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du na ostatní signály lze zjistit, že únik způ-
sobil vibrace, které jsou přenášeny i do jiných 
akcelerometrů ve stejném intervalu. Avšak 
přenos vibrací je relativně slabý – ve skuteč-
nosti činí jen méně než –20 dB u sousedních 
ventilových bloků, u ostatních bloků ještě 
méně. Přenos vibrací tedy není u šestipísto-
vých čerpadel vážný problém. 

Na obr. 6 je ukázán diagnostický záznam 
obrazovky řízení šestipístového čerpadla, kte-
rou generuje systém detekce úniků. Poskytu-
je velmi jasný přehled o stavu a vývoji úrovní 
vibrací všech ventilů. 

Závěr

Na základě zkušeností s novým systémem 
detekce úniků v praxi bylo shledáno, že tato 

metoda oproti současné praxi poskytuje mno-
ho výhod. Mezi ně patří: 
– velká citlivost dovolující včas detekovat 

a lokalizovat únik,
– dálkové a plynulé monitorování čerpadel 

s využitím počítače,
– vyšší bezpečnost – lidé jsou méně vysta-

veni škodlivým vlivům v prostředí,
– vícenásobná detekce a lokalizace (v šesti-

pístových čerpadlech),
– rychlejší a levnější údržba, protože netěs-

né ventily jsou nalezeny včas,
– snadná instalace na existující čerpadla díky 

tomu, že jsou akcelerometry upevněny le-
pidlem, magnety nebo páskou. 
Systémy Compact RIO a LabVIEW se 

osvědčily jako rychlé nástroje pro vypraco-
vání prototypu systému. Tvůrci systému do-

stali vestavný systém, který může být doda-
tečně instalován do již existujících čerpadel. 
V porovnání s jinými metodami detekce úni-
ků, založenými na analýze výtlačného tlaku, 
se metoda založená na vibracích ukázala jako 
robustnější a spolehlivější, zvláště při lokali-
zaci úniku. Uskutečněné studie ukazují, že al-
ternativní metoda může být použita pro písto-
vá čerpadla poháněná hřídelí, která mají inte-
grovaný ventilový blok nebo oddělené bloky 
s velkým přenosem vibrací. Lokalizace úni-
ku u čerpadel tohoto druhu je založena přede-
vším na fázi pulzující hladiny vibrací. Meto-
da může v každém okamžiku lokalizovat je-
den nejhůře těsnící ventil. 

Pål Jacob Nessjøen, Age Kyllingstad,
National Oilwell Varco Norway AS

Co to znamená pro český strojírenský trh, co 
to přinese jednotlivým nákupčím a jak se změní 
sortiment firmy? Na všechny otázky odpověděl 
marketingový manažer společnosti Rotor Clip 
Company, pan Ing. Jürgen Wenzel.

Představte prosím společnost Rotor Clip.
Společnost Rotor Clip byla založena 

v New Yorku v roce 1957 a postupně se roz-
vinula ve významnou mezinárodní společ-
nost s pobočkami v osmi zemích světa a  
s celosvětovou působností. Společnost vyrá-
bí všechny typy pojistných kroužků, spirálo-
vých i vlnovkových pružin, hadicových spon 
a též instalační příslušenství. Znakem kvality 
společnosti Rotor Clip jsou získané certifiká-
ty ISO/TS 16949 a ISO 9001. 

Proč jste si vybrali právě firmu Segnor?
Manažerský tým společnosti Segnor je 

profesionální a kvalitní. Díky spojení mů-

Společnost Segnor a významná mezinárodní 
firma Rotor Clip se spojily

žeme zákazníkům nyní poskytnout rozší-
řenou nabídku produktů. Na jednom mís-
tě je v současné době možné objednávat 
kompletní sortiment všech našich produk-
tových řad:
– metrické pojistné kroužky,
– palcové pojistné kroužky,
– spirálové pojistné kroužky
– vlnovkové kroužky,

– hadicové spony,
– nářadí pro instalaci a demontáž.

Co vnímáte jako svou hlavní konkurenč-
ní výhodu?

Řekl bych, že je to náš přístup k inovacím. 
Rotor Clip inovuje každý den. Příkladem může 
být forma balení kroužků na drátě. Tento způ-
sob balení zamezí směšování různých typů 
kroužků, které tudíž není nutné dále třídit, tím 
se zjednodušuje celková práce s nimi. Zákaz-
níkům spoříme náklady spojené s manipulací.

Jak reagujete na specifické požadavky zá-
kazníků?

Zákazníci si mohou vyzkoušet naši on-line 
kalkulačku na www.rotorclip.com/wsc/. Jedno-
duše zadají specifika svého požadavku do apli-
kace a ona vytvoří technický nákres, popřípadě 
požadavky odešle našemu technikovi. Neexis-
tuje pro nás neřešitelný problém! 

(ed)

Obr. 1. Pojistné kroužky všeho druhu nabízí 
společnost Rotor Clip
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Bratislava 2012

Tradiční podzimní setkání odborníků za-
bývajících se technickými výpočty, statisti-
kou, optimalizací, simulací, řídicí technikou, 
měřením, zpracováním signálu a obrazu, ko-
munikacemi a multifyzikálním modelová-
ním při použití nástrojů Matlab a Simulink, 
dSpace a Comsol Multiphysics se uskuteční 

pod hlavičkou Technical Computing Bratisla-
va 2012 – TCB 2012 v Hotelu Sorea Regia 
v Bratislavě dne 7. listopadu 2012.

Akce si během dosavadních devatenácti 
let, kdy byla do roku 2009 a v roce 2011 po-
řádána v Praze jako TCP (Technical Compu-
ting Prague) a v roce 2010 v Bratislavě jako 
TCB, vybudovala zavazující tradici a zauja-
la početnou skupinu pravidelných účastníků, 
která se každoročně rozrůstá o další vědec-
ké pracovníky, vývojáře, techniky a pedago-
gy z oborů strojírenství, energetiky, elektro-

techniky, automatizace, automobilového 
průmyslu, chemie, telekomunikací, lékař-
ství, biotechnologií, životního prostředí atd.

Zájemci o účast na setkání TCB 2012 
najdou všechny potřebné údaje, včetně při-
hlášky, na www.posterus.sk/tcb2012, kde 
také bude, po uzávěrce příjmu příspěvků, do-
stupný úplný program konference. Důležitý-
mi termíny z pohledu účastníků – poslucha-
čů jsou 24. říjen (uzávěrka příjmu finálních 
příspěvků) a 31. říjen 2012 (uzávěrka příjmu 
bezhotovostních plateb vložného). (sk)


