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Globální změny klimatu jsou skutečnost, 
s níž je třeba se vyrovnat. Je nesporné, že 
z části k nim přispívá i činnost člověka. Je 
proto nutné hledat cesty, jak čelit ex-
trémům počasí, ale také jak snižovat 
negativní vliv průmyslové výroby na 
přírodní procesy. 

Environmental Leader Conferen-
ce je mezinárodní konference, jejímž 
cílem je pomáhat účastníkům dosáh-
nout udržitelné výroby a připravit je 
na výzvy, jimž budou lidé muset čelit 
v blízké budoucnosti. Na letošní kon-
ferenci, která se konala 5. až 7. červ-
na 2017 v Denveru (USA), se diskuto-
valo o strategiích, taktice a úspěšných 
projektech z hlediska udržitelnosti 
výroby. A rovněž se udělovaly ceny. 

Společnost Ingersoll Rand® byla 
oceněna hned dvakrát: získala oce-
nění Environmental Leader Product 
Award za kompresory Next Genera-
tion R-Series a Deborah Kalishová, 
manažerka programu Climate Com-
mitment firmy Ingersoll Rand, navíc získala 
cenu Energy Manager Today 50.

Nová řada kompresorů Next Generation 
R-Series

Evropským zákazníkům představila fir-
ma Ingersoll Rand inovace řady kompresorů 
Next Generation R-Series už v dubnu na ve-
letrhu Hannover Messe. Jde o olejové šrou-
bové kompresory s velkým výkonem, vhod-
né pro náročné spotřebitele.

Kompresory od typu RS200 do RS250 
(kde číslo značí příkon v kW; obr. 1) jsou 
nyní dostupné buď jako jednostupňové, nebo 
dvoustupňové. Typy s konstantní rychlostí 
motoru mají o 10 % větší účinnost než do-
savadní kompresory, zatímco v provedení 
s proměnnou rychlostí motoru jsou dokonce 
o 35 % účinnější než průměrné kompreso-
ry stejné velikosti užívané v průmyslu. Dů-
ležité je, že tohoto zvýšení účinnosti bylo 
dosaženo bez kompromisů ohledně spoleh-
livosti, jež je v průmyslu jedním z rozhodu-
jících parametrů. Kompresory jsou určeny 
pro zákazníky s velkou spotřebou stlačené-
ho vzduchu, kteří požadují jeho nepřetrži-
tou dodávku. Kompresory RS200 až RS250 
doplnily nabídku kompresorů Next Genera-
tion R-Series o největší výkony: kompreso-

Společnost Ingersoll Rand trvale snižuje dopady 
výroby stlačeného vzduchu na životní prostředí

ry s příkonem 30 až 37 kW s konstantními 
i proměnnými otáčkami byly na trh uvede-
ny v letech 2015 a 2016. 

Základním prvkem kompresoru z hlediska 
funkce i efektivity provozu je šroubový blok. 
Nové modely řady Next Generation R-Series, 
RS200 až RS250, mohou být kromě inovo-

vaného jednostupňového bloku vybaveny 
i dvoustupňovým blokem (obr. 2), který je 
nejúčinnějším šroubovým blokem v součas-
né době dostupným na trhu. 

K účinnosti a spolehlivosti provozu přispí-
vají i další součásti kompresoru. Každý kom-
presor je vybaven adaptivní ochranou PAC 
(Progressive Adaptive Control), těsněními 
V-Shield, chladičem nové konstrukce a ma-
zivem Ultra EL. 

Ochrana PAC pracuje podle unikátního 
algoritmu navrženého firmou Ingersoll Rand 
a je integrována do řídicího systému každého 
kompresoru. Systém monitoruje nejdůležitěj-
ší výkonnostní parametry a upozorní obsluhu, 
jestliže se životnost nebo trvanlivost některé-
ho dílu blíží svému konci nebo je překročena 
jeho povolená provozní teplota. V těchto pří-
padech řídicí systém nastaví parametry tak, 
aby kompresor mohl dále pracovat bez přetí-
žení motoru a neočekávané odstávky. 

