
VZDĚLÁNÍ, VÝZKUM, APLIKACE

Vytvořte s námi lepší svět
Zapojte se do špičkového týmu odborníků
Jana Dobrovská, děkanka FMT VŠB-TUO

Fakulta materiálově technologická 
VŠB-TUO připravuje odborníky pro náš 
překotně se rozvíjející svět, jenž potřebuje 
nové materiály, nové výrobní postupy, nové 
způsoby řízení výroby i chodu celých podni-
ků, a především, potřebuje nové specialisty 
pro obory, které se zrodily teprve nedávno, 
případně je jejich zrod na programu zítřka.

Už od počátku svého studia na FMT se 
každý může zapojit do  činnosti, která ho 
nejvíce zajímá, připojit se k týmu špičkových 
odborníků a postupně se stát jedním z nich. 
Používáme inovativní vzdělávací metody, 
které dále rozvíjíme. Na pracovištích FMT, 
vybavených na špičkové mezinárodní úrov-
ni, probíhá nejen výuka, ale i  výzkum, 
k němuž zveme i studenty od první chvíle, 
kdy si osvojí potřebné znalosti.

Ve  spolupráci s  dalšími vědeckými 
a výzkumnými institucemi provádíme širo-
kospektrální interdisciplinární výzkum, 
jehož výsledky jsou cenné pro základní 
poznání i praktické aplikace. Vyvíjíme lepší 
materiály pro implantáty, lékařské nástroje 
a  další zdravotnické použití. Zasahujeme 

do rychle se rozvíjející oblasti elektromobili-
ty i elektroniky s novými prvky a naší domé-
nou jsou i  materiály pro elektrotechniku, 
na  které závisí bezpečnost a  soběstačnost 
státu. Podílíme se na zlepšování životního 
prostředí výzkumem, jak se co nejlépe vypo-
řádat s  odpady, rozvíjíme nové přístupy 
k řízení podniku. K vytváření nových a lep-
ších materiálů s novými možnostmi zkou-
máme strukturu a vlastnosti látek na che-
mické i fyzikální úrovni v moderně vybave-
ných laboratořích při úzkém propojení 
výpočetní techniky s nejnovějšími poznatky 
matematiky a přírodních věd. 

Spolupracujeme s  firmami i  státními 
agenturami, řadu našich programů podpo-
ruje stát. Naši absolventi mají jisté pracovní 
místo a dobrý příjem, možnost neustálého 
růstu, spolupráce, vzdělávání a  vazby 
na kolegy lokálně i celosvětově. 

Pomáháme lépe využít bohatství naší 
země i bohatství a zkušenosti, které nabízejí 
sousedé, jež můžeme naopak obohatit my; 
příkladem je přeshraniční česko-polský pro-
jekt týkající se životního prostředí. Klademe 

důraz na  celkový rozvoj osobnosti – jak 
odborný, tak i duševní a tělesný, kdy podle 
zásady v zdravém těle zdravý duch nabízíme 
k využití rozsáhlá sportoviště v univerzitním 
kampusu.
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Na stáž do zahraničí
Studenti FMT prezenčního i kombino-

vaného studia mají možnost absolvovat 
zahraniční studijní pobyt nebo praktickou 
stáž v zemích EU i mimo EU, na kterékoli 
z více než 250 partnerských univerzit. V kaž-
dém stupni studia (bakalářské, navazující 
magisterské, doktorské) mohou vyjet 
do zahraničí na různě dlouhou dobu. Stu-
denti, kteří jsou v zahraničí na mobilitě, jsou 
stále studenty FMT. 

Oddělení Mobility studentů poskytuje 
poradenství a  podporu v  administrativní 
i  finanční oblasti studentům, pedagogům, 
vědeckým a administrativním pracovníkům 
VŠB-TUO, kteří se chystají vycestovat 
do zahraničí. Studenti mohou realizovat stu-
dijní pobyty a praktické stáže téměř po celém 
světě. Zaměstnanci mohou prostřednictvím 
oddělení Mobility studentů vycestovat pře-
devším v  rámci programu Erasmus+. Dále 
poskytujeme podporu zahraničním studen-
tům, kteří přijíždějí studovat na VŠB-TUO 
na 1–2semestrální pobyty. 

Poznejte práci předních firem
FMT spolupracuje s řadou klíčových 

společností českého průmyslu i řadou 
významných zahraničních firem. Už během 
studia se můžete zapojit do výzkumu a vývo-
je v oblasti výroby a zpracování kovů, auto-
mobilů, zpracování odpadů, nanomateriálů, 
tepelné energetiky, biomateriálů, materiálů 
pro tepelnou energetiku či materiálů pro 
elektroniku a elektrotechniku i do projektů 
týkajících se managementu a řízení. Probí-
hají exkurze a stáže ve firmách a většina 
bakalářských a diplomových prací je spojena 
s řešením konkrétních technických 
problémů. 

Bakalářské a navazující
magisterské studijní 
programy 
•  Chemické a environmentální inženýrství (Bc.) 
• Materiálové inženýrství (Bc.) 
• Materiálové technologie a recyklace (Bc.) 
•  Moderní produkce a zpracování kovových 

materiálů (Bc.) 
• Umělecké slévárenství (Bc.) 
•  Materiály a technologie pro automobilový 

průmysl (Bc., Ing.) 
• Nanotechnologie (Bc., Ing.) 
•  Tepelně energetické inženýrství
 (Bc., Ing.) 
•  Chemické a environmentální inženýrství (Ing.) 
 Specializace:
 Chemické inženýrství 
 Environmentální inženýrství 
  Metody analýzy pro chemické a environmen-

tální inženýrství 
•  Management kvality a řízení průmyslových 

systémů (Bc., Ing.) 
 Specializace: 
 Management kvality (Bc., Ing.)
  Ekonomika a management v průmyslu (Bc., 

Ing.)
 Počítačové řídicí systémy v průmyslu (Bc.)
 Inteligentní řídicí systémy v průmyslu (Ing.) 
• Materiálové inženýrství (Ing.) 
 Specializace:
 Progresivní technické materiály 
 Materiálové technologie a recyklace 
• Metalurgické inženýrství (Ing.) 
 Specializace:
 Moderní technologie výroby kovů 
 Slévárenské technologie 
  Tváření progresivních kovových materiálů 
• Biomechanické inženýrství (Ing.)
• Materiály a technologie pro energetiku (Ing.)

Doktorské studijní 
programy 

•  ŘÍZENÍ PRŮMYSLOVÝCH 
SYSTÉMŮ  

•  CHEMICKÉ A ENVIRONMENTÁL-
NÍ INŽENÝRSTVÍ  

•  MATERIÁLOVÉ VĚDY 
A INŽENÝRSTVÍ 

•  CHEMICKÁ METALURGIE
•  METALURGICKÉ TECHNOLOGIE  
•  TEPELNÁ TECHNIKA A PALIVA 

V PRŮMYSLU
•  NANOTECHNOLOGIE  

fmt.vsb.cz



Projekt „Rozvoj mezisektorové spoluprá-
ce RMTVC s  aplikační sférou v  oblasti 
výzkumu progresivních a inovací klasických 
kovových materiálů a technologií s využitím 
metod modelování“ se v letech 2019 – 2022 
řeší na  Fakultě materiálově-technologické 
VŠB-TUO ve spolupráci s partnery z Ost-
ravské aglomerace (Brembo Czech s.r.o., 
MATERIÁLOVÝ A  METALURGICKÝ 
VÝZKUM s.r.o., Strojírny a  stavby Třinec 
a.s., TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY a. s., ŽDB 
DRÁTOVNA a.s.) a s polskou výzkumnou 
organizací Wydział Inżynierii Materiałowej 
i Metalurgii Politechniki Śląskiej. Aplikačně 
zaměřený projekt se zabývá studiem, modelo-
váním a optimalizací procesů spjatých s výro-
bou, odléváním a  zpracováním různých 
kovových slitin. Řešení projektu má značný 
společenský význam, neboť zefektivnění 
metalurgických procesů je vesměs spojeno 
i se snižováním energetické náročnosti výro-
by a tedy i s pozitivním vlivem na životní pro-
středí v Moravskoslezském regionu. 

