
7AUTOMA 5/2020

případové studie a projekty

UPS, záznamník událostí 
EventLogger atd., jsou již 
součástí prověřeného pro-
středí, a není je tedy třeba 
dále testovat. Stejná my-
šlenka byla využita pro 
operační systém a run-ti-
me ventilátoru.

Zavedení již hotových 
a průmyslově běžně pou-
žívaných celků (hardwa-
rových i softwarových) 
umožnilo zkrátit vývoj 
zařízení a zároveň zaru-
čuje vysokou kvalitu ce-
lého řídicího systému.

Na vývoji se ze strany 
firmy Beckhoff podíleli 
Tomáš Halva, Matúš Ada-
mec a Zdenek Kosour.

Výroba plicních ventilátorů CoroVent

Výroby se ujala firma MICo. Ta sice do-
sud neměla s produkcí zdravotnických zaříze-
ní zkušenosti, ale vyráběla i složitá zařízení, 
např. pro jadernou energetiku, takže dodržo-
vání přísné výrobní kázně a bezpečnostních 
pravidel pro ni není žádná novinka. 

Současný stav a budoucí vývoj

Ventilátor prošel zkouškami v EZÚ a byla 
mu udělena výjimka SÚKL nutná pro to, aby 
se ventilátory mohly po dobu boje s epidemií 
používat ve zdravotnictví bez zdravotnického 
certifikátu. Ventilátor prošel zkouškami v EZÚ 
a na konci dubna MICo Medical s. r. o. zahájila 
ve spolupráci s firmou DAWELL (obě dceřiné 
firmy MICo Group) v Třebíči sériovou výrobu. 

Zajišťuje ji dvacet zaměstnanců, dalších dvacet 
se stará o přípravu výroby a o odbyt. V první 
fázi je zaručena výroba 500 ventilátorů. Limi-
tující je nedostatek některých klíčových součás-
tek, které se v současné době obtížně shánějí. 
Firma má poptávky i ze zahraničí, a podaří-li 
se zajistit zásobování materiálem (jde zejména 

o speciální ventily a součásti z korozivzdorné 
oceli), může okamžitě zvýšit kapacitu výroby 
na desítky tisíc přístrojů ročně. Dolaďují se vý-
robní postupy a chystá se automatizace a robo-
tizace výroby.

Petr Bartošík

Obr. 5. Na vývoji a přípravě výroby ventilátoru CoroVent se podíleli 
také Tomáš Halva (Beckhoff), Tomáš Kapler, Michal Vychroň, 
Jiří Denner (MICo), Zdenek Kosour (Beckhoff) a Matúš Adamec 
(Beckhoff)

Matúš Adamec, Beckhoff: 

„Proč jsem se projektu zúčastnil? Jsem pro-
gramátor. Někdo šije roušky, a kdo šít neu-
mí, programuje ventilátory.“

Zdenek Kosour, Beckhoff: 

„Věděl jsem, že může nastat situace, kdy 
nebude dostatek plicních ventilátorů. Tak-
že když v tomhle můžu nějak pomoct, tak 
se rád zapojím.“

V laboratoři bioplastů na Fakultě chemic-
ké VUT v Brně vznikl koncept jednoduché-
ho respirátoru, který by bylo možné vyrábět 
levnou technologií stejně jako třeba plastové 
nápojové kelímky. Metoda vakuového termo-
formingu umožní masovou výrobu a dostup-
nost nejen pro složky záchranného systému, 
ale i pro běžné obyvatele.

S nápadem výroby polomasky technolo-
gií vakuového termoformingu začal pracovat 
v březnu 2020 Radek Přikryl z Ústavu che-
mie materiálů Fakulty chemické VUT: „Ve 
stavu, kdy nebyly ochranné prostředky, jsme 
chtěli primárně zkusit vybavit VUT z něče-
ho dostupného. Když v tu chvíli zrovna dr-
žíte plastový kelímek v ruce, napadne vás 
ledacos. Komerčních řešení je spousta, ale 
žádné v tu chvíli nebylo dosažitelné.“ Ma-
teriáloví inženýři se proto obrátili na kole-
gy z Ústavu konstruování Fakulty strojního 
inženýrství VUT a společně se pustili do 
vývoje respirátoru. Zkušenosti s parametric-
kým 3D modelováním a tvorbou výrobních 
dat, ale také s ergonomií masek vyvíjených 
paralelně pro 3D tisk umožnily za tři týdny 
vyrobit formy pro vakuové formování plas-
tů a funkční prototyp polomasky. Díky tomu, 

VUT vytvořilo návrh dostupného respirátoru, 
pracuje i s variantou rozložitelnou v přírodě

že jde o plastovou skořepinu, je tento respi-
rátor neuvěřitelně lehký a celkem poddajný. 
I s textilním filtrem a gumičkami má méně 
než 25 g. Pro představu: hmotnost nejlehčích 

textilních respirátorů je asi 10 g. Respiráto-
ry s výměnnými filtry váží až desetkrát víc. 
Respirátor z VUT je koncipován tak, aby měl 
lehce vyměnitelný textilní filtr. Kvalita filtru 
určí stupeň ochrany. Je možné využít lokálně 
dostupný filtrační materiál. Materiál samotné 

masky je omyvatelný a dezinfikovatelný alko-
holovými dezinfekčními prostředky.

Respirátor je testovaný s filtračními textili-
emi pro třídu FFP1 a FFP2. Je-li správně nasa-
zen, je veškerý vzduch nádechu i výdechu fil-
trován. Respirátor by mohly ocenit nejen slož-
ky záchranného systému, ale i běžní obyvatelé.

„Začali jsme pracovat také na vývoji těch-
to polomasek z materiálů, které mohou být 
rozložitelné v přírodě. To je důležité zejména 
pro případné využití v některých rozvojových 
zemích, kde není úplně dořešen sběr a recy-
klace plastového odpadu. Takové materiály 
nám na míru vyvíjí společnost Panara Nitra 
spolu s kolegy z Fakulty chemické a potra-
vinářské technologie STU Bratislava,“ uvedl 
Radek Přikryl a dodal: „Na stole máme prv-
ní funkční prototypy jedné základní velikos-
ti, které předáváme na další testování. Chce-
me tento koncept výroby levných respirátorů 
nabídnout firmám, které s vakuovým termo-
formingem pracují. Společně s vhodným in-
vestorem bychom rádi provedli zhodnocení 
reál ného využití v praxi. Případného výrobce 
pak čeká ještě celá řada certifikací.“
[Tisková zpráva VUT v Brně, 24. 4. 2020.]
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Obr. 1. Prototyp respirátoru vyvinutého ve 
VUT v Brně


