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ŠKODA AUTO pat-
ří v České republice k zá-
vodům s nejrozvinutějším 
konceptem digitálního pod-
niku a implementací prvků 
konceptu průmysl 4.0. Au-
tomobilka svůj provoz při-
tom neustále zlepšuje. Di-
gitálnímu standardu tak při-
způsobila i provoz sušičky, 
která v Kvasinách fungu-
je již mnoho let. Technolo-
gie řízení tepelných zdrojů 
už nevyhovovala součas-
ným požadavkům: řídi-
cí systém byl umístěn ve 
čtyřech skříňových rozvá-
děčích a měl jednoduchý 
tlačítkový panel, který ne-
umožňoval efektivní ovládání ani vizualiza-
ci a nabízel pouze jednoduché funkce dia-
gnostiky.

Společnost Siemens proto navrhla a reali-
zovala kompletní modernizaci provozu, kte-
rý nyní efektivně spravuje Heating Control 
System (HCS; obr. 2), vyvinutý speciálně pro 
podobné úlohy. Jeho použitím se odstranily 
všechny nedostatky, s nimiž se dříve provoz 
sušičky potýkal.

„Navrhli jsme moderní řešení s modulár-
ním systémem HCS 4300, které umožňuje 
maximálně efektivní řízení tepelných zářičů 
i diagnostiku případných problémů. Opro-
ti původnímu systému navíc zabírá jen jed-
nu čtvrtinu původního rozsahu rozváděčo-
vých skříní; zákazník tak při instalaci výraz-
ně ušetřil za práci techniků i za kabeláž,“ říká 
Marián Pavlanský, promotor systému HCS ze 
společnosti Siemens.

Nový systém se ovládá z dotykového ba-
revného panelu HMI Simatic TP1500 Com-
fort, který umožňuje kompletní vizualizaci 
celého procesu sušení. Lze na něm kliknu-
tím ovládat jednotlivé okruhy a nastavovat 
teplotu, algoritmus řízení i diagnostiku. Jako 
řídicí systém je zde implementován Simatic 
S7-400 s CPU 414-3.

Horko v tunelu

„Původně byly zářiče zapojené do skupin 
po devíti kusech, což neumožňovalo příliš 
efektivní regulaci. Při modernizaci linky jsme 
je nově zapojili po trojicích, abychom získali 
větší flexibilitu. Prostřednictvím softwarové-

Jak vznikají karoserie ve ŠKODA AUTO Kvasiny

ho nástroje teď můžeme ovládat celé funkč-
ní skupiny a nastavovat teplotu podle potře-
by,“ vysvětluje Daniel Výborný, projekto-

vý vedoucí společnosti Siemens 
působící přímo ve společnosti 
Škoda Auto.

Nový systém HCS 4300 řídí 
provoz infrazářičů spínáním 
v nule, což zajišťuje velmi krát-
kou dobu reakce. Systém je tak 
maximálně hospodárný a šetří 
elektrickou energii, protože oka-
mžitě reaguje na aktuální i poža-
dovanou teplotu a spíná a vypí-
ná zářiče přesně podle potřeby.

Teplota karoserie se měří 
bezdotykově pěti optickými sní-
mači, které tvoří zpětnou vaz-
bu PID regulace. V porovnání 
s předchozím systémem se do-
sahuje rychlejšího nárůstu tep-
loty přenášené z infrazářičů na 
karoserii.

Karoserie je velmi důležitou součástí každého auta. I podle ní se člověk často rozhodu-
je, zda si nový vůz pořídí, nebo ne. Kromě tvaru a barvy hraje velkou roli také kvalita 
povrchové úpravy – konkrétně laku. O bezchybné sušení čerstvě nalakovaných karose-
rií se v automobilce Škoda Auto v Kvasinách stará nový systém pro regulaci topných tě-
les: Heating Control System (HCS) od společnosti Siemens.

Obr. 2. Systém pro regulaci topných těles HCS 4300 inte-
grovaný do prostředí TIA Portal (foto: Siemens)

Obr. 1. Lak karoserií kontroluje zkušená pracovnice výstupní 
kontroly pod speciálním osvětlením, které zdůrazní i ty nejmenší 
vady (foto: Andreas Pohlmann, Škoda Auto)

Jak se suší karoserie

Nové karoserie v lakovně automobilky 
Škoda Auto procházejí trojím lakováním – 
aplikací plniče, základní barvy a vrchního 
laku. Plnič a základní barva jsou vodou ře-
ditelné, a proto procházejí bezprostředně po 
aplikaci procesem řízeného sušení pomo-
cí infrazářičů (základní barva) ve speciál-
ním tunelu. Zde infračervené záření vyvede 
vodu od karoserie z barvy ven a vysuší ji. 
Poté karoserie pokračují do linky vrchního 
laku, kde dostanou finální vrstvu.

