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Obr. 2. Přenosný spektrometr s velkou nádobou na vzo-
rek o objemu 1 000 ml

Optimalizace kvality krmiv

Společnost Raiffeisen Kraftfutter-
werk GmbH (RKW) v Kehlu v Ně-
mecku každoročně nakupuje, skla-
duje a zpracovává 100 000 t zrna, 
po nejvíce kukuřice z oblasti rozpro-
stírající se mezi německým Báden-
skem a francouzským Alsaskem a 
Lotrinskem. Vyrábí krmné směsi pro 
hospodářská i domácí zvířata.

Na kvalitu je zde kladen velký 
důraz: výrobní závod v Kehlu je, po-
dobně jako mateřský koncern v ne-
dalekém Karlsruhe, plně certifiko-
ván podle systémů řízení jakosti 
ISO 9000 a standardů HACCP a na-
víc výrobna krmných směsí vyrábí 
pod německým systémem QS pro 
zabezpečení a řízení kvality. Měřicí 
zařízení proto nejen musí umět mě-
řit nastavené parametry, aby je bylo 
možné bezprostředně regulovat, ale 
také musí dokumentovat průběh vý-
roby sekundu po sekundě. Přesně to 
umožňuje NIR-Online. 

V závodě je na výstupu centrální-
ho mísicího zařízení stabilně umístěn moni-
torovací systém. Ten je spojen s velínem, od-
kud je elektronicky řízena a sledována veš-
kerá činnost od příjmu surovin až po balení 
a expedici konečných produktů. Zákazník zde 
oceňuje zvláště úplnou a nepřetržitou doku-
mentaci celého procesu.

Tak, jak rostou požadavky na bezpeč-
nost potravin i krmiv, porostou požadavky 
na dokumentaci. Je pouze otázkou času, kdy 
se podobné systémy kontroly kvality sta-
nou povinnou součástí evropských výroben 
krmiv. Velmi cenný je také systém automa-
tického nastavení měření. Software udržuje 
informace o všech dříve používaných kom-

ponentách i směsích. Protože závod vyrá-
bí více než 400 druhů směsí, je zřejmé, že 
tento nástroj uspoří velké množství času pro 
nastavení měřicího zařízení při přechodu 
na jiný typ směsi.

V obrovském výrobním komplexu v Kehlu 
jsou ale i další místa, kde je výhodné využít 
přednosti zařízení NIR-Online. Jsou to pře-
devším místa, odkud jsou přijímané surovi-
ny dopravovány do skladovacích zásobníků. 
Zde se uplatňuje mobilní NIR spektrometr 
(obr. 2). V okamžiku, kdy není potřebný při 
přijímání surovin, je umístěn v laboratoři, kde 
je využíván k dalším kontrolním analýzám, 
např. měření vlhkosti, popř. jiných důleži-
tých parametrů. Zařízení je vybaveno velko-
objemovou (1 000 ml) nádobou na vzorek. Ta 
může být v případě potřeby nahrazena menší, 
400ml vzorkovnicí, popř. je možné obě nádo-
by na vzorek obrátit dnem vzhůru, a vznikne 
tak vzorkovnice s obsahem 100 ml pro analý-
zu velmi malých vzorků. 

Při tradiční analýze jsou obvykle analyzo-
vány podstatně menší vzorky než 1 000 ml. 
To vnáší do analýzy značnou nejistotu. NIR- 
-Online umožní odebrat celý litrový vzorek 
obilí, sójového extrahovaného šrotu nebo ex-
trudátu, a tím se dosáhne mnohem reprezen-
tativnějšího průměrného výsledku, a to i u ne-
homogenních vzorků.
[FeedTech, 6/2008, Krmivářství, 5/2011.]

 
Norman Dunn 

(Redakčně upraveno a zkráceno.)
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y   Těžaři z celého světa 
se budou učit na českém 
simulátoru 

V úzké spolupráci techniků společnosti 
Huisman a Saab Czech vzniká v Česku uni-
kátní simulátor. Díky němu se budou moci 
vrtaři z celého světa učit ovládat vrtnou sou-
pravu určenou k vrtání ropných ložisek. De-
vítičlenný tým techniků plánuje zprovoznit 
zařízení za několik milionů korun do konce 
roku 2013. Po jeho dokončení půjde tepr-
ve o druhý simulátor tohoto druhu na svě-
tě. Umístěn bude s největší pravděpodob-
ností v Austrálii. 

Uvnitř simulátoru se vrtař cítí jako ve 
skutečné kabině vrtné soupravy. Vše odpo-
vídá realitě. Může si tak vyzkoušet „nane-
čisto“, co všechno souprava umí a jak nej-
lépe využít všechny její možnosti. Oproti 
rea litě se pár rozdílů najde. Například mís-
to okna má operátor v simulátoru k dispo-
zici LED obrazovky. 

Na výrobě simulátoru pracuje společný 
tým společností Huisman a Saab Czech. 
Nejtěžším úkolem techniků ze sviadnov-
ského podniku Huisman je programování si-

mulačního softwaru, odborníci slavkovského 
podniku Saab si zase musí poradit s vytvoře-
ním kvalitního 3D modelu. „Nejtěžší ovšem 
bude obě tyto věci propojit, aby 3D model ná-
sledoval pokyny simulačního softwaru,“ řekl 
jeden ze členů společného týmu, Pavel Žižka 
ze společnosti Huisman. 

V příštím roce už bude simulátor slou-
žit vrtařům z celého světa. Střídat se budou 
v jedno- až dvoutýdenních turnusech. Celkem 
by za jeden rok měl simulátor pomoci vyško-
lit přibližně 150 lidí.                             (ed)

  Matlab a Simulink – 
Release 2013b

Společnost Humusoft s. r. o. a firma 
MathWorks®, přední výrobce softwaru pro 
technické výpočty, modelování a simulace, 
uvádějí na trh v ČR a SR nové vydání výpo-
četního, vývojového a simulačního prostře-
dí Matlab R2013b. Vydání přináší dvě nové 
nadstavby a další novinky v mnoha oblastech, 
včetně zajímavých změn v základních modu-
lech Matlab a Simulink.

Do modulu Matlab je přidána nová třída 
proměnných typu Table, usnadňující správu 

a vizualizaci dat uspořádaných do tabulek. 
Při použití vestavěné podpory výpočtů pro-
střednictvím GPU lze nyní významně urych-
lit činnost mnoha funkcí z oblasti zpracování 
obrazu, zpracování signálu, komunikačních 
systémů, neuronových sítí atd. Novými pro-
dukty jsou Polyspace Bug Finder a Polyspa-
ce Code Prover, určené k identifikaci, popř. 
k prokázání absence chyb ve zdrojovém kódu 
v jazyce C.

Modul Simulink je obohacen o automa-
tické zobrazení náhledů obsahu subsysté-
mů a nový editor pro tvorbu jejich masek. 
Oblast fyzikálního modelování je rozšíře-
na o termo-hydraulickou doménu. Simulink 
3D Animation, nástroj pro prostorovou vi-
zualizaci simulovaných modelů, umožňu-
je vzdálené zobrazení prostorové scény pro-
střednictvím webových prohlížečů. Rozšířená 
podpora přímého spouštění vytvořených mo-
delů na vý ukovém hardwaru zahrnuje i plat-
formy Arduino® Ethernet Shield a Arduino® 
Nano 3.0.

Samozřejmostí jsou u verze R2013b i ak-
tualizace všech existujících knihoven aplika-
cí. Podrobné informace o novinkách i obec-
ně o produktech Matlab a Simulink lze na-
lézt na www.humusoft.cz.                        (pb)


