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Metrology s. r. o., www.hexagonmetrolo-
gy.com (obr. 2),

– FGR Midalu, kompletně český luxusní mo-
tocykl třídy Naked Bike, v kategorii ino-
vační exponát vzniklý prokazatelně ve spo-
lupráci firem s českými výzkumnými or-
ganizacemi; výrobce a vystavovatel: FPOS 
a. s., www.fpos-kovo.cz.

Automatizační komponenty mezi 
přihlášenými

Úplné seznamy exponátů přihlášených do 
soutěže o Zlaté medaile MSV 2011 lze na-
lézt na www.bvv.cz/msv pod odkazem Zla-
tá medaile MSV 2011. Seznam nabízí vedle 
již zmíněného mobilního skeneru CogniTens 
WLS400M od firmy Hexagon Metrology dal-
ších šest položek charakteru inovačních kom-
ponent či zařízení automatizační či měřicí 
techniky. Jsou to (v pořadí podle seznamu):
– Termokamera Testo 885-2 k použití zejmé-

na při preventivní údržbě či termodiagnos-
tice budov; výrobce: Testo AG, Německo, 
vystavovatel: Testo, s. r. o.,

– Equator TM, adaptabilní porovnávací 
a kontrolní měřicí systém s paralelní kine-
matikou pro kontrolu jakosti vyrobených 
dílů; výrobce: Renishaw plc, Velká Britá-
nie, vystavovatel: Renishaw s. r. o.,

– Epic® Ultra, odolné tlakově lité zinkové 
pouzdro pro hranaté konektory, odolné proti 

oděru, nárazům i korozi k použití v nároč-
ném prostředí; výrobce: U. I. Lapp, GmbH, 
Německo, vystavovatel: Lapp Kabel s. r. o.,

– 9232 – Printers IP56 1.1G, tiskárna k ozna-
čování výrobků se snadnou kontrolou pro-
vozních nákladů a s minimálním vlivem na 
životní prostředí; výrobce: Markem-Imaje 
S. A. S., Francie, vystavovatel: Ondrášek 
Ink-Jet System spol. s r. o.,

– Etalon LaserTracer, jedinečný laserový 
systém ke kalibraci obráběcích a souřad-
nicových měřicích strojů; výrobce: Etalon 
AG, Německo, vystavovatel: Prima Bilav-
čík s. r. o.,

– Sinamics S120 Combi, nový člen osvědče-
né řady měničů Sinamics pro průmyslové 
elektrické pohony; výrobce: Siemens AG, 
Německo, vystavovatel: Siemens s. r. o.
Lze konstatovat, že přes výrazné zastou-

pení mezi přihlášenými se v konečném hod-
nocení exponáty kategorie automatizační 
a měřicí technika úměrně neprosadily. Při 
pohledu na výsledky posledních tří roč-
níků soutěže o Zlaté medaile MSV jsou 
patrné výrazné úspěchy finálních produk-
tů v neprospěch oborů výrobní techniky 
a potřebných kompletačních komponent, 
dříve na MSV dominantních. Hodnotí-li 
podnikatelé v oboru elektronika, automa-
tizace a měřicí technika, který v minulos-
ti měl na MSV velmi významné postave-
ní, tento trend jako známku poklesu zá-

jmu pořadatele o jejich obor, není divu, 
že se z minulých pozic na MSV stahují 
a hledají – a také nacházejí – jiné cesty 
ke svým zákazníkům než účast na MSV. 

Na shledanou na 54. MSV v Brně  
v září 2012

Celkové informace o MSV 2011 a vele-
trhu Transport a logistika 2011 a podrobné 
podmínky soutěže o Zlaté medaile MSV lze 
nalézt na www.bvv.cz.

Příští, 54. mezinárodní strojírenský ve-
letrh se uskuteční v termínu 10. až 14. září 
2012 společně s 8. mezinárodním veletrhem 
obráběcích a tvářecích strojů IMT, 21. mezi-
národním veletrhem svařovací techniky Wel-
ding, 14. mezinárodním slévárenským vele-
trhem Fomd-Ex, 3. mezinárodním veletrhem 
plastů, pryže a kompozitů Plastex a 4. mezi-
národním veletrhem technologií pro povrcho-
vé úpravy Profintech. V pořadí 7. mezinárod-
ní veletrh Transport a Logistika se uskuteční 
v roce 2013. Přejeme připravovaným vele-
trhům, aby se jim podařilo najít způsob, jak 
se pro firmy z oboru měřicí a automatizační 
techniky i pro zájemce o tento obor stát opět 
atraktivními.
[Informace od společnosti Veletrhy Brno, a. s., 
a vystavujících firem.]

(sk)

Veletrhu Powtech se zúčastnilo 704 vy-
stavovatelů z 29 zemí. Pro upřesnění, mecha-
nickým zpracováním látek se rozumějí různé 
druhy mletí, míchání a sušení a dalších tech-
nologií určených ke zpracování sypkých lá-
tek různé hrubosti. Veletrhu Technopharm se 
zúčastnilo 301 vystavovatelů z patnácti zemí.

