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Vážení čtenáři

International Machine Tools Exhibition Brno 2014
Obory IMT 2014
• Obráběcí stroje
• Tvářecí stroje
• Stroje pro nekonvenční
a speciální technologie
• Řízení kvality v oblasti
obrábění a tváření
• Pružné výrobní systémy

z toho více než 50 procent
bylo ze zahraničí. Největší
zastoupení vystavovatelů je
v oboru kovoobráběcí stroje,

www.bvv.cz

z obsahu

– měřicí, řídicí, automatizační a regulační technika. Letošní již sedmý ročník bude
opět soustředěn především
do pavilonu Z, kde se po loňské úspěšné premiéře opět
otevře také Robotický park
– přehlídka novinek společností zaměřených na průmyslové využití robotů.
Zahálet nebudou ani kongresové haly a přednáškové
sály, protože součástí veletrhu opět bude bohatý doprovodný program zaměřený jak na odborná témata,
tak na podporu obchodní
výměny. Výčet jednotlivých akcí by byl na dlouho, naleznete ho však
Itálie, Rakousko a Švýcar- Také obory slévárenství,
Dovolujeme si vás pozvat
na brněnské výstaviště, kde sko. Statut partnerské země svařování, povrchové úpra- na dalších stránkách toholetos sice nebyl udělen, nic- vy a zpracování plastů bu- to speciálu.
se bude ve dnech 29. záVážení návštěvníci Mezidou letos silněji zastouméně jako Special Guest
ří až 3. října konat již 56.
národního strojírenského
Country se představí Thaj- peny, a to na Mezinárodmezinárodní strojírenský
ním slévárenském veletrhu veletrhu,věřím, že v prostosko, které má kolektivveletrh. Čeká zde na vás
ní expozici dvacítky firem FOND-EX, Mezinárodním rách brněnského výstaviště
bezmála 1600 vystavujív pavilonu V a bude samo- veletrhu svařovací techniky naleznete vše, co očekávácích firem ze všech klíčoWELDING, Mezinárodním te, a den či dny zde strávevých průmyslových oborů zřejmě akcentováno také
né pro vás budou nejen užiod výroby obráběcích stro- v doprovodném programu. veletrhu technologií pro
tečné, ale i příjemné. 
povrchové úpravy PROHlavní obor obráběcích
jů až po elektrotechniku
FINTECH a Mezinároda tvářecích strojů bude lea automatizaci.
tos ještě o něco dominant- ním veletrhu plastů, pryže Těšíme se
Podíl zahraničních fia kompozitů PLASTEX.
rem je letos skoro polovič- nější než v lichých letech,
na setkání s vámi!
Hlavním tématem MSV
ní – 47 procent. Nejvíce fi- protože mu bude věnovaVeletrhy Brno, a. s.,
rem přijede z Německa, ná- ný specializovaný bienální 2014 byl vyhlášen průřezový a redakce Technického
Mezinárodní veletrh IMT. projekt AUTOMATIZACE týdeníku
sleduje Slovensko, Čína,

Od roku 1998 se v sudých
letech souběžně s MSV koná
Mezinárodní veletrh obráběcích a tvářecích strojů IMT.
Jako největší událost svého
druhu ve střední a východní
Evropě je pořádán s podporou Evropského výboru pro
spolupráci v průmyslu obrábění a tváření CECIMO. Posledního veletrhu IMT v roce
2012 se zúčastnilo 534 vystavujících firem z 24 zemí,

• Přesné nástroje
• Příslušenství pro kovoobrábění a tváření
• Servis a opravy kovoobráběcích a tvářecích strojů,
• Ruční nářadí
• Ruční nemechanizované
nářadí

následují přesné nástroje
a tvářecí stroje.
Stejně jako v minulých letech bude i letos při

příležitosti MSV/IMT v Brně Svaz strojírenské technologie organizovat Soutěž mladých strojařů v programování CNC obráběcích
strojů. Expozice pro soutěž bude umístěna v pavilonu A1. Soutěž je určena pro
žáky středních technických
škol a učilišť, kteří si mohou
vybrat ze tří řídicích systémů, a to HEIDENHAIN,
SIEMENS a FANUC. 
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další experimentální
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A magazine with a 63 year history focusing on industrial practice.
The main subjects are engineering, including software support ranging from
design to the final product, management and automation systems, plastic
production and processing, energy and distribution networks and heating. The
magazine follows development trends in the industry and reacts to them. It
also traditionally focuses on research and development at all levels in specialist
technical schools and specialized research centres. The electronic version of
the Technical Weekly can be found on the TECHNICKÝ PORTÁL.CZ web portal
which provides up-to-date technical news daily.
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i šéfové-roboti

zaměřených na aditivní výrobu. Tato aktiV pondělí
5. října se po 6 letechKROK
otevřely
obráběcích
strojů
DALŠÍ:brány
ZRAK světové výstavy
programátoři
přesunují ke
složi- a jejich
Podobné systémy se zkoušejí při nedávné zkoušce na univerzitě
Budou počítače schopny
vita je cílená především na stavitele strojů,
velmi FieraMilano.
slibným smě- Ukončena
tějším úkolům.
v diagnostice. Postupně začína- MIT se zkoušelo, jak bude fungovat
příslušenství
EMO
nastejně
prestižnímJedním
výstavišti
bude v sobotu 10.i října.
„vidět“ okolní
svět
servisní střediska apod., tj. na všechna prarem vývoje v blízké budoucnosVe zdravotnické divizi několika jí vznikat velké databáze, ve kte- spolupráce malého týmu lidí vykojako my?
Pořadatelem
veletrhu je jako
tradičně CECIMO – Evropská
asociace pro obráběcí stroje. coviště, kde se aditivní výroba uplatňuje.
ti je naučit počítače vnímat svět koncernů se například vyvíjejí sys- rých počítače hledají na snímcích návajícího manuální práci pod ve-

Cílem je ukázat praktická řešení založená
podobně, jako ho vidí lidé. Kro- témy pro zobrazení orgánů pacien- pacientů shody či rozdíly, které dením počítače s algoritmem, který
Budou nám dávat práci
na tomto inovativním způsobu výroby a jemě rozpoznávání řeči a dalších ta v reálném čase během operace by lidský mozek a oči mohly pře- jim tuto práci rozděloval. Autoři poa pomáhat
nám hýbat
se?
Putovní
výstava EMO,
jejíž ochrannou
odvětví, tedy odvětví, které lze vyčíslit na a obráceně. V tomto ohledu tedy souběh ho aplikační potenciál v oblasti strojírenské
zvuků jim pomalu začínáme dá- s využitím celé řady vstupních dat: hlédnout. Časem by se automatic- kusu předpokládali, že robot bude
známku vlastní CECIMO, si zvolila Mila- 64 miliard eur.
dvou událostí vytváří skutečně zajímavou výroby.
vat i obdobu našeho nejdůleži- od rentgenů či jiných skenů pa- ké systémy mohly díky postupné- sice díky přesným algoritmům rozno jako jedno z míst konání, které se stří„EMO bylo vždy považováno za nejvý- synergii pro stovky tisíc návštěvníků, přijížUž jste někdy zkoušeli diktovat tějšího smyslu, zraku. Od spe- cienta před operací po záznam ka- mu získávání zkušeností, velkému dělovat práci efektivněji, ovšem za
dá s Hannoverem v poměru 1 : 2. Již 6 mě- znamnější akci zaměřenou na výrobní sub- dějících v těchto dnech do Milana ze všech PROGRESIVNÍ TCHAJ-WAN
svému telefonu? Pokud máte sys- cializovaných aplikací, jako je mer přímo v těle pacienta nebo zá- výpočetnímu výkonu a své dlou- cenu větší „naštvanosti“ lidských
síců před zahájením samotné výstavy jekty světového zpracovatelského průmyslu, koutů světa.
Na letošním ročníku největšího světového
tém Android, jste na slušném sig- kontrola jakosti jednoduchých znamy o pohybu kontrastních látek hověkosti naučit odhalovat v těle spolupracovníků.
EMO Milano 2015 bylo rezervováno více která jim dává možnost získat nejnovější instrojů EMO 2015 opět
„Jako organizátoři itéto
výstavy,“ pokra- veletrhu obráběcích
takové abnormality, které člověk
Jaké pak bylo jejich překvapení,
než 110 000 m 2 čisté výstavní plochy. Již formace o nových výrobních technologiích,“ čuje Pier Luigi Strepavara,
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Ve zdravotnické divizi několika koncernů se například
vyvíjejí systémy pro zobrazení orgánů pacienta
Za Českou republiku se výstavy EMO 2015
v reálném čase během operace.
účastní 26 firem včetně Svazu strojírenské
technologie (který reprezentuje celkem 46 firem)
na ploše více než 1800 m .