Cílem je dosáhnout špičkových struktur-
ních a užitných vlastností kovových materiálů, 
které budou porovnatelné či převyšující kvali-
tu produktů světových výrobců. Projekt posi-
luje výzkum a ekonomiku založenou na vzdě-
lané, motivované a  kreativní pracovní síle 
a vede k využití kvalitních výsledků výzkumu 
pro zvýšení konkurenceschopnosti ČR.

VÝROBA A ZPRACOVÁNÍ KOVOVÝCH MATERIÁLŮ

Dáváme hmotě nové tvary
Jak dosáhnout špičkových vlastností materiálů
Ivo Schindler, katedra tváření materiálů FMT VŠB-TUO

Financovanými členy řešitelského 
týmu je každoročně několik studentů 
doktorského studia. Další studenti se 
zapojují do náročných experimentál-
ních činností, počítačového vyhodno-
cování získaných výsledků i společných 
publikačních aktivit.

Válcování ocelové tyče za tepla
na počítačově řízené laboratorní válcovně

Simulátor HDS-20 s nově instalovanou řídicí konzolou 
a výměnným modulem MAXStrain, umožňujícím dosahovat 
extrémně velké kumulované deformace a tím ultra 
jemnozrnnou strukturu tvářeného materiálu s vynikajícími 
mechanickými vlastnostmi

nýrství“ v navazujícím magisterském studiu), 
a to zejména při praktických laboratorních 
nebo počítačových cvičeních. To bude prová-
záno s růstem kvality absolventů daných stu-
dijních programů, o  něž je trvalý převis 
zájmu ze strany zaměstnavatelů.

Bude komplexně studováno deformační 
chování kovových materiálů, v nich probíha-
jící strukturotvorné procesy a  jejich vliv 
na  užitné vlastnosti objemově tvářených 
výrobků. Různými postupy budou modelo-
vány a optimalizovány vybrané technologie 
tváření, jako je válcování, kování či tažení. 
Výzkum bude založen zejména na  využití 
dvou klíčových experimentálních zařízení, 
v rámci České republiky ojedinělých a díky 
know-how obsluhujících výzkumníků uzná-
vaných a  využívaných i  v  mezinárodním 
měřítku. Je to simulátor deformací za tepla 
Gleeble HDS-20 (Dynamic Systems Inc., 
USA) a na míru vyvinutá Polospojitá labora-
torní válcovna tyčí. 

Výsledky projektu jsou průběžně ověřo-
vány jejich zaváděním do praxe prostřednic-
tvím zlepšování výrobních technologií 
u partnerů z Ostravské aglomerace. O špič-
kových výsledcích je široká odborná veřej-
nost informována na mezinárodních konfe-
rencích a publikacemi v renomovaných časo-
pisech. Často unikátní experimentální 
technika, různé simulační softwary a nové 
vědeckovýzkumné metody vyvíjené v průbě-
hu řešení projektu se zásadním způsobem 
projeví při zvýšení atraktivity příslušných 
studijních programů (např. „Moderní pro-
dukce a  zpracování kovových materiálů“ 
v bakalářském studiu a „Metalurgické inže-
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Výroba oceli představuje druhou nejma-
sivnější výrobu hned za  výrobou betonu, 
ve kterém se ocel rovněž může využívat pro 
konstrukci tzv. předpjatého železobetonu, 
výztuží, apod. Cílem projektu Dlouhodobé 
mezisektorové spolupráce mezi FMT a TŽ, 
a.s. je získat zcela nové a původní informace 
o  vlastnostech ocelí, které jsou vyráběny 
a zpracovávány v provozních podmínkách 
významné metalurgické společnosti morav-
skoslezského regionu. Náš výzkum je zamě-
řen mimo jiné na  stanovení teplot tání 
a  tuhnutí ocelí a  teplot dalších fázových 
přeměn, které jsou důležité především pro 
optimalizaci podmínek plynulého odlévání 
oceli a jejich dalšího zpracování např. tváře-
ním. Provádíme rovněž náročné numerické 
a fyzikální modelování procesů při výrobě 
oceli, např. modelování proudění oceli 
v  licích pánvích, rafinačních pánvích 
a mezipánvích, modelování rafinačních pro-
cesů tekutých kovů, modelování procesů 
během tuhnutí oceli v podmínkách krysta-

Vybavení pracoviště je na špičkové 
mezinárodní úrovni. K dispozici jsou: tavi-
cí indukční pece včetně vakuové, série 
zařízení pro stanovení termofyzikálních 
vlastností materiálů, Quenching dilatome-
tr, speciální software pro numerické simu-
lace – AnsysFluent, ProCAST, FACTSage, 
modelová laboratoř s fyzikálními modely 
metalurgických zařízení, vysokorychlostní 
kamera, termovizní kamera ad.
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VÝROBA A ZPRACOVÁNÍ KOVŮ

Lépe poznat
vlastnosti ocelí
Dlouhodobě spolupracujeme se společností TŽ, a.s. 
zejména na výzkumu termofyzikálních vlastností 
ocelí a numerického a fyzikálního modelování 
metalurgických procesů
Karel Michalek, katedra metalurgie a slévárenství FMT VŠB-TUO

Fyzikální modelování rafinace tavenin pomocí argonu přiváděného přes rotor

lizátoru plynulého odlévání oceli a ingoto-
vého lití. Výsledky našeho výzkumu jsou 
nebo budou využívány pro další zlepšování 

technologie výroby oceli, zvyšování kvality 
a užitných vlastností produkovaných kovo-
vých materiálů. 

Quenching Dilatometr

Umístění vzorku Q.dilatometr



Kovové pěny jsou kovové materiály, které 
ve své struktuře obsahují záměrně vytvořené 
póry. Díky pórovitosti, která v  závislosti 
na výrobní technologii může dosahovat až 
97 %, vynikají tyto materiály nízkou měrnou 
hmotností. Zároveň si však díky základnímu 
kovovému materiálu zachovávají vynikající 
mechanické i fyzikální vlastnosti. Výsledné 
vlastnosti, potažmo i možnosti použití těch-
to materiálů, závisejí zejména na  zmíněné 
pórovitosti, stupni propojení jednotlivých 
pórů a jejich distribuci a velikosti.

