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veletrhy a konference

Česká metrologická společnost (ČMS) 
uspořádala začátkem března v Plzni 25. roč-
ník mezinárodní konference Měřicí techni-
ka pro kontrolu jakosti. Tato akce si po mno-
ho let uchovává ověřený koncept – odborná 
konference o novinkách a principech měření 
je doprovázena rozsáhlou výstavou, na kte-
ré si návštěvníci prohlédnou měřicí techniku 
naživo. Zástupci výrobců a dodavatelů měři-
cí a zkušební techniky mají tedy příležitost 
představit se na konferenci jako odborníci ve 
svém oboru a zároveň na výstavce ukázat, jak 
jejich přístroje fungují. V programu konferen-
ce byl dostatečný prostor pro to, aby účastní-
ci měli čas na prohlídku výstavy a konzulta-
ce s vystavovateli.

V úvodu konference (obr. 1) se poslu-
chači v přednášce Zdeňka Veselého z ČMS 
dozvěděli, jak probíhá schvalování nové-
ho zákona o posuzování shody stanovených 
výrobků1) při jejich uvádění na trh. Zákon, 
který zjednodušuje správní řízení, má na-
být účinnosti 20. dubna 2016 a jeho cílem 
je sladit vnitrostátní legislativu s evropský-
mi směrnicemi.

Letos se zúčastnilo svými exponáty 31 vy-
stavovatelů, kteří zastupovali 98 výrobců  
z 22 zemí. Kromě českých firem byly svý-
mi výrobky nejvíce zastoupeny firmy z Ně-
mecka, Velké Británie, USA a Itálie. (obr. 2). 
Návštěvníci se seznámili s množstvím růz-
ných přístrojů pro měření a kontrolu rozmě-
rů. V tomto oboru se představily mimo jiné 
společnosti Amest (automatické měřicí sta-
nice pro kontrolu rozměrů součástí), DEOM 
(automatické optické měřicí přístroje), Elos 
Philips Service (kalibrační měřicí technika), 
SOMET CZ Bílina (mikrometry, posuvná 
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měřítka, profilové projektory, úchylkomě-
ry, tvrdoměry aj.), SOMEX Servis (servis 
měřidel délek a úhlů), Mahr (dílenská mě-
řidla délky, drsnosti, profilů ozubených kol 

apod.), Hom mel CS (měři-
dla drsnosti povrchu) a také 
firmy Metrology, Prima Bi-
lavčík a IMECO TH, zastu-
pující četné výrobce pokro-
čilé měřicí techniky.

Návštěvníci si prohléd-
li také techniku určenou 
k měření v technologických 
procesech. Společnost Da-
taCon MSI vystavovala sní-
mače tlaku, polohy hladiny 
a záznamníky dat (datalog-
ger) a firma Testo sníma-
če tlaku, vlhkosti, rychlosti 
proudění spalin a přístroje 
pro termografii. Fotoelek-
trické přístroje bylo mož-
né si prohlédnout ve stán-
ku společnosti Keyence 
a zájemci o nedestruktivní 
zkoušky se mohli informo-
vat v expozici společnos-
ti PBT Rožnov pod Rad-
hoštěm. Společnost Palstat 
představila svůj řídicí sys-
tém pro řízení jakosti. Ve-
dle výrobců a dodavatelů 
mělo na výstavě svůj stá-
nek i několik výzkumných 
ústavů: Výzkumný zkušeb-
ní ústav Plzeň, Technický 
a zkušební ústav staveb-
ní Praha, a také Plzeňské 

sdružení pro jakost, což je nezisková orga-
nizace a občanské sdružení manažerů v ob-
lasti řízení kvality.

(ev)

Obr. 1. Konference Měřicí technika pro kontrolu jakosti

1)  Stanovená měřidla jsou měřidla, která Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR stanovuje vyhláškou č. 345/2002 Sb. ke schvalování typu a k povinnému 
ověřování s ohledem na jejich význam (např. při prodeji, nájmu nebo darování věci, při poskytování služeb, pro stanovení poplatků a daní, pro ochranu 
zdraví, pro ochranu životního prostředí, pro bezpečnost při práci atd.).

(Český metrologický institut)

Obr. 2. Výstavka měřicí techniky je nedílnou součástí konferen-
ce Měřicí technika pro kontrolu jakosti
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testování 

Společnost National Instruments před-
stavila v lednu 2016 svou zprávu Automa-
ted Test Outlook 2016, která uvádí trendy 
v oblasti automatického testování a sprá-
vy dat pořízených při zkouškách a inspek-
cích ve výrobě. „Vzhledem k naší snaze 
stát v popředí v oblasti automatického tes-
tování, úzce spolupracujeme se zákazníky 
a dodavateli, abychom pochopili ty největ-
ší problémy, kterým čelí výrobní a testova-

cí oddělení,“ řekl Luke Schreier, ředitel pro 
marketing v oblasti automatického testová-
ní v National Instruments. Zpráva Automa-
ted Test Outlook 2016 se věnuje těmto téma-
tům: zpracování dat, software, architektura, 
standardizace platforem a obchodní strategie. 

V oblasti zpracování dat, která jsou sbírá-
na ze zkušebních stanic na výrobních linkách, 
bylo zaznamenáno významné snížení nákla-
dů na zkoušení v průběhu výroby zavedením 
analýzy dat v reálném čase. Zpráva také uvá-
dí vzestup poptávky po softwaru pro správu 
zkoušek. Zvláště v projektech s dlouhým ži-

votním cyklem je třeba řešit problémy se za-
staráváním, zahlcením operačních systémů 
a kompatibilitou. 

V oblasti automatického testování se pro-
sazuje standardizace, která snižuje náklady 
a zrychluje průběh zkoušek. Z obchodního 
hlediska je efektivní používat při automa-
tickém zkoušení ke komunikaci a propojení 
protokoly využívající milimetrové vlny (mm-
Wave), které jsou definovány standardy IEEE 
a 3GPP. WiGig (802.11ad).

Celá zpráva je k dispozici na adrese www.
ni.com/ato. (ev)