Infračervený tunel, ve kterém sušení pro-
bíhá, pojme dvě karoserie. Při délce 10 m je 
osazen 144 infrazářiči, které ohřívají přímo 
povrch karoserie a lze je libovolně nastavo-
vat podle potřeby. Jinou teplotu mají záři-
če zahřívající střechu, dveře, sloupky i pra-
hy karoserie.

Heating Control Systems (HCS) Siemens

Heating Control Systems (HCS) dokáže řídit teplotu odporových těles s maximální přes-
ností a zároveň úsporně pomocí polovodičových obvodů – triaků. Díky přesnému spínání po-
lovodičů v nule lze docílit dokonalé regulace teploty a snížení spotřeby elektrické energie.

HCS se používá zejména v plastikářském průmyslu, při výrobě PET lahví, tvarování za 
tepla nebo v extrudérech. V automobilovém průmyslu se HCS využívá hlavně v lakovnách, 
kde se urychluje proces zrání barvy v sušičkách.

V nabídce společnosti Siemens je množství produktů HCS určených pro různé velikosti 
úloh a lišících se v dalších kritériích, včetně možnosti zvolit mezi komunikačními standar-
dy Profibus nebo Profinet.

HCS je integrován do programovacího prostředí Step 7 v 5.5 i TIA Portal, proto je pro 
konstruktéra velmi snadné propojení hardwaru při tvorbě projektu.

HCS má také připravené knihovny funkčních bloků a vzorových projektů pro snadné pro-
gramování a regulaci. V případě potřeby lze sloučit několik samostatných obvodů do jedné 
skupiny a tu řídit jako celek.
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Novinkou v systému je i nástroj pro dia-
gnostiku dovolující obsluze sušičky opera-
tivně reagovat na případné vzniklé potíže, 
vyhodnotit jejich závažnost a zajistit servis. 
Dříve se obsluha dozvěděla o výpadku in-
frazářiče pouze vizuální kontrolou v tunelu, 

v současné době systém všechny případné 
výpadky okamžitě sám hlásí.

„Modernizací sušičky a použitím HCS 
od společnosti Siemens jsme získali hned 
několik benefitů: máme moderní řídicí sys-
tém ovladatelný prostřednictvím dotykové-
ho panelu, který poskytuje detailní přehled 
o probíhajícím procesu. Můžeme jej proto 

efektivně spravovat. S projektem obnovy 
sušičky i jeho realizací týmem odborníků 
ze Siemensu jsme velmi spokojení,“ říká 
Martin Hlaváč, vedoucí technické skupi-
ny lakovny v Kvasinách společnosti Ško-
da Auto.

(Siemens, s. r. o.)

Od letadel k automobilům

Ačkoliv nyní spolupracuje na vývoji mo-
derních a především bezpečných vozů, vlast-
ní Oleksandr Khodko titul z Národní letecké 
univerzity v Charkově, kde byla jeho specia-
lizací výroba letadel a vrtulníků. Během psa-
ní diplomové práce se podílel např. na projek-
tech, které se týkaly mj. i jednoho z nejzná-
mějších osobních letounů, Airbusu A380. Po 
úspěšném obhájení disertační práce si uvědo-
mil, že numerická simulace fyzických proce-
sů je jedním z nejzajímavějších a nejslibněj-
ších trendů moderního inženýrství. A právě 
Škoda Auto splňovala veškeré předpoklady, 
které si u mezinárodní a technologicky vyspě-
lé společnosti představoval. Rozhodl se proto, 
že vymění práci s letadly a vrtulníky za vývoj 
českých škodovek. Sám říká: „Volba to byla 
jednoduchá, Škoda Auto je známý a uznáva-
ný výrobce automobilů s dlouhou a úspěchy 
protkanou historií, kde pracují jedni z nejlep-
ších světových inženýrů.“ Během psaní své 
závěrečné dizertační práce ještě na Ukraji-
ně získal velmi důležité zkušenosti s využi-
tím metod FEM pro pevnostní analýzy, kte-
ré jsou hlavní oblastí jeho současné agendy 
ve Škoda Auto. 

