při spouštění,
čištění, uvádění do provozu a odstraňování
běžných závad na zdrojích využívajících OZE.

Kdo zkouškou neprojde
I tací se najdou. Úspěšnost topenářů je u nás
99,3 %, při celkovém počtu více jak 400 absolventů se jedná o 3 uchazeče, kteří zkouškou
napoprvé neprošli. Pokud k tomu dojde, je topenáři zdarma nabídnut další opravný termín
a dostatek času na samostudium.
Obecně mám vypozorováno, že uchazeči
z řad topenářů svůj obor zvládají uspokojivě,
orientují se v daném typu zapojení, se kterým
nejčastěji pracují, a jsou pro zkoušky dobře připraveni. Mezery se projevují převážně v orien
taci v technických normách a v moderních
způsobech podávání a skladování paliv nebo
v regulaci a řízení vícezdrojových soustav.
Neznalost těchto sofistikovanějších procesů
určitě nevede k „vyhození“ ze zkoušky. K tomuto krajnímu řešení jsme byli nuceni přistoupit teprve tehdy, když nám uchazeč zarytě tvrdil, že solární kolektor je možno připojit
natvrdo na teplovodní okruh stejně jako např.
kotel, nebo jiný „expert“ netušil, že v tepelném
čerpadle se nachází něco jako kompresor a nebyl schopen ani rozeznat splitové a kompaktní provedení. Tito topenáři pak mohou být nebezpeční jak sobě, tak svému okolí.

na ohřev teplé užitkové vody.
Za úspěšné splnění testu se považuje 75 %
správně zodpovězených otázek.

Teoretická ústní část zkoušky
Teoretická ústní část zkoušky je posledním stupněm před vydáním státního osvědčení o absolvování zkoušky z profesní kvalifikace. V této části zkoušky se ověřují především teoretické znalosti uchazečů. V případě kvalifikace „Topenář – montér kotlů
na biomasu“ to jsou oblasti:
» vyhodnocení potřeb uživatelů z hlediska
vytápění objektu kotli na biomasu
» orientace v jednotlivých systémech kotlů
na biomasu
» umísťování kotlů na biomasu a jejich uvádění do provozu
» provádění topné zkoušky kotle na biomasu
a připojeného otopného systému
» regulace kotle na biomasu a připojené otopné soustavy
» provádění servisních úkonů pro kotle
na biomasu.

Česká peleta, z. s. p. o.
Ruská 294, 252 29 Dobřichovice
www.ceska-peleta.cz
facebook: www.facebook.com/
ceskapeleta
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Autosalon TT
„Krabice“ stále bodují: Peugeot Partner Tepee s motorem 1,6BlueHDi
Cestující nastupující vzadu to mají
opravdu pohodlné
Ani řidič si na své pracoviště
nemůže stěžovat
Říká se jim od jejich objevení na trhu „krabicové vozy“ a vznikly aby plnily funkci
dodávek. Jsou relativně malé a hranaté, ale
uvnitř mimořádně prostorné. Jejich první

Zhruba 1500 kg vážící Partner Tepee
zrychlí z klidu na rychlost 100 km/h během 12,9 s a jeho rychlostní maximum je
174 km/h. V současné situaci, kdy se automobilový svět obává dnes tak oblíbených
sankcí, v tomto případě za manipulace se
spotřebou a měřením škodlivin ve výfuku,
je třeba zdůraznit, že naftou poháněný Partner je vybavený spolehlivým zařízením spojující technologii SCR (selektivní katalytická
redukce) využívající aditivum AdBlue a filtr
pevných částic s jeho patentovaným systémem čištění. Vzhledem k udávané spotře-

Aktuální jednoprostorový Partner Tepee již
třetí generace se hodně tvarově, hlavně pak
v přední části, přizpůsobil moderním trendům, ovšem důležitější je, že si nejen zachoval, ale i dále zvýšil svoji užitnou hodnotu. Pětisedadlový model má velkou přednost ve své
výšce (i s ližinami 1,86 m), takže cestující nastupující na zadní sedadla posuvnými dveřmi
to mají opravdu pohodlné. Navíc mezera mezi dělenými sedadly vzadu a opěradly sedadel
vpředu je s 24 cm pro kolena cestujících pořád

Příplatková výbava dovoluje zavést proud teplotně upraveného vzduchu do zadní části
vozu „stropní“ cestou

