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Předmluva
Předkládaný dokument je průběžná, resp. rozpracovaná verze technologického foresightu
STROJÍRENSTVÍ 2030. Jedná se o verzi, která je vytvořená k XXX V následujících etapách
projektu bude dokument doplňována a k závěru projektu bude vydána finální verze
dokumentu.
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Úvod
Dokument technologický foresight strojírenství navazuje a tvorbu strategických dokumentů
tvořených v rámci České technologické platformy STROJÍRENSTVÍ, zejména Strategické
výzkumné agendy a Implementačního akčního plánu.
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Strojírenské výrobní technika
Obor strojírenské výrobní techniky je zastoupen vlastní platformou TECHNOLOGICKÁ
PLATFORMA STROJÍRENSKÁ VÝROBNÍ TECHNIKA. Tato platforma v rámci projektu OPPIK
Platformy vytvořila vlastní technologické foresight s názvem Technologický foresight oboru
SVT pro horizont 2030. Tento dokument je zároveň strategickým dokumentem oboru
zastoupeného v ČTPS jako partnera Technologické platformy STROJÍRENSKÁ VÝROBNÍ
TECHNIKA

Anotace:
Technologický foresight pro obor strojírenská výrobní technika mapuje relevantní vnější vlivy
na trh obráběcích a tvářecích strojů, které vycházejí jak z vrstvy přímých uživatelů těchto strojů
a technologií (například požadavky na bezobslužnost a digitalizaci), tak z vrstvy koncových
uživatelů spotřebních produktů a obecně zpracovatelského průmyslu (např. globální
megatrend stárnutí obyvatelstva vytváří tlak na výrazně větší množství obrábění
biokompatibilních materiálů pro náhrady kloubů v lidském těle). Dále jsou zpracovány
nejvýznamnější alternativní scénáře zohledňující možné varianty vývoje celosvětového trhu a
nakonec budou pro tyto scénáře identifikována nejperspektivnější odborná témata, jejichž
řešení povede k udržení a zvýšení konkurenceschopnosti. Výsledkem foresightu je
formulována nová a aktuální SVA oboru na kterou navazuje dokument IAP.
Celý dokument Technologický foresight oboru SVT pro horizont 2030 bude ke stažení na
stránkách TPSVT.

5

Technologický foresight STROJÍRENSTVÍ
V rámci projektu CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_037/0007148 - Rozvoj aktivit ČTPS podporující zapojení do Industry 4.0 v evropském kontextu

Materiály
Úvod
Svět se nachází v bodu zvratu. Zdroje planety Země začínají být kriticky ohroženy.
Nejzávažnější problém, kterému naše společnost čelí, je globální oteplování. Má-li si naše
společnost zachovat svou odolnost vůči nepříznivým podmínkám, musí nasadit vhodnou
strategii. Základem udržitelného a odpovědného společenského vývoje je technologie
materiálů. Klíčem k tomuto vývoji je pak přeměna materiálů v užitečné a funkční předměty,
které naplní svůj účel. Za inovativní funkce výrobků každodenního použití vděčíme z velké části
pokroku v poznání materiálů v různých odvětvích, jako je elektronika, lékařství, stavebnictví,
dopravní systémy, energetika a strojírenství.
Evropa stále ještě nabízí jedno z kulturně, technicky i průmyslově nejrozvinutějších prostředí,
kde materiálové vědy a technologie zaujímají v mezinárodní konkurenci čelní příčky. Přesto je
její schopnost zužitkovat a přetvořit nové vědecké poznatky v hospodářské hodnoty menší,
než je tomu v jiných oblastech světa. Materiálové vědy a technologie jsou v tomto procesu
důležitým prostředníkem, a proto patří mezi nejlepší nástroje k dosažení hospodářské
prosperity a sociálního blahobytu.
Průmyslová odvětví v Evropském společenství jsou však také pod silným vlivem globálních
trendů. Jedním z nich je globalizace – integrace ekonomik i společnosti po celém světě.
Rozvíjející se ekonomiky vykazují stále rostoucí podíl na výrobě, obchodu i investicích, a
zesiluje i pohyb lidí, myšlenek a přenosy různých vlivů. Globalizace umožnila a zlevnila využití
globálních zdrojů. Globální ekonomika dnes působí v největším počtu zemí a na největší
geografické ploše v historii. Vstupují do ní rovněž noví hráči. Díky úsporným řešením v logistice
a ve sdílení informací lze využívat všechny zdroje ke tvorbě přidané hodnoty, a to v různých
průmyslových oborech. S výjimkou vzestupu okolo roku 2010, vyvolaného zejména
geopolitickou situací, klesají relativní ceny surovin díky výrazně vyšší produktivitě zdrojů. Čím
početnější je konkurence, tím více je i těch, kteří zvládají rutinní úkoly. Subjekty, které
v průmyslu působí dlouhodobě (státy i jednotlivé firmy), proto přecházejí ke tvorbě výrobků a
služeb zahrnujících intelektuální kapitál.
Je potřeba, aby v evropském výrobním průmyslu došlo ke změně úhlu pohledu, a tedy
k odklonu od snižování nákladů a příklonu k tvorbě přidané hodnoty na základě znalostí, aby
tak vznikl udržitelný a konkurenceschopný systém.

Technologie materiálů představuje složitý multidisciplinární vědní obor, který se zabývá
návrhem a modelováním i optimálním využitím a výrobou materiálů k naplnění určitých
funkcí. Rozhodující je pochopit složité vztahy mezi atomy nebo molekulami, jejich vliv na
mikrostrukturu či složení, a rovněž na technické vlastnosti v makroskopickém měřítku. Klíčem
k přípravě materiálových vlastností na míru je poznání toho, jak mikrostruktura ovlivňuje
makroskopické vlastnosti, tj. např. fyzikální a chemické chování v různých aplikacích, jak
zlepšovat funkční charakteristiky a jak lze tyto vlastnosti upravovat a řídit pomocí prostředků,
jež nabízí technologie materiálů a výroby.
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Technologie materiálů budou hrát v evropském průmyslu zásadní úlohu. Budou ovlivňovat
konkurenceschopnost takřka ve všech odvětvích. Investice do technologie materiálů otevírají
cestu k úspěchu na globálním trhu a budou přispívat ke vzniku průkopnických technologií a
inovací, a zlepšovat tak situaci na evropském trhu práce.
Tento dokument strategické výzkumné agendy (SVA) rozebírá důležitost materiálů a jejich
technologií při řešení společenských výzev. V první části se zabývá významem a perspektivou
technologie materiálů v oblastech, které jsou pro Evropu nejdůležitější tedy i) energie, ii)
zdraví, iii) informační a komunikační technologie, iv) mobilita, v) urbanizace a vi) bezpečná
společnost. Dále se zaměřuje na technologie materiálů v průřezovém pohledu podle těchto
témat: i) modelování a víceúrovňový přístup, ii) materiály pro energetiku, iii) nanomateriály a
nanostrukturní materiály, iv) konstrukční a funkční materiály na základě znalostí, v) životní
cyklus, důsledky a rizika, vi) materiály pro informační a komunikační technologie (ICT),
vii) biomateriály a viii) suroviny.
Modelování a víceúrovňový přístup: Modelování materiálů a procesů je klíčem ke skutečným
inovacím a k průlomovým řešením složitých systémů. Aby bylo možné navrhovat nové
materiály a predikovat možnosti již existujících materiálů v různých rozměrech, je třeba
porozumět chování materiálů v různých měřítcích a umět sestavit jejich realistické modely.
Díky zlepšování nynějších modelů a vývoji nových integrovaných víceúrovňových a
multifyzikálních modelů bude možné snáze řešit složité společenské výzvy, které si do
budoucna dokážeme představit. Aktivity, které probíhají u přirozených konkurentů Evropské
unie (jako jsou Spojené státy americké), je třeba pozorně sledovat, aby byly evropský průmysl
i společnost schopny konkurovat na globálních trzích za rovných podmínek. Je spolehlivě
doloženo, že procesy výzkumu a vývoje (VaV) je možné zlepšit uplatněním modelování, a to
při výnosu investic v rozsahu 3:1 až 9:1. Odhady makroekonomického dopadu odvozené
z údajů o přínosu chemického výzkumu k ekonomice Velké Británie ukazují na ekvivalent
přidané hodnoty ve výši 1% hrubého domácího produktu (HDP).
Materiály pro energetiku: Materiálový výzkum je základem úspěšného uplatnění všech
energetických technologií, ať již daný materiál plní konstrukční nebo jiné funkce. Jelikož se
energetické technologie preferované při naplňování společenských potřeb liší podle lokality,
je potřeba zachovat široký záběr řešení materiálových úkolů ve všech technologiích k získávání
cenově dostupné energie a tepla v rámci energetické soustavy, a současně usilovat o snižování
emisí skleníkových plynů a dalších látek. Pro řádné fungování energetické soustavy je třeba
nastavit fungující rovnováhu mezi rychle regulovatelnými technologiemi energetických zdrojů
a hůře regulovatelnými/kolísavými technologiemi obnovitelných zdrojů tak, aby bylo možné
pokrýt špičky poptávky, a současně podněcovat optimalizaci elektrických a tepelných sítí,
účinné využívání energie a rozvoj kapacit pro uchovávání energie. Náročné materiálové úkoly
vyvstávají ve všech těchto oblastech, od vysokoteplotních slitin a povlaků pro tepelnou
energetiku přes zdokonalené konstrukční materiály pro progresivní větrné/přílivové
elektrárny a funkční materiály pro fotovoltaiku, získávání tepla ze slunečního záření, energy
harvesting (zužitkování energie z okolí), tepelné izolace a uchovávání elektrické a tepelné
energie.
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Nanomateriály a nanostrukturní materiály: Funkční nanotechnologické povrchy nabízejí
ohromný potenciál v různých odvětvích: antibakteriální a antivirové povrchy pro zdravotnické
prostředky nebo klimatizační systémy, samočisticí povrchy na budovách, v automobilovém
průmyslu a na silnicích, povlaky s vysokou mechanickou odolností pro technické textilie ve
stavebnictví a dopravě atd.
Očekává se, že progresivní lehké kompozity přinesou vylepšení stávajících technologií a
umožní využít udržitelné a nákladově dostupné nízkouhlíkové výrobní postupy. Budoucnost
technických materiálů leží ve výrobě multifunkčních polotovarů pro výrobky navrhované na
míru konkrétním aplikacím. Multifunkční materiály jsou obvykle kompozitní nebo hybridní, jež
obsahují několik odlišných fází, z nichž každá plní jinou a nezbytnou funkci, např. konstrukční,
obalovou, přepravní, logickou nebo zajišťuje uchování energie.
Vývoj nových zpracovatelských metod šetrných k životnímu prostředí, které nahradí nynější
procesy využívající ropu k výrobě funkčních materiálů, má pro rozvoj udržitelné společnosti
naprosto zásadní význam. Tyto metody mohou využívat nové druhy surovin získané např.
z rostlin. Příkladem je možnost využít rostlinné zbytky přeměněné v nanocelulózu jako
náhrady za filtry na bázi TiO2.
Konstrukční a funkční materiály na základě znalostí: Funkční materiály mohou mít klíčovou
úlohu při rozvoji zelené ekonomiky. Jejich přínosy naznačují nesmírně široké pole možností:
zachytávání CO2, membrány a filtrační systémy, katalyzátory, povlaky pro odstraňování NOx,
získávání energie z obnovitelných zdrojů, materiály pro ukládání odpadů, účinnější zpracování
odpadů, odpadních vod a plynů, nové polymery a kompozity z bioodpadů atd.
Uplatnění funkčních materiálů může vést i k podstatnému zlepšení zdraví a životních
podmínek obyvatel. Zdravotnické prostředky, jako jsou implantáty, lze zlepšit doplněním
nových, nebo vylepšením stávajících funkcí. Mohou být vyvinuty nové multifunkční a
bioaktivní materiály pro regenerativní medicínu, tkáňové inženýrství a podávání léčiv. Pro
implantovatelné prostředky jsou zapotřebí nové biokompatibilní materiály schopné
poskytovat funkce snímání, ovládání, přeměny energie, zužitkování energie z okolí,
uchovávání energie nebo přenosu dat. Většina zdravotnických prostředků by měla mít díky
kovovým nanoklastrům biocidní schopnosti, aby nedocházelo k šíření infekcí.
Funkční materiály mohou být přínosem i pro dopravní systémy a jejich součásti. Snížení
spotřeby paliva představuje jednu z hlavních motivací pro VaV v dopravě. Mohou k němu
výrazně přispět lehké materiály, jako jsou recyklovatelné kompozity.
Životní cyklus, důsledky a rizika: Když se více než před dvaceti lety upřela pozornost vědců,
techniků a veřejnosti na analýzu životního cyklu (Life Cycle Analysis, LCA), klíčovým
problémem byl dosud převládající neudržitelný způsob globální a lokální spotřeby a výroby.
Od té doby se stále rozšiřuje povědomí o tom, že naplňování potřeb a tužeb globální populace
zahrnující potravu, odívání, přístřeší a další statky brzy překročí možnosti dostupných zdrojů
planety Země. Dílčí řešení ochrany prostředí formou izolovaných zákonných předpisů vedla ke
zlepšení, ale dnešní výzvy v oblasti LCA jsou daleko náročnější. Již nyní je zjevná naléhavá
potřeba nových globálních systematičtějších a integrovaných řešení životního cyklu (myšlení
orientované na životní cyklus). Nové materiály zde hrají zvláštní a někdy rozpornou úlohu. Na
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jedné straně bývají nejvýraznější součástí přenesení řešení životního cyklu do praxe
v soukromém i veřejném sektoru, a rovněž zprostředkovávají přechod k zelené ekonomice. Na
druhé straně často přinášejí nová a neznámá rizika a dopady na životní prostředí, zdraví,
bezpečnost a hospodářství a mají dalekosáhlé důsledky, které se šíří celým dodavatelskoodběratelským řetězcem, přesahují rámec jednotlivých firem a průmyslových odvětví a
dotýkají se rozvinutých i rozvíjejících se zemí. Myšlení orientované na životní cyklus
představuje holistický přístup, který zkoumá důsledky existence výrobku od jeho počátků
v podobě suroviny, přes výrobu, užívání, až po likvidaci. Proto není pouze „hezkým doplňkem“
snahy o materiálové inovace, ale nezbytnou podmínkou pro přijetí a úspěch všech technologií,
které takto vzniknou. Platforma EuMaT proto musí i nadále usilovat o to, aby byly řešení
životního cyklu výrobku a související nástroje dopracovány do fáze zralosti a staly se
standardní součástí lidské činnosti. Platforma tak bude přispívat k přechodu na budoucí
zelenou ekonomiku.
Materiály pro informační a komunikační technologie a mobilní zařízení: Zařízení schopná
komunikace a autonomního fungování se již dnes podílejí prakticky na všech aspektech našeho
každodenního života. Tento trend bude nadcházejících letech dále posilovat: dotkne se našich
domů a bytů, vozidel i našich oděvů (tedy nejen obsahu jejich kapes, ale i formou zařízení
integrovaných v oděvu). To si žádá materiály s velmi zvláštními funkcemi, které umožní
vytvářet miniaturní zařízení s nízkou spotřebou, a současně odolají rozmanitým pracovním
podmínkám. Týká se to přenosu informací do a z těchto zařízení, ale i řízení jejich spotřeby,
měření a ovládacích funkcí: snímače, akční mikročleny, mikromotory, vysílače, přijímače,
zpracování a analýza dat, uchovávání energie a zužitkování světla, vibrační i tepelné energie.
V Evropské unii působí na tomto poli velcí průmysloví hráči, ale i akademické týmy, které
disponují odbornými znalostmi pro vývoj funkčních materiálů nové generace, jež umožní
navrhnout zařízení pro budoucnost.
Biomateriály: Evropští výrobci zdravotnických prostředků se spíše než na základní inovace
zaměřují na vývoj metod materiálového inženýrství a na optimalizaci přípravy nových
materiálů (které spadají do tradičních kategorií polymerů, kovů, keramiky a kompozitů). Vývoj
biomateriálů podle přesnějšího návrhu strukturních a funkčních vlastností by mohl dát nový
impuls oboru tkáňového inženýrství. Rovněž by do ústřední role této oblasti, kde dosud
dominují lékařské a biologické přístupy, mohl přivést materiálové inženýry.
Klinické aplikace těchto materiálů sahají od výroby ortopedických a zubních implantátů přes
produkci prostředků pro řešení kardiovaskulárních a urologických potíží po obvazy a
oftalmologické implantáty. Ke tkáňové regeneraci se např. široce využívají biopolymery
(kolagen, hyaluronová kyselina a chitosan) a biokeramika (bioaktivní skla, keramika a
kompozity). Na trhu dentální, ortopedické a kardiovaskulární zdravotnické techniky se objevily
implantáty na kovové bázi (i ve variantách s povrchovou úpravou) s nízkou mírou uvolňování
iontů, vhodnou otěruvzdorností a korozivzdorností.
Další snahy jsou věnovány prostředkům s antibakteriálními povrchy (alternativy
k biomateriálům s obsahem antibiotik), materiálům a zařízením pro minimálně invazivní
chirurgii, postupům aditivní výroby a vývoji biomimetických a bioresponsivních materiálů.
V oblasti biomateriálů působí mnoho takto orientovaných technologických platforem a
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organizací (např. EuMaT, NanoMedicine, EpoSS, FTC (Textile ETP), SusChem a ESB (European
Society for Biomaterials)).
Suroviny: Suroviny, které neslouží energetickým a zemědělským účelům, jsou jedním ze
základů globálního hospodářství a kvality života. Jsou životně důležité pro hospodářství
Evropské unie i pro vývoj technologií šetrných vůči životnímu prostředí, které jsou nezbytné
v různých průmyslových odvětvích Evropy. Jelikož je však EU výrazně závislá na dovozu, stává
se zajištění jejich dodávek klíčovou otázkou. Přechod od tradiční lineární ekonomiky
s posloupností ‚výroba, použití, likvidace‘ k cirkulární ekonomice vyžaduje větší míru
opětovného využívání, přepracování a recyklace výrobků. Jde o důležité hledisko strategie
Evropské unie pro zabezpečení jejího zásobování. Technologie progresivních materiálů jsou
klíčem k udržitelné těžbě a optimálnímu využití zdrojů, k náhradě kritických materiálů,
znovuzískávání kovů a recyklaci odpadů a k uzavření materiálových a výrobkových cyklů
v udržitelné a rostoucí cirkulární ekonomice. Technologie progresivních materiálů také
přinášejí nové koncepty podnikání, které podpoří nástup cirkulární ekonomiky, např. systémy
výrobek-služba a sdílení výrobků, jelikož bude možné vyrábět robustnější a modulární
produkty, které bude možné monitorovat a modernizovat.
Technologická platforma EuMaT (Evropská technologická platforma pro progresivní
technické materiály a technologie) představuje evropské fórum, které podporuje plánování,
rozhodování a investice v oblasti technologie progresivních materiálů. Její návrhy a kroky
vycházejí ze širokých kontaktů a zpětné vazby z průmyslu, výzkumné obce, veřejných orgánů i
finančního sektoru. Hlavním tématem činnosti platformy EuMaT jsou nové aplikace
technologie progresivních materiálů.
Podle vize platformy EuMaT by Evropa měla do roku 2020 stanout na vedoucí pozici ve vývoji
a využívání progresivních řešení v oblasti technologie materiálů a příbuzných výrobních
metod. Předpoklady pro naplnění této vize jsou:
▪

