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výzkum, vývoj, vzdělávání

Nové lasery pro potřeby českého 
i světového průmyslu

Nově otevřené centrum HiLASE, které síd-
lí v Dolních Břežanech nedaleko Prahy, vyví-
jí laserové zdroje špičkových parametrů: zde 
vyvinuté lasery budou výrazně silnější, výkon-
nější, kompaktnější, stabilnější a snáze udržo-
vatelné než ty současné. Využití najdou v prů-
myslu, v malých a středních výzkumných labo-
ratořích i v budoucích evropských zařízeních 
velkého rozsahu. Umožní vyrábět např. přes-
nější vstřikovací systémy, aniž by nastávaly 
mikrostrukturální změny v materiálu. Zvýší 
tak kvalitu vyráběných součástí. Centrum po-
máhá s optimalizací laserových technologií 
přesně podle potřeb průmyslu. „V současnos-
ti spolupracujeme hned s několika průmyslo-
vými firmami z ČR. Pomáháme jim s vývojem 
a inovacemi. Kvůli jejich konkurenci ale za-
tím nemůžou prozradit, které firmy to jsou,“ 
podotýká vědecký koordinátor centra HiLASE  
Ing. Tomáš Mocek, Ph.D.

V krátké době bude k dispozici také svě-
tově unikátní kombinace výkonných laserů 
a zdrojů záření v širokém spektrálním roz-

Nové lasery na pomoc českému průmyslu

sahu v centru ELI Beamlines. ELI Beamli-
nes je první částí evropského projektu Ex-
treme Light Infrastructure (ELI), který má 
za cíl vybudovat nejmodernější laserové za-
řízení na světě. Projekt ELI Beamlines v ČR 
realizuje právě Fyzikální ústav AV ČR. Čin-
nost projektu ELI poskytne nové možnosti 
např. v lékařském zobrazování a diagnosti-
ce, konstrukci nástrojů pro vývoj a testová-
ní nových materiálů nebo rentgenové optice.

Vědci ve službách průmyslu

Velmi rozsáhlé znalosti o vlastnostech ma-
teriálů a schopnost podívat se do jejich struk-
tury mohou přispět k řešení mnoha technic-
kých problémů. Využití nových materiálů 
přímo vybízí k vývoji nových součástí, které 
zákazníci potřebují, např. levnějších a záro-
veň spolehlivějších spínačů. Tenké vrstvy na 
povrchu nejenže mohou fungovat jako ochra-
na, ale mohou také zásadním způsobem ovliv-
nit vlastnosti materiálu. S využitím znalostí 
a unikátního vybavení je možné se podívat, 
proč vznikají vady ve strojních součástech, 
a navrhnout nápravu.

Proč se firmám vyplatí spolupracovat?

Spolupráce s Fyzikálním ústavem AV ČR 
přináší mnoho výhod – šetří náklady na pořízení 
nutného souboru přístrojového vybavení a nabí-
zí širokou znalostní základnu početné skupiny 
vědců, kteří se dokážou na danou úlohu podívat 
komplexně a odhalit skryté záludnosti. Služby 
ústavu je možné využít při řešení drobnějších 
technických a technologických problémů nebo 
navázat spolupráci na vývoji zcela nových za-
řízení a výrobků. K dispozici jsou také kapaci-
ty pro simulace a výpočty či rešerše dostupných 
řešení s analýzou optimálního přístupu.

Investice do společného vývoje jsou da-
ňově zvýhodněny.

Zájemci o spolupráci s Fyzikálním ústa-
vem AV ČR jej mohou kontaktovat prostřed-
nictvím webových stránek Centra pro inova-
ce a transfer technologií www.citt.cz. Cent-
rum pro inovace a transfer technologií (CITT) 
je součástí Fyzikálního ústavu AV ČR a jeho 
posláním je komercializace výsledků vědec-
ké práce. Je kontaktním místem pro firemní 
partnery Fyzikálního ústavu AV ČR a zajišťu-
je mimo jiné ochranu duševního vlastnictví, 
vyhledávání příležitostí k využití nových ob-
jevů v praxi nebo posuzuje právní a finanční 
aspekty spolupráce.