Mezi nejvýznamnější přednosti těchto 
unikátních materiálů patří nízká měrná 
hmotnost umožňující snížení hmotnosti 
konstrukce, schopnost absorpce nárazové 
energie například v  deformačních zónách 

dopravních prostředků a tlumicí schopnost 
využitelná v akustických bariérách. Použití 
kovových pěn je optimální v případech, kdy 
se současně využívají alespoň dvě nebo více 
jejich předností. Z tohoto hlediska jsou tyto 
materiály vhodné zejména pro tzv. multi-
funkční aplikace.

Díky svým vlastnostem nacházejí kovové 
pěny uplatnění v široké škále oborů od kon-
strukce dopravních prostředků přes tepelnou 
techniku až po lékařství. Aplikační potenciál 
těchto materiálů je však omezen ekonomic-
kou náročností technologií jejich výroby. 
Ve  většině případů se jedná o  nákladné 
metody založené na komplikovaných postu-
pech a použití nestandardních a nákladných 
vstupních materiálů.

VÝROBA A ZPRACOVÁNÍ KOVŮ

Kovové pěny – materiál 
budoucnosti
Nová podoba kovu skýtá dříve netušené možnosti
Petr Lichý, katedra metalurgie a slévárenství FMT VŠB-TUO

Pracovníci katedry metalurgie a slé-
várenství Fakulty materiálově-technolo-
gické VŠB-TUO se v posledních letech 
věnují vývoji výrobních postupů kovo-
vých pěn, které vycházejí z konvenč-
ních slévárenských technologií. Využití 
běžných slévárenských postupů a stan-
dardních slévárenských materiálů 
může pomoci zařadit sortiment kovo-
vých pěn mezi cenově dostupné mate-
riály, čímž se docílí plného využití jejich 
aplikačního potenciálu. Slévárenské 
technologie rovněž nabízejí možnost 
výroby značně složitých dílů, a to jak 
s pevnou povrchovou vrstvou, tak i bez 
této vrstvy. 

Detail nepravidelné buňkové struktury kovové pěny

Řez kovovou pěnou s pravidelně rozloženými vnitřními 
dutinami

Vzorek kovové pěny s nepravidelnou buňkovou strukturou

Řez kovovou pěnou
s nepravidelně rozloženými vnitřními dutinami
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StudentCar SX 
Sportovní elektromobil značky Stu-

dentCar s označením SCX vznikl na Vyso-
ké škole báňské – technické univerzitě Ost-
rava. StudentCar SCX je vyspělou koncepcí 
4 pohonných jednotek bez převodovek jedi-
nečný nejen v porovnání s českou konku-
rencí, ale také celosvětově. Srdcem elektro-
pohonu je battery pack firmy EVC, který 
dokáže dodávat energii pro čtyři samostatné 
synchronní elektromotory. Ty přímo přes 
poloosy přenášejí na  kola úctyhodných 
2100 Nm prakticky od  nulových otáček. 

Díky tomu motory katapultují automobil 
na  rychlost 100 km/hod za  4,9 sekundy 
a na 150 km/hod za 9,2 sekund. Koncepce 
pohonu umožňuje využívat funkce aktiv-
ních elektronických diferenciálů, které vozi-
dlu dodávají dokonalé jízdní vlastnosti. 
Zatáčky SCX projíždí bez problémů 
ve vysokých rychlostech, s bočním přetíže-
ním více než 1 G. V  interiéru nalezneme 
moderní technologie pro zobrazování 
palubních údajů v podobě dvojice displejů 
a odnímatelného tabletu. Zakázkový ručně 
šitý kožený interiér je vyroben s velkou peč-

AUTOMOBILY

Všechno elektřinou
Zaměřujeme se na vývoj komponent
pro elektromobilitu, včetně bezpečnosti 
elektromobilů
Petr Tomčík, katedra materiálů a technologií pro automobily 
FMT VŠB-TUO

livostí a  perfektním dílenským zpracová-
ním. Vůz úspěšně prošel schvalovacím říze-
ním k provozu na pozemních komunika-
cích, homologační zkoušky provedla 
společnost TÜV SÜD Czech s.r.o.

StudentCar E-Buggy 
Funkční vzorek elektrické bugyny 4x4 

vznikl na  FMT, VŠB-TUO ve  spolupráci 
a za finanční podpory ŠKODA AUTO a.s. 
Cílem je vyvinout výukovou stavebnici pro 
vysoké a střední školy technického zaměření. 
E-Buggy je elektrická dvoumístná čtyřkolka 
sportovně užitkového charakteru. Každé 
kolo pohání 15 kW motor s vlastím kontro-
lérem. Díky této koncepci pohonu, jsou dife-
renciály včetně uzávěrek řešeny elektronicky, 
světlá výška je zvětšena pomocí redukčních 
převodovek umístěných v kolech. Bateriový 
pack s  kapacitou 25 kWh. StudentCar 
E-Buggy má vysokou průchodnost terénem, 
tichý provoz a s nulovými emisemi v místě 
provozu, a má tudíž předpoklady pro nasaze-
ní v chráněných přírodních oblastech. 

Katedra materiálů a technologií pro 
automobily FMT VŠB-TUO působí 
v oblasti vývojových návrhů a staveb 
prototypů elektromobilů, bateriových 
systémů a pohonů, v oblasti průmyslo-
vého designu a dále pak i v oblasti sys-
tému kombinující bateriové uložiště, 
elektromobil, fotovoltaické zdroje včet-
ně kogenerační jednotky na CNG. Pro-
dukty směřují do oblasti malosériově 
vyráběných vozidel pro individuální 
a hromadnou dopravu.



Projekt „Výzkum způsobů nakládání 
s  odpady, materiály a  vedlejšími produkty 
hutních a souvisejících provozů“ řeší proble-
matiku materiálového využití velkoobjemo-
vých odpadů, které jsou produkovány v regi-
onu severní Moravy v metalurgických provo-
zech. Výroba železa a oceli produkuje značné 
množství vedlejších produktů. Mnohé tyto 
materiály lze jednoduše recyklovat, pro jiné 
se využití hledá obtížněji. Projekt zkoumá 
vlastnosti těchto materiálů a  hledá nové 
možnosti pro jejich materiálové využití, při-
čemž se snaží nalézt aplikace napříč průmys-
lovými technologiemi. Důležitým aspektem 
projektu je tzv. mezisektorová spolupráce, 
kdy druhová pestrost účastníků projektu 
a dalších spolupracujících subjektů je přísli-

bem pro nalezení nových řešení pro zkouma-
né materiály. Na řešení projektu se podílejí 
dvě výzkumné organizace, kromě pracovišť 
Fakulty materiálově-technologické Vysoké 
školy báňské - Technické univerzity Ostrava 
je to společnost Materiálový a metalurgický 
výzkum s.r.o. Dalšími účastníky jsou zástup-
ci průmyslu, a to společnosti Liberty Ostrava 
a.s., TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s. Krá-
lovopolská, a.s., SMOLO a.s. a  Národní 
strojírenský klastr, z.s. Projekt je orientován 
do základního výzkumu. V rámci řešení pro-
jektu vznikají nová konsorcia, která základní 
poznatky využívají pro tvorbu aplikačních 
výstupů. Lze předpokládat, že praktická vyu-
žitelnost výsledků v  praxi bude dosažena 
v průběhu několika málo let.

