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Vážení čtenáři,
nedávno se mi dostal do rukou článek, který čtenářům přinesl sedm bezesporu
zajímavých návodů, jak přežít „krizi“, respektive jak ji zbavit renomé strašáka v podobě
červených čísel . I když jsem si říkal, že „jisté“ slovo v tomto úvodníku již v žádném
případě nepoužiji, právě tento článek mě poměrně zaujal, a proto bych si z něj rád
vypůjčil několik základních bodů.
V první řadě se autoři nechali inspirovat známým velikánem současného
managementu, respektive jeho doporučením, aby se firmy vždy (a obzvláště v období,
kdy na tom nejsou příliš dobře se svým finančním zdravím) zabývaly pouze tím,
co umí nejlépe. Samozřejmě nikdo nebude namítat, že je to rada nad zlato, ale…
Ve chvíli, kdy daná společnost ovládá něco opravdu dokonale, ba dokonce nabízí cosi,
co jiné firmy nabídnout nemohou, by bylo bláhové hledat v době stagnace nový směr.
V tuto chvíli bude pro společnost daleko lepší zaměřit se sama na sebe než vyhledávat
nové sektory, kde by ztratila svou zásadní konkurenční výhodu. Avšak ve většině
průmyslových oblastí je konkurenční pnutí vždy patrné a nejednou se ukázalo, že obrátit
svou pozornost jiným směrem je jako najít klíč k ekonomické stabilitě. Zabodovat
novými nápady není dle mého mínění pouze otázkou vysoce solventních lídrů trhu,
ale vzniká zde prostor pro každého, ovšem za předpokladu, že si pro něj daná firma
dokáže připravit adekvátní podmínky.
A s tímto nepřímo souvisí další dvě rady autorů – kontrola firemní vize a hledání
příčiny problému. Každý průmyslový podnik bezpochyby vstupoval na trh s jasně
formulovaným plánem, kam by rád směřoval a hlavně jakými nástroji by toho mohl
dosáhnout. Možná však cestou tento směr ztratil a to jej přivedlo do segmentů, kterým
třeba tolik nerozumí a zbytečně v nich utápí těžce vydobyté prostředky z oblastí jemu
bližších. A to může být jednou z příčin. Řada podniků dnes ještě stále hořekuje nad
nepřízní způsobenou poklesem celosvětové ekonomiky. Přitom problémy možná
vyvolává pouze neznalost vlastního objektu podnikání, což je sféra, která dnes může
být vystavena naprosto jiným požadavkům, než tomu bylo dříve. V období, kdy se
tolik nedaří, může znít tato námitka irelevantně, ale opravdu svůj smysl má! Každý
podnik se musí přece zaměřit na samotné příčiny problému a nejen zdolávat vzniklé
potíže (třeba zaměstnat krizového manažera – jak zní rada číslo čtyři). Stejně jako váš
provoz nemůže být řízen způsobem, kdy se čelem stavíme až k důsledkům problémů
(k nechtěným odstávkám), mělo by tomu být i s podstatou vašeho podnikání.
Klíčem ke zlepšení je pak zejména komunikace (uvnitř i vně podniku, což je také
rada číslo pět a šest). Úspěšný manažer nemůže řídit podnik bez zapojení ostatních
subjektů. Je důležité, aby každá společnost měla natolik pevnou firemní kulturu,
kdy si celý podnik uvědomí, že selhání není neúspěchem řídícího pracovníka, ale
každého jedince. V každém jednom zaměstnanci se může skrývat takřka milionový
nápad. Otázkou je, zda cítí potřebu přicházet s ním za vedením a hlavně zda jej někdo
z managementu vyslyší.
Poslední doporučení je poté velice jednoduché. Nevzdávejte
to předčasně a vytrvejte! Ačkoli přednost má podle mě vše výše
uvedené a ani tímto závěrem se to plně nevyvrátí, někdy je opravdu
lepší pouze přečkat těžké časy. I tehdy však existuje možnost něco
udělat. Když nemůžeme dostat nahoru své výkony, rovnováhu
získáme pouze snížením zátěže druhé strany. Samozřejmě zde jde
zejména o snížení nákladů, a proto jako v každém jiném vydáním
přinášíme i v tomto čísle spoustu zajímavých rad a nápadů, jak
toho dosáhnout na místech, kde byste to možná ani nečekali.
A když už jsme popsali těchto sedm pravidel, přinášíme i my,
a to v hlavním tématu tohoto čísla, svých sedm podnětů, které
pomohou zlepšit firemní program prediktivní údržby.
Lukáš Smelík
Šéfredaktor

Nevyžádané texty nevracíme.
Redakce neodpovídá za obsah
reklamních materiálů.
Časopis je vydáván v licenci
CFE Media.
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48 TOP PRODUKTY
Systém pro řízení údržby
v podniku COMES Maintenance
50 Ultraprobe ® 15000 přichází

Sedm chytrých strategií údržby pro správu procesů

52 ZAOSTŘENO
Optimalizujte navrhování
automatizovaných systémů

Přeložené texty jsou v tomto časopise umístěny se souhlasem redakce
časopisu “Plant Engineering Magazine
USA” vydavatelství CFE Media. Všechna práva vyhrazena. Žádná část tohoto
časopisu nemůže být žádným způsobem
a v žádné formě rozmnožována a dále šířena
bez písemného souhlasu CFE Media. Plant
Engineering je registrovanou ochrannou
známkou, jejímž majitelem je vydavatelství
CFE Media.

Všichni známe negativní dopady hospodářského poklesu. Jedním z pozitivních
výsledků je obnovené úsilí o testování konvenční pravdy a posuzování hodnot.

Zaostřeno

Optimalizujte navrhování
automatizovaných systémů
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20 Strojní inženýrsví
Pravidelné provádění
údržby kompresorů
se vyplácí
Pravidelné provádění údržby
na zařízeních, která vyrábí
a upravují stlačený vzduch,
má přímý vliv na jejich
spolehlivý provoz a snižování
spotřeby elektrické energie.

22 Elektrotechnika
Přijměte 8 kroků pro vyladění systému řízení procesů
Když se v podnikání daří, poptávka po produkci se zvyšuje a provozní
systémy fungují na hranici či za hranicí výrobní kapacity.

28 Automatizační technika
Optimalizace podniku
Procesní optimalizace dnes pokrývá řadu
oblastí. Přibývá nástrojů a technik pro
optimalizaci práce, materiálů, výroby,
dodavatelských řetězců, perspektiv
a mnoha dalších věcí. Údaje shromažďované
a sledované u jednotlivých činností a operací
přispívají k celkovému slaďování
a optimalizování podniku.

38 Údržba & správa
Taktika versus strategie:
Najděte nejlepší cestu ke spolehlivosti
V průběhu let bylo mnoho napsáno o různých přístupech pro zajištění
a udržení spolehlivosti zařízení a jsem si zcela jistý, že stále hledáme
to jedno ideální řešení. Existuje vůbec nějaké jedno dokonalé řešení?
ŘÍZENÍ & ÚDRŽBA PRŮMYSLOVÉHO PODNIKU
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FÓRUM
MSV 2010 je příslibem
do budoucna…?

Řekli o veletrzích

M

„MSV v Brně považuji za nesmírně přínosnou
akci pro rozvoj obchodních a průmyslových
vztahů, které naše země bezesporu potřebuje. Proto je tak zásadní, že letos přijelo více
vystavovatelů a opět vidíme plné výstaviště.
Za velmi pozitivní pokládám, že strojírenský
veletrh přilákal tolik zahraničních firem. Počet
vystavovatelů na tomto veletrhu je důkazem, že
ekonomické oživení skutečně přichází.“

ezinárodní strojírenský veletrh v Brně byl opět největší prezentací průmyslových
technologií na území střední Evropy.
Jeho rozsah, vysoký počet vedených
obchodních jednání i řada kontraktů
uzavřených přímo na místě potvrdily nastupující oživení ekonomiky. Expozice vystavovatelů obsadily
všechny haly brněnského Výstaviště
i velkou část ploch mezi pavilony.
V prvních čtyřech dnech si je prohlédlo více než 70 tisíc návštěvníků a celková návštěvnost překročila
hranici 75 tisíc.
Přesně takto by se dal prezentovat
výňatek ze závěrečné zprávy, kterou
však vydává přímo veletržní správa brněnského Výstaviště, a bylo by
s podivem, kdyby si „nepřihřáli svou
polívčičku“. (Mimochodem, už jsme
se zmínili, že časopis Ř&Ú se stává
jedním z nejvyhledávanějších zdrojů informací v oboru?) Nicméně, jak
tomu bývá u nás již dobrým zvykem,
také my jsme se na brněnské Výstaviště
vydali, porozhlédli jsme se, a tudíž
můžeme společně v následujících
odstavcích zjistit, jak daleko je tvrzení obsažené v nadpisu (vypůjčené z již
zmiňované tiskové zprávy) pravdivé.