Co nás čeká
v technologiích

nická řešení a ostatní pomocné technologie. níci EMO snadno obohatit svůj odborný stva pro rozvoj průmyslu, a ICE, Italského in- dení, přesné nástroje a specializované strojReprezentují mezinárodní produkci tohotolidských
stitutu pro
zahraniční
obchod,
řaduvelmi
iniciativ
program
o návštěvu
EXPO
ní součásti. /cej/
Vývojová
křivka digitálních
technomozkových
signálů
nespolehlivé,
spolupracovníků.
Jaké světové
pak bylo výstavy
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jejich překvapení, když zjistili, že lidem
„komandování“ ze strany robota vůbec
nevadilo. Lidi naopak ocenili, jak robot
zvyšuje produktivitu celého týmu. Dokonce uváděli, že „jim robot rozuměl lépe než lidský kolega“. Zajímavým momentem bylo i to, že raději pracovali tak,
aby jejich práce nezávisela na práci jiného člověka. Nakonec byli mnohem spokojenější než v případě, kdy si svou práci
mohli vybírat sami.
Samozřejmě, že počítače mohou být
i zlými pány. Nedávná reportáž New York
Times přinesla příběh svobodné americké
matky Janette Navarrové, pracující pro řetězec Starbucks. Software, který sestavuje rozvrhy směn, bere v potaz produktivitu, ovšem nikoli čtyřletého syna, kterého
musí Janette někdo hlídat, nebo její rozvrh ve škole, kde si dodělává magisterský
titul. Nepředvídatelné plánování směn
s malým předstihem jí znemožňovalo její
vlastní plánování v osobním i profesním
životě a dovedlo ji až na pokraj zhroucení.
Změnu v nastavení systému přinesla až
zveřejněná reportáž.

VISIONS 22. 9. tisk.indb 3

logií (podle odhadu agentury Gartner
v roce 2014) zachycuje schematicky
běžný životní cyklus většiny technologií ve veřejné diskusi. Technologie se po svém prvotním „objevení“
dočká velké a obvykle přehnané
pozornosti. Když se její novota vyčerpá, zájem poklesne obvykle tak,
že její možný přínos se podceňuje.
Z tohoto technologického „údolí
smrti“ postupně vystoupá do oblasti
produktivního využití v praxi.

Na umělých nohou
Spojení člověka s počítačem však může
být i mnohem bližší než jaké je mezi zaměstnancem a jeho vedoucím. Na vývoji
jejich možného propojení či alespoň jakési symbiózy se stále průběžně aktivně pracuje. I když se zatím nedaří přijít
s vhodným systémem pro přímé spojení mozku a počítače (přes lebku je čtení

zavádění elektrod do mozku je zase komplikované a nebezpečné), nalézají se jiná
řešení.
Poměrně úspěšně se to daří v oboru „robotických obleků“, které vznikají hlavně
na zakázku armády, ale už i průmyslových
podniků. Dokážou analyzovat pohyby nositele, a pak je umocnit s pomocí servomotorů, které člověku umožní například nosit
těžké náklady. Jinými slovy, do řeči digitálních signálů překládají i lidské pohyby.
V jihokorejských loděnicích dělníci během letošního roku zkoušeli první, zatím
ryze experimentální prototyp podobných
exoskeletů. S podstatně menší námahou
jim umožňují zvedat objekty do hmotnosti zhruba 50 kilogramů. Zatím tedy neposunují hranice lidských možností, ale
omezují únavu, a tím snižují riziko nehod
a zvyšují produktivitu práce. Cílem je vyvinout zařízení s dvojnásobnou nosností,
které by už mohlo přinést zásadní změny
v celém procesu výroby.
Velká digitální změna bude evidentně
hýbat světem i nadále. A úplně novými
způsoby i směry.
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Energetika a teplo

Pavel Janík do čela Westinghouse
Electric Company v ČR
Odklad vyhlášení tendru
na dostavbu Temelína může
vygenerovat řadu problémů
Společnost Westinghouse, jež se aktivně
účastní mezinárodního tendru na dostavbu JE Temelín, nedávno posílila svůj český tým. Do jeho vedení jmenovala Pavla
Janíka, který se stal výkonným ředitelem
Westinghouse Electric Company v ČR. Pa-

ČEZ si vždy držel pozici, že finální rozhodnutí padne až v okamžiku, kdy bude zajištěna
finanční návratnost projektu. To samozřejmě respektujeme. Nicméně, co nejrychlejší výběr technologie by vytvořil dostatek času k dosažení dalších důležitých rozhodnutí,
aniž by se zdržovaly jiné procesy, které mohou stavbu odkládat.
Celkový odklad by také změnil vnímání
České republiky v oblasti jaderných technologií. Dnes je Česko vnímáno jako lídr, jako země, která chce rozvíjet nejmodernější jaderné
technologie a další státy by ho těsně následovaly. Z toho by plynula řada benefitů pro čes-

by se vše odložilo opravdu o dlouhou dobu,
velice pravděpodobně by se zvýšila i celková
cena, jelikož úrokové sazby se aktuálně pohybují na historických minimech.
Naše společnost sleduje příležitosti
na mnoha trzích v Evropě: v Polsku, na Slovensku, v Maďarsku, Velké Británii, Švédsku
a dalších. Věřím, že některé tyto země nové
jaderné elektrárny stavět budou. Pak by bylo dobré začít stavět v Temelíně, jak bylo původně plánováno, tedy kolem roku 2017. Česko by mohlo využít synergie vzniklé díky
realizaci nového Temelína a stát se centrem
Westinghouse pro obsluhu těchto projektů
ve střední Evropě, včetně částečného využití
hotového dodavatelského řetězce.
Jak pokračují vaše jednání s českými
dodavateli?
Náš projekt AP1000 je navržen tak, že lokální firmy se mohou podílet na všech fázích její realizace – od projektování, přes výstavbu
až po uvádění do provozu. Jednání s českými podniky proto nadále pokračují. V červnu
jsme kupř. uspořádali v Českých Budějovicích
sympozium pro dodavatele s cílem zapojit
do projektu co nejvíce firem z jihočeského regionu. Nedávno jsme se také dohodli s Vítkovice Power Engineering na tom, že postaví maketu jednoho z hlavních modulů, z nichž se
skládá AP1000. Tento testovací projekt umožní strojírenské skupině Vítkovice seznámit se
s technickými a kvalitativními požadavky pro
výrobu modulů a potenciálně se zapojit do našeho globálního dodavatelského řetězce.