Ing. Oskar Lažanský
(oskar.lazansky@eli-beams.eu)

Pod heslem „fyzika k vašim službám“ se Fyzikální ústav AV ČR systematicky otevírá pro 
spolupráci s českými firmami a průmyslem. Nabízí jim špičkové vědecké vybavení a hlu-
bokou znalostní základnu. Společným vývojem chce pomoci k zefektivnění výroby, pře-
kročení technických limitů a k vývoji nových produktů.
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y   Programovatelné automaty 
ve výrobní technice

Seminář Programovatelné automaty ve 
výrobní technice se uskuteční ve čtvrtek 
23. dubna 2015 v době od 9.00 do 15.00 h 
v budově ČVUT v Praze, Horská 3, Praha 
2, místnost č. A 136 (tramvají č. 6, 7, 18, 
24 do stanice Albertov). Seminář organizuje 
Českomoravská společnost pro automatizaci 
(www.cmsa.cz) spolu s Ústavem výrobních 
strojů a zařízení Fakulty strojní ČVUT v Pra-
ze a Teco, a. s. Mediálním partnerem školení 
je odborný časopis Automa. Cílem semináře 
je seznámit jeho účastníky s možnostmi vy-
užití programovatelných automatů při říze-
ní výrobních strojů, linek a pomocných me-
chanismů, především při řešení úloh řízení 
polohy a pohybu (MC, Motion Control). Na 
programu je představení firmy Teco a jejích 
programovatelných automatů řady Tecomat 
TC700 a Tecomat Foxtrot (www.tecomat.cz). 
Prezentovány budou konkrétními příklady je-
jich použití v praxi. Detailně bude vysvětlena 
metodika programování PLC při řízení poho-
nů a úloh Motion Control. Ukázáno bude i je-
jich využití v laboratořích. Diskuse bude vě-

nována především výuce na odborných ško-
lách s ohledem na potřeby praxe. Seminář je 
určen hlavně zájemcům o automatizaci ve 
strojírenství, konstruktérům a projektantům, 
programátorům PLC, učitelům odborných 
škol všech stupňů zaměřených na strojíren-
ství, mechatroniku a automatizaci, jejich ak-
tivním studentům a doktorandům. Z organi-
začních důvodů je zapotřebí svou účast pře-
dem zaregistrovat na adrese jana.behalova@
fs.cvut.cz. Podrobné informace zájemci na-
jdou na www.cmsa.cz. (šm)

  On-line kurz o funkční 
bezpečnosti

Společnosti TÜV Nord, Krohne, Samson 
a Phoenix Contact uveřejnily společně vytvo-
řený e-learnigový kurz o funkční bezpečnos-
ti. Kurz je navržen pro projektanty a operáto-
ry zařízení a systémů v průmyslových výrob-
ních provozech. Tvoří ho deset modulů, které 
uživatele provádějí správnou aplikací jed-
notlivých článků norem IEC 61508 a 61511 
v bezpečnostních systémech. Přístup k e-lear-
ningovému kurzu je možný přímo na adrese 
www.sil-training.com.

V kurzu nejsou uvedena žádná komerč-
ní sdělení ani doporučení k použití konkrét-
ních produktů. Kurz vychází ze série škole-
ní, která probíhala ve firmách od roku 2009 
jako součást vzdělávací akce Krohne Aca-
demy. Uveřejněním obsahu těchto kurzů 
reagují partnerské firmy na velkou poptáv-
ku po dalším vzdělávání v otázkách funkč-
ní bezpečnosti.

Deset navazujících výukových modulů po-
skytne úplný přehled o základních konceptech 
a metodách funkční bezpečnosti. Na úvod do 
tématu bezpečnosti ve spojité procesní výro-
bě navazují další moduly, v nichž se účastníci 
dovědí, jak jsou vyhodnocována rizika a spe-
cifikovány požadavky na bezpečnost. Dále 
jsou objasněny zásady při projektování a po-
drobně popsány požadavky na snímací tech-
niku a koncové prvky. Uživatel se v kurzu se-
známí s verifikací SIL a s příklady výpočtů. 
Na konci každého modulu si může vyplněním 
krátkého dotazníku ověřit, jaké poznatky si již 
osvojil. Po úspěšném absolvování modulu je 
každému účastníkovi vystaven certifikát, kte-
rý lze stáhnout a vytisknout. Jestliže uživatel 
absolvuje všech deset modulů, získá certifi-
kát na celý kurz. (ev)


