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Časopis s 64letou tradicí se zaměřením na průmyslovou praxi.
Nosnými tématy jsou strojírenství, včetně softwarové podpory od návrhu
po ﬁnální produkt, řídicí a automatizační systémy, výroba a zpracování plastů,
energetika a distribuční sítě, teplárenství. Časopis sleduje vývojové trendy
v průmyslu a aktuálně na ně reaguje. Tradičně se rovněž věnuje výzkumu
a vývoji na odborných technických školách všech stupňů a ve specializovaných
výzkumných centrech. Elektronická verze Technického týdeníku je součástí
webového portálu TECHNICKÝ PORTÁL.CZ, který přináší aktuální denní
technické zpravodajství.

» Letošní MSV byl nejúspěšnějším

od roku 2008, s rekordní návštěvností

Mezinárodní strojírenský veletrh v Brně, v pořadí 58., je již minulostí. Vydařil se. Zúčastnilo
se jej 1711 firem (nejvíce od roku 2012), které obsadily čistou výstavní plochu o rozloze
přesahující 44 000 m2, což je nejvíce od roku 2008. Brněnské výstaviště hlásilo, že je
„vyprodáno“ již několik měsíců předem. Veletrh zaznamenal také rekordní návštěvnost,
zavítalo na něj přes 80 000 lidí. Takový zájem o MSV nebyl posledních 7 let.
V Brně byl znát optimismus výrobců, kteří investovali do inovací. Zvýšená návštěvnost i chuť nakupovat byla odrazem růstu
poptávky po nových průmyslových řešeních a technologiích. Hlavním tématem byl
Průmysl 4.0 a nastupující 4. průmyslová revoluce, která byla na veletrhu přítomna již
i konkrétními exponáty.
Mimořádně vysoká byla letošní účast zahraničí. Podíl jeho vystavovatelů poprvé
v historii dosáhl 50 %. Zástupci firem přicestovali ze 35 zemí světa, největší zastoupení
měly Německo, Čína a Slovensko. Zahraniční
zájemci dorazili z více než 50 zemí a jejich podíl na celkové návštěvnosti přesáhl 10 %.
Partnerskou zemí MSV 2016 byla Čína,
která své prezentaci věnovala mimořádnou pozornost. Ve dvou „čínských“ pavilonech a v dalších samostatných expozicích se
představilo celkem 150 předních čínských
společností. K největším patřily expozice
China Railway, Šanghaje, CMEC či provincie Če-ťiang. Oficiální expozice otevřely také
Korea, Indie, Francie, Německo, Slovensko
nebo Rusko.
Veletrh byl opět důležitým místem setkávání politiky a businessu. První den jej navštívili téměř všichni naši nejvyšší ústavní činitelé
– prezident republiky Miloš Zeman, předseda
Senátu Parlamentu ČR Milan Štěch, předseda
vlády Bohuslav Sobotka, vicepremiér a ministr financí Andrej Babiš či ministr hospodářství Slovenské republiky Peter Žiga.
Součástí MSV byly oborově zaměřené specializované veletrhy: Mezinárodní veletrh
obráběcích a tvářecích strojů IMT, Mezinárodní slévárenský veletrh FOND-EX, Mezinárodní veletrh svařovací techniky WELDING,
Mezinárodní veletrh plastů, pryže a kompozit PLASTEX a Mezinárodní veletrh technologií pro povrchové úpravy PROFINTECH.
Zvýrazněným tématem byl bienální projekt
AUTOMATIZACE a pozornost vzbudily rov-

něž tematické výstavy věnované progresivním oborům robotiky nebo 3D tisku.
INTEGRACE VÝROBNÍCH
TECHNOLOGIÍ POKRAČUJE
Svým dílem k pestré veletržní přehlídce přispělo i naše vydavatelství Business Media CZ,
které připravilo rozsáhlou expozici s názvem