Všechny návštěvníky, kteří se
mezinárodního strojírenského veletrhu účastní pravidelně, jistě zajímalo, co přinese inovace pořadatelů zařadit pod hlavičku 52. ročníku
MSV také doprovodné výstavy. Asi
největší pozornost byla věnována
prezentacím na bienálním veletrhu
IMT, kde se shromažďovaly společnosti zabývající se obráběcí a tvářecí
technikou; zde jsme mohli zaznamenat účast 52 % zahraničních vystavovatelů. V rámci MSV se mimořádně
uskutečnily také veletrhy technologií
a zařízení pro slévárenství FONDEX, svařování WELDING a povrchové úpravy PROFINTECH.
Právě toto spojení, které se již příští rok v takové míře opakovat nebude,
přineslo kýžený efekt a zaplnilo podstatnou část vnitřní i venkovní výstavní plochy brněnského Výstaviště a velkou měrou také napomohlo poměrně
vysokému počtu návštěvníků, přičemž podle oficiálních údajů překročilo toto číslo za celý týden hranici
75 tisíc. Na tomto faktu se jistě podepsala i možnost vystavovatelů poskytnout
svým zákazníkům bezplatný vstup formou voucherů. Například v porovnání
s jubilejním 50. ročníkem (2008) je však
patrný značný pokles na všech frontách,

Petr Nečas, předseda vlády
České republiky:

David Jakubík, manažer prodeje
společnosti TOS VARNSDORF a. s.:
„S letošním veletrhem IMT jsme velice spokojeni, naši expozici navštívilo opravdu hodně
zájemců, odhaduji třikrát tolik co v minulém
roce. V průběhu veletrhu jsme se prakticky
vůbec nezastavili, využili jsme jej k plánovaným schůzkám s našimi zákazníky a obchodními partnery. Také se nám podařilo přímo
na veletrhu uzavřít několik obchodních smluv.
Letošní ročník byl pro nás rozhodně přínosem.
Ve srovnání se všemi veletrhy, které jsem letos
navštívil v zahraničí, byl ten brněnský jednoznačně nejlepší.“

Petr Mašek, jednatel společnosti
Pilous – pásové pily, spol. s r. o.:
„Na letošním ročníku MSV se projevilo celosvětové oživení trhu v oboru strojírenství. Zájem
návštěvníků o naši firmu byl oproti loňsku veliký, prakticky se to nedá srovnat. Je vidět, že lidé
opět chtějí investovat do strojů, a to i do větších
a dražších. Během veletrhu se nám podařilo prodat několik pil a uzavřít nové smlouvy. Jsem rád,
že se situace začíná vracet do starých kolejí.“

což je mnohdy spojováno s termínem
„krize výstavnictví“. A opravdu by se
dalo říct, že některé oblasti – tolik typické pro MSV let minulých – se začínají
pomalu z Brna vytrácet.
Také v letošním roce se zástupci naší redakce tradičně nacházeli
u stánku v hale C, která je pro návštěvníky spjata s automatizační a diagnostickou technikou. Právě tento sektor
MSV se ovšem přestává osvědčovat
jako v minulých ročnících. Řada velkých společností spjatých s tímto obo4 • Říjen 2010
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rem letos postoupila své místo jiným
firmám a je jen otázkou, zda se pořadatelům podaří přinést nějaký nový
impulz pro jejich návrat. Na druhou
stranu trochu opačným dojmem působí zvyšující se zastoupení firem spojených s diagnostikou, což pro čtenáře
tohoto časopisu může být velice vítaným překvapením.
Ovšem doprovodný program se
letos opravdu povedl! Kromě řady
zajímavých konferencí je důležité
zmínit propojení strojírenského veletrhu se „spin-off “ bývalého největšího počítačového veletrhu. INVEX
Forum, jenž v loňském roce nahradil zmíněný veletrh, byl letos posunut do termínu 14.–15. září 2010, tedy
do druhého a třetího dne MSV, což
můžeme subjektivně hodnotit jako
řešení nadmíru šťastné. Odborné ICT
& Business setkání INVEX Forum se
zaměřilo na bezpečnost dat, informační technologie pro strojírenství a IT
podporu průmyslových inovací, což
bylo jistě velice vhodným doplněním
programu, a to za mimořádně výhodných podmínek – vstup byl volný pro
všechny návštěvníky výstaviště.
V rámci odborného doprovodného
programu MSV se řešily nejožehavější
otázky české ekonomiky: na tradičním sněmu Svazu průmyslu a dopravy
ČR se jednalo mj. o úsporách veřejných financí a protikorupční politice,
velmi kvalitní účast měla konference věnovaná problematice dostavby

JE Temelín. K nejúspěšnějším doprovodným akcím patřil také salon
obchodních příležitostí RHK Brno
Kontakt – Kontrakt 2010, kde během
dvou dnů proběhlo téměř 800 dvoustranných obchodních schůzek.
Problematikou bezpečnosti a ochrany zdraví při práci se zabýval jubilejní 10. veletrh INTERPROTEC
s doprovodným programem zaměřeným na zvýšení bezpečnosti a zkvalitnění ergonomie na pracovištích.
Vedle expozic se zajímavými novinkami (mj. unikátní pracovní rukavice pro technické provozy) nabídl
také bezplatné informační centrum
v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
Jak je již z tohoto výčtu patrné,
letošní MSV by opravdu mohl být
zajímavým příslibem do budoucna. Ovšem zanechává také spoustu
otázek, jak tuto vizi do příštích let
udržet. V následujícím roce se opět
vrátí s veletrhem Transport a logistika, velice pravděpodobný je také
návrat INVEX Fóra; vrátí-li se však
také vystavovatelé a hlavně návštěvníci, to se dozvíme až 3.–7. 10. 2011.
My však věříme, že budoucnost je
opravdu této nejvýznamnější události
v rámci výstavnictví u nás stále pozitivně nakloněna – a řada pozitivních
ohlasů na letošní veletrh nám zatím
dává za pravdu.

Atlas Copco
Kompresory

Atlas Copco je tradiční dodavatel
kompresorové techniky v České
republice. Zabývá se prodejem
a servisem bezmazných
a mazných stacionárních
vzduchových kompresorů,
mobilních vzduchových
kompresorů, elektrických
generátorů, zařízení pro úpravu
stlačeného vzduchu, jako
jsou sušičky, dochlazovače
a filtry, a elektronických řídicích
systémů. Atlas Copco dále nabízí
profesionální servisní služby,
služby půjčovny a poradenství
při navrhování zdrojů stlačeného
vzduchu a náhradních zdrojů
elektrické energie.
Atlas Copco s.r.o.

Průmyslová 10, 102 00 Praha 10
servis.kompresory@cz.atlascopco.com

www.atlascopco.cz

TÉMA Z OBÁLKY
● Kolik peněz to vlastně stojí nebo kolik
tím společnost ušetří?
● Existuje nějaký lepší způsob?
V dohledné budoucnosti musí společnosti přijmout obtížný úkol a najít ty správné
odpovědi.
Zaměření pro nejbližší budoucnost
Díky úzké spolupráci se svými zákazníky a díky rozhovorům s řadou nových,
potenciálních zákazníků vymezila společnost ITR sedm klíčových kroků ke zlepšení programu PdM (Predictive Maintenance
– prediktivní údržba); tyto kroky mohou
být využity manažery údržby ve všech
odvětvích:

Předvídejte
a předcházejte

Sedm chytrých
strategií údržby
pro správu
procesů

Jonathan Davis
společnost ITR

6 • Říjen 2010

V

šichni známe negativní dopady
hospodářského poklesu. Jedním
z pozitivních výsledků je obnovené úsilí o testování konvenční pravdy a posuzování hodnot.
Vidíme, že nové se stává běžným a že i menší
společnosti jsou nuceny lépe využívat omezené zdroje. Naši zákazníci ve všech odvětvích a na různých úrovních v rámci dodavatelských řetězců hledají výrazné úspory
v nákladech na údržbu.
V rámci úsilí o zajišťování konkurenčních
výhod by zákazníci měli využívat i metody
inteligentní prediktivní údržby.
Údržba ve firmách je finančně efektivní,
jsou-li při zvažování ročních údržbových
plánů kladeny tři klíčové otázky:
● Proč to naše společnost dělá?

ŘÍZENÍ & ÚDRŽBA PRŮMYSLOVÉHO PODNIKU

1. Zaměřte se na měřitelné výsledky.
K získávání měřitelných dat využívejte systém klíčových ukazatelů výkonnosti (KPI
– key performance indicators). Ujistěte se,
že KPI zobrazuje výsledky spodního řádku,
aby vedoucí údržby mohl hovořit s nejvyšším vedením. A co je nejdůležitější – co
mnoho společností nezvládá – je analyzovat
data, využívat informace a přijímat opatření ke zlepšení.
V posledních letech následovalo mnoho
společností trend a zavedlo prediktivní
údržbu, ale dělají to tak, aniž by ji plně využívaly a pochopily její hodnotu. Nicméně
jako u všech nástrojů závisí úspěch na způsobu jejího zavedení a používání.
Monitorování účinnosti zařízení a spolehlivosti procesů již nestačí. Je sice důležité,
ale jde jen o první krok. Firmy také musí
vyčíslit úspory nákladů a zvýšení příjmů.
Tyto ukazatele by měli manažeři spolehlivosti kvantifikovat takovým způsobem, aby
byly srozumitelné hlavnímu vedení:
● Kolik tento hardware, software a školení opravdu ušetřily?
● Je lepším řešením daný záměr realizovat vlastními silami, nebo outsourcovat?
● Jak velké zlepšení je možné?
Cementárenský průmysl byl v minulém
roce zasažen tak těžce jako žádné jiné odvětví. Jeden manažer údržby v cementárenské
společnosti byl požádán vyšším manažerem, aby zdůvodnil rozpočet celé proaktivní údržby. Typické ukazatele dostupnosti
zařízení, celková efektivita zařízení a spolehlivost procesů vedoucího příliš nezajímaly. Co vyšší management zajímalo nyní,
byly ukazatele návratnosti investic (ROI).
V důsledku toho manažer údržby zavedl