Tvůrci
modulárního
projektu AP1000
jej navrhli tak, aby
se na všech fázích
jeho realizace
mohly podílet
i lokální firmy

vel Janík dříve působil jako předseda představenstva ČEZ Bohunice. Nyní vede veškeré aktivity Westinghouse v ČR a podílí se
na jednáních v rámci tendru na výstavbu
III. a IV. temelínského bloku.
Co říkáte na nedávno oznámené odložení termínu, kdy má být rozhodnuto
o dostavbě Temelína?

ký průmysl a českou ekonomiku. Odklady tyto výhody oslabují.
Jaká konkrétní negativa generují?
Pokud odložíte tak velký projekt, ruku v ruce s tím se odkládá související ekonomická
aktivita. To rozhodně nepomůže českému
průmyslu, ani vývoji zaměstnanosti. Pokud

Jakou zpětnou vazbu vyvozujete
z procesu kvalifikace českých dodavatelů?
Z celého procesu máme velmi dobrý pocit. Spousta českých firem je nadšená technologií AP1000 a má chuť se učit něco nového. S některými firmami musíme společně pracovat, aby si osvojily standardy, které

Nový výkonný ředitel Westinghouse
Electric Company v ČR Pavel Janík
globálně používáme. Jedná se zejména o oblasti bezpečnostních standardů, kontroly kvality a administraci kvality. Tento „trénink“ v důsledku povede k rozšíření jejich
kompetencí, což jim zlepší pozici na světových trzích. A to nejen v oblasti jaderného průmyslu, tyto standardy jsou uznávány
i v jiných odvětvích. Některé výrobní závody
v Česku jsou dnes nastaveny pouze na ruské
standardy. My jim dokážeme pomoci s přístupem na západní trhy.

Požadavky na jadernou bezpečnost neustále rostou. Nemáte obavu, že váš design AP1000, který je někdy označován
za revoluční, může být pro evropské orgány a jaderné odpůrce méně přijatelný?
AP1000 je revoluční design zejména z hlediska využití systémů pasivní bezpečnosti.
Nicméně ty jsou už dnes považovány za budoucí standard. Ve skutečnosti se většina
hlavních komponent, jako jsou třeba parogenerátory nebo kontrolní a řídicí systémy, používá už v dnes fungujících elektrárnách. Důležité je, že AP1000 je jediný z designů zvažovaných pro dostavbu Temelína, který má evropskou certifikaci EUR. Vedle toho má jako
jediný předběžné schválení britských úřadů,
licenci amerického regulátora a samozřejmě
licenci v Číně, kde bude první AP1000 uveden do provozu příští rok. Tyto globální reference vytvářejí vysokou míru jistoty, že bude
schválen i v Česku. /mv/

Westinghouse rozšiřuje počet podniků, které by se s ním mohly podílet
na dostavbě Temelína. Ale od některých
firem zaznívá, že v případě Westinghouse se jedná o méně komplexní dodávky,
s menší přidanou hodnotou než v případě rusko-českého konsorcia.
Náš způsob budování dodavatelského řetězce je odlišný. Rozdělení dodávek vychází ze
dvou základních aspektů projektu AP1000,

Vzniká Mezinárodní výzkumné centrum pro reaktor MBIR
Na novém špičkovém projektu
kooperují vědci z Ruské federace,
USA a Francie
Zájem projevují i české firmy, třeba
EGP Invest z Uherského Brodu
Letos v létě vstoupil do realizační fáze projekt na vytvoření Mezinárodního výzkumného centra operujícího s víceúčelovým
výzkumným reaktorem s rychlými neutrony MBIR (MVC MBIR). Reaktor staví společnost GNC NIIAR v Dimitrovgradu, v Uljanovské oblasti.
Příslušné Memorandum o vzájemném porozumění v otázkách vytvoření MVC MBIR
podepsali představitelé státní korporace
ROSATOM, Ministerstva energetiky USA
a francouzského Komisariátu pro jadernou
energii a alternativní zdroje (KAE): náměstek
generálního ředitele a ředitel Divize pro řízení inovací ROSATOM Vjačeslav Peršukov, náměstek ministra energetiky USA Peter Lyons
a ředitel francouzského Ministerstva jaderné
energetiky Christophe Béart.
Po uplynutí 12 měsíců od data podpisu Memoranda a na základě schválených principů,
které má za úkol vypracovat speciálně vytvořená pracovní skupina, ustaví partneři Řídící
výbor MVC MBIR. Jeho členy budou představitelé RF, USA, Francie a dalších zainteresovaných států.
Signatáři memoranda zdůraznili společné
úsilí svých zemí, které jsou lídry světové
jaderné energetiky, zabezpečit maximální úroveň jaderné a radiační bezpečnosti,
ekonomické efektivity a podporovat dlouhodobý rozvoj civilní jaderné energetiky
v zájmu udržitelného a stabilního vývoje
lidstva. Zároveň zdůraznili principiální význam a nutnost těsné a vzájemně výhodné spolupráce při realizaci významných

nadnárodních vědeckotechnických projektů.
„Rusko se hodlá stát globálním lídrem v celosvětovém měřítku, proto jsme pozvali kolegy z USA a Francie, abychom jim nabídli možnost pracovat na unikátním reaktoru s rychlými neutrony, který budujeme z prostředků
Ruské federace,“ prohlásil náměstek generálního ředitele státní korporace ROSATOM
Vjačeslav Peršukov.
Před partnery nyní stojí úkol vypracovat,
posoudit a schválit principy a mechanismy vytvoření a řízení MVC MBIR, přístupy
k utváření společného programu vědeckých
výzkumů, které budou probíhat na unikátním výzkumném zařízení MBIR po jeho dokončení a spuštění na konci tohoto desetiletí.
Peršukov zdůraznil, že koncepce vytvoření
Mezinárodního výzkumného centra, kterou

uplatnit v mezinárodní spolupráci,“ poznamenal náměstek ministra energetiky USA
Peter Lyons.

předložila ruská strana, počítá navíc s možností realizace doplňkových vědecko-výzkumných programů vědců z USA, Francie
a dalších zainteresovaných států na základě
zvláštních dvoustranných smluv.
„Spojené státy jsou společně s Ruskem
průkopníky v používání rychlých reaktorů. Máme bohaté zkušenosti, které můžeme

jektování paroturbínového bloku činí 2,5 mil.
EUR (více než 60 mil. Kč).
„Navázání přímé spolupráce považujeme
za unikátní možnost pro další rozvoj naší společnosti. Už jen samotný projekt MBIR by nám
zabezpečil kontrakty do roku 2019. Kromě
toho se jedná o důležitý referenční kontrakt,
jehož úspěšná realizace nám může otevřít