MSV 2016
Multifunkční obrábění. Pokusili jsme se tímto
veletržním počinem zareagovat na trend stále
se stupňujících nároků na vysokou produktivitu výroby a současně i schopnost obrábět těžko obrobitelné materiály a složité tvary dílců.
Mnoho strojírenských dílců je dnes nutné
dokončovat více technologickými operacemi. To vyvolalo evoluci, během níž došlo k integraci více výrobních technologií do jednoho
stroje. Mezi těmito stroji dnes dominují ty, které jsou schopné v jednom pracovním prostoru
integrovat plnohodnotné soustružení a frézování. A právě taková zařízení, v několika případech dokonce doplněná i roboty, byla v pracovním nasazení k vidění na našem stánku.
NOVINKY PRO ADITIVNÍ
A HYBRIDNÍ VÝROBU
Zajímavou novinku představila společnost
Kovosvit MAS, která se v příštím roce chystá vstoupit na trh výrobních technologií pro
additive manufacturing (AM). Nový stroj bude disponovat 5 řízenými osami pro technologii navařování kovu a také 5 osami pro ob-

rábění vnitřních a vnějších tvarových ploch.
Bude se tedy jednat o stroj z kategorie hybrid manufacturing (HM), tzn. kombinující plnohodnotnou generickou technologii (navařování kovu) a plnohodnotnou subtraktivní
technologii pomocí frézování v 5 osách.
Hlavní výhodou této technologie je její relativně nízká cena, na dílci vytvořeném touto technologií dosahují náklady 25–30 % ceny nákladů konkurenčních technologií pro
AM (3D tiskárny na principu SLS, DMLS a podobné, které spékají kovový prášek po vrstvách pomocí laserového paprsku nebo elektronového svazku) nebo HM (stroje kombinující v jednom pracovním prostoru technologii
navařování kovu, zpravidla pomocí techniky Laser Cladding nebo techniky DMLS
s obráběním).
Pěknou ukázkou tohoto trendu byl rovněž
svářecí robot na výrobu 3D dílců za použití
svářecího drátu, který se nacházel v expozici
firmy Valk Welding. Na počátku jeho vývoje
byla úvaha, že pokud 3D tiskárny mohou vytvořit 3D produkt tím, že správně spojí dohromady plastová vlákna, mělo by něco na stejném principu fungovat i pro svářecí roboty.
ROBOTIZACE V MALÉM I VELKÉM
Výrobní procesy dnes musejí být schopny
pružně reagovat na rychlé změny na trhu. To si
žádá intenzivnější spolupráci mezi lidmi a roboty, mezi automatizačními ostrůvky a dokonce i mezi výrobními závody. Ukázky spolupráce robot–člověk nabídlo na letošním veletrhu
již více firem, například ABB, která představila
svého kolaborativního robota YuMi.
Společnost KUKA byla za svoji mobilní platformu s kolaborativním robotem LBR iiwa
dokonce oceněna zlatou medailí MSV. Tato platforma umožňuje robotu vyhovět požadavkům kladeným na průmyslové roboty
v souvislosti s koncepty chytrých továren budoucnosti. Maximální flexibilita a mobilita,

