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Zvolené cíle jsou postupně naplňovány. Jsou vyhledávány nové příležitosti ve výzkumu a vývoji i v hospodářských činnostech a samozřejmostí je kontinuální optimalizace nákladové struktury.
Za celkovým obrázkem vývoje VZLÚ v roce 2015 samozřejmě stojí také dobrý vývoj dceřiných společností
VZLU TECHNOLOGIES, a.s. a SERENUM, a.s., které ve třetím roce své existence ukázaly, že jejich založení a směrování bylo pro celou skupinu prospěšné. V závěru roku
2015 do skupiny VZLÚ přibyla další dceřiná společnost
– VZLU TEST, a.s., která vznikla vyčleněním, tzv. malého
zkušebnictví z útvaru Zkušební laboratoře.

Vážený akcionáři,
rok 2015 byl, stejně jako předcházející roky, pro VZLÚ
rokem velmi nestabilním a ekonomicky složitým. Prostředí výzkumu, vývoje a inovací bylo i nadále sužováno
absolutním nedostatkem veřejných soutěží, které jsou
jedním ze základních předpokladů stability a dlouhodobého rozvoje každé výzkumné organizace. Metodika
hodnocení výzkumných organizací i nadále přehlížela
aplikované výsledky, což je v přímém rozporu s vládními
prioritami. Všechny tyto objektivně nevhodné podmínky vedly v roce 2015 ke značnému propadu ostatních
provozních výnosů (dotací) společnosti, který se podařilo alespoň částečně vyrovnat růstem tržeb z hospodářských aktivit.
Na podporu efektivního a cíleného rozvoje výzkumné
organizace byl v roce 2015 zpracován Generel stavebního rozvoje, podporující logické a efektivní využití majetku společnosti, a Střednědobý plán do roku 2022, který
modeluje základní scénář ekonomického vývoje společnosti ve změněných podmínkách.

Vážený akcionáři,
Výzkumný a zkušební letecký ústav, a.s. patří k nejvýznamnějším průmyslově orientovaným výzkumným
organizacím v České republice. Díky těsné spolupráci
s obdobnými organizacemi v Evropě a díky mezinárodní odborné i obchodní spolupráci mohou zaměstnanci
VZLÚ pracovat v motivujícím a konkurenčním prostředí,
které prospívá rozvoji společnosti i jejich. Konečný prospěch z naší práce má bezesporu průmysl, a to hned několik jeho sektorů. Průmyslové firmy, se kterými spolupracujeme, pak dokládají prospěšnost VZLÚ uváděním
nových nebo inovovaných výrobků na trh, růstem obratu a zisku a v neposlední řadě také vytvářením nových
pracovních míst. VZLÚ je hrdý na to, že může průmyslu poskytovat kvalitní odbornou podporu, založenou
na dlouhodobém a cíleném rozvoji know-how v těch
nejnáročnějších inženýrských disciplínách.

Ing. Josef Kašpar
předseda představenstva a generální ředitel
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profil společnosti

Výzkumný a zkušební letecký ústav, a.s. (dále jen VZLÚ) se sídlem Praha-Letňany, Beranových 130, PSČ 199 05 je akciovou
společností, která byla zapsána dne 2. ledna 1991 v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 446, IČ:
00010669, DIČ: CZ00010669. Základní kapitál společnosti činil k 31. prosinci 2015 750 968 000,- Kč. Veškeré akcie společnosti
vlastní Česká republika - Ministerstvo financí (100 %).
K 31.12.2015 vlastnil VZLÚ 100% podíl na základním kapitálu svých tří dceřiných společností - VZLU TECHNOLOGIES, a.s.
se sídlem Beranových 130, 199 00 Praha 9-Letňany, IČ 29146241 a SERENUM, a.s. se sídlem Beranových 130, 199 00 Praha
9-Letňany, IČ 01438875 a VZLU TEST, a.s. se sídlem Beranových 130, 199 00 Praha 9 - Letňany, IČ 04521820.

VZLÚ je výzkumnou organizací, jejímž hlavním posláním a pracovní náplní je, v souladu s evropským Rámcem pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací a zákonem č. 130/2002 Sb., provádět základní výzkum, aplikovaný výzkum a experimentální
vývoj a šířit jejich výsledky prostřednictvím výuky, publikování
nebo převodu technologií do praxe. Zisk společnosti je zpětně
investován do těchto činností, do šíření jejich výsledků nebo
do výuky. Žádný podnik nemá přednostní přístup k výzkumným
kapacitám VZLÚ ani k výsledkům jeho výzkumu a vývoje. VZLÚ
provádí, v souladu s Rámcem, také hospodářské činnosti, mezi
které patří zejména vývoj, projektování a zkoušky letecké techniky, testování, měření, analýzy, poradenství a provoz Vědeckotechnického parku.
VZLÚ využívá své multidisciplinární znalosti z oboru letectví a kosmonautiky také pro práce v oblasti
pozemních dopravních prostředků, v energetice,
ve stavebnictví, v obranném průmyslu i v oblasti
bezpečnostních technologií.
VZLÚ udržuje úzké a aktivní vztahy s obdobnými
organizacemi ve světě (prostřednictvím Mezinárodního fóra leteckého výzkumu IFAR), v Evropě
(prostřednictvím Evropské asociace leteckých výzkumných ústavů EREA - generální ředitel VZLÚ byl
v letech 2014-2015 prezidentem této asociace) i v ČR
(prostřednictvím Asociace výzkumných organizací
AVO). Své aplikační zaměření VZLÚ potvrzuje aktivitami v průmyslových asociacích - Evropské asociaci
leteckého, obranného a kosmického průmyslu ASD
a v Asociaci leteckých výrobců ČR (generální ředitel
VZLÚ je v současnosti prezidentem této asociace).