Jasná vědecká, technologická a průmyslová strategie (jednotlivé strategické výzkumné
agendy), která usiluje o vznik materiálových řešení, jež nabídnou tu nejvyšší
konkurenceschopnost v průběhu životního cyklu výrobku.

▪

Dlouhodobé vyvážené financování vývoje, které zohledňuje potřeby různých
průmyslových odvětví.

▪

Dobře organizovaná spolupráce mezi všemi zúčastněnými stranami a účinný program
implementace.

Na naplňování vize spolupracuje řada evropských technologických platforem a doplňuje se
jejich role v těch oblastech uplatnění a průmyslových odvětvích, které nemají dostatečnou
podporu od stávajících platforem, tj. např. od technologických platforem zaměřených na
udržitelnou chemii, textil, ocel a platformy EuMaT a Manufuture.

Je jisté, že technologie materiálů bude u základů budoucích evropských programů. Vývoj
nových a udržitelných materiálů a procesů, které budou šetrné k životnímu prostředí a
10
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budou nabízet zlepšené funkce a přidanou hodnotu za přijatelné náklady, bude nezbytným
předpokladem pro uskutečnění vizí vycházejících z aktuálních i budoucích společenských
výzev, které budou předpokládat zlepšené výrobky, procesy a služby. Ke splnění takového
úkolu je nutné zajistit správné nasměrování a dokonalé sladění úsilí průmyslu a systémů
výzkumu.
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Modelování a víceúrovňový přístup
Modelování a víceúrovňový přístup (Modelling and Multiscale) je součástí širšího kontextu, ve
kterém působí další technologické platformy, jako jsou EuMaT, Manufuture, ECTP, ESTEP,
SMR, SusChem a Textile ETP, a také iniciativy, jako EMIRI (Iniciativa pro průmyslový výzkum
energetických materiálů), EMMC (Evropská rada pro modelování materiálů) a EMCC (Evropská
rada pro analýzu materiálů). Prostřednictvím této oblasti lze dosáhnout plné synergie s těmito
iniciativami, které přispívají k propojení výzev ve vývoji materiálů s potřebami modelování a
víceúrovňového přístupu.

Výzvy
Potřeba snižování nákladů na vývoj výrobků a procesů si žádá chytré konstrukční postupy,
které zaručí užitné vlastnosti výrobku (reverzní inženýrství) a ve virtuálním prostředí propojí
informace o funkčních charakteristikách procesu a výrobku. Při výběru vhodného materiálu
pro dosažení požadované kvality, funkce a nákladů se uplatňuje materiálové modelování.
Protože jsou vlastnosti materiálu dány jeho složením, mikrostrukturou a postupem výroby, je
pro správný výběr zapotřebí propojit velké množství dat. Funkční charakteristiky a životnost
materiálu pak závisí na jeho vlastnostech a na prostředí, ve kterém se používá. Pro manipulaci
s daty o materiálu, výrobním procesu, životnosti a funkčních charakteristikách výrobku během
jeho životního cyklu jsou nezbytné virtuální modely s příslušnou podporou informačních
technologií a spolupráce na tvorbě databází a programů pro rozhodování. Důsledky Průmyslu
4.0 jsou dobře známy. Materiálové modelování v etapách zpracování a výroby materiálů
s uplatněním snímačů a preprocesingu a postprocesingu dat tvoří klíčovou část budoucího
výzkumu. Modelování se však nemůže omezovat jen na výrobu materiálů. Je potřeba zapojit i
koncové uživatele a snažit se predikovat změny vlastností materiálu i během jeho použití, a
získat tak prognózu jeho životnosti v průběhu životního cyklu. Návratnost investic do
materiálového modelování se může pohybovat od 2 to 1000 (průměr je 8).1
▪

Data, informace a systémy pro analýzu a řízení znalostí
Je třeba vytvořit databázi pro zatřídění stávajících znalostí, včetně dat ze simulací
(metadat programových kódů, datových vstupů a výstupů), materiálových vlastností
(vstupních dat a modelových výstupů) a dat z analýz materiálů (databáze podmínek
zkoušení, výsledků měření, měřicích postupů, zařízení a simulací), a propojit tak
odborníky na materiálové modelování a ty, kdo realizují experimenty, a vytvořit i vazbu
na standardizaci.

▪

Integrace víceúrovňové vědecko-technické analýzy a metod a prostředí pro
konstruování

▪

Prediktivní nástroje jsou prostředkem pro tvorbu hypotetických scénářů jako podkladů
pro rozhodování. Jelikož jsou k inicializaci mnoha modelů zapotřebí experimentální
výsledky, měla by jejich validace zohledňovat nejistoty experimentálních hodnot pro
posouzení spolehlivosti výstupů modelu. Kvalitativní trendy identifikované pomocí

1

https://zenodo.org/record/44780

12

Technologický foresight STROJÍRENSTVÍ
V rámci projektu CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_037/0007148 - Rozvoj aktivit ČTPS podporující zapojení do Industry 4.0 v evropském kontextu

modelování jsou pro výrobce sice užitečné, ale do budoucna je cílem získat
kvantitativní údaje.
▪

Architektura VaV v oblasti modelování a návrhu, návrh a vývoj výrobků/výrobní
proces a podnikové systémy podpory konstruování
Kombinované a iterativní uplatnění modelování, simulací, experimentů, zkoušení,
analýz a snímání na základě metodologicky jednotné strategie v různých prostředích
může rozšířit platnost použitých modelů i mimo interval validace zkoušek, a zlepšit tak
účinnost metod validace. Odráží to nutnost integrovat a propojit experimenty a
simulace do společné platformy pro Průmysl 4.0 při zajištění vzájemné součinnosti
nástrojů, pracovních postupů, standardů pro data a modely i experimentů.

▪

Modelování informačního potenciálu, strategie a integrace informací na tržní
platformě
Úlohou překladatelů je převést průmyslové zadání do podoby otázek pro odborníky na
modelování. Je třeba vytvořit platformu, ve které se integrují různé prvky a zajistí se
vzdělávání a rámec komunikačního „jazyka“.
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Doporučení
Konkrétní výzvou je tvorba modelů, které umožní pochopit jevy poškozování a degradace na
mikrostrukturní úrovni. Panuje velká poptávka po zajištění spolehlivosti a udržitelnosti
funkčních a konstrukčních materiálů a součástí již ve fázi návrhu. Klíč k tomu představuje vývoj
nástrojů pro výpočtový návrh materiálu (Computational Material Design, CMD) na základě
mikrostruktury, který povede k dosažení správných, žádoucích a předepsaných materiálových
vlastností. Takový model by měl zohlednit výrobní kroky již v návrhu procesu a výrobku
pomocí CMD. Je třeba odstraňovat hlavní překážky bránící skutečnému uplatnění CMD při
řešení poškozování na mikrostrukturní úrovni, degradace, a také při predikci doby do poruchy,
a to pomocí přístupu PSPP pro modelování a experimenty (Process Structure Properties
Performance):

Obrázek 1: Přístup PSPP pro modelování a experimenty.
Pramen: VTT (http://www.vttresearch.com/propertune)
Jde o pochopení mikrostrukturních (kovy, keramika, disperzí zpevněné plasty, povlaky a další
materiály) a fyzikálních základů modelování únavy, degradace funkčních vlastností a struktury
(opotřebení, poškozování, lom, koroze, oxidace při stárnutí, tepelné pnutí, teplota vzplanutí,
delaminace (povlaky), porušení matrice nebo lomu vláken (disperzí zpevněné plasty), odtržení
částic disperze od matrice (kompozity s kovovou matricí), a další jevy). Materiálové vlastnosti
obvykle závisí na složení, mikrostruktuře a výrobním procesu (tváření, odlévání, finální tepelné
zpracování, svařování a pájení, lepení, slinování, navařování). Účinky provozních podmínek, ve
kterých materiály součástí pracují, jsou dosud z větší části neznámé (tlak, teplota, druh
vzájemného pohybu), což platí i o druhu prostředí (ropa, benzín, biopaliva, maziva, plyny).
Všechny tyto činitele je potřeba v systému komplexně zohlednit, aby se dosáhly příznivé
funkční charakteristiky součástí a určila prognóza jeho trvanlivosti. Zrychlené laboratorní
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zkoušky je třeba kombinovat s monitorováním a poznatky o lokálním chování materiálů pod
provozním zatížením. Modely musejí být stabilní i při proměnlivých podmínkách, mít solidní
experimentální základy a vycházet z údajů v databázích.
Je zapotřebí sestavit modely pro četné jednotlivé i kombinované mechanismy poškození a
porušení povrchu/podpovrchových vrstev, k nimž dochází pod zatížením v různých
materiálech, sloučeninách, a také pro konkrétní způsoby povrchového zpracování, při
zohlednění kritických hodnot napětí a deformace, a rovněž vytvořit propracovanější modely
poškození a porušení materiálů.
Takový přístup bude mít zásadní dopad na zvýšení hodnoty výrobků z Evropské unie oproti
výrobkům ze zemí s nízkými náklady. Trvanlivost evropských výrobků je sice vyšší než v těchto
zemích, ale i tak je potřeba ji dále zvyšovat, a plnit tak požadavky na záruky pro zákazníky a
soustavně zvyšovat i funkční charakteristiky výrobků. Návrh materiálu se odvíjí od podmínek,
ve kterých bude sloužit, a od nároků na jeho trvanlivost. Budeme-li vědět, jak navrhovat
materiály pro různé součásti pro definovaný životní cyklus a účel, můžeme se jako jejich
dodavatelé a spotřebitelé spolehnout i na záruky, které pro ně budou stanoveny. Je zapotřebí:
▪

omezit množství používaných materiálů (směrnice o surovinách), hmotnost součástí
(snížení spotřeby paliva v dopravě) a zvýšit bezpečnost (šetrnost k životnímu prostředí
a bezpečné použití),

▪

zlepšit funkční charakteristiky (vyšší tlaky a otáčky), produktivitu (továrna
budoucnosti), kvalitu (směřovat k výrobě s nulovým výskytem závad) a snížit dopady
na životní prostředí (snížit emise CO2 v dopravě).

Aby se podařilo všechny tyto výzvy naplnit, musíme navrhovat materiály na míru, které
budou optimalizované pro provozní prostředí daného výrobku, jejž tak bude možné
bezpečně užívat po celou predikovanou dobu životnosti. Obecně doporučujeme i do
budoucna rozvíjet výzkum v oblasti informatiky materiálů: kombinovat experimentální a
teoretické vysokokapacitní metody s dolováním dat/strojovým učením.
Existuje silná poptávka po nových a progresivních materiálech (funkčních, konstrukčních i
dalších). Preferovanou metodou je zde výpočtový návrh materiálu (CMD), přičemž evropský
průmysl je připraven na její zavedení. Spolehlivé fungování metody CMD má vliv nejen na
nové výrobky (funkce, spolehlivost, náklady a další parametry), ale i na proces VaV: analýza
dopadů metody CMD na VaV odhalila zkrácení doby vývoje, menší experimentální náročnost
a celkově menší výskyt neúspěšných pokusů. Materiálové modelování a CMD mohou přispět
ke sblížení sfér vědy, vývoje a výroby. S metodou CMD a modelováním může být snazší
předpovědět, zda jsou cílové funkční charakteristiky konkrétních (konstrukčních a funkčních)
materiálů dosažitelné, obtížně dosažitelné nebo nereálné. Tyto výhody však mohou dojít
naplnění jen při rozsáhlém výzkumném nasazení, jehož náročnost značně přesahuje
možnosti jednotlivých výzkumných institucí a průmyslových subjektů, a vyžaduje tak
společné výzkumné úsilí pod hlavičkou programu Horizont 2020 a 9. Rámcového programu.
V dnešní době se jen velmi malá část materiálů navrhuje pomocí modelování a výpočtových
metod. Řada uživatelů z průmyslu potřebuje překonat významné bariéry, které brání širokému
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uplatnění metody CMD. Jestliže v budoucnu vzniknou a budou dostupné modely na bázi open
source (se standardními deskriptory) a materiálové databáze, najde metoda CMD široké
uplatnění v řadě průmyslových oborů a technických služeb, a to včetně malých a středních
podniků. Nové modely mohou generovat takové údaje pro účely návrhů, které nebudou
chráněné vlastnickými právy a budou moci být např. součástí příruček organizace ESDU
(Engineering Sciences Data Unit). Spolehlivé a levné modelování a účinné orientované
procesy vývoje materiálů pak umožní navrhovat pomocí metody CMD aplikace v širším
spektru. Budou mezi ně patřit procesy, součásti a systémy s vynikajícími funkčními
charakteristikami a aplikace, které jsou dnes mimo náš dosah nebo dokonce dosud
nepředstavitelné. To bude mít bezpochyby velmi významné důsledky pro technologii a
podnikání v Evropě. Příkladem může být případová studie vývoje nové hlavy válce nebo vývoje
nového bloku, kdy se uplatněním modelování zkrátila doba vývoje o 15–25 %, snížil se počet
ověřovacích zkoušek dílů, zkrátila se doba cyklu odlévání a tepelného zpracování a z analýzy
nákladů a přínosů vyplynul odhad celkové návratnosti investice více než 7:1.2 Podle
nedávného průzkumu ušetřil jeden projekt díky pochopení materiálové problematiky miliony
eur, doba vývoje se zkrátila z 10 let na 1,5 roku, odpadla potřeba experimentů a celková
úspora nákladů se díky materiálovému modelování pohybovala od 100 tisíc do 50 milionů eur
při průměru 12 milionů eur a mediánu 5 milionů eur.3 Když bude do procesu návrhu materiálu
s využitím modelování zahrnuta i optimalizace nákladů a odhadu působení na životní
prostředí, přispěje to i k reindustrializaci Evropské unie.