ZPRACOVÁNÍ ODPADŮ

Poklad jménem struska
Projekt celospolečenského významu se snaží 
vytvořit z odpadního materiálu surovinový zdroj
Jozef Vlček, katedra tepelné techniky FMT VŠB-TUO

Primárním cílem projektu je vytvořit 
platformu pro účinné řešení materiálo-
vého využití odpadů a vedlejších pro-
duktů z metalurgické produkce. Projekt 
nachází využití především u provozova-
telů metalurgických zařízení, ale záro-
veň je přínosný pro každý spolupracují-
cí subjekt, který získává surovinový 
zdroj pro své technologie. Jedná se 
například o partnery ze stavebního prů-
myslu, z odvětví výroby hydraulických 
pojiv, recyklace neželezných kovů, 
keramických materiálů aj.

40 Scientific American České vydání, leden 2020

Vzorek pánvové strusky
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Spojenými znalostmi k lepšímu řešení
Výroba kovů není realizovatelná bez pro-

dukce vedlejších materiálů. Pokud se pro tyto 
materiály nalezne smysluplné využití s vyšší 
přidanou hodnotou, efektem bude úspora 
přírodních zdrojů, ale také energie. Projekt 
plně zapadá do  strategie cirkulární 
ekonomiky. 

Klíčem k nalezení nových možností pro 
materiálové využití odpadních produktů je 
detailní znalost jejich parametrů. Dále se 
laboratorně ověřují možnosti zpracování 
produktů s cílem například separace zájmo-
vých složek odpadů nebo naopak, snížení 
koncentrace rizikových složek. Jsou ověřová-
ny postupy kompaktace jemnozrnných 
materiálů z důvodů usnadnění jejich mani-
pulace, je ověřovaná objemová stabilita při-
pravovaných produktů, jsou hodnoceny vlivy 
zkoumaných produktů na složky životního 

prostředí atd. Zároveň jsou získané poznatky 
mezioborově sdíleny v  rámci pořádaných 
setkání, konferencí, workshopů apod.

Problematika materiálového využití 
odpadů je multidisciplinární. Studenti 
Fakulty materiálově-technologické mají 
výhodu, že v rámci jejich studijních progra-
mů jsou zařazeny předměty jako chemie, 
fyzika a také technologické předměty věnují-
cí se výrobě a užití různých typů materiálů. 
Součástí výuky jsou rovněž předměty s užším 
zaměřením, jako odpadové hospodářství, 
energetické využití odpadů, využití surovin 
z tepelných procesů a další. Takto zaměřené 
studium vytváří dobrou schopnost na straně 
studentů hledat alternativní zdroje a chytrá 
řešení pro výrobu materiálů, ale také energie, 
a tím aktivně řešit problematiku cirkulární 
ekonomiky. 

Difraktometr pro fázovou analýzu materiálů

Lehčený výrobek na bázi strusky



NANOMATERIÁLY

Aby od brzd nelétal 
nebezpečný prach
Materiály pro brzdové systémy 
osobních automobilů a jejich vliv 
na životní prostředí
Jana Kukutschová, katedra fyzikální chemie 
a teorie technologických procesů FMT VŠB-TUO
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Výzkumné aktivity multidisciplinárního vědeckého týmu, tvoře-
ného odborníky z České republiky, USA, Itálie a Velké Británie, se již 
více než patnáct let zaměřují na komplexní studium procesů spoje-
ných s brzděním automobilů – konkrétně na frikční procesy prováze-
né otěrem materiálů frikčních kompozitů brzdových desek nebo brz-
dového kotouče a s tím související vznik otěrových částic a plynných 
emisí. Každé sešlápnutí brzdového pedálu je spojeno s uvolněním 
otěrových částic. Jejich množství a  charakter závisí na  použitých 
materiálech i na stylu jízdy a jejich rozměry sahají od jednotek nano-
metrů až k milimetrům. Právě malé částice mohou představovat rizi-
ka pro životní prostředí a zdraví. Brzdy jako zdroj emisí prachových 
částic nezanedbatelnou měrou přispívají ke znečištění ovzduší napří-
klad ve městech s vysokou hustotou dopravy.

Původním záměrem byl základní výzkum s  cílem porozumět 
změnám jednotlivých složek frikčních kompozitů, k nimž dochází 
působením vysokých tlaků a teplot při procesu brzdění, a dále mecha-
nismu vzniku otěrových částic, především těch nejmenších.

V dalším kroku chceme nalézat méně rizikové náhrady pro poža-
dovanou funkci ve frikčním kompozitu místo složek, z nichž vznika-
jí nebezpečné chemické sloučeniny (například sulfidu antimonitého, 
z nějž vzniká oxid s mutagenními účinky). Hlavním cílem aktivit je 
vývoj materiálů pro frikční brzdové systémy, které budou co nejméně 
zatěžovat životní prostředí. Poznatky a experimentální metody testo-
vání frikční účinnosti a otěru materiálů jsou již využívány zahraniční-
mi výrobci materiálů pro brzdové systémy.

Stěžejním přístrojovým vybavením je brzdový dynamometr, 
jenž využívá reálný hardware, konkrétně brzdový systém přední 
nápravy jakéhokoli osobního vozu, a je navíc vybaven systé-
mem setrvačníků, které nahrazují vliv reálné hmotnosti daného 
vozidla. Tento dynamometr je schopen simulovat jakékoli pod-
mínky provozu – např. jízdu ve městě, na dálnici apod. Takto 
jsme schopni získávat otěrové částice vznikající z konkrétního 
materiálu za definovaných podmínek – oproti odběru částic 
podél cest, kde se vyskytují částice, u nichž neumíme určit ani 
jejich původ, ani podmínky, za kterých vznikly.

Disponujeme také vyhřívaným lisem a formami pro labora-
torní přípravu reálných brzdových desek, což nám umožňuje 
modifikovat složení frikčních kompozitů. Ty jsou následně testo-
vány na frikční účinnost a otěr.

Brzdový dynamometr pro testování frikční účinnosti materiálů brzdových systémů
a jejich otěru

Systém setrvačníků simulujících reálnou 
hmotnost testovaného vozidla

Snímek ze skenovacícho elektronového mikroskopu otěrových částic vznikajících 
při brzdění osobního automobilu
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NANOMATERIÁLY

Velký užitek z nanosvěta
Materiály složené z částic o rozměrech nanometrů 
vykazují kvantové jevy a skýtají nové možnosti
Petr Praus, katedra chemie FMT VŠB-TUO

Nanomateriály nacházejí uplatnění 
v řadě oborů. V elektronice slouží pro výrobu 
vysokokapacitních záznamových médií, 
nanočipů, fotoaktivních materiálů, palivo-
vých článků, zobrazovacích zařízení s vyso-
kým rozlišením apod. Ve strojírenství nachá-
zejí uplatnění superpevné a supertvrdé mate-
riály s nízkým třením a kompozitní materiály. 
V  medicíně se nanočástice využívají např. 
k selektivnímu léčení nádorů či při vyšetřo-
vacích technikách a využívá se i jejich anti-
bakteriálních vlastností. V chemii nanočásti-
ce využíváme jako katalyzátory, vyvíjejí se 

nanosenzory a  analytické nanolaboratoře 
umístěné na čipech.