Modely, výpočty, ale také reálné 
crashtesty

V čem přesně spočívá práce odborníků 
v oddělení technických výpočtů? „Zabývám 
se například přípravou numerických mode-
lů, analýzou výsledků simulace nebo valida-

Virtuální výpočet bezpečnosti aut zajišťují ti 
nejlepší z nejlepších

cí modelů vytvořených metodou FEM s ex-
perimentálními daty, které získáváme při 
skutečných nárazových zkouškách.“ Co to 
jednoduše řečeno znamená? Hlavním účelem 

virtuál ního vývoje je získat pomocí numeric-
kých simulací stabilní řešení, která následně 
dokážou splňovat předpisy stanovené komi-
semi, jako jsou např. New Car Assessment 
Programme (NCAP) a Federal Motor Vehicle 
Safety Standards and Regulations (FMVSS). 
„Dělám práci, která mě opravdu baví, a když 
vidím její výsledky, vím, že má smysl,“ do-
plňuje Khodko.

Maximální bezpečnost na dosah

Na zajištění co možná nejvyšší bezpeč-
nosti při nárazech vozů Škoda se podíle-
jí skuteční odborníci. Oleksandr Khodko 

říká: „Pro zabezpečení vozů Škoda děláme 
v Technickém vývoji maximum a v bezpeč-
nostních testech dosahujeme skvělých vý-
sledků. Vzhledem ke stále se zvyšujícím 
požadavkům na ochranu posádky při do-
pravních nehodách je však naším úkolem ne-
ustále posouvat hranice bezpečnosti na vyšší 
a vyšší úrovně.“ Je také spousta dalších fak-
torů, které bezpečnost automobilů ovlivňu-
jí. Bezpečnostní vlastnosti automobilů, jež 
jsou spojené s jejich rostoucí hmotností, zá-
konitě narážejí na hranice týkající se snižo-
vání emisí a spotřeby, které jdou naopak ruku 
v ruce se snižováním hmotnosti nově vyrá-
běných vozů. „Lehké konstrukce budou vždy 

hrát klíčovou roli při vývoji 
energeticky účinného vozi-
dla,“ říká Khodko a doplňu-
je: „Samozřejmě také nesmí-
me zapomínat na cenu auta, 
která by měla být optimál-
ní, abychom mohli být kon-
kurenceschopní a úspěšní na 
globálním trhu s automobily. 
Ale prostor pro zlepšování je 
vždy a všude…“ Kdo ví, jed-
nou třeba automobily budou 
tak bezpečným dopravním 
prostředkem, že se cestujícím 
při jakémkoliv nárazu nikdy 
nic nestane.

Virtuální vývoj pod přísným 
bezpečnostním dohledem

Oleksandr Khodko říká: „Budoucnost bez-
pečnosti automobilů je neoddělitelně spojena 
s virtuálními prototypy.“ O co jde? Jedná se 
o metody, které ve vývojovém procesu umož-
ňují výrobcům automobilů prozkoumat a op-
timalizovat pomocí počítačových simulací ti-
síce možných konstrukčních alternativ před 
tím, než se investují čas a peníze, které jsou 
potřebné pro vybudování a otestování skuteč-
ného prototypu nově vyvíjeného vozu. „Vzhle-
dem k tomu, že virtuální prototypy mohou být 
vyráběny a testovány mnohem rychleji než fy-

Bezpečnost automobilů byla, je a v budoucnosti stále bude důležitou součástí auto-
mobilového průmyslu. Jak probíhá složitý proces vývoje a výpočtů vlastností vozidel 
v souvislosti s haváriemi, vám představí skutečný odborník v tomto oboru, Oleksandr 
Khodko, vývojový inženýr, který pochází z Ukrajiny, má za sebou široké spektrum zku-
šeností a nyní pracuje v Technickém vývoji ŠKODA AUTO, nejstřeženějším místě mla-
doboleslavské automobilky. V oddělení technických výpočtů FEM (Finite Element Me-
thod – metoda konečných prvků) se zabývá virtuálním vývojem a testováním vozů z po-
hledu bočních nárazů, včetně simulace funkčnosti zádržných systémů a vyhodnocování 
ochrany posádky. Jaká může být cesta do Technického vývoje Škoda Auto a co všechno 
práce na vývoji automobilů budoucnosti obnáší?

Obr. 1. Oleksandr Khodko, vývojový inženýr ve ŠKODA AUTO


