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Mezinárodní strojírenský veletrh v Brně letos společně  
s technologickými veletrhy.................................................................... 4

Letošní 58. mezinárodní strojírenský veletrh (MSV) v Brně se koná 
současně s 10. mezinárodním veletrhem obráběcích a tvářecích strojů 
IMT, 16. mezinárodním slévárenským veletrhem Fond-Ex, 23. meziná-
rodním veletrhem svařovací techniky Welding, 6. mezinárodním veletr-
hem technologií pro povrchové úpravy Pro-Fintech a 5. mezinárodním 
veletrhem plastů, pryže a kompozitů Plastex. Veletrh se uskuteční ve 
dnech 3. až 7. října 2016 na brněnském výstavišti a pořadatelé mají 
přihlášeno 1 670 vystavovatelů a očekávají zhruba 70 tisíc návštěvníků. 
Přesně polovina vystavovatelů bude ze zahraničí: na prvním místě je 
stále Německo (274 vystavovatelů), na druhém Čína se 150 vystavova-
teli. Je tomu tak proto, že Čína je letos partnerskou zemí veletrhu.

Ochrana měřidel tlaku před pulzacemi, tlakovými rázy a přetížením ... 46

Při měření tlaku v potrubních systémech 
a v nádobách se vyskytují mechanické 
vlivy, které mají původ v měřeném proce-
su. Jde o tlakové rázy, pulzace, otřesy či vi-
brace a někdy také o přetížení nad rámec 
měřicího rozsahu přístroje. Pulzace tlaku 
v potrubí zpravidla pochází od čerpadel, 
popř. od rotujících míchadel v nádobách. 
Tlakové rázy jsou způsobovány setrvač-

ností sloupce kapaliny pohybující se v potrubí; na jejich vzniku se po-
dílí i činnost ventilů a škrticích orgánů. Destruktivní účinky mohou mít 
i bubliny par a plynů v tekutině proudící přes ventily. Otřesy a vibrace 
jsou způsobovány zpravidla rotujícími částmi strojů, prouděním teku-
tin, pulzacemi a tlakovými rázy v potrubí. Tento článek si klade za cíl 
shrnout způsoby, jak lze tlakoměry před uvedenými vlivy ochránit.

Systém pro monitorování tření v turbínách ...................................... 60

Článek popisuje systém, který dokáže 
detekovat tření na kontaktu mezi rotorem 
a statorem na různých parních turbínách 
a předpovídat tak hrozící poruchy. Autoři 
pro vývoj svého systému RAMS (Rub 
Advanced Monitoring System), který 
dokáže identifikovat tření a lokalizovat 
je uvnitř turbíny s přesností na centime-

try, použili hardware CompactDAQ a software LabVIEW. Z pohledu 
provozu parních turbín funguje vyvinutý systém jako užitečná včasná 
výstraha, která pomáhá předcházet zničení parní turbíny vlivem tření, 
jež nebylo odhaleno včas. Vývojový tým nyní pracuje na algoritmech 
pro monitorování lopatek rotoru na stejné hardwarové platformě.

Monitorování spotřeby elektřiny jako základ účinnějších strojů ..... 84

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/27/EU, o energetické 
účinnosti, stanovuje společný rámec pro opatření, která podporují 
energetickou účinnost a vedou k dosažení celkového cíle zvýšit účin-
nost v rámci Evropské unie do roku 2020 o 20 %. Podle článku  
8 odst. 4 směrnice musely členské státy zajistit, aby byl ve všech větších 
společnostech do 5. prosince 2015 proveden energetický audit. Novela 
zákona o hospodaření energií, která vstoupila v platnost 4. května 
2015, zavedla toto nařízení v českém právu. V důsledku toho musely 
všechny společnosti s více než 250 zaměstnanci a ročním obratem nad 
50 milionů eur podstoupit povinný energetický audit nebo certifikaci 
podle ČSN EN ISO 50001.

Budoucností v průmyslu zpracování plastů jsou šestiosé  
průmyslové roboty .............................................................................. 92

Krátké životní cykly a značná složitost 
vyráběných dílů vyžadují od výrobních 
zařízení a postupů používaných v průmy-
slu zpracování plastů co největší provozní 
flexibilitu. Budoucnost automatizace 
výroby v tomto odvětví spočívá v použití 
všestranných mnohaosých průmyslových 
robotů. Ať už jde o automobilové sou-

částky, obaly, díly staveb, technické díly, polotovary, či spotřební zboží 
– charakteristickým znakem průmyslu zpracování plastů jsou neustálé 
inovace. Sotva existuje jiné průmyslové odvětví s tak krátkými životními 
cykly výrobků a tak velkou složitostí vyráběných dílů. Tato situace staví 
výrobce strojů na zpracování plastů i plastikářský průmysl jako celek 
před stále nové úkoly.

