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K.úsporám. energie.může. přispět. také. pro-
vedení.energetického.auditu.pneumatických.
a.elektropneumatických.systémů.

Petr Noskievič (VŠB – Technická univer-
zita Ostrava):

Energetická.úspornost.je.tématem.v.oblasti.
tekutinových.a.zejména.hydraulických.pohonů.
již.několik.desítek.let..Jejich.energetická.nároč-
nost.je.dána.také.přeměnami.energie.–.nejdříve.
se.energie.zpravidla.elektrická,.u.mobilních.stro-
jů.energie.dodaná.nejčastěji.vznětovým.motorem.
přemění.na.tlakovou.potenciální.energii.kapali-
ny,.která.je.přes.vedení.a.řídicí.obvody.přivádě-
na.kapalinou.ke.spotřebiči,.kde.se.přemění.zpět.
na.mechanickou.energii.a.vykoná.požadovanou.
práci..První.ztráty.vznikají.v.hydraulických.agre-
gátech.při.dodávání.tlakové.energie.do.hydrau-
lického.obvodu,.další.přenosem.energie.a.při.ří-
zení.samotného.akčního.členu.řídicími.ventily..
Proto. se. energetická.náročnost. hydraulických.
pohonů.řeší. již.při. jejich.projektování,.výzku-
mu.a.vývoji..Pro.řízení.hydraulických.agregátů.
jsou.používány.různé.energeticky.úsporné.kon-
cepce.řízení.(viz vložený rámeček).

V průmyslové automatizaci se v součas-
né době stále více prosazuje mezinárodní 
standardizace používaných komponent. 

Pozorujete tento trend také v oblasti te-
kutinových mechanismů? 

Petr Noskievič (VŠB – Technická univer-
zita Ostrava):

Standardizace.v. tekutinových. systémech.
má. velkou. tradici..Všichni. znají. symboly.
CETOP,.ISO.pro.označení.připojovacích.roz-
měrů.řídicích.ventilů.a.dalších.prvků..Pro.říze-
ní.jsou.zase.používána.standardní.průmyslová.
rozhraní.–.Profibus,.CAN..Dalším.příkladem.
je.používání.programovaní.v.G-jazyce.apod..

Jaroslav Meduna (Stasto):
V.oboru.pneumatických.prvků.tento.trend.

nijak.zvlášť.nepozorujeme,.neboť.jistý.stupeň.
standardizace.je.v.tomto.oboru.běžný.již.řadu.
let..V.současném.trendu.užívání.„stavebnico-
vých“.dílů.se.uplatňují.normy.ISO,.např..při.
výrobě.pracovních.prvků,.stejně.jako.u.ven-

tilové.techniky..Dnes.se.však.na.trhu.prosa-
zujeme.originálními.řešeními,.vycházejícími.
z.konkrétních.jednoúčelových.potřeb.zákaz-
níka,.kde.standardizace.nepřichází.v.úvahu.

Jan Hrdina (Bosch Rexroth):
Standardizace. stále. více. proniká. do. no-

vých.projektů,.týká.se.to.samozřejmě.i.oblasti.
tekutinových.mechanismů,.zejména.z.důvodu.

snadné.vyměnitelnosti.nebo.náhrady..Firma.
Bosch.Rexroth.již.před.lety.přikročila.k.dů-
sledné.standardizaci.v.této.oblasti.

Zdeněk Haumer (Festo):
Ano,. stále. větší. počet. skupin. výrobků.

má.svoji.normu..Opět.je.zde.patrná.souvis-
lost.s.potřebnou.produktivitou.nebo.disponi-
bilitou.strojů,.neboť.výrobky.jsou.snáze.za-
měnitelné.

Jak se podle vašeho názoru bude obor 
pneumatiky a hydrauliky dále vyvíjet? Mů-
že se na rozvoji tohoto oboru projevit na-
příklad rostoucí zájem na zlepšování kva-
lity životního prostředí či jiné vlivy? 

Jaroslav Meduna (Stasto):
Základní.sortiment.pneumatických.prvků.

je.standardizován.řadu.let.a.vývoj.se.v.sou-
časné. době. určitě. soustřeďuje. na. zlepšová-
ní.kvality.materiálů. a. jejich. technologické-
ho.zpracování..Tím.se.zvyšuje.užitná.hodno-
ta.a.prodlužuje.se.životnost.prvků..Druhým.
směrem.vývoje.pneumatických.mechanismů.
je.integrace.elektroniky.

Petr Noskievič (VŠB – Technická univer-
zita Ostrava):

Hlavní. směry. vývoje. už. byly. zmíněny,.
souvisejí.s.použitím.elektroniky.a.řídicí.tech-
niky.v.tekutinových.systémech.a.vývojem.no-
vých.komplexních.systémů.zajišťujících.po-
žadovanou.funkci..