Těsnění V-Shield (obr. 3) je použito na 
všech kritických přírubách. Jde o čelní těs-
nění O-kroužkem, kde konstrukce potrubí 
v podstatě zamezuje jeho namáhání krutem. 
Tím je omezeno riziko úniků, a to i v přípa-
dě opakované montáže a demontáže příruby. 

Konstrukce chladiče má speciální šroubo-
vé spoje, které dovolují materiálu, aby se tep-
lem roztahoval. Běžnější svařované provedení 
neumožňuje tepelnou dilataci, chladič je při 
změnách teploty neúměrně namáhán, což je 
nejčastější příčinou ztráty jeho funkce. 

Společnost Ingersoll Rand je celosvětově známá mimo jiné jako výrobce průmyslových 
kompresorů. Tento článek popisuje, jak je úspěšná při snižování dopadu jejich činnosti 
na životní prostředí. Kromě životního prostředí však nové kompresory uživatelům šetří 
také náklady na energii, a přitom zaručují spolehlivý a trvalý provoz.

Obr. 1. Vzduchem chlazený olejový šroubový kompre-
sor RS250-AC

Obr. 2. Průhled do dvoustupňového šroubového bloku kompresoru
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Mazivo Ultra EL má životnost 16 000 h, což 
je přibližně dvojnásobek životnosti běžných 
maziv, která se v těchto případech používají. 
Mazivo Ultra EL poskytuje kompresoru mož-
nost trvale pracovat na horní hranici jeho vý-
konu a omezuje frekvenci servisních odstávek. 

Všechny kompresory Next Generation 
R-Series jsou vybaveny řídicími systémy 
řady Xe, které umožňují snadné a intuitivní 
ovládání. Řídicí systém Xe145 má navíc ve-
stavěnou funkci analýzy výkonu a grafické-
ho zobrazení průběhu hodnot výkonnostních 
parametrů v čase i možnost sekvenčního ří-
zení až čtyř kompresorů současně. 

Cena pro Deborah Kalishovou

Deborah Kalishová získala na konferen-
ci cenu Energy Manager Today 50 za svoje 
úsilí začlenit do vývoje nových produktů fir-
my Ingersoll Rand hledisko trvalé udržitel-
nosti a ohleduplnosti k životnímu prostředí. 
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y   Infor rozšířil své vývojové 
centrum v Praze a hledá nové 
pracovníky

Společnost Infor oznámila, že rozšířila své 
vývojové centrum v Praze a hledá pro ně nové 
pracovníky. V kompletním obsazení bude toto 
centrum zaměstnávat více než 300 vývojářů, 
kteří zaměří své úsilí na podporu globální 
strategie digitální transformace, přičemž cí-
lem bude umožnit podnikům a organizacím 
využít všechny přednosti a výhody, které při-
nášejí současné trendy průmyslu 4.0.

Pražské vývojové centrum poskytuje vý-
vojové kapacity pro nejdůležitější softwaro-
vé systémy ERP firmy Infor, včetně aplikač-
ní sady Business Intelligence, integračního 
middlewaru Infor ION, usnadňujícího inte-
graci aplikace Infor i třetích stran, uživatel-
ského prostředí Infor Ming.le s elegantním 
designem a podnikových mobilních aplika-
cí. Vedle toho pražské centrum Infor posky-
tuje služby mezinárodní podpory pro Infor 
LN, podnikový systém zaměřený na diskrét-
ní výrobu, a pro aplikace z oblasti řízení ho-
telů a pohostinství.

Kristian Uljaki, ředitel vývoje společnos-
ti Infor (Česká republika), konstatoval, že 
v České republice vidí zemi s ohromným po-
tenciálem technicky talentovaných lidí. Proto 
nové středisko vzniklo právě v Praze.