nová měřítka, která se více zabývají zisky
a ztrátami než spolehlivostí.
2. Namísto technologie PdM se zaměřte na aktiva. Použijte přístup založený
na sledování rizik, začněte s druhy selhání, a ne PdM technologií. Aplikujte ucelenou spolehlivostní strategii a berte v úvahu
technologii, četnost selhání, způsobilost
a variabilní vs. fixní náklady. Vše je třeba
posuzovat společně, a to v kontextu celého systému.
Většina firem stále ještě mluví o implementaci technologií, jako je olejová analýza, místo zlepšování spolehlivosti. Začněte
sledováním aktiv, abyste zjistili, jak mohou
selhat, a označte důsledky těchto selhání.
I když to vyžaduje více práce předem, zvýšení účinnosti PdM se vyplatí. Mnoho společností poskytuje tyto služby za minimální
poplatky nebo zdarma. Ve snaze uplatňovat
nejnovější trendy někdy firmy zapomínají,
proč se vlastně PdM provádí.
V roce 2009 implementoval hlavní producent oceli v několika závodech jako samostatné programy analýzu vibrací a diagnostiku ultrazvukem. Tyto programy byly
řízeny několika jednotlivci. Sledováním
hodnot namísto technologií si uvědomili, že vibrační analýza byla při sledování
mnoha elektromechanických aktiv mnohem
účinnější a že ostatní programy jen plýtvaly penězi. Detekce ultrazvukem se místo
toho zaměřuje na elektrické systémy a studie týkající se vzduchu a plynu na oblasti
poskytující lepší návratnost investic.
3. Přehodnoťte vztah zákazník –
dodavatel. Kupujte výsledek, nikoli slib.
Dodavatel by měl být skutečný partner, jenž
nabízí kompletní řešení na míru na základě vašeho podnikání. Vyhněte se partnerům, kteří prodávají hardware a software
a při jejich zavádění a instalaci vás v tom
nechají samotné.
Jedno univerzální řešení stejné pro všechny – jak to mnohé společnosti nabízejí – je
pro vás jen zřídka tím nejlepším řešením.
Před nákupem hardwaru nebo softwaru či
před podpisem servisní smlouvy se zeptejte,
zda jsou vaše poplatky vázány na výsledky.
Pokud společnost odpoví negativně, najděte dodavatele, který investuje do vašich
výsledků stejně jako vy.
V průběhu posledních 10 let investovala velká regionální energetická společnost

miliony dolarů do personalistiky, hardwaru
a softwaru, a to zejména na podporu programů vibrační analýzy a diagnostiky pomocí
ultrazvuku. I přes vysoké investice do těchto
služeb přinesly tyto interní programy méně,
než se očekávalo. Společnost dnes s nově
nabytými znalostmi ví, že výsledky získané
pomocí těchto nástrojů nejsou tak významné
jako opatření týkající se procesů a systémů,
v nichž fungují. V důsledku toho našla společnost na rok 2010 dodavatele, kteří nabízejí
řešení založená na výsledcích namísto standardního hardwaru a softwarových balíčků.
4. Lepší chápání významu „monitoring“ versus „analýza“. Monitorování je
jen část celého procesu. Spolehlivostní tým
musí sdělovat rozdíly a význam každé z těchto položek vedoucímu manažerovi. Je třeba
lépe propojit monitoring a analýzy dat prováděné lidmi.
Přes všechna zlepšení ve spolehlivostním
inženýringu a prediktivních technologiích
není tento jednoduchý koncept ve všech
odvětvích dostatečně chápán. Mnoho prostředků se vydává na podporu monitorování,
ale mnohem méně pozornosti je věnováno
analýze dat získaných prostřednictvím procesu monitorování.
Příslušní zaměstnanci analyzují data, aby
z nich získali informace. Často k tomu dospějí manuálně, je však možné automatizovat to
odborníky, kteří stanoví pravidla pro porovnávání získaných údajů. Společnosti musí
zajistit, aby lidé, kteří data analyzují, byli
kompetentní, měli zajištěna potřebná data
a potřebný dohled nad sledovanými procesy, aby mohli požadovaných cílů dosáhnout.
Některá průmyslová odvětví, jako ocelářství, zpracování ropy a zemního plynu nebo
výroba elektřiny a průmyslových plynů, kladou znovu důraz na kontinuální sledování
vibrací. Bohužel některé chyby z průběhu
posledních 20 let se opakují a systémy na trhu
jsou silné v monitorování, ale slabé v analýzách. V odvětvích se složitými systémy,
kde dochází ke změnám zatížení a rychlostí, bude zaměření na monitorování a analýzu nutností, aby se zabránilo opakování
předchozích chyb.

V posledních letech
následovalo mnoho
společností trend
a zavedlo prediktivní údržbu, ale
dělají to tak, aniž
by ji plně využívaly a pochopily její
hodnotu.

5. Navrhněte proces kontinuity systému PdM. Proč se zabývat spolehlivostí
výrobních procesů, a ne spolehlivostním
procesem samotným? Zabývejte se problémy dříve, než se objeví.
ŘÍZENÍ & ÚDRŽBA PRŮMYSLOVÉHO PODNIKU
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Strukturovaný plán údržby
je prokazatelně nejúčinnější způsob, jak zajistit růst
produktivity, přesto mnozí
výrobci i nadále pohlížejí
na údržbu jako na součást
provozního strategického
plánu.

Je to otázka času,
kdy spolehlivost
a údržba získají
kredit, jaký si
zaslouží.
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Reorganizace a technologie jsou největšími překážkami. Vytvoření kvalifikovaného týmu nějakou dobu
tr vá. Získané údaje jsou
pak očekávané a plánované.
Postupem času se však většina talentovaných lidí zpravidla posune na jiné pozice, což vede manažery, aby
neustále hledali náhradní
personál. Technologie je klíčem ke spolehlivosti a PdM,
avšak co je nejlepší dnes, je
zítra zastaralé.
Vzhledem k cenové struktuře mnoha hardwarů a softwarů jsou společnosti nuceny
zaplatit horentní sumy, které
nepokrývají náklady na jejich
novější verze a softwarové
balíčky.
Úkolem manažerů spolehlivosti a údržby je navrhnout spolehlivostní proces,
který obstojí v čase, a to při minimálních
nákladech. Programy postavené na několika klíčových jednotlivcích nebo uzavřené
technologii jsou předem odsouzeny k potenciálnímu neúspěchu.
Část společností se obrací k poskytovatelům f lexibilního řešení, které umožní
společnosti vytvořit hybridní programy,
jež propojují stávající firemní programy
s outsourcovanými systémy. Hybridní
programy umožňují manažerům formovat
pevný proces, který není závislý na jednom
jednotlivci, společnosti nebo technologii.
Otevřené systémy umožňují snadnou výměnu dat a menší závislost na jedné konkrétní
technologii.
6. Aplikujte proces a systém zaměřený
na spolehlivost a PdM. Zajistěte, aby PdM
procesy byly sladěny s rámcem spolehlivostně orientované údržby. Spolupracujte
s poskytovateli hardwaru, softwaru a služeb, kteří dokážou integrovat řešení v rámci
stávajícího systému.
Oddělení údržby a spolehlivosti si překvapivě pomalu osvojovala procesní řízení
a identifikaci jeho součástí. Většina spolehlivostních profesionálů zná principy údržby orientované na spolehlivost, jež využívají metod založených na sledování rizik
a následného uplatňování preventivní, prediktivní a proaktivní údržby, i když často
přehlížejí sledování procesu samotného.

ŘÍZENÍ & ÚDRŽBA PRŮMYSLOVÉHO PODNIKU

Převod dat na informace a informací
na konkrétní činy je také proces vyžadující plánování, monitorování a zlepšování.
Tradiční PdM praktiky považují proces
za samozřejmý a daný. Metody pro získávání dat, analýzy dat, reportování informací
a jejich řízení jsou zřídka přehodnocovány
za účelem dalšího zlepšení. Avšak nové ekonomické prostředí nutí každého, aby přehodnotil konvenční pravdy a přijal realitu.
7. Spolehlivost je zelená iniciativa. S možností změny zákonů a předpisů bude spolehlivý provoz prvořadý
a náklady na neplánované změny ve výrobě budou větší. Dejte důvěru věcem, které
vás ve výsledku nezklamou: spolehlivost
je o „dělání více za méně“ a měla by být
považována za zelený základ profese.
Dělat více za méně je dobrá zkušenost.
Pokles v roce 2009 z tohoto učinil spíše
nutnost v závislosti na tom, jak se zdroje
snižovaly. Budoucnost je vždy nejistá, ale
společnost musí očekávat změny v emisních předpisech.
Bez ohledu na konečná pravidla a implementovaný systém bude mít spolehlivost
provozu ještě větší význam, protože žádná
firma si nebude moci dovolit produkovat
emise při přerušení výroby. Spolehlivostní
odborníci budou vyzváni, aby řídili změnu
procesů v plném rozsahu.
Je to navíc otázka času, kdy spolehlivost a údržba získají kredit, jaký si zaslouží. Prediktivní údržba umožňuje provádět
údržbu závislou na stavu věcí. Důsledkem
systému údržby orientované na spolehlivost je nižší spotřeba energie, lepší využívání náhradních dílů a méně zásob, delší
životnost a méně katastrofických selhání
v důsledku nepříznivého vlivu na životní
prostředí nebo bezpečnostních dopadů.
Není pochyb, že rutinní a přijaté postupy by měly být zpochybňovány. Omezené
stavy personálu a financí podporují tvořivost. Pozitivních průlomů v systému PdM
bude dosaženo způsoby, o nichž v minulosti
nikdo nikdy neuvažoval.
Jonathan Davis je vedoucí pracovník společnosti ITR se sídlem v Betlému
(Pensylvánie, USA), která má zákazníky ve 40
státech USA a 16 zemích na pěti kontinentech. Zkušenosti společnosti ITR pokrývají
potřeby velké části výrobní sféry a služeb.