VZLÚ má certifikovaný systém řízení kvality dle ISO 9001 a je
držitelem řady oprávnění, osvědčení a certifikátů prokazujících
vysokou kvalitu činností společnosti.
VZLÚ věnuje zvláštní pozornost i péči o životní prostředí, i když
povahou své činnosti neprodukuje významné množství odpadu a nebezpečných látek. V roce 2015 nebyly zaznamenány žádné havárie s environmentálními dopady. V oblasti péče o životní
prostředí jsou dodržovány zákony a zaměstnanci jsou soustavně vedeni ke zlepšování péče o životní prostředí.
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orgány společnosti a management

představenstvo:

dozorčí rada:

• Ing. Josef Kašpar
předseda představenstva
a generální ředitel

• JUDr. Petr Matoušek
člen dozorčí rady

• Ing. Viktor Kučera
místopředseda představenstva
a technický ředitel
• Ing. Zbyněk Šedivý, Ph.D.
člen představenstva

orgány společnosti a management
organizační struktura:

Představenstvo

Generální ředitel

Vědeckotechnický park

Správní útvary
Technický ředitel
Produktivní útvary

Aerodynamika

Pevnost konstrukcí

Kompozitní technologie

Motory
Zkušební laboratoře

střední management:

Ing. Miroslav Valeš, Ph.D
Zkušební laboratoře

Ing. Matěj Hraška, Ph.D.
Kompozitní technologie

Ing. Jiří Fiala
Aerodynamika

Ing. Josef Jironč
Pevnost konstrukcí

Kateřina Žáková, Dis
Kvalita a metrologie

Jitka Kuhnová
Nákup

Ing. Václav Čermák
Informační technologie

Ing. Jan Kubata
Motory

Ing. Karel Paiger, MBA
Projekty a zakázky

Mgr. Markéta Bouzková
Lidské zdroje a právní

Ing. Marie Círusová
Ekonomika

Tomáš Vodrážka
Vědeckotechnický park
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lidské zdroje
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Výzkumný a zkušební letecký ústav, a.s. k 31.12.2015 zaměstnával 217 zaměstnanců v pracovním poměru, což znamenalo
drobné meziroční snížení oproti předcházejícímu roku. V průběhu posledních pěti let se počet zaměstnanců pohybuje dlouhodobě na obdobné úrovni, což dokládá níže uvedený graf. Část
zaměstnanců VZLÚ přešla již v roce 2013 do dceřiných společností SERENUM, a.s. a VZLÚ TECHNOLOGIES, a.s. V roce 2015 byla
založena nová dceřiná společnost, do níž k přelomu roku 2015
byla převedena další skupina zaměstnanců. Celkový počet zaměstnanců ve skupině však zůstává na stabilní úrovni.
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Rozložení věkové struktury zaměstnanců je rovnoměrné, přičemž nejpočetněji je zastoupena skupina zaměstnanců ve věku
31-40 let, což je velmi pozitivním trendem. Vysoký počet zaměstnanců této skupiny tvoří odborní pracovníci výzkumu a vývoje, kteří započali svou profesní dráhu ve VZLÚ bezprostředně
po ukončení studia. Další věkově nejvíce zastoupené skupiny
zaměstnanců jsou 41-50 a 51-60 let, což zaručuje kontinuitu předávání odborných znalostí a zkušeností. Vzdělanostní struktura
zaměstnanců VZLÚ je na velmi kvalitní úrovni. Přispívá k tomu
2012
2013

SERENUM

VZLU

2013

2014

2014

2015

2015

zejména množství externích i interních školení, účast na vnitrostátních i zahraničních konferencích a zvyšování úrovně vzdělání
vlastní iniciativou samotných zaměstnanců. V průběhu pracovněprávního vztahu k VZLÚ si významné procento zaměstnanců
zvýšilo vzdělání na úroveň vysokoškolskou či vědeckou. V roce
2015 měl VZLÚ 57 % zaměstnanců s vysokoškolským vzděláním,
z čehož ještě 12 % má vyšší vědeckou úroveň. Společnost velmi
oceňuje přístup mladé generace ke zvyšování vzdělání, podporuje získávání nových vědeckých poznatků a přístupů. Takto
se vytváří a formuje nová generace výzkumných a vývojových
pracovníků, která má do budoucna nosný charakter právě pro
organizaci výzkumného zaměření. Společnost připravuje nový
vzdělávací plán, který by měl přinést rozšíření kompetencí nejen
klíčovým zaměstnancům, ale též rozšíření znalostí a dovedností
širšímu spektru odborníků napříč společností.
V roce 2015 pokračoval další cyklus manažerského vzdělávání,
který rozšířil manažerům znalosti z dalších oblastí, které jsou
stěžejní pro výkon jejich náročné práce. Jednalo se rozšíření manažerských a prezentačních dovedností.

41 - 50 let
51 - 60 let
61 - a více
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Vzdělanostní struktura zaměstnanců VZLU je na velmi kvalitní úrovni. Přispívá
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dále i v roce 2015
podporovala
zaměstnaneckých akce a be200,00
průlom do oblasti firemní kultury. Všichni zaměstnanci byli s Etickým kodexem
Vědecké
nefity, které pomáhají
udržet
tento
trend.interaktivně
Nadále úspěšně
po- jeho poslání.
VZLÚV i roce
v roce
2015 podporoval uzavírání alternativních praseznámeni
a měli
možnost
prodiskutovat
2015
pokračoval v implementaci tohoto předpisu nejvyšší firemní priority do běžné
kračuje vědeckáVZLU
soutěž
O cenu Ing. Jana Kašpara, fotosoutěž
covních úvazků, čímž umožňuje zejména lepší
sladění soupraxe zaměstnanců.
150,00
VZLÚ čočkami zaměstnanců, sportovní soutěže či předvánoční
kromého a pracovního života žen s malými dětmi a studentů
setkání zaměstnanců. I aktivity tohoto typu přispívají k vydoktorského studia.
100,00
tváření kvalitní firemní kultury, což se pak projevuje ve formě
dobré firemní komunikace. VZLÚ nadále pokračuje v oblasti
V roce 2014 společnost přijala stěžejní interní předpis Etického
50,00 Všichni
lidských zdrojů v nastavené politice a promítá nové trendy
kodexu, který přinesl průlom do oblasti firemní kultury.
do této oblasti. Je si vědom vysokého vědomostního potenzaměstnanci byli s Etickým kodexem seznámeni a měli možnost
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kračoval v implementaci tohoto předpisu nejvyšší firemní prio- 2009
část prostředků ze svého rozpočtu tak, aby byl vyhledávaným
rity do běžné praxe zaměstnanců.
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ekonomická situaceEKONOMICKÁ
a výsledky hospodaření
SITUACE A VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ

Výzkumný a zkušební letecký ústav, a.s. v roce 2015 vykázal celkový zisk ve výši 6 685 tis. Kč
Výzkumný
a zkušební
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ústav,dosaženo
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zisk ve výši 6 685 tis. Kč
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po zdanění.
Tohoto
hospodářského
výsledku
bylo plynoucím
dosaženo
díky pokračujícímu
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příjmům
plynoucím
z hospodářské
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a
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vnapř.
roce
2015dotace
k nejvýznamnějším
společnosti
DOOSAN nebo
ŠKODAFactoria
POWER,Etsia
Aircraft
zákazníků
patřily
v roce 2015
nebo
vozní výnosy)Industries
poskytnuté
naEVEKTOR.
řešení
projektů
výzkumu,
vývojek nejvýznamnějším společnosti DOOSAN ŠKODA POWER, Aircraft
Industries
nebo EVEKTOR.
a inovací ze zdrojů Ministerstva školství,
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Finanční hospodářský výsledek je v roce 2015 kladný, přesto však jeho výši negativně ovlivnil
Ministerstva průmyslu a obchodu, Technologické agentury ČR
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ekonomické ukazatele

v

Ekonomický vývoj společnosti je pozitivní, což dokladuje
trvalý růst vlastního kapitálu. Celkový objem aktiv a pasiv
společnosti se snížil, což je především způsobeno snížením
krátkodobých pohledávek a závazků v podobě úbytku přiznaných dotací na příští období. Pokles pohledávek a závazků pozitivně ovlivňuje poměrové ukazatele. V roce 2015 byla
založena další dceřiná společnosti. V rozvaze se tato skutečnost projevila nárůstem dlouhodobého majetku a poklesem

2011

krátkodobého finančního majetku. Celkové investice do
dlouhodobého majetku činily 23 mil. Kč. Společnost vykazuje dlouhodobě zisk. Záporná přidaná hodnota v předcházejících letech je způsobena financováním výzkumné činnosti
společnosti formou dotací, která se sice projevuje v provozním hospodářském výsledku, ale mimo přidanou hodnotu.
Od roku 2013 došlo k výraznému nárůstu výkonů z hospodářské činnosti, takže přidaná hodnota je kladná.
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výzkum a vývoj
Výzkum a vývoj je hlavní nosnou činností společnosti. Prostřednictvím nezávislého výzkumu a vývoje
a také prostřednictvím řešení národních i evropských účelových projektů výzkumu a vývoje VZLÚ
přispívá k rozvoji konkurenceschopnosti českého i evropského leteckého a kosmického průmyslu
i dalších průmyslových odvětví.

nezávislý výzkum a vývoj

národní účelové projekty

V roce 2015 byla VZLÚ poskytována institucionální podpora
na rozvoj výzkumné organizace ze zdrojů Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. VZLÚ využil tuto podporu k řešení projektů
nezávislého výzkumu a vývoje, které pokrývaly významná témata z oblasti letectví, vesmírných technologií, stavebnictví,
energetiky, materiálového inženýrství, kompozitních technologií a speciálních materiálů. Úspěšně proběhla kontrola plnění podmínek užití institucionální podpory za rok 2014 provedená poskytovatelem.

Oblast účelově financovaného výzkumu a vývoje byla rozvíjena
především ve spolupráci s průmyslovými podniky. V rámci specifických programů podporovaných Ministerstvem průmyslu
a obchodu, Technologickou agenturou České republiky, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstvem vnitra
byly v roce 2015 řešeny ve VZLÚ zejména následující projekty:

• Zvýšení spolehlivosti vysokých tenkostěnných betonových a zděných konstrukcí při klimatických zatíženích
V roce 2015 bylo provedeno vyhodnocení a aerodynamická
analýza. Data získaná PIV měřením byla zároveň porovnána s výsledky numerických simulací. Mezi věžemi je proud
urychlen cca o 10 % v porovnání s rychlostí nerozrušeného
proudu ve stejné výšce.

• Lokomotivní celky
Byla realizována instrumentace funkčního vzorku kabiny
a její testování a byly změřeny teplotní charakteristiky pro
různé režimy vytápění a porovnány se simulovanými průběhy, které vzešly z CFD výpočtů na upravené geometrie kabiny. Z porovnání je patrné, že numerický model je oproti skutečnosti konzervativnější, tedy že instrumentovaná kabina
má relativně lepší parametry než předpokládá výpočet.

• Projekt Ministerstva vnitra ČR SCENT
byl v roce 2015 úspěšně dokončen; byla vyvinuta softwarová
aplikace modelující šíření plynů v zájmové lokalitě.

• Pokročilé křídlo letounu AJT
V projektu VZLÚ řešil ve spolupráci s příjemcem Aero Vodochody a.s. křídlo moderního cvičného proudového letounu.
Měření modelu nového transsonického profilu AJT2 proběhlo v nízkorychlostním tunelu VZLÚ 3mLSWT. Studovány byly
zejména účinky různých poloh Fowlerovy vztlakové klapky
PN-02 navržené ve VZLÚ.
Měření tlumicích derivací modelu letounu AJT bylo uskutečněno v nízkorychlostním tunelu VZLÚ 3mLSWT. Cílem bylo
získání nových aerodynamických podkladů pro výpočty letových vlastností letounu.

1

1. Úplav bezprostředně za chladící věží

Byla provedena úvodní statická pevnostní zkouška do provozního zatížení a po úpravách zkušebního kusu byla zahájena únavová zkouška. Do konce roku byl nasimulován jeden
únavový život nového křídla.
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výzkum a vývoj

6
2

6. Sestavený výchozí stupeň na zkušebním stavu VZLÚ, Oběžné kolo
na zkušebním stavu VZLÚ.

2. Proud mezi chladicími věžemi

5

5. Pevnostní zkouška křídla letounu AJT

3

3. Měření teplotního rozložení v kabině

7

7.Návrh a realizace zařízení umožňující variantní studium vlivu vstupních charakteristik proudu
do axiálního turbínového stupně na zkušebním stavu VZLÚ.