možnost zcela autonomní navigace v prostoru, přesnost a snadné ovládání, volně aplikovatelný a modulární systém umožňující bezpečnou spolupráci robotů s lidmi – díky těmto vlastnostem je možno pracovat s novými
technickými řešeními, která mění současná
dogmata při použití průmyslových robotů.
Průmyslové roboty se ale samozřejmě
uplatňují i tam, kde jde především o vyvinutí velké síly. Japonský FANUC na letošním strojírenském veletrhu představil robota, který v tomto ohledu předčí všechny
ostatní. Nejsilnější robot na světě se jmenuje
M-2000iA/2300 a v expozici firmy si pohrával s plně vybaveným automobilem.
3D TISK BYL OPĚT
NEPŘEHLÉDNUTELNÝ
Technologie 3D tisk se již na MSV velmi
dobře zabydlely. Expozice prezentující to nejnovější z tohoto odvětví jsou rok od roku rozsáhlejší a zaslouženě přitahují značnou návštěvnickou pozornost. Letos tento trend potvrdil rozsáhlý stánek společnosti MCAE Systems v pavilonu Z.
3D tiskárny se používají již mnoho let, ale co
se týká jednoduchosti procesu návrhu, zpracování a možnosti vytvářet reálné prototypy, které odpovídají skutečným finálním produktům a zkracují tak čas potřebný k uvedení produktu na trh, nastává revoluce až nyní.
Děje se tak díky 3D tiskárně Stratasys J750,
kterou na český a slovenský trh uvádí společnost MCAE Systems. Tato 3D tiskárna je jediná
na světě, která vyrábí plnobarevné, multimateriálové prototypy a součástky v rámci jedné
tiskové úlohy a eliminuje tak časově náročné
procesy, zrychluje koncepční vývoj produktů,
design i rozhodování a termíny dodání.
Hned v sousední expozici společnosti Misan se nacházela další pozoruhodná nová
technologie z oblasti aditivní výroby: stroj
Concept Laser M2 cusing Multilaser. Jedná se
o systém pro aditivní výrobu laserovým spékáním práškových kovů. Stroj je vhodný pro
prototypovou výrobu z ocelí, hliníkových
a titanových slitin v automobilovém průmyslu, výrobu dílů z lehkých nebo žáruvzdorných slitin v leteckém odvětví, výrobu většího objemu zubních a kostních náhrad z CoCr
a titanových slitin nebo obecně jakýchkoliv
tvarově složitých výrobků. /pj/
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HARMONOGRAM VYDÁNÍ TECHNICKÉHO TÝDENÍKU V ROCE 2017
ČÍSLO
VYDÁNÍ

REDAKČNÍ
UZÁVĚRKA

DATUM
VYDÁNÍ

HLAVNÍ TÉMA ČÍSLA

1.

2. 1.

10. 1.

Novinky z oblasti práva, legislativy a financí pro rok 2017

2.

9. 1.

24. 1.

Odborné technické školství

3.

30. 1.

14. 2.

Nanotechnologie; nové materiály

VKLÁDANÁ ODBORNÁ PŘÍLOHA A4,
distribuovaná na rozšířenou cílovou skupinu

4.

13. 2.

28. 2.

Povrchové úpravy

Konstrukční a výrobní software (uzávěrka 1. 2.)

5.

27. 2.

14. 3.

AMPER Brno (elektrotechnika, elektronika, komunikace,
osvětlení, zabezpečení)

Průmyslová robotizace a automatizace
(k AMPER Brno, uzávěrka 17.2.)

6.

13. 3.

28. 3.

Spojování a dělení materiálů, svařování, tváření

7.

27. 3.

11. 4.

Integrovaná výroba

Energetika a teplo I (energetické a teplárenské
inovace, OZE, odpadové hospodářství,
uzávěrka 15.3.)

8.

10. 4.

25. 4.

Pohony, ložiska; pneumatika, hydraulika; tribotechnika

Řezné nástroje a upínání (uzávěrka 28. 3.)

9.

24. 4.

9. 5.

Průmyslová digitalizace

Technologie zpracování plastů I.
(k MSV Nitra, uzávěrka 11. 4.)

10.

9. 5.

23. 5.

Zkušebnictví, certifikace, diagnostika

Věda, výzkum, inovace (uzávěrka 27.4.)

11.

22. 5.

6. 6.

12.

5. 6.

20. 6.

13.

19. 6.

4. 7.

Kolejová vozidla, železniční tratě

Medicínská technika I. (uzávěrka 5. 5.) *

Transport a logistika

Obráběcí stroje a jejich příslušenství
(uzávěrka 22. 5.)

Údržba průmyslových provozů; bezpečnost práce

14.

10. 7.

25. 7.

Chytrá města

15.

31. 7.

15. 8.

Průmyslový management

16.

14. 8.

29. 8.

Lidské zdroje

17.

28. 8.

12. 9.

EMO Hannover

18.

11. 9.

26. 9.

1. vydání k MSV Brno

19.

25. 9.

3. 10.

2. vydání k MSV Brno

20.