Aleš Hrdlička (SMC):
Budoucnost. pneumatických. systémů.vi-

dím.ve.spojení.jednoduchých.mechanických.
prvků.s. relativně.složitými.a. technologicky.
náročnými.řídicími.procesy.

Jan Hrdina (Bosch Rexroth):
Obor.hydrauliky.a.pneumatiky.se.bude.za-

měřovat.na.zlepšování.kvality.a.úrovně.řízení.
s.vyšším.uplatněním.elektroniky.s.ohledem.
na.snižování.zátěže.životního.prostředí.

Zdeněk Haumer (Festo):
Pneumatika. je. v. dohledné. době. na. své.

existenci.ohrožena.přibližně.stejně.jako.celá.
naše.civilizace..Snad.malá.paralela:.nikdo.ne-
pochybuje.o.tom,.že.se.musí.zvýšit.účinnost.
motorů.v.automobilech.nebo.přejít.na.jiné.pa-
livo.–.umíte.si.ale.představit.svět.bez.nich?

. anketu vedla Eva Vaculíková

Energeticky úsporné koncepce řízení hydraulických soustav

Mezi.energeticky.úsporné.koncepce.patří.použití.hydrogenerátoru.s.tlakovou.regulací.a.také.
s.výkonovou.regulací..K.úsporám.vede.i.řešení.s.proměnným.systémovým.tlakem,.který.se.
mění.podle.aktuálního.zatížení.pohonu..Tento.systém,.označovaný.jako.load-sensing,.byl.
nejdříve.realizován.hydraulicko-mechanicky.a.poprvé.byl.použit.v.době.první.ropné.krize.
(asi.před.35.lety).v.mobilní.technice.–.v.zemědělských.strojích..V.současné.době.jsou.rov-
něž.známy.koncepce.elektrohydraulického.systému.load-sensing,.které.se.uplatňují.ve.sta-
cionárních.hydraulických.zařízeních..Další.koncept,.jehož.předlohou.je.elektrická.napájecí.
síť,.je.sekundární.regulace,.kterou.lze.velmi.stručně.charakterizovat.tak,.že.jsou.hydraulické.
spotřebiče.připojeny.na.síť.s.tlakovou.kapalinou..V.síti.se.vesměs.používá.objemová.regu-
lace.a.při.přechodu.do.generátorového.režimu.spotřebiče.dodávají.energii.zpět.do.sítě.
. Petr Noskievič

.Aleš Hrdlička, SMC
Automation CZ s. r. o.
Společnost SMC Indu-
strial Automation CZ je 
součástí mezinárodního 
koncernu SMC Corpo-
ration Japan. Hlavním 
oborem firmy je výro-

ba a prodej pneumatických prvků pro prů-
myslovou automatizaci včetně poradenství 
v průmyslové automatizaci.

.Jaroslav Meduna, 
Stasto Automation s. r. o.
Společnost Stasto Au-
tomation působí v obo-
ru průmyslové automa-
tizace více než 30 let 
a dodává tři kategorie 
výrobků: pneumatické 

prvky, automatizační komponenty a spe-
ciální armatury.
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y   Veletrh Mechatronix 
Rostoucí.požadavky.na.miniaturizaci.vý-

robků.vedou.ke.zvýšené.poptávce.po.mecha-
tronických.řešeních..Jak.vypadá.současná.na-
bídka.na.tomto.trhu,.ukáže.nový.odborný.ve-
letrh.MechatroniX,.který.se.bude.konat.od.16..
do.19.. června.2009.v.Augsburgu.v.Němec-

ku..Záměrem.pořadatele.veletrhu,. společnosti.
fairXperts.GmbH,.je.představit.mechatronický.
přístup.k.vývoji.produktů..Tím.se.má.tento.ve-
letrh.odlišovat.od.veletrhů.zaměřených.na.au-
tomatizaci.nebo.pohony..Vedle.orientace.na.in-
tegrovaná.řešení.zahrnující.mechanické,.elek-
tronické.a.softwarové.komponenty.se.má.nový.
odborný.veletrh.stát.platformou.pro.interdisci-

plinární.dialog..Veletrh.tedy.představí.celé.spek-
trum.mechatronických.výrobků.a.řešení,.soft-
waru.i.nových.materiálů.a.nabídku.mikrosys-
témové.techniky,.ale.také.softwarových.řešení.
pro.vývoj.produktů.a.procesů..Značnou.část.vý-
stavní.plochy.obsadí.konzultační.firmy,.vědecké.
a.výzkumné.instituce,.školicí.a.vzdělávací.orga-
nizace.a.vydavatelé.technické.literatury.. (ev)