Vážení čtenáři,
časy se mění a nic není jako dřív. I tradičně zářijo-
vý Mezinárodní strojírenský veletrh (MSV) v Brně 
se přesouvá až na říjen. Letos se ale skutečně na-
plňuje jeho přívlastek mezinárodní: celá polovi-
na vystavovatelů bude ze zahraničí. Velmi početné 
budou v tomto roce stánky čínských vystavovatelů, 

protože Čína je pro tento ročník partnerskou zemí veletrhu. Promě-
ňuje se i pohled na Čínu. Tato země v minulosti proslula jako zručný 
výrobce plagiátů, dnes však začíná budit respekt. A mnohé odbor-
níky udivuje ekonomický růst této rozporuplné země, kde má dosud 
veškerou moc v rukou komunistická strana. Podrobněji si o rozvoji 
Číny můžete přečíst v článku na str. 5.

Časy se mění stejně jako partnerské země, které si na MSV v Brně 
zve pořadatel, společnost Veletrhy Brno. Jako první se v roce 2008 
stalo partnerskou zemí MSV Německo a pak postupně sousedé Čes-
ké republiky: Slovensko, Rakousko a Polsko. Poté si pořadatel při-
zval asijské země, v roce 2012 Indii a následující rok Turecko. V roce 
2014 to s partnerskou zemí nedopadlo podle představ. Pořadatel se 
dohodl s Ruskem, ale to nakonec partnerství odřeklo, což v té době 
nebylo nijak překvapivé. Vzpomeňme, že na jaře 2014 Rusko anek-
tovalo Krym a byly na ně ze strany EU a USA uvaleny sankce. Bez 
partnerské země zůstal i ročník 2015. Až letos využívá prostor po-
skytovaný partnerským zemím veletrhu Čína. A nutno říci, že hodlá 
svůj průmysl představit ve velkém stylu. 

Ze vzpomínek na volbu partnerské země je patrné, jak do ní vstu-
puje zahraniční politika. A ta může i mile překvapit. Asi každého z nás 
potěšilo, že německá spolková kancléřka Angela Merkelová neopomně-
la při své srpnové státní návštěvě ČR podpořit svou osobní účastí na 
ČVUT v Praze vznik společné laboratoře pro výzkum spolupráce člo-
věka a robotu dvou národních center excelentnosti, Českého institutu 
informatiky, robotiky a kybernetiky ČVUT a Německého centra pro 
umělou inteligenci DFKI. Podrobnosti si přečtěte v článku na str. 97.

Časy se mění, časopis Automa však zůstává vaším průvodcem au-
tomatizační technikou a nástrojem celoživotního vzdělávání. S pro-
měnami  mediálního  prostoru  se  poněkud  mění  naše  práce. Vedle 
přípravy tištěného vydání jsme stále aktivnější na profilech sociál-
ních sítí, ať  již  je  to skupina Automa na LinkedIn,  twitterový účet 
@Casopis_Automa či facebookový profil Časopis Automa. Poměr-
ně významnou proměnou právě nyní prochází naše webová stránka 
www.automa.cz. Nový web se bude i nadále přehledně zobrazovat 
na PC a notebooku, novinkou je, že se velmi dobře přizpůsobí ob-
razovkám tabletů a chytrých telefonů. Ve větší míře než dosud bude 
domovská stránka uvádět původní odborné články, reportáže a roz-
hovory. Více místa bude na stránce také pro inzerenty. Vedle kom-
pletního archivu článků ve formátu pdf budou k dispozici také listo-
vací verze jednotlivých vydání.

Přejme si na závěr, abychom v proměnách času nalézali impulzy 
a inspiraci pro svou práci. 

Eva Vaculíková, redaktorka

úvodník

Harmonogram a ediční plán časopisu Automa
  č. uzávěrka expedice oborové téma – produktové téma přehled trhu

10 5. 9. 2016 17. 10. 2016 strategie migrace řídicích 
a informačních systémů; distribuované 
řídicí systémy – snímače průtoku  
a regulační ventily

plováčkové 
průtokoměry

11 10. 10. 2016 14. 11. 2016 systémy pro řízení a regulaci polohy 
a pohybu (motion control) – řízené 
elektrické pohony

lineární 
polohovací 
systémy

12 10. 11. 2016 15. 12. 2016 automatizace pro energeticky  
a materiálově úspornou výrobu  
a pro zpracování odpadu – systémy  
pro správu výroby, distribuce 
a spotřeby energie a surovin  
v průmyslovém podniku