2. 10.

9. 10.

3. vydání k MSV Brno

0. vydání MSV DENNĚ **
(pro MSV Brno; uzávěrky 8. 9., 29. 9.) *

Technologie zpracování plastů II. (k MSV Brno,
Fakuma Friedrichshafen, uzávěrka 5. 9.)

21.

16. 10.

31. 10.

Podnikové informační technologie, správa dat

22.

30. 10.

14. 11.

Průmyslové balení, řízení a provoz skladů

Energetika a teplo II (výroba a distribuce
energií, uzávěrka 17. 10.)

23.

13. 11.

28. 11.

Aditivní výroba, 3D tisk

Medicínská technika II. (uzávěrka 31. 10.)

24.

27. 11.

12. 12.

Příběhy úspěchu 2017

* zvláštní ceník
** Oficiální zpravodaj MSV Brno, vychází 5x, 0. vydání 3 týdny před MSV, 4x od úterý do pátku v průběhu veletrhu
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FORMÁTY (v mm) a ceník inzerce standardních vydání A3

1/1
na spad
297 x 420

1/1
zrcadlo
266 x 381

1/2
na spad
297 x 195

1/2
na spad
148 x 420

1/2
zrcadlo
266 x 176

1/2
zrcadlo
131 x 381

Junior
Page
na spad
220 x 311

Junior
Page
zrcadlo
210 x 297

1/3
na spad
297 x 135

1/3
na spad
102 x 420

1/3
zrcadlo
266 x 115

1/3
zrcadlo
86 x 381

1/4
zrcadlo
131 x 176

1/4
zrcadlo
266 x 85

1/4
na spad
147 x 195

1/4
na spad
297 x 112

1/4
zrcadlo
64 x 381

1/4
na spad
80 x 420

U FORMÁTU NA SPAD JE TŘEBA PŘIDAT NA KAŽDÉ STRANĚ INZERÁTU 5 MM OBRAZU K OŘÍZNUTÍ.
1/1

1/2

1/3

1/4

barva

69 500 Kč

barva

36 500 Kč

barva

25 500 Kč

barva

čb

48 000 Kč

čb

27 000 Kč

čb

19 500 Kč

čb

prezentační
článek, barva

42 500 Kč

prezentační
článek, barva

22 500 Kč

prezentační
článek, barva

16 000 Kč

prezentační
článek, barva

Junior Page
A4

52 000 Kč

Jednotná cena
inzerátu
50 x 45 mm

900 Kč

12 500 Kč

Příplatky, atypy
„Falešná“ titulní strana, 212 x 320 mm

Řádková inzerce

19 500 Kč
14 500 Kč

104 000 Kč

1. strana – pouze v dolní polovině,
max. ¼ orientovaná na šířku

+ 100 %

1. strana – „ucho“ v záhlaví, 50 x 45 mm

6000 Kč

poslední strana

1/8
pouze
zrcadlo
131 x 86

+ 50 %
2

u menších a atypických inzerátů 1 cm v barvě 90 Kč, čb 70 Kč
SLEVY
OTIŠTĚNO

SLEVA V %

Případné grafické dopracování nebo změny vašich
inzerátů provedeme
ZDARMA

1/8

2x

3

barva

9900 Kč

3–5x

5

čb

7400 Kč

6x a více

sleva dohodou
15 % pro registrované reklamní a PR agentury

prezentační
článek, barva

6400 Kč

agenturní slevy

VŠECHNY CENY JSOU UVEDENY BEZ DPH

VKLÁDANÁ INZERCE
Vložení dodaného reklamního letáku do nákladu

STORNO
36 000 Kč

Do data uzávěrky inzerce

bez poplatku

Po datu uzávěrky inzerce

100 %

POZDĚJI NELZE STORNOVAT. STORNO POUZE PÍSEMNĚ

Pro čtenáře tvoříme tituly,
pro vaše podnikání příležitosti

www.bmczech.cz

FORMÁTY (v mm) a ceník inzerce odborných příloh A4

1/1
na spad
210 x 297

1/1
zrcadlo
190 x 270

1/2
na spad
210 x 140

1/4
pouze
zrcadlo
92 x 132

1/2
zrcadlo
190 x 132

U FORMÁTU NA SPAD JE TŘEBA PŘIDAT NA KAŽDÉ STRANĚ INZERÁTU 5 MM OBRAZU K OŘÍZNUTÍ.
1/1

1/2

1/4

barva

35 000 Kč

barva

20 000 Kč

barva

14 000 Kč

čb

28 000 Kč

čb

17 000 Kč

čb

11 000 Kč

prezentační
článek, barva

21 000 Kč

prezentační
článek, barva

13 000 Kč

prezentační
článek, barva

8 000 Kč