4

4. Měření modelu nového transsonického profilu AJT2

5

5. Měření modelu letounu AJT v aerodynamickém tunelu

• Výzkum a vývoj malorozměrového turbínového stupně
Tento projekt byl oproti předchozímu plánu prodloužen o půl
roku a byl tedy řešen i v prvním pololetí roku 2015. Jednalo
se o spolupráci na vývoji efektivnějšího axiálního turbínového stupně PBS Energo, s.r.o. pro využití v parních turbínách
nižších výkonů. Práce obsahovaly zejména experimentální
ověření návrhu optimalizovaného stupně. Projekt byl úspěšně obhájen na TAČR dne 15. 10. 2015. Po ukončení tohoto
projektu je plánováno pokračovat ve spolupráci ve vývoji
s firmou PBS Energo, s.r.o na bázi smluvního výzkumu.

• Výzkum proudění ve vícestupňovém uspořádání axiálních turbínových stupňů
V tomto projektu je řešena problematiky vícestupňového
uspořádání, tedy vzájemná interakce mezi jednotlivými
stupni. Z počátku jsou řešeny vlivy vstupních podmínek
proudění do axiálního turbínového stupně – tloušťka
a charakter mezní vrstvy na tvorbu sekundárních struktur
ve stupni a změna vstupní turbulence na celkové ztráty
turbínového stupně. Bylo navrženo a vyrobeno variabilní
zařízení, které je schopno tyto jevy vytvářen a kvantifikovat
měřící aparaturou. V roce 2015 proběhl podrobný experimentální výzkum za spolupráce ÚT AVČR s měřením turbulence ve vstupní části, za rozváděcím i oběžným kolem. Dále
pak byly provedeny práce na 1,5 stupňovém uspořádání,
na kterém bude výzkum pokračovat v roce 2016. Paralelně
probíhá výzkum na lineárních mřížích pro studium parametrů pro návrhové modely Doosan Škoda Power.

• Projekt MOSTA
příjemce Aircraft Industries, podíl na vývoji inovovaného
letounu L 410NG (nová generace). Ve VZLÚ pokračovaly
práce, zejména VaV strukturálních témat.

• Projekt MISTRAL
příjemce EVEKTOR, pokračování vývoje letounu EV-55M.
V roce 2015 pokračovalo řešení dalších strukturálních témat.

• Projekt KC390
příjemce Aero Vodochody, pevná náběžná hrana křídla
transportního letounu Embraer KC390. Pokračovala spolupráce formou poskytování výpočtových kapacit včetně
příslušných programových prostředků. Byly také provedeny experimentálně výzkumné práce tzv. track canister tlakovými testy simulující havarijní případy v oblasti palivové
nádrže a také statické ověření pevnosti náběžných žeber

křídla č. 1 a 9, které slouží pro uložení vztlakové mechanizace na náběžné hraně křídla KC390. Konstrukční návrhy
uchycení pro zkoušky byly pevnostně ověřeny pomocí
MKP analýz.

• Projekt SIGMA
příjemce Honeywell International, s.r.o., integrace SHM
(Structural Health Monitoring) do údržby letadla je aplikována na vývoj, testování a implementaci SHM systému pro
monitorování obtížně přístupných částí draku letounu L-410NG konstruovaného dle filosofie Damage Tolerance.
VZLÚ se zejména podílel na definování únavových vlastností a charakteristik v souladu s leteckými předpisy a MMPDS
včetně realizace experimentů, vyhodnocení a analýzy dat,
stanovení růstových křivek únavových trhlin s využitím PZT
(Honeywell) a senzorů akustické emise (VZLÚ). Byly aplikovány drátkové senzory vyvinuté ve VZLÚ pro detekci trhlin
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a vyhodnocena jejich účinnost. Tyto technologie byly ověřovány při zkouškách velkého integrálního frézovaného panelu
křídla L410NG pro stanovení růstových křivek šíření trhlin.
13

• Projekt LLV - Termoplasty
(celým názvem Výzkum a vývoj moderních technologií výroby dílů a nových aplikací z high performance kompozitů
s termoplastovou matricí) – příjemce Letov letecká výroba
s.r.o. VZLÚ se podílel na numerické optimalizaci návrhu
konstrukčního dílu „Intercostal“ za účelem redukce hmotnosti a zvýšení životnosti. Rovněž byla navržena metodika
pevnostního průkazu a realizována experimentální validace výpočtů včetně bezkontaktního měření deformací.
V rámci experimentálně výzkumných prací byl stanoven
vliv zatěžovací frekvence na únavové chování složitého dílu
s proměnnou tloušťkou vyrobeného z moderních termoplastických kompozitů.

13. Zobrazení hlavních napětí přes
všechny laminy – SW ABAQUS

14. Ověření návrhu přípravku na MKP modelu a fyzické uspořádání
zkoušky termoplasického
dílu „Intercostal“

11

11. Nýtovaný vzorek se snímači PZT

• Projekt KOMOKO - Stavebnicový systém mostních
konstrukcí z pokročilých kompozitních materiálů

14

Cílem projektu bylo vyvinout stavebnicový systém mostních
konstrukcí z pokročilých kompozitních materiálů, který svými vlastnostmi eliminuje některé nevýhody stávajících konstrukcí z tradičních materiálů jako je beton a ocel a zároveň
přinese nové užitné vlastnosti. Navržená koncepce umožnila
vytvoření prakticky bezúdržbového, výrazně lehčího a variabilního mostního systému na principu částečně sendvičové
konstrukce ze sklolaminátových pultruzních profilů. V polovině roku 2015 byla provedena statická zkouška použitelnosti
a únosnosti kompozitní lávky, která prokázala správnost použité koncepce a úspěšně završila tří leté úsilí všech řešitelů
projektu.

12. Integrální panel křídla na 1MN stroji

12

10

10. Pevnostní kontrola MKP přípravku
pro zkoušku Track box č.1

15

• Integrace kompozitních materiálů do konstrukce
malého dopravního letounu
Projekt je zaměřen na uplatnění moderních kompozitních
materiálů při inovaci letounu L410NG. Využití progresivních
materiálů a technologií zásadně přispěje ke snížení výrobních nákladů a hmotnosti těch částí konstrukce, které obsahují velký počet dílů a spojů, případně jsou náročné na postupové operace. Činnost VZLÚ byla v roce 2015 zaměřena
na asistenci při úspěšné zástavbě kompozitních dílů vyrobených v roce 2014.

