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NA TITULNÍ STRANĚ

časopis pro automatizační techniku

Do nového čtvrtstoletí své existence vstoupila kolínská forma Teco v nové bu-
dově, postavené v moderním stylu, vybavené moderními a energeticky šetrnými 
technologiemi, které jsou řízeny programovatelnými automaty Tecomat Foxtrot, 
jež zde firma sama vyrábí. Budova poskytuje zaměstnancům a hostům firmy pří-
jemné prostředí. Současně slouží jako ukázka moderního, energeticky a finanč-
ně úsporného technického vybavení šetrného k životnímu prostředí. Článek na 
str. 16 až 18 seznamuje s budovou, jejím technickým vybavením i s technologic-
kým výrobním zařízením. Budova se zařadila mezi nejkompletněji řešené průmy-
slové stavby, kam zájemci mohou po dohodě kdykoliv přijít a vidět systémovou 
instalaci v plném provozu.
Teco, a. s.
www.tecomat.com
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Udržitelnost stanovená zákonem podporuje obchod  
v oblasti měřicí a řídicí techniky............................................................................14

Citlivé vodní ekosystémy jsou ohroženy 
vysokou koncentrací fosfátů. To je 
důvod, proč se limitní hodnoty fosforu 
v odpadních vodách budou dále 
zpřísňovat, snad také v České republice. 
To je dobré nejen pro životní prostředí, 
ale i pro podnikání v oblasti měřicí 
a řídicí techniky. Dne 25. září 2015 
byla 193 státy sdruženými v Organizaci 
spojených národů přijata v New Yorku 
Agenda 2030, nový program udržitelného 
rozvoje. Obsahuje sedmnáct globálních 
cílů udržitelného rozvoje k ukončení 

chudoby, k ochraně životního prostředí a zdrojů Země a zvýšení prosperity. Cílem je 
realizovat tyto cíle během následujících třinácti let.
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Společnost Tekloth GmbH z Bocholtu 
v Německu vyvinula nový sdružený 
chladicí systém s transkritickým 
okruhem CO2, který pracuje bez 
nutnosti pravidelného odmrazování, 
vyžadovaného jinými komerčními 
systémy na zmrazování masa, jež jsou  
v současné době dostupné na trhu. 
Řídicí systém na platformě PC umožnil 
snadno a pohodlně implementovat 
znalosti a zkušenosti potřebné pro 
speciální konfiguraci a regulaci 
chladicího systému, a to navzdory velké 

složitosti této úlohy. Systém byl vyvinut pro německou firmu Fischer Kälte-Klima 
Essen a je součástí sdruženého mrazicího zařízení využívajícího CO2 pro hluboké 
zmrazování uzeného vepřového masa.

HLAVNÍ TÉMA

7 Vážení čtenáři,
jak úžasná energie je ukryta 
v přírodě, to si patrně nejlépe 
uvědomujeme právě v létě. Já 
sama jsem jako ve filmu sledo-
vala sílu a vitalitu přírody po 
opravdu devastujícím krupobi-

tí, které k nám přišlo zkraje června. Veliké těž-
ké kroupy v prudkém větru strhaly listí ze stromů 
a keřů, zeleninu doslova zadupaly do země. Byl 
to smutný pohled, ale už po pár týdnech byly sto-
py po pohromě téměř zahlazeny. Rostlinky vyrazi-
ly nové lístky a vše zelené znovu obrazilo. Ne, pří-
rodu nic neporazí.

Nebo snad ano? Patrně víc než občasným kru-
pobitím trpí příroda neustálým zamořováním škod-
livinami, které my lidé produkujeme jako odpad 
svého blahobytu. Pohodlí současné civilizace se 
však těžko vzdáme. Proto není jiné cesty, než po 
sobě pořádně „uklízet“, tedy nedovolit, aby po na-
šem rozmařilém životě zůstávala příroda zamořená 
a zraněná. K takovému úklidu dobře poslouží po-
kročilá snímací a automatizační technika. Právě 
v tomto vydání časopisu Automa se můžete sezná-
mit s mnoha ukázkami toho, jak technika pomáhá 
člověku chovat se k přírodě ohleduplně.

Jedním z nechtěných důsledků současného civi-
lizovaného života jsou všudypřítomné plasty – nej-
oblíbenější obalový materiál dnešní doby. Drobné 
částečky plastů přírodě vůbec nesvědčí. Proto se 
výzkumníci Dánského technického institutu DTI 
v Aarhusu zaměřili na odhalování plastů v život-
ním prostředí. Jak si můžete přečíst na str. 12, daří 
se jim pomocí Ramanovy spektroskopie odhalovat 
plastové mikročástečky menší než 20 μm a také čás-
tice pryže z pneumatik.

Dalším nebezpečím pro hladké fungování pří-
rodních procesů jsou vysoké koncentrace fosfátů. 
V minulosti se sice podařilo zamezit přehnojování 
půdy fosfátovými hnojivy i používání pracích práš-
ků s fosfáty. Přítomnost fosforu v povrchových vo-
dách však neklesá. Drůbežárny, masokombináty, 
drožďárny, lihovary a kafilerie totiž i nadále vy-
pouštějí nebezpečné množství fosforu do přírody. 
V článku na str. 14 se můžete dočíst, že to má změ-
nit nová legislativa, která povzbudí k zavádění lep-
ší analyzační techniky do čističek odpadních vod 
a k lepšímu dávkování srážedel pro chemickou eli-
minaci fosforu. Pak bude z čističek odpadních vod 
vycházet voda, která nikterak neohrozí život ve 
vodních tocích.

Člověk dnes ukazuje přírodě přívětivou tvář 
také ohleduplnějšími stavbami. S nimi se můžete, 
milí čtenáři, seznámit v několika případových stu-
diích. Třeba nová budova společnosti Teco v Kolíně 
(v článku na str. 16) využívá dešťovou vodu ke spla-
chování toalet a k zavlažování trávníků. Energii še-
tří zateplením i velmi důmyslným vytápěním a chla-
zením. Druhým příkladem energeticky šetrné budo-
vy je kancelářské a správní centrum v Hamburku, 
popsané v článku na str. 23. Díky lehce přemístitel-
ným stěnám lze místnosti snadno přestavit a vytápění 
přizpůsobit počtu osob v prostoru. Neméně zajíma-
vým příkladem budovy šetrné k životnímu prostředí 
je distribuční centrum kosmetiky Estée Lauder pro 
společnost DHL, popsané na str. 27. Tam se rozhod-
li dokonce poskytnout prostor pro páření ještěrek.

Přeji vám, milí čtenáři, krásné léto, a přijde-li 
krupobití, nezoufejte.

Eva Vaculíková, redaktorka