Gerhard Goldbeck, „The economic impact of molecular modelling of chemicals and materials. Impact of the field
on
research, industry and economic development“ (Hospodářský dopad molekulárního modelování chemických látek a
materiálů. Vliv oboru na výzkum, průmysl a hospodářský rozvoj), 2012
3 https://zenodo.org/record/44780
2
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Materiály pro energetiku
Materiály pro energetiku (Materials for Energy) se orientují na materiálové úkoly, které
vyvstávají při vývoji a uplatňování stávajících a nových technologií ve výrobě, přenosu a
účinném využívání energie. Zahrnují široké spektrum materiálového výzkumu v oblasti
efektivní výroby elektrické energie, od flexibilních elektráren na fosilní paliva se zachytáváním,
využitím a ukládáním uhlíku po novou generaci větrných turbín instalovaných na moři,
progresivních síťových systémů a problematiky účinnosti koncové spotřeby. Cíle jsou úzce
sladěny s evropským strategickým plánem pro energetické technologie.

Výzvy a perspektiva
Široce uznanou skutečností je, že efektivní energetická soustava vyžaduje ‚vyvážené portfolio‘
energetických technologií, jelikož neexistují žádná ‚bleskově fungující‘ technologická řešení a
jelikož každá země EU má svůj charakteristický mix energetických zdrojů i průběh poptávky,
jež se při rozboru jejích energetických potřeb musí zohlednit. Proto je třeba nastavit fungující
rovnováhu mezi rychle regulovatelnými technologiemi energetických zdrojů a
neregulovatelnými/kolísavými technologiemi obnovitelných zdrojů tak, aby bylo možné
pokrýt špičky poptávky, a současně podněcovat optimalizaci elektrických a tepelných sítí,
účinné využívání energie a rozvoj kapacit pro uchovávání energie. Další postup se musí
přizpůsobit i aktuálnímu mixu energetických zdrojů a infrastruktuře, jež dokáží flexibilně a za
přijatelnou cenu pokrývat nynější potřebu tepla a elektrické energie.
Začneme-li u rychle regulovatelných technologií výroby energie, např. u tepelných elektráren
(na fosilní paliva, biomasu a podobných systémů), prioritou zůstává zlepšování účinnosti,
flexibility a spolehlivosti za účelem lepších hospodářských výsledků ve výrobě energie,
snižování spotřeby neobnovitelných zdrojů a emisí uhlíku. Emise uhlíku se především snižují
zlepšením účinnosti zařízení při zvýšení provozních teplot a tlaků. To klade nároky na
materiály, které musejí snést vyšší teploty při současném zatížení vysokoteplotní oxidací,
korozí, tečením, únavovým namáháním a dalšími činiteli, a také na výrobu lepších materiálů,
např. při svařování, odlévání a kování velkých součástí. V některých aplikacích, např.
u plynových turbín, lze pracovní teploty dále zvýšit použitím kompozitů s keramickou matricí.
Nicméně značné úsilí je stále investováno i do zlepšování parametrů čistě kovových materiálů
z hlediska zvyšování jejich odolnosti proti tečení a vysokoteplotní oxidaci. Jedná se o kovové
slitiny (nejčastěji na bázi Ni, Fe a Ti a vysokoentropické slitiny) vyráběné moderními
metalurgickými postupy včetně práškové metalurgie a aditivních technologií. Tepelná stabilita
je u nich podpořena přítomností hustě distribuovaných jemných částic – perspektivních typů
precipitátů – zachycujících pohyb dislokací při creepu. Stabilizující precipitáty v moderních
žárupevných materiálech mohou být např. oxidické disperzní částice. [2,3,4,5]
Vedle odolnosti proti vysokým teplotám zůstávají v ohnisku zájmu materiály s vysokou
radiační odolností. Zde jsou důležitou třídou nové typy keramických a kovokeramických
materiálů se zajímavými kombinacemi vlastností kovů a keramiky, které činí tyto materiály
vhodnými kandidáty pro četné technologické aplikace včetně aplikací v extrémních
podmínkách např. při ozáření. Perspektivním směrem výzkumu v této oblasti je vývoj
keramických nanokompozitů, které je možné navařováním nebo jiným typem povlakovaní
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včetně moderních aditivních technologií nanášet na základní materiál nádob, armatur nebo
jiných exponovaných komponent jaderných systémů [6].
Budoucí využití fúzních jaderných elektráren vyžaduje vývoj materiálů s dobrou stabilitou
v prostředí fúzního plazmatu, například odolné vůči částicovým tokům a nízkou retencí tritia.
Hlavním kandidátem pro využití ve fúzní jaderné elektrárně je wolfram a wolframové slitiny.
Důležitým předmětem studia jsou rozhraní mezi wolframovými slitinami a jinými
konstrukčními materiály [7].
Paralelní směr představuje nahrazení dosavadních paliv palivy s nízkým obsahem uhlíku, např.
biomasou a odpady. To je možné v systémech, které využívají jedno palivo i několik druhů
paliv, kde materiály jejich součástí pracují ve velmi agresivním prostředí, ať již jde o kotelnu
s přímým ohřevem, nebo o plynovou turbínu/spalovací motor na syntézní plyn
z biomasy/zplyňování odpadu. Provázání těchto technologií se solárními termálními systémy
nabízí nové způsoby snižování emisí uhlíku. Významnou alternativou ekologicky čistého paliva
je vodík. Jeho využití v energetice iv dopravní technice je v řadě případů podmíněno
bezpečným skladováním ve formě hydridů. Sorpční vlastnosti hydridů – nejčastěji na bázi Mg
slitin - , kinetika jejich absorpce i desorpce jsou parametry, které je pro efektivní využití vodíku
jako paliva zapotřebí významně zlepšovat. Jednou cest k dalšímu zlepšování perspektivy
ukládání vodíku jsou nanokytalytické a mezifázové efekty podporující zlepšení parametrů
ukládání vodíku v hydridech [8,9,10].
Nové progresivní energetické cykly, jako je např. vysokotlaké spalování s vysokým obsahem
kyslíku a použitím plynu nebo syntézního plynu získaného z uhlí/biomasy mohou přinést
skokovou změnu účinnosti při úplném odbourání emisí uhlíku. Tyto cykly, jejichž provozní
teploty dosahují až 1400 °C a tlaky až 300 bar a ve kterých působí potenciálně agresivní
superkritická směs CO2/páry, posouvají nároky na materiál turbosoustrojí a teplosměnných
prvků na novou úroveň a za hranice dosavadních provozních parametrů. S tím, jak se materiály
přibližují limitům, které jsou dány jejich podstatou, nabývá na důležitosti monitorování stavu,
které přispívá ke zvýšení spolehlivosti a předchází nečekaným výpadkům a nákladům na jejich
řešení. Dobré vyhlídky slibují materiály a povlaky, které dokáží zajistit snímací funkce, a rovněž
povlaky se schopností samohojení, které reagují na změněné podmínky v zařízení. Pespektivní
výzkum tuhých materiálů s efekty „self healing“ a „self reporting“ se orientuje například na
oblast kvazikrystalů [11,12].
Rovněž CO2 (pocházející z výroby energie a energeticky náročných odvětví) bude potřeba
zachytávat a přepravovat do bezpečných úložišť, přestože zatím dostupné metody mají
závažný dopad na účinnost elektráren (a zvyšují tak náklady na výrobu elektrické energie
v energetických soustavách). Vývoj materiálů nabízí nové možnosti s nižšími náklady, kam
patří separační membrány nebo tuhé sorbenty. Materiálovou výzvu představuje potřeba
zlepšit materiálové vlastnosti, a tak snížit investiční (CAPEX) i provozní (OPEX) náklady. U
tradičnějších metod zachytávání CO2 je výzvou zajištění vysoké dostupnosti. U konvenčních
postupů mokrého praní pomocí rozpouštědel na chemické nebo fyzikální bázi
v uhelných/plynových elektrárnách je budoucím úkolem vybrat spolehlivé/cenově dostupné
materiály pro jednotlivé části systému. U separace před spalováním jsou zapotřebí materiály
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pro plynové turbíny spalující plyny s vysokým obsahem H2, optimalizované katalyzátory pro
WGSR (katalytická posunová reakce voda-plyn) a membrány pro vzduchové třídění.
V oblasti obtížně regulovatelných technologií obnovitelných zdrojů se budují větrné a přílivové
turbíny, které zvládnout i drsné prostředí na moři/pod hladinou moře, kde údržba a opravy
přinášejí velké výzvy i vysoké náklady. Pro takové podmínky jsou nutné velmi odolné
korozivzdorné materiály, neboť svařence, odlitky i další konstrukční díly (např. stožáry a
podmořské konstrukce), jakož i lopatky, převodovky a další celky musí fungovat po dlouhou
dobu pod intenzivním mechanickým zatížením, které vede k agresivnímu únavovému
namáhání. U solární fotovoltaiky je úkolem zlepšit účinnost při minimalizaci materiálových
nákladů, a dále nalézt řešení, která dovolí integrovat ji do budov a vzdálených zařízení, a také
uchovávat teplo a elektrickou energii, např. v progresivních bateriích. U koncentrátorových
kolektorů (Concentrated Solar Power, CSP) je náročným úkolem vývoj progresivnějších typů a
teplosměnných materiálů pro práci s roztavenými solemi, s CO2 v nadkritickém stavu nebo
jinými progresivními teplosměnnými tekutinami. Z hlediska zvyšování účinnosti rotačních
elektrických strojů jsou v současné době intenzivně optimalizovány materiály permanentních
magnetů a to jak z hlediska účinnosti generátorů tak z hlediska rozvoje elektromobility. Jedná
se například o materiály na bázi feritů, dále slitin typu AlNiCo, SmCo nebo NdFeB [13,14].
Speciální magnetické vlastnosti představují významnou výzvu v dalších oblastech, zejména ve
výrobě polovodičů, magnetooptice nebo spintronice, kde je například aktuální vývoj nových
Heuslerových slitin. Ty se uplatňují u unikátních magneto-optických aplikací, jako jsou např.
magneto-optické izolátory, spínače, manipulátory magnetizace aj [15, 16].
Přeměna mechanické energie na elektrickou je v některých případech s výhodou realizována
pomocí piezoelektrického jevu. Zvýšení účinnosti tohoto typu elektromechanické přeměny lze
dosahovat využitím speciální architektury vícevrstvých SMART materiálů, kde klíčovou roli
sehrávají vrstvy s piezokeramickými kompozity [17, 18].
V oblasti přenosu energie se nynější síť blíží svým provozním limitům, protože narůstá
spotřeba energie a stále více se prosazují obnovitelné zdroje. Výzvu představuje zavedení
nových materiálů pro kabely o vysoké vodivosti (např. kompozitů) pro snížení ztrát při přenosu
energie, které lze dále omezit nasazením supravodivých materiálů, např. u podzemních
kabelů. Nejdůležitější však je bezpečnost a odolnost (chytrých) sítí, a proto je nezbytné
vzdálené monitorování závad v síti, transformátorech a rozvodnách (zejména u
stejnosměrného proudu). Budoucí náročné úkoly zahrnují snížení ztrát na <0,5 %, spínání až
do hodnoty 10 kV (s použitím karbidu křemíku) a zvýšit rovnoměrnost rozvodu. Chytré sítě
obsahují mnoho prvků, jejichž praktickou použitelnost ještě bude třeba prokázat. Prvky pro
uchování energie čelí problémům podle svého technického řešení, např. u setrvačníků je třeba
věnovat se tuhosti, pevnosti a dynamickému chování kompozitních materiálů. Důležitá je i
stabilizace elektrochemických úložišť energie pro záložní účely. V této sopuvislosti je například
věnována pozornost novým procesům syntézy a charakterizaci perspektivních oxidů a solí
kovů (Li, Al, Y, Zr), které mohou mít příznivý vliv na elektroaktivaci při elektrochemických
procesech v bateriích [19,20]. Výzvy pro oblast materiálů přicházejí i ze sítí pro rozvod plynu,
u nových paliv, jako je bioplyn, biometan, zkapalněný zemní plyn (LNG) nebo vodík. Přeprava
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CO2 přináší další úkoly v oblasti koroze a určení mezních podmínek pro uplatnění současných
ocelí pro potrubní přepravní systémy.
V oblasti snižování poptávky po energii a šetření energií existuje rovněž množství
materiálových úkolů. Toto odvětví je různorodé a v mnoha oborech je aktuální znovuzískávání
odpadního tepla. Tepelnou účinnost průmyslových zařízení lze zlepšit uplatněním zařízení pro
jímání tepla a chladu. Energetická účinnost (např. snižování toků při vytápění a chlazení) je
hlavním budoucím úkolem ve stavebnictví. Je třeba vypracovat nové a zlepšit stávající
konstrukční návrhy a (stavební) materiály pro omezení úniku tepla, lepší tlumení, uchování
tepla a chladu, intenzivnější zachycování slunečního tepla a jeho využití pro klimatizaci. Ke
snížení spotřeby energie v budovách je zapotřebí vyvinout stavební materiály s nízkou
tepelnou vodivostí, které zvýší tepelný odpor nebo pozdrží prostup tepla. U některých
stavebních materiálů užívaných pro nízkoteplotní výměníky (např. v geotermálních zdrojích
nebo v podlahovém vytápění) je potřeba vyšší vodivost, aby se zvýšila jejich tepelná účinnost.

Doporučení
Pro blízkou budoucnost je důležitý výzkum, vývoj a zavádění slitin a keramických i jiných
materiálů a povlaků, které umožní použít progresivní provozní podmínky a přinesou vyšší
spolehlivost rychle regulovatelných energetických zdrojů. Metody, které zvýší uplatnění
nízkouhlíkových paliv (např. biomasy) a umožní zachytávat, využívat a ukládat uhlík (CCUS), je
třeba realizovat v časovém horizontu pěti let. CCUS bude mít vliv na dostupnost a spolehlivost
elektráren (ve smyslu provozních charakteristik materiálů), který bude třeba sledovat spolu
s (extrémními) provozními stavy. Prioritou pro blízkou budoucnost je i snižování technických a
finančních rizik. Další prioritou je nová možnost dosahovat současně vysoké účinnosti a
odstraňovat CO2 v progresivních cyklech spalování s vysokým obsahem kyslíku, což může vést
k posunu směrem k výrobě elektrické energie ze zemního plynu a biogenních plynů
s minimálními emisemi v nízkonákladových nízkouhlíkových, a především rychle
regulovatelných energetických zdrojích. V jaderné energetice zůstávají úkoly pro nejbližší
období s tématem odolnosti proti korozi a korozi pod napětím, a také výroba velkých
systémových dílů pro elektrárny nové generace.
Prioritou by mělo být vzdálené sledování stavu materiálu v tepelných elektrárnách a větrných
turbínách instalovaných na moři nebo přílivových turbínách, a také zdokonalené materiály
lopatek pro vyšší výkony. Dále je zapotřebí výzkum a rozsáhlé vyhodnocování materiálů pro
výrobu energie s využitím vln a přílivu, a také související monitoring stavu konstrukce.
Fotovoltaika a zachycování sluneční tepelné energie vyžadují materiály s lepšími vlastnostmi a
schopností fungovat při vyšších teplotách. Priority pro přenos energie představuje výzkum
kompozitních a supravodivých materiálů pro zvýšení kapacity sítě. U chytrých sítí je
nejdůležitější prokázat způsobilost materiálů pro síťové prvky a úložiště.
Mezi priority v oblasti snižování poptávky a šetření energií patří progresivní materiály pro
zlepšování rekuperace tepla z korozivních plynů o vysoké teplotě a pro zvyšování energetické
účinnosti fungujících, ale energeticky náročných průmyslových odvětví. Podobně rychlý účinek
mohou mít zdokonalené materiály pro jímání tepla/chladu. V sektoru stavebnictví jsou
prioritou nové a zdokonalené možnosti a materiály pro snižování tepelných ztrát, jímání tepla
a chladu a lepší zachytávání tepelné sluneční energie.
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Nanomateriály a nanostrukturní materiály pro funkční a multifunkční
uplatnění
Nanomateriály a nanostrukturní materiály pro funkční a multifunkční uplatnění
(Nanomaterials & Nanostructured Materials for Functional and Multifunctional Applications)
se zabývají nanomateriály a systémy z materiálů sestavovaných v nanoměřítku
(Nanoassembled Material, NAM), jejichž struktury a jednotlivé součásti přinášejí díky svým
nanorozměrům nové a výrazně lepší (tj. než struktury ve větším měřítku) fyzikální, chemické a
biologické vlastnosti, děje a procesy. Nejdůležitější změny v chování nejsou dány řádovým
zmenšením velikosti nanostruktur, ale novými jevy, které jsou objektům v nanoměřítku
vlastní, nebo u nich převažují, jako je efekt uvěznění, převaha jevů probíhajících na rozhraní a
jevy kvantové mechaniky. Úspěšné a řízené sestavování nanorozměrných materiálů připraví
cestu pro vysoce přesnou výrobu umělých materiálů, které nejsou v přírodě dostupné a
umožní formulovat nové třídy výrobků a materiálů pro speciální odvětví (doprava, energetika,
stavebnictví, informační a komunikační technologie, kosmický průmysl a biomedicínu).

