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Jednotka CompactDAQ a software LabVIEW pomáhají 
při přípravě vzorků pro analýzu potravin ....................................... 12

Článek popisuje konstrukci 
automatizovaného zařízení určeného 
k extrakci pevnou fází (SPE), 
navrženého tak, aby vyhovovalo 
podmínkám světových regulatorních 
agentur z oboru potravinářství 
a životního prostředí, aby bylo ve 
srovnání se současnými řešeními 
rychlejší a aby bylo vybaveno 

autodiagnostikou. Výsledkem vývoje je několikakanálové automatické 
zařízení na přípravu vzorků metodou extrakce pevnou fází, řízené 
jednotkou CompactDAQ a softwarem LabVIEW od firmy National 
Instruments (NI). Zařízení vyvinula tchajwanská firma Missioncouver 
Technologies Ltd.

Rychlá pekárenská kontrolní a balicí linka se sběrnicí Powerlink .......27

Firma De La Ballina Freres SAS se 
sídlem v Maleville v jižní Francii vyvíjí, 
vyrábí a instaluje zcela automatizované 
linky na balení polotovarů a pečených, 
čerstvých i hluboce zmrazených 
průmyslově vyráběných pekárenských 
a cukrářských výrobků. S prudkým 
nárůstem požadavků na výkonnost 

a flexibilitu těchto linek v posledních několika letech nebývale vzrostl 
také význam počítačových systémů zajišťujících spolehlivý chod 
balicích linek a kvalitu finální produkce.

Moderní systémy pro chemickou analýzu vody a páry 
v energetice .......................................................................................... 42

Tento článek představuje účel chemické 
analýzy v elektrárně, přibližuje pro-
blematiku přípravy vzorků a popisuje 
vlastnosti moderních analyzátorů. Kva-
lita, chemické složení a znečištění vody 
mají přímý vliv na životnost a spoleh-
livost technického vybavení klasických 
i jaderných elektráren, zejména jejich 
blokových zařízení (kotlů a turbín). Tyto 

parametry mají přímou vazbu na opotřebení a celkově na ekonomiku 
provozu. V současné době je dokonce řízení chemického složení vody 
jednotlivých okruhů postaveno na roveň řízení toku energie.

Měření vlhkosti bioplynu .................................................................... 48

Příklady měření vlhkosti plynů jsou v článku 
doplněny stručnou exkurzí do oboru zjišťování 
vlhkostních veličin bioplynu a základním popisem 
inspekčního přístroje vyvinutého speciálně pro 
provozní měření vlhkosti tohoto druhu plynu 
a osvědčeného v praxi. Úloha měřit vlhkostní 
veličiny bioplynu, zejména surového, představuje 
poměrně komplikované zadání pro vývoj 
a konstrukci přístroje, který musí splňovat dané 
specifické požadavky. K řádné obsluze takového 

přístroje je v každém případě nezbytná určitá úroveň znalostí techniky 
měření vlhkosti plynů.

Mezinárodní soutěž záchranářských robotů 
DARPA Robotics Challenge ................................................................ 66

Soutěž DARPA Robotics Challenge 
soustředila a představila 
v mezinárodním měřítku současné 
možnosti autonomních robotů 
učených k činné podpoře činnosti 
záchranářských týmů při katastrofických 
událostech. Výsledky soutěže 
představují významný impulz k dalšímu 
rozvoji tohoto oboru. Agentura DARPA 

prostřednictvím soutěže DARPA Robotics Challenge soustředila 
a představila to, co je v současnosti možné, za účelem dát zrychlující 
podnět v oboru vývoje humanoidních autonomních robotů schopných 
samostatné činnosti při zmírňování následků katastrofických událostí, 
jíž budou účinně podporovat záchranáře a záchranářská družstva.

