
Český patent může zlevnit úpravu surovin
Nové zařízení, které doká-
že vytvořit silné magnetic-
ké pole bez dodávky elek-
trické energie, patentovali
v těchto dnech vědci z
Ústavu struktury a me-
chaniky hornin (ÚSMH)
Akademie věd České re-
publiky.

Vynález, významně spořící
elektrickou energii, může v
budoucnu najít využití nejen
v průmyslu, tedy například ve
zlevnění úpravy nerostných
surovin, ale také v různé pří-
strojové technice, třeba v dia-
gnostické magnetické rezo-
nanci.

O udělení patentu informo-
val ředitel ústavu RNDr. Josef
Stemberk, CSc.

Princip není podle
vědců složitý
Princip nového zařízení spo-
čívá ve speciálním upořádání
dvou protilehlých sestav per-
manentních magnetů v du-
tých tubusech, mezi nimiž se
ve vzduchové mezeře vytváří
silné magnetické pole. Inten-
zita pole se mění regulací šíř-

ky vzduchové mezery. Sesta-
vy se skládají buď z jednotli-
vých magnetů, nebo v případě
většího zařízení z velkých
bloků (o hmotnosti až 15 kg)
sestavených z menších mag-
netů.

„Našim cílem je najít cestu,
jak pomocí permanentních
magnetů vytvořit silné pole v
dostatečně velkém objemu
pro požadované konkrétní

užití. Princip nového zařízení
není složitý. Hlavním problé-
mem je však nutnost zvlád-
nout velké síly, kterými velké
NdFeB magnety (vyrobené ze
směsi neodymu, železa a bó-
ru) působí jak na sebe vzá-
jemně, tak na okolní feromag-
netické předměty. Aby nedo-
šlo k destrukci magnetů při
jejich volném prudkém přita-
žení, musí jejich přitahování
při vytváření sestav probíhat
řízenou rychlostí,“ vysvětluje
hlavní autor vynálezu Ing.
Václav Žežulka.

Filtr na nečistoty
Metody skládání permanent-
ních magnetů do větších cel-
ků nebo do velkých bloků pa-
tentoval výzkumný tým již
dříve, jednu z nich kromě v ČR
také v USA. Tato metoda byla
v praxi již užita při stavbě
magnetických filtrů a odlučo-
vačů se silným magnetickým
polem, využívaných nyní v
průmyslových provozech k
účinnějšímu odstraňování
nežádoucích feromagnetic-
kých příměsí z různých suro-
vin. Tyto příměsi totiž vý-
znamně snižují kvalitu finál-
ních výrobků a mohou pří-
padně způsobit i vážné poško-
zení technologického zaříze-
ní.

„Nečistoty se do suroviny
mohou dostat při těžbě, trans-
portu i úpravě. Při užití vhod-
ného typu magnetického fil-
tru nebo separátoru umožňu-
je silnější magnetické pole
účinněji zachytit například
jemné železné otěry, které
vzniknou při mletí suroviny v
mlýnech, ale třeba také různé
napadané šrouby, matky nebo
dráty, které se v surovině mo-
hou náhodně vyskytnout,“
objasňuje Ing. Žežulka.

Využití v magnetické
rezonanci je reálné
V budoucnu by mohl vynález
najít uplatnění například i ja-
ko zdroj magnetického pole v
zařízeních diagnostické mag-
netické rezonance, které by
tak mohly být mnohem lev-
nější. „Zatím je to sice jen vi-
ze, ale podle nás reálná. Ne-
zbytnými předpoklady pro
další pokračování prací jsou
nejen dostačující finanční
prostředky, ale také získání
mladých pracovníků, kteří by
s potřebným entuziasmem
pokračovali v nastoupené
cestě,“ uzavírá Ing. Žežulka.
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VYNÁLEZ

Co je...
Magnetická rezonance je
zobrazovací metoda zalo-
žená na využití magnetic-
kých vlastností atomových
jader vodíku obsažených
ve vodě a tuku.
Po vystavení působení
elektromagnetického pole
vysílají tkáně s obsahem
vody a tuku určitou ode-
zvu. Tato odpověď (rezo-
nance) je počítačově zpra-
cována a je z ní vytvořen
obraz tkání.
Takovéto přístroje použí-
vají běžně magnetické po-
le, jehož magnetická in-
dukce dosahuje 1,5 nebo
3,0 Tesla, ty nejmodernější
přístroje pak ještě silnější
elektromagnetická pole.
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10 ZAJÍMAVOSTI pondělí 19. května 2014deník

Nabídka zboží platí od 19. 5. do 25. 5. 2014 nebo do vyprodání zásob. Chyby v tisku vyhrazeny. Ceny jsou bez dekorace. Firma Lidl si vyhrazuje právo změn v balení a variantě nabízeného zboží. Odběr možný jen v obvyklém množství.

od pondělí 19. května

4,5 kg

Nabídka zboží plp atatíí odod 119.9. 55.. dodo 225.5. 55. 20201414 v balení a variantě nabízeného zboží Odbě ž ý j b kl

obsah masa

96 %
asa

999090
XXLXXL
baleníbalení

Rybí prsty
• • 30 ks v balení30 ks v balení

• • 900 g900 g
• • 1 kg = 111 Kč1 kg = 111 Kč

89.89.9090
XXLXXL
baleníbalení

Dušená šunka

• • vepřová/krůtívepřová/krůtí

• • 400 g400 g
• • 1 kg = 224,75 Kč1 kg = 224,75 Kč

Rýže 
Basmati

• • dlouhozrnnádlouhozrnná

• • 4,5 kg4,5 kg
• • 1 kg = 44,22 Kč1 kg = 44,22 Kč

199.-199.-
XXLXXL
baleníbalení