Výzvy a perspektiva
Praktické přínosy využití nanomateriálů a materiálů sestavovaných v nanoměřítku jsou dosud
různě vzdáleny, podle toho, který aspekt těchto technologií budeme mít na mysli. V přírodě
vznikají nanomateriály a sestavují se do složitějších struktur každodenně. Hromadná produkce
výrobků v nanoměřítku dnes probíhá jen v několika oblastech trhu (integrovaná elektronika,
snímače, povlaky a sondy pro diagnostiku různých onemocnění). Materiály lze rozlišovat podle
toho, zda je nanomateriál pouze nanesen na povrch jiného materiálu a např. slouží jako
funkční nanopovlak, nebo zda je zabudován v objemu materiálu, jako např. u kompozitů, kde
nanomateriál zlepšuje nebo přidává nové funkce, a nakonec nanomateriály samy o sobě, jež
mají konkrétní vlastnosti pro určité uplatnění, např. magnetické nanočástice pro léčbu
rakoviny na bázi hypertermie.
Funkční nanotechnologické povrchy nabízejí ohromný potenciál v různých odvětvích:
antibakteriální a antivirové povrchy pro zdravotnické prostředky nebo klimatizační systémy,
samočisticí povrchy na budovách, v automobilovém průmyslu a na silnicích, optické a
elektronické přístroje, povlaky s vysokou mechanickou odolností pro technické textilie ve
stavebních obloucích a prvcích ve stavebnictví a dopravě atd.
Aby se nanotechnologie ve výrobku úspěšně uplatnila, je často potřeba použít takový materiál,
jehož účinky dané nanorozměrem lze dosáhnout obvyklým postupem výroby polotovaru či
samotného výrobku. Příkladem mohou být aditiva do plastů, které při vstřikování krystalizují
jako nanočástice, tvorba kovových fází při kování, plazmové zpracování, které mění chemické
složení povrchu, aby vznikl multifunkční povrch, výroba nanostruktur na povrchu vysoce
refraktujících skel [21] atd.
Stávající materiály zdravotnických prostředků, jako jsou implantáty, lze zlepšit dodáním
nových nebo vylepšením stávajících funkcí. Mohou být vyvinuty nové multifunkční a bioaktivní
materiály pro regenerativní medicínu, tkáňové inženýrství a podávání léčiv. Pro
implantovatelné prostředky jsou zapotřebí nové biokompatibilní materiály schopné
poskytovat funkce snímání, ovládání, přeměny energie, zužitkování energie z okolí,
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uchovávání energie nebo přenosu dat. Nanomateriály na bázi uhlíku umožní vznik nových
aplikací v oblasti kontrastních elektrolytů a snímačů. Nanodráty mohou sloužit k detekci virů
v roztocích. Pórovité materiály s jejich velkou plochou povrchu budou mít nesmírně užitečné
katalytické, adsorpční a absorpční vlastnosti. Různé nanočástice lze uplatnit v diagnostice
prováděné v laboratorních podmínkách a jako nosiče kontrastních látek a léčiv. U kvantových
teček a různých slitin s velikostí od 2 nm do 10 nm se projevují efekty kvantového uvěznění,
které lze využít pro biofotonické účely při diagnostice a lokální léčbě na určitých místech těla.
Mikrofluidní biočipy představují nastupující aplikaci např. pro klinickou patologii, zejména pro
diagnostiku onemocnění přímo na místě. Tyto i další nové „chytré“ aplikace budou mít
nesmírné přínosy. V kombinaci se včasnou diagnózou, možná přímo při prvním propuknutí
choroby, bude s těmito novými materiály možné nasadit účinnější léčbu. Nové druhy léčby,
lepší prognóza a dřívější uzdravení pacienta a jeho návrat ke společensky přínosnému životu
přispějí ke zdraví populace.
Díky speciálním materiálům s bariérou proti pronikání plynů se může prodloužit skladovací
doba potravin. Také chytré obaly, které budou uvádět nejen informace o výrobě, ale i o kvalitě
potravin uvnitř obalu, výrazně sníží plýtvání potravinami v důsledku vypršení doby spotřeby.
Mikrofluidní zařízení umožní průběžný odběr vzorků a zkoušení vzorků vzduchu/vody
v reálném čase na obsah biochemických toxinů a dalších nebezpečných patogenů. Další využití
produktů z moře bude důležité pro udržitelné dodávky potravin do rostoucích měst.
K dosažení skutečně chytrých materiálových systémů, které se v konečném důsledku začnou
podobat biologickým systémům, bude zapotřebí zkombinovat tři nebo i více funkcí, včetně
logiky, snímání, uchování energie, konstrukční funkce a pohonu. Objeví se také nové koncepce
pro obnovení odpadních vod, zemědělské půdy (ztráta humusu) a vzduchu (skleníkový efekt).

Doporučení
Očekává se, že nové materiály s aspektem nanorozměru budou hrát hlavní úlohu
v prosazování inovací do různých průmyslových výrobků. Pro přijetí ze strany společnosti a
široké uplatnění musí vzniknout spolehlivé normalizované postupy, které zaručí bezpečné a
udržitelné hospodaření s nimi. Je třeba vypracovat terminologii pro nanotechnologie a
nanomateriály, aby dozorové orgány, ostatní zúčastněné strany a spotřebitelé mohli mluvit
společným jazykem a rozuměli odborným pojmům a jejich souvislostem. Dále je zapotřebí, aby
byly na co největším počtu výrobků s přidanou hodnotou uvedeny informace o jejich obsahu
nanotechnologických prvků. Informace o obsahu nanotechnologií by měla nést zprávu o tom,
že byla při návrhu výrobku zohledněna jeho bezpečnost. V poslední době vznikly a zkoumaly
se mnohé nanomateriály s velkým potenciálem pro uplatnění v průmyslu. Prioritou je vyrobit
požadované nanomateriály s vlastnostmi na míru a vypracovat levné metody pro manipulaci
s nimi při vytváření materiálů sestavovaných v nanoměřítku.
Konkrétní doporučení směřují k následujícím krokům při efektivním vynaložení nákladů:
▪

Výroba nanomateriálů pro vysoce účinnou přeměnu energie (solární články,
termoelektrické jednotky, systémy pro zužitkování mechanické energie) a
akumulátorů (baterie a superkondenzátory)
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▪

Výroba nanomateriálů tvořících lehké a chytré kompozity; zvláštní pozornost je třeba
věnovat postupům syntézy nanočástic přímo v matrici (v polymeru, nebo tvrdém
materiálu)

▪

Výroba funkčně gradientních tvrdých povlaků sestavovaných v nanoměřítku, jež
nabídnou extrémně vysokou přilnavost ke kovům a keramice a přispějí k výrobě
součástí ve finálním tvaru (net-shape), a také k polymerům pro multifunkční účely
(tribologické, mechanické a estetické aplikace, chemická netečnost, objemové barvení
polymerů, magnetická kompatibilita atd.)

▪

Snížení nákladů na nanoporézní membrány u všech progresivních energetických
systémů všech druhů (elektrárny na fosilní paliva nebo obnovitelné zdroje (větrné
turbíny, zařízení využívající vln, přílivu, slunečního záření, palivové články atd.);
pořízení a využití těchto materiálů při výrobě součástí bývá drahé, takže jejich
trvanlivost a spolehlivost za provozu představují zásadní priority

▪

Vývoj a výroba nano-mikrokompozitů a nano-nanokompozitů – obě použité fáze mají
řízené rozměry v rozsahu nanometrů, submikronovém a mikronovém měřítku – se
zlepšenými mechanickými a funkčními vlastnostmi a chováním při opotřebení

▪

Začlenění výroby/syntézy nanomateriálů do zavedených výrobních/montážních linek
nákladově úsporným způsobem

Dlouhodobým cílem nanovědy je úspěšně využít měřitelné fyzikální vlastnosti správně
navržených nanorozměrných objektů k predikci „efektivních“ fyzikálních vlastností
nehomogenního
syntetického
materiálu
vytvořeného
technickými
prostředky
z nanorozměrných složek. Konkrétně se předpokládají následující výzkumná témata:
▪

Zmapování základních jevů v nových nanorozměrných objektech

▪

Úsporná syntéza velkého objemu nanorozměrných objektů o téže velikosti a tvaru
v podobě připravených k použití

▪

Nízkonákladové postupy pro hromadnou výrobu velkých objemů umělých materiálů
s vlastnostmi na míru sestavovaných v nanoměřítku

▪

Prediktivní modelování nanomateriálů a materiálů sestavovaných v nanoměřítku pro
účely reverzního inženýrství

▪

Monitorování výroby materiálů sestavovaných v nanoměřítku in-situ během
kteréhokoli kroku výroby

▪

Klinické využití nanostrukturní keramiky a kompozitů
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Konstrukční a funkční materiály na základě znalostí
Konstrukční a funkční materiály na základě znalostí (Knowledge-based Structural & Functional
Materials) se pozornost zaměřuje na progresivní technické materiály, jako jsou intermetalické
materiály, kompozity s kovovou, keramickou nebo polymerní matricí a funkčně gradientní
materiály (Functionally-Graded Material, FGM), včetně FGM pro biomedicínu a gradientních
povlaků.

Výzvy
Intermetalika. Širšímu uplatnění intermetalických sloučenin v technice dosud brání řada
nevyřešených problémů. Z „první generace“ intermetalických sloučenin jsou to
pravděpodobně aluminidy titanu, které jsou nejblíže svému uplatnění v agresivním prostředí.
Jejich využitelnost (často omezenou nízkou plasticitou materiálu) lze dále zvyšovat řízeným
zpracováním a dosahováním hyperstrukturních krystalových mříží nebo směrově orientované
lamalární struktury nebo dosahování duplexní mikrostruktury. U sloučenin FeAl se nyní
pozornost upírá na ty s vyšším podílem hliníku. U slitin na této bázi lze vytvářet středně a
vysokoentropické slitiny s vysokou pevností a zvýšenou mírou plasticity za vysokých teplot a
především s vynikající korozní odolností [22]. Silicidy stále ještě trpí nízkou houževnatostí za
pokojové teploty a citlivostí na „korozi“ vlivem fázové přeměny. Výzkum intermetalických
sloučenin se proto začíná zčásti orientovat i na jiné soustavy. Příkladem „nového“ materiálu
je RuAl, který lze použít i za velmi vysokých teplot. Intermetalika na bázi NiTi představují
perspektivní systémy s tvarovou pamětí. Nové téma představuje skladování vodíku, kde se
předpokládá použití i některých intermetalických systémů (např. Mg2Ni) [23].
Kompozity s kovovou matricí (Metal Matrix Composites, MMC). Hlavní komplikací pro široké
využití kompozitů MMC jsou náklady. Výrobci MMC vždy cílili hlavně na automobilové odvětví,
ale právě v něm panuje pravděpodobně největší citlivost na výši nákladů. V leteckém průmyslu
není tlak na náklady tak výrazný, ale pro něj jsou kompozity MMC dosud nedostatečně
standardizované a nedostatečně spolehlivé. Kosmický průmysl hledá MMC s vyšší měrnou
pevností a tuhostí, které mají tažnost vyšší než 3–6 % a zdokonalené tepelné vlastnosti.
Důležité je také zlepšit korozní chování kompozitů MMC. Má-li dojít k širšímu průmyslovému
uplatnění kompozitů MMC, je třeba řešit tyto otázky: snížení nákladů, zlepšení vlastností,
zejména houževnatosti a tažnosti, základní výzkum pro zmapování vztahu mezi
mikrostrukturou a vlastnostmi, výzkum dalšího zpracování (recyklace, obrábění, svařování…),
technologie výroby předlisků, vývoj databází, modelování a simulace, normalizované (a
nedestruktivní) postupy zkoušení a pravidla pro výběr vhodné kombinace
disperze/matrice/procesu pro danou aplikaci.
Kompozity s keramickou matricí (Ceramic Matrix Composites, MMC). I zde jsou hlavní
překážkou pro široké využití kompozitů CMC náklady. Tyto materiály by měly být schopny
nákladově konkurovat kovům v úzce vymezených vysokoteplotních aplikacích. Zde jsou
hlavními úkoly do budoucna: snížení nákladů, sestavení modelů pro spolehlivou predikci jejich
životnosti a chování za provozu, zvýšení jejich odolnosti pracovním teplotám (pro součásti
provozované za teplot až 1500 °C, zejména v oxidační atmosféře), nové nákladově úsporné
způsoby zpracování (metody near-net-shape, obrábění s vysokou přesností), metody
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nedestruktivního zkoušení, vývoj databází s materiálovými specifikacemi a pokyny pro
navrhování, normalizace a vhodné metody recyklace pro znovuzískání zpevňujících fází.
Kompozity s polymerní matricí. Do této skupiny patří kompozity zpevněné uhlíkovými
vlákny, kompozity s matricí z termosetů, a kompozity s matricí z termoplastů. Pro všechny
platí budoucí úkoly zahrnující snížení jejich aktuálně vysokých nákladů a optimalizace dalšího
zpracování. Lepší poznání mechanismů porušení, výzkum nových soustav matric, nové
hybridní polymery, případně nové molekulární struktury přispějí k rozšíření průmyslových
aplikací tohoto typu kompozitů. Speciální technologie zpracování kompozitů zpevněných
uhlíkovými vlákny, jejíž součástí je vznik materiálu in-situ, vyžaduje zvláštní přístup k realizaci
průlomových inovací. Uplatnění kapalných polymerů v kombinaci s konstrukcí z textilních
vláken představuje velmi časově náročný a nákladný proces. Každý pokrok, který sníží potřebu
impregnace a zkrátí reakční dobu či dobu vytvrzení, přinese snížení nákladů na zpracování
(obrázek vlevo). Úprava stavu rozhraní vlákno-polymer chemickými a fyzikálními prostředky a
reprodukovatelné dosažení určitých vlastností kompozitu je dosud jedním z velkých úkolů pro
analýzu. Širší uplatnění pěnových polymerních materiálů (pěny s otevřenou nebo uzavřenou
strukturou), gradientních materiálů a sendvičových materiálů s jádrem z plochého skládaného
materiálu může či by mělo mít zásadní vliv na nové aplikace kompozitů zpevněných uhlíkovými
vlákny.

Obrázek 2: Pákový efekt polymerů se snazším zpracováním a náklady procesu.
Pramen: Benteler SGL
Funkčně gradientní materiály (Functionally-Graded Materials, FGM). Konstrukční funkčně
gradientní materiály v současné době trpí několika nedostatky, které komplikují jejich návrh
a zpracování: je potřeba lépe porozumět procesu slinování a vypracovat teoretické nástroje a
počítačové modely pro tvorbu správných gradientů. Jedním z klíčových problémů je
dosáhnout finální správný tvar a definovaný gradient složení nebo pórovitosti u tvarově
složitých výrobků. Zásadní význam má i přenesení laboratorního zpracování do průmyslových
podmínek. Rovněž je třeba vypracovat nové metody nedestruktivního zkoušení. Musí se
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vyřešit řada obecných problémů funkčně gradientních materiálů pro biomedicínské aplikace:
optimalizace zpracování a výrobků prostřednictvím víceúrovňového modelování, inovativní
zpracování pro dosažení inovativních struktur vytvořených z inovativních materiálů, výroba
struktur inspirovaných biologickými vzory schopných napodobovat přírodní tkáně a výroba
multifunkčních nosičů pro opravu kostní tkáně a chrupavek. Specifické problémy zahrnují:
vývoj materiálů FGM pro úplnou náhradu kyčelního kloubu s otěruvzdorností na jedné straně
a vysokou pevností na straně druhé a zdokonalené rozhraní implantátu a kosti, kde by pórovité
systémy měly umožnit tvorbu kosti a přenos vysokého zatížení.