CMMS®CHECKER zkoušečka strojů pro údržbáře.
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Efektivní plánování práce
Tim Kister
Life Cycle Engineering

vám umožní optimalizovat

šichni jsme si vědomi, jaký dopad mají na provoz pod- Uzavřete seznam plánovaných prací
niku odstávky. V mnoha případech se během odstávek
Pro efektivní vedení a plánování pracovních úkolů pro průběh
spotřebuje třetina až polovina rozpočtu údržby. Náklady odstávky je nezbytné uzavřít tento seznam šest měsíců před vlastním
způsobené ztrátami ve výrobě a další výdaje jsou v těch- zahájením odstávky. Bez toho budete do poslední chvíle zahrnováni
to obdobích obrovské. Pro minimalizaci ztrát ve výrobě neplánovanými pracovními úkoly, což povede k dodatečným náklaa výdajů na údržbu je nezbytné maximalizovat množství práce vykona- dům, reaktivnímu jednání a zvýšení pravděpodobnosti nedodržení
né v co nejkratším čase a současně být efektivní v tom, jaká práce se plánovaného harmonogramu prací. S dodatečným přidáváním prací
vykonává a jak je řízena.
po uzávěrce vyvstávají problémy s dodávkou potřebných součástí
Odstávky mohou proběhnout úspěšně, je-li práce na jejich období a se zajištěním pracovních sil. Pro některé jedince však může být
předem efektivně naplánována. Existují čtyři oblasti plánování, které uzavření seznamu plánovaných prací těžko přijatelné.
jsou často přehlíženy nebo řešeny neefektivním způsobem: stanovePracovními úkony navrženými po uzávěrce je však třeba se zabýní pracovních úkolů, vymezení rozsahu prací, identifikace rizik nebo vat, a to přímo na místech, kterých se týkají, aby bylo možné prověřit
překážek, jež jsou s úkoly spojeny, a stanovení termínů, kdy mají být jejich potřebu a bylo možné zjistit, které ze stávajících pracovních
jednotlivé plánované úkoly splněny.
položek na seznamu lze ve prospěch nového úkonu obětovat. ManaCílem odstávky by mělo být splnění vymezených úkolů s vysokou gement musí uplatnit a prosadit časový rámec uzávěrky seznamu
mírou preciznosti tak, aby zařízení nebo výrobní procesy fungovaly plánovaných prací. Plánování práce je nákladné. A je proto velmi
po znovuspuštění s minimálními problémy,
nehospodárné rušit práci, k terá již byla
s minimální produkcí odpadu a aby operátoři
rozvržena a na kterou byly zajištěny díly,
Pokud je o struktuře
zařízení měli jistotu, že zařízení budou fungoa zabývat se prací, která původně plánovávat a procesy probíhat potřebnou rychlostí
na nebyla.
prací stanovujících průa v požadované kvalitě až do další plánované
Jsou-li plánované práce stanoveny, je
běh odstávky rozhodnuto
odstávky. Cílem plánování odstávky je minitřeba vymezit jejich rozsah. Bez toho se
malizovat dopady zpoždění, čekání, překážek
pracovníci chopí práce na základě svých
v dostatečném předstihu
a potíží během plnění úkolů v jejím průběhu,
dosavadních zkušeností, což nemusí odpoaby bylo možné ukončit požadované práce
vídat plánovaným požadavkům a předstaa práce jsou pak pečlivě
včas a tím bylo umožněno obnovení provozu
vám. To vede často k neefektivitě, prodlerozplánovány, a to s cílem
v plánovaném termínu, vše v mezích plánovám a nákladnému překračování termínů
vaných nákladů na průběh odstávky.
vyhotovení. Pokud si odpovíte na následumaximalizovat snadnost
Pokud se podnik rozhodne pro stanovející otázky, problematika rozsahu a účelu
jejich provedení, budou
ní pracovních úkolů pro průběh odstávky
prací se vám vyjasní:
v dostatečném předstihu a práci pečlivě
● Je daný pracovní úkol dostatečně
výsledkem nižší náklady.
naplánuje tak, že maximalizuje jednoduchost
vymezen tak, aby bylo zřejmé, co se od jeho
jejího provedení, budou výsledkem i nižší
splnění očekává?
náklady. Je velmi důležité, aby seznam pra● Má daný pracovní úkol specifický
covních úkolů pro průběh odstávky byl co nejkratší. Méně úkolů vede počáteční a koncový bod?
nejen k nižším nákladům, ale také k tomu, že budou prováděny práce,
● Bude vyžadovat testování nebo splnění schvalovacích kritérií?
které lze vykonávat pouze v průběhu odstávky.
● Bude mít pracovní úkol dopad na zdraví, bezpečnost nebo enviÚspěšná oddělení údržby vycházejí při koncipování pracovních ronmentální aspekty?
úkolů pro průběh odstávky z různých informačních zdrojů – všech● Kdo bude mít poslední slovo v otázce priority prací?
ny stanovené úkoly by však měly být v souladu se záměry odstávky.
V rámci specifikace rozsahu a plánování jednotlivých prací musí
K těmto zdrojům patří:
plánovač navštívit místa jejich plánované realizace a determinovat pět
základních parametrů, kterými jsou:
● požadavky vzešlé z porad po poslední odstávce,
● regulační otázky odstávky,
● požadavky na pracovní sílu pro daný úkol (kolik pracovníků,
s jakými dovednostmi, na jak dlouho),
● historie odstávek a zařízení,
● činnost preventivní a prediktivní údržby,
● charakter konkrétního místa práce,
● nedodělky nebo převedení práce z předchozích odstávek.
● termín, kdy bude třeba s prací začít (v souladu s rozvrhem prací),
Jakmile je seznam prací sestaven a schválen, je možné přistoupit
● materiály, zařízení a nástroje potřebné k provedení práce,
k procesu plánování. Úspěšné naplánování a rozvržení průběhu prací
● specifikace a potřebná povolení.
během odstávky velmi závisí na pracovních úkolech, které je třeba
Pro zajištění kvalitního naplánování je velmi důležité, aby se mu příspecifikovat v dostatečném předstihu.
slušný personál věnoval zcela naplno.

V
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odstávku
Důležitost návštěv v místech
plánovaných prací
Návštěva těchto míst je pro účely efektivního plánování odstávky nezbytná. Identifikace pracovních rizik, bezpečnostních
otázek a překážek, které mají na průběh
prací vliv, bývá často přehlížena. A všemu
se lze vyhnout nebo vše lze vzít v potaz,
je-li to řešeno již v průběhu plánování. Nejčastěji se jedná o odpojení strojů a zařízení, potřebná povolení (výkopové a stavební práce, uzavření prostor aj.), vypuštění
vzduchu a vody, zátarasy (budou-li zatarasené pracovní plochy narušovat běžný
režim provozu) a o rozhodnutí, zda bude
na místě možné použít těžkou a vysokou
pracovní techniku.
Jak proces plánování postupně ukrajuje ze šestiměsíční lhůty před započetím odstávk y, pracovní úkoly by měly
být naplánovány a měly by být dodávány
i požadované díly a materiál. Následující
otázky vám pomohou zjistit, zda je proces
plánování kompletní:
● Je rozsah prací definován přesně
a srozumitelně?
● Byly vzaty v úvahu a vyhodnoceny
všechny aspekty jednotlivých prací?
● Byla identifikována, řešena a projednána bezpečnostní rizika, možné překážky
a požadavky na potřebná povolení?
● Je posloupnost prací logická a je stanovena jejich metodika, včetně speciálních Odstávka je příležitostí pro provedení kompletní údržby vašeho provozu, přičemž její
instrukcí pro testování a kontrolu kvality kvalitní naplánování je klíčovým prvkem k tomu, aby byla úspěšná.
jednotlivých prací?
● Byly vzaty v úvahu a řešeny všechny
požadavky na potřebný materiál, díly a nástroje a přijata opatření provedení, budou výsledkem nižší náklady. Pokud se současně podaří
k zajištění potřebných položek a jejich dodání ve stanovených termí- udržet pod kontrolou rušivé vlivy (jako například zmíněné opožděné
požadavky na další práce), bude možné celý model odstávky průběžně
nech?
● Byly určeny konkrétní pracovní skupiny a posloupnost prací precizovat a zdokonalovat a při budoucích odstávkách dosáhnou ještě
zkoordinována tak, aby se maximalizovala efektivita jednotlivých větších úspor.
prací?
Tim Kister ze společnosti Life Cycle Engineering je odborník na pro● Byly stanoveny realistické odhady počtu potřebných pracovblematiku plánování a rozvrhování. Jako specializovaný pedagog se
ních sil a zajištěny jejich zdroje?
● Je ke všem pracím k dispozici veškerá dokumentace a sché- podílel na více jak 100 workshopech a seminářích zaměřených na řízení
a plánování údržby a je spoluautor knihy „Příručka pro plánování a rozvrmata?
Řízení odstávek je efektivním nástrojem ke snížení nákladů a zvý- hování údržby. Optimalizace podniku v období zeštíhlování.“ Kontaktovat
šení produktivity podniku. Pokud je o struktuře prací stanovujících ho můžete na tkister@LCE.com.
průběh odstávky rozhodnuto v dostatečném předstihu a práce jsou
pak pečlivě rozplánovány, a to s cílem maximalizovat snadnost jejich
ŘÍZENÍ & ÚDRŽBA PRŮMYSLOVÉHO PODNIKU
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Kontinuální zlepšování
si žádá „hlubší ponoření“

