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Výskum a VýVoj

RNDr.	Miroslav	Hain,	PhD.,	RNDr.	Ing.	Ján	Bartl,	CSc.,		
RNDr.	Miroslav	Keppert,	RNDr.	Karol	Karovič,	DrSc.,		
Ing.	Vlado	Jacko,	PhD.	
Ústav	merania	SAV,		
Dúbravská	cesta	9,		
841	04		Bratislava

Príspevok v plnom znení je súčasťou časopisu Metrológia a skúšobníctvo č. 2/2015, ktorého vydavateľom je  
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR.

MERANIE TVARU PROFILU TURBÍNOVÝCH LOPATIEK  
METÓDOU SVETELNÉHO REZU

Miroslav	Hain,	Ján	Bartl,	Miroslav	Keppert,	Karol	Karovič,	Vlado	Jacko

Abstrakt
Na	meranie	tvaru	profilu	turbínových	lopatiek	leteckých	motorov	sa	obvykle	používajú	kontaktné	metódy,	pri	ktorých	merací	
hrot	 (stylus)	 kopíruje	povrch	 lopatky	v	 jednotlivých,	vopred	určených	 rezoch.	 Inou	kontaktnou	metódou	 je	použitie	matice	
kontaktov	(ihiel)	vo	vopred	určených	polohách	vybraných	rezov	lopatky.	Na	bezkontaktné	meranie	tvaru	profilu	turbínových	
lopatiek	možno	aplikovať	niektoré	optické	metódy:	laserovú	triangulačnú,	speckle	alebo	moiré	interferometrickú,	holografickú	
a	metódu	svetelného	rezu.	Po	analýze	možností	použitia	jednotlivých	optických	metód	sme	dospeli	k	záveru,	že	najvhodnejšou	
metódou	na	meranie	tvaru	profilu	turbínových	lopatiek	je	metóda	svetelného	rezu.	

Kľúčové slová
svetelný	rez,	laserový	lúč,	snímaný	profil,	CCD	kamera

MEASUREMENT OF THE SHAPE OF THE TURBINE BLADE PROFILE  
USING THE LIGHT-CUT METHOD

Miroslav	Hain,	Ján	Bartl,	Miroslav	Keppert,	Karol	Karovič,	Vlado	Jacko

Abstract
For	the	measurement	of	shape	of	the	turbine	blade	profile	for	the	aircraft	engines,	the	contact	methods	are	routinely	used,	based	
on	the	blade	surface	scanning	by	the	stylus	along	the	individual	cuts,	having	been	chosen	in	advance.	Another	contact	method	
lies	in	application	of	contact	matrix	(needles)	in	positions	corresponding	to	cuts	of	blade,	being	chosen	in	advance	as	well.	
For	the	noncontact	measurement	of	the	turbine	blade	shape	profile,	some	optical	methods	can	be	applied:	Laser	triangulation,	
speckle	or	moiré	interferometry,	holography	and	light-cut	method.	While	analysing	the	possibilities	of	the	individual	optical	
methods,	we	came	to	the	conclusion	that	the	most	suitable	method	for	the	turbine	blade	shape	measurement	is	the	method	of	
light-cut.

Key words
light-cut,	laser	beam,	scanned	profile,	CCD	camera
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ktoré ustanovujú požiadavky na výrobky – meradlá je nevy-
hnutné riadiť, pripravovať spoločne a zohľadňovať aj potre-
by výrobcov a trhu. 

Detlef Hoffman (Nemecko) informoval o príprave spoloč-
ných dokumentov WELMEC a ADCO (Administrative Co-
operation). Zástupcovia ADCO prijali iniciatívu pracovnej 
skupiny WG 5 spolupracovať pri tvorbe spoločných doku-
mentov zaoberajúcich sa výkonom metrologického dozoru 
a vyzdvihli skutočnosť, že textácie ustanovení zo strany pra-
covnej skupiny WG 5 sú krátke, výstižné a zrozumiteľné. 
Ďalej bolo uvedené, že komunikácia so zainteresovanými 
členmi pracovných skupín ADCO na príprave týchto do-
kumentov je veľmi komplikovaná a zdĺhavá, nakoľko v ich 
prípade nejde o prioritnú záležitosť. Aj cez túto skutočnosť 
bude pripravený prvý návrh spoločného dokumentu, ktorý 
bude pripomienkovaný dotknutými stranami a následne po-
stúpený na schválenie. V tejto súvislosti P. Larsen uviedla, že 
s predstaviteľmi vedenia ADCO a príslušnými nadradenými 
organmi EK bude rokovať o postavení a mandáte pracovnej 
skupiny WG 5 pri príprave spoločných dokumentov a v rám-
ci rokovaní bude trvať na skvalitnení a zvýšení efektivity 
spoločných prác a požiada vedenie ADCO, aby v rámci ich 
pôsobnosti bola ustanovené zodpovedná osoba, ktorá bude 
zabezpečovať koordináciu, kontrolu a včasné plnenie stano-
vených cieľov.

Ďalšia časť rokovania sa venovala výmene skúsenosti o iden-
tifikácii softvéru v meradlách. Ian Turner (CECIP) uviedol, že 
čiastočne túto problematiku riešia smernice nového prístupu 
Nového legislatívneho rámca, príručky WELMEC 2.3 a 7.2 
a technické normy (EN45501), ktorými sa predovšetkým ria-
dia výrobcovia meradiel. Inese Sidraba (Lotyšsko) sa v dis-
kusii zaoberala nástrojmi na identifikáciu softvéru, ktoré 
majú orgány metrologického dozoru k dispozícii. Uviedla, 
že každé meradlo, ktoré obsahuje softvér by malo mať vstup-
no/výstupne zariadenie pomocou, ktorého by metrologický 
dozor mohol identifikovať softvér v meradle. V praxi pri 
meradlách vybavených klávesnicami a displejom to nebýva 
problémom, je však veľa meradiel, ktoré majú prístup k sof-
tvéru cez komunikačné zariadenie, ktoré majú k dispozícii 
iba výrobcovia, opravári alebo spoločnosti zabezpečujúce 
inštaláciu meradiel, ale užívatelia tieto zariadenia nemajú. 
V týchto prípadoch vzniká problém aj pre orgán metrolo-
gického dozoru, nakoľko ani on nie je vybavený takýmto 
zariadením, čo znemožňuje alebo sťažuje kontrolu meradiel. 

ZASADNUTIE WG 5 METROLOGICKÝ DOZOR

V	dňoch	22.	–	23.	apríla	2015	sa	uskutočnilo	v	Teddingtone	vo	Veľkej	Británii	ostatné	zasadnutie	pracovnej	
skupiny	WELMEC	WG	5	Metrologický	dozor.	Zasadnutia	sa	zúčastnili	predstavitelia	členských	štátov	WELMEC,	

asociovaných	členov	WELMEC	a	Európskej	komisie	(EK).	Za	Slovenskú	republiku	sa	zúčastnil		
Zbyněk	Schreier,	Úrad	pre	normalizáciu,	metrológiu	a	skúšobníctva	Slovenskej	republiky	(ÚNMS	SR)		

a	Radovan	Filo,	Slovenský	metrologický	inšpektorát	(SMI).	

Zasadnutia pracovnej skupiny WELMEC WG 5 
Metrologický dozor sú pre Slovenskú republiku 
veľmi aktuálne v sú vislosti s platnou metrologickou 
legislatívou, ktorou boli transponované smernice 
Európskych spoločenstiev v oblasti me tro lógie.

Zasadnutie pracovnej skupiny WG 5 otvorili jej predsedníč-
ky Pia Larsen (Dánsko) a Ann Nilsson Frödeen (Švédsko), 
ktoré privítali všetkých účastníkov zasadnutia. Za hostiteľ-
skú krajinu zasadnutie pozdravil Richard Sanders, riaditeľ 
NMRO (National metrology and regulation office). V krát-
kosti uviedol poslanie ich úradu a zdôraznil, že okrem iné-
ho je úrad zodpovedný aj za výkon metrologického dozoru 
a výkon legálnej metrológie. Taktiež uviedol, že kompeten-
cie úradu sa rozšírili o oblasť ochrany životného prostredia 
a označovania energetickej účinnosti výrobkov.

P. Larsen predniesla návrh programu zasadnutia, ktorý bol 
následne jednomyseľne schválený. Ďalej informovala o zá-
veroch zo zasadnutia pracovnej skupiny WG 5 konaného 
v Bruseli v roku 2014 a plénum zasadnutia uvedené závery 
prijalo.

Ako prvé sa prerokoval stav aktualizácie príručky WELMEC 
5.2 – Príručka o dohľade nad trhom (NAWI a MID). Zo stra-
ny EK bolo uvedené, že je veľmi problematické zastaviť 
ďalšie uvádzanie výrobkov na trh alebo stiahnuť z trhu vý-
robky, na ktoré už bolo vydané povolenie o ich uvádzaní 
ak metrologický dozor zisti u týchto výrobkov nezhodu so 
schváleným typom. Zástupcovia výrobcov oponovali, že je 
problém s implementáciou rôznych noriem, odporúčacích 
dokumentov ako aj príručiek WELMEC nakoľko sa niektoré 
dokumenty rozchádzajú vo svojich požiadavkách na výrob-
ky. Zástupcovia inšpekčných orgánov oponovali, že je veľ-
mi obťažné vykonávať dohľad nad trhom pokiaľ príručky 
WELMEC nie sú záväzné pre všetky zúčastnené strany a pre-
to je nevyhnutné hľadať prostriedky ako požiadavky uvede-
né v príručkách urobiť záväzné pre všetkých. Výrobcovia 
však oponujú, že svoje výrobky vyrábajú pre odberateľov aj 
mimo európskeho priestoru a preto by európske požiadavky 
nemali byť prísnejšie ako sú požiadavky uvádzané v medzi-
národných dokumentoch (odporúčaniach OIML a ISO nor-
mách). V závere bolo konštatované, že všetky dokumenty, 
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V diskusii bolo ďalej uvedené, že nie je možné, aby orgá-
ny dozoru boli vybavené komunikačnými zariadeniami ku 
všetkým typom meradiel, čo by predstavovalo zvýšené ná-
klady na technické vybavenie orgánu metrologického dozo-
ru, ale aj nároky na vyškolenie zamestnancov vykonávajúci 
metrologický dozor. K týmto pripomienkam bolo zo strany 
I. Turnera uvedené, že v súčasnosti výrobcovia meradiel 
pri ich konštrukcii využívajú najmodernejšie technológie 
z oblasti informačných a komunikačných technológii a ich 
rozhrania sú unifikované čo umožňuje k meradlám pristu-
povať cez unifikované rozhrania bežnej (mobilnej) výpočto-
vej techniky. Samozrejme na trhu sa v používaní vyskytuje 
veľa zariadení, ktoré využívajú technológie z pred 20 rokov 
a v týchto prípadoch skutočne hore uvedené problémy môžu 
vznikať. Trend u užívateľov však je postupne obmieňať svoje 
meradlá za meradlá nové, využívajúce najnovšie technológie 
a tento trend je podporovaný aj zo strany výrobcov nakoľko 
ceny za nové, modernejšie, meradlá neustále klesajú.

Hermína van Rij (Holandsko) a Zita Banhidi-Bergendorf 
(Ra kúsko) prezentovali používanie systému ICSMS. V pr-
vej časti prezentácie boli vyhodnotené jednotlivé krajiny ako 
využívajú systém ICSMS v rámci metrologického dozoru pri 
kontrolách váh s neautomatickou činnosťou (NAWI) a me-
radiel regulovaných smernicou 2004/22/ES o meradlách 
(MID). Druhá časť prezentácie sa venovala práci so systé-
mom ICSMS a princípom posudzovania rizík cez aplikáciu 
klasifikácie rizík. Zúčastnení boli v simulovanej situácii vy-
školení ako správne a predovšetkým jednotne urobiť záznam 
do databázového systému ICSMS. Taktiež bol prijatý jednot-
ný spôsob pripájania výsledkov posúdenia rizík z aplikácie 
klasifikácie rizík k záznamu.

P. Larsen v ďalšom bode programu v skratke informoval 
o problémoch a nedostatkoch, ktoré sa vyskytujú pri sa-
motnom procese posudzovania zhody v oblasti meradiel. 
Vyzvala zúčastnených, aby vo svojich krajinách zdôraznili 
význam kvality tohto procesu a aby vyzvali príslušné kon-
trolné orgány na sprísnenie kontrol dodržovania pravidiel pri 
posudzovaní zhody.

Ďalší bod programu bol venovaný zariadeniam SSD (Self-
Service devices – Samoobslužné zariadenia), ktoré sú súčas-
ťou určených meradiel a ako je riešený u týchto zariadení 
dohľad nad trhom. Zariadenie SSD je napríklad zostava 
výdajného stojanu pohonných hmôt, komunikačného zaria-
denia a platobného terminálu. Daniel Hanekuyk uviedol, že 
celé samoobslužné zariadenie sa okrem iného skladá aj z vy-
hodnocovacej jednotky, komunikačnej jednotky a samotné-
ho platobného terminálu čo sú v súčasnosti zariadenia kon-
štruované ako jednoúčelové priemyselné počítače vybavené 
softvérom a je otázne či aj tieto komponenty samoobslužné-
ho zariadenia sú chápane ako metrologické zariadenia alebo 
zariadenia pod metrologickou kontrolou. Celý problém sa 
zjednodušil na otázku: „je platobný terminál súčasťou me-
radla a má byť pod metrologickou kontrolou ?“. D. Hoffman 
uviedol, že v certifikáte by malo byť jednoznačne uvedené, 
ktoré časti zariadenia sú pod metrologickou kontrolou, to 
znamená tie časti zariadenia, ktoré sa následne metrologicky 
kontrolujú (následne overujú) a tým pádom, ktoré sa kon-

trolujú aj pri metrologickom dozore a dohľade nad trhom. 
H. van Rij uviedla, že táto interpretácia hovorí o kontrole 
meradiel v používaní, čo nie je harmonizovaná oblasť a jed-
notlivé krajiny si túto oblasť upravujú vo svojich národných 
legislatívach a preto nie je možné v tejto fáze takúto interpre-
táciu použiť v rámci spoločného trhu.

Wilfried de Waal (Holandsko) podal informáciu o zasadnutí 
združenia NoBoMet (Notified Body Metrology). Pre pra-
covnú skupinu WG 5 bola najzaujímavejšia časť informá-
cie o vytvorení pracovnej skupiny združenia NoBoMet pre 
aktualizáciu príručky WELMEC 8.3 – Smernica 2004/22/
ES o meradlách – Aplikácia modulu B. Návrh aktualizácie 
príručky má byť dokončený do septembra 2015 a po pripo-
mienkovaní prerokovaný na zasadnutí pracovnej skupiny 
WG 8.

V ďalšom bode programu zasadnutia W. de Waal vo svo-
jej prezentácii upozornil na obsahovú stránku vydávaných 
a používaných certifikátov, kedy boli objavené rovnaké cer-
tifikáty s rôznym obsahom, čo vyvoláva problémy pri met-
rologickom dozore kedy orgán dozoru je uvedený v omyl 
ako postupovať pri kontrole. Vo svojom vystúpení vyzval 
orgány metrologického dozoru a dohľadu nad trhom, aby si 
vyššie uvedené zistenia navzájom vymieňali a takto vyvíjali 
spoločný tlak na odstránenie takýchto pochybení nech už sú 
neúmyselné alebo úmyselné.

V rámci zasadnutia ďalej nasledovala výmena skúsenosti 
z dohľadu nad trhom a kuriózne prípady, s ktorými sa orgány 
dozoru a dohľadu stretli. Zástupkyňa Lotyšska uviedla kuri-
ózny prípad, kedy sa sťažoval zákazník čerpacej stanice po-
honných hmôt (vodič kamióna), že podľa výdajného stojana 
natankoval plnú nádrž, ale indikátor v aute stále indikoval 
pôvodnú hodnotu – prázdnu nádrž. Po prešetrenie orgánmi 
metrologického dozoru bolo zistené, že aditíva, ktoré obsa-
hovala pohonná látka (motorová nafta) rozpustili plastový 
plavák v nádrži, ktorý slúži ako hladinový snímač indikátoru 
paliva auta a preto, indikátor stále indikoval prázdnu nádrž. 

Zástupca Nemecka uviedol taktiež zistenia z metrologic-
kého dozoru pri kontrole výdajných stojanov na čerpacích 
staniciach pohonných hmôt. Bolo zistené, že výdajný stojan 
indikoval chybný údaj o množstve vydaného paliva v prípa-
de, kedy nefungoval eliminátor plynov. Na základe týchto 
zistení bolo prijaté v Nemecku opatrenie, že pri následnom 
overení meradlá – výdajného stojana sa musí kontrolovať aj 
funkčnosť plynového eliminátora a jeho funkčnosť sa kon-
troluje aj pri výkone metrologického dozoru. Ďalej bolo uve-
dené, že Rakúšania pri následnom overení meradlá simulujú 
nefunkčnosť eliminátoru, nakoľko im túto povinnosť ukladá 
národná legislatíva.

Zástupca Francúzska uviedol kuriózny prípad, kedy v rámci 
metrologického dozoru v nemocnici zistili, že váha (NAWI) 
na váženie pacientov na elektronickom indikátore indikovala 
zle desatinnú bodku a tak pri vážení 120 kg pacienta bola 
indikovaná hodnota 12 kg a za desatinou bodkou boli indiko-
vané tri nuly. Metrologický dozor o tomto zistení informoval 
výrobcu a žiadal od neho stanovisko. Stanovisko výrobcu 
bolo skutočne kuriózne, nakoľko výrobca uviedol, že hod-
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nota je indikovaná v tonách, čo by v praxi znamenalo, že 
120 kg pacient podľa indikátoru váhy a stanoviska výrobcu 
váži 12 ton.

Jorge Inesta (Španielsko) uviedol prípad, ktorý sa udial pri 
dohľade nad trhom pri kontrole váh (NAWI). Pri kontro-
le bolo zistené, že libela na váhach je iného typu ako bola 
schválená a uvedená v certifikáte o zhode, výrobca v rámci 
nápravných opatrení umiestnil na váhu inú libelu, ktorá však 
bola schválená pre výrobky mimo spoločný trh EÚ. Po ná-
slednom upozornení výrobca umiestnil na váhu schválenú 
libelu podľa požiadaviek EÚ a do balenia pribalil aj ďalšie 
dva typy libiel z odôvodnením, nech si tam každý namontuje 
čo potrebuje.

Z ďalších bodov programu:
 prezentácia (Cliff Hacking) o poskytovaných služ-

bách a ich rozvoji konzorcia EMeTAS (European 
Metrology Type Approvals Service), 

 informácia (Hans Anton Ebener) o stave návrhu ak-
tualizácie príručky WELMEC 5.2 Príručka o dohľade 
nad trhom (NAWI a MID) časť projekty,

 návrh spoločného projektu pre rok 2016 o softvéri, 
ktorý je používaný v meradlách so zameraním na 
transpozíciu legislatívy Nového legislatívneho rám-
ca ktorý zahŕňa smernicu Európskeho parlamentu 
a Rady 2014/31/EÚ z 26. februára 2014 o harmonizá-
cii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa 
sprístupňovania váh s neautomatickou činnosťou na 
trhu (prepracované znenie) a smernicu Európskeho 
parlamentu a Rady 2014/32/EÚ z 26. februára 2014 
o harmonizácii právnych predpisov členských štátov 
týkajúcich sa sprístupnenia meradiel na trhu (prepra-
cované znenie),

 prijatie uznesenia zo zasadnutia.

Ďalšie zasadnutie pracovnej skupiny WELMEC WG 5 by sa 
malo konať na jeseň roku 2015 v Prahe v Českej republike.

Záver

Z pohľadu ÚNMS SR bol hlavný prínos vo výmene skúse-
nosti z výkonu metrologického dozoru a výkonu dohľadu 
nad trhom, kde boli detailne rozobraté niektoré praktické 
skúsenosti z porušovania ustanovení pri uvádzaní meradiel 
na trh. Zástupcovia členský štátov prezentovali, ako by po-
stupovali v daných prípadoch oni a kde vidia hlavné nedo-
statky v identifikácií porušení. V rámci zasadnutia boli tak-
tiež riešené procedurálne otázky činnosti pracovnej skupiny, 
bola uvedená informácia zo zasadnutia výboru WELMEC 
s dopadmi na činnosť pracovnej skupiny a ďalším smero-
vaním jej činnosti. Pracovná skupina podstatnú časť za-
sadnutia v rámci jednotlivých bodov programu venovala 
falošným (fake) certifikátom o zhode výrobkov (meradiel), 
čo sa stáva stále častejším javom v celosvetovom meradle 
a bola nastolená otázka ako správne identifikovať falošný 
certifikát a ako informovať ostatné štáty o výskyte falošných 
certifikátov. Ďalšia podstatná časť zasadnutia sa venovala 
aj systému ICSMS, kde sa uvádzajú zistenia z dohľadu nad 
trhom. Z pohľadu štátu a verejnosti bol hlavný prínos účas-
ti na zasadnutí z prejedávaných otázok dohľadu nad trhom, 
ktoré majú vplyv na tvorbu národnej legislatívy a dopad na 
ochranu spotrebiteľa.

Ing.	Zbyněk	Schreier,	CSc.	
ÚNMS	SR	

zbynek.schreier@normoff.gov.sk	
Ing.	Radovan	Filo	

Slovenský	metrologický	inšpektorát	
radovan.filo@smi.sk
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Ďalej bol schválený s niekoľkými zmenami návrh príruč-
ky WELMEC 6.4 „Príručka pre prevádzkovateľov baliarne 
a dovozcov spotrebiteľsky balených výrobkov označených 
značkou „e“ – druhé vydanie“. 

V ďalšom bode programu vystúpil predstaviteľ Európskej 
komisie Daniel Hanekuyk (EK) a informoval, že v tomto 
období je hlavnou úlohou Generálneho riaditeľstva pre pod-
nikanie a priemysel EK práca na vyhodnocovaní prieskumu 
využívania smerníc 76/211/EHS, 2007/45/ES, 75/107/EHS. 
Vyjadril však sklamanie, nakoľko do prieskumu EK sa zapo-
jilo veľmi málo národných úradov (Slovenská republika sa 
zapojila). Hlavným dôvodom nízkej účasti v prieskume bola 
skutočnosť, že v tom istom čase bežal aj druhý prieskum k vy-
užívaniu smerníc. Prvým prieskumom bola poverená spo-
ločnosť Technopolis Group and Valdani Vicari & Associati, 
ktorá získavala informácie od respondentov na základe otá-
zok položených konzultantmi vo verejnom prieskume, kto-
rý prebiehal v anglickom jazyku a bol adresovaný všetkým 
zainteresovaným stranám. Do tohto prieskumu sa zapojilo 
približne 20 národných úradov. Druhý prieskum uskutočnila 
EK koncom prvého štvrťroku 2015, kedy konzultanti robili 
prieskum so zainteresovanými stranami (vrátane národných 
úradov) s identickými otázkami ako v prvom prieskume, 
s rozdielom, že otázky boli kladené v natívnom jazyku da-
nej krajiny čo malo zabezpečiť vyššiu účasť respondentov. 
Väčšina zúčastnených zástupcov vyjadrila názor, že druhý 
prieskum bol spustený neskoro a preto sa ho zúčastnilo málo 
členských krajín. 

V nasledujúcej časti D. Hanekuyk poznamenal, že v niekto-
rých krajinách kontrola baličov a dovozcov SBV sa nevy-
konáva tak ako to krajiny uvádzajú v príručke WELMEC 
6.10 „Informácia o kontrolách spotrebiteľský balených vý-
robkov“. Na základe tohto zistenia, zúčastnení zástupcovia 
aktualizovali údaje v tabuľkách príručky WELMEC 6.10, 
ktoré sa týkajú frekvencií a spôsobu kontroly baličov a do-
vozcov SBV.

Pozitívnou informáciou bolo, že až 80 % baličov označených 
spotrebiteľských balení uviedlo v prieskume, že u nich bola 
kontrola vykonaná minimálne raz za dva roky a až 75 % ba-
ličov neoznačených spotrebiteľských balení uviedlo, že boli 
pravidelne kontrolovaní. Veľký problém predstavujú rozdie-
ly pri kontrole baličov a dovozcov, pretože v členských kra-
jinách sú stanovené rôzne časové intervaly kontrol a rôzne 
dôvody pre začatie kontroly.

ZASADNUTIE WG 6 SPOTREBITEľSKy BALENÉ VÝROBKy

Ostatné	zasadnutie	pracovnej	skupiny	WELMEC	WG	6	Spotrebiteľsky	balené	výrobky	sa	uskutočnilo		
v	dňoch	15.	–	18.	júna	2015	vo	Varšave.	Zasadnutia	sa	zúčastnili	predstavitelia	členských	štátov	WELMEC,	

asociovaných	členov	WELMEC	a	Európskej	komisie	(EK).	Za	Slovenskú	republiku	sa	zúčastnili		
Zbyněk	Schreier	a	Tomáš	Miřetinský,		

zamestnanci	Úradu	pre	normalizáciu,	metrológiu	a	skúšobníctvo	Slovenskej	republiky.

Zasadnutia pracovnej skupiny WELMEC WG 6 Spotrebiteľsky 
balené výrobky sú pre Slovenskú republiku veľmi aktuálne 
v súvislosti s platnou metrologickou legislatívou, a to najmä 
vyhláškou č. 207/2000 Z. z. zo 16. júna 2000, ktorou boli 
transponované smernice Európskych spoločenstiev v oblasti 
balenia a dovozu spotrebiteľsky balených výrobkov a 
vyhláškou Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo 
Slovenskej republiky č. 419/2013 Z. z. z 26. novembra 2013, 
ktorá vychádza z rovnakých princípov. 

Na úvod privítala Dorota Habich z Central Office of Measures 
(Centrálny úrad pre meranie) všetkých zúčastnených zástup-
cov členských krajín (zúčastnení zástupcovia) a poďakovala 
im za návštevu Poľska. Vyjadrila nádej za lepšiu harmonizá-
ciu a zosúladenie pracovných postupov týkajúcich sa spotre-
biteľských balených výrobkov (SBV) ako aj odstraňovanie 
prekážok obchodu.

Predseda pracovnej skupiny WELMEC WG 6 Howard 
Burnett (Veľká Británia) požiadal nových členov aby sa pred-
stavili a následne poďakoval hostiteľom za zorganizovanie 
zasadnutia a privítal všetkých zúčastnených zástupcov. 

Za neúčasť na zasadnutí sa ospravedlnili zástupcovia 
Švédska, Španielska, Chorvátska, Estónska a zástupca ria-
diteľa BIML (Medzinárodný úrad pre legálnu metrológiu) 
Willem Kool. Niektoré časti programu boli upravené podľa 
potrieb rokovacej agendy a potrieb zúčastnených zástupcov.

H. Burnett informoval o výsledkoch rokovania 31. zasad-
nutia Výboru WELMEC, ktoré sa konalo 7. mája 2015 
v Belehrade. Výbor vzal na vedomie potrebu vytvorenia ná-
vrhu nového dokumentu, ktorý by popísal rozdiely medzi na-
riadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1169/2011 
o poskytovaní informácií o potravinách spotrebiteľom (FIC 
1169/2011) a legislatívou týkajúcou sa označených spotrebi-
teľských balení. Zúčastnení zástupcovia prediskutovali návrh 
nového dokumentu vytvoreného H. Burnettom, ktorý všetky 
pripomienky na zmeny zapracoval do výsledného dokumen-
tu a návrh dokumentu zaslal členom pracovnej skupiny WG 
6 na pripomienkovanie. V prípade, že upravený návrh doku-
mentu bude schválený, bude následne zaslaný EK. 

Zúčastnení zástupcovia boli informovaní o návrhu nového 
systému číslovania príručiek WELMEC, ktorý by mal od-
rážať hlavne súvisiace dokumenty NAWID (Non-automatic 
Weighing Instruments Directive) a MID (Measuring 
Instruments Directive). 
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Zúčastnení zástupcovia boli oboznámení, že správa z priesku-
mu bude konzultantmi odoslaná EK v najbližšom období. 
Odhaduje sa, že spracovanie výsledkov z oboch prieskumov 
bude pokračovať až do konca roku 2015. Cieľom EK je vy-
dať záverečnú správu, ktorá bude zahŕňať výsledky priesku-
mov ako aj spätnú väzbu EK na tieto výsledky, v štvrtom 
kvartáli roku 2015.

V rámci spolupráce pracovnej skupiny s OIML (Medzi-
národná organizácia pre legálnu metrológiu) boli zúčastnení 
zástupcovia informovaní, že návrh odporúčania OIML R 79 
„Požiadavky na označovanie spotrebiteľsky balených výrob-
kov“ bol schválený technickým výborom OIML TC 6 a bol 
predložený Medzinárodnému výboru pre legálnu metrológiu 
(CIML) na schválenie. Dokument by mal byť publikova-
ný v októbri tohto roku spolu s odporúčaním OIML R 87 
„Množstvo výrobku v spotrebiteľskom balení“. Taktiež sa 
pripravuje nový dokument týkajúci sa certifikácie prevádzok 
baliarni SBV. Sekretariát výboru OIML TC 6 je presvedčený, 
že všetky tri dokumenty budú vydané do konca roku 2015. 

Hans-Peter Vaterlaus (Švajčiarsko) predniesol prezentáciu 
na tému štatistických preberacích plánov, ktoré sú uvedené 
v novom odporúčaní OIML R 87. Prezentácia obsahovala 
zapracované zmeny návrhu dokumentu OIML R 87 a pre-
dovšetkým nové štatistické preberacie plány. V pôvodnom 
dokumente štatistické preberacie plány pozostávali len s jed-
no-výberového a dvoj-výberového preberacieho plánu, ale 
tieto dva plány neboli vyhovujúce pre spoločnosti s veľkými 
hodinovými výrobnými dávkami. Na základe podnetu týchto 
spoločností bol vypracovaný expertom z oblasti matematiky 
a štatistiky návrh pre viac-výberové preberacie plány, ktoré 
umožňujú kontrolu aj veľkých výrobných dávok spotrebiteľ-
ských balení. 

Jeroen Rommerts (Holandsko) informoval zúčastnených zá-
stupcov, že definície pojmov z posledného návrhu odporúča-
nia OIML R 79 boli zahrnuté do návrhu príručky WELMEC 
6.1 „Definície pojmov“, a že definície z odporúčania OIML 
R 87 po jeho oficiálnom publikovaní budú taktiež zahrnuté 
do návrhu príručky. Ďalšia verzia návrhu príručky WELMEC 
6.1 bude predložená na pripomienkovanie a odsúhlasenie po 
uverejnení odporúčania OIML R 87.

Ďalším bodom programu bola diskusia o potrebe aktualizá-
cie príručky WELMEC 6.7 „Návod na kontroly spotrebi-
teľských balení na trhu vykonávané príslušnými orgánmi“. 
Na úvod Zita Banhidi-Bargendorf (Rakúsko) prezentova-
la výsledky analýzy aktuálnej verzie príručky WELMEC 
6.7, pričom poukázala na ťažkú použiteľnosť príručky a jej 
príloh v praxi a zdôraznila potrebu jej aktualizácie. Návrh 
aktualizovanej príručky vypracuje pracovná podskupina 
v zložení Z. Banhidi-Bargendorf, Branka Radanov (Srbsko) 
a H. Burnett. Zúčastnení zástupcovia boli informovaní, že 
v roku 2016 bude predložená komplexná analýza zameraná 
na štatistickú kontrolu, ktorá bude použitá ako podklad pre 
návrh aktualizácie súčasnej príručky WELMEC 6.7. 

Dorota Wowak z Poľnohospodárskej a potravinárskej in-
špekcie Poľska prezentovala metódu odstraňovania glazúry 
z mrazených spotrebiteľských balení, ktorá sa využíva pri 
kontrole skutočného množstva mrazených filiet. Metóda 
jemného spreju studenej vody (gentle spray of cold water) 
je veľmi rýchla, jednoduchá a zároveň zabezpečuje zacho-
vanie kvality výrobku – rýb. V súčasnom znení príručky 
WELMEC 6.8 „Príručka pre overenie hmotnosti po odkvap-
kaní“ sú uvedené najvhodnejšie postupy, aké sú k dispozícii. 
V príručke WELMEC 6.8 je taktiež uvedené, že každý skú-
šobný postup, ktorý vedie k rovnakým alebo lepším výsled-
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kom, je možné v praxi použiť. D. Wowak navrhla spomínanú 
metódu uviesť v príručke WELMEC 6.8 ako jednu z metód. 
V rámci diskusie k tomuto návrhu zúčastnení zástupcovia 
navrhli, aby do príručky WELMEC boli doplnené aj iné me-
tódy (okrem už uvedenej):

1. Jemný sprej studenej vody – metóda preferovaná 
v Poľsku

2. Ponorenie do studenej vody – metóda v príručke 
WELMEC 6.8

3. Ponorenie do plastického vrecka – metóda preferova-
ná vo Veľká Británia

Po prehodnotení uvedených metód H. Burnett navrhol vy-
pracovať projekt posúdenia a komparácie, v ktorom by sa 
vyššie uvedené metódy navzájom porovnali. Na základe 
výsledkov bude vybraná najvhodnejšia metóda, ktorá bude 
zapracovaná do príručky. 

Na podnet Hanne Scherrebeck (Dánsko) sa zúčastnení zá-
stupcovia zaoberali otázkou správneho označovania fliaš 
(fľaše ako odmerné nádoby – MCB) uvedeného v smernici 
75/107/EHS. Dospelo sa k záveru že, informácie o správ-
nom označovaní fliaš môžu byť interpretované len spôso-
bom stanoveným v smernici 75/107/EHS. Okrem toho sa 
zúčastnení zástupcovia zhodli, že duplicitné označenia na 
iných miestach ako sú stanovené v smernici nie sú zakáza-
né, ale nesmú byť mätúce a nesmú viesť k nejednoznačnos-
ti. Schválené identifikačné značky výrobcov MCB – možno 
nájsť na adrese: http://emhartglass.com/node/9233.

Na záver zasadnutia vystúpil Alain d´Haese Generálny ta-
jomník Európskej federácie pre aerosóly (FEA) a prezen-
toval súčasný stav problematiky aerosólových výrobkov, 
vrátane metód a postupov kontroly množstva v aerosóloch, 
ktoré sú v súčasnosti odporúčané pre toto priemyselné od-
vetvie. A. d´Haese predniesol návrh aby bola vybraná jedna 
spoločná metóda, ktorá by bola najvhodnejšia a najpresnej-
šia pre určovanie hustoty v aerosóloch vo výrobnom proce-
se. Neočakávaným príspevkom prezentácie bolo vyjadrenie, 
že výrobcovia aerosólov preplňujú spotrebiteľské balenia 
aerosólov v priemere o 20 % až 35 %, ale nie je výnimkou 
preplňovanie presahujúce až 50 %, všetko však závisí od 
druhu výrobku. Preplňovanie spotrebiteľských balení – aero-
sólov dáva výrobcom istotu, že konečný spotrebiteľ nebude 
poškodený z hľadiska požiadavky na minimálne množstvo 
výrobku v balení.

Z ďalších bodov programu uvádzame:
 Splnenie požiadaviek na dovážané SBV – zúčastnení 

zástupcovia prerokovali najnovší návrh novej príruč-
ky týkajúcej sa importu SBV.

 Informácie o príprave návrhu novej príručky o de-
klarácii objemu v iných ako kvapalných výrobkoch 
– T. Józwiak (Poľsko) oboznámil zúčastnených zá-
stupcov so zmenami v návrhu dokumentu. 

 Aktualizácia príručky WELMEC 6.3 „Návod na 
harmonizovanú implementáciu smernice Rady 76/ 
211/ EHS“ – J. Rommerts vysvetlil zúčastneným zá-

stupcom, že do ukončenia a vyhodnotenia prieskumu 
EK o využívaní smerníc nemá zmysel pokračovať 
v aktualizácii príručky WELMEC 6.3.

 WELMEC 6.9 „Spotrebiteľské balenia – Neistota 
merania“ – sa zúčastnení zástupcovia dohodli, že na 
základe hlasovania z predošlého zasadnutia sa aktua-
lizácia príručky WELMEC 6.9 odkladá.

 S pracovnou skupinou WG 6 sa rozlúčil Antoon 
Malfrere (Belgicko), ktorý oznámil svoj odchod do 
dôchodku a tým aj ukončenie svojej činnosti v pra-
covnej skupine. Predseda pracovnej skupiny pánu A. 
Malfrereovi poďakoval za jeho dlhoročnú užitočnú 
prácu, ktorou prispel k činnosti pracovnej skupiny.

Ďalšie zasadnutie pracovnej skupiny WG 6 sa bude konať 
v júni 2016, miesto konania nebolo stanovené.

Ing.	Tomáš	Miřetinský	
Ing.	Zbyněk	Schreier,	CSc.	

ÚNMS	SR	
tomas.miretinsky@normoff.gov.sk	
zbynek.schreier@normoff.gov.sk
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Konferencia, ktorá sa od roku 1997 koná v dvojročných 
intervaloch, bola tradične zameraná do troch základných 
tematických oblastí: teoretické problémy merania, meranie 
v biomedicíne a meranie fyzikálnych veličín. Témy jed-
notlivých príspevkov sa týkali viacerých oblastí merania 
od definície základných jednotiek, riešenia teoretických 
problémov metrológie a stanovenia neurčitosti meraní, 
cez návrh nových meracích metód pre biológiu a medicí-
nu, strojárstvo, elektrotechniku a energetiku, až po riešenie 
špecifických meracích systémov pre aplikácie v uvedených 
oblastiach.

Príspevky do programu konferencie boli vyberané v re-
cenznom konaní, kde každý príspevok hodnotili dvaja ale-
bo traja domáci a zahraniční recenzenti. Na konferencii od-
znelo 42 prednášok, ktoré boli zaradené do desiatich sekcií 
a bolo tiež prezentovaných 33 posterov v dvoch posterových 
sekciách. Odzneli aj tri pozvané prehľadové prednášky. 
Z pohľadu metrológie bola mimoriadne zaujímavá pred-
náška prof. Haralda Bosseho z Physikalisch-Technische 

MEDZINáRODNá KONFERENCIA O MERANÍ – MEASUREMENT 2015

Bundesanstalt, Braunschweig, Nemecko o pripravovaných 
nových definíciách niektorých základných jednotiek SI. 
Prednáška prof. Ivana Frolla z Ústavu merania SAV bola 
venovaná zobrazovaniu pomocou magnetickej rezonancie 
v materiálovom výskume a prednáška prof. Adama Lieberta 
z Poľska bola zameraná na využitie infračervenej spektro-
skopie pri výskume prekrvenia tkanív mozgu.

Aj tentoraz sa počas konania konferencie uskutočnila súťaž 
mladých výskumníkov o cenu „Young Investigator Award“, 
za najlepšiu prednášku a najlepší poster. Cieľom bolo pod-
poriť aktívnu účasť a publikovanie prác mladých vedcov 
a špecialistov na meranie. Podiel mladých výskumníkov 
na tejto konferencii bol vysoký a do súťaže bolo prihlá-
sených 18 prác. Súťaž hodnotila 7-členná medzinárodná 
porota a okrem ocenení víťazi dostali aj ponuku zverej-
niť víťazné práce v impaktovanom internetovom časopise 
Measurement Science Review. Víťaznou prednáškou sa 
stala práca Andreja Krafčíka zo Slovenska, v kategórii 
posterov zvíťazil Maciej Bujalski z Poľska.

Jubilejná	10.	medzinárodná	konferencia	o	meraní	–	MEASUREMENT	2015		
sa	konala	v	dňoch	25.	–	28.	5.	2015	v	Kongresovom	centre	SAV	na	zámku	v	Smoleniciach.		
Hlavným	organizátorom	podujatia	bol	Ústav	merania	SAV	a	jej	spoluorganizátorom	bola		

Fakulta	elektrotechniky	a	informatiky	STU	v	Bratislave.		
Podujatie	technicky	sponzorovali	Československá	sekcia	IEEE,	výbory	TC7	a	TC13	konfederácie	IMEKO,	

Slovenská	metrologická	spoločnosť,	Slovenský	národný	komitét	U.	R.	S.	I.		
a	Spoločnosť	biomedicínskeho	inžinierstva	a	medicínskej	informatiky	SLS.
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Tlačený zborník príspevkov z konferencie dostali všetci jej 
účastníci, elektronická verzia zborníka je voľne dostupná na 
webovej stránke konferencie. Vybrané príspevky budú v roz-
šírenej forme po úspešnej recenzii publikované v časopise 
Measurement Science Review. Okrem odborného programu 
konferencia umožnila domácim a zahraničným účastníkom 
zoznámiť sa aj s fragmentmi slovenskej histórie, prírody 
a kultúry v rámci exkurzie na hrad Červený Kameň, alebo 
počas prechádzok v okolí Smolenického zámku. K spoločen-
skému programu konferencie prispeli aj vystúpenia hudobnej 
skupiny Ragan trio a ľudovej hudby bratov Wimmerovcov.

Príjemné prostredie Smolenického zámku vytvorilo pre 
78 registrovaných účastníkov a viac ako 20 hostí z 12 krajín 
dobrú pracovnú atmosféru a prispelo aj k nadviazaniu no-
vých pracovných partnerstiev. 

Podrobnejšie informácie o konferencii a plné texty príspev-
kov sú voľne dostupné na internetovej stránke konferencie 
www.measurement.sk/M2015. Prípadné ďalšie údaje je 
možné získať na emailovej adrese organizátorov konferen-
cie measurement2015@savba.sk.

doc.	Ing.	Milan	Tyšler,	CSc.	
Ústav	merania	SAV	

Dúbravská	cesta	9,	Bratislava	
tysler@savba.sk
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InformácIe

Začiatkom augusta sa v plnom zdraví a odbornej aktivite 
dožil 80 rokov doc. Ing. Milan Borovička, CSc., významná 
osobnosť doma ako i v zahraničí, celoživotne spojená s roz-
vojom a odbornou prezentáciou Československého a neskor-
šie po vzniku Slovenskej republiky Slovenského metrologic-
kého ústavu Bratislava. Narodil sa 7. augusta 1935.

Po maturite na Gymnáziu sa zamestnal v Považských stro-
járňach, kde sa rozhodol zvyšovať si technické vzdelanie 
štúdiom na Slovenskej vysokej škole technickej, Strojníckej 
fakulte v odbore Tepelné a energetické zariadenia. Štúdium 
ukončil v roku 1962. Vedeckú ašpirantúru ukončil v odbo-
re meracia technika v roku 1981, neskôr v roku 1986 získal 
kvalifikačný stupeň II a. Vedecký pedagogický stupeň do-
cent v odbore technológia dosiahol v roku 1997.

Doc. Borovička vo svojej aktívnej činnosti venoval značnú 
pozornosť odbornému rastu a prešiel viacerými riadiacimi 
funkciami. V rokoch 1962 – 1970 zastával v Slovnafte funk-
ciu technológ merania a údržby v energetike a chemických 
technológiách. Neskôr pôsobil ako vedúci technickej prípra-
vy a údržby merania a regulácie v energetických a chemic-
kých technológiách.

V snahe viac využívať svoje odborné znalosti sa prihlásil na 
konkurz Československého metrologického ústavu na od-
delenie metrológie teploty a tepla, ako samostatný odborný 
pracovník metrológie teploty a tepla. V roku 1971 bol me-
novaný do funkcie vedúceho oddelenia metrológie teploty 
a tepla. Dňa 5. júla 1978 bol menovaný do funkcie vedúceho 
odboru metrológie tepelno-technických veličín. Od 1. januá-
ra 1981 bol menovaný za riaditeľa metrologického výskumu 
a od 1. júla 1986 založil a riadil odbor skúšobníctva meracej 
techniky na Československom metrologickom ústave.

Jeho ďalšia kariéra sa nástupom od 1. decembra 1995 na 
Materiálovo technologickú fakultu STU so sídlom v Trnave, 
katedru obrábania uberala vzdelávacím smerom. Tu založil 
výučbu predmetu metrológie, ktorá sa začala prednášať pre 
všetky katedry.

Popri svojej odbornej činnosti sa aktívne zúčastňoval na 
rôznych medzinárodných odborných skupinách, komisiách 
a radách, kde uplatňoval výsledky výskumu ústavu a záujmy 
Slovenska. Počas svojho aktívneho pracovného života bol 
členom rôznych rád a komisií, napr.:

– člen „Rady vedúceho pracoviska vedecko-technické-
ho rozvoja pre oblasť metrológie“,

– člen koordinačnej rady hlavnej úlohy štátneho plá-
nu základného výskumu III-7-4 a III-9-6, Metódy 
a prostriedky v metrológii,

– vedúci školiaceho pracoviska ČSMU vo vednom od-
bore 21-16-9,

BLAHOžELáME K 80-ke doc. Ing. MILANOVI BOROVIčKOVI, CSc.

– člen vedeckej rady ČSMU Bratislava,
– člen atestačnej komisie ČSMU, pre vedecko-technic-

kých pracovníkov,
– člen redakčnej rady časopisu Československá štan-

dardizácia,
– člen technického výboru pre akreditáciu kalibračných 

laboratórií,
– člen zastúpenia ČSSR a neskôr SR v medzinárodnom 

výbore pre teplotu – KOMITE CONSULTATIF DE 
TERMOMETRIE – CCT Paríž,

– člen ISA – Certificate of membershif,
– člen Výboru Slovenského komitétu IMEKO TC12,
– člen spoločnej odborovej komisie vo vednom odbo-

re doktorandského štúdia PhD. – inžinierstvo kvality 
produkcie (39-76-9) na Materiálovo-technologickej 
fakulte STU Trnava,

– člen v medzinárodnej organizácii: The International 
Society for Measurement and Control, Nort Karolina.

Doc. Borovička bol a je publikačne veľmi aktívny. Má na 
svojom konte 2 autorské a 2 spoluautorské knihy, 4 autorské 
a 4 spoluautorské učebné texty, ďalej 86 domácich a zahra-
ničných odborných publikácii v renomovaných zborníkoch 
a časopisoch. Je autor 4 patentov, spoluautor 1 patentu, tvor-
ca 2 predpisov, spoluriešiteľ 6 medzinárodných predpisov, 
prekladateľ 2 medzinárodných predpisov, tvorca scenárov 
k 12 filmom o metrológii veličín merania. Bol zodpoved-
ným riešiteľom pri oponovaní 10 výskumných úloh a spo-
luriešiteľom 5 oponovaných výskumných úloh a realizoval 
17 technických diel. Pracoval v grantových komisiách, orgá-
noch vedecko-technického rozvoja a hodnotiacich komisi-
ách, komisiách ministerstva financií pre meranie a podmien-
ky dodávok tepelnej energie.

Do ďalších rokov želáme  
doc. Ing. Milanovi Borovičkovi, CSc.  

najmä veľa zdravia, životného elánu a odbornej aktivity.
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