ZAPOJÍ SE TAKÉ ČESKÉ SUBJEKTY
Na založení víceúčelového výzkumného
reaktoru na rychlých neutronech MBIR se
budou podílet i české firmy. Konkrétně: nedávno speciálně vytvořené konsorcium (jeho členy jsou české firmy Arpo a EGP Invest
a ruská společnost OAO TACMO) dokončuje práce na technickém projektu paroturbínového bloku zařízení s turbínou o výkonu
60 MW, včetně systémů vyvedení výkonu
a teplofikace. V rámci konsorcia je moravská
společnost EGP Invest z Uherského Brodu
exkluzivní projektovou organizací. To je zaznamenáno i v odpovídajících smluvních dokumentech. Celková cena kontraktu na pro-

nové zahraniční trhy,“ uvedl Petr Slačala, ředitel společnosti EGP Invest. „Práce na takových
prestižních projektech, jako je projektování
a výroba multifunkčního výzkumného reaktoru na bázi rychlých neutronů MBIR, nám navíc pomáhá udržovat mladé, talentované experty s technickým vzděláním a pro celý náš
region je zárukou zachování pracovních míst
pro absolventy vysokých škol.“
MULTIFUNKČNÍ VÝZKUMNÝ
REAKTOR NA BÁZI RYCHLÝCH
NEUTRONŮ
Projektování a výroba výzkumného reaktoru MBIR (o tepelném výkonu 150 MW), jehož spuštění je naplánováno na rok 2019, má
za cíl obnovit, modernizovat a rozšířit možnosti sítě ruských výzkumných reaktorů.
Na reaktoru MBIR se kromě realizace širokého spektra výzkumných úkolů (bádání
v oblasti uzavírání palivového cyklu a utilizace aktinidů z jaderných odpadů, výzkumy
perspektivních palivových a konstrukčních
materiálů, stejně jako nových a modifikovaných nosičů tepla, výzkumy chování paliva v nestacionárních a havarijních režimech
provozu apod.) plánuje také výzkum a řešení
aktuálních aplikovaných úkolů, jako jsou výroba izotopů, získávání zkušeností ohledně
modifikovaných látek, využití svazků paprsků neutronů pro medicínské účely, výroba tepelné a elektrické energie atd.
Podle údajů MAAE se dnes po celém světě provozuje cca 240 výzkumných reaktorů.
Dalších cca 360 reaktorů již bylo zastaveno
a vyřazeno z provozu.
Největší počet provozovaných jaderných
výzkumných reaktorů na světě je v Rusku
(62). Následují USA (54), Japonsko (18), Francie (15), Německo (14) a Čína (13). V ČR existují tři výzkumné reaktory: dva v Ústavu jaderného výzkumu v Řeži a jeden školní reaktor
VR-1 na ČVUT v Praze. /pv/

Plasty

Engel přichází s novou generací řízení CC 300
a tím je modulární výstavba a vysoká úroveň
standardizace. Díky těmto aspektům můžeme nabídnout klientovi bezproblémový proces získávání licence a nižší stupeň rizika, že
se stavba zpozdí a prodraží.
Snadno najdete firmy, jejichž dodávky pro
Westinghouse budou velice komplexní a technologicky náročné, zatímco jejich příležitosti u naší konkurence budou méně komplexní.
Důkazem je kupř. naše exkluzivní spolupráce s I & C Energo. Tato společnost by měla roli integrátora kontrolních a řídicích systémů
a byla zodpovědná za jejich instalaci. Dalším
příkladem je výroba mechanických a strukturálních modulů. To jsou opravdu náročné disciplíny, jež vyžadují množství inženýrských
kapacit.
Celkově je naším cílem maximálně využít
místní průmyslové kapacity, a co se týká odhadů celkového podílu lokálních dodávek,
dostáváme se na obdobná čísla, jako náš konkurent.

AREVA dodá
palivo pro jadernou
elektrárnu Gösgen
Francouzská AREVA získala zakázku na výrobu palivových článků pro
5 kampaní v JE Gösgen-Däniken AG
(KKG). Konkrétně dodá 180 palivových článků, a to od roku 2018.

Na veletrhu K 2013 hodlá společnost Engel prezentovat novou generaci řízení. S řízením CC 300 se stává používání
vstřikovacích strojů a integrovaných systémových řešení ještě účinnější, pohodlnější a bezpečnější.
S novým ovládáním vstřikovacích strojů CC 300 vymezuje Engel uživatelské rozhraní mezi člověkem a strojem. Na prvním
místě je člověk a pro něho je určen návrh
netradičního konceptu ovládání. Výsledkem je optimální design ovládacích prvků
a funkcí. Engel si stanovil během vývoje tři
priority:
» zaměření na zákaznicky orientované
funkce
» optimalizace ergonomie
» realizace pomocí nejnovějších
technologií.
FUNKCE STŘIŽENÉ NA MÍRU
S novým konceptem ovládání se mohou vstřikovací stroje a výrobní jednotky
ovládat buď podle úkolů (například výměna formy), nebo podle funkce (například

ovládacího tlačítka stačí ke spuštění stroje i k aktivování různých pohybů. S e-move plní Engel přání svých zákazníků zjednodušit řízení vstřikovacích procesů, aniž
je obětována účinnost a bezpečnost. Jednotlačítkové ovládání vstřikovacího stroje
již není vizí, nýbrž realitou.
K tomu přispívá také úplná integrace lineárních robotů viper a víceosých robotů easix, kterou Engel ve své nové generaci řízení nadále důsledně uplatňuje. Celá
výrobní jednotka se může řídit a sledovat
centrálně na ovládacím panelu stroje. Tímto zaručuje ovládání CC 300 efektivně optimalizovanou souhru mezi vstřikovacím
strojem a automatizací, snižuje časy cyklů, a tím rozhodujícím způsobem přispívá
k vysoké úrovni konkurenceschopnosti.
vstřikování). E-move je nový centrální
ovládací panel, který umožňuje na milimetr přesné a na rychlost citlivé ovládání
pohybů. Jasně defi nované funkce zvyšují
bezpečnost při provádění citlivých pohybů a významně snižují riziko chyb při obsluze. Jednoduché stisknutí inteligentního

ERGONOMIE – INDIVIDUÁLNĚ
A BEZPEČNĚJI
Zrak, vnímání a přizpůsobení jsou klíčovými faktory pro zlepšení ergonomie. Nový displej se postará o lepší čitelnost a také
jednodušší a jasnější navigaci.

Informace a zobrazení jednotlivých stránek displeje lze individuálně přizpůsobit
potřebám uživatele. Jednotlivým funkcím
mohou být přiřazeny hmatově tvarované
ovládací prvky a po přihlášení se ovládací
panel posune automaticky do polohy, která je pro příslušnou obsluhu ergonomicky
optimální.
NEJNOVĚJŠÍ TECHNOLOGIE – SILNÉ,
RYCHLÉ A POHODLNÉ
Díky kapacitní dotykové technologii lze
novým ovládáním obsluhovat stroje podobně pohodlně a citlivě jako chytrý telefon. Bezpečnostní sklo představuje i v drsném prostředí silný a nečistotám odolný
povrch.
Zvyšující se stupeň integrace procesů
a automatizace staví zpracovatele plastů
stále před nové výzvy. S novým ovládáním
CC 300 společnosti Engel jsou zpracovatelé
optimálně vybaveni, aby mohli v budoucnosti snadno naprogramovat, obsluhovat
a mít pod kontrolou složité procesy s vysokou přesností a bezpečností.

