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Průmyslové počítače u MITAS a.s., Praha:

Spolehlivý provoz 24/7
ve výrobě pryže – navzdory
sazím a síře



 Od roku 1933 vyrábí firma MITAS na pražském 

stanovišti nejrůznější druhy pneumatik. Dnes 

je výroba ve firmě MITAS zaměřena na speci-

ální pneumatiky pro zemědělská a transportní 

vozidla. Mnohé z mohutných pneumatik jsou 

větší než pracovníci firmy MITAS, kteří je vyrábějí 

v komplexních, náročných výrobních postupech. 

Výrobní linky se rozprostírají po délce několika 

stovek metrů, počínaje u míchacích center pro 

pryž, natahování na nosné materiály, vyfukování 

obrovských forem a vulkanizací konče.

„Pro pneumatiky má správná gumová směs mimo-

řádný význam. 

Pečlivě vybírané 

receptury jsou 

výrobním tajem-

stvím a mají roz-

hodující význam 

pro to, zda je 

pneumatika optimálně vyladěna s přihlédnutím 

k podmínkám nasazení vozidel a jak dlouho bude 

schopna odolat extrémnímu zatížení dopravních 

strojů a traktorů“, vysvětluje inženýr Pavel Beneš, 

manažer IT ve společnosti MITAS a.s.

Záleží na správné směsi

 Ve firmě MITAS se speciální pneumatiky vyrá-

bějí na zakázku. Při výrobě směsí pro pneuma-

tiky se ve dvou velkých míchacích centrech, z 

nichž každé má dvě výrobní linky, mechanicky 

směšují přírodní a syntetický kaučuk, saze, síra 

a mnoho dalších složek v přesně vyladěných 

poměrech. Dokonce malé množstevní, nebo 

složkové odchylky a chyby, mohou mít za násle-

dek znehodnocení směsi. Aby se tomu zabránilo, 

zobrazují průmyslové počítače noax stavy aktu-

álních zakázek a receptur na displeji nad podá-

vacím zařízením do míchačky. Různé velikosti 

míchaček přitom odpovídají spektru velikosti 

pneumatik. Největší míchačka má kapacitu až 

300 kilogramů. Obsluha u jednotlivých přívodů 

do míchačky odečítá druh a množství potřeb-

ných komponentů. Jednotlivé komponenty se 

pečlivě sdružují na dopravním pásu s integro-

vanými pásovými váhami, které jsou spojeny s 

průmyslovými počítači noax. Obsluha potvrzuje 

každou pracovní operaci vstupem na dotykovém 

displeji, teprve potom se všechny komponenty 

dávkují společně do míchaček.

Průmyslové počítače noax 

výrazně spolehlivější

 Okolní podmínky u míchaček jsou extrémní. 

Na stěnách, podlahách, strojích a průmyslových 

počítačích se usadila černá, mazlavá vrstva. Již 

krátce po zahájení směny se zde zaměstnaní 

pracovníci podobají kominíkům. K tomu se ještě 

musí dodat, že pryž v míchačkách se vlivem 

mechanických sil zahřívá - během tří minut na 

vice než 200 °C. Odpadní teplo z míchaček vytváří 

v jejich okolí přímo tropické horko, takže u mícha-

cích linek dosahují teploty dokonce i v zimním 

období 35 °C až 45 °C. „Velmi rychle jsme zjistili, že 

toto opravdu nejsou dobré pracovní podmínky 

pro počítače. První modely jiného výrobce již 

po krátké době hromadně selhaly. Poruchy byly 

tak početné a nepříjemné, že si kdokoliv z týmu 

IT již pomalu netroufal vstoupit do výrobního 

prostoru“, popisuje pan Beneš své zkušenosti. 

Při vyhledávání spolehlivějšího alternativního 

řešení objevil inženýr Beneš na Hannoverském 

veletrhu firmu noax Technologies AG. „Upoutalo 

mě nejenom její vystoupení na veletržním stánku 

s průmyslovými počítači polévanými vodou. V 

rozhovorech bylo také okamžitě jasné, že se zde 

můžu spoléhat na zkušené specialisty“, dodává 

pan Beneš. V Praze se pak uskutečnilo setkání s 

firmou Future, ktará je partnerskou firmou noaxu. 