Joe McHenry
Profit Finders
oncepce štíhlé výroby a kontinuálního zlepšování – založená
na výrobním systému společnosti Toyota – se dnes aplikuje
například ve v ýrobních procesech, jako je eloxování, používání řezných
kapalin v kovoprůmyslu, čistění, úprava povrchů a provádění finálních nátěrů.
Japonské „kaizen“ čili „kontinuální zlepšování“ je proces, který nikdy nekončí – žádná
cílová čára v něm neexistuje. Je přirozené,
že principy kontinuálního zlepšování výrobního procesu se zaměřují na lidi, zařízení
a nástroje, protože k tomu, abychom věděli,
co se v podniku děje, stačí používat základní
lidské smysly.
V duchu skutečného usilování o dokonalost však může být filozofie kaizen vztažena i na molekulární úroveň. Proto používáme technologie, abychom sledovali věci,
které nemůžeme sami vidět, cítit nebo se
jich dotknout. Z analýz specializovaných
monitorovacích zařízení, sledujících oblasti
v podnicích, kterým se obvykle nedostává
dostatečné pozornosti, mohou přitom profitovat přepravci, výrobci tvarovek, kancelářského vybavení, oceli, těžkých zařízení
a kovovýrobci.
Jeden z příkladů se týká chemických procesů, jež by mohly některé výrobní společnosti používat. Ve válcovně trub lze například shromažďovat údaje o tunách dodávek
vstupního materiálu, tunách dobrých výrobků či odpadu, o nákladech na zpracování,
využití válcovny, množství použité chladicí
kapaliny, použité vody stejně jako o spotřebě
lidské práce a energie. Úspor na nákladech
lze dosáhnout v kterékoli z těchto oblastí,
spotřeba energie či vody a produkce odpadní
vody jsou dnes ovšem tématy nejžhavějšími.
Řada podniků obdrží velký účet za plyn
nebo elektrickou energii a skutečně nesleduje, jak je energie v procesu jejich výroby
využívána. Tak například jeden technologický komplex na americkém Středozápadě
provozuje sedm pětifázových tunelových
praček, u nichž je třeba roztápět kotle, aby
se připravila odpovídající chemická lázeň.
Vše bez toho, že se větší pozornost věnuje
tomu, co se průběžně děje.

K
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Při analýze procesních údajů následně
vyplynulo, že teploty lázně dosahovaly nejvyšší úrovně regulačních limitů. Údaje také
ukázaly, že když obsluha v ranních hodinách
dorazila, ihned začala kotle roztápět a zvyšovala tak teplotu lázně v průměru o 30 minut
dříve, než vyžadovala produkce.
Stejně tak ke konci pracovního dne nebyly
kotle ihned vypnuty. Vypnuty byly až úplně
na závěr, přičemž tak mohlo být učiněno
už o 30 minut dříve. Díky následnému sta-

Úspěšný procesní
audit vyžaduje pečlivé
plánování a pozornost
k detailu, přináší ale
výsledky, které zkvalitní provoz závodu.

ŘÍZENÍ & ÚDRŽBA PRŮMYSLOVÉHO PODNIKU

Kontinuální zlepšování je
proces, který nikdy nekončí. V našem případě trvá
pracovní vztah s klientem
po procesním auditu minimální po dobu šesti měsíců.

Řada podniků obdrží velký
účet za plyn nebo elektrickou
energii a skutečně nesleduje, jak je energie v procesu
jejich výroby využívána.
novení zásad pro jejich spouštění a vypínání
došlo k denním úsporám více jak jedné provozní hodiny na jeden kotel. Úspory nákladů
na energie tak přesáhly 200 000 amerických
dolarů ročně.
Procesní audit lze zrealizovat během 30
dní. V tomto období se odhalí problémy a poté
se navrhne, co je pro jejich korekci nezbytné
udělat. Zde je sled šesti kroků, které se nám
osvědčily a kterými při provádění auditu procházíme:
1. Souhlas vyššího vedení: První setkání
proběhne s ředitelem společnosti, s viceprezidentem provozu nebo s vedoucím koncepce štíhlé výroby. Výsledkem tohoto setkání
je pak výběr závodu, kde by mohl být audit
zrealizován.
2. Seznamovací den s vybraným závodem:
Technický tým navštíví vybraný závod, aby
rozhodl, zda je pro procesní audit vhodný.
Cílem tohoto dne je ujistit se v tom, že audit
bude s vysokou pravděpodobností úspěšný.
Během tohoto dne stanoví technický tým plán
prací, které musí být provedeny před zahájením vlastního auditu. Součástí je diskuse
s vedením závodu a pracovníky údržby.
3. Procesní audit: Ve spolupráci s oddělením údržby jsou nainstalovány kontrolní
prvk y, senzor y a sondy. Nezbytné je také
zavedení telefonní link y nebo Ethernetu,
aby bylo možné sledovat data přes Internet.
Instalace je dokončena za jeden den. Procesní audit nijak nekoliduje s běžným provozním
režimem závodu.
4. Návrhy na kontinuální zlepšování:
S v yužitím údajů shromážděných během
procesního auditu je doporučeno několik
návrhů na kontinuální zlepšování. Ty jsou
posuzovány s vedením závodu a v yšším
managementem.

5. Implementujte a dokumentujte: Auditor
je s výrobním závodem prostřednictvím techniky v kontaktu 24 hodin denně, 7 dní v týdnu
a shromažďuje data. Zaměstnanci klientova
podniku pak musí procesní změny implementovat. Auditor se s klientem schází každých
90 dní, aby změny kontroloval a data vyhodnocoval.
6. Udělejte to znovu: Kontinuální zlepšování
je proces, který nikdy nekončí. V našem případě
trvá pracovní vztah s klientem po procesním

auditu minimální po dobu šesti měsíců. Po šesti
měsících pokračuje spolupráce v měsíčních
intervalech, kdy je schvalován a realizován
nepřetržitý proud procesních změn.
Joe McHenry je viceprezident pro rozvoj
obchodu společnosti Profit Finders (www.
profitfinders.net, Strongsville, Ohio, USA).
Kontaktovat ho lze na adrese jmchenry@profitfinders.net.

Tester vibrací

Fluke 810
Unikátní přístroj pro diagnostiku
nevyvážení, uvolnění, nesouososti a ložisek
rotačních systémů

1. nastavení
2. měření
3. diagnóza
Pouhé tři kroky, které vedou
k okamžitému poznání

NO

VIN

KA

TSI System s. r. o.
Mariánské nám. 1 617 00 Brno ČR
tel. +420 545 129 462 fax 545 129 467
info@tsisystem.cz www.tsisystem.cz
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Sledování mechanického
stavu zvyšuje efektivitu výroby
Mekka papírenského průmyslu na březích Dunaje
I když to tak možná na první pohled nevypadá, švábské městečko
Ehingen ležící na březích Dunaje je Mekkou papírenského průmyslu.
Společnost SAPPI Fine Paper Europe zde v devadesátých letech minulého století vybudovala jeden ze svých sedmi evropských výrobních
závodů. O velikosti celé společnosti jasně hovoří následující údaje.
Jen v samotném Ehingenu se vyrobí něco kolem 250 tisíc tun papíru ročně. Roční produkce celé společnosti SAPPI Fine Paper Europe
přesahuje 2,7 milionu tun. Již v době zahájení provozu zde bylo zavedeno sledování stavu výrobních zařízení, a jak se SAPPI velmi rychle
přesvědčila, opatření měla zásadní vliv na konkurenceschopnost i ziskovost provozu.

Spolehlivost vyžaduje maximální pozornost
Výrobní linky takových průmyslových kolosů, jakým SAPPI bezesporu je, běží naplno a nepřetržitě 365 dní v roce. Potenciálních problémových oblastí se v průběhu provozu vyskytuje nespočet. Například samotná výrobní linka je takřka 200 metrů dlouhá, plná řídicích
a pohonných systémů, s velkým množstvím ložisek a převodů. Porucha mechanických částí je téměř jistotou.
Spolehlivosti stroje je třeba věnovat maximální pozornost. Jakákoli
odstávka způsobená poruchou některé součásti stojí závod přibližně
10 000 eur za hodinu. Právě mechanický stav jednotlivých součástí
hraje prim. Základem je monitorování pomocí přenosných měřicích
přístrojů. Ty nejsou pro velké provozy příliš efektivní a zpravidla slouží
spíše k lokální kontrole. Pro získání komplexního přehledu o stavu
provozu je třeba uvažovat o on-line systémech od společnosti SKF.

Nezbytný pomocník pro pravidelné obchůzky v provozu –
datakolektor SKF Microlog CMXA 44.

Roman Jurka
SKF Ložiska, a. s.
německé papírně SAPPI GmbH sledují mechanický stav výrobních zařízení již řadu let. Díky komplexnímu diagnostickému
programu probíhá výroba přesně podle plánu.
Sledování mechanického stavu má velký význam ve všech průmyslových odvětvích. Ne všude však dostatečně využívají dostupných opatření tak, aby měli stroje a strojní zařízení plně pod kontrolou. Je tomu
částečně i proto, že některé podniky mají pro investice do komplexního
programu vyhrazeny omezené finanční prostředky. Z dlouhodobého
hlediska však finanční ztráta při selhání systému částku potřebnou
k zavedení systému pro sledování stavu zařízení výrazně převyšuje.

V
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Zkušenosti ehingenské filiálky a know-how
společnosti SKF představují ideální, oboustranně výhodnou kombinaci.
Není pochyb, že když v nějakém podniku odstávky převažují nad
dobou, kdy jsou stroje v provozu, začne výrobce zaostávat za konkurencí. V Ehingenu si toho byli vědomi a instalovali v závodě na 385 snímačů.
Zdejší odborník na preventivní údržbu pan Huss si může všechna získaná data zobrazit na monitoru svého počítače. Když naměřená hodnota
u některé součásti překročí určitý limit, systém automaticky spustí
poplach. Z poplašné zprávy se technik dozví, ve které části stroje se
ložisko nachází, a proto může dojít k okamžitému zásahu. Nastavené
limity vycházejí z dlouholetých zkušeností a poplašná zpráva nemusí
nutně znamenat závažnou poruchu. Nepřetržité měření dovoluje zvážit,
zda se v případě daného ložiska jedná o setrvalý stav nebo zda se stav
zhoršuje. Následně lze vypočítat, zda je třeba výměnu ložiska provést
okamžitě, nebo zda s ní počkat do nejbližší plánované odstávky.
Dle tamní praxe platí, že jakmile se přestane otáčet jediný válec,
zastaví se celá výrobní linka. Díky preventivním opatřením a sledování
mechanického stavu je situace vždy pod kontrolou. O tom, že nějaká

součást nepracuje, jak by měla, se pracovníci dozvídají s dostatečným
předstihem. Jinými slovy, už dnes lze zjistit, jak bude stroj fungovat
následující den.