Doporučení
Priority v oblasti intermetalických sloučenin se týkají vývoje materiálů pro velmi vysoké
teploty (> 1500 °C) a velmi agresivní prostředí, jako jsou intermetalika FeAl s vysokým podílem
hliníku, a dále silicidy molybdenu a niobu. Vyvíjené materiály by měly vykazovat lepší
vyrobitelnost a dobrou houževnatost. Výzkum a vývoj v oblasti kompozitů MMC bude
orientován na výrobní procesy, které umožní snížit náklady u kompozitů s matricí z hliníku
nebo jiného lehkého kovu, např. ve formě: elektrodepozice kompozitů z lehkých kovů
z roztavených solí o pokojové teplotě, nových obráběcích strategií pro dokončování,
nízkonákladových
pórovitých
předlisků,
modelování
vztahů
mezi
zpracováním/mikrostrukturou/finálními vlastnostmi, uplatnění rychlých výrobních postupů a
efektivních metod recyklace. Hlavní otázky u kompozitů CMC zahrnují další výzkum vztahu
mezi mikrostrukturou a vlastnostmi, vývoj nových mezifázových materiálů, vláken a matric,
metody nedestruktivního zkoušení, keramická vlákna s nízkými náklady, výrobní postupy nearnet-shape se sníženými náklady, zlepšené modely provozního chování a posuzování životnosti
a další výzkum optimalizace tepelného zpracování. Pokroky v oblasti kompozitů s polymerní
matricí budou vycházet ze snižování nákladů na zpracování a materiál (obrázek 2 vpravo), lepší
energetické účinnosti v celém výrobním procesu, optimalizovaných návrhů, lepšího pochopení
mechanismů porušení a dlouhodobého chování, plně průmyslových a automatizovaných
procesů výroby, integrovaných nástrojů pro simulaci zpracování a konstrukční návrhy a
z dosažení provozních teplot vyšších než 300 °C. VaV v oblasti kompozitů FGM se zaměří na
zdokonalení postupů zpracování, vývoj funkčních gradientů v nanoměřítku, výrobu materiálů
s hierarchickým uspořádáním pro zlepšení mechanických funkčních charakteristik, vývoj
vysoce výkonných gradientních a vícevrstvých povlaků se strukturou na míru
v nanorozměrech, na nové přístupy k modelování a popisu gradientních povlaků, vývoj nosičů
na bázi skla s gradientní porezitou a složením pro regeneraci kostní tkáně (obrázek 3), na vývoj
funkčně gradientních nosičů z polymerních/skelných kompozitů pro opravy chrupavek a na
plnohodnotné modelování v atomovém-makroskopickém rozmezí.

26

Technologický foresight STROJÍRENSTVÍ
V rámci projektu CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_037/0007148 - Rozvoj aktivit ČTPS podporující zapojení do Industry 4.0 v evropském kontextu

Obrázek 3: Vizuální rekonstrukce sklokeramického nosiče pomocí mikrotomografu
(nosič – zelená barva, nová fáze – modrá). Pramen: Technická univerzita ve Vídni
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Životní cyklus, důsledky a rizika
Životní cyklus, důsledky a rizika (Lifecycle, Impacts and Risks) se věnuje otázkám analýzy
životního cyklu, myšlení orientovanému na životní cyklus a důsledkům a rizikům, jež souvisejí
s vývojem a uplatněním progresivních technických materiálů. Obecně platí, že tato skupina
podporuje návrhy výrobků, které minimalizují dopad na životní prostředí a zdraví, a to ve snaze
o vyšší udržitelnost při využívání evropských zdrojů a materiálů v průběhu životního cyklu
výrobků.
Tato témata se řeší z pohledu celého dodavatelsko-odběratelského řetězce. Jinými slovy, hledí
se dál než jen na přímé a zjevné dopady, které se projeví v určitém místě řetězce, a uvažují se
důsledky, jež provázejí celý životní cyklus výrobku, od těžby primárních zdrojů přes zpracování,
distribuci, použití a případné opětovné využití, opravu, recyklaci a rekuperaci energie nebo
etapu likvidace (obrázek 4).

Výzvy
Výše uvedené cíle představují současně také hlavní výzvy, které lze shrnout následovně:
▪

Zdokonalení návrhů výrobků a materiálů tak, aby se minimalizoval jejich dopad na
životní prostředí a zdraví

▪

Zlepšení nejen energetické účinnosti v etapě užití výrobku, ale i všech významných
měřítek souvisejících se životním prostředím (např. účinnosti využití zdrojů) v celém
životním cyklu výrobku

▪

Zmapování možností, jak omezit používání nebezpečných látek, podpořit znovuvyužití
materiálů a recyklaci a předejít nezamýšleným důsledkům a zpětnému toku
nebezpečných látek

▪

Uplatňování způsobilých a schválených postupů analýzy životního cyklu výrobků a
zahrnutí aspektů životního prostředí, politických, sociálních a hospodářských hledisek

▪

Zejména je zapotřebí vypracovat jednotnou metodiku kvantitativního posouzení
dopadu výrobků na životní prostředí po celou dobu jejich životního cyklu, a usnadnit
tak posuzování a označování výrobků.

Všechny výše uvedené činitele s sebou mohou nést zvýšené riziko (a) neúspěšných inovací
nebo (b) další rizika pro zdraví, bezpečnost, životní prostředí nebo hospodářství. Jako
konkrétní příklady problémů lze uvést:
▪

Velká rozmanitost nových technických materiálů, pro něž normy ne vždy stanovují
všechny jejich obecné vlastnosti a schvalovací kritéria

▪

Velká důležitost lokálních vlastností (např. u funkčně gradientních materiálů)

▪

Nedostatečné zkušenosti s novými materiály a nedostupnost všech potřebných dat
(např. materiály navržené na dobu 200 000 hodin)

▪

Důraz na orientované a optimalizované využití dostupných, ale často omezených,
prostředků pro výzkum
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▪

Zvýšený tlak veřejnosti na prokazování, že výzkum vede k transparentním a
udržitelným inovacím (společenské přijetí inovací)

▪

Potřeba „prodat“ výsledky výzkumu předem, často bez jistoty ohledně skutečného
výstupu

▪

Nalezení rovnováhy mezi opatrností a riziky inovací – koncepce s názvem Evropa
účinněji využívající zdroje

Obecně vzato je největším úkolem prosadit orientaci na životní cyklus výrobku a zohlednit ji
ve všech etapách vývoje a použití materiálů. Pouze při zkoumání celého životního cyklu lze
zamezit tomu, aby se problémy přelévaly mezi jednotlivými fázemi životního cyklu, případně
do dalších životních cyklů/hodnotových řetězců (jak je uvedeno výše) a mezi geografickými
oblastmi či z jedné části životního prostředí nebo od jednoho cíle ochrany jinam. Klasické
posuzování životního cyklu (Life Cycle Assessment, LCA) bylo stanoveno coby metodika
v normách ISO 14040 a 14044. Tyto normy upravují technická a organizační hlediska projektu
LCA a uvádějí metodiku rozčleněnou do čtyř fází: definování cíle a rozsahu, inventarizace
životního cyklu, hodnocení dopadů životního cyklu a interpretace. Práce, které proběhly na
úrovni EU (především ve středisku JRC Ispra, http://lct.jrc.ec.europa.eu), předkládají další
vývoj ve směru „orientace na životní cyklus“ s podporou moderních nástrojů a dávají základ
pro uvedení LCA do praxe. O důležitosti ucelené analýzy životního cyklu se již nepochybuje.
Omezit se na analýzu jen jedné části životního cyklu (např. výrobu) by vedlo k zavádějícím
závěrům. Současně však platí, že ucelená analýza může skončit pouhými dohady v situaci, kdy
jsou spolehlivá data dostupná jen v omezeném množství, nebo vůbec ne.

Obrázek 4: Orientace na životní cyklus.
Pramen: Řízení životního cyklu UNEP (Program OSN pro životní prostředí)/SETAC (Společnost pro environmentální toxikologii
a chemii): A Business Guide to Sustainability (Podnikatelský průvodce pro udržitelnost). Paříž, 2007
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Doporučení
‚Evropa účinněji využívající zdroje‘ je jedna ze sedmi stěžejních iniciativ strategie Evropa 2020
a usiluje o inteligentní a udržitelný růst, který podporuje začleňování. Má za cíl vytvořit rámec
pro politiku, která podporuje posun směrem k ekonomice, jež účinně využívá zdroje a je
nízkouhlíková, a tak posiluje výkon hospodářství, snižuje spotřebu zdrojů a hledá a vytváří
nové příležitosti pro hospodářský růst, inovace a vyšší konkurenceschopnost Evropské unie.
Tato iniciativa rovněž zabezpečí zásobování základními zdroji, přispěje k boji proti klimatickým
změnám a zmírní dopady využívání zdrojů na životní prostředí.
Pokud jde o praktickou činnost platformy EuMaT a priority EU, jsou prioritními tématy:
▪

Určení, zmapování a sledování rizik, jež souvisejí s mezerami ve VaV, překryvy a dalšími
souvislostmi

▪

Určení a sledování nově se objevujících rizik (skrytá rizika inovací a přijetí dané
technologie)

▪

Optimalizace strategie VaV vzhledem k možným budoucím globálním šokům (LCA jako
součást dlouhodobé globální udržitelnosti), vazba na strategický národní VaV

▪

Mapování zdrojů pro účely jejich optimalizace a optimální párování s příslušnými
potřebami

▪

Zohlednění vazby mezi LCA a řízením inovačních rizik na straně jedné a současně
zkrácení životního cyklu výrobku na straně druhé.

Podle údajů Světového ekonomického fóra přetrvává v oblasti vývoje materiálů dlouhý
interval od objevu v laboratoři do nasazení na trhu: obvykle 10 až 20 let. Na obrázku 5 je tato
skutečnost vyobrazena na podkladu mnohých příkladů. Trvání životního cyklu VaV závisí na
množství faktorů, kam patří např. nejasné potřeby koncového trhu, orientace na vývoj zcela
nových molekul, vývojové procesy s interní orientací a nedostatečná technická způsobilost.
Nevhodné finanční modelování může selhat při odůvodnění investice do vývoje a vysoká
fluktuace vedoucích pracovníků na střední a vyšší úrovni vede k nejednotnému rozhodování.
Kolaborativní výzkum je s to úspěšně zkrátit proces VaV díky zpřístupnění potřebných
pokročilých technických zařízení a propojení nejlepších odborníků. Při uvedení na trh není
obvykle potenciál nových materiálů úplně využit. Např. lithium-iontové baterie vznikly
v polovině 70. let 20. století a ve větší míře pronikly na trh v polovině a na konci let
devadesátých. Až v nedávné době však proběhlo jejich zabudování do elektrických vozidel.
Proto je zapotřebí rámec, který urychlí zpětnou vazbu sblížením jednotlivých účastníků
procesu a namísto cílů jednotlivých hráčů určí orientaci na cíle systému, a to i na úrovni EU.
Zahrnutím dalších aspektů, jako jsou potřeby koncových uživatelů a jejich obchodní modely,
tyto dopady dále posílí.
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Obrázek 5: Očekávané budoucí zkrácení životního cyklu
Pramen: WEF, World Economic Forum 2016 (Světové ekonomické fórum), Advanced Materials Systems Chemistry and
Advanced Materials (Industry Agenda) – Chemie systémů progresivních materiálových systémů a progresivních materiálů
(program průmyslového pléna)
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Materiály pro mobilní a autonomní zařízení v informačních a komunikačních
technologiích
Zařízení schopná komunikace a autonomního fungování se již dnes podílejí prakticky na všech
aspektech našeho každodenního života. Tento trend bude v nadcházejících letech dále
posilovat: dotkne se našich domů a bytů, vozidel i našich oděvů (tedy nejen obsahu jejich
kapes, ale i formou zařízení integrovaných v oděvu). To si žádá materiály s velmi zvláštními
funkcemi, které umožní vytvářet miniaturní zařízení s nízkou spotřebou, a současně odolají
rozmanitým pracovním podmínkám. Týká se to přenosu informací do a z těchto zařízení, ale i
řízení jejich spotřeby, měření a ovládacích funkcí: snímače, akční mikročleny, mikromotory,
vysílače, přijímače, zpracování a analýza dat, uchovávání energie, zužitkování světla, vibrační i
tepelné energie z okolí. V Evropské unii působí na tomto poli velcí průmysloví hráči, ale i
akademické týmy s odbornými znalostmi pro vývoj funkčních materiálů nové generace, jež
umožní navrhnout nová zařízení pro budoucnost.

Výzvy
Zdraví a dobré životní podmínky
Nositelné nebo implantovatelné autonomně fungující prostředky, jako jsou přístroje pro
nedoslýchavé, kardiostimulátory a nové druhy implantovatelných zařízení, které jsou
v současné době ve vývoji, např. zařízení pro léčbu závažných poruch mozku, vyžadují nové
materiály. Funkce těchto materiálů by měly zahrnovat snímání, ovládání, přeměnu energie,
zužitkování energie z okolí, uchovávání energie nebo přenos dat. Musejí také umožňovat
snadnou miniaturizaci a zabudování do klasických materiálů. Struktury, do nichž budou
začleněny, musejí být biokompatibilní. Klíčovými prvky takových zařízení a prostředků budou
materiály s vícečetnými funkcemi, např. s piezoelektrickým, elektrokalorickým či
termoelektrickým efektem, feromagnetické materiály nebo polovodiče (zejména ty s velkou
šířkou zakázaného pásu). K naplnění uvedených potřeb budou nutné nové materiály s vyšší
energetickou hustotou a menšími ztrátami, než mají materiály nynější.
Potravinová bezpečnost, udržitelné zemědělství a lesní hospodářství, moře
Pro zásobování bezpečnými a trvanlivými potravinami a krmivy jsou velmi důležité nové
snímací systémy, které mohou zajišťovat bezpečnost potravin a monitorovat změny
v potravinách i dalších zemědělských výrobcích. Musejí být schopné odesílat data bezdrátově
a v některých případech i fungovat nezávisle. Pro takové aplikace je třeba vyvinout funkční
materiály, ve kterých se spojí funkce snímání s dalšími funkcemi, např. zužitkování energie
z okolí a přeměna energie.
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Obrázek 6: Vlevo: část hybridního obvodu, vpravo: nanostrukturní pórovitý materiál GaN.
Pramen: GREMAN Laboratory

Bezpečná, čistá a účinná energie
Kdykoli jde o energii, což je při lidských a průmyslových činnostech prakticky vždy, je zapotřebí
přeměna z elektrické energie na jinou, nebo naopak. Materiály, které toto dokáží (změna
parametrů elektrické energie, přeměna z mechanické/tepelné/ elektromagnetické na
elektrickou a naopak) při zachování vysoké energetické hustoty a minimálních ztrátách, pak
tvoří srdce příslušných zařízení. Zejména s ohledem na růst počtu mobilních zařízení se
efektivní hospodaření s malými objemy energie stává limitujícím faktorem. Např. některé
vysoce výkonné chytré telefony vydrží fungovat nezávisle jen jeden den. Nové a zdokonalené
materiály se schopností získávat nebo uchovávat či přeměňovat energii při vysoké účinnosti
prodlouží dobu nezávislého fungování prostředků a rozšíří spektrum možných aplikací
mobilních zařízení.

Obrázek 7: Vlevo: nanostruktury ZnO, vpravo: mikroskopický induktor na křemíkovém
substrátu.
Pramen: GREMAN Laboratory

Inteligentní, ekologická a integrovaná doprava
Podmínkou inteligentní dopravy je dostupnost spolehlivých údajů z velkého počtu snímacích
systémů o aktuálním stavu vozidla a jeho subsystémů pro zpracování IT. Integrovaná doprava
vyžaduje také předávání dat mezi různými vozidly, a také mezi každým vozidlem a prostředím.
A konečně pro ekologickou dopravu je nutné zejména přesné snímání pro optimalizaci
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spotřeby energie a omezování znečištění. Zapotřebí jsou i rychle a přesně reagující akční členy.
Funkční materiály, mezi které patří materiály piezoelektrické, umožňují řadu těchto úkolů řešit
za podmínky, že budou jejich funkční charakteristiky zdokonaleny a zlepší se jejich odolnost
nepříznivému prostředí a jejich životnost. Protože jsou tyto materiály i základem systémů pro
nedestruktivní zkoušení, zlepšují bezpečnost dopravy.
Činnosti v oblasti klimatu a životního prostředí, účinné využívání zdrojů a suroviny
Funkční materiály, na které se tato pracovní skupina zaměřuje, mohou hrát zásadní úlohu ve
zlepšování energetické účinnosti, a tak omezovat dopady využívání přírodních zdrojů na
životní prostředí. To se týká hospodaření s energií i systémů pro její přeměnu (nízké ztráty,
vysoká energetická hustota) i snímačů a akčních členů. Aby bylo možné vyvíjet snadno
recyklovatelná zařízení bez nebezpečných chemikálií, je třeba navrhnout nové funkční
materiály s nízkými náklady, které budou šetrné k životnímu prostředí a nabídnou funkční
charakteristiky, jež budou přinejmenším srovnatelné s nynější variantou.
Bezpečné společnosti – ochrana svobody a bezpečnosti Evropy a jejích občanů
Je třeba vyvinout mnoho druhů snímačů pro detekci chemikálií o velmi nízké koncentraci,
např. drog, molekul nebezpečných látek nebo výbušnin. Citlivost nynějších snímacích systémů
se musí zvýšit (snížit jejich mez detekce), ale při současném snížení citlivosti na vnější rušivé
vlivy, a při zkrácení regenerace po detekci, aby byla jejich funkce zajištěna trvale. Funkční
materiály, které jsou v centru pozornosti této pracovní skupiny, jsou pro takové snímací
systémy nejen klíčovým prvkem, ale mohou je rovněž napájet díky získávání energie z okolního
prostředí (vibrace, teplo, světlo).

