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V
idíte ty prosklené místnosti? Testuje‑
me v nich čerpadla nebo hydraulické
systémy. Kdyby jely zkoušky v každé
laboratoři současně, nejspíš bychom
vyhodiliproudvcelébudově.Protodě‑
lámetestypostupně.Množstvíelektři‑
ny, kterou spotřebujeme, je ohromné,

říká vývojový inženýr Jan Souček, když nás provází
oddělenímhydraulikyv inovačnímcentruspolečnosti
Eaton v Roztokách.
VměstečkuzaPrahoumáamerickýelektrotechnic‑

ký koncern své jediné výzkumné a vývojové centrum
vEvropě. Vyvíjejí se v němhydraulické čimechanické
systémy,kterésepakmontujídoosobníchanákladních
autčitovárníchstrojů.Vedletohotunapříkladvznikají
nápady na nové jističe a další elektronické součástky,
jež firmadodává do továren i rodinných domů.
Eaton v tuzemskupůsobí od roku 1993, v roce 2012

vRoztokáchotevřel své inovačnícentrum.Oumístění
výzkumu a vývoje do Česka rozhodla zejména šikov‑
nostzdejších inženýrů. „Grantovéprojekty,nakterých
spolupracujemes českýmiuniverzitamineboAkade‑
mií věd, jsou dobře dostupné. O náklady na výzkum
avývoj se takmůžemedělit se státem,“ vysvětlujeLu‑
děk Janík, šéf roztockého inovačního centra Eatonu.
„Nanašípřítomnosti alevydělává iČesko.Velkoučást
z toho, co sevRoztokáchvymyslí, tu i vyrábíme. Slou‑
ží k tomupředevšímnáš výrobní závod v jihočeském
Suchdole nad Lužnicí,“ dodává.

Učíme válce fungovat i v zimě
Boj za nižší emise škodlivých plynů vede ke snižo‑
vání objemu motorů osobních aut. Fenoménem je
i částečné vypínání válců. Čtyřválcová pohonná jed‑
notka takmůže dočasně běžet třeba jen na dva válce,
čímž se snižuje spotřeba paliva a vypouštění zplodin

EATONV ČESKU VYMÝŠLÍ, JAK SNÍŽIT
EMISE AUT NEBO ZABRÁNIT POŽÁRU
ELEKTROTECHNICKÝ KOLOS V INOVAČNÍM CENTRU V ROZTOKÁCH VYVÍJÍ ÚČINNĚJŠÍ
VENTILY DO OSOBNÍCH I NÁKLADNÍCH VOZŮ. ZA PRAHOU ZKOUMÁ I FYZIKU PLAZMATU.

do vzduchu. „Systémy, které se pro takové vypínání
využívají, bývají nyní založenénahydraulice.Mají ale
omezení z hlediska vnějších teplot. V zimě zkrátka
nefungují,“ vysvětluje šéf vývoje tuzemskéhoEatonu
Janík. „VRoztokáchprotonynívyvíjímeelektronicky
řízené vypínání válců, které taková teplotní omezení
nemá,“ říká dále.
Zmenšovánímotorůsezačínádotýkat inákladních

vozůsdieselovýmpohonem.Těžkotonážní auta sipři
brzděnípomáhají takzvanoumotorovoubrzdouovlá‑
danou pootevíráním výfukového ventilu. Účinnost
motorovébrzdyovšemsnižšímobjememmotorukle‑
sá. „Právěproto tuvyvíjíme i ventilové rozvody, které
umožní získat dostatečnou brzdnou sílu i s menšími
motory,“ vysvětluje Janík.

Zkoumání plazmatumá zdokonalit jističe
ProEaton je tradičně významná také výroba zařízení
do elektroinstalací, jako jsou jističe nebo rozvaděče,
jimiž Američané konkurují třeba německému Sie‑
mensu. V roztockémvývojovémcentru rozvíjejí také
chytrou obloukovou ochranu. Ta se montuje do roz‑
vaděčů a v případě jiskření předchází rizikůmpožárů
v rodinných domech.
Klasické jističeapojistkyodpojíproudvechvíli, kdy

velektrickémobvodudocházíkpřetížení čikezkratu.
Proud v síti ovšemmůže dosahovat běžných hodnot,
i když je třeba na kabelu od lednice porušena izolace
a vodivý drát se v danémmístě přehřívá. V takovém
případěani jistič či pojistkanepomohou.Eatonproto
zkonstruoval zmíněnou obloukovou ochranu, která
takovou situaci umí řešit.
„V zařízení v podobě krabičky jsou senzory, které