I při poruše znamená diagnostika výhodu
Riziko náhlého selhání je díky diagnostice zredukováno na minimum. Přesto jej nelze zcela vyloučit. Ale i v takovém případě jde díky
instalovanému systému o výhodu, neboť na základě měřených parametrů lze zjistit, které součásti se porucha týká. Lze jednoduše dojít
ke zjištění, proč se provoz zastavil a kde lze porouchané ložisko hledat.
Bez diagnostického systému by šlo o pouhý dohad. Plánovaná výměna
ložiska ve zdejším závodě zabere dvě až čtyři hodiny. Bez diagnostického systému by zabrala přibližně osm hodin.

Není pochyb, že když v nějakém podniku
odstávky převažují nad dobou, kdy jsou
stroje v provozu, začne výrobce zaostávat
za konkurencí.
Systémy dovolují rozpoznat a zhodnotit poškození součástí a zároveň
napomáhají optimalizovat životnost ložisek. Pokud určité ložisko funguje několik let, můžeme předpokládat, že se jedná o závadu v důsledku
normálního opotřebení. Když ovšem dojde k selhání nového ložiska, je
nezbytné provést analýzu. Jen tak lze zjistit příčinu poruchy a ve spolupráci s SKF zvolit jiné, pro danou aktivitu vhodnější ložisko.

SKF nejen jako dodavatel
V ehingenském závodě se využívají tyto diagnostické produkty SKF:
on-line systémy, datakolektory Microlog k ručnímu měření při obchůzkách, snímače vibrací instalované do měřicích bodů a pochopitelně i software, který umožňuje data zobrazit, analyzovat a následně vyhodnotit.
Od chvíle, kdy bylo v závodě SAPPI zahájeno off-line a on-line
měření, se podařilo úspěšně zachytit více jak tisíc případů poruch.
Úspěšným zachycením se rozumí fakt, že porucha byla odhalena a diagnostikována dříve, než mohlo dojít k zastavení provozu. Přestože se
jednotlivé poruchy od sebe často velmi liší, zkušenosti a know-how
získané v průběhu let na základě těchto havarijních případů obohacují
zdejší znalostní bázi.
Délka intervalů údržby může sloužit jako barometr úspěchu. Zatímco v roce 1991 museli zdejší výrobní linku zastavit každých čtrnáct
dní, nyní mezi dvěma odstávkami uplyne celých šest týdnů.
Společnost SKF zde nevnímají jako dodavatele, ale jako partnera.
Zkušenosti ehingenské filiálky a know-how společnosti SKF představují ideální, oboustranně výhodnou kombinaci. Společně se daří vyvíjet produkty, jež přinášejí užitek oběma stranám – SAPPI pomáhají
zvyšovat efektivitu závodu a SKF umožňují zdokonalovat její sériové
výrobky.

Snímek zachycuje technika společnosti SKF v provozu.

SKF je přední světový dodavatel ložisek, těsnění, mechatronických řešení a mazacích systémů. Svým zákazníkům
dále nabízí technickou podporu, údržbu, poradenství v oblasti
strojního inženýrství a školení. Díky síti 15 tisíc distributorů
má SKF obchodní zastoupení ve více než 130 zemích světa.
Tržby skupiny se 41 172 zaměstnanci v roce 2009 činily 56 227
milionů švédských korun. www.skf.com.
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Preventivní a prediktivní údržba
Ing. Milan Lněnička
Alfa Laval spol. s r. o.

deskových výměníků tepla

D

eskové výměníky tepla se používají v mnoha odvětvích průmyslu. Pokud má být jejich výkonnost udržena na maximální
úrovni, je třeba provádět preventivní údržbu a monitorovat
jejich stav.
Každý výměník je provozován za určitých podmínek, které ovlivňují
přenos tepla, životnost těsnění a stav desek. Proto je velmi obtížné
předem stanovit přesná a neměnná pravidla pro kontrolu a údržbu
těchto výměníků. Na druhou stranu bez preventivní údržby hrozí
neplánované a nákladné prostoje.
Údržba a těsnění jsou životně důležité faktory pro zajištění stálé
výkonnosti výměníků tepla. Včasné a pravidelné čištění zaručuje
účinný přenos tepla a zároveň brání zanášení desek. Volba těsnění, tj.
jeho materiálových vlastností a konstrukce, musí být vždy v souladu
s danou aplikací. Přesné lhůty pro výměnu není možné určit, protože
jsou závislé na provozních podmínkách.
Každé těsnění za normálních provozních podmínek časem podléhá
opotřebení v důsledku přirozeného stárnutí materiálu, dále vlivem
působení teplot a namáhání. V extrémních případech může těsnění
„vystřelit“ působením tlakového rázu v potrubním systému. Tlakový
ráz může také poškodit desku a případně ohrozit obsluhu. V důsledku
poškození desky může dojít k prosakování médií.

Faktory ovlivňující účinnost a provozní životnost
výměníků tepla
1/ Teplota
Vyšší provozní teplota urychluje opotřebení těsnění a jeho degradaci. Totéž způsobují i rychlé změny teplot, což je charakteristické např.
pro procesy v mlékárenství. Za těchto podmínek dochází k netěsnostem. Klíčem k jejich včasnému zjištění je důsledná kontrola. Kdykoli
dojde k prosakování za studena, zejména při uvádění do provozu, je
čas vyměnit těsnění.
2/ Tlak
U procesů probíhajících za vyšších tlaků je zpravidla nutné častěji
měnit těsnění, neboť vyšší tlak rovněž přispívá k jejich opotřebení
a degradaci.
3/ Stlačení
Těsnění jsou namáhána lokálním
napětím od okamžiku, kdy jsou poprvé instalována a stlačena deskami.
Nevhodné zatížení na těsnění působí
také během následného otevírání a zavírání výměníku, přičemž ztrácí pružnost
a schopnost těsnit. Aby nedocházelo
ke zbytečnému opotřebení, je doporučeno používat jiné způsoby čištění, například chemické (CIP).
4/ Chemické čištění
Je potřeba pozorně sledovat čisticí
proces, protože složení čisticího roztoku může postupem času narušit pryž.
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Těsnicí síla

1

Montáž

2

Přeprava,
instalace

3, 5, 7 Provoz (za tepla)
4, 6 ,8 Odstavení (za studena)

3
5

2

7
1

4
6
Mez pro řádné utěsnění

8

Prosakování
za studena

Čas

Teplota, tlak a okolní prostředí představují důležité faktory, které mají vliv na opotřebení těsnění a jeho náchylnost
k popraskání. Údržbu plánujte s dostatečným předstihem.
Základem je použití výhradně čisticích roztoků doporučených výrobcem těsnění, protože alternativní výrobky mohou těsnění poškodit.
Někteří dodavatelé čisticích roztoků přidávají do vody například ozón,
který rozkládá pryž v těsněních používaných během sterilizačních
procesů.

Tipy pro preventivní údržbu
- V pravidelných intervalech provádějte zkoušku těsnosti.
- Veškerou dokumentaci k výměníkům tepla uchovávejte na bezpečném a snadno přístupném místě.
- Výrobní číslo výměníku poslouží k identifikaci náhradních dílů.
- Náhradní těsnění skladujte v hermeticky uzavřených sáčcích
na suchém, chladném a tmavém místě, v dostatečné vzdálenosti
od zařízení produkujících ozón (stroje a svítidla).
- O provozu a údržbě pořizujte podrobné záznamy. Grafické znázornění provozních parametrů pomáhá
vytvořit užitečnou „cestovní mapu“ pro
údržbu a určit správné intervaly čištění,
důkladných prohlídek desek a výměny
těsnění.
- Jednejte včas! Oprava je v ždy
nákladnější než proak tivní údr žba.
Vytvořte harmonogram údržby na základě záznamů a dodržujte jej.
- Důsledně monitorujte stav zařízení.
Pozorně sledujte funkci zařízení, zejména během uvádění do provozu, kdy může
docházet k netěsnosti za studena. Pokud
podezřelá činnost vyžaduje zásah, při
rozhodování se řiďte zdravým úsudkem.

Monitorování stavu deskových výměníků tepla
jako základ prediktivní údržby
Zanášení deskových výměníků tepla může způsobovat chronické
provozní problémy. Do nákladů se odráží nejen odstraňování těchto
problémů, ale také energetické ztráty. Prediktivní přístup k údržbě
umožňuje plánování na základě skutečné potřeby a přináší maximální
efektivitu provozu.