Inovační produkty

Večer prvního dne veletrhů byly uděleny 
ceny za inovační produkty. Omezující podmín-
ky byly přísné a jasné: inovační produkt musí 
být dostupný na trhu, ale ne déle než dvanáct 

Veletrhy Powtech a Technopharm  
ukázaly cestu vpřed

měsíců. Vítězné produkty vybírala komise slo-
žená ze zástupců významných odborných mé-
dií: Process, Pharmatec und Schüttgut.

V kategorii plnicí a balicí techniky získa-
la ocenění firma Andocksysteme G. Untch 
(www.andocksysteme.de) za Flecozip – nově 
řešený uzávěr pro plnění a vyprazdňování 
vaků s citlivými nebo toxickými prášky, uni-
verzálně použitelný pro libovolnou délku 

a bezpečně prachotěsný (animace je 
na www.andocksysteme.de/mov/mov.
html). 

V kategorii techniky pro procesní 
výrobu dostala ocenění firma Aerzen 
(www.aerzen.cz) za kompresorové 
agregáty Delta Hybrid se stočenými 
rotačními písty (nedokážete-li si před-
stavit, jak vypadají, podívejte se na ani-
maci na www.delta-hybrid.com). Tyto 
kompresory v sobě spojují výhody 
objemových dmychadel a šroubových 
kompresorů. Jsou energeticky úsporné, 
mají dlouhou životnost a malé provozní 

náklady. Samy o sobě nejsou úplnou novinkou, 
ale na veletrhu Powtech byly poprvé předsta-
veny ve verzi pro výrobu podtlaku. 

V kategorii techniky pro zpracování práš-
kových a sypkých materiálů vyhrála společ-
nost AK System (www.ak-processing.com). 
Cenu získala za doplnění svého mlecího za-
řízení Hydro Grind o variantu Hydro Grind 
Dry. Zatímco předchozí verze byla určena pro 

Obr. 1. Živá ukázka techniky pro ochranu před výbuchem

V německém Norimberku se ve dnech 
11. až 13. října 2010 konaly Powtech, me-
zinárodní veletrh techniky a přístrojů pro 
mechanické zpracování látek (www.pow-
tech.de), a Technopharm, mezinárodní 
veletrh techniky pro farmaceutický prů-
mysl, potravinářství a výrobu kosmetiky  
(www.technopharm.de).
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malvern.com). Její Mastersizer 3000 umí po-
mocí laserového světla měřit velikost čás-

tic od 0,01 do 3 500 µm. V kombinaci s dis-
pergátorem vzorků jej lze využít pro široké 
spektrum úloh v suchém i mokrém prostředí.

A nakonec jsem si nechal kategorii měři-
cí a řídicí techniky. Zde obsadila první místo 

Obr. 2. Letos poprvé byla součástí veletrhu 
přehlídka Clean Room Village

mletí pastovitých a kašovitých látek, Hydro 
Grind Dry umožňuje zpracovávat i suché práš-
ky na velmi jemné částice. V jednom zařízení 
lze kombinovat několik technologických ope-
rací: hrubé mletí, jemné mletí, dávkování adi-
tiv, následnou homogenizaci a přípravu emul-
zí, suspenzí apod.

V oblasti techniky pro farmacii získala oce-
nění firma Meridion Technologies (www.meri-
dion-technologies.com) za technologie Spray-
Con a DynaFreeze. SprayCon speciálními dý-
zami vytvoří z kapaliny kapičky o průměru 
200 až 800 µm, které jsou potom technologií 
DynaFreeze zmrazeny a vysušeny. Na rozdíl 
od klasické lyofilizace jsou zde dvě operace 
spojeny do jedné a výsledkem je přímo homo-
genní směs mikročástic stejné velikosti, bez 
prachu a jiných příměsí. Tím se šetří provozní 
náklady a zlepšuje stabilita výrobního procesu.

Dostáváme se k oborům, které jsou čtená-
řům časopisu Automa nejbližší. V kategorii 
analyzátorů částic a materiálů obsadila první 
místo společnost Malvern Instruments (www.

společnost Mettler-Toledo (http://cs.mt.com) 
za vážní modul WMC se zdokonalenou me-
chanickou konstrukcí, jehož předností je přes-
nost, odolnost proti vibracím a jiným nepříz-
nivým vlivům a malé rozměry. 

O veletrzích

Z uvedeného přehledu oceněných pro-
duktů si lze učinit dobrou představu, jaké 
technice se tyto veletrhy věnují a které firmy 
na nich vystavují. Veletrhy se sice deklaru-
jí jako mezinárodní, ale jsou určeny zejmé-
na pro německý a německy mluvící trh. Což 
ovšem není právě trh malý. Zejména odbor-
níkům na zpracování sypkých materiálů lze 
jejich návštěvu doporučit. Letos poprvé byla 
součástí veletrhu speciální přehlídka Clean 
Room Village, určená pro prezentaci techni-
ky a služeb pro čisté prostory. Příště se budou 
oba veletrhy konat v roce 2013.