Společnost Slovnaft, člen mezinárodní skupiny MOL, začala stavět novou jednotku
na výrobu polyetylenu LDPE4. Její vybudování je součástí rozsáhlých investic v oblasti základních plastů, které by měly do roku
2015 dosáhnout více než 300 mil. eur.
Náklady na výstavbu samotné linky
LDPE 4 přesáhnou 200 mil. eur. Rekonstrukce etylenové jednotky, která zpracovává benzíny a plyny, z nichž se vyrábějí suroviny určené především pro výrobu
polyetylenu a polypropylenu,výstavba přidružené logistické infrastruktury v podobě skladovací nádrže etylenu a sil na skladování polyetylenu a balicích linek si vyžádají dalších zhruba 100 mil. eur.
„Očekáváme, že nová linka nákladově
zefektivní výrobu, sníží spotřebu energií
a tvorbu emisí a že díky širšímu a kvalitativně hodnotnějšímu produktovému portfoliu nám umožní oslovit i nové zákazníky
na nových trzích. Tato investice posilní konkurenceschopnost Slovnaftu a v konečném
důsledku tak přinese mnohé přímé i nepřímé pozitivní efekty pro celé Slovensko,“
uvedl Oszkár Világi.
Nová jednotka LDPE4 nahradí 7 starších linek a bude vyrábět polyetylen o nízké hustotě. Ten je základem pro široké spektrum produktů, například pro potravinářské a zemědělské fólie, hračky, izolace a další materiály

používané ve stavebnictví. Výsledkem výrobního procesu je granulát, který následně
zpracovávají odběratelé. Po spuštění nové
výrobní linky vzroste roční kapacita výroby

to důkaz investic do našich členských firem
s cílem zajistit nám dlouhodobý celosvětový
úspěch,“ uvedl Zsolt Hernádi, předseda představenstva a generální ředitel skupiny MOL.

Zahájení stavby nové jednotky na výrobu polyetylenu LDPE4
polyetylenu ve Slovnaftu o 40 000 tun a dosáhne tak celkových 220 000 tun.
„Tato významná investice posilní naši strategii růstu a společnosti Slovnaft a skupině
MOL zároveň poskytne příležitost na další
posilnění konkurenceschopnosti a udržení
vedoucí pozice na středoevropském trhu. Je

Jednotku na výrobu polyetylenu ve Slovnaftu postaví konsorcium sesterských firem Tecnimont z Itálie a Tecnimont Planung und Industrieanlagenbau z Německa,
přičemž obě fi rmy jsou dceřinými společnostmi Maire Tecnimont SpA, holdingové společnosti skupiny Maire Tecnimont.

Tato skupina je předním mezinárodním
hráčem v oblasti projektování a výstavby
(E&C), technologií a licencování, energetiky a specializuje se především na odvětví
uhlovodíků.
Pierroberto Folgiero, generální ředitel skupiny Maire Tecnimont, řekl: „Tímto projektem potvrzujeme naše výjimečné zkušenosti v oblasti petrochemie, protože Tecnimont
je součástí historie polyolefinových technologií. Zároveň dále posilujeme naši přítomnost v regionu střední a východní Evropy,
kde naši pozornost zaměřujeme na podporu vývoje odvětví petrochemie a hnojiv, přičemž využíváme know-how a patentované
technologie skupiny Maire Tecnimont. Z tohoto hlediska jsme hrdí na to, že sehráváme
roli jednoho z klíčových hráčů v nejvýznamnější investici v tomto regionu.“
Logistickou infrastrukturu vybuduje německá společnost TALKE. Je jedním z předních světových poskytovatelů logistických
služeb a logistického poradenství pro chemický a petrochemický průmysl v zemích
Evropy, Perského zálivu a Asie. „Tento logistický provoz představuje první projekt, který
na Slovensku zrealizujeme,“ podotkl Christoph Grunert, ředitel divize Logistics Europe
společnosti TALKE. „Stejně tak jde o jeden
z našich největších evropských stavebních
projektů do dnešního dne,“ dodal.

 Zpočátku vyráběl syntetická
barviva
 V současnosti jde o mezinárodní
chemický podnik s více než 110 000
zaměstnanci
Společnost Bayer byla založena v roce
1863, letos tedy slaví 150 let. „To, co začalo jako malá, ale inovátorská továrna na barviva v německém Wuppertalu,
je nyní globálním podnikem s více než
110 000 zaměstnanci,“ vysvětlil výkonný
ředitel firmy Bayer Marijn Dekkers. „Vynálezy společnosti Bayer už 150 let neustále pomáhají zlepšovat kvalitu života lidí i zvířat. Tato velká tradice je také naším
závazkem do budoucna – zcela v souladu
s posláním firmy Bayer: Věda pro lepší život,“ dodal.
Bayer zpočátku vyráběl syntetická barviva, ale v průběhu let sortiment výrobků významně rostl. V roce 1881 se z firmy
stala akciová společnost Farbenfabriken
vorm. Friedr. Bayer & Co. a vyvinula se
v mezinárodní chemický podnik. Během

své expanze Bayer v roce 1912 přemístil
své sídlo do Leverkusenu. Po první světové válce, v roce 1925, se stal součástí konsorcia I. G. Farbenindustrie AG. Jako nezávislá společnost s názvem Farbenfabriken Bayer AG byla obnovena v roce 1951.
Změny nabraly významně na rychlosti po 125. výročí Bayeru v roce 1988. Svoji pozornost více zaměřil směrem k hlavním činnostem, což mělo za následek prodej dceřiné společnosti Agfa v roce 1999.
V roce 2005 pak Bayer oddělil některé
části svého tradičního chemického byznysu pod názvem Lanxess. V tomto období systematicky expandovalo podnikání v oblasti zdravotní péče, zemědělství a přírodních věd, a to zejména akvizicí Aventis CropScience (2001) a Schering
AG (Berlín 2006).
NOVÉ MA TERIÁLY PŘISPÍVAJÍ
K OCHRANĚ PŘÍRODNÍCH ZDROJŮ
V oblasti high-tech materiálů mají polyuretanové pěny, objevené ve 30. letech
minulého století, a vysoce kvalitní polykarbonáty (Makrolon), patentované v roce 1953, čím dál širší možnosti použití.

Tyto inovativní materiály od Bayer MaterialScience výrazně přispívají k ochraně
přírodních zdrojů a ochraně klimatu. Například polyuretanové pěny se používají
k izolaci budov, a tím se snižuje množství
energie potřebné k jejich vytápění či kli-

matizaci. Lehké materiály z polyuretanových pěn nebo z polykarbonátů pomáhají
vyrábět lehčí automobily, čímž se snižuje spotřeba pohonných hmot. Jsou to také nátěry z alifatických polyuretanů, díky
nimž lze majetek chránit podstatně déle,
než tomu bylo v minulosti. Moderní nátěrové systémy jsou schopny odolat rozmarům
počasí a dodat lesklý vzhled automobilům,
lodím, vagónům nebo větrným turbínám.

