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CENTRUM ROZVOJE  
STROJÍRENSKÉHO  
VÝZKUMU LIBEREC 
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ZÁKLADNÍ ÚDAJE O PROJEKTU CRSV 

 

Registrační číslo:  CZ.1.05/2.1.00/03.0096 
 

Zahájení projektu:             01.01.2009 
 

Ukončení projektu: 31.12.2012 
 

Celková dotace:            738 048 tis. Kč 
 

Cíl projektu:             Výstavba, technické vybavení a personální  
   zajištění pracoviště pro realizaci výzkumu a vývoje  
   pro strojírenství                  
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 rok založení 1951 

 dlouholetá tradice ve výzkumu a vývoji strojů zpracovatelského průmyslu 

 187 zaměstnanců (120 ve VaV, 25 pro prototypovou realizaci a výrobu) 

 9 specializovaných oddělení 

 od založení více jak 750 patentů 

 systém zajištění kvality EN ISO 9001 : 2000 od 1997 

 výnosy celkem 238 mil. Kč 

 výzkumná organizace dle Rámce společenství pro státní podporu výzkumu, vývoje  a 
inovací  (2006/C 323/01) 

PŘEDSTAVENÍ VÚTS, a.s. 
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ZAMĚŘENÍ VÚTS, a.s. 
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ZAMĚŘENÍ CRSV  

 
Rozvoj poznatků a postupů uplatnitelných při návrzích strojů a zařízení 
zpracovatelského průmyslu, kam patří zejména stroje obráběcí, sklářské, 
bižuterní, polygrafické, montážní, textilní a jednoúčelové stroje např. pro 
automobilový průmysl.   
 
Realizované výzkumně vývojové aktivity budou směřovány na řešení klíčových 
technicko-technologických aspektů limitujících další rozvoj strojů a zařízení:   
 
 zvyšování výkonových a produkčních parametrů,  
 snižování energetické spotřeby,  
 vzrůstající nároky na aktivní i pasivní bezpečnost provozu, spolehlivost  

a životnost,   
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ZAMĚŘENÍ CRSV  

 
 ekologické a ergonomické aspekty (snižování hlučnosti, komfort  

 obsluhy), 
 konektivita a integrovatelnost jednotlivých strojů a zařízení do  

výrobních linek a celků (sofistikované řídící a ovládací systémy), 
 automatizace výrobních procesů, 
 zkracování inovačních cyklů a nákladová optimalizace. 

 
Pro úspěšné řešení uvedených klíčových problémů bude Centrum pracovat  
na rozvoji teorií konstrukce strojů a mechanismů, aplikaci nových materiálů  
a mechatronických systémů, rozvoji metod a zařízení pro měření technických  
a provozních parametrů strojů a zařízení, matematického modelování 
mechanismů a strojů, návrhů a zhotovení funkčních modelů a prototypů  
a ověřování jejich parametrů.   
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VÝZKUMNÉ PROGRAMY  

 

1. Metody a přístroje pro měření technických parametrů strojů a zařízení 
  

2.  Mechatronické systémy pro řízení a pohon pracovních členů 
      mechanismů a strojů  
 
3.  Matematické modelování vlastností a chování strojních celků  
      včetně jejich interakce s okolím 
 
4.  Metody a postupy při konstrukci strojů a zařízení pro zpracovatelský    
      průmysl 
 
5.  Návrhy a konstrukce strojů pro speciální textilní aplikace  
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METODY A PŘÍSTROJE PRO MĚŘENÍ  TECHNICKÝCH 
PARAMETRTŮ STROJŮ A ZAŘÍZENÍ 

 Rozvoj teorie měření, zpracování dat a hloubkových analýz především pro oblast 
točivých strojů pro komplexní analýzy, u kterých nelze použít klasické teorie 
zpracování diskrétních signálů. 
 

 Rozvoj metodik pro měření a analýzu strojů s vysokou dynamikou a přesností  
(dynamická zkušebna).  
 

 Měření a snižování hluku a vibrací, technická diagnostika pro stavbu tichých 
strojů a zařízení (polobezodrazová a dozvuková laboratoř). 
 