S každou další generací se víceúčelové vozy přizpůsobují moderním trendům, aniž by
ztrácely na vysoké užitné hodnotě
rodinné verze žádnou velkou díru do světa neudělaly, když osobní ambice potencio
nálních zákazníků spíš velely nekupovat si
automobil, v němž soused instalatér převáží svoji dílnu.
Časy se ovšem změnily, výrobci dali těmto vozům moderní švih a výrazně oddělili užitkovou verzi od osobní. Jejich přednosti objevili mladí a tak se staly velice žádaným dopravním prostředkem, který se svým
provedením a výbavou dostal na úroveň
standardu.
Taková historie provází i model Partner automobilky Peugeot postavený na platformě
modelu 308. V modifikaci Tepee představuje ryze osobní vůz určený pro rodinné využití a k aktivnímu trávení volného času. Dnes si
označení „krabicový vůz“ dovolí použít snad
už jenom pamětníci jejich zrodu, oficiálně se
jedná o segment vozů víceúčelových.

ještě velmi příznivá. Zadní široké víko vozu
dostalo vyklápěcí okno a otevírá se do výšky
1,9 m. Zavazadelník má výšku hrany pouhých
58 cm nad zemí, v základní úpravě sedadel je
jeho objem 675/l350 l, po sklopení sedadel se
zvětší na 1250 l, a pokud se tyto jednoduše odstraní, je k dispozici volný objem do 2650 l.
Partner Tepee je v prodeji ve čtyřech výbavách, takže tady narazíme ještě na jednu zajímavost, kterou je střecha Zenith tvořená čtyřmi tónovanými skly a přídavnými

V centrální oblasti kokpitu má řidič pohromadě všechno, co pro bezpečnou
a pohodlnou jízdu potřebuje

výstupy vzduchu pro cestující vzadu a podélnými schránkami po obou stranách středové
střešní konzole. Spolu se schránkou nad zavazadelníkem se odkládací prostory v kabině
zvětšují na 90 l.
Ani řidič si na své pracoviště nemůže stěžovat. Sedí ve vyšší poloze, má nejen dobrý
výhled z vozu, ale i přehled o průběhu jízdy
a funkcích, které mu dává solidní sériové vybavení. Navíc může využívat možnosti nové
telematické soustavy, ke které patří velký barevný 7” dotykový displej. Z nových bezpečnostních asistenčních funkcí je k mání automatické brzdění ve městě (Active City Brake)
nebo za příplatek zadní couvací kamera se
zobrazením na displeji, nový je na přání dodávaný přední asistent pro parkování.
Podvozek Partneru je postavený na přední nápravě typu McPherson, zadní náprava
je s vlečenými rameny spojenými zkrutnou
příčkou, odpružení obstarávají vinuté pružiny s teleskopickými tlumiči. Přední kola vozu, měli jsme jej k dispozici, poháněl
nejsilnější agregát, který je pro tento model
k mání. Byl to naftový přeplňovaný čtyřválec 1,6 BlueHDi 100 k, jehož nejvyšší výkon
je 88 kW/3500 min–1 a propojený je se 6stupňovou manuální převodovkou. Ten má jako
jediný v nabídce funkci Start/Stop. Motor sice v kabině poněkud rezonuje, ale jinak žádné vyložené slabiny nemá, velmi mu pomáhá sám řidič volbou 6 rychlostních stupňů.

Kamerový systém pro zaparkování
se stává jednou z nejžádanějších
asistenčních funkcí
bě 4,4 l/100 km je množství CO2 ve výfuku
na velmi příznivé hodnotě 115 g/km. Tyto
počty je ale třeba pro jízdu v reálném provozu s 5,5 l/100 km poněkud poopravit.

Prostor pro náklad je v rozmezí
od základních 675 do 2650 l

Také v oblasti bezpečnosti je stále co vylepšovat
Nejdůležitější letošní přírůstek
flotily Mercedes-Benz
Pro cestující v havarovaném voze
je připravena celá řada opatření
Budeme-li zjišťovat jak se u automobilů vylepšuje bezpečnost aktivní, která
řeší jak zabránit nehodám, tady je prostor pro celou řadu asistenčních systémů. Do výbavy vozidel pronikají poměrně rychle. Zdálo by se, jakoby trošku

stranou zůstávala bezpečnost pasivní
zmírňující následky nehod, ale i tady se
pokrok, který nová technika do vozů přináší, nezastavuje.
A ktuálně se může zv ýšenou účinností pasivní bezpečnosti cestujících
pochlubit nová třída E, letos nejdůležitější přír ůstek f lotily automobilky
Mercedes-Benz.
Tato značka je známá svým konceptem
Pre-Safe®, už řadu let chránící posádku jejích automobilů v mnohých situa
cích zavánějících nehodou. V podstatě