Doporučení
Středem zájmu by měl být vývoj materiálů – a technologií jejich zpracování spolu s prokázáním
jejich použitelnosti – jež v sobě spojují vícero funkcí a vlastností a mohou díky nim prakticky
sloužit, přičemž jsou biokompatibilní nebo alespoň šetrné k životnímu prostředí, flexibilní,
deformovatelné a odolávají teplu a rázům. Vícenásobné funkce jsou nutné k zajištění přenosu
informací (dovnitř a ven), snímání, ovládání, zužitkování energie z okolí, hospodaření s energií
a k jejímu uchování.
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Biomateriály
V oblasti biomateriálů (Biomaterials) zapadá výzkumná agenda do širšího kontextu, v němž
působí i další takto orientované technologické platformy a organizace (např. EuMaT,
NanoMedicine, EpoSS, FTC (Textile ETP), SusChem a ESB (European Society for Biomaterials).
Vývoj biomateriálů podle přesnějšího návrhu strukturních a funkčních vlastností by mohl dát
nový impuls tomuto oboru a do ústřední role této oblasti postavit materiálové inženýry.

Výzvy
Existují jasné doklady o stálém růstu trhu biomateriálů pro příštích patnáct let. Trh
biomateriálů v USA má hodnotu 10 miliard euro a roční růst ve výši 20 %. Druhou příčku drží
Evropa, jejíž trh má hodnotu 7 miliard euro. Světový trh odpovídá pětinásobku evropského
trhu.

Obrázek 8: Velikost globálního trhu biomateriálů, podle oblastí, 2015–2020.
Pramen: Centre for Advanced Materials and Biomaterials Research, Institute of
Biomaterial Science, Centre for Biomedical and Biomaterials Research, Institute of
Biomaterials and Bioengineering, Biomaterials Research Center (BRC), diskuse
s odborníky a analýza společnosti MarketsandMarkets.
Poznámka: Velikost bubliny v grafu představuje velikost trhu (v mld. USD) v roce
2015.
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Obrázek 9: Evropský trh koronárních stentů s rozlišením jejich druhů 2008–2017.
Pramen:
http://blog.mediligence.com/2009/07/23/europeancoronary-stentmarket/

Obrázek 10: Globální trh tkáňového inženýrství.
(*prognóza) Pramen: MedMarket Diligence. Pramen: Beth Schachter, Nature Biotechnology, 32, 736–741 (2014)

Největší segment tvoří zdravotnické prostředky pro kardiovaskulární aplikace. Největší podíl
trhu má Severní Amerika, kterou následuje Evropa. Trhu dominují stenty uvolňující farmaka.
Navzdory růstu v oblasti stentů uvolňujících farmaka a uvedení absorbovatelných stentů
zůstává relativní podíl kovových stentů vysoký, přičemž se u nich objevují snahy o uplatnění
nových kovových materiálů. K růstu celkového trhu urologických zdravotnických prostředků
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povede vyšší úspěšnost diagnostiky, zejména u rakoviny prostaty a benigní hyperplazie
prostaty. S novými způsoby léčby se předpokládá růst tohoto trhu v objemu více než 5,4 mld.
USD. Tkáňové inženýrství si získalo zájem velkých farmaceutických hráčů a rizikového
investičního kapitálu. Předpokládá se, že na trh v příštích letech intenzivně vstoupí produkty
na bázi kmenových buněk a kombinované aplikace (buněk + biomateriálů). Úspěch
konvenčních biomateriálů, ale i biomimetických, bioresponsivních a bioaktivních materiálů
však stáje ještě limitují tyto faktory: životnost, toxicita produktů degradace, možnosti
nastavení povrchových vlastností v nanoměřítku, reprodukovatelnost jednotlivých výrobních
dávek, nedostatečné mechanické vlastnosti, rizika přenosných chorob, výrobní
náklady/dostupnost bioaktivních částí a funkčních skupin, obtíže se zacílením, adaptabilita pro
minimálně invazivní postupy, omezené financování klinických zkoušek a etického schvalování,
problémy s dozorovými orgány a průnik na konzervativní klinický trh. Je třeba řešit celou řadu
obecných problémů při zohlednění narůstající složitosti patologických stavů ve vazbě na
stárnoucí populaci pacientů: vývoj nebo zdokonalování biomateriálů s dokonalou
bio/hemokompatibilitou, snížení nákladů a zmírnění invazivního charakteru, vyšší trvanlivost
a menší riziko odmítnutí organismem a celoživotní mechanická odolnost v kritických klinických
podmínkách. Budoucnost biomedicíny do značné míry závisí na vývoji nových biomateriálů
coby klinických řešení zásadních patologických stavů v populaci. Ve stále větší míře budou
zapotřebí zdravotnické implantáty s výbornými funkčními charakteristikami, příkladem
mohou být bioaktivní kovo-keramické kompozitní biomateriály, implantáty s tvarovou pamětí
nebo biodegradabilní kompozity [24] . Intenzivní vývoj prodělávají nosiče pro aplikaci léčiv, je
zlepšována uniformita směsí a povrchová dostupnost účinných látek pro procesy transportu
hmoty. V popředí zájmu je diagnostika pomocí biospecifických interakcí a nanomateriály pro
diagnostiku a léčbu rakoviny pro účely diagnostiky, léčby a monitorování chorob souvisejících
se stárnutím a životním stylem. Vyvstane velká poptávka po inovativních multifunkčních
nanomateriálech, které umožní spojení diagnostiky a léčby (teranostika). Mohou být vyvinuty
materiály se zvýšenými funkčními charakteristikami pro minimálně invazivní chirurgii a nové
multifunkční a bioaktivní materiály pro regenerativní medicínu, tkáňové inženýrství a aplikaci
léčiv. Integrace bioaktivních produktů do inteligentních kombinovaných zdravotnických
prostředků pro lokální implantaci může vést k úspěšnému vyhodnocení a zlepšování aplikace
aktivních nebo proaktivních látek při léčbě chorob a poruch s uplatněním biomimetického
přístupu.

Doporučení
Priority v oborech ortopedie/zubních implantátů a kostního tkáňového inženýrství jsou
svázány s vývojem inovativních biomateriálů se zvýšenou dlouhodobou stabilitou a
biokompatibilitou, s nižším rizikem infekcí a lepším kontaktem s měkkými tkáněmi
v transdermálních aplikacích. K dosažení cíle mohou vést návrhy nových povrchů, funkční
povlaky, chemické a topografické úpravy od mikrorozměru po nanorozměry, úprava povrchů
pro získání nových funkcí nebo přizpůsobené implantáty. Pozornost je upřena i na použití
kompozitních materiálů a lepší chování při opotřebení. Očekává se zdokonalení koncepce
multifunkčních biomateriálů schopných reagovat na podněty pro léčbu onemocnění kostí a
chrupavek, s cílem sloučit různé léčebné funkce do jediného prostředku (zvýšená stabilita
kosti, biokompatibilita, biodegradabilita, osteointegrace, schopnost iniciovat hojení kosti,
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bioresorpce a antibakteriální, antioxidační, protizánětlivé a protirakovinné působení).
Rekonstrukční stomatologie cílí na návrhy optimalizovaných a minimálně invazivních
rekonstrukčních postupů a biomateriálů, biologicky inspirované rekonstrukce a nové způsoby
obnovy chrupu, např. pomocí 3D tisku, za účelem zachování biologických tkání a zvýšení
trvanlivosti rekonstrukce. Hlavní otázky v oblasti kardiovaskulárních onemocnění (chirurgická
reparace a substituce) zahrnují vývoj nových koronárních stentů, srdečních chlopní a cévních
protéz. Priority výzkumu představují návrhy kovových stentů o vyšší pevnosti, multifunkčních
stentů a stentů uvolňujících farmaka a srdečních chlopní a cévních protéz, které lze vkládat
pomocí minimálně invazivní chirurgie, a dále vývoj regeneračních metod pro tkáňové
inženýrství in vitro a in vivo (srdeční záplaty, injikovatelný gel s mikro nebo nanočásticemi pro
řízené uvolňování, inteligentní strategie pro vnesení nových funkcí, úprava povrchů na míru a
řízení mechanických a rheologických vlastností). VaV urologických zdravotnických prostředků
s lepší funkční charakteristikou bude využívat úpravy povrchů (proti znečištění, s
antibakteriálním účinkem) dostupných biomateriálů s integrovanými elektronickými
součástmi, vývoj biomateriálů schopných regenerovat poškozené tkáně a optimalizace
postupů minimálně invazivní chirurgie. Podobně se VaV oftalmologických zdravotnických
prostředků zaměří na optimalizaci povrchových vlastností biomateriálů (proti znečištění,
s antibakteriálním, protizánětlivým účinkem, pro selektivní interakci s buňkami a řízení vývoje
krevních a lymfatických tkání), které dosud evropský průmysl nevyužívá. Výzkum na téma
obvazů (které v posledních 20 letech setrvávaly na principu antibakteriálních biomateriálů při
zajištění průchodu kyslíku a absorpce výpotků rány) se nedávno posunul k bioaktivním
biomateriálům, které přispívají k hojení rány. Nové výsledky v oblasti kožních náhrad (dosud
omezených na kolagen a proteoglykany) rozšíří jejich záběr i mimo oblast konvenčních
biomateriálů (bioaktivní skla s polymerními částmi, nebo i bez nich). Další vývoj biomateriálů
pro cílenou aplikaci léčiv a diagnostiku je nezbytný pro další výzkum onemocnění, jako jsou
rakovina, kardiovaskulární a nervové choroby. V současnosti běží výzkumné projekty, ve
kterých jsou biomateriály navázány na koncepci magnetické aktivace a odezvy na podněty (tj.
systémy injekční aplikace, magneticky a opticky aktivované nanokapsle schopné nést a uvolnit
konkrétní náplň a materiály schopné skrytí před imunitním systémem). Průmyslové investice
budou nutné pro vývoj nosičů pro konkrétní léčiva, jež by dokázaly současně překonat
biologické bariéry a proniknout do cílové tkáně s větší účinností.
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Suroviny
Suroviny, které neslouží energetickým a zemědělským účelům, jsou jedním ze základů
globálního hospodářství a kvality života. Jsou životně důležité pro hospodářství Evropské unie
i pro vývoj technologií šetrných vůči životnímu prostředí, které jsou nezbytné pro různá
průmyslová odvětví v Evropě. Jelikož je však EU výrazně závislá na dovozu, stává se zajištění
dodávek klíčovou otázkou [Program výzkumu ERA-MIN, 2013]. Přechod od tradiční lineární
ekonomiky s posloupností ‚výroba, použití, likvidace‘ k cirkulární ekonomice vyžaduje větší
míru opětovného využívání, přepracování a recyklace výrobků. Jde o důležité hledisko
strategie Evropské unie pro zabezpečení zásobování [EIP Raw Materials Scoreboard
(Hodnoticí schéma evropského inovačního partnerství pro suroviny), 2016]. Technologie
progresivních materiálů jsou klíčem k udržitelnému využívání zdrojů. Progresivní materiálové
technologie také přinesou nové koncepty podnikání, které podpoří nástup cirkulární
ekonomiky.

Výzvy
Účinnost využívání zdrojů, náhrada kritických materiálů a recyklace odpadů budou pro
budoucí výrobu a zpracovatelské řetězce ve světě s omezenými zdroji materiálů nezbytností.
Technologie progresivních materiálů mají v oblasti surovin ohromnou, byť dosud ne úplně
zmapovanou úlohu.
To znamená progresivní technické materiály a technologie pro optimální využití zdrojů,
náhradu kritických materiálů, znovuzískávání kovů a recyklaci odpadů. Technologie
progresivních materiálů jsou klíčem k udržitelné těžbě, recyklaci a k uzavření materiálových a
výrobkových cyklů v udržitelné a rostoucí cirkulární ekonomice. Kromě toho technologie
progresivních materiálů přinášejí nové koncepty podnikání, které podpoří nástup cirkulární
ekonomiky ve formě kratších a uzavřených oběhů materiálu a výrobků např. systémů výrobekslužba a sdílení výrobků, jelikož bude možné vyrábět robustnější a modulární produkty se
zabudovanými snímači a datovou komunikací, které bude možné monitorovat a
modernizovat.
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Obrázek 11: Schéma cirkulární ekonomiky.
Pramen: Walter R. Stahel, Circular economy, A new relationship with our goods and
materials would save resources and energy and create local jobs (Cirkulární
ekonomika, Nový vztah k našim předmětům a materiálům by vedl k úspoře zdrojů a
energie a vytvářel lokální pracovní místa), NATURE, sv. 531, 24. březen 2016

Doporučení
Technologie progresivních materiálů mají v oblasti surovin ohromnou, byť dosud ne úplně
zmapovanou úlohu. Klíčová je úloha technologie progresivních materiálů a do evropských
výrobních a zpracovatelských odvětví bude vnášet realistická řešení vycházející z trhu a
vědeckých poznatků. Budou zkoumány dostupné příležitosti ve spolupráci s aktuálně předními
hráči a definovány programy výzkumu surovin.
Znalostní a inovační společenství (KIC) pro suroviny Evropského inovačního a
technologického institutu (EIT) definovalo pět vůdčích prioritních témat pro výzkum a
inovace:
▪

Za hranice objevů (průzkum)

▪

Důl budoucnosti

▪

Cirkulární průmysl

▪

Cirkulární města

▪

Materiály pro moderní mobilitu
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Další příležitosti pro uplatnění technologií progresivních materiálů při řešení účinnosti
využívání zdrojů (cirkulární průmysl) a v cirkulární ekonomice (cirkulární města) jsou popsány
výše. V oblasti průzkumu a těžby urychluje technologie materiálů inovace nástrojů, zařízení,
strojního vybavení, metod, proces a služeb, které umožňují zpracovávat nerostné suroviny i za
velmi nepříznivých podmínek (např. na mořském dně) při omezení jejich dopadu na životní
prostředí a při vynikající úrovni bezpečnosti. Není třeba dodávat, že mobilita zajištěná lehkými
elektrickými prostředky přináší výzvy pro materiálové inženýrství v ohledech funkčních
charakteristik výrobků, účinnosti výroby, náhrady materiálů a účinného využívání zdrojů: od
nových materiálů pro baterie a superkondenzátory se sníženou hmotností a větší kapacitou
po kompozity, náhrady přírodního kaučuku, lehké slitiny a práškové materiály pro 3D tisk a
zpevněné keramické materiály.
Projekt VERAM financovaný z prostředků programu Horizont 2020 Evropské unie má
zastřešující a koordinační úlohu v oblasti výzkumu a inovace surovin pro celou Evropu s cílem
vytvořit společnou dlouhodobou vizi a plán až do roku 2050 pro nejdůležitější suroviny včetně
kovů, nerostů pro průmyslové využití, sypkých materiálů a dřeva.
Tento projekt podporuje vytváření kapacit i přenos znalostí a inovační schopnosti. Koordinuje
síť pracovníků zapojených v různých projektech programu Horizont 2020 i v dalších projektech
a iniciativách a tvoří platformu, na které se identifikují dosud nepokryté oblasti a možnosti
jejich řešení.
Projekt VERAM usiluje o vytvoření vize a související agendy výzkumu, vývoje a inovací, a také
plánu pro oblast surovin v časovém rámci do roku 2050 s průběžnými milníky pro rok 2030, a
to ve spolupráci se zúčastněnými stranami v celém hodnotovém řetězci, mezi něž patří
evropské inovační partnerství pro suroviny a evropské technologické platformy včetně
platformy EuMaT coby zástupce oblasti progresivních technických materiálů a technologií.
Otázky strategického výzkumu v oblasti technologie progresivních materiálů proto převezme
EuMaT.
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Textilní výrobní technika
Anotace
bude doplněna