snímají charakteristiky proudu a napětí. Mikročip
s nahraným řídicím softwarem se rozhoduje, zda je
v obvodu elektrický oblouk, či ne, a podle toho pak
reaguje,“ vysvětlujevývojářkaMichaelaFendrychová.
TakovoukrabičkuEatondodávápředevšímdomác‑

nostemvUSA,kdesepodobnázařízenímusízezákona
montovat donových elektroinstalací. Na stavbu ame‑

rickýchdomůsetypickypoužívádřevoarůzná lepidla.
Riziko požárů je tam proto větší než v Evropě. „V Ev‑
ropskéunii jetatopovinnostzatímjenvNěmecku,kde
seobloukovéochranymusí instalovattřebadoobjektů
školek či nemocnic,“ zmiňuje Fendrychová.
Eaton s tímto zařízenímpřišel už před 25 lety, neu‑

stálehoale rozvíjí.Úkolemroztockýchvýzkumníků je
tak řídicí softwareupravovat. „Před 15 lety jsmedoma
používali klasické žárovky, dnes to jsouzejménaLED
diody. Jejich chování v obvodu je ale odlišné, a proto
na tovevývoji obloukovéochranymusímereagovat,“
dodává vývojářka.
VtomtopřípaděčeskýEatonnavazujenaprácikole‑

gůze zahraničí.Voblasti elektrotechniky sealemůže
pochlubit i vlastním základním výzkumem. Ten se
týká zkoumání fyziky plazmatu.
Plazma jepopevných látkách, kapalináchaplynech

čtvrtéskupenstvíhmoty.Člověksi ji typickypředstaví
jako blesk či elektrický oblouk. V Roztokách plazmu
zkoumají proto, aby mohli zdokonalit vyráběné jis‑
tiče. „Výboje plazmatu je ovšem velmi obtížné měřit.
Celývýboj trvátřiažčtyřimilisekundy,aabychombyli
schopni jehochovánívýpočetnězaznamenat,musíme
takkrátký jev rozdělitminimálněnamilion fází,“ zmi‑
ňuješéfcentraJaník.Dodává,ževýzkumnícivtakovém
případě potřebují velký výpočetní výkon i speciální
software schopný data z výzkumu zpracovat. Výsled‑
kemjejichprácebysevýhledověmohlstátnovýdesign
jističů,kterébudousvoukonstrukcívhodněji reagovat
na chování plazmatu, a tak byměly být spolehlivější.
NapodobnýchvýzkumnýchprojektechvRoztokách

pracuje kolem 140 vývojářů z 23 zemí. Ti si na pomoc
často berou kolegy z ČVUT, Vysoké školy chemicko‑
‑technologické nebo z brněnského VUT. Janík si ta‑
kovou spolupráci s akademickou sférou pochvaluje.
Oproti předešlým letům podle něj stát na vědu a vý‑
zkum vydává dostatek peněz. „Na druhou stranu je
ale problém nedostatek expertů, které vysoké školy
produkují,“ míní šéf evropského inovačního centra
Eatonu.

Jan Úšela
jan.usela@economia.cz

EATON
■ Americký strojírenský
a elektrotechnický koncern
vznikl v roce 1911. Založili
ho Joseph Eaton se svým
švagrem Henningem Taubem
a Viggem Torbensenem.

■ Eaton se zabývá
především výrobou
elektrotechniky pro firemní
zákazníky a domácnosti.
Vyrábí též hydraulické
či ventilové systémy
do automobilů či letadel
nebo se zabývá digitalizací
továren.

■ Vedle obchodní pobočky
má v Česku Eaton dvě to-
várny a své jediné evropské
inovační centrum v Rozto-
kách u Prahy (na obrázku).
V Chomutově firma vyrábí
klimatizace do osobních
automobilů, v Suchdole nad
Lužnicí se produkují jističe,
síťové chrániče nebo rozva-
děčové skříně.

■ Loni Eaton globálně utržil
21,6 miliardy dolarů. Na vědu
a výzkum firma vydala bez-
mála 600 milionů dolarů.

Foto: HN – Lukáš Oujeský, Eaton
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