 Tvorba unifikovaných modulárních systémů pro verifikaci matematickýchmodelů 
strojů a zařízení měřením (ověřování  okrajových podmínek a výpočetních 
parametrů matematických modelů atd.). 
 

 Návrhy a realizace speciálních snímačů a měřicích zařízení a jejich komponent.  
 

 Návrh měřicích metod a postupů zaměřených na textilní produkty. 
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MECHATRONICKÉ SYSTÉMY PRO ŘÍZENÍ A POHON 
PRACOVNÍCH ČLENŮ MECHANISMŮ STROJŮ  

 Zvyšování dynamiky elektronických vaček na základě zásahů do regulační struktury 
elektronické vačky, resp. servomotoru.  Problematika eliminace rušivého 
reziduálního kmitání, které je způsobeno poddajnými členy v mechanismu 
elektronické vačky. 
 

 Nové koncepty a realizace řídicích systémů elektronických vaček na bázi zvolené 
hardwarové platformy. Způsoby realizace pohybové funkce hřídele servomotoru 
s maximální dynamikou. Realizace komunikace systému elektronické vačky 
s ostatními subsystémy výrobního stroje, integrace elektronické vačky a způsob 
komunikace do nadřazeného řídicího systému. 

  j 

 Realizace nových mechatronických způsobů pohonu pracovních členů, návrh, 
konstrukce a stavba prototypů mechatronických pohonných systémů v paralelní a 
sériové kombinaci klasických a elektronických mechanismů.  
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MATEMATICKÉ MODELOVÁNÍ VLASTNOSTÍ A CHOVÁNÍ 
STROJNÍCH CELKŮ VČETNĚ INTERAKCE S OKOLÍM   

 Analýzy a optimalizace součástí a sestav metodou FEM . 
 

 Vytváření databáze materiálů s nelineárním chováním (plasty, vláknové kompozity aj.) 
na základě prováděných experimentů.  
 

 Přiřazení fyzikálního materiálového modelu k daným materiálům z vytvořené databáze. 
 

 Náhrady kovových součástí strojů ekonomicky a ekologicky příznivými  
      kompozitními díly. 

 

 Simulace a optimalizace mechanismů vedoucí ke snižování nežádoucíchdynamických 
účinků a ke zvyšování pracovních otáček a produktivity. 
 

 Verifikace matematických modelů strojů na základě experimentálně-výpočetních metod 
(měření na reálné součásti/stroji). 
 

 Rozvoj numerických simulací obecných proudových polí (rychlostních,  
teplotových atd.). 
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METODY A POSTUPY PŘI KONSTRUKCI STROJŮ  
A ZAŘÍZENÍ PRO ZPRACOVATELSKÝ PRŮMYSL  

 Rozvoj moderních metod návrhu, vývoje a konstrukce strojů a zařízení, zejména 
metody a postupy paralelního návrhu strojů a zařízení.  
 

 Realizace analýz a koncepčních návrhů strojů a zařízení  tak, aby při zohlednění  
všech požadavků na daný stroj či zařízení byla vytvořena optimální koncepční 
varianta splňující požadovaná kritéria (výkon, hlučnost, energetická spotřeba atd.).    
 

 Rozvoj sofistikovaných metod předvýrobní analýzy -CAD parametrické 
metody návrhu.  Virtuální simulace - tvorba komplexních mechatronických systémů 
výrobních strojů tak, aby bylo možno virtuálně simulovat stroj jako celek.  
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NÁVRHY A KONSTRUKCE STROJŮ PRO  
SPECIÁLNÍ TEXTILNÍ APLIKACE  

 

 Technologie pro tkaní technických tkanin, oblast tryskové tkací techniky. Cílem je 
další rozvoj koncepce tryskového tkacího stroje s individuálně ovládanými pohony. 
Samostatnou oblastí bude realizace a rozvoj nové koncepce tvorby prošlupu, tzv. 
dvouzónového prošlupu a ovládání osnovních nití pomocí speciálních pohonů. 
Rozvoj   technologií a technických prostředků pro tkaní velmi náročných přízí ze 
skleněných, čedičových, uhlíkových a jiných vláken. Další oblastí působení budou 
nové technologie tvorby 3D textilií. 
 

