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Snímače a měřicí technika
Moderní průtokoměry s integrovanými funkcemi monitorování a ověření ... 10

Článek představuje základní 
rozdíly mezi ověřením a kalibrací 
provozních měřicích přístrojů. 
Zabývá se zajištěním kvality 
výsledků měření a předcházením 
selhání přístrojů v průběhu jejich 
životnosti. Zvláště popisuje 
použití kalibrace a ověření 
u měřicích přístrojů, které mají 
přímý vliv na kvalitu výsledného 
produktu a na zajištění funkční 

bezpečnosti. Popisuje moderní průtokoměry Proline s integrovanou funkcí 
Heartbeat Technology pro samosledování přístrojů.

Funkční bezpečnost v procesním průmyslu ............................................... 22

Při měřeních souvisejících 
s funkční bezpečností jsou 
na měřicí přístroje kladeny 
zvláštní požadavky nejen 
z hlediska přesnosti měření, 
ale také z hledisek spolehlivosti 
a diagnostického pokrytí. 
V procesním průmyslu k tomu 
často přibydou i požadavky na 
práci v prostředí s nebezpečím 
výbuchu, v chemicky agresivním 

prostředí nebo v prostředí se zvýšenými požadavky na hygienu. Článek 
představuje, jak tyto požadavky plní přístroje značky Krohne.

HLAVNÍ TÉMA

PŘEHLED TRHU
Coriolisovy průtokoměry ................................................................................ 32

12 Vážení a milí čtenáři
toto číslo dostáváte do ru-
kou v době, kdy my křesťa-
né slavíme Vánoce. I když 
víme, že Kristus se nena-
rodil v zimě a datum Vá-

noc spíše než z historických událostí vychá-
zí z termínu zimního slunovratu – okamži-
ku, kdy vrcholí vláda tmy a do našich dnů se 
začíná vracet světlo. V jednom chasidském 
příběhu se praví, že rabín položil svým žá-
kům otázku, jak se pozná okamžik, kdy končí 
noc a začíná den. „Je to chvíle, kdy se na-
tolik rozednělo, že jsme už schopni na dál-
ku rozeznat psa od ovce,“ tvrdil jeden žák. 
„Ne,“ odpověděl rabín. „Je to okamžik, ve 
kterém už rozeznáme datlovník od fíkovní-
ku?“ otázal se druhý. „Také ne,“ řekl ra-
bín. „A kdy tedy přichází ráno?“ ptali se 
žáci. „Je to tehdy, kdy pohlédneme do tváře 
druhého člověka a rozeznáme v něm svého 
bližního,“ řekl rabín. „Dokud to nedokáže-
me, je ještě noc.“

Na str. 54 najdete inspiraci pro vánoční 
dárek – a vůbec nevadí, když ho darujete až 
v lednu nebo v únoru. Kdyby se vám zdálo, 
že pro techniky a inženýry je trochu „nedů-
stojné“ kupovat slepici nebo osla, lze po-
moci i jinak. Nezisková organizace Člověk 
v tísni spolupracuje s Českou rozvojovou 
agenturou na mnoha projektech ve vybra-
ných zemích světa. Jde o projekty v oblasti 
zásobování vodou, zemědělství, energetiky, 
ochrany životního prostředí, dopravy nebo 
vzdělávání. Takže místo oslíka můžete tře-
ba navrhnout vizualizaci zauhlování tepel-
né elektrárny (Mongolsko, realizovala fir-
ma Bohemia Müller) nebo vyřešit využití 
běžných fotografií pořízených proškolenými 
pracovníky v terénu pro tvorbu geodetických 
dat (Afghánistán, Czechterra). Aktuální pro-
jekty najdete na stránkách České rozvojo-
vé agentury (www.czechaid.cz). Momentál-
ně se v rámci agentury chystá zapojení čes-
kých firem do obnovy v Sýrii a mimořádná 
pomoc Ukrajině (v současné době má pře-
devším podobu pomoci ukrajinským školám 
a univerzitám). V rozvojové pomoci totiž ne-
jde jen o charitu, ale je to také výhodná in-
vestice do budoucna.

Na závěr mi dovolte konstatovat, že bu-
deme rádi, zůstane-li pro vás i v novém roce 
časopis Automa užitečným nástrojem celoži-
votního vzdělávání i zdrojem inspirace pro 
vaši práci. Přeji vám, vážení a milí čtená-
ři, pokojné Vánoce a mnoho dobrého v no-
vém roce.

Petr Bartošík, šéfredaktor
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