S Future byly dohodnuty detaily pro společný 

vývoj plánu na postupnou výměnu stávajících 

terminálů v oblasti míchárny gumárenských 

směsí. Firma noax nejprve dala k dispozici čelní 

rámy a součásti zapouzdření průmyslových počí-

tačů pro několikatýdenní test, při kterém se mělo 

potvrdit, zda kvalitní plastová čelní deska a jiné 

části skříněk průmyslových počítačů noax C15, 

které si v MITASu vyhlédli, opravdu odolají agre-

sivním chemikáliím. Během dalších fází projektu 

byl na počítače nahrán operační systém Windows 

a řídící software; provedeny nepatrné modi-

fikace softwarového rozhraní a po rozsáhlých 

testech mohlo být zahájeno zavedení počítačů 

– postupně, linka po lince. Průmyslové počítače 

noax přitom mají konfiguraci typu klient a slouží 

k dočasnému ukládání výrobních dat, které se 

Průmyslové počítače noax ve výrobě pneumatik ve firmě MITAS:

Sem si již netroufá žádná jiná IT

„V rozhovorech bylo 

také okamžitě jasné, že 

zde můžu spoléhat na 

zkušené specialisty.“

Procesní spolehlivost: Průmyslové
počítače noax zobrazují zákazkové
receptury, pracovníci potvrzují příměsi



ve stanovených intervalech přehrávají ve formě 

telegramu na server výrobní sítě. Počítačová síť 

je ve výrobní oblasti z velké části založena na 

kabeláži z optických vláken, aby nedocházelo k 

rušení přenosu dat vlivem velkých elektromotorů 

míchaček.

Omezené časové okno 

při zavádění

 Pro demontáž starých počítačů a násled-

nou montáž průmyslových počítačů noax byl 

stanoven jen velmi omezený časový rámec. Z 

technologických důvodů totiž míchací linky 

nesmějí zůstat zastaveny déle než čtyři hodiny. 

Tento záměr byl úspěšný a průmyslové počítače 

noax řady C15 - s osvědčenými multifunkčními 

základními deskami N8B a procesory 1 GHz – 

započaly svou službu bez jakýchkoli problémů. 

Již po několika málo hodinách po zavedení se 

na průmyslových počítačích usadila pověstná 

mazlavá vrstvička. Nebylo to ovšem problema-

tické. Průmyslovým počítačům noax s kompletně 

uzavřeným provedením, ochranným krytím IP65 

a se zakrytými kabelovými přípojkami to vůbec 

nevadilo. Během provozu je počítačová technika 

vystavena i zatížení stran obsluhy. Někteří z pra-

covníků čtyřsměnného provozu zadávají vstupy 

na dotykových displejích u míchacích linek 

nejenom rukavicemi, ale také za pomoci různého 

nářadí, které je právě po ruce. „Přístrojům noax to 

vůbec neškodí. Stačí je jednoduše umýt a každé 

dva až tři měsíce je kvůli extrémnímu zatížení 

třeba vyměnit opcionální ochrannou fólii na 

dotykových displejích“, shrnuje Pavel Beneš své 

dosavadní zkušenosti.

Mikrořadič noax umožňuje  

individuální zakánické nastavení

 Vedoucí oddělení IT si vzpomíná na krátký 

rozruch během zavádění přístrojů noax: „Jeden 

z průmyslových počítačů se náhle vypnul a u 

pracovníků IT se ihned probudily nepříjemné 

vzpomínky na početné výpadky konkurenčních 

přístrojů. Technikům se ale rychle podařilo zjistit 

příčinu: jeden z pracovníků omylem vypnul 

terminál při turnusovém odstraňování usazené 

vrstvy nečistot.”

 Specialisté firmy noax se ale rychle postarali 

o nápravu: podle návodu servisního technika od 

noaxu a pomocí mikrokontroléru na multifunkční 

základní desce noax se technikům firmy MITAS 

podařilo překonfigurovat programovatelné 

obsazení spínačů u průmyslových počítačů tak, 

že byla deaktivována vypínací funkce fóliových 

tlačítek. Zde se znovu osvědčilo, že firma noax 

Technologies sama vyvíjí a vyrábí komponenty 

použité v průmyslových počítačích. Nejen ve 

firmě MITAS, ale i jinde se pozitivně projevuje, že 

noax disponuje ohledně servisu a zákaznických 

přizpůsobení úplně jinými možnostmi ve srov-

nání s výrobci, kteří do svých výrobků integrují 

pouze komponenty z cizího vývoje.

Kvalita se vyplácí

 Po úspěšném zavedení průmyslových počítačů 

noax, pracovníci IT týmu firmy MITAS již nemu-

seli v produkci nouzově zasahovat, tak jak tomu 

bývalo dříve zvykem. Průmyslové počítače noax 

vizualizují recep-

tury a kontrolují 

produkci spoleh-

livě a nepřetržitě 

24 hodin denně. 

Panelové počí-

tače u míchacích 

linek jsou pro 

uživatele nepo-

zorovaně řízeny dálkovým přístupem z centrály 

IT. „Použitím průmyslových počítačů noax se naše 

produkce stala transparentnější a produktivita se 

výrazně zvýšila. Pro náš podnik to má rozhodující 

význam. Momentálně uvažujeme o použití prů-

myslových počítačů noax také na jiných výrob-

ních stanovištích. A to nejenom kvůli kvalitě 

a spolehlivosti přístrojů, nýbrž také z důvodu 

dobré spolupráce“, pochvaluje si spokojený 

vedoucí IT pan Ing. Pavel Beneš své kladné zku-

šenosti s firmou noax.

Výroba pneumatik Mitas 
v extrémním prostředí.

Mohlo by se opravdu zdát, že si ve výrobě pneumatik v české společnosti MITAS a.s. počítače 

ani nepřejí: saze, síra a vysoké teploty kladou v gumárenských míchacích centrech pražského 

závodu vysoké požadavky na jakoukoliv elektroniku. Dokonce v tomto pro elektroniku 

nepřátelském prostředí s nevyhnutelnými černými povlaky od mouru a světležlutými vrstvami 

síry vykonávají průmyslové počítače noax již po dlouhé měsíce nepřetržitě svou práci, 24 

hodin denně a nanejvýš spolehlivě.

Vrstva sazí se usazuje na IT i na obsluhujícím personálu

„Momentálně 

uvažujeme o umístění 

průmyslových počítačů 

noax také na jiných 

výrobních stanovištích.“



Komponenty 

v přehledu

Hardware: 
– Průmyslový PC Compact C15

– Multifunkční (all-in-one) 

základní deska N8B

– Procesor: Intel Celeron M 1,0 GHz

– 15“ TFT displej s analogovou 

rezistivní dotykovou obrazovkou

– Připojení k síti: LAN

– Vstupy: dotyková obrazovka, 

pásové váhy, strojové rozhraní

– Ochranná norma IP65 (vč. 

zakrytí konektorů), bez 

vnějšího ventilátoru

Software:
– Operační systém: Windows

– Řízení stroje (Simatic a Bühler) 

MITAS a.s.

Stručný profil:
Po založení v roce 1933 vyrábí 

MITAS a.s. jako dceřinná firma České 

gumárenské společnosti (ČGS) 

speciální pneumatiky pro zemědělská, 

nákladní a stavební vozidla – mezi 

jiným pro značky Continental, Semperit 

a Euzkadi. MITAS a.s. má na stanovišti 

v Praze téměř tisíc zaměstnanců. 

Další výrobní stanoviště podniku 

jsou ve Zlíně a v Otrokovicích. 

Další online informace na adrese

www.cgs.cz nebo www.cgs.eu

 

Požadavky 

a použití

Cíle: 

 Zakázkově orientované 

řízení míchacích linek 

gumárenské produkce

 Vizualizace a kontrola receptur

 Zvýšení dodavatelské 

kvality a věrnosti

Požadavky na průmyslové 
počítače:

 Nasazení v extrémním 

výrobním prostředí (nečistoy, 

agresivní chemikálie, horko)

 Ochranná norma IP65

 Vysoká disponibilita/ 

spolehlivost (výroba 24/7)

 Integrace řídicího software 

 Ruční zadávání pomocí 

dotykové obrazovky
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Hlavní sídlo v Evropě

noax Technologies AG 
Am Forst 6 
85560 Ebersberg

Tel. +49 8092 8536-0 
Fax +49 8092 8536-55

Hlavní sídlo v Severní Americe

noax Technologies Corp. 
10115 Kincey Avenue, Suite 142 
Huntersville, NC 28078 (USA)

Tel. +1 704 992-1606 
Fax +1 704 992-1712

www.noax.com   