Vážení čtenáři,
v podzimních dnech plných barev jsme se v redak-
ci bavili opravdu zajímavými články: o měření ba-
rev v potravinářství, o pekárenské balicí lince, sní-
mačích pro biotechnologie nebo o analýze potra-
vin, zkrátka příspěvky o snímací a řídicí technice 
pro potravinářství a farmacii. Odborníci z firem 

a univerzit nás doslova zavalili texty na toto téma, a tak vám můžeme 
předložit vydání časopisu rozšířené na 72 stran. Vděčným tématem se 
ukázala být také provozní analytická technika s tabulkovým přehle-
dem trhu snímačů a převodníků pro analýzu kapalin (str. 36 až 39).

V článku na str. 30 se dočtete o tom, že se k regulaci tloušťky vál-
covaného těsta používá snímač lineární polohy. Mě osobně trochu 
udivuje, že i těsto, které je ze své podstaty dost nevypočitatelné, se 
daří s úspěchem zpracovávat automaticky. Něco o tom vím, protože 
jsem si za studií přivydělávala na nočních směnách v pražské mi-
chelské pekárně. Na začátek 80. let minulého století to byl opravdu 
moderní provoz. Jenže těsto je těsto – snadno mění tvar, neodbytně 
se na všechno lepí, a když k něčemu nebo k někomu přilne, lze se ho 
těžko zbavit. Kynuté těsto je vlastně živý organismus, musíte vytušit 
jeho okamžité naladění a podle něj s ním pracovat. To není nic pro 
poněkud nevšímavé stroje, které občas místo nadýchaných rohlíků 
vyrobily ošklivou lepenici.

Právě kvůli nepředvídatelnému chování těsta byla tehdy auto-
matická pekárenská linka rozdělena v místech, kde se těsto nedaři-
lo zkrotit za pomoci strojů. Vznikla tam manuální pracoviště a právě 
zde jsme jako studenti pracovali. Tak třeba sladké plněné buchtič-
ky neuměl tehdy žádný mechanismus vpravit do hliníkových misti-
ček, takže jsme celou noc seděli a brali z pásu ještě syrové buchtič-
ky a v řadách po třech je více méně citlivě vtlačovali do misek. Dále 
pak naplněné mističky putovaly do pece a poté k automatickému ba-
lení. S rozvojem manipulační techniky a s nástupem malých lehkých 
robotů a strojového vidění je dnes operace vkládání buchtiček jis-
tě plně automatizovaná, takže mé dávné pracoviště již vzalo za své. 
Škoda, ještě dneska cítím vůni pekárny a těsto nalepené na prstech.

Přeji vám, milí čtenáři, krásně nadýchaný podzim.

Eva Vaculíková, redaktorka
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11 13. 10. 2015 17. 11. 2015 systémy SCADA a MES – technika 
HMI – SPS IPC Drives v Norimberku

12 4. 11. 2015 15. 12. 2015 nástroje pro řízení údržby, kalibraci 
měřicích zařízení a validaci výrobních 
procesů – měřicí a řídicí technika pro 
zajištění kvality výroby

1 14. 12. 2015 25. 1. 2016 inteligentní dopravní systémy, řízení 
technických prvků a systémů městské 
infrastruktury – měřicí a automatizační 
technika v dopravních prostředcích  
a pro řízení dopravy

textové 
zobrazovače

2 8. 1. 2016 11. 2. 2016 mikro-elektro-mechanické 
systémy (MEMS) v automatizaci – 
programovatelné automaty  
a průmyslové počítače

progra-
movatelné 
automaty

3 5. 2. 2016 9. 3. 2016 perspektivy automatizace,  
veletrh Amper 2016

4 7. 3. 2016 18. 4. 2016 automatizační technika v energetice 
a pro využití obnovitelných zdrojů 
energie – měření tepla a teploty

termostaty

5 12. 4. 2016 17. 5. 2016 integrované výrobní systémy, 
průmyslový internet věcí –  
software pro navrhování, modelování 
a simulaci dynamických systémů, 
systémy PLM a MES

MES

úvodník