Na katedře chemie FMT VŠB-TUO při-
pravujeme a studujeme různé typy nanoma-
teriálů, přírodní i syntetické. Mezi přírodní 
nanomateriály patří jílové minerály, jejichž 
vlastnosti se dají různým způsobem modifi-
kovat. Jejich vrstevnatá struktura umožňuje 
zavádění různých látek do jejich mezivrství – 
interkalaci. Tím se významně mění jejich 
fyzikálně-chemické vlastnosti. Mohou složit 
jako součást kompozitů s ostatními nanočás-
ticemi. Syntetickými nanomateriály jsou 

Nanomateriály mají řadu význam-
ných vlastností, které vycházejí z jejich 
malých rozměrů, kdy počet atomů na 
povrchu je mnohdy vyšší než počet ato-
mů uvnitř částice. Chování nanočástic 
se vždy neřídí zákonitostmi běžné fyzi-
ky, ale projevují se u nich kvantové jevy. 
Nanotechnologie je skupina oborů, kte-
ré využívají strukturu nanomateriálů ke 
konstrukci zařízení a systémů. Překrý-
vají se zde vědní oblasti fyziky pevné 
fáze, chemie, inženýrství a molekulární 
biologie.

Nanočástice Ag 
deponované na 
montmorillonitu – 
transmisní elektronová 
mikroskopie.

Grafitický nitrid uhlíku – skenovací elektronová mikroskopie. Grafitický nitridu uhlíku je považován  za perspektivní 
polovodičový materiál, který je v posledních několika letech intenzivně zkoumán. 
Díky struktuře, založené na tri-s-triazinových (C

6
N

7
) blocích a silných kovalentních vazbách mezi atomy uhlíku a dusíku,

má podobné mechanické vlastnosti jako diamant, je tepelně, chemicky a fotochemicky stabilní. Důležitou vlastností 
g-C

3
N

4
 je hodnota energie zakázaného pásu asi 2,7 eV, která umožňuje absorpci viditelného záření s vlnovou délkou kolem 

460 nm. Tento materiál má vrstevnatou strukturu, kterou lze exfoliovat a zvýšit tak specifický povrch na 100-300 m2/g. 
Nevýhodou g-C

3
N

4
 je rychlá rekombinace fotoindukovaných elektronů a děr, kterou lze překonat dopováním struktury 

g-C
3
N

4
 kovovými nebo spíše nekovovými prvky a tvorbou heterostruktur s dalšími polovodiči, jako např. TiO

2
. Oxidačně-

redukční potenciály odpovídající vodivostnímu a valenčnímu pásu se nacházejí při -1,3 V, resp. 1,4 V (proti NHE), což je 
vhodné pro řadu fotokatalytických aplikací.

nanočástice Ag, ZnS, CdS, ZnO, TiO2, 
SnO2, WO3, BiOIO3, BiVO4 ale také pod-
vojné vrstevnaté hydroxidy, grafen, grafen 
oxid a v poslední době i grafitický nitrid uhlí-
ku (g-C3N4) a jeho kompozity s uvedenými 
nanočásticemi. 

Využití těchto nanomateriálů směřuje 
zejména do  oblasti absorpce, katalýzy 
a zejména fotokatalytického rozkladu růz-
ných škodlivých látek v životním prostředí – 
především organických látek pocházejících 
z činnosti člověka, např. různých farmaceutik 
nebo iontů těžkých kovů v odpadních a povr-
chových vodách. Jedná se rovněž o plynné 
látky, které vznikají při spalování nebo jako 
produkt různých biochemických a chemic-
kých procesů – např. CO2 či N2O a další oxi-
dy dusíku. Nanomateriály se mohou uplatnit 
v  různých čisticích a  dekontaminačních 
technologiích. 



TEPELNÁ ENERGETIKA

Využít teplo z odpadů
Obtížně využitelné odpady mohou posloužit jako 
zdroj energie
Jozef Vlček, katedra tepelné techniky FMT VŠB-TUO

Katedra tepelné techniky ve spolupráci s Institutem environmentálních technologií zkou-
má energetické využití jinak neupotřebitelných odpadů, konkrétně metody jejich spalování. 
Zaměřujeme se např. na nemocniční či směsný komunální odpad i vybrané průmyslové odpa-
dy. Předmětem našeho zájmu jsou i tuhá alternativní paliva, která se připravují z různých typů 
odpadů. Cílem je nalézt podmínky pro ekologicky bezpečné spalování odpadů a současně 
dosahování maximálního energetického zisku. Snažíme se nalézt takové způsoby spalování 
odpadů, kdy produkce emisí je co nejmenší, respektive se hledají sekundární opatření, která 
povedou k plnění tohoto záměru. Zároveň sledujeme energetickou bilanci procesu a snažíme 
se zvýšit jeho účinnost, a tím technologii spalování odpadů činit ekonomicky výhodnou. Spo-
lupracujeme s řadou výrobců zařízení na energetické využití odpadů a s producenty odpadů, 
kteří hledají nové možnosti jejich bezpečného a efektivního zpracování. Výsledky výzkumu 
mohou nacházet uplatnění především při provozu jednotek na spalování odpadů, ale také 
obecně v provozech spalování konvenčních paliv. Výsledky experimentů mohou být využívá-
ny okamžitě po zpracování naměřených dat; uplatnily se například při tvorbě vsázky paliva pro 
teplárenské provozy. Na základě výzkumu byla rovněž vyvinuta mobilní spalovací jednotka 
pro situace, kdy je nutno na místě bezpečně zlikvidovat odpady, které mohou svými paramet-
ry ohrozit okolí. Byly vypracovány metody účinného snižování obsahu škodlivých látek v emi-
sích, při nichž se jako sorbenty nebo katalyzátory využívají odpadní materiály. V rámci Institutu environmentálních tech-

nologií pracuje laboratoř spalování odpadů, 
která disponuje poloprovozní spalovací pecí 
a následným systémem čištění plynných pro-
duktů. Výkon pece je přibližně 30 kg/hod. 
Pec je plně automatizovaná a umožňuje širo-
ký monitoring provozních ukazatelů. Konti-
nuálně je možno měřit koncentraci znečišťu-
jících složek jako NO, NO

2
, N

2
O, SO

2
, CO

2
, O

2
, 

CO a organický uhlík. Pomocí diskontinuál-
ních odběrů je pak možno zajistit odběr 
a analýzu tuhých znečišťujících látek, těžkých 
kovů, polychlorovaných bifenylů, dioxinů. 
Dále je umožněn monitoring tepelných uka-
zatelů zařízení. Pracoviště disponují dalšími 
podpůrnými laboratořemi pro výzkum termo-
fyzikálních vlastností odpadů a také pro 
výzkum tuhých zbytků po spalování odpadů. 

Zkušenosti ze zemí s vysokou život-
ní úrovní a zároveň s tradičně odpověd-
ným přístupem k zachování trvale udr-
žitelného rozvoje ukazují, že energetic-
ké využití odpadů se může podílet 
na způsobech jeho zpracování daleko 
vyšší mírou, než v tuzemsku. Spalování 
odpadů přináší účinnou metodu. 
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Biokompatibilní materiály, které musejí 
splňovat přísné požadavky na  snášenlivost 
lidským tělem, se využívají pro implantáty, 
medicínská zařízení nebo lékařské nástroje 
v traumatologii, ortopedii, zubním lékařství, 
neurochirurgii a dalších oblastech medicíny. 
V  medicíně se dnes využívá široká škála 
materiálů, přičemž nejvíce využívanou skupi-
nou zůstávají kovové materiály. Slitiny kovů, 
ze kterých jsou hřeby, dlahy, endoprotézy, 
šrouby, můstky, aj., vyrobeny, mohou v kon-
taktu s tělem reagovat korozí, otěrem, opo-
třebením či mechanickým poškozením. To 
může způsobit zánětlivé reakce a  ve  svém 
důsledku velké komplikace pooperačního 
stavu.