Čidla překážek umístěné na přední části vozu

www.techtydenik.cz

to znamená, že cestujícím upraví jejich
polohu a spolu s dalšími opatřeními je co
nejlépe na možný náraz připraví.
Tento systém se průběžně vyvíjel a nyní, díky možnostem sledovat dění v celém okolí vozu, počítá i s nárazem z boku. Vznikl tak dílčí systém Pre-Safe® Impuls Seite, který řidiče a jeho spolujezdce
z nebezpečné zóny nárazu přesune. Tuto
roli zvládají vzduchové polštáře (pyrotechnické membrány) na boku opěradel
předních sedadel. Těsně před nárazem
se během zlomku vteřiny nafouknou

a cestující do středu vozu zatlačí. Zvětší
se tak jejich vzdálenost od dveří a zároveň se také tlumí síly vyvolané bočním
nárazem.
Ale pro cestující v havarovaném voze
je připravena celá řada dalších opatření. O řidiče a spolujezdce se starají čelní airbagy, řidič má k dispozici ještě airbag pro kolena, který zároveň stabilizuje
horní část jeho těla. Okenní airbag u střechy mezi sloupky A, B a C chránící oblast
hlavy je určený pro řidiče, spolujezdce
a cestující na bočních sedadlech druhé

Boční airbag chránící hrudník a oblast pánve spolu
s pyrotechnickou membránou systému Pre-Safe® Impuls Seite

řady, při nárazu z boku má chránit hrudník a pánev řidiče a spolujezdce kombinovaný boční airbag s pyrotechnickou
membránou, na přání mohou získat boční airbag i cestující na zadních postranních sedadlech.
Kromě klasických bezpečnostních pásů s pyrotechnickým napínačem a omezovačem síly lze objednat ještě pásy nafukovací. Ty vytvářejí kombinace bezpečnostního pásu s komponenty airbagu, který ho nafoukne a sníží tak riziko
poranění připoutané osoby.

Aktivované ochranné systémy dovedou kabinu Mercedesu třídy E
řádně zaplnit
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Autosalon TT
Ani kombík nemusí být fádní:
VW Golf R Variant s výkonem 221 kW (300 k)

Záď dostala nárazník se dvěma páry koncovek výfuku, difuzorem a aerodynamickými nástavci sloupku D

Bohatá nabídka multimediálních
opcí se srozumitelným ovládáním
Jízda laškující s fyzikálními
zákony
Situace na automobilovém trhu se průběžně mění a tak je celkem přirozené, že
aktuálně třeba stoupá zájem o vozy typu
SUV. Ale na druhé je patrné, že do problémů se dostává image vozů kombi. Jen částečně se jim daří jejich přednosti, ke kterým patří velký zavazadelník navíc s nízkou nakládací hranou nebo velmi ceněná
agilita s komfortním odpružením, přetavit v prodejní čísla.

je ten, který na sebe bere úlohu sportovního vozu. Takovým jedincem je kombi nižší střední třídy Volkswagen Golf R Variant
navazující na sportovní ikonu hatchbacku
Golfu R. V jeho prvním provedení se objevil na trhu už v roce 2002. Sportovní kombík VW Golf R Variant má vše, jak bylo provedení kombi v úvodu obecně popsáno,
má navíc bohatou nabídku multimediálních opcí se srozumitelným ovládáním,
sportovní sedačky a řidič nemusí ze svých
zvyklostí v podstatě nic měnit. Ale kombík má celou řadu exkluzivit, které ho dělají zajímavějším, což se samozřejmě musí
projevit na ceně.
Pět i m í st né 4, 56 m d lou hé kombi
s hmotn ostí 1,56 t a postavené na pneu-

Členitá příď s masivními otvory pro přívod chladicího vzduchu odpovídá hatchbacku Golfu R

umístěný vpředu napříč. Jeho výkon až
221 kW (111 kW/l), resp. točivý moment až
380 Nm/1800 min –1 se přes 6stupňovou
dvouspojkovou převodovkou DSG přenáší permanentně na všechna čtyři kola

elektroniky. Tyto hodnoty se nedají ověřovat v běžném provozu, nakonec i jízda laškující s fyzikálními zákony je určená spíš pro příležitostné svezení někde
na závodním okruhu.

aktivitami kompletní rodiny. S objemem
zavazadelníku 605 l nabízí tento Volkswagen i s pěti osobami na palubě dostatek místa pro jejich zavazadla. Naložený
k opěradlům předních sportovních sedadel až po střechu se jeho kapacita zvyšuje na 1620 l.

Řidič verze R disponuje typickými prvky výbavy sportovního vozu

Sportovní sedadla s výrazným bočním vedením jsou samozřejmostí
Samozřejmě, že se najdou kombíky, které
přicházejí s oku lahodícím designem v intencích paní módy, ale vzácnou výjimkou

matikách o rozměru 235/35 R19 pohání
turbodmychadlem přeplňovaný dvoulitr TSI s přímým vstřikem benzínu. Je

Posun nejnovější generace motorů TSI
v oblasti výkonu i ekologie
Na letošním 37. mezinárodním vídeňském motorovém sympoziu prezentoval Volkswagen svoji nejnovější generaci benzínov ých motorů EA 211 TSI
s dodatkem evo. Prvním provedením
motoru této generační obměny je čtyřválcový 1,5litr ový TSI, který se koncem
roku 2016 objeví na trhu ve dvou výkonových verzích 96 a 110 kW. Poprvé tak
přijde do prodeje velká série zážehového motoru. Používá přeplňování turbodmychadlem s variabilní geometrií turbínových lopatek, navíc ještě poháněné
elektromotorem.
V nabídce Volkswagenu byl motor TSI
s přímým vstřikem benzínu a přeplňováním turbodmychadlem více než desítku
let, nyní ho jeho nová generace posouvá
opět o krok dál. Řada podstatných technických úprav nového agregátu EA 211

TSI evo umožnila navýšit jeho termodynamickou účinnost oproti dosavadnímu
provedení 1,4l TSI (92 kW) až o 10 %, a to
v širokém rozsahu pracovního zatížení
přesahující podmínky, které vyžaduje
norma při prováděných zkouškách.
Značný podíl na zvýšení účinnosti má
využití tzv. Millerova cyklu spalování
pracující s dřívějším uzavřením sacích
ventilů v dílčím zatížení, což zvyšuje
kompresní poměr na 12,5 : 1. Nový motor také pracuje se systémem common-rail již čtvrté generace vstřikující benzín do spalovacího prostoru válců pod
tlakem 350 barů. Má dokonaleji ovládané řízení teploty, povrch válců je opatřený speciálním plazmovým nástřikem
a nechybí ani funkce ACT v yřazující
za určitých okolností dva pracovní válce
z provozu.

(4MOTION). Vozu to zajišťuje maximální
míru záběrových schopností i aktivní bezpečnosti. Využít nabízenou dynamiku láká
také sportovní podvozek snížený o 20 mm,
progresivní řízení a možnost deaktivace
stabilizační funkce ESC Sport, což ovšem
předpokládá jízdu na uzavřené trati.
Na přání se tento „zdivočelý“ kombík dá
vybavit ještě novou generací adaptivní
regulace podvozku DCC. Z klidu na stovku zrychlí během neuvěřitelných 5,1 s,
což je hodnota, kterou se ještě nedávno
chlubily supersportovní vozy, rychlostní maximum 250 km/h je pod kontrolou

Ještě ke spotřebě, kterou jsme částečně zjišťovali při dynamické jízdě a dospěli k hodnotě 9,8 l/100 km. Vyloženě ekonomickou jízdu nám počítač vyhodnotil 7,6 l/100 km, což je pouze malý rozdíl od hodnoty udávané normou
– 7,1l/100 km (164 g CO 2 /km). Jízda je
vzhledem k technickému vybavení vozu opravdu požitek, určitým paradoxem je, že se jím chlubíme právě ze sedadla kombíku. Ale tady je třeba zdůraznit, že testovaný VW Golf R Variant patří k několika málo sportovním vozům,
které nekapitulují před volnočasovými

turbodmychadlo
VTG s elektrickým
nastavením lopatek

stěny válců
opatřené nástřikem

vstřik benzínu
pod tlakem
350 barů
kompresní
poměr 12,5 : 1

Dvoulitrový motor TSI
s rozvodem DOHC
a s hliníkovou hlavou válců
pracuje s kompresním
poměrem 9,6 : 1, vstřik
benzínu aplikuje přímo
do spalovacího prostoru
a přeplňování má na
starosti turbodmychadlo

Prodeje automobilů
v Číně rostou
Čínský trh je na dobré cestě zvýšit letos
prodej automobilů o 6 %, jak slibuje prognóza. Tento pozitivní vývoj je dán i daňovým zvýhodněním z podzimu roku
2015 platící pro vozy s objemem motoru
do 1,6 l. Jejich nárůst je až dvouciferný.
V březnu se v Číně prodalo 1,92 mil. vozů, což je o 7,8 % víc nežli v loňském roce.
Německé koncerny VW, Daimler a BMW
prodávají v Číně také výrazně víc, nežli kdekoliv jinde, ale vzhledem k jejich
portfoliu nárůst nedosahuje takových čísel jako má třeba Toyota – téměř 26 %.

vyřazování válců z provozu
modul řízení teploty

Technika motorů TSI evo

Dvoustranu připravil: Pavel Biskup

Design

← Barevné ladění interiéru zůstává hodně šedé, 
k ní se připojuje dřevo ve světlých, častěji v tmavších
a tmavých tónech. Velmi důležité je nasvěcování
prostoru a dotek zlatobronzové barvy. Flou

Bydlení jako lék?
Tendenci k podobě klidného, elegantního interiéru můžeme sledovat už několik let. Architekti a designéři využívají pro svoji tvorbu těch
nejnovějších technologií i starých řemeslných
technik a tradic. Hrdě se hlásí k minulosti, občas i otevřeně opisují z tvarů a forem povedených designových kousků z dvacátého století,
nebo značky rovnou zařazují znovu do výroby
produkty, které zub času nijak neohlodal. Uctívají tradiční materiály jako je dřevo, kámen,
sklo i kov, a dovedně přimíchávají ty nové. Výsledek je úžasný.
Výzva k odpočinku
Sedací sestavy dosáhly za poslední dekádu dokonalosti. Mají kvalitní výplně, které si
leccos pamatují, nebo aspoň jsou dostatečně
pevné a měkké zároveň. V loňském roce se začala ohýbat i opěradla u sofa, aby pohodlí bylo opravdu bezchybné a nastavitelné. Výrazně se zvýšila nabídka modulárních pohovek,

skládajících se z různých dílů, takže si vlastně
svoje sezení sestavujeme jako stavebnici podle
potřeby, a také místa, která máme k dispozici.
Ovšem letošek ukázal, že velkým „sedačkám“ možná brzy odzvoní úplně. Zatímco se
dřív odlehčovala konstrukce a zvyšovala va
riabilita, přidávaly odkládací plochy a malé stolečky, teď je tendence vyměnit rovnou
velká sofa za křesla. Ta jsou rovněž subtilnější a lehčí, aby se s nimi dalo dobře manipulovat. No a bytem vítězně táhnou malá křesílka
a čalouněné židle s područkou, aby se natlačily ke stolu místo židlí obyčejných. Ale i těch je
spousta, a mají krásné barvy, které oživují jinak
šedý a hnědý interiér.
Lehce a pevně
Konstrukce, ze kterých máte pocit, že neunesou nic, a přitom unesou hodně, jsou už zavedené. Móda tenounkých nožek letos kulminuje, stejně dominantní jsou trubkové

Nežijeme v nejklidnější době, svět se zdá být stále víc rozkolísaný, z jistot se stávají
nejistoty, a lidstvo hledá nové perspektivy i způsoby soužití. Bydlení se právě v této
situaci vydává zcela opačným směrem: Ke klidnému, vlídnému pohodlí, které
jedinci dovolí spočinout a zapomenout na strasti světa.
konstrukce snad pro všechny druhy nábytku,
na jaké si vzpomenete. Kromě trubek se s oblibou používají i různé, raději však tenké tyčky, ale i dráty, které se mohou různě vyskládat
a odlehčit kompaktní hmotu třeba skříně.
Když už byla řeč o zmenšování, týká se to
i stolků, tradiční konferenční stolek u velké
sedačky se mění na sestavu malých stolečků,
které se snadno poponesou jinam. Proč tomu
tak je?
Snad že v dnešní hektické době nemáme ani
čas pořádně bydlet, snad že život odbýváme
nejen ve spěchu, ale také singl, či že největší zájem je o malometrážní byty? Příčiny jisté
miniaturizace nábytku mohou být různé, a vše
vyjmenované jistě svůj podíl má. Nám ten způsob života moc nesvědčí, ale pokud jde o nábytek, je jeho proměna v pořádku. Protože u něj to
není na úkor kvality, ba právě naopak.
Vladimíra Storchová

↑ Křeslo z kolekce Rift navrhla Patricia Urquiola pro Moroso, stolek Nanook Philippe Bestenheider v žádané zlatobronzové

↑ Soft Modular Sofa zpracoval Jasper Morrison jako aktuální
interpretaci novodobé klasiky, kterou je nízká pohovka
v horizontální linii bez příkras. Hodí se opravdu všude. Vitra

↑ Sadi Ozis navrhl první židli v roce 1950, je představitelem moderního tureckého
designu. V díle pokračuje syn Neptun. Walter Knoll

Living Divani

Vitra
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