8

8. Tlaková zkouška track canisteru

9

9. Track box č. 1 na statickém ověření

• Komplexní cenově dostupný řídicí systém leteckých
motorů
Projekt byl ukončen v roce 2015. VZLU byl v tomto projektu
v roli spoluřešitele odpovědného za vývoj hydromechanické
zálohy palivového systému. V rámci tohoto úkolu byly dokon-

15. Zástavba prototypu kompozitní
motorové gondoly na křídlo letounu
L-410NG

čeny hydrodynamické modely a byla ověřena jejich funkčnost. Výsledky výzkumu byly předány hlavnímu příjemci projektu (UNIS, a.s.), kde došlo ke konstrukčnímu zpracování.

• Experimentální ověření kosmických výrobků a technologií na nanosatelitu VZLUSAT-1
Projekt je zaměřen na vývoj, výrobu, kvalifikaci a experimentální ověření výrobků/technologií průmyslových partnerů na oběžné dráze Země (tzv. IOD – In Orbit Demonstration). Jedná se o výrobky: Radiačně odolný kompozitový
housing elektroniky se zvýšenou tepelnou vodivostí, Solární
panel na kompozitovém podkladu, Pole dutých koutových
odražečů na kompozitové bázi a Senzory vnějšího prostředí. Ověření bude provedeno na nanosatelitu typu CubeSat
vyvíjeného v rámci VZLÚ. V roce 2015 byl sestaven letový
model, který bude vynesen na oběžnou dráhu Země.
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• Širokoúhlý systém pro rentgenové zobrazování
s detektorem Timepix

• Vývoj technologií povrchových úprav s nízkou mírou
navodíkování

Projekt je zaměřen na ověření nového optického širokoúhlého systému typu „račí oko“ s multifóliovou optikou (MFO)
ve vesmíru v rámci mise QB50 na nanosatelitu VZLUSAT-1.
Optický systém je součástí miniaturizovaného rentgenového dalekohledu. Detektorem dalekohledu je detektor Timepix v kombinaci s MFO pro energii rentgenového záření
3-30 keV. Součástí projektu je i přenos dat typu fotografie
z pixelového senzoru nanosatelitu za pomoci přijímací
a vysílací stanice ZČU v Plzni. V roce 2015 byl celý systém
dalekohledu experimentálně ověřen ve vakuovém tunelu.
Ověřené díly by sestaveny do letového kusu nanosatelitu
VZLUSAT-1.

Projekt byl řešen ve spolupráci s Czech Airlines Technics, FS
ČVUT a firmou Pragochema. Cílem projektu byl vývoj nových technologií povrchových úprav s nízkou mírou navodíkování základního materiálu. Ve VZLU byly prováděny experimentální činnosti zaměřené na nový typ inhibitoru pro
moření a dále nový typ zinkovací lázně, zahrnující mj. elektrochemická měření účinnosti lázní, experimenty zaměřené
na zkoumání lomových struktur elektronovým mikroskopem
a na únavové vlastnosti materiálů zjišťované prostřednictvím
pulzátoru cyklického napětí. Výstupem uvedených činností
byly mj. ověřené funkční vzorky nového mořícího inibitoru
a nové slabě kyselé zinkovací lázně. Dosažené výsledky tvoří
předstupeň budoucí komercializace a využití výsledků v přímé průmyslové praxi.

• Vývoj spalovacího systému malého turbínového motoru
na alternativní paliva
V roce 2015 byly provedeny zkoušky palivového systému pro
alternativní paliva. V rámci projektu byly vyvinuty CFD modely druhé generace, které plně respektují vlastnosti nově
uvažovaných paliv (motorová nafta s biosložkou, syntetická
nafta na bázi rostlinných olejů). Ve spolupráci s VUT a PBS byla
navržena a vyrobena tryska, která má při použití motorové
nafty lepší charakteristiky než originální palivová tryska. Došlo k zásadní optimalizaci CFD řešiče pro predikci sazí uvnitř
spalovací komory.

21. Simulace proudění v interiéru vozidla

20

20. Tlaková špička na čele vozu

21

16. Porovnání vlivu a účinnosti nového mořícího inhibitoru
17. Engineering Qualification Model nanosatelitu
18. Zkouška motoru TJ100 s motorovou naftou v rámci 		
projektu VTMAP
19. Širokoúhlý systém pro rentgenové zobrazování

v projektu se VZLÚ zapojil do prací na pracovních balíčcích
Skříně a karosérie, Interiéry vozidel a Vzájemné účinky vozidla a okolí. Byla zpracována metodika výpočtu kompozitních
konstrukcí, bylo výpočetně zkoumáno proudění v interiéru
vozidel v kanálech klimatizační soustavy a byl vypracován
metodický postup pro návrh soustavy větrání prostoru pro
cestující. Dále byl výpočetně studován vznik tlakových špiček
na čele vozu a vznik poryvů v úplavu soupravy.

• Centrum výzkumu povrchových úprav
Centrum pokračovalo v roce 2015 druhým rokem ve své činnosti. VZLÚ je zapojeno ve 4 pracovních balíčcích (management, všeobecné strojírenství, letecký průmysl, podpůrné
technologie a zkušebnictví), přičemž v rámci pracovního baličku WP3 Letecký průmysl figuruje jako leader.
Byly realizovány vývojové a experimentální činnosti v aktivitách zaměřených na vývoj povlaků se zlepšenou protikorozní
odolností a nízkým VOC, na vývoj nátěrů pro integrální palivové nádrže, a na UV vytvrditelné povlaky pro letectví.
Dále probíhaly práce v oblasti tvorby metodik přípravy vzorků
a jejich ověření, testování termochromických barev a aplikace
elektrochemických metod pro hodnocení povlaků.

