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Vývoj a výroba programovatelných 
automatů (PLC) v Kolíně mají již 
čtyřicetiletou tradici. Počátek byl v roce 
1976 v tehdejší Tesle Kolín. Od roku 1993 
je pokračovatelem úspěšné tradice Teco 
(původně Teco, s. r. o., nyní Teco, a. s.). 
Zde vzniklo i české pojmenování pro řídicí 
systémy PLC (Programmable Logic Con-
trollers): programovatelné automaty. Již 

od začátku bylo zřejmé, že je nelze nabízet „jako housky na krámě“, že 
je nutná kvalifikační příprava zájemců a nových uživatelů, technologů, 
konstruktérů, projektantů a zejména programátorů. Vznikla tak tradice 
profesních kurzů a školení. Zahájena byla i spolupráce s odbornými 
školami všech stupňů – odbornými učilišti, středními školami a tech-
nickými univerzitami. Postupně vzniklo mnoho odborných článků, 
učebních textů i oficiálních učebnic.
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Metoda měření průtoku pomocí 
primárních (škrticích) prvků, která patří 
k nejstarším a nejrozšířenějším metodám 
měření průtoku tekutin, má v praxi mno-
ho předností. Jde o propracovanou, léty 
používání ověřenou metodu podloženou 
nejen mnoha normami a množstvím 
ověřovacích měření, ale především 
stovkami úspěšně fungujících realizací. Její 
hlavní předností je použitelnost v širokém 

rozsahu průměrů potrubí a schopnost měřit průtok jak běžných, tak 
i, pokud jde o teplotu, tlak, skupenství, míru agresivity, elektrické 
vodivosti a dalších fyzikálních parametrů, tzv. vysokoparametrových 
médií. Měřidla průtoku se škrticími prvky jsou dostupná za příznivé 
ceny a lze je jednoduše instalovat, snadno udržovat a také je možné 
snadno ověřovat jejich metrologické vlastnosti.
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Zadáním projektu bylo vytvořit řešení „na 
míru“ pro online sledování parametrů 
a významných změn v chování 185MW 
generátoru v největší přečerpávací 
elektrárně ve Slovinsku. V rámci jeho 
řešení byl instalován systém pro online 
sledování provozních parametrů a uklá-
dání měřených hodnot do databáze. 

Systém integruje měření mnoha veličin z různých hardwarových 
a softwarových modulů, které byly navrženy pro sledování parametrů, 
jako jsou vibrodynamika rotoru (relativní vibrace hřídele a absolutní 
vibrace ložisek), vibrace krytu turbíny, vzduchová mezera generátoru 
a magnetické pole rotorového pólu, vyosení rotoru ve dvou pozicích, 
teplota ložisek, kvalita elektrické energie (vektor kvality elektrické 
energie, záznam přechodových elektrických dějů), záznam hodnot 
získaných ze systému SCADA (celkem 54 hodnot zahrnujících teplotu 
statoru, teplotu ložisek a hodnoty provozních veličin), částečného 
vybití, kavitace, hydraulických veličin a 32 hodnot pro záznam přecho-
dových dějů (tlaky, průtoky, stavy relé).
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Organická a tištěná elektronika patří 
v současné době k nejdynamičtěji se rozví-
jejícím odvětvím elektronického průmyslu. 
Organická – či přesněji polymerní – elek-
tronika spočívá ve využití vodivých plastů 
na bázi polythiofenů, polyfluorenů aj. Jejím 
základem je objev vodivých polymerů 
v roce 1977, za který získali A. J. Heeger, 

A. G. MacDiarmid a H. Shirakawa v roce 2000 Nobelovu cenu. Díky 
obrovskému zájmu se odvětví organické a tištěné elektroniky v současné 
době v celém světě bouřlivě rozvíjí. Renomovaný americký ústav pro 
výzkum trhu IDTech-Ex odhaduje, že roční obrat na trhu s organickou 
a tištěnou elektroniku ve světě vzroste ze současných 9,4 miliardy do 
roku 2022 na 63 miliardy amerických dolarů (viz http://www.idtechex.
com/pe). Velký podíl na tom budou zřejmě mít organické světelné diody 
(Organic Light Emitting Diode – OLED), organická fotovoltaika a vodivé 
inkousty a barvy se širokým využitím.

Vážení a milí čtenáři,
v životě každého řídicího systému procesní vý-
roby přijde čas, kdy už přestane vyhovovat po-
žadavkům provozovatele, kdy začne být příliš 
poruchový a jeho opravy jsou stále nákladněj-
ší a obtížnější. A to je čas na jeho moderniza-
ci. Avšak navrhnout rozsah a postup takového 

projektu je velmi nesnadné. Technická dokumentace je neúpl-
ná, provedení neodpovídá výkresům, za léta provozu bylo pro-
vedeno množství změn, které nejsou nikde zachyceny... Také při 
realizaci projektu modernizace se technici setkávají s mnoha 
překvapeními, které potom nazývají slovy, jež v časopisu není 
vhodné opakovat. 

Zdá se, že někdy by bylo lepší začít úplně znovu. Jenže projek-
ty modernizace mívají napjatý rozpočet i harmonogram, takže je 
vždy snaha nesahat na ty části řídicího systému, které ještě pra-
cují bez problémů, a na ty snímače a akční členy, u nichž je před-
poklad, že budou dále sloužit. Ale jak to všechno skloubit a za-
pojit dohromady...

Zkrátka, migrace řídicích systémů je královská disciplína auto-
matizačních inženýrů, jak se můžete dočíst na str. 8 a 9.

Zajímá-li vás toto téma, doporučil bych vrátit se do letošního 
čísla 7 na str. 39 až 41, kde je článek Projekty s jistotou, popisu-
jící koncepci, kterou svým zákazníkům pro podporu migračních 
projektů nabízí firma Emerson Process Management. Mnohá tvr-
zení uvedená v tomto článku jsou obecně platná, nemusíte použí-
vat právě jejich DeltaV.

Z přehledu trhu plováčkových průtokoměrů jsem měl strach – 
zdálo se mi, že je to zastaralá záležitost, vhodná už jen do labo-
ratoří a pro lékařské přístroje. Ale ukázalo se, že i průmysl ještě 
dokáže ocenit jejich jednoduchost a spolehlivost. Takže se v tom-
to čísle dočtete jak o plováčkových průtokoměrech, jejichž princip 
pochází z roku 1868 (str. 12 až 21), tak i o nejmodernějších prů-
tokoměrech využívajících magnetickou rezonanci, s nimiž jsem se 
mohl seznámit u firmy Krohne na veletrhu Achema ve Frankfurtu 
v roce 2012 jako s naprostou novinkou, o níž se ještě nemá moc 
mluvit (společný vývoj s firmou Shell začal v roce 2011). Nyní 
jsou tyto průtokoměry, které dokážou měřit průtok třífázové smě-
si ropy, plynu a písku, zmíněny v článku na str. 30 až 32 jako ko-
merčně dostupný produkt.

Závěrem mi dovolte, abych vás pozval na konferenci ARaP –  
automatizace, regulace a procesy, která se bude konat 29. a 30. lis-
topadu 2016 v Praze. První den můžete přijít diskutovat o prů-
myslu 4.0 a vzdělávání. Druhý den dopoledne zazní několik, my-
slím, velmi zajímavých přednášek o moderní přístrojové technice 
pro procesní výrobu. Krátký článek o konferenci je na str. 59, po-
drobnosti o programu a přihláška jsou na www.arap.cz. Automa 
je mediálním partnerem této konference.

Petr Bartošík, šéfredaktor 
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