 Energeticky úsporné technologie pro úpravy textilií. Budou rozvíjeny teoretické práce 
v oblasti využití mikrovln pro sušení textilií . 
 

 Technologie pro speciální netkané textilie.  



13 

UNIKÁTNOST CENTRA 
 
 
 Rozvoj teoretických poznatků, jejich využití při konkrétních realizacích, výrazná 

orientace na aplikační výstupy.  
 

 Výzkumně vývojová podpora ve všech fázích produktového inovačního cyklu. 
 

 Dlouhodobé zkušenosti se zajištěním ochrany duševního vlastnictví. 
 

 Řada unikátních pracovišť, technologií , přístrojů a zařízení. 
 

 Špičkově vybavená prototypová dílna, schopnost realizace 
prototypových výstupů včetně jejich verifikace. 
 

 Certifikovaný systém kvality dle EN ISO 9001 : 2000.  
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UNIKÁTNOST CENTRA - UPLATNĚNÍ VÝSLEDKŮ VAV  
PŘI REALIZACI  APLIKAČNÍCH VÝSTUPŮ 

 
 

http://www.gealvz.cz/
http://www.tpca-cz.com/cz/index.php
http://www.cz-smt.cz/
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Za unikátní technické řešení stroje pro 
obrábění vaček s vysokou přesností. 
Bruska radiálních vaček BRV-300 CNC 
 

ČESTNÉ UZNÁNÍ v kategorii za 
nejlepší inovační exponát vzniklý 
prokazatelně ve smluvní spolupráci 
firem s tuzemskou výzkumnou 
organizací a v rámci vývojových 
projektů dotovaných státem. 
 

UNIKÁTNOST CENTRA - UPLATNĚNÍ VÝSLEDKŮ 
VAV PŘI REALIZACI  APLIKAČNÍCH VÝSTUPŮ 
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UNIKÁTNOST CENTRA – PRACOVIŠTĚ A TECHNOLOGIE 

 
 

BEZODRAZOVÁ KOMORA 
 vnitřní rozměry 12 × 8,5 × 5,5m 
 měření hladin akustického tlaku 

od 20 dB(A) 
 měření strojů do hmotnosti 10t 
 přívod technologických médií 
 odvod spalin 
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DOZVUKOVÁ KOMORA 
 objem 224 m3 
 vyhovuje ISO 354 
 měřený vzorek do hmotnosti 1 t 

UNIKÁTNOST CENTRA – PRACOVIŠTĚ A TECHNOLOGIE  
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UNIKÁTNOST CENTRA – PRACOVIŠTĚ A TECHNOLOGIE  

TEPLOTNÍ KOMORA 
 Rozměry 12 × 12 m. 
 Řízená teplota od +5 °C do +40 °C. 
 Pro stroje o hmotnosti 
     do 40 tun a příkonu 50 kW. 
 Ocelové upínací rošty s 2D drážkami. 
 Termokamera s on-line přenosem dat. 
 Laboratorní souprava pro měření teplot. 



19 

 
 

UNIKÁTNOST CENTRA – PRACOVIŠTĚ A TECHNOLOGIE  

PROTOTYPOVÁ  DÍLNA  



SYNERGICKÝ PROJEKT 

Registrační číslo projektu: 4.2 PT02/173  
Prioritní osa:  4 - Inovace  
Zahájení projektu:  5.5.2009  
Ukončení projektu:  31.12.2012 
Celková dotace:  14.744.000 Kč 

APLIKAČNÍ A VÝVOJOVÉ CENTRUM 
LASEROVÝCH A OBRÁBĚCÍCH ZAŘÍZENÍ  
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DĚKUJI ZA POZORNOST 
 

Ing. Jaromír Ficek, Ph.D.  
manažer projektu  

 
Tel.: 603 508 416 
E-mail: jaromir.ficek@vuts.cz 