16

• Výzkumné centrum pokročilých leteckých konstrukcí

17

22. Zkoušky erozní odolnosti

• Centrum kompetence drážních vozidel

18

19

příjemce Vysoké učení technické v Brně. Jedná se o nový
projekt zahájený v roce 2015, jehož hlavním cílem je rozvoj
účinné spolupráce mezi leteckými finalisty, subdodavateli, výzkumnými organizacemi a vysokými školami v oblasti vývoje,
výroby, optimalizace, zavádění nových technologií a zvyšování užitných vlastností vyvíjených letadel a jejich částí. VZLÚ se
v části kompozitních konstrukcí na řešení podílel analýzami
v oblasti definice vnějších objektů ohrožujících vzduchovody
motoru a příslušnými předpisovými požadavky, analýzami
v oblasti akustického zatěžování konstrukce, na výběru kompozitního materiálu s ohledem na jeho odolnost rázovým
poškozením. V části kovových konstrukcí zpracoval VZLÚ analýzy v oblasti výběru dostupných Al-slitin pro výrobu draků

22

23

23. Přítlačná cela pro
hodnocení nátěrů

s vhodnými charakteristikami damage tolerance a také návrh
vhodných nedestruktivních metod pro kontrolu frézovaných
integrálních panelů.

• Pokračoval projekt podpory Velkých infrastruktur, získaný v roce 2012.
V roce 2015 byl na základě veřejné zakázky instalován a uveden do provozu systém chlazení aerodynamického tunelu
3mLSWT. Systém chlazení se sestává z kompresorových jednotek, nádoby na chladící vodu, chladiče a venkovních výměníků. Pro napájení systému chlazení byla provedena výstavba
nového přípojného místa elektrické energie – rozvodny napájení systému chlazení s transformátorem, VN vypínačem a měřicí technikou.

32

výroční zpráva 2015

výzkumný a zkušební letecký ústav, a.s.

výzkumný a zkušební letecký ústav, a.s.

výroční zpráva 2015

33

výzkum a vývoj
V rámci integrace systému chlazení aerodynamického tunelu
byl vytvořen systém vzdáleného řízení z měřící kabiny aerodynamického tunelu. Byly dosaženy a překročeny všechny
parametry, které byly předmětem veřejné zakázky na chlazení
aerodynamického tunelu. Po absolvování zkušebního provozu lze konstatovat, aerodynamický tunel dosahuje špičkových
parametrů ve srovnání s aerodynamickými tunely srovnatelné
kategorie. Stává se tak moderní výzkumnou základnou v oboru
aerodynamiky v České republice.

Následující obrázek ukazuje, jak se změnil výkon a kvalita aerodynamického tunelu před obnovou vůči cílovému stavu po obnově. Cílové parametry aerodynamického tunelu 3mLSWT jsou
následující: V části modernizace experimentálního vybavení
byla pořízena rychlá pětiotvorová sonda pro měření turbulence v aerodynamickém tunelu 3mLSWT a stroboskopická lampa
pro laserový systém, která významně rozšiřuje možnosti použití
stávajícího PIV (Particle image velocimetry) systému.

26. Bezkontaktní měření deformací
motorové kapoty při zatížení 200N

26

27. Zkušební stand pro zkoušky segmentů spalovacích komor v rámci
projektu ESPOSA

28

27

28. FE model motoru TP100
s třílistou tlačnou vrtulí

24

24. Vysunutý chladič aerodynamického
tunelu o průměru 6m
25. Venkovní jednotky výměníků

Ukázalo se, že tyto trysky jsou do jisté míry schopné nahradit
ztrátu vztlaku způsobenou integrací moderního motoru s velikým obtokovým poměrem. Dále bylo aplikováno pulzní vyfukování v oblasti konce křídla pro zlepšení aerodynamických
charakteristik v nenávrhových režimech. Posledním zkoumaným tématem jsou numerické simulace střídavého vyfukování pro řízení cirkulace kolem profilu křídla. Byly provedeny
pevnostní analýzy Kruegerovy klapky a jejích mechanismů,
zejména pak dynamickými výpočty a simulacemi střetu
s ptáky. Uvedené výpočty vyústily rovněž v návrh uchycení
demonstrátoru pro další výzkumnou činnost v oblasti odolnosti Kruegerovy klapky vůči střetu s letícími ptáky i ledovými kroupami.

• ESWIRP
Výsledky projektu ESWIRP byly prezentovány na mezinárodních konferencích. Odladěná metodologie využívající modální analýzu pro výpočet deformace modelu během CFD
výpočtů aerodynamických charakteristik bude použita při
simulacích, kde není zanedbatelný poměr dynamického tlaku
a tuhosti modelu. Uvažováním vlivu deformace modelu pod
aerodynamickým zatížením došlo ke zpřesnění jak lokálních
tak i integrálních charakteristik. Rovněž tak finální prohnutí
a zkroucení křídla pro jednotlivé úhly náběhů odpovídají naměřeným hodnotám.

25

Evropské účelové projekty
V oblasti evropského výzkumu a vývoje probíhalo řešení zejména následujících projektů:

• ESPOSA (Efficient Systems and Propulsion for Small
Aircraft)
Koordinátorem projektu je První Brněnská Strojírna Velká
Bíteš. VZLÚ řeší velmi širokou řadu témat jako např. vývoj
leteckého reduktoru pro motor BE1 (180kW), vývoj systému řízení typu FADEC, vytvoření virtuálního numerického
modelu soustavy turbovrtulového motoru TP-100, CFD simulace komory JETIS, Health monitoring systém atd. Dále
byla navržena metodika experimentálního ověření pevnostních vlastností kompozitní motorové kapoty s podporou optických bezkontaktních měření deformací a podrobnou aplikací NDT. Byla provedena řada materiálových
analýz, definovány statické i únavové vlastnosti vybraných
materiálů a spojů včetně vlivu prostředí.

• LEMCOTEC (Low Emissions Core-Engine Technologies)
V rámci projektu bylo navrženo a sestaveno zařízení pro experimentální ověření výpočtových modelů interních recirkulačních (IRC) kanálů v záběrníku odstředivého kompresoru.
Úkolem IRC kanálu je zvětšit protipumpážní rezervu kompresoru a tím tak rozšířit bezpečné provozní pásmo kompresoru. V roce 2015 proběhly zkoušky navržených úprav kanálů
na motoru se směrovou sondou.