TECHNICKÉ POŽADAVKY NA INZERTNÍ PODKLADY
Hotové inzeráty a obrázky v elektronické podobě, v obvyklých grafických formátech ( pdf, jpg, tiff, eps, ai, ...), režim barev CMYK,
rozlišení 300 dpi.
Texty pro článkové prezentace ve formátu WORD.
Na vyžádání lze jednoduchý inzerát sestavit z dodaných podkladů – kvalitní fotografie, katalogy, diapozitivy.
Upozornění: Pro kontrolu je vhodné dodat tištěný barevný náhled, při neshodnosti mají přednost dodaná data. V případě nedodání
digitálního nátisku inzerátu nepřebíráme garanci za požadovanou barevnost. Věrné barevnosti u obrazových objektů lze dosáhnout pouze při barevnosti CMYK, v režimu barev RGB nelze zaručit kvalitu výsledné separace.
PODKLADY PRO ČLÁNKOVÉ PREZENTACE
Texty ve formátu WORD; obrázky/loga elektronicky v rozlišení
300 dpi v obvyklých formátech (jpg, tiff, pdf, eps, ai), případně
kvalitní fotografie.
Orientační přepočet rukopisů na tiskovou stranu – hladký text
včetně mezer bez obrázků. Na každý obrázek umístěný do článku je nutno odečíst z rukopisu cca 1000 znaků.

1/1 tisková strana A3 = 12 000 znaků
1/1 tisková strana A4 = 6000 znaků
½ tiskové strany A3 = 6000 znaků
½ tiskové strany A4 = 3000 znaků
¹⁄ ³ tiskové strany A3 = 4500 znaků
¼ tiskové strany A3 = 3000 znaků
¼ tiskové strany A4 = 1500 znaků

VŠEOBECNÉ INFORMACE
šéfredaktor
vydavatel
náklad
předplatné

obrat

Ing. Andrea Cejnarová, Ph.D.
Business Media CZ s. r. o.
9000 ks
cca 5000 ks
3000 ks na VŠ a SŠ technického
směru
15 mil. Kč

vychází
periodicita
formát
rozsah
tisková technika
barevnost
papír

od r. 1952
2x měsíčně
297 × 420 mm
minimálně 24 stran
plochý ofset
celobarevný
80 g/m2 UPM STAR MAT

OBJEDNÁVKY A INFORMACE
Business Media CZ s. r. o. – Technický týdeník, Nádražní 762/32, 150 00 Praha 5
INZERCE
Ing. Jaromír Milický
mobil: 725 573 103
jaromir.milicky@bmczech.cz

Ing. Tamara Raidová
mobil: 602 216 957
tamara.raidova@bmczech.cz

Bc. David Rojíček
mobil: 774 488 427
david.rojicek@bmczech.cz
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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-

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

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.

Engel přichází s novou generací řízení CC 300

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.

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

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.

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

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

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

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

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/

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.

DuPont pomáhá
automobilkám
snižovat spotřebu
a emise
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.
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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.

X Zpočátku vyráběl syntetická
barviva
X 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.

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.