Celý dokument vytvořený Českou technologickou platformou strojírenství pod názvem
Foresight výzkumných trendů v českém textilním a oděvním průmyslu a regionální a S3 aktivity
bude ke stažení na http://ctpt.cz/
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Jakost a spolehlivost výroby
Kvalita (jakost) je souhrn vlastností výrobku, který má při provozu plnit požadovanou funkci a
účel se zajištěním bezpečnosti, spolehlivosti a životnosti. Kvalita je ovlivněna parametry
návrhu, výroby, kontroly a zkoušení. Technická dokumentace je dána návrhem výrobku,
výpočtu (dimenzování) pro dané provozní podmínky a namáhání s ohledem na zabezpečení
bezpečnosti, spolehlivosti a technické životnosti.
Technologický rozvoj ve strojírenství je založen na inovačních postupech konstrukce s využitím
nových technik, simulace a integrovaného přístupu, inteligentních mechanických systémů
typu mechatroniky a automatizace a specifických materiálů a povrchů pro nanovýrobu,
propojení pokročilé mechaniky a nanomechaniky. Redesign a rekonfigurace strojů a pokročilá
inteligence směřují k naplnění společných cílů efektivnosti a standardizace, optimalizace
procesů, integrace systémů, organizace prostoru ke zvýšení rychlosti procesů, ale také
zlepšení řízení kvality výrobků (s využitím efektivních softwarových a hardwarových systémů).
Kvalita výrobků patří mezi klíčové sledované faktory. Ve firemním prostředí obecně globálně,
ale i v pracovních skupinách organizovaných ČTPS bude mít podle dotazovaných velký vliv na
strojírenství právě „rostoucí důraz na kvalitu“.
Expertní setkání i Delfské šetření poukazovala na to, že tlak na rychlé inovace v sobě nese pro
výrobce neodstranitelný rozpor. Nároky na kvalitu výrobků či služeb a zkracování doby jejich
vývoje tlačí na mechanizaci a automatizaci výrobních procesů, ale konstrukci často chybí
dostatečný čas na testování. Používané postupy je proto nutno směrovat tak, aby se
umožňovaly zásahy předcházející poruchám a přerušením výroby (příkladem je využití
prototypového systému pro podporu konstrukce nebo prediktivní údržba).
Kvalita výroby je zajištěna u výrobce zabezpečením systému řízení kvality a kvalifikovaným
personálem pro dané výrobní operace. Je požadována technickými a bezpečnostními
předpisy, technickými harmonizovanými a technickými výrobkovými normami.
Management kvality (proces řízení kvality) zahrnuje především plánování, řízení, prokazování
a zlepšování jakosti. Cíle kvality jsou dosahovány za pomoci auditů, preventivních akcí,
nápravných opatření, neustálého zlepšování, monitorování výroby, údržby a plnění požadavků
zákazníků. Systém řízení kvality se skládá ze čtyř částí:
a) Plánování kvality - v rámci plánování kvality je třeba vybrat relevantní normy a stanovit
postupy pro jejich naplnění. Je také třeba mít na zřeteli splnění požadavků na kvalitu na
základě požadavků zákazníka, prevence předcházející nápravným opatřením, zajištění udržení
certifikace ISO, zajištění průběžného zlepšování kvality.
b) Zajištění kvality (QA) je zárukou, že specifikace na kvalitu požadované zákazníkem budou
v plném rozsahu dodrženy a bude zabráněno vadám a škodám při dodávce zboží a služeb
zákazníkovi. Při tvorbě postupů pro zajištění kvality výrobků a služeb jsou někdy používány oba
postupy jak zajištění kvality, tak kontrola kvality jako zaměnitelné. Pro zajištění zvýšení
produktivity, maximální kvality a snížení vad je také často využíván digitální systém
dokumentace.
c) Kontrola kvality (QC) - v rámci procesu výroby je třeba zajistit audit kvality všech elementů
zapojených do výrobního procesu. Digitální dokumentace a kontrolní formuláře nabízejí
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širokou škálu benefitů jako například přímý sběr dat, snížení počtu lidských chyb, visuální
validaci, vyšší efektivitu atd.
d) Zlepšování kvality (QI) - zlepšování kvality je efektivní a metodický nástroj pro zjištění
konkrétní výkonnosti a cest pro její zvýšení. Analýza kompletních procesů probíhá pomocí
sledovatelných dat získaných v reálném čase. Cílem je zavést proces zlepšování kvality, kde je
informované rozhodování založeno na základě živých dat získaných v rámci inspekčního
procesu.
Principy managementu kvality (QMP) slouží jako základ pro zlepšení výkonu organizace. Pro
jejich úspěšné zavedení do praxe je třeba, aby vedení společnosti zajistilo realizaci různých
procesů a činností. Základní principy managementu jakosti definuje např. norma ČSN EN ISO
9000:2006. Norma prošla rozsáhlou revizí a obsahuje všechny termíny a definice, které
uživatelé musí znát, pokud mají v plánu zavádět systém řízení kvality dle požadavků normy ISO
9001:2015. Tato norma zahrnuje témata jako vedení, zaměření na zákazníka a procesní
přístup, která se objevují v normě ISO 9001 a všech ostatních nově zrevidovaných ISO normách
věnovaných systémům řízení. Norma ISO 9000 představuje normativní dokument pro normu
ISO 9001, což znamená, že jej musíte použít, pokud chcete pochopit technické definice
klíčových pojmů. Norma ISO 9001:2015 neobsahuje žádné tyto definice, čímž se norma ISO
9000 stává zásadní pro uživatele, kteří chtějí normě ISO 9001 plně porozumět. ISO 9000
představuje také zdrojový dokument pro definice technických pojmů používaných ve všech
dalších ISO normách kvality.
Dlouho očekávaná revize normy ISO 9001 byla schválena Mezinárodní organizací pro
normalizaci 15. 9. 2015. Nově řazení do 10-ti kapitol a zásadní změna se očekává především v
přístupu samotných auditorů, což předesílá již samotné vydání ČSN EN ISO 19011:2012. Při
tvorbě normy je použita nová struktura ISO norem (Annex SL), která sjednotí přístup a ulehčí
situaci hlavně firmám, které mají integrováno více ISO standardů (kombinované systémy
managementu). Annex SL je závazný, všechny technické komise jsou povinny ho respektovat.
Změny odráží především všudypřítomné zaměření na identifikaci rizik a hledání příležitostí
pro zlepšování. Součástí je také zaměření na aspekty životního prostředí a samotného
pracovního prostředí i na externě zajišťované procesy.
Expertní setkání se k normě ISO 9000 i ke změnám normy ISO 9001 vyjadřovala vcelku
pozitivně. Za hlavní problémy však byly označeny dvě okolnosti. Prvním je nedostatečná
připravenost lidí na zavádění a zejména dlouhodobé dodržování těchto norem. Druhým je
otázka, zda i v budoucnosti bude systém řízení jakosti dostatečně rychle schopen sledovat
vysokou dynamiku rozvoje nových technologií.
Významným faktorem při zajišťování i řízení kvality jsou ale také technické prostředky zajištění
kvality strojírenských výrobků. V ČTPS byla zpracována agenda aktivit spojených se
zlepšováním kvality ve strojírenství obecně, včetně informačních zdrojů, profesních sdružení,
výzkumných útvarů a center. Kvalita a s ní související spolehlivost výrobků je podmíněna
sledováním stavu a včasným detekováním fyzikálních změn. Základním nástrojem je v této
oblasti diagnostika, který se zabývá metodami a prostředky pro stanovení technického stavu
výrobků. Patří sem zejména analýza signálů, vibrodiagnostika (rozbor kmitání), hluková
diagnostika, akustická emise, termografie, endoskopie, interferometrie, ultrazvuková
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defektoskopie, magnetická defektoskopie, elektromagnetická radiologie či kapilární
defektoskopie.
Diagnostika nebyla žádnými experty ve skupinách, ale ani na diagnostické konferenci Diago
2018 v diskusích označena za jakoukoliv brzdu dalšího rozvoje kvality výrobků. Bylo naopak
poukazováno na to, že obrovský rozmach na poli nových čidel a jejich použití je sám jedním ze
základních zdrojů dynamiky rozvoje strojírenství a jeho automatizace. Pouze bylo
poukazováno na to, že nové technologie diagnostického sledování jsou často velmi finančně
náročné, což nutně vede k tomu, že určitý segment výroby nebude schopen tyto technologie
nasadit a že se tedy ke konečným uživatelům, kteří diagnostickými prostředky obvykle
nedisponují, budou tyto výrobky dostávat.
Do managementu kvality intenzivně zasahuje i koncepce Průmyslu 4.0. Přes veškeré výhrady
k ideové provázanosti této koncepce s „průmyslovou revolucí“ se experti shodují, že do
budoucna budou procesy managementu kvality ve stále větším měřítku využívat výhod nově
zaváděných technologií. Digitální dokumentace a kontrola, visuální procedury, živý sběr a
zadávání dat umožnily, aby se management kvality vyvinul v daleko efektivnější a pokročilejší
pracovní metody, které zásadně přispívají k vyšší konkurenceschopnosti a ziskovosti. Chytré
továrny mohou díky využití IoT monitorovat stroje a své okolí a provádět vysoce kvalifikovaná
rozhodnutí směřující k optimalizaci výroby. On-line propojení výrobce se zákazníky a
dodavateli přinese další možnosti ke zlepšení managementu kvality. Mezi nejdůležitější
nástroje Průmyslu 4.0 patří například „IoT“, Cyber-physical systems a „Big data“.
IoT – Internet věcí (Internet of Things): V rámci výroby, údržby a poskytování služeb umožňuje
IoT za pomoci internetu/internetových sítí přístup ke strojům a zařízením, jejich propojení,
vyhodnocování získaných dat v reálném čase a na jejich základě např. řízení výrobních procesů,
kvality, servisu, stavu zásob a objednávek.
Kyber-fyzikální systémy (Cyber-physical systems): Rozvoj informatiky a automatizace umožnil
zavedení kyber-fyzikálních systémů do praxe. Tyto systémy jsou schopny shromažďovat data
z jejich prostředí, provést jejich vyhodnocení a změnit své nastavení. V budoucnu budou moci
výrobní podniky optimalizovat a řídit své výrobní a kvalitativní procesy mnohem flexibilněji
než dnes.
Big data: Množství vytvořených uživatelských dat se zdvojnásobuje přibližně každé dva roky a
tvoří se prakticky ve všech oblastech života. Sběr dat, výměna a analýza získaných informací je
nezbytná pro podporu růstu produktivity, která je založena na procesu rozhodování v reálném
čase. V budoucnu bude možné činit rozhodnutí na základě analýzy získaného velkého objemu
dat, aniž bychom znali příčiny a jejich následky. Růst produktivity bude možné dosáhnout také
díky rychlejšímu a širšímu přístupu k datům, efektivnějším procesům, údržbě a řešení
problémů.
jako součást koncepce průmyslu 4.0 se vyvinula i související koncepce Kvalita 4.0. Mezinárodní
šetření (např. Quality 4.0 Impact And Strategy Handbook, LNS Research, 2017) však ukazují,
že se trh zatím na Kvalitu 4.0 nezaměřuje – průmyslové týmy zatím často řeší „včerejší“
problémy, jako jsou neefektivita daná fragmentovanými systémy, manuální výpočty, řízení
kvality nepropojené v rámci celé výroby, neefektivní komunikace s dodavateli atd. Celých 36%
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dotázaných společností deklaruje, že u nich neexistuje kultura kvality jako vrcholná výzva
k dosahování kvality výrobků, a pouhých 13% společností má řídící týmy, které plně chápou,
jak kvalita přispívá ke strategickému úspěchu. Je také indikativní, že jen 37% firem si myslí, že
kvalita je pro zákazníky rozhodující. Možná i proto je kvalita prioritou pro vrcholné vedení
pouhých 13% firem.
Kvalita výrobků se projevuje také jejich spolehlivostí při provozu u konečného zákazníka.
Spolehlivost zařízení u výrobních firem patří mezi jeden z klíčových ekonomických faktorů. To
je jedním z důvodů, proč výrobní firmy věnují spolehlivosti zařízení a jejich údržbě velkou
pozornost.
V rámci Údržby 4.0 se podstata údržby výrobního zařízení nemění. Mění se ale zejména
informační systém údržby, který umožňuje sofistikovanější řízení údržby, objektivnější
rozhodování o potřebě a době provedení údržby, o častější a zdůvodněné provádění
prediktivní údržby, lepší tvorbu programů údržby, řízení zásob náhradních dílů apod. s cílem
dále zvyšovat produktivitu údržby, zvyšovat pohotovost výrobního zařízení při optimálních
nákladech na údržbu.
V minulých letech byl termín „prediktivní“ údržba spojován s monitorováním aktuálního stavu
zařízení. Zjištěná data umožňovaly stanovit předpokládaný čas, po který zařízení v tomto
stavu, bude moci být ještě provozováno. Nově zaváděné technologie jsou cestou nad rámec
tohoto jednoduchého modelu, aby bylo dosaženo opravdu prediktivní analýzy. Strategie
údržby pro nadcházející období je založena na využití senzorů připojených na stroje, které
přenášejí data do Cloudů pomocí interních datových sítí, nebo IoT do velkých datových
databází. Počítače za pomoci pokročilých metod analyzují data ze zařízení generovaná senzory
a poskytnou statistickou předpověď. Termín „prediktivní“ dává přesný smysl v okamžiku, kdy
zařízení neobstojí v rámci statistiky a tato informace umožní pracovníkům údržby
s předstihem a bezpečněji zajistit potřebné činnosti údržby.
Výhody prediktivní údržby spočívají zejména ve vyšším využití fyzického života zařízení a v
lepším předcházení výskytu poruch. Nevýhodami prediktivní údržby jsou nutnost neustálého
monitoringu a vyhodnocování technického stavu objektu/zařízení, vícenáklady na
monitorování (diagnostiku) či obtížnější plánování – okamžik obnovy pro stejný typ objektu je
různý.
Expertní skupiny (a Delfské šetření to potvrdilo) jsou toho názoru, že využití prediktivní údržby
lze doporučit všude tam, kde je to technicky možné a ekonomicky výhodné. Použitím
efektivních procesů a komunikačních a analytických funkcí za podpory vrcholového
managementu a managementu údržby zajistí zlepšení kvality a činností údržby. Experti opět
zdůraznili nutnost zvýšené přípravy obsluhy, protože absolutní stupeň automatizace přes
postupné nasazení autodiagnostiky u řady zařízení nelze v během dalších 20 let předpokládat.
Ruce na provádění údržby mechanických systémů budou pořád potřeba.
V diskusích byla otevřena i otázka zajištění údržby interními a externími zdroji (insourcing a
outsourcing). Panovala shoda, že údržba výrobního zařízení bude i v budoucnu zajišťována
převážně vyváženým smíšeným způsobem obou zdrojů údržeb, přičemž bude citlivě
vyvažován jejich poměr. Interně budou zajišťovány procesy s celoročně vytíženými vlastními
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údržbáři, které budou konány kvalitněji a levněji, externě ty, kde bude vyžadována vyšší kvalita
nebo láce při vytížení vlastních kapacit na 100%.
Experti předpokládají, že v budoucnu poroste tlak na manažery údržby, aby věnovali mnohem
větší pozornost politice údržby, která vymezuje obecný přístup pro poskytování údržby a
zajištění údržby na základě cílů a politik vlastníků, uživatelů a zákazníků v průběhu celého
životního cyklu objektu.
Údržbu výrobních zařízení nelze považovat i s přihlédnutím k výše zmíněnému v podmínkách
České republiky za samostatný obor podnikání. Neexistují proto historické údaje, které by
rozvoj této oblasti průmyslové aktivity dostatečně popisovaly. Expertní skupina se proto
rozhodla podívat se blíže na vývoj hospodaření vybraných strojírenských firem, které se
zabývají výrobou a údržbou technologických celků pro těžbu, dopravu a zpracování
nerostných surovin.
Analyzován byl hospodářský vývoj v období 2010 až 2016 u 15 firem – 4 s obratem do 200
mil. Kč, 5 do 800 mil. Kč a 6 s obratem nad 800 mil. Kč. Celkovým trendem je pokles obratu z
15,8 na 10,6 miliard Kč, tj. pokles o 32%. Ukazatel rentability tržeb je relativně nízký – 4 až 8%
a nízké je rovněž rozdělování zisku (dlouhodobě) na hladině 1 až 4% z obratu. Zajímavé jsou
ale i detaily ve struktuře hospodaření. Podíl osobní nákladů k obratu je 10 až 20% při vysokém
podílu subdodávek, ale 25 až 40%, pokud převažoval podíl prací realizovaných vlastními
zaměstnanci. Tento „detail“ se následně projevuje v podílu přidané hodnoty vůči obratu –
činí 20% při vysokém podílu subdodávek a 40%, pokud převažuje podíl práce vlastními
zaměstnanci.
Aniž bychom na tomto místě zacházeli do detailů, musíme indikovat rizika dalšího vývoje.
Pravděpodobný je další klesající obrat firem zaměřených na údržbu, a to díky automatizaci
procesů, online diagnostice a vyšší spolehlivosti strojů a technologických celků. Poklesu obratu
lze čelit pomalejším poklesem přidané hodnoty nebo dokonce jejím růstem. Vývoj přidané
hodnoty pak spolu s vývojem mzdových a osobních nákladů předurčuje i vývoj hospodaření
firem a následně jejich ekonomické zdraví. Zdá se, že optimální strategií pro tyto firmy je
zaměřit se na získávání kvalifikovaných zaměstnanců schopných tvořit vyšší přidanou hodnotu.
Přejděme nyní spojitě ke SWOT analýze údržby strojních zařízení jako oboru podnikání, která
rezonuje jak s diskusí expertních skupin, tak s delfským šetřením. Analýza SWOT je členěna na
vnitřní část (silné a slabé stránky), hodnotící charakteristické znaky vnitřních procesů, a na
vnější část (příležitosti a hrozby), které se týkají vnějších vlivů a trendů z národní, evropské
nebo globální úrovně.
Silné stránky strojní údržby
•
•
•
•
•

Strojní údržba má v ČR dlouholetou tradici.
Společnosti působící v ČR mají dobré jméno na trhu v ČR i v zahraničí.
Dobré geografické umístění většiny firem v ČR – nové firmy po roce 1990 vznikaly
vyčleňováním údržby velkých státních firem blízko svých odběratelů.
Paralelně fungují jak menší soukromé společnosti, tak velké zahraniční firmy.
Převažuje snaha o vzájemnou spolupráci, konkurenční boj je omezený.
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•
•
•

Spolupráce mezi výrobci náhradních dílů, údržbou a konečným provozovatelem strojů a
strojírenských technologií se pozitivně rozvíjí.
Investice firem do dopravních prostředků, diagnostiky a vybavení servisních vozidel
rostou.
Firmy investují do školení a vzdělávání svých zaměstnanců

Slabé stránky strojní údržby
•
•
•
•

Nedostatek kvalifikovaných pracovníků nejen pro nižší výrobní pozice, ale i na kvalitativně
náročnější pozice, což bezprostředně souvisí se vzrůstajícím věkem zaměstnanců a
nedostatkem mladých kvalifikovaných lidí.
Nízké platy manuálních zaměstnanců a tvrdá konkurence jiných oborů v boji o každého
zaměstnance.
Nedostatečné předávání zkušeností při generačních změnách
Ztráta potřebných informací při organizačních změnách, výměně nebo ukončení činnosti
předchozího dodavatele služeb.

