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patrné, že po příchodu obsluhy (dvě osoby) 
do velínu začne rychle růst koncentrace CO2, 
a to tempem 42 ppm/min. Ve velínu není za-
jištěna výměna vzduchu dostatečná pro oba 
zaměstnance.

Závěr

Na spolehlivost a výkonnost pracovníků 
ve velínech mají velký vliv mikroklimatic-
ké podmínky na pracovišti. Této skutečnos-
ti, ač je v normách týkajících se bezpečnosti 
práce a ochrany zdraví pracovníků podchy-
cena, ovšem není v praxi vždy věnována pa-
třičná pozornost. To potvrzují i četná prove-
dená měření. S rostoucím tlakem na úspory 
energií (lepší izolace budov, těsnější okenní 
spáry) roste vlhkost, a zejména koncentrace 
CO2 v interiérech, velíny nevyjímaje. Velký 
vliv na mikroklimatické parametry má také 
instalovaný systém vzduchotechniky a způ-
sob jeho regulace.

Poděkování
Prezentované poznatky byly získány za fi-
nančního přispění VUT v Brně v rámci pro-
jektu FSI-S-14-2401 Green Production – Pro-
duction machines and equipments a byly také 
publikovány na konferenci Aprochem 2015.
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y   Novinky roku 2015  
od společnosti Humusoft

Společnost Humusoft, s. r. o., představila 
na tiskové konferenci 28. dubna 2015 novin-
ky pro letošní rok od firem, které v ČR a na 
Slovensku zastupuje, i z vlastní produkce.

Verze Matlab® R2015a populárního vý-
početního, vývojového a simulačního pro-
středí od firmy MathWorks® přináší zejmé-
na rozšíření podpory práce s rozsáhlými 
daty a možnost z prostředí Matlab přímo 
ovládat výukový hardware. V nástroji Si-
mulink jsou hlavními novinkami interak-
tivní grafické ovládací prvky v modelech, 
simulace hardware-in-the-loop v reálném 
čase na platformě MAC OS X (podporovaná 
specializovaným měřicím systém Humusoft 
MF644 se sběrnicí Thunderbolt), spouštění 
modelů vytvořených v prostředí Simulink 
na mobilních zařízeních Apple a čtyři zce-
la nové nadstavby: Robotics System Tool-
box, Antenna Toolbox, Vision HDL Toolbox 
a Simulink Test.

Na podzim 2014 byla na trh ČR a SR uve-
dena přelomová verze softwarového inženýr-
ského nástroje k modelování a simulaci fy-
zikálních dějů Comsol Multiphysics® 5.0 od 
švédské společnosti Comsol a s ní i nový pro-
dukt Comsol Server. Ve verzi 5.0 nastal zá-
sadní převrat v oblasti počítačové simulace, 

když pod heslem Od modelu k aplikaci získá-
vá uživatel možnost vytvářet své vlastní apli-
kační programy a ty následně sdílet jak s uži-
vatelskou komunitou, tak i se zájemci, kteří 
program Comsol Multiphysics nevlastní. Ver-
ze Comsol Multiphysics 5.1, vydaná nyní, po-
kračuje ve směru nastaveném verzí 5.0.

Mezi výrobky firmy dSPACE GmbH je 
novinkou autonomní systém pro řízení a si-
mulace v reálném čase MicroLabBox, ná-
stupce oblíbených jednodeskových systémů 
DS1103. Zařízení je dodáváno v kompakt-
ní hliníkové skříni ve dvou provedeních ko-
nektorů – na čelním nebo na horním pane-
lu. Jako vývojové prostředí je používán ná-
stroj Simulink při automatickém generování 
aplikačních programů nástrojem Simulink 
Coder.

Úplné informace o nabídce společnosti 
Humusoft lze nalézt na www.humusoft.cz.
[Tisková informace Humusoft, 28. dubna 2015.]
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  Společnost ABB 
investovala 50 milionů USD 
a posiluje výrobu v České 
republice

Společnost ABB otevřela v Brně nové 
prostory na výrobu vzduchem izolovaných 
vysokonapěťových rozváděčů, přístrojových 

transformátorů a senzorů. Součástmi jed-
notky Výrobky pro energetiku vysokého 
napětí jsou i servisní a technické středisko. 
Otevřením nových výrobních prostor vzni-
kl jeden z nejmodernějších závodů tohoto 
typu na světě s vysokou mírou automatiza-
ce, včetně robotizované linky na zalévání 
přístrojových transformátorů, využívající 
roboty ABB. Nové výrobní prostory mají 
plochu 13 000 m2 a umožní zvýšit počet 
vyrobených transformátorů o 25 %.

Již dříve, v roce 2014, byla v Brně 
otevřena nová výrobní jednotka o ploše 
12 500 m2 na produkci výrobků pro vel-
mi vysoké napětí, jež je součástí globál-
ní sítě závodů na výrobu plynem izolova-
ných rozváděčů.

V Trutnově, kde má ABB největší ev-
ropské inženýrské středisko pro řízení 
a automatizaci rozvoden, byly otevřeny 
nové prostory v průmyslové zóně Krko-
nošská, kam se ABB přestěhuje z původ-
ních prostor v centru města. Nové síd-
lo umožní nejen rozšířit výrobu v tomto 
středisku, ale také posílit inženýrské ka-
pacity v oblasti vývoje a testování pro-
duktů pro automatizaci energetických 
sítí.

Do rozšíření výroby v Brně a Trutno-
vě investovala společnost ABB v přepočtu  
50 milionů amerických dolarů. 
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