• AFLoNext
V rámci projektu AFloNext pokračovaly na útvaru AER numerické simulace aktivního ovlivnění mezní vrstvy pomocí
vyfukování. Práce byly soustředěny na simulace trysky syntetizovaného proudu aplikované v oblasti přechodu křídla
a motorové gondoly. Byla vyvinuta okrajová podmínka umožňující simulovat tuto trysku. Dosažené výsledky budou použity pro stanovení a přípravu experimentu.

31

29

29. Konstrukční návrh uspořádaní
zkoušky nárazu ptáka na demonstrátoru projektu AFLONEXT

30

30. Vírová struktura v zájmové oblasti
31. Numerická simulace nárazu ptáka na Kruegerovu
klapku z kompozitních materiálů a analýza reakčních sil
v mechanismu ovládání pro různé scénáře simulace nárazu
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37. Porovnání rozsahu delaminace z experimentu
s numerickou simulací
32. Vliv deformace křídla na rozložení Cp a intenzitu rázové
vlny, tuhý model (vpravo) a nižší intenzita rázové vlny díky
menšímu lokálnímu zkroucení koncové části křídla (vlevo)

36
32

36. Lomová plocha delaminovaného materiálu
se samouzdravujícími kapslemi

37

33

Projekty Evropské kosmické agentury ESA

• CANAL
(CreAting NonconventionAl Laminates - NCL) – Cílem tohoto projektu je vyvinout nekonvenční laminátové konfigurace
používající metody pokládání suchých vláken (DFP) a zavedení nezbytných technologií do leteckého průmyslu i ostatních odvětví. VZLÚ je zapojen do experimentálního výzkumu
mechanických charakteristik materiálů (statických i dynamických). V oblasti numerických analýz byly provedeny predikce
únavového šíření delaminace. Dále probíhal návrh zkušebního standu pro tlakovou zkoušku aplikace materiálu NCL jako
integrálního kompozitového panelu s lomením.

33. Tuhostní a pevnostní kontrola přípravku VZLÚ
pro statickou a únavovou zkoušku náběžné hrany

• Mise EUCLID
Konstrukční návrh a kvalifikační zkoušky strukturálních panelů teleskopu EUCLID.

• Mise JUICE
Konstrukční návrh a kvalifikační zkoušky strukturálních stínících panelů.
Mezinárodní ocenění pro mladého výzkumníka - v r.
2015 byla udělena mladému pracovníkovi Pevnosti konstrukcí ing. Martinovi Kadlecovi, PhD. cena The Jaap Schijve Award udělovaná pod záštitou vydavatelství SPRINGER. Jde o cenu pro mladého výzkumného pracovníka,
který přinesl výjimečný přínos v oblasti únavy a Damage
Tolerance filosofii u leteckých technologií. Cena je pojmenována po význačném vědci p. Jaapu Schijvem a je sponzorována organizacemi The Dutch National Aerospace Laboratory (NLR) a Delft University of Technology (Nizozemí).
Výběr provádí mezinárodní komise na základě technického přínosu práce pracovníků mladších 35 let. Kandidáti
na cenu musí mít MSc nebo PhD vzdělání a musí publikovat v recenzovaných vědeckých časopisech.

• H2020 – Future Sky Safety (P7 - Mitigate risks of fire,
smoke and fumes)

35
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35. Náběžná hrana po střetu s ptáky

Výsledky projektu přispějí ke zvýšení bezpečnosti primárních
a sekundárních leteckých konstrukcí při expozici ohněm.
VZLÚ je zodpovědný za kvalifikační zkoušky progresivních
kompozitních materiálů pro interiérové panely dopravních
letounů.

34. Deformovatelná náběžná hrana se servomotorem

• SARISTU
(Smart Intelligent Airframe Structures) - VZLÚ se v závěrečném roce projektu podílel významným způsobem na experimentálním výzkumu statické pevnosti a vibračních charakteristikách wingletu s pohyblivou odtokovou ploškou,
dále experimentálními pracemi v oblasti výzkumu statické
a únavové pevnosti a funkčními zkouškami morfující náběžné hrany a rovněž výzkumem odolnosti náběžné hrany vůči
střetu s ptáky.

• BOPACS (Boltless assembling Of Primary Aerospace
Composite Structures)
VZLÚ se podílel na projektu vývojem metodik průkazu vlastností lepených spojů pro primární letecké konstrukce.

Byly realizovány koncepční návrhy, pevnostní analýzy, detailní konstrukce, výroba speciálních přípravků a ověření různých
variant řešení související s využitím WALS (Wide Single Lap
Shear) panelů pro certifikaci lepených spojů.
38. Konstrukční návrh
tlakové zkoušky panelu
s lomením

• IASS (Improving the Aircraft Safety by Self-Healing
Structure and Protecting Nanofillers )
VZLÚ se v tomto inovativním projektu účastnil práce v několika částech a jednu sám vede. Těžištěm byly analytické a experimentální práce v oblasti materiálového výzkumu včetně
evaluace vlivu prostředí, NDT a analýz vlivu obsahu výztuže
a pojiva, CNT (Carbon Nano Tube) a „samouzdravujících“
kapslí na pevnostní vlastnosti materiálu.
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hospodářská činnost
1. Pevnostní kontrola přípravků pro zkoušku hlavního podvozku AW139
1

VZLÚ pracoval v roce 2015 zejména na následujících projektech nových výrobků, a to
ve formě služeb zahrnujících výzkumné, vývojové a zkušební aktivity:
2

• Doosan Škoda Power - pokračování v dlouholeté spoluprá-

2. Zkouška sendvičového nosníku v ohybu

ci zejména na testování integrálních charakteristik nových návrhů přímých lopatkových mříží, testování modelů axiálních
turbínových stupňů, měření proudových polí za rozváděcím
a oběžným kolem. Měření a analýzy výsledků slouží vývojovému oddělení výrobního podniku k návrhům efektivních turbínových strojů. Dále byla pro DŠPW provedena kalibrace víceotvorové sondy pro měření za posledním stupněm turbín.