24.–30. 9. 2013

Autosalon TT
Náš test: Škoda Octavia Combi 1.6 TSI

Vtipně řešené praktické detaily

Vůz jako ušitý pro milovníky
rychlé jízdy
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-

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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Plasty

Energetika a teplo
České firmy se nadchly pro technologie AP1000

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

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

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)
Toč. moment (Nm/min–1)
Délka vozu (m)
Zavazadl. prostor (l)
Max. rychlost (km/h)

Ř4 benzín
1798
132/5100
250/1250
4,66
610–1740
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.

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

Zadní víceprvková náprava vozu Octavia

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 CO 2 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 sleduje 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

ENERGETIKA A TEPLO

PLASTY

AUTOSALON TT

Aktuální informace o vývoji české energetiky
a teplárenství, publicistické analýzy, kapitoly
věnované fosilním i alternativním zdrojům,
jaderné energetice, spotřebě energie a tepla
a domácím i zahraničním trendům v tomto
oboru. Rubrika je součástí každého vydání TT.

Inovace a trendy v koncepci plastikářských
strojů, nové materiály a aditiva, nástroje a
formy pro plastikářskou výrobu v jednotlivých
průmyslových odvětvích, kompozitní materiály,
chemický průmysl, novinky z domova i ze světa. Rubrika je součástí každého vydání TT.

Novinky ze světa osobních i užitkových
automobilů a jejich příslušenství, technické
parametry, testy, recenze, reportáže ze světových výstav. Rubrika je součástí každého
vydání TT.

speciální příloha časopisu Technický týdeník
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Technologie zpracování plastů
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Řezné nástroje a upínání
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Konstrukční a výrobní software

METAV 2016
Jaká byla letošní první
velká oborová přehlídka?

6 / VELKOU DEVIZOU
FIRMY JSOU
KOMPLEXNÍ ŘEŠENÍ

18/ ULTRATVRDÉ
NÁSTROJE

Rozhovor s Jiřím Karasem
ze společnosti Siemens

Rotana rozšířila portfolio
speciálních nástrojů

7 / TRADIČNÍ
A MODERNÍ
TECHNOLOGIE

20/ DIRECTCOOLING
OD WNT

Na scénu přicházejí hybridní
stroje

Chlazení přímo na
břit zvyšuje procesní
spolehlivost

9 / DONE-IN-ONE
Jedna platforma, řada
předností

23/ SCHUNK: RYCHLE,
LÉPE, LEVNĚJI

10 / DMG MORI
ROZŠIŘUJE
NABÍDKU

Nové upínače vyhovují i
nejextrémnějším nárokům
moderního obrábění
24/ NÁSTROJE ISCAR
NA STROJÍCH
KOVOSVIT MAS
Co nabídl seminář
o problematice
komplexního obrábění
32/ PŘESNÉ
NÁSTROJE MAPAL
Vrtáky vyráběné aditivní
technologií

Německo-japonská firma
otevírá nové perspektivy

Podmínkou úspěchu
je vlastní vývoj a uvádění
novinek
Rozhovor s Ing. Zdeňkem Roubíčkem (Iscar)
čtěte na str. 6–7

14 / O CO JDE
V DIGITÁLNÍ
TOVÁRNĚ
Výroba jako služba
22 / TOYOTA
NA RALLYE DAKAR

Hybridní výroba,
3D tisk
str. 7–14

Klíčová role softwaru
Edgecam při přípravě vozů
36 / SLÉVÁRENSKÉ
SIMULACE
PROCAST
Čtvrtstoletí špičkové kvality

www.jansvoboda.cz

TECHNOLOGIE ZPRACOVÁNÍ
PLASTŮ
Samostatná příloha ve formátu A4, která v
roce 2017 dovrší již 23. ročník. Vychází 2x ročně v navýšeném nákladu u příležitosti veletrhů
Chemplast Nitra, MSV, resp. Plastex Brno,
FAKUMA, K. Podává přehled aktuálního stavu
oboru plastikářských strojů a jejich příslušenství, výrobních technologií, materiálů a softwaru. Podrobně se rovněž věnuje výzkumu a
vývoji v tomto oboru.