Příležitosti strojní údržby
•
•
•
•
•
•
•

Příprava strategických a koncepčních dokumentů související s budoucím rozvojem údržby.
Přenos velkého množství informaci na velkou vzdálenost, online sledování a monitorování
chodu strojů a technologií.
Orientace na činnosti s vyšší přidanou hodnotu.
Kombinace údržby a dodávek náhradních dílů, obchodní zastoupení zahraničních firem –
dodavatelů náhradních dílů.
Vybudování vzdělávací a výzkumné infrastruktury, vyšší koncentrace VaV aktivit v ČR.
Zlepšení image odvětví.
Společenská preference nových technologií šetrných k životnímu prostředí.

Hrozby strojní údržby
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vysoká míra byrokracie znesnadňující rozvoj údržby či legislativní omezení a normy EU
snižující konkurenceschopnost místních firem.
Pokračující stagnace ekonomiky v EU a dluhová krize.
Nedostatek kvalifikované pracovní síly s následkem snížení kvality procesů údržby
Odchod zkušených pracovníků do důchodu či lépe placených oborů, ztráta
konkurenceschopnosti v důsledku nedostatečné kvalifikace zaměstnanců pro aplikaci
nových metod a přístrojů.
Snižování obratu v důsledku konkurence nebo automatizace procesů údržby
Nedostatek finančních prostředků na vybudování vzdělávacích institucí.
Zdražování energií a vstupních materiálů.
Prudký růst mez zaměstnanců
Zhoršující se infrastruktura.

Výše rozepsaná SWOT analýza mapuje situaci v oboru údržby strojních zařízení. Vedle údržby
je však předmětem této kapitoly i kvalita výrobků, respektive vývoj systému řízení kvality.
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Expertní skupiny se shodly na tom, že oproti údržbě, kde se vnější a vnitřní faktory dotýkají a
prostupují, je situace v řízení kvality diametrálně jiná. Na jednu stranu probíhá díky globalizaci
vývoj norem řízení kvality na nadnárodní úrovni, ale samotné zajišťování kvality probíhá na
mikroekonomické hladině. Shoda panovala v tom, že v řadě aspektů se řízení kvality na úrovni
jednotlivých výrobců podobá situaci v zavádění a provozování prediktivní údržby. Proto se
nyní podívejme na SWOT analýzu prediktivní údržby.
Silné stránky prediktivní údržby
•
•
•
•
•

Schopnost prediktivní údržby předvídat možné poruchy zařízení
Přesnější pokyny pro práci údržby na základě on-line získaných provozních dat
Nižší náklady na odstranění poruchy zařízení
Díky nižší poruchovosti zajištění vyššího časového využití zařízení pro výrobu
Vyšší dosažená produktivita, výkonnost, konkurenceschopnost a ziskovost

Slabé stránky prediktivní údržby
•
•
•
•

Vyšší požadavky na kvalitu a kvalifikaci pracovních sil
Vyšší náklady vybudování on-line komunikační infrastruktury (datové sítě, internet
připojení, osazení čidel na zařízení, tvorba a údržba databází pro sběr a vyhodnocení
získaných dat, náklady na software atd.)
Nutnost následné správy zařízení (údržba a správa systémů pro sběr a analýzu dat)
Komplexnost řešení modelu údržby (požadavky na práci se statistickými daty, přesnější a
podrobnější plánování údržby, nutnost adaptace na stále se měnící provozní podmínky)

Příležitosti prediktivní údržby
•
•
•
•

Při úspěšném zavedení programu údržby možná rychlá návratnost investic
Podpora státu a EU v rámci programů na podporu nákupu nových technologií
Využití on-line prediktivní údržby jako jednoho ze základů „digitální strategie“ pro
vybudování chytré továrny
Možnost dosáhnout zvýšenou konkurenceschopnost a konkurenceschopnější cen díky
vyšší dostupnosti zařízení pro výrobu, vyššímu výkonu výroby, vyšší kvalitě výrobků a
nižším nákladům na údržbu

Hrozby prediktivní údržby
•
•
•

Odpor k prováděným změnám ze strany vedení a zaměstnanců
Pomalá návratnost investic
Chybná aplikace programu prediktivní údržby v případě chybného výběru zařízení s ohledem na
technickou a ekonomickou výhodnost řešení.

Závěrem kapitoly ke kvalitě a údržbě se podíváme na možné budoucí scénáře vývoje a
pokusíme se formulovat doporučení pro firmy i pro stát.
Možné budoucí scénáře vývoje v oblasti řízení kvality a v oblasti strojní údržby se odvíjejí od
řady faktorů. Podle názoru expertních skupin i Delfského šetření jsou nejvýznamnějšími
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vnějšími faktory pro obě sledované oblasti jednak fyzická a ekonomická dostupnost
kvalifikované pracovní síly, jednak dynamika změn HDP v České republice a v ekonomicky
navázaných zemích. Tyto dva faktory samy o sobě vytvářejí prostor pro čtyři základní (čisté)
scénáře.
Optimální scénář – dostupnost kvalifikované práce a růst HDP
Lze očekávat rozvoj finančního zdraví firem a jejich investice jak do rozvoje řízení kvality, tak
případně do prediktivní údržby. Obecně roste zájem jak o objem, tak o kvalitu nabízených
produktů a služeb i za narůstající ceny. Koexistují firmy malé i velké, domácí a zahraniční,
spolupráce mezi nimi převažuje nad konkurenčním bojem. Vyšší podíl práce s vysokou
přidanou hodnotou bude firmám přinášet zisk a tím poroste zájem investorů o tento obor
podnikání. Tento scénář je sice žádoucí, ale není příliš pravděpodobný, o čemž se
přesvědčujeme v současné době. Rychlý růst ekonomiky vede k věcné či ekonomické
nedostupnosti kvalifikované práce.
Scénář koncentrace výrobního kapitálu – nedostupnost kvalifikované práce a růst HDP
Jedná se o scénář, který odpovídá aktuálnímu vývoji české, ale částečně i evropské ekonomiky.
Nedostupnost kvalifikované pracovní síly vede ke zvýšenému konkurenčnímu boji mezi
firmami, kde vítězí kapitálově silnější – ten je schopen krýt aktuální vyšší výdaje na kvalitu a
údržbu ze svých budoucích příjmů. Malé a střední firmy se musí zaměřit na silně specifickou a
specializovanou oblast údržby, která bude vyžadovat vysokou flexibilitu. V opačném případě
firmy zaniknou, ale rozvoj řízení kvality i údržby bude pokračovat dále.
Scénář tržní rozvolněnosti – dostupnost kvalifikované práce a pokles HDP
Tento scénář zažívala česká ekonomika po velkou část doby po převratu v roce 1989. Tlak na
ceny výrobků a služeb je vnitrostátně nižší než tlak na kvalitu výrobků a služeb včetně údržby.
Velké firmy přenechávají údržbu dodavatelům, tlačí na ně cenou a přenášejí na ně případná
rizika. Odborníků na kvalifikovanou údržbu bude velký nedostatek a tak bude velmi záležet,
zda zvolí pozice velmi dobře placených zaměstnanců nebo svobodné podnikání ve vlastní firmě
se všemi dalšími povinnostmi a riziky spojenými s podnikáním.
Krizový scénář – nedostupnost kvalifikované práce a pokles HDP
Tento scénář aktuálně hrozí při příchodu nejbližší hospodářské krize. Posílí se některé aspekty
scénáře koncentrace výrobního kapitálu za podmínek ještě ostřejšího konkurenčního boje.
Každé krizové období přináší zánik malých specializovaných firem a s tím spojenou ztrátu
kvalifikovaných zaměstnanců nebo podnikatelů, kteří nebudou moci kontinuálně předávat své
znalosti a zkušenosti další generaci. V mnoha oborech to může mít za následek úplnou ztrátu
informací potřebných pro kvalifikovanou údržbu. Kontinuita podnikání a předávání zkušeností
z generace na generaci je ze strany provozovatelů strojů a strojních technologií velmi
podceňována. Některé obory jsou natolik specifické, že skutečných expertů je velmi málo a
mnozí ani nemají zájem své zkušenosti a znalosti předávat další generaci zaměstnanců. Hrozba
ztráty znalostí a informací je zcela reálná a již se v některých oborech aktuálně projevuje.
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Všechny čtyři uvedené scénáře jsou teoretickými scénáři. Lze oprávněně předpokládat, že
budoucí vývoj bude vždy směsicí alespoň dvou blízkých scénářů jednak proto, že reakce
ekonomiky na oba klíčové faktory probíhá se zpožděním, jednak že reálně působí i faktory
další, které do základních scénářů nezapočítáváme. Navíc lze očekávat v dalších 10-20 letech
ekonomické i geopolitické nestability, jejichž vlivem může dojít ke zkracování trvání
jednotlivých scénářů.
Doporučení pro firmy v České republice
Aktuální, zejména sousedním Německem podporovaná koncepce Průmyslu 4.0 včetně její
extrapolace Kvalita 4.0 zavádí digitalizaci, využití nových technologií a automatizaci
kontrolních procesů ve všech oblastech podnikání. Toto je možno chápat jako příležitost
aplikovat nové technologie, které přinesou nová řešení, zajistí optimalizaci a zlepší výkonnost
v oblasti managementu kvality.
Pokusme se nyní zformulovat doporučení firmám z hlediska dalšího rozvoje řízení kvality.
Výrobci by podle nás měli nejprve provést s ohledem na současný stav trhu vyhodnocení, jaké
úrovně již dosáhli a v případě nutnosti provést nezbytná zlepšení, aby splnili požadavky
kladené na současný a budoucí systém Kvality 4.0. Kdo se dokáže odlišit a zajistit včasné
provedení stanovených cílů digitalizace dat, předejde možným rizikům se zpracováním
velkého objemu provozních dat a také zabrání chybným rozhodnutím na základě neověřených
dat.
Systém Kvalita 4.0 má prokazatelný dopad na výkon podniků. Společnosti, které již zavedly
systém analýzy dat, provozní aplikace, zpracovávají a vyhodnocují data, aplikují strategií
konektivity, již začínají těžit z těchto benefitů a dosahují lepších výsledků.
Doporučujeme také zavést ve firmách strategii pro digitální transformaci a také se podle ní
řídit. Osoby odpovědné za řízení kvality musí prověřit, zda tato strategie již v jejich společnosti
existuje a vyhodnotit současný přístup společnosti k této problematice. Následně pak přiblížit
cíle kvality novým strategiím a zajistit podporu těmto iniciativám pro jejich úspěšný rozvoj.
Doporučení firmám z hlediska rozvoje strojní údržby je částečně shodné pro interní i externí
zajišťování údržby. Předpokládáme, že i v budoucnu budou z výše naznačených důvodů
koexistovat oba ekonomické modely péče o stroje a technologická zařízení. U vysoce
specializovaných výrobních procesů může již v krátké době nastat situace, že na trhu nenajde
zákazník firmu schopnou jeho požadavky na údržbu plnit v požadovaném rozsahu.
Bude nezbytné pečovat o kvalifikovanou pracovní sílu z hlediska jejího dalšího
specializovaného odborného růstu a bude nutné finančně zvýhodnit jedince schopné
v budoucnu rozšiřovat u nových zaměstnanců získané znalosti a schopnosti. Jedná se
dlouhodobý a nákladný proces s velkou hrozbou odchodu těchto lidí ke konkurenci. Přeplácení
expertů bude často jediný způsob, jak si je zajistit.
Provozovatelé musí mít strategii pro postupné nasazení prediktivní údržby, ale již dnes se
v mnoha případech ukazuje, že ekonomická situace a personální problémy vedou naopak
k havarijní údržbě se všemi negativními průvodními jevy.
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Nákup nových technologií by měl být podmiňován reálnými možnostmi prediktivní údržby.
Nelze se spoléhat na neviditelnou ruku trhu. Expertem se nikdo nestane ze dne na den.
Zaměstnance do montoven lze dovést z okolních i vzdálených zemí, experty je třeba
dlouhodobě připravovat a odborně vzdělávat nejlépe z generace na generaci. Je zcela reálné,
že brzy nastane situace, že v některých oborech údržby žádného experte firma nesežene.
Konečně poslední doporučení pro české firmy jak pro oblast řízení kvality, tak pro údržbu je
podporovat spolupráci s ostatními a společně pomocí profesních organizací organizovat tlak
na český stát, aby garantoval rozvoj podmínek pro obě zmíněné oblasti.
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Technické vzdělávání
Závěr
Budoucí rozvoj strojírenství závisí na řadě jak technologických, tak i netechnologických
aspektů rozvoje společnosti. Lze očekávat velký rozvoj strojírenství v oblasti digitalizace
výrobních procesů, nových materiálů, snižování ekologické náročnosti výroby a další. Směry
tohoto vývoje budou určovány klíčovými výzvami a trendy, kterým současná společnost čelí.
Velmi důležitá oblast pro rozvoj strojírenství je technické vzdělávání. Je nutné vzdělávat
techniky pro budoucí rozvoj strojírenství, pro očekávané technologie jako např. stále více
rozvíjené oblasti automatizace, robotizace a digitalizace – tzv. Průmysl 4. 0, ale i snižování
ekologických dopadů strojírenství jako celku – tzv. snižování uhlíkové stopy výrobků.
Tato studie částečně popisuje oblasti, které budou ovlivňovat vývoj společnosti v
dlouhodobém horizontu a na jejich základě vytipovat současné a budoucí výzvy
technologického vývoje pro oblast udržitelného strojírenství .
V této souvislosti existují technologické výzvy strojírenství zejména v oblastech souvisejících s
budoucími energetickými potřebami, snižováním spotřeby energií, snižováním uhlíkové stopy
výrobku, digitalizací, automatizací a robotizací výroby atd. Tyto aspekty technologického
rozvoje strojírenství budou posilovány také poptávkou po environmentálně šetrných
technologiích a materiálech ze strany klíčových aplikačních sektorů pro chemický průmysl,
jako je energetika, doprava, stavebnictví či zemědělství. Ve vazbě na identifikované
megatrendy a očekávaný vývoj v klíčových oblastech pro aplikace chemického průmyslu lze
významný potenciál pro budoucí technologický vývoj chemického průmyslu spatřovat
zejména v rozvoji digitálních technologií, vývoji pokročilých materiálů, optimalizaci
vývojových, výrobních procesů či snížení negativních environmentálních vlivů výrobků a
procesů strojírenského průmyslu. Tato studie se snažila popsat vybrané obory strojírenství a
nastínit směry budoucího vývoje a tím a technologické výzvy a příležitosti pro očekávaný
budoucí vývoj.
Studie vznikala za účasti členů platformy, resp. zástupců. Dané obory byly zpracovány zástupci
subjektů sdružených v ČTPS s relevancí k daným zpracovávaným oborům.
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