Hlavním trendem ve  vývoji kovových 
implantátů pro biomedicínu je optimalizace 
materiálových vlastností, jako jsou například 
vyšší elasticita, odolnost vůči cyklickému 
namáhání a odolnost vůči otěru. Při zlepšo-
vání vlastností se uplatňují také výrobní 
postupy, které mohou být prováděny buď tra-
dičně odléváním, válcováním nebo kováním, 
anebo nově selektivním laserovým tavením 
(3D tiskem). Povlaky na povrchu implantátů 
směřují k vyšší biokompatibilitě s případným 
začleněním léčivých přípravků a jejich říze-
ným uvolňováním. Například u  titanových 
slitin umožňuje anodizace jejich povrchovou 
úpravu buď kompaktní vrstvou TiO2, anebo 
vrstvou nanotrubiček TiO2.

Navrhovaná řešení musí být v  souladu 
s Nařízením Evropského Parlamentu a Rady 
EU 2017/745 ze dne 5. dubna 2017 (EU 
Medical Device Regulation – MDR - 
2017/745 o  zdravotnických prostředcích, 
dále s legislativními požadavky ČR a s nor-
mami ISO i ASTM. Na nových nebo opti-
malizovaných implantátech se musí provádět 
klinické testy, takže od dokončení některých 
projektů může uplynout dost dlouhá doba, 
než dojde ke  skutečnému použití v  těle 
pacienta. 

Materiály pro použití v biomedicíně mohou být jakékoli materiály přírodního nebo 
syntetického původu. Podle jejich zamýšlené aplikace v živém organismu musí tyto 
materiály splňovat určité fyzikální, chemické a mechanické parametry, ale zejména 
však biokompatibilitu, protože se stýkají s živou tkání a/nebo s biologickými 
tekutinami. 

BIOMATERIÁLY

Na pomoc lékařům a pacientům 
Vyvíjíme biokompatibilní kovové materiály pro výrobu lékařských 
nástrojů a implantátů
Monika Losertová, katedra neželezných kovů, rafinace a recyklace FMT VŠB-TUO

Předmětem našeho výzkumu jsou přede-
vším tyto materiály: 

•  Austenitická nerezavějící ocel AISI 
316L (WNR 1.4401, ASTM F55, 
F138), 

•  Titan - Grade 1, 2, 3 nebo 4 (ASTM 
F67, ISO 5832-2), 

•  Slitiny titanu Ti–6Al–4V (ASTM 
F136 Grade 5), metastabilní beta Ti 
slitiny, 

•  Slitiny Co–Cr–Mo (ASTM F75, F90), 
•  Paměťové slitiny Ti–Ni (ASTM 

F2063).
Studujeme u nich mechanické vlastnosti, 

elasticitu, únavovou pevnost, povrchové 

 vlastnosti i korozní odolnost. Zajímá nás také 
vliv výrobní technologie a zpracování implan-
tátů na  jejich aplikační vlastnosti. V  rámci 
projektu „Vývoj endodontických nástrojů“ 
jsme ve  spolupráci s  firmou MEDIN, a.s. 
vyvíjeli nástroje ze superelastické slitiny NiTi 
pro čištění zubních kořenových kanálků. 
V současnosti řešíme spolu s MEDIN, a.s. 
a Fakultní nemocnicí v Motole projekt „Vývoj 
nových implantátů pro regulaci růstu dolní 
končetiny ve sterilním provedení“, financova-
ný Ministerstvem průmyslu a obchodu, jehož 
výsledkem budou implantáty určené pro 
moderní léčbu růstových deformit u dětských 
pacientů. Letos jsme se nově zapojili 
do  výzkumné spolupráce s  2. Lékařskou 
fakultou a Matematicko-fyzikální fakultou 
Univerzity Karlovy při vývoji a  hodnocení 
hořčíkových slitin v  projektu „Biologicky 
odbouratelné implantáty na  bázi hořčíku 
s optimalizovanou mikrostrukturou a řízenou 
rychlostí vstřebávání“.



MATERIÁLY PRO TEPELNOU ENERGETIKU

Pro bezpečnější provoz
elektráren 
Jak zvýšit spolehlivost svarových spojů
Vlastimil Vodárek, katedra materiálového inženýrství FMT VŠB-TUO

V rámci řešení výzkumného úkolu 
byly ve spolupráci s Českým svářeč-
ským ústavem v Ostravě vyrobeny sva-
rové spoje trubek z oceli T24 podle nej-
novějších poznatků o jejím svařování. 
Vnitřní napětí ve svarech po aplikova-
ných variantách tepelného zpracování 
byla vyhodnocena metodou neutrono-
vé difrakce ve Spojeném ústavu jader-
ných výzkumů v Dubně (Rusko). Vliv 
režimů tepelného zpracování na lokální 
mechanické vlastnosti a mikrostruktu-
ru v důležitých částech svarů byl studo-
ván v laboratořích FMT. Základní struk-
turní rozbor svarů byl proveden za pou-
žití světelné mikroskopie. Velmi 
důležitou roli ve vývoji struktury svarů 
během tepelného zpracování nebo pro-
vozní expozice hraje vylučování částic 
nových fází. K jeho studiu posloužila 
prozařovací elektronová mikroskopie. 
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Makrolept svarového spoje trubek z oceli T24 ve stavu po 
svaření, ZM = základní materiál, SK = svarový kov, TOO = 
tepelně ovlivněná oblast. 

Profil vnitřních napětí přes svarový spoj trubek z oceli T24 
ve stavu po svaření stanovený metodou difrakce neutronů, 
Ax. – osová napětí, Tan. – tangenciální napětí, Rad. – 
radiální napětí.

Profil tvrdosti HV 10 přes svarový spoj trubek z oceli T24 
ve stavu po svaření, ZM = základní materiál, TOO = tepelně 
ovlivněná oblast. 

Částice fází M
23

C
6
, MX a M

7
C

3
 v základním materiálu T24 

po tepelném zpracování na jakost, prozařovací elektronová 
mikroskopie, extrakční uhlíková replika.

Celosvětově nejrozšířenějším zdrojem 
elektřiny jsou tepelné elektrárny. Zvyšování 
tepelné účinnosti energetických bloků vyža-
duje materiály schopné dlouhodobého pro-
vozu při vysokých teplotách a tlacích páry. 
Při výrobě velkých komponent, např. kotlů 
k produkci páry, je nutné rozsáhle využívat 
technologie tavného svařování, které výrazně 
ovlivňují vnitřní strukturu a vlastnosti mate-
riálů. Svarové spoje obvykle představují nej-
rizikovější oblasti konstrukcí. 