Společnost Infor dodává svým zákazní-
kům systémy ERP, vyznačující se elegant-
ním vzhledem, přehledností a snadnou ovla-
datelností, s možností komunikovat s clou-
dem. Systémy jsou určeny pro specifická 

odvětví a společnost je připravena vytvořit 
i speciální řešení podle individuálních po-
třeb zákazníků.  (Bk) 

  Obráběcí stroje  
a průmysl 4.0

Výzkumné centrum pro strojírenskou vý-
robní techniku a technologie Fakulty stroj-
ní ČVUT ve spolupráci se Společností pro 
obráběcí stroje a firmou Siemens zorgani-
zovalo v červnu na půdě ČVUT v Praze 
odborný seminář Koncept Industry 4.0 v 
oboru Machine Tools. O akci projevilo ne-
bývalý zájem množství posluchačů – kapa-
cita devadesátimístné posluchárny byla zce-
la vyčerpána.

Program nebyl zaměřen pouze na předsta-
vování průmyslu 4.0 v oboru výroby obrábě-
cích strojů, ale byly prezentovány i metody 
a postupy při přípravě a realizaci v konkrét-
ní firmě. Samostatná přednáška byla věno-
vána projektu Testbed Industry 4.0 na praco-
višti CIIRK ČVUT. Jeho možnosti zaujaly 
přítomné manažery strojírenských podniků. 
K dispozici byly i prezentace technických 
prostředků, které mohou pomoci v uvádění 
konceptu průmyslu 4.0 v jednotlivých pod-
nicích do života.

V diskusi byla otevřena témata jak obec-
ná, tak detailní, týkající se konkrétních si-
tuací v podnicích. K zajímavým patřila in-
formace, že jen asi 15 % projektů, které se 
ucházejí o podporu z Technologické agentu-
ry České republiky, má v sobě zakomponova-
né cíle vycházející z iniciativy Průmysl 4.0. 

Ty ostatní, které nejsou zcela připravené na 
využití dotačních programů, tak přicháze-
jí o cenné body při vyhodnocování jednot-
livých žádostí.

Celá akce byla přínosná a pro mnohé 
techniky představovala jedno z prvních sys-
tematických seznámení s iniciativou Průmy-
sl 4.0 v oboru. Radim Adam

  Start-upy se mohou 
přihlásit do programu Solid 
Edge for Startups 

Solid Edge for Startups je program spo-
lečnosti Siemens PLM Software, který má 
zpřístupnit software pro návrh a konstruk-
ci začínajícím velmi malým podnikům bez 
dostatečného kapitálu potřebného k nákupu 
softwaru CAD. 

Program se již velmi dobře ujal mezi 
start-upy v USA a od 19. října 2017 bude do-
stupný firmám po celém světě. Na rozdíl od 
jiných podobných programů není podmín-
kou jeho využití vyrábět fyzický produkt. 
Do programu se mohou přihlásit firmy spl-
ňující několik podmínek. Žadatelé musí být 
právnické osoby podnikající po dobu krat-
ší než tři roky. Kapitál společnosti musí být 
nižší než 1 milion amerických dolarů a její 
roční obrat musí být do 1 milionu dolarů. 
Žadatelé mohou podnikat v jakémkoliv od-
větví a o software mohou žádat opakovaně, 
jestliže i nadále splňují uvedené podmínky. 
Žádosti je možné podávat na adrese www.
siemens.com/plm/startup. (ed)

Deborah Kalishová je současně manažerkou 
celofiremního programu Climate Commit-
ment, jehož cílem je omezit negativní vliv vý-
roby stlačeného vzduchu na změnu klimatu. 
V tomto programu se firma zavázala: 

– do roku 2020 o 50 % sní-
žit uhlíkovou stopu po-
užívaných chladiv (CO2 
eq.) a do roku 2030 po-
stupně vyloučit chladi-
va s velkým potenciálem 
GWP (Global Warming 
Potential),

– do roku 2020 investovat 
500 milionů amerických 
dolarů do výzkumu a vý-
voje kompresorů se sní-
ženými emisemi sklení-
kových plynů, 

– do roku 2020 snížit emise 
skleníkových plynů sou-
visející s vlastní činností 
firmy o 35 %. 

[Tiskové zprávy Ingersoll Rand, duben až červen 
2017.]

(Bk)

Obr. 3. Speciální konstrukce přírub V-Shield omezuje riziko úniků 