• THALES AVIONICS - proměření několika variant sondy celkového tlaku pro použití na bizz-jetech. Provední variantní
studie v aerodynamickém tunelu pro rozsah rychlostí M=0,3
– 0,9.

• Liebherr-Aerospace (Německo) - byly dokončeny práce
v oblasti experimentálního průkazu nohy hlavního podvozku
nové verze vrtulníku Agusta Westland AW139 a nově byla získána zakázka na staticko-únavové práce v oblasti experimentálního průkazu nohy příďového podvozku letounu M346 určeného pro pokročilý výcvik vojenských pilotů a lehčí bojové
úkoly. Stejně tak se podařilo získat zakázku na výzkum a ověřování modálních charakteristik podvozků letounu C919, které budou probíhat v roce 2016 přímo u zákazníka v Německu.

• ESA – EUCLID - útvar PK se podílel na materiálových zkouškách pro mechanické elementy sondy vybavené speciálním
teleskopem (Euclid). Dále byly provedeny zkoušky pro rozevírací rameno magnetometru sondy (MAG boom) a radiační
stínění sondy pomocí olověných plátů (Shielding). Zkoušenými materiály byly uhlíkové lamináty a sendviče s hliníkovou
voštinou vyrobené firmou 5M.

• GKN Aerospace Applied Composites (Švédsko), ASCO
Industries (Belgie) - pro GKN byla opakovaně experimentálně zjišťována odolnost části trupu velkého UAV proti střetům
s ptáky, pro ASCO jsou připraveny obdobné experimenty pro
Kruegerovu klapku

• Aircraft Industries - pokračovaly práce v oblasti materiálového výzkumu a stanovování materiálových charakteristik
a jejich vyhovění požadavkům norem a konstrukčním předpisům, v závěru roku byla provedena pozemní vibrační zkouška
letového prototypu v Kunovicích, byla provedena aktualizace
výpočtového modelu pro aeroelastické výpočty podle aktuálních dostupných podkladů a byly zahájeny konstrukční
a výrobní přípravy pro průkaz statické a únavové pevnosti
křídla a průkaz únavové pevnosti nohy hlavního podvozku
letounu L410 NG.

• Aero Vodochody Aerospace - dílčí výzkum v oblasti materiálových charakteristik a stanovení technologických vlivů
na únavové vlastnosti materiálu (tryskání) a pro řešení materiálových náhrad
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9. Test vnitnřní koroze výměníků

hospodářská činnost

9

• Kovolis Hedvikov- pokračovala spolupráce na vývoji a ex-

• EVEKTOR s.r.o. - pokračování výzkumně vývojových prací
v oblasti experimentálního statického průkazu trupu letounu EV-55 po náhradě zadní části trupu, experimentální
stanovení únavových charakteristik křídelních panelů, aeroelastické výpočty pro ověření vlivu konstrukčních změn
na letounu.

perimentálním ověření pevnosti odlitků pro automobilový
průmysl optimalizovaných pro využití inovativní technologie
tlakového lití tzv. rheocasting.

10

• Blanik Aircraft CZ s.r.o. - prováděly se výpočtové analýzy ze-

10. Vibrační test klima jednotky

sílení křídla pro obnovení provozu kluzáků L-13 a rovněž materiálový výzkum v oblasti náhrad pro obnovení výroby L-23.

4. Pozemní vibrační zkouška první letový prototyp L410NG

11. Mikrostruktura pájeného spoje Al
a Cu trubky ve výměníku tepla (příčný
řez, světelný mikroskop)

3

3. Makrostruktura výkovku předního závěsu kýlovky letounu L-410
(příčný řez, hliníková slitina ONZ 424206, světelný mikroskop)

11
4

6

5. Strukturální MKP model
L-410NG pro aeroelastické
výpočty

5

6. Přechodová zóna šíření
únavové trhliny a následného
statického porušení výkovku
předního závěsu kýlovky letounu L-410 při zkoušce únavy (lomová plocha, hliníková
slitina ONZ 424206, řádkovací
elektronový mikroskop)

• Inter Informatics (Elbit, Izrael) - pro velký UAV se pro-

• Faiveley Transport Lekov - zkoušky mechanické odol-

váděly pevnostní výpočty dynamických událostí (střety
s ptáky), které byly validovány rozsáhlými experimenty
na panelech z různých materiálů

nosti a klimatické a korozní zkoušky; výrobky pro drážní
a kolejová vozidla

• ÚZPLN (Úřad pro odborné zjišťování příčin leteckých
nehod) - pokračovala tradiční spolupráce formou různých
materiálových analýz, výpočtů a posuzování na vzorcích
letecké techniky z havárií či předpokladů k nim.

• USoL - vývoj elektromechanické vrtule pro bezpilotní le-

• Witte Nejdek - vibrační a klimaticko-korozní testy výrobků automobilové techniky

• Denso Manufacturing Czech - ibrační, klimatické, korozní a tlakové testy

• Valeo Výměníky Tepla nehod) - tlakové a korozní testy.

tadla

• VZLU Technologies - návrh kompozitních lopatek pro
aerodynamický tunel se zaměřením na automobilový průmysl

• Becker Avionics Polska (Polsko) - elektronické výrobky
pro letectví

• Société Trane S.A.S (Francie) - zkoušky výměníků a výparníků

• Jihostroj - zkoušky motorových komponentů v režimu
Fire-resistence dle požadavků FAA , vývoj hydrodynamických modelů řídících komponent

• Glass servis - výpočty proudění ve sklářských pecích
• MFF UK a ústav fyziky atmosféry AV ČR - Zkoušky v TV

8

komoře a na šokovém stole

8. Rázové zkoušky odlitků
7

7. Statická zkouška trupu EV-55
s náhradou zadní části trupu

• TÜV SÜD Czech s.r.o. - homologační zkoušky systémů
alternativních pohonů na LPG a CNG; a dále zkoušky mechanické odolnosti

Kromě výše uvedených příkladů zakázek od domácích i zahraničních zákazníků zajišťoval VZLÚ další desítky drobnějších analýz či experimentálně výzkumných prací, například
od firem MITAS, ZD Rpety, EGE, Multiwing, 5M, LA Composite, WIKOW, Ingersoll-Rand (obrázek níže), Frentech, Prodera.
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