Nedávno byly při  zprovozňování řady 
nových elektrárenských bloků napříč Evro-
pou zaznamenány četné problémy spojené 
s tvorbou trhlin ve svarových spojích trubek 
z  nové nízkolegované oceli T24. Tato 
žáropevná ocel, obsahující zhruba 2,5 % 
chromu, 1 % molybdenu a 0,2 % vanadu, byla 
vyvinuta s cílem neprovádět po svaření žádné 
tepelné zpracování (žíhání) pro snížení 
vnitřních napětí. Ukázalo se však, že při uvá-
dění bloků se svary  oceli T24 do  provozu 
mohou v těchto svarech vznikat trhliny, a to 
hlavně vodíkem indukovaným korozním 
praskáním pod napětím. Tento typ praskání 
je usnadněn vysokým vnitřním napětím 
a tvrdostí v kritických oblastech svarů, přede-
vším v  oblastech základního materiálu 
vyhřátých během svařování na teploty blízké 
teplotě tavení materiálu (TOO – tepelně 
ovlivněná oblast). Byla navržena řada tech-

nologických opatření zaměřených na snížení 
pravděpodobnosti praskání svarových spojů 
z oceli T24 během uvádění nových kompo-
nent do provozu. Mezi tato opatření patří 
i  předběžný ohřev celé komponenty, např. 
kotle, na teplotu 450 °C. 

Mezinárodní výzkumný projekt „Evoluce 
vnitřních napětí a mikrostruktury v homo-
genních svarech z  oceli T24“ ověřuje vliv 
žíhání svarů z oceli T24 při teplotě 450 °C 
na úroveň vnitřních napětí, mikrostrukturu 
a vlastnosti svarů a zkoumá i vliv následného 
krátkého vystavení svarů provozní teplotě 
530 °C a účinek tepelného zpracování svarů 
při teplotě 740 °C. Během svařování dochází 
v tepelně ovlivněných oblastech základního 
materiálu k rozpouštění částic fází, které jsou 
důležité z hlediska stability mikrostruktury. 
Ve stavu po svaření jsou tyto oblasti svaro-
vých spojů a rovněž svarový kov přesyceny 
prvky, které mohou během následného žíhá-
ní vytvářet sloučeniny s uhlíkem (karbidy) 
nebo s  dusíkem (nitridy). Žíhání svarů 
na teplotách nad 500 °C může vést k opětov-
né tvorbě malých částic těchto fází, což může 
být doprovázeno nepřípustným zvýšením 
hodnot tvrdosti materiálu. Cílem projektu je 
vyhodnotit, jak změny vnitřních napětí, mik-
rostruktury a vlastností po žíhání na zvole-
ných teplotách ovlivní celkovou stabilitu sva-
rů a jejich náchylnost ke vzniku trhlin. 

Výsledky projektu lze využít v moderni-
zovaných energetických blocích v české 
energetice, kde se nyní svarové spoje trubek 
z oceli T24 již vyskytují. Uplatní se v návrhu 
optimálních technologických parametrů 
oprav těchto svarů – prakticky ihned po 
dokončení řešení výzkumného projektu.
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MATERIÁLY PRO ELEKTRONIKU A ELEKTROTECHNIKU

Zvolit bezpečné a spolehlivé prvky 
Odborníci potřebují znát nejen užitné vlastnosti materiálů,
ale i jejich možný vliv na lidské zdraví a bezpečnost práce.
Jaromír Drápala, katedra neželezných kovů, rafinace a recyklace FMT VŠB-TUO

Snad pro každého specialistu, který se 
zabývá elektronickými obory, jsou největším 
problémem používané materiály. Mladý 
absolvent nebo student technické vysoké 
školy bývá bezradný nad ohromným sorti-
mentem těchto materiálů. Musí znát nejen 
jejich užitné vlastnosti, ale i  jejich možné 
působení na  lidské zdraví a na bezpečnost 
práce. Proto se na FMT specializujeme i na 
Materiály pro elektroniku a elektrotechniku 
a poskytujeme studentům, výzkumným 
a  vývojovým pracovníkům, konstruktérům 
a technologům ucelené informace, potřebné 
pro jejich práci. Materiálová základna elek-
troniky, mikroelektroniky a optoelektroniky 
zahrnuje velký počet materiálů. Využívá se 
jejich nejrůznějších vlastností. Slouží jako 

Ukázka zadní strany motherboardu osobního počítače s ukázkou pájených spojů pomocí bezolovnatých pájek a perfektním 
provedením spojů mezi procesorem a dalšími součástkami PC

Czochralskiho metoda tažení monokrystalů křemíku

vodiče, izolanty, dielektrika, polovodiče, 
opto-elektrické, magnetické, magneto-
mechanické a elektretové prvky. Typickým 
požadavkem je vysoká chemická čistota. 
Podle stupně čistoty lze materiály třídit 
na materiály elektronicky čisté, luminiscenč-
ně čisté nebo polovodičové čistoty. Zde je 
např. nutno připravit křemík ve formě mono-
krystalické s čistotou až 99,999999 %. To se 
týká i aktivních dopantů při výrobě tranzis-
torů, integrovaných obvodů, paměťových 
prvků a mikroprocesorů. 

V rámci různých odborných předmětů 
poskytujeme studentům přehled o materiá-
lech, které se používají ke konstrukci elektro-
technických, optoelektronických a  mikro-
elektronických zařízení. Zabývají se zejména 
elektrickými, magnetickými, fyzikálně-che-

mickými, mechanickými i dalšími vlastnost-
mi látek a uvádí je do souvislostí se složením 
a  vnitřní strukturou materiálů. Teoretické 
základy zahrnují strukturu a vlastnosti látek, 
vazby mezi atomy, poruchy mřížky, fyzikální 
a chemické vlastnosti materiálů, metody pří-
pravy elektrotechnických materiálů. Jednot-
livé kategorie materiálů pro aplikace v elek-
tronice: vodivé materiály (vodiče, supravodi-
če, materiály pro kontakty, materiály pro 
termoelektrickou přeměnu, odporové mate-
riály, pájky), magnetické materiály (měkké, 
tvrdé, speciální na bázi slitin kovů a oxidů), 
polovodiče pro mikro- a  optoelektroniku, 
solární články, dielektrika, feroelektrické 
materiály a izolanty, konstrukční materiály, 
kompozity, kovová skla, tekuté krystaly, 
nanotechnologie.



Měření je základ úspěchu
Jak říká jeden z nejvýznamnějších světo-

vých odborníků na management Peter Druc-
ker: „Když něco nemůžete změřit, nemůžete 
to ani řídit“. Proto se katedra ekonomiky 
a managementu v průmyslu intenzivně zabý-
vá oblastí měření podnikové výkonnosti. Pří-
kladem mohou být projekty pro společnosti 
V-PODLAHY, s.r.o. nebo KES – kabelové 
a  elektrické systémy, spol. s  r.o., pro které 
jsme vyvinuli systém klíčových ukazatelů 
výkonnosti pro různé podnikové oblasti 
(logistika, výroba, obchod, nákup, kvalita…) 
a různou úroveň řízení (strategickou a tak-
tickou). Navržené systémy umožňují prů-
běžně sledovat a hodnotit výkonnost podni-
ku a upozorňovat a rychle a efektivně reago-
vat na  potenciální problémy. Současně 
dovolují účinně motivovat zaměstnance 
k plnění podnikových cílů.

