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  Výsledky měření Pavel Němec konzultuje s laborantkou Tatjanou Vaňkovou.

Pavel Němec přichází do zaměstnání na sedmou a v došlé elektronické 
korespondenci zjišťuje, zda se někde nevyskytl nějaký problém. Když je 
vše v pořádku, pouští se do práce naplánované den předem. „Připravím 
si sérii testovacích formulací a přejdu do laboratoře, kde začíná celá al-
chymie. Vše si míchám sám, protože si tak mohu lépe doladit poměry 
stabilizačních přísad. Samotné mísení provádím jednoduše v kádince 
za pomoci hřídelového míchadla,“ představuje základní kámen své 
každodenní praktické činnosti. Pro Pavla Němce i jeho kolegy je vel-
mi důležité několikrát si připravovanou formulaci vyzkoušet v malém 
měřítku – to kvůli co nejlepší dosažené kvalitě a co nejnižším ztrátám. 
Dále pak u nadějných formulací vyhodnotit fyzikálně-chemické a další 
technické vlastnosti. O tom všem, tedy i nově vzniklých směsích, vypra-
covává dokumenty, které poslouží mimo jiné i jako podklady pro tvorbu 
bezpečnostních listů.

Tajemství emulgačních olejů
Počáteční impulz pro celý proces přípravy maziva dává zákazník, od kte-
rého zadání doputuje až na stůl Pavla Němce. Ten pak vybere vhodnou 
kombinaci a začne „vařit“, respektive míchat. „Obvykle je zapotřebí vy-
zkoušet velké množství variant, je to taková metoda pokus omyl, i když 
pochopitelně známe teorie. Mým hlavním oborem jsou pak emulgační 

  Diskuse s Janem Pavlíkem, vedoucím oddělení vývoje a kontroly jakosti, o charakteru emulze 
připravené z vyvinutého vzorku

  Pavel Němec kontroluje došlou e-mailovou poštu.

  Pavel Němec během měření alkalické rezervy koncentrátu
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Pavel Němec:    
Co u nás děláme, 
se ve škole nenaučíte
UNiPeTrOl (Ogil)    Poté, co jsme poprvé „strávili den“ s polským zaměstnancem, resp. zaměstnankyní Annou 
Justynou Chwaliszewskou, se v aktuálním díle pravidelné rubriky Den s… vrátíme k pracovníkovi s českými 
kořeny. Pavel Němec pracuje na pozici výzkumného a vývojového pracovníka v pardubickém Paramu. Při svém 
nástupu však dlouhou dobu výrobky jen přebíral po svých předchůdcích, až teprve po roce a půl začal pracovat 
na svých vlastních. Nyní už má všechny začátky za sebou a patří k těm nejdůležitějším článkům výzkumu 
v pardubickém Paramu.

  Pavel Němec sleduje homogenitu namíseného maziva.

oleje, u nichž vývoj vychází především ze zkušeností. Pro upřesnění, 
emulgační oleje jsou de facto koncentráty obráběcích kapalin, které si 
zákazník před použitím naředí s vodou v poměru 1:10 nebo 1:20,“ vy-
světluje Pavel Němec. Tato kapalina se používá pro chlazení při obrábění 
kovů. „Když vrtáte díru do kovového obrobku, vrták se zahřívá. Nicméně 
ochlazováním zvyšujete jeho životnost. Přidanou hodnotou, kterou se 
v našich výrobcích snažíme zákazníkovi poskytnout, je zlepšené ma-
zání pro danou konkrétní obráběcí operaci.“ Ve spolupráci s Technickou 
univerzitou v liberci Pavel Němec a jeho kolegové z Parama vyvíjejí 
obráběcí kapaliny ekologicky šetrné nejen k životnímu prostředí, ale 

i k samotné obsluze. Konkrétně jde o vývoj maziv bez minerálního oleje 
s jinými emulgátory, čímž se zabrání kupříkladu poškození pokožky pra-
covníků manipulujících s mazivem.

Spolupráce s univerzitou
„K projektu ekologicky šetrné obráběcí kapaliny, spolufinancovanému 
Technologickou agenturou České republiky, jsme se přihlásili před dvě-
ma lety a před rokem jsme byli vybráni. Tyto kapaliny jsou zajímavé jak 
svým potenciálem snížit negativní dopady maziv na prostředí, tak za-
chováním či zlepšením samotné ekonomiky obrábění. K jejich výrobě 
a stabilizaci je zapotřebí určité know-how. U nás naformulujeme kapa-
liny, které na univerzitě otestují. Možnosti testování v Paramu jsou vy-
mezené především na fyzikálně-chemické vlastnosti maziv. Spolupráce 
s univerzitou nabízí rozšíření o aplikační testy prováděné za konstant-
ních podmínek, které hodnotí například životnost nástrojů. Výsledky 
z testů daleko věrněji vystihují realitu skutečného provozního zatížení 
a navíc napomáhají výrazně urychlit volbu správných přísad pro dosa-
žení daného cíle,“ popisuje Pavel Němec. Projekt zaměřený na šetrné 
obráběcí kapaliny je přibližně v jedné třetině vývoje. Již nyní se však 
jeden z vyvíjených produktů testuje přímo u zákazníků a potvrzuje dob-
rou shodu s laboratorně naměřenými hodnotami. Všechna laboratorní 

měření mohou vyjít bezchybně, ale praktická zkušenost je vždy neza-
stupitelná. 

Řešení stojí na znalostech 
Ačkoli byl v jeho bezprostředním okolí vdechnut život hned několika 
zcela unikátním projektům či produktům, Pavel Němec by prý neřekl, že 
jde o vyloženě inovační středisko ve smyslu středisek vůdců světových 
trhů: „Stane se, že jsme v rámci České republiky v něčem první a konku-
rence od nás potom opisuje. Nicméně hlavní výhoda Parama spočívá 
v tom, že díky hluboké znalosti vlastních produktů může zodpovědně 
navrhovat vhodná řešení pro své zákazníky, což je pro prodejce bez 
technických znalostí téměř neřešitelné.“

Aby Paramo na trhu obstálo, musí své úsilí zaměřit na plánovaný 
vývoj. V rámci tohoto se Pavel Němec a jeho kolegové snaží všechny 
produkty průběžně zlepšovat. 

S každým dalším realizovaným projektem se snoubí vidina násled-
ného volného času, který Pavel Němec tráví turistikou: „V mém podání 
rozhodně nejde o nějakou ´hardcore´ turistiku. Nejdelší túra, kterou jsem 
ušel, měla kolem čtyřiceti kilometrů.“ Výzkumník z Parama ale jedním de-
chem ještě dodává: „Hraji také na kytaru. Tedy alespoň já to tak nazývám. 
Manželka se mnou ale tuto radost nesdílí vždy stejnou měrou.“ 
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