MSV 2016

DENNĚ

ŘEZNÉ NÁSTROJE A UPÍNÁNÍ
Samostatná příloha ve formátu A4. Vychází
1x ročně v navýšeném nákladu, je distribuovaná také samostatně a jako příloha
časopisu Technik. Věnuje se podrobně oboru
řezných nástrojů pro třískové obrábění a
upínání. Kromě přehledu výrobního sortimentu zde naleznete profily firem a výsledky
výzkumu a vývoje v tomto oboru.

Cena: 49 Kč / 1,80 €

KONSTRUKČNÍ
A VÝROBNÍ SOFTWARE
Samostatná příloha ve formátu A4. Vychází
1x ročně v navýšeném nákladu, je distribuovaná také samostatně a jako příloha
časopisu Technik. Podává podrobný přehled
aktuální nabídky v oboru softwarové podpory výroby od konstrukce až po celý životní
cyklus výrobku.
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Průmyslová robotika táhne
Robot a člověk v jednom
týmu byl název konference, která se uskutečnila
v rámci Mezinárodního
strojírenského veletrhu
v Brně v pavilonu E. V současnosti se nejvíce průmyslových robotů vyrábí stále v Asii, roste poptávka
zejména v elektronice a při
zpracování kovů. Tento
trend už nepokračuje v automobilovém průmyslu.
Nyní se pracovní proceV\VWiYDMtWtPHIHNWLYQČMãt
þtPXåãtPĤåHEêWVSROXSUiFHþORYČNDDVWURMH6RXþDVQČ
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SRåDGDYN\QDEH]SHþQRVW
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LQWHUDNFHPH]LþORYČNHP
DURERWHPY\åDGXMHVWiOHQRYpWHFKQLN\DĜHãHQt3ĜLWRP

PXVtEêWEH]SHþQRVWIXQNFHĜHãHQDMDNRFHOHNDWR
RGVQtPDþHSĜHVORJLNXDå
SRRYODGDþÄ9VRXþDVQRVWLPXVtEêWY\ããtIOH[LELOLWD
YêUREQtFKOLQHNRSWLPDOL]RYiQDORJLVWLNDD]MHGQRGXãHQDSUiFHVSUĤP\VORYêPLURERW\³ĜHNO6ODYRM0XVtOHN
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9HGOHVSROXSUiFHMHGDOãtP
FKDUDNWHULVWLFNêPU\VHPWRYiUQ\EXGRXFQRVWLGLJLWDOL]DFH,QIRUPDFHVHRSHUDWLYQČ
Y\XåtYDMtNSĜLMtPiQtOHSãtFK
UR]KRGQXWtDNĜt]HQtSURYR]XRGNRQVWUXNþQtIi]HDXYHGHQtGRSURYR]XDåSRYODVWQt
SURYR]D~GUåEX
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Semináře Czechinvest na MSV 2016
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Oficiální „veletržní noviny“ Mezinárodního
strojírenského veletrhu v Brně. Pro návštěvníky i vystavovatele připravujeme po celou
dobu konání výstavy tištěné denní zpravodajství plus jedno nulté číslo, které vychází
cca 3 týdny před zahájením akce. Distribuce
je zajištěna denně všem vystavovatelům i
návštěvníkům veletrhu, kteří jej obdrží hned
při průchodu branami výstaviště.

Samostatný časopis, vydávaný 2x ročně od
roku 2014, navazuje na úspěšnou speciální přílohu TT, která vycházela pět let pod
názvem „Medicínská výroba“. Zabývá se
výzkumem, vývojem a výrobou zdravotnické a laboratorní techniky a zdravotnických
pomůcek. Časopis je distribuován převážně
samostatně přímo cílové skupině a také
jako příloha časopisu Technik.

Internetový portál na adrese www.technickyportal.cz funguje od roku 2014 a je
společným projektem časopisů Technický
týdeník, Technik a Medicínská technika. Na
portálu naleznete denní technické zpravodajství, upoutávky na akce, firemní prezentace, seriály, videa a informace o časopisech a jejich redakcích, včetně upoutávek
na nová čísla a kompletního archivu.