(Bk)

V německém Norimberku se ve dnech  
11. až 13. října 2011 konal mezinárodní ve-
letrh it-sa (www.it-sa.de), věnovaný kyberne-
tické bezpečnosti a zabezpečení informačních 
a komunikačních systémů. Ze zdůrazněných té-
mat lze jmenovat např. zabezpečení webových 
aplikací, vztah cloud computingu a bezpečnos-
ti, metody autentizace, prostředky pro ochranu 
dat, zabezpečení mobilních prostředků výpočet-
ní techniky a bezpečnostní rizika sociálních sítí.

Stále vetší pozornost je věnována také 
zabezpečení informačních a řídicích systé-
mů v průmyslové, ale i domácí automatizaci. 
Vždyť virus Stuxnet zřejmě pocházel z velmi 
profesionální dílny a upozornil na to, že vý-
robou různých virů, trojských koňů a jiného 
škodlivého softwaru se zdaleka nezabývají 
jen amatéři, kteří se zaměřují na kancelářské 
informační systémy (o viru Stuxnet chystáme 
do některého z příštích vydání tištěné verze ča-
sopisu Automa rozsáhlejší článek). Na úvod-
ní tiskové konferenci na tržní aspekty v tomto 
oboru upozornil Dr. Karsten Ottenberg z ně-
meckého spolkového svazu pro informatiku, 
telekomunikace a nová média BITKOM. Podle 
něj jsou prostředky pro zajištění kybernetické 
bezpečnosti předmětem běžného obchodová-
ní – a veletrh je toho důkazem. Stejně živý je 
ovšem trh se škodlivým softwarem. Kdo chce, 
může si koupit modulárně sestavený virus typu 
trojského koně, který potom např. získává vy-
brané informace od napadených uživatelů. 

Veletrh it-sa se zabývá i kybernetickou 
bezpečností v průmyslu

„Solidní“ firmy podnikající v tomto kriminál-
ním oboru ke svým virům nezřídka poskytují 
i dokonalou technickou podporu. 

Škodlivý software ovšem není využíván 
jen k relativně neškodnému získávání infor-
mací např. o zvyklostech uživatelů internetu. 

Velkou hrozbu představuje propojení interne-
tu a průmyslových řídicích systémů, jak na 
konferenci konstatoval Horst Flätgen, vice-
prezident německého spolkového úřadu pro 
informační bezpečnost BIS. O budoucnos-
ti bezpečné e-mailové komunikace a opatře-

ních proti kybernetické špionáži hovořil Mar-
tin Schallbruch, ředitel odboru informatiky 
německého spolkového ministerstva vnitra. 

Veletrh je doprovázen mnoha hojně na-
vštěvovanými předáškami a veřejnými fóry. 
Veletrh tohoto typu je ovšem trochu zvláštní: 
vždyť co ukazovat na technice pro zajištění 
kybernetické bezpečnosti, snad kromě přístu-
pových karet a snímačů biometrických úda-
jů? Krabice se softwarem? O tom na úvodní 
tiskové konferenci hovořil Dr. Roland Fleck, 
výkonný ředitel pořádající veletržní správy 
NürnbergMesse. Veletrh it-sa je podle něj 
předobrazem veletrhů budoucnosti – veletr-
hů, kde nebudou vystavovány jednotlivé pro-
dukty, ale spíše budou navazovány kontakty 
mezi odborníky. Informační leták o novém 
antivirovém systému si dnes každý najde na 
internetu, pro něj nemusí jezdit na veletrh. 
Na veletrhu by měl mít návštěvník možnost 
osobně diskutovat s tvůrci systému, proto-
že osobní kontakt žádné internetové profes-
ní sítě nenahradí. 

Veletrhu it-sa se zúčastnilo více než 320 
vystavovatelů z patnácti zemí. Škoda jen, že 
i přes proklamaci pořadatelů udělat z němec-
kého veletrhu událost skutečně mezinárodní 
jsou doprovodná fóra v naprosté většině vý-
hradně v německém jazyce. Snad to rostou-
cí počet mezinárodních vystavovatelů a ná-
vštěvníků časem změní.

(Bk)

Obr. 1. Dr. Roland Fleck, obchodní ředitel 
NürnbergMesse GmbH, Peter Hohl, obchod-
ní ředitel SecuMedia Verlags-GmbH, Horst 
Flätgen, viceprezident spolkového úřadu pro 
informační bezpečnost (BIS), Dr. Karsten Ot-
tenberg, člen představenstva Bitkom a Martin 
Schallbruch, ředitel odboru informatiky 
německého spolkového ministerstva vnitra 
na tiskové konferenci na veletrhu it-sa 2011