„Produkty společnosti Bayer se staly
pro náš život nepostradatelnými,“ zdůraznil Marijn Dekkers. Jedním z příkladů je Aspirin, který přišel na trh v roce
1899 a zůstává dodnes jedním z předních produktů společnosti Bayer. Během desetiletí vyvinuli jeho pracovníci průkopnické účinné látky na léčbu
infekčních, tropických a kardiovaskulárních onemocnění. Dnes se farmaceutický výzkum v divizi Bayer HealthCare soustředí zejména na obor kardiologie, oftalmologie, hematologie, onkologie, péče o zdraví žen a diagnostické
zobrazování.
Da lší m oh n iskem zájmu v ýzk u mu
společnosti je zemědělství. Dnes je divize Bayer CropScience leaderem v tomto oboru téměř na celém světě. I v této
oblasti je úspěch založen na inovacích
– nejen chemických a biologických produktech na ochranu rostlin, které nabízejí udržitelná řešení, ale také vysoce
kvalitní osivo. K tomu patří ještě široká
škála produktů a služeb pro domácnost
a zahradu a pro použití v různých oblastech zemědělství.
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Autosalon TT
Náš test: Škoda Octavia Combi 1.6 TSI

DuPont pomáhá
automobilkám
snižovat spotřebu
a emise

Vtipně řešené praktické detaily
Vůz jako ušitý pro milovníky
rychlé jízdy

Inovativní technologie a materiálová řešení vedoucí k odlehčování automobilů, snížení emisí a spotřeby paliva – to jsou momentálně
prio ritní témata pro DuPont Performance Polymers R&D. Jako příklad
úspěšných aplikací z poslední doby
by mohly posloužit olejové vany pro
nákladní vozy vyrobené z materiálu DuPont Zytel PA66: jsou až o 6 kg
(o 50 %) lehčí než hliníkové vany,
které nahrazují. Dalším příkladem je
technologie termoplastických kompozit kombinující vysokou pevnost,
tuhost a úsporu hmotnosti u nosných komponent karoserie, odpružení podvozku a dílů v motorovém
prostoru.
Všechny tyto technologie budou
k vidění v expozici DuPonta na veletrhu K 2013, který se uskuteční
v německém Düsseldorfu od 16. do
23. října.

Slovnaft zahájil výstavbu výkonné jednotky na výrobu polyetylenu

Bayer slaví 150 let existence

AREVA tuto jadernou elektrárnu postavila a od jejího zprovoznění v roce 1979 pro ni rovněž vyrábí palivové
články. Skupina v současné době dovybavuje a také zdokonaluje technologie
řízení a kontroly reaktoru s využitím
digitálního systému TELEPERM ® XS.
„Tato smlouva posiluje pevný vztah
vyvinutý mezi Gösgen-Däniken AG
a AREVOU. Tím, že dodává služby
v oblasti paliva i řízení reaktoru, potvrzuje konkurenceschopnost své integrované nabídky a posiluje svou
pozici dodavatele pro jaderný průmysl ve Švýcarsku,“ vysvětluje Guillaume Dureau, Senior Executive Vice
President Front End AREVA Business
Group. /ag/
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České firmy se nadchly pro technologie AP1000
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Spin coater FR10KPA
nanáší vrstvy materiálu
s opakovatelnou
přesností
Plně automatické zařízení pro nanášení
tenkých vrstev materiálu, zvláště pak foterzistů, polyimidů, sol-gelů a laků, nově
nabízí společnost LOT Quantum Design.
Spin coater FR10KPA umožňuje při nanášení vrstvy přesně a opakovatelně řídit její tloušťku, a to při aplikaci na substrátech
z mědi, křemíku, skla a plastu.
Vzorková komora spin coateru FR10KPA
má průměr 26 cm a je vyrobena z nerezu.
Umožňuje tedy vložení velkých a těžkých
vzorků, které jsou drženy zabudovaným
vakuovým systémem. Systém dále obsahuje bezpečnostní zámky a jednoduchý
software pro ovládání spin coateru.
Nabídka společnosti LOT Quantum Design čítá přes 4000 výrobků, které pokrývají širokou škálu aplikací od měření
a detekce světelného záření přes spektroskopii až po pokročilé měřicí systémy
různých fyzikálních veličin. Společnou
charakteristikou produktů společnosti je
jejich modulární uspořádání, které umožňuje přizpůsobit konečný výrobek požadavkům zákazníka.

Provedení Octavie Combi třetí generace pokračuje ve své tradici započaté v roce 2005, kdy se o ní i v hodně kritických
zahraničních médiích začalo hovořit ja-

Ke kombíku Škody
Octavia patří už tradičně
střízlivý nadčasový
design, který vozu velmi
sluší.

snadné zabezpečení nákladu. K pohodové
manipulaci s nákladem ještě patří možnost
elektrického ovládání zadního víka z výbavy na přání.
Konstruktéři vycházeli z přizpůsobené modulové platformy MQB koncernu
Volkswagen pro vozy s motorem vpředu napříč, která snižuje náklady, po konstrukční stránce u ní není problém měnit
základní rozměry, a tím i architekturu vo-

zu. Obdobně jako u základního modelu
Octavia se splývající zádí je rovněž u vozu Combi přední náprava typu McPherson s trojúhelníkovými rameny a zadní
kola jsou uchycena na vlečených ramenech propojených torzní příčkou, nebo
je použita náprava víceprvková (Multilink), uplatněná v případě vozu Combi

ko o ideálním automobilu pro rodinu. Při
délce zvětšené oproti předchůdci o 9 cm
na 4,66 m a s rozvorem 2,68 m (+10 cm),
působí jako velice kompaktní vůz, takže
na první pohled by jenom málokdo byl
ochoten uvěřit, že pro přepravu nákladu
je k dispozici prostor téměř 1,8 m 3.
Už základní objem zavazadelníku je 610
litrů a nám se do něj vešly tři velké kufry
a tři menší zavazadla na kolečkách. Také
manipulace s převáženými předměty je díky velkému vstupnímu otvoru s rozměry
107 × 107 cm a při výšce prahu 63 cm, bezproblémová. K tomu je nyní možné sklopit
opěradla zadních sedadel pohodlně zezadu zmáčknutím páčky na boční stěně a ložnou plochu prodloužit ze 105 až na 180 cm.
Vtipně je také řešená variabilní podlaha,
a také celá řada praktických detailů pro

Kde jsou ty časy jednoduché přístrojové desky, kterou nyní naplnily ovladače
řady přídavných funkcí. Ale trochu technicky nadaný řidič si rychle zvykne

Škoda Octavia Combi:
Motor
Objem (cm3)
Výkon (kW/min–1)

132/5100
250/1250
4,66

Zavazadl. prostor (l)

610–1740

Max. rychlost (km/h)

229

Zrychlení 0–100 km (s)

7,5

Spotřeba – norma (l/100 km)

6,1

Emise CO2 (g/km)

141

spotřeba byla 8,6 l/100 km. Kdo ale dbá
na nízkou spotřebu, má u Octavie možnost sáhnout po některém z úsporných
naftových motorů s technikou com mon
rail 1,6 TDI a 2,0 TDI ve výkonových variantách od 66 do 110 kW, kde norma počítá
se spotřebou 3,8 až 4,5 l/100 km.
Je třeba dodat, že námi testovaná Octavia Combi v té nejvyšší výbavě byla doplněna celou řadou položek z nabídky
na přání (kola z lehké slitiny s pneumatikami 225/45 R17, kožené čalounění, elektrické ovládání sedadel, panoramatická
posuvná střecha atd.), která se týkala také celé řady asistenčních systémů. Berme to tak, že továrna se snaží v testovacích vozech ukázat, jaké systémy může
nabídnout a vyzkoušet si jejich ovládání.