Údržba prováděná pozdě nebo příliš často
Není vhodné čekat s údržbou až na okamžik, kdy se projeví jasné
známky špatného stavu výměníků. To mnohdy vede až k neplánovaným odstávkám. Zanášení snižuje účinnost přenosu tepla a zvyšuje
energetické ztráty, které se odrazí na účtech za energii. Výměníky je
třeba čistit dříve, než zanesení ovlivní jejich provozní vlastnosti.
Na druhé straně příliš časté čištění může mít rovněž negativní vliv
na produktivitu. Některé výměníky totiž pracují efektivně po mnoho
měsíců a provádět jejich údržbu není třeba. Pravidelné čištění v těchto případech znamená plýtvání cenným výrobním časem a penězi.
Čištění příliš často nebo s dlouhým intervalem na základě
předpokladů

Čištění na základě skutečné potřeby s monitorováním AlfaCheck
Efektivita přenosu tepla

Leden Březen Květen

Červenec Září

Listopad Leden

Březen Květen Červenec

Odstávka a čištění

Příklad kalkulace energetických ztrát
Uvažujme o možných ztrátách energie u středně velkého deskového
výměníku tepla (Deskový výměník Alfa Laval M10B s průměrem vstupních hrdel 100 mm), který je provozován v lehce zaneseném stavu:

Efektivita přenosu tepla

Leden Březen Květen

ba prováděná ve správný čas zamezí problémům souvisejícím se
zanášením, které mohou negativně ovlivnit provoz. Zároveň budou
uspořeny náklady za práce prováděné zbytečně.

Červenec Září

Listopad Leden

Březen Květen Červenec

Odstávka a čištění
Čištění příliš často
Čištění s dlouhým intervalem

Prediktivní údržba od Alfa Laval
Společnost Alfa Laval má ve výrobě výměníků tepla více než
70letou tradici. Své zkušenosti v tomto oboru využila také pro svoji
koncepci prediktivní údržby, při které zjišťuje efektivitu přenosu tepla
deskových výměníků.
K analýze výkonnosti rozebíratelných i pájených výměníků slouží
systém AlfaCheck, jehož součástí je také měřicí zařízení se čtyřmi
čidly teploty a průtokoměrem. Technik společnosti Alfa Laval připevní
čidla na vnější stěnu potrubí poblíž vstupů a výstupů výměníku a poté
shromažďuje údaje o průtoku a rozdílech teplot. Tento proces zabere
přibližně hodinu. Během měření je výměník v běžném provozu a není
nutné jeho chod nijak přerušovat.
V kanceláři pak technik údaje zpracuje pomocí výpočtového programu, který provede analýzu provozních dat daného výměníku
a odvodí optimální tepelné zatížení.
Ve výsledném protokolu jsou porovnány provozní vlastnosti výměníku s optimálními hodnotami a formou jednoduchého barevného
grafu zobrazeny informace o jeho skutečném vnitřním stavu.
Na základě informací o aktuálním vnitřním stavu deskového výměníku tepla je možné rozhodnout, kdy a proč výměník odstavit. Údrž-

Průměrný průtok = 100 m3/h
Průměrný přenos tepla = 370 kW
Předpokládaný stupeň zanesení 20 %
Odstranění problému může trvat i několik měsíců. Pro kalkulaci použijme dobu 60 dnů.
Předpokládejme cenu energie 1,90 Kč/kWh.
Výpočet energetické ztráty při provozování zaneseného výměníku
za den při jednosměnném provozu:
20 % x 370 kW x 8 h = 592 kWh/den
Výpočet celkových nákladů způsobených energetickou ztrátou
během 60 dnů:
1,90 Kč/kWh x 592 kWh x 60 dnů = 67.488 Kč
Při plánování údržby podle aktuálního stavu výměníku jsou v tomto
případě možné úspory přibližně 67.488 Kč. Jestliže vezmeme v úvahu
větší počet výměníků tepla, celková hodnota úspor bude značná.

Přínosy služby AlfaCheck
• Optimalizace výkonu výměníku tepla
• Lepší využití teplosměnné plochy výměníku
• Delší provozuschopnost
• Vyšší výrobní kapacita
• Zajištění kvality produktu
• Snížení spotřeby energie a nákladů
www.alfalaval.cz
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TÉMA Z OBÁLKY

Prediktivní údržba – výhody a úskalí
RNDr. Ondrej Valent, CSc.
CMMS s. r. o.

P

oužívání programu prediktivní údržby poskytuje mnoho výhod. Dobře
řízený program prediktivní údržby
vyloučí katastrofální selhání zařízení. Zaměstnanci mohou naplánovat činnosti údržby pro minimalizaci nebo odstranění
přesčasových nákladů. Dále mohou být minimalizovány skladové zásoby, protože díly
nebo zařízení na podporu předpokládaných
nároků údržby nebude nutné objednat předem. Zařízení bude provozováno na optimální úrovni, čímž se ušetří náklady na energii
a zvýší se spolehlivost zařízení.
Průzkumy odhadují, že správně fungující program prediktivní údržby může zajistit úspory ve výši 8 % až 12 %. V závislosti
na typu zařízení, na přístupu reaktivní údržby
a na materiálních podmínkách se dá dosáhnout úspory 30 % až 40 %. Ukazují také následující průměrné úspory v průmyslu po zahájení funkčního programu prediktivní údržby:
• návratnost investice: 10krát,
• snížení nákladů na údržbu: 25 % až 30 %,
• snížení počtu poruch: 70 % až 75 %,
• snížení prostojů: 35 % až 45 %,
• zvýšení výroby: 20 % až 25 %.
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Výhody prediktivní údržby
• Poskytuje zvýšenou provozní životnost
a dostupnost komponentů.
• Umožňuje preventivní nápravná opatření.
• Odrazí se ve snížení prostojů zařízení
nebo procesu.
• Snižuje náklady na náhradní díly a práci.
• Poskytuje lepší kvalitu výrobku.
• Zlepšuje bezpečnost pracovníků a životního prostředí.
• Zvyšuje pracovní morálku zaměstnanců.
• Zvyšuje úspory energie.
• Odrazí se v odhadovaných 8 % až 12 %
úspor nákladů, které mohou vyplynout z programu prediktivní údržby.

Nevýhody
• Zvýšení investic do přístrojů.
• Zvýšení investic do vzdělávání zaměstnanců.
• Řízení vidí snadný potenciál úspor.
Prvotní náklady na zavedení programu prediktivní údržby mohou být vysoké. Velká část
zařízení vyžaduje výdaje přesahující milion
korun. Proškolení personálu závodu v oblasti
efektivního využití technologií a postupů prediktivní údržby znamená další značné finanční
výdaje. Začátek programu prediktivní údržby
vyžaduje pochopení potřeb podnikové pre-
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diktivní údržby a kroky, které je třeba podniknout. Aby to fungovalo, je také nezbytné mít
absolutní podporu jak vedení, tak i veškerého
personálu a celé organizace podniku.

Problémy prediktivní údržby
Výzkumy ukazují, že po pěti letech lze
pouze 23 % projektů prediktivní údržby označit jako úspěšné. Chyby se týkají:
• oblasti lidského faktoru,
• nevhodných informačních toků,
• nevhodně zvolených technologií,
• nevhodného začlenění do procesů podniku.
V podnicích je pro personál údržby a provozu organizace mnoho zdrojů informací
o stavu zařízení a dostupnosti výroby. Dva
z nejčastěji používaných zdrojů informací jsou
plánované inspekce strojního zařízení a sledování stavu strojů.
Ve většině případů byly pravidelné inspekce strojů řízeny pomocí podnikového systému
řízení údržby (CMMS) a v mnoha případech je
provádí provozní zaměstnanci. Zpětná vazba
těchto inspekcí se používá pro plánování
oprav, změn, mazání, čištění a dalších prací.
Bohužel zaměstnanci podniku (nebo externí dodavatelé), kteří provádějí monitoring
stavu procesů v rámci podniku, mají často

komplikovaný přístup k těmto informacím.
Skupiny spolehlivosti používající technologii sledování stavu, jako je vibrační analýza,
analýza olejů, termografie atd., jsou izolovány
od často klíčových údajů získaných na základě pravidelných inspekcí.
Naopak personál zapojený do údržbářských inspekcí a oprav má často nízkou úroveň informovanosti o rozsahu dostupných
informací z procesů monitorování stavu.
Bohužel u nás vedení podniků ještě plně
nepochopilo význam a možné dopady predikce a proaktivity v údržbě. Špatné chápání
možných úspor je další brzdou při schválení
projektu. Je nutno si uvědomit, že prediktivní
a proaktivní údržba není jen o šetření materiálem, ale především o snížení počtu odstávek
a prodloužení životnosti.
Obrovským problémem v našich podnicích
je podceňování znalostí. Mnoho neúspěšných
projektů bylo založeno na nesprávných metodách. Koupě přístrojů ještě neznamená zavedení diagnostiky. Bez adekvátního vzdělání je
diagnostik pouhým měřičem. Většina projektů diagnostiky v našich krajích neuspěje právě
proto, že pracovníci a střední management
nejsou odborně proškoleni. Firemní školení
jsou velmi často orientována jen na obsluhu
přístrojů a pracovníci nejsou schopni analyzovat a interpretovat naměřená data. Jejich
informace pro vedení nejsou dostatečné
a často ani nevystihují celkový stav stroje.
Pokud diagnostici zůstanou u vydávání
nekonečných zpráv a tyto informace jsou pro
rozhodování nedostatečné, je to neúspěch.
Propojení systému řízení údržby s diagnostikou bude v budoucnosti klíčovým faktorem
úspěšnosti projektu.
Plánování údržby pouze na základě havárií a prevence je minulostí. Je nutno řídit se
dle skutečného stavu, který musí aktuálně
zhodnotit a srozumitelně podat diagnostici,
tribotechnici a inspektoři strojů, jelikož jejich
hodnocení poslouží jako vstupní data pro plánování. Vizualizace a sdílení dat v síti musí být
samozřejmostí.

Integrace a automatizace sběru a toku
informací
Pro úspěšně fungující projekt prediktivní
údržby je nutné vyřešit:
• Lidsk ý fak tor – v yhovující vzdělání,

zapojení údržby a operátorů do procesu sběru
inspekčních, provozních a diagnostických dat
(Operator Driven Maintenance).
Nová generace přístrojů a SW umožní sběr
a vyhodnocení dat na místě a šíření informací po síti, včetně přenosů do řízení údržby
(CMMS).