MANAGEMENT A ŘÍZENÍ

Zaměřeni na úspěch a růst
Vyvíjíme systémy, metody a postupy umožňující sledovat,
hodnotit a plánovat děje ve výrobních i jiných organizacích
Radim Lenort, katedra ekonomiky a managementu v průmyslu FMT VŠB-TUO
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S růstem pomůže logistika
Poslední desetiletí je charakteristické 

neustálým růstem poptávky po průmyslo-
vých produktech. Podniky reagují na tento 
růst navyšováním svých výrobních kapacit, 
např. nákupem nových výrobních zařízení. 
Zvyšování objemu výroby je navíc spojeno 
s  nárůstem zásob materiálu, polotovarů 
i hotových výrobků. Jak ale vměstnat nová 
zařízení a skladové systémy do současných 
omezených prostor? S  žádostí o  odpověď 
na  tuto otázku se na  katedru ekonomiky 
a managementu v průmyslu obrací řada spo-
lečností, např. ArcelorMittal Ostrava a.s. 
(dnešní Liberty Ostrava a.s.), KES – kabelo-
vé a elektrické systémy, spol. s r.o., ANTO-
LÍN-CIE CZECH REPUBLIC s.r.o. nebo 
Baloušek, s.r.o. Řešení, která jsme společ-
nostem nabídli, byla založena na změně cel-
kové logistické koncepce výrobních a skla-

dových prostor a na principech štíhlosti, kte-
ré zavedla jako první na světě automobilka 
Toyota.

Nejen průmyslové podniky
Katedra ekonomiky a  managementu 

v průmyslu se podílí na řešení projektu finan-
covaném Technologickou agenturou České 
republiky, jehož cílem je vytvoření metodicko-
-aplikačních nástrojů pro efektivní finanční 
řízení územně členěného statutárního města 
Ostravy. V rámci projektu katedra řeší oblast 
městské hromadné dopravy, která má význam-
ný ekonomický dopad na hospodaření města. 
Hlavním výstupem projektu bude vytvoření 
speciálního IT kontaktního místa RPoint (R – 
jako rozpočet), které pomůže ke  zlepšení 
informovanosti o  financování městských 
obvodů. To v  konečném důsledku povede 
k zefektivnění řízení a správy města, účinnější 
spolupráci s městskými obvody, zpřehlednění 
pravidel financování mezi městem a městský-
mi obvody a zefektivnění dopravního propoje-
ní periferních městských obvodů.

Dobrá orientace v probíhajícím výrobním, obchodním či jiném procesu je nezbytná 
pro jeho zdárný výsledek. S růstem jsou spojeny nové výzvy a oblast průmyslu není jedi-
nou, která se s nimi musí vypořádat.



Lokalizační systém pro práci v reálném čase
Vyvíjíme real-time lokalizační systém 

pro označování, identifikaci a  lokalizaci 
kovových výrobků z metalurgických pro-
vozů, které se vyznačují řadou omezení 
pro použití klasických komerčně nabíze-
ných řešení. V projektu uplatňujeme tech-
nologii RFID (radiofrekvenční identifi-
kace) – jednu z Hi-tech technologií sou-

časnosti. Jednou z  jejích zásadních výhod je, že nosič informace 
(RFID-tag) může mít různou podobu - přívěsku na klíče, plastové 
karty, šroubu či krabičky, trendem jsou papírové samolepky. 

Zpracování průmyslových obrazů
Vyvíjíme metody strojového vidění a instrumentace pro vyváření 

digitálních obrazů průmyslových objektů, konkrétně automatickou 
identifikaci reliéfního řetězce na kontinuálních odlitcích na válcov-
nách. Vytváření tohoto systému bylo zahájeno na základě skutečných 
požadavků provozu na  vyšší automatizaci a  zajištění kontroly 
na odlitcích z kontinuálního lití oceli podle výrobního plánu. Výsled-
ky projektu lze pak aplikovat na rozpoznávání a počítání výrobků 
pomocí průmyslových kamer, určování jejich 
polohy, měření rozměrů nebo pro optickou 
kontrolu kvality. Ve spojení se systémy reali-
zujícími ostatní činnosti, jako např. manipula-
ce s  výrobky, pak můžeme některé výrobní 
provozy díky systémům strojového vidění 
plně automatizovat.

Hybridní lokalizační systémy v průmyslu
Řešíme řízení logistických tras na rozlehlém území, např. řízení 

servisních týmů v rozlehlém průmyslovém podniku nebo zaměstnan-
ců pracujících v jiných odvětvích a pohybujících se mezi městy, popř. 
na území některého kraje. Cílem je vývoj specializovaných hardwaro-
vých lokalizačních prostředků pro monitorování aktuální pozice 
týmů v průmyslovém prostředí, kde standardní lokalizační technolo-
gie selhávají. V rámci řešení bylo vyvinuto hybridní lokalizační zaří-
zení, které využívá lokalizační technologie GPS, GSM a RFID dopl-
něné softwarovými prostředky pro vyhodnocení těchto pozičních 
informací. 

MANAGEMENT A ŘÍZENÍ

Označit a nalézt, rozpoznat a směrovat
Vyvíjíme metody nezbytné pro vyšší úroveň automatizace a plynulosti výroby
Zora Koštialová Jančíková, katedra automatizace a počítačové techniky v průmyslu FMT VŠB-TUO

Platforma pro výzkum orientovaný na Prů-
mysl 4.0 a robotiku v ostravské aglomeraci

Hlavním cílem projektu je vytvoření platformy pro úzkou 
výzkumnou spolupráci mezi VŠB-TUO, zastoupenou Fakultou 
elektrotechniky a informatiky, Fakultou strojní a Fakultou materiá-
lově-technologickou, a průmyslovými podniky Moravskoslezského 
regionu ČR. Fakultu materiálově-technologickou reprezentují aka-
demičtí a výzkumní pracovníci a  studenti katedry managementu 
kvality. Řešíme aktuální praktická témata spojená s potřebami firem 
v oblasti současných trendů digitalizace, automatizace a robotizace. 
Uplatňujeme principy a nástroje Průmyslu 4.0, které vytvářejí před-
poklady pro úspěšnou přeměnu průmyslových organizací v chytré 
podniky. Výzkumné aktivity projektu jsou rozděleny na pět základ-

ních výzkumných záměrů: výzkumný záměr VZ01 - Analýza velkých 
dat, výzkumný záměr VZ02 - Autonomní a kolaborativní roboty, 
výzkumný záměr VZ03 - Digital Twin, výzkumný záměr VZ04 – 
Umělá inteligence, výzkumný záměr VZ05 - Smart systémy a prvky 
a komunikace na bázi internetu věcí. Katedra managementu kvality 
se projektu účastní v rámci výzkumného záměru VZ01. Její výzkum-
né aktivity se zaměřují na budování a rozvoj pokročilých systémů 
managementu kvality (Kvalitu 4.0) a pokrývají 3 oblasti: 1. návrh 
smart managementu procesů založeného na silné integraci hlavních, 
podpůrných a řídicích procesů, podporované on-line sběrem, zpraco-
váním a využíváním velkých dat a vybraných nástrojů tzv. process 
miningu; 2. rozvoj smart systému plánování kvality; 3. rozvoj metod 
statistického monitorování procesů s cílem včasné prevence a predik-
ce neshod. 

MANAGEMENT A ŘÍZENÍ

Za lepší kvalitu produktů
Rozvíjíme systémy managementu kvality a vyvíjíme vhodné přístupy, 
nástroje a statistické metody pro plánování a zlepšování kvality
Jiří Plura, katedra managementu kvality FMT VŠB-TU Ostrava
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