Zadní víceprvková náprava vozu Octavia

Ř4 benzín
1798

Toč. moment (Nm/min–1)
Délka vozu (m)

Čisté je zpracování obrovského
variabilního prostoru pro náklad se
základním objemem 610 litrů
Nedej bože, aby se nám všechny do vozů
nastěhovaly.

Elektromobily u Audi ano, ale o něco později
Co dál, se rozhodne v roce 2014
Na programu je hybridní pohon
V souvislosti s ochranou životního prostředí hovoří u Audi o modelech g-tron
poháněných zemním plynem a modelech
e-tron, které se týkají elektromobilů a vozů s hybridním pohonem. Ale jak se

uka zuje, ne každý dosud automobilkou
předvedený „tron“ se bude vyrábět v sérii.
K prvním krokům nového šéfa výzkumu Wolfganga Dürheimera patřilo stopnutí plánovaného uvedení supersportovního vozu R8 e-tron. Těch 10 vyrobených kusů je nyní určeno k testování
a získávání poznatků pro další vývojové
práce. Otázkou je i budoucnost modelu
A1 e-tron. Kolem 80 těchto elektromobilů

Spin
coater FR10KPA
Hlavní
výhodyumožňuje
zařízení:
při nanášení vrstvy přesně
» robustní design,
a opakovatelně
řídit její tloušťku

nerezová konstrukce
» zabudovaný vakuový
systém
» plně automatické
ovládání
» jednoduchá a rychlá
údržba

s benzínovým motorem 1,8 TSI, který
jsme měli pro test k dispozici.
I když jsme si již dříve ověřili, že při běžných podmínkách jízdy nelze o rozdílu
v chování vozů s jednou či druhou nápravou hovořit, dá se ale předpokládat, že její náročnější víceprvkové provedení dává vozu rezervy pro dynamickou jízdu
ve složitějších pasážích silnice a může zajistit i vyšší komfort, např. při větším zatížení vozu.
Použitý benzínový motor 1,8 TSI pro
pohon předních kol byl z hlediska maximálního výkonu 132 kW dosazen na vrchol nabídky hnacích agregátů řady Škoda Octavia v době jejího uvedení na trh.
Aktuálně ho již trumfne nová Octavia RS
s motorem 2,0 TSI o výkonu 162 kW. Moderní čtyřválec přeplňovaný turbodmychadlem a s přímým vstřikem paliva má
příznivé výkonové charakteristiky pro
dynamickou jízdu, přitom jeho chod je
vysoce kultivovaný (i využitím vyrovnávacích hřídelů). Vůz s tímto motorem
je jako ušitý pro milovníky rychlé jízdy
a jeho zrychlení z klidu na stovku během
7,5 s to jenom potvrzuje.
Konstruktéři tohoto motoru vzali samozřejmě v potaz řešení, která vedou
k jeho vyšší účinnosti, takže spotřeba 6,1
l/100 km (/141 g CO2/km) je určitě akceptovatelná. Protože je ale výsledkem, který vzešel z ne zcela reálného režimu jízdy
deklarovaného normou, spotřebu během
našeho testu v obvyklém mixu provozních podmínek na našich silnicích vyhodnotil palubní počítač 7,8 l/100 km. A to
v paměti počítače uložená dlouhodobá

Ještě letos se začne s prodejen modelu A3 g-tron, který má pod podlahou
zavazadelníku dvě tlakové nádoby, každou pro 7 kg plynu

s prodlouženým dojezdem (Range Extender) se použije k ověřování až do konce roku 2014, a teprve poté padne rozhodnutí,
co dál.
U Audi se nyní více zaměří na hybridní pohon, který bude patrně dlouhodobějším řešením, nežli se původně
předpokládalo. Na podzim příštího roku by měl vyrazit do světa Plug-in hybrid A3 Sportback e-tron, údajně s čistě elektrickým dojezdem 50 km, spolu s jednou nádrží benzínu pro 1,4litrový motor TFSI by měl ujet asi 940 km.
Koncem rok u př ijde na trh 5dveřo vý A3 g-tron, což je první model Audi
s pohonem na plyn, který umožní jízdu v CO2 neutrálním procesu. Ten dovolí již spuštěné výrobní zařízení v severoněmeckém Wertle, kde se energie
z větrné elektrárny využívá k elektrolýze vody a takto získaný vodík v následné reakci s CO2 (metanizace) vytvoří syntetický zemní plyn pojmenovaný e-gas.
Podle Audi nabízí e-gas a g-tron nejčistší jízdu na delší vzdálenosti, g-tron je proveden jako bivalentní, kde s plynem ujede
asi 400 km, s benzínem dalších 900 km.
Palivo e-gas dodá závod ve Wertle do distribuční sítě ve stejném množství, které si
zakoupí majitelé vozů g-tron.

Sériová výroba tohoto supersportovního Audi R8 e-tron byla zatím odsunuta
na neurčito

Elektromobily v Číně
BM W n á sle duje př í k l adu koncernu Daimler, který s čínským partnerem BYD (Build Your Dreams) vytvořil značku Denza pod níž spadá vývoj
a výroba elektromobilů v ČLR. Mnichovská automobilka vsadila při výběru partnera na výrobce automobilů

Brilliance a vzniklé elektromobily hodlá v Číně nabízet pod značkou Zinoro.
Zatím ale elektromobily nemají v Číně na růžích ustláno. Přes velkou snahu úřadů je zájem o elektromobily zatím stále minimální. V zemi jich údajně
jezdí asi 30 000.

www.techtydenik.cz
20tt13.indd 15

27.9.2013 19:59:01

19tt17 POKO.indd 25

20.9.2013 17:42:05

ENERGY AND HEAT SUPPLY

PLASTIC industry

TT MOTOR SHOW

Current information on the development of
the Czech power and heat supply industries,
journalistic analyses, chapters dedicated to
fossil and alternative fuel sources, nuclear
energy, heat and energy consumption and
domestic and international trends in this field.
This section is included in each issue of TT.

Innovations and trends in the concepts for
plastic forming machines, new materials and
additives, tools and moulds for plastic production in the individual industrial branches,
composite materials, the chemical industry
and news from home and abroad. This section
is included in each issue of TT.

News from the world of passenger and
utility vehicles and their accessories,
technical parameters, tests, reviews
and reports from international exhibitions. This section is included in each
issue of TT.
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Řezné nástroje a upínání
14/ NOVÝ
DRAGONSKIN
PRO FRÉZOVÁNÍ
Společnost WNT
navazuje na úspěšnou
řadu Dragonskin pro
soustružení

Firma, kde „inovace nikdy
nekončí“

Management nástrojů
Walter Multiply

Nové produkty nejlépe
vznikají v tandemu se
zákazníkem
18/ VIRTUÁLNÍ
ZPROVOZNĚNÍ
Simulační nástroj MCD
přináší úsporu času i peněz

Společnost Seco přidala
nové funkce

Technologie
forem

Temperační
technika

Chladicí
technika

Technologie
vody

Také letos jsme navštívili
úspěšného českého
výrobce monolitních
rotačních nástrojů

Servis

30/ STROJE MAZAK
A NÁSTROJE
WALTER
Seminář s praktickými
ukázkami obrábění oceli
a litiny

gwk Gesellschaft Wärme Kältetechnik mbH
Scherl 10 · D-58540 Meinerzhagen
Tel.: +49 2354 7060-0 · Fax +49 2354 7060-156
info@gwk.com · www.gwk.com

„Firma jde buď nahoru,
anebo dolů. Je omyl
si myslet, že lze udržet
status quo.“

22/ NOVINKY
V SYSTÉMU
EDGECAM

Rozhovor s Ing. Petrem Benešem, MBA, čtěte na str. 8–11

29/ ANKETA

Hrubovací technologie
Waveform i pro
multifunkční stroje
27/ PRODUCTIVITY+
ACTIVE EDITOR
PRO
Generátor měřicích cyklů
pro obráběcí stroje

Softwarová řešení
pro multifunkční CNC
obráběcí stroje

str. 19–28

Zastoupení pro Českou a Slovenskou
republiku: Ing. Jiří Rejhon, CSc.
tel.: +420 602 208 202
e-mail: jiri@rejhon.cz
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PLASTIC PROCESSING
TECHNOLOGies
An independent supplement in A4 format
which entered its 20th year in 2014. It is published bi-annually in an increased print run
on the occasion of the Chemplast Nitra, MSV
or Plastex Brno, FAKUMA and K trade fairs. It
provides a summary of the current state of affairs in the field of plastic moulding machines
and their accessories, production technology,
materials and software. It is also dedicated to
the detailed presentation of the research and
development in this area.
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Po celém světě.
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Systémové chlazení a temperace.
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CUTTING TOOLS AND CLAMPING
An independent supplement in A4 format.
It comes out once per year in an increased
print run and is distributed both independently and as a supplement to the Technik
magazine. It is dedicated to the detailed
presentation of the field of cutting tools for
abrasive jet machining and clamping. As well
as a summary of the product range, it also
includes company profiles and the results of
research and development in this field.

DENNĚ

Cena: 49 Kč / 1,80 €

000_obal_KVSW01.indd 1

16.2.15 12:41

CONSTRUCTION
AND PRODUCTION SOFTWARE
An independent supplement in A4 format.
It comes out once per year in an increased
print run and is distributed both independently and as a supplement to the Technik
magazine. It provides a detailed overview
of current offers in the field of production
software support from construction to the
entire life cycle of the product.

červen 2015
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Unikátní exponáty na největší
české výstavě 3D technologií
V návaznosti na ohromný úspěch výstavy „Svět
3D technologií“, kterou
společnost MCAE Systems uspořádala loni
ve spolupráci se svými
partnery na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně, se tato událost letos dočká svého
zopakování pod názvem
„MCAE 3D expo / Svět
3D technologií“ – s novými exponáty a v ještě
větším měřítku.
Výstavu „Svět 3D technologií“ v pavilonu A1 brněnského výstaviště loni v září navštívilo více než třicet tisíc lidí, kteří se zde měli možnost
podrobně seznámit s celou řadou zajímavých projektů českých firem, při jejichž vývoji byly využity nejmodernější
3D technologie.
Působivé exponáty ilustrující využití špičkové aplikace

robotů, 3D tisku, 3D skenování, modelování a obrábění,
se na Mezinárodním strojírenském veletrhu 2015 dočkají
ještě větší plochy. Přislíbeno
je například vystavení sportovního automobilu R200
od firmy Hoffmann & Novague, jehož inspirací byla legendární závodní škodovka, anebo unikátní obojživelný vůz Amphicar. Do zákulisí

svého vývoje a výroby necha- na živých ukázkách prezenjí po boku MCAE Systems
tovat například skenovánahlédnout například sponí pro účely plastické chilečnosti SVOTT, Moravská
rurgie, 3D tisk protéz, simodelárna, MB Tech Bohemulace obrábění robotem
mia, ING Corporation a mno- včetně high-speed cuttinhé další.
gu a množství specializovaných průmyslových aplikací – zejména v automobiloŘada specializovaných
vém průmyslu.
aplikací

Zúčastnění odborníci budou po celou dobu veletrhu

Japonský „veletrh naruby”
se vrátil do České republiky
Pražská pobočka japonské vládní agentury
JETRO za podpory agentury CzechIncest včera v rámci MSV uspořádala poněkud
neobvyklou výstavu, vystavovatelé na ní totiž nepředváděli zboží, které vyrábějí a chtěli by je prodat, ale
naopak zboží, jež by potřebovali dodat. JETRO již tradičně tento veletrh naruby

organizuje na různých místech po celém světě, především pak v zemích Asie.
Od roku 2004 se tento veletrh objevuje také ve střední
Evropě, protože právě v této
době začaly japonské společnosti rozšiřovat v tomto regionu výrobu. V loňském roce se tato akce konala v Budapešti (uskutečnilo se 172
setkání) a Bukurešti (113

setkání), letos opět v Budapešti, dále ve Vratislavi a nyní i v Brně. Ze statistik agentury JETRO přitom vyplývá,
že 18 – 36 % schůzek vyústí
v úspěšnou spolupráci.
„Brněnského veletrhu se
účastní 15 japonských firem působících v České republice, Maďarsku, Velké
Británii, Německu, Rumunsku, Nizozemsku a Belgii

www.technickyportal.cz
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chvíle uvolnění do veletržního shonu vnesla úterní industry night
s účastníky soutěže
zlatá medaile a dalšími
významnými hosty. její součástí byl i koncert
skupiny elko Band.

Simulace:
3D model srdce, který
realisticky reprodukuje jeho
mechanické a elektrické
chování

Pokračování na str. 7
a 42 potenciálních dodavatelů z České republiky, Německa, Polska, Slovenska,
Maďarska a Slovinska,“ vyjmenoval země, v nichž firmy, které se této neobvyklé
akce zúčastnily, sídlí, Tadaši Murakami, ředitel agentury JETRO. „Do České republiky se výstava komponentů vrací po více než
desetileté odmlce a zaznamenali jsme poměrně velký
zájem, jak ze strany vystavovatelů, tak u dodavatelů,“ dodal Tadaši Murakami.
Pokračování na str. 7

Rozhovor:
„Dobrý lékař, a zvláště
onkolog, musí být i dobrým
psychologem,“ říká přednosta
Kliniky radiační onkologie
prof. Pavel Šlampa
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MSV DAILY

Medical Device

Official "trade fair news" from the International Engineering Fair in Brno. A daily
edition for the entire period of the trade fair
featuring news for visitors and exhbitors,
plus one zero edition which comes out approximately 3 weeks before the event starts.
The publication is distributed daily at the
exhibition centre's gates to all of the trade
fair's exhibitors and visitors.

An independent magazine issued bi-annually starting in 2014; it follows on from the
successful special TT supplement which
was published under the name "Medical
Production" for five years. It presents the
research, development and production of
healthcare and laboratory devices. The
magazine is mainly distributed independently directly to its target group but also
features as a supplement in the Technik
magazine.

TECHNICAL PORTAL
This internet portal located at www.technickyportal.cz has been operational since
2014 and it is a joint project between the
Technical Weekly, Technik and Medical Device magazines. It features technical news,
invitations to events, company presentations, series, videos and information about
the magazines and their editorial teams,
including previews of upcoming editions
and a complete archive, all of which can be
found on the portal every day.