Tento článek najdete také v e-novinách Údržba a diagnostika, které si
můžete objednat zdarma na portálu
údržby a diagnostiky www.cmms.cz.
finanční ohodnocení, vhodná osobnost, angažovanost managementu.
• Technologie – vhodné metody, přístroje,
síťové funkce, cena, reporty, grafický interface (HMI).
• Procesy – integrace do procesu údržby,
přenosy mezi CMMS, automatizace přenosu
a sběru dat.
• Zprávy – komplexní vyhodnocení stavu,
určení příčin, doporučení akce, síťová dostupnost, HMI.
Velmi důležitým faktorem úspěšnosti je
automatizace a propojení sběru dat preventivní, autonomní (TPM) a prediktivní údržby
pomocí průmyslových kapesních počítačů
a diagnostických přístrojů nové generace,
které jsou určeny pro operátory a údržbáře.
Dalším důležitým krokem pro úspěšnost je

Emailový zpravodaj:
Údržba a diagnostika
Váš pravidelný zdroj informací
o know-how, metodice, školeních,
událostech, přístrojích a SW pro
moderní údržbu a diagnostiku.
Zdarma!!!
Přihláška k odběru e-novin na
www.cmms.cz
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STROJNÍ INŽENÝRSTVÍ
Pravidelné provádění údržby
kompresorů se vyplácí

Preventivní servis kompresoru zaručuje nízké provozní náklady a spolehlivost.

Ing. Karel Kramář
Atlas Copco

P

ravidelné provádění údržby
na zařízeních, která vyrábí
a upravují stlačený vzduch,
má přímý vliv na jejich spolehlivý provoz a snižování spotřeby
elektrické energie.
Nízké provozní náklady a spolehlivost
jsou nejdůležitější parametry při provozování jakéhokoli zařízení. Předmětem
pravidelné údržby na kompresorech je
zejména výměna filtru na sání vzduchu
do kompresoru, filtru oleje (u kompresorů se vstřikem oleje), výměna filtrační vložky odlučovače oleje ze vzduchu
a výměna olejové náplně.
Nadměrné prodlužování výrobcem
doporučených intervalů výměny filtrů
má za následek nárůst tlakové ztráty
a tím spotřeby elektrické energie. Každé
zvýšení tlakové ztráty na sacím filtru
o 0,5 baru zvyšuje spotřebu elektrické energie kompresoru o 3 % a má tak
následně vliv na výkonnost kompresoru (m3/h). Zanedbání včasné výměny
vložky odlučovače oleje opět zvyšuje
tlakovou ztrátu a navíc se zvyšuje nebez20 • Říjen 2010

pečí jejího poškození a tím proniknutí
nadměrného množství oleje do vzduchové sítě. Nadměrným prodlužováním
intervalu výměny filtru oleje a olejové
náplně zkracuje životnost ložisek šroubového elementu.
Požadavek vedoucích pracovníků na snižování nákladů na servis se
stává v mnoha provozech nekompromisním a vede mnoho pracovníků údržby k zanedbávání pravidelného servisu
a k používání neznámých, neznačkových a tím levnějších náhradních dílů.
Tato úspora se z dlouhodobého pohledu mění na ztrátu a nepřímo poškozuje
provozovatele tím, že se zvyšují náklady
na spotřebu elektrické energie, snižuje
se životnost zařízení a ohrožuje se i jeho
spolehlivost. Proč?
Kompresor, sušiče, filtry atd. jsou
konstruovány jako celek s použitím
daných originálních dílů. Tento celek
je dlouhodobě testován, podle výsledků testů upraven a předán do sériové
výroby.
Použití jakéhokoli dílu, který neprošel tímto procesem zkoušek, je riskantní. Vložka sacího filtru spolehlivě
zachytává pevné nečistoty vstupu-
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jící do kompresoru a tím šroubového elementu. Vložky jsou pro každý
typ kompresoru vyzkoušeny, tvarově a konstrukčně optimalizovány.
Zachytávají nečistoty nad 3 mikrony,
mají odlučovací schopnost 99,9 %,
nízkou tlakovou ztrátu, kvalitní těsnění pro daný typ kompresoru, tvarovou a strukturální stabilitu při vysoké
vlhkosti vzduchu.
Filtr oleje se významně podílí na zachytávání prachových částic a pevných nečistot. Tyto mohou
poškozovat průtočnou část šroubového elementu a ložiska. Originální filtry
jsou zkoušeny na odolnost proti teplotě,
změnám tlaku a na konstantní filtrační schopnost při extrémních změnách
teploty a tlaku.

Součástí preventivního
servisu není pouze výměna
zmiňovaných filtrů a oleje,
ale celková prohlídka stavu
zařízení.

Servisní technik při pravidelné kontrole
kompresoru.

NAOBZORU
Aero rozšiřuje kompozitovou výrobu

Originální náhradní díly Atlas Copco.

Vložka odlučovače oleje je vystavena velkému teplotnímu a mechanickému zatížení,
významně se podílí na zachování nízkého
obsahu na výtlaku a na dosažení co nejnižší tlakové ztráty. Používání výrobcem nevyzkoušené vložky je pro každého uživatele velkým rizikem.

Požadavek vedoucích pracovníků na snižování nákladů na servis se stává v mnoha provozech
nekompromisním a vede mnoho
pracovníků údržby k zanedbávání pravidelného servisu...
Mazací olej je v šroubových kompresorech, a to zejména v kompresorech se vstřikem oleje, vystaven extrémnímu namáhání. Atlas Copco provádí dlouhodobé testy
používaných mazacích olejů s vyhodnocením veškerých vlivů plynoucích z provozu
kompresoru.
Preventivní servis je zárukou snižování
neplánovaných servisních zásahů. Součástí
preventivního servisu není pouze výměna
zmiňovaných filtrů a oleje, ale celková prohlídka stavu zařízení. Pouze servis provedený vyškoleným servisním technikem je
zárukou předcházení neočekávaných selhání zařízení. Moderním trendem v zajišťování kvalifikovaného preventivního servisu
je použití elektronických monitorovacích

zařízení. Atlas Copco nabízí mnoho variant monitorování kompresorové stanice.
Základem většiny těchto systémů je propojení kompresorů do jedné datové sítě pomocí kabelového propojení. Pomocí systému
AIRConnectTM lze sledovat veškeré provozní stavy stroje, jakož i počet odpracovaných
hodin a v případě dosažení jakéhokoli kritického limitu odeslat zprávu o stavu stroje ve formě e-mailu nebo SMS, což umožňuje pružně reagovat na vzniklou situaci.
AIRConnectTM ve vyšších verzích umožňuje
přenos dat pomocí sítě Internet na vzdálený
server Atlas Copco a jejich zpětné vyvolání
v podobě přehledných trendů (např. množství vzduchu, spotřeba energie, tlak v síti
apod.). Na této úrovni je tedy k dispozici
ucelená analýza sledované kompresorové
stanice včetně grafické vizualizace v reálném čase.
Stejně jako u jakéhokoli jiného zařízení
platí, že nepravidelný, nedostatečný nebo
neprofesionální servis může být příčinou
takových situací, jako jsou prostoje ve výrobě, výrobní ztráty, nízká kvalita výroby,
nižší zisky, vysoká spotřeba energie apod.
Opravdu se vyplatí obracet se na odborníky, kteří jsou v současné době schopni ušít
servisní služby na míru vašemu podniku
tak, aby bylo možné snadno naplánovat,
řídit a stanovit rozpočet servisních zásahů a tím zachovat efektivní a ničím nerušenou výrobu.
Ing. Karel Kramář je vedoucí oddělení prodeje servisních služeb Atlas Copco.

Aero Vodochody oficiálně
spustilo druhou fázi projektu
na výrobu kompozitových
dílů. Tato fáze projektu, jehož
hodnota celkově přesahuje
120 mil. Kč, je výsledkem
strategie společnosti zaměřené na rozšíření výrobních
schopností doposud reprezentovaných zejména anglickou
firmu na výrobu kompozitů
Rotortech.
Aero se rozhodlo pro rekonstrukci stávajících výrobních
prostor, k nákupu a instalaci
technologického vybavení a zavedení vývojových
a sériových programů. Již
v říjnu tohoto roku, na konci
první fáze, bude Aero vyrábět
kompozity v hale o velikosti
1 600 m2. Do Aera budou
postupně převáděny výrobní schopnosti Rotortechu.
A v roce 2012, na konci právě
schválené druhé fáze, bude
kompozitová výroba rozšířena
o dalších 5 400 m2.
Zdroj:
Control Engineering Česko

Přístroj od ABB
dobývá vesmír
Kanadská vesmírná agentura zvolila společnost ABB
pro dodávku hlavního komponentu satelitu, který bude
vypuštěn v roce 2016 k planetě
Mars. Interferometrická část
přístroje MATMOS, jenž bude
vyhodnocovat chemické složení
atmosféry Marsu, bude zkoumat
známky života.
ABB se podílí na misi Kanadské vesmírné agenturu (CSA)
dodávkou kosmického interferometru, který bude tvořit část
přístroje satelitu, jenž bude
zkoumat atmosféru Marsu při
hledání biologických zdrojů
metanu a známek života.
ABB s. r. o.
www.abb.cz
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Přijměte 8 kroků
pro vyladění systému řízení procesů
Hilton Hammond
a Sherman Lovell
Fluke
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K

dyž se v podnikání daří, poptávka po produkci se zvyšuje a provozní systémy fungují na hranici či za hranicí výrobní kapacity.
Když se produkce snižuje, snižují se také podnikové rozpočty a stavy
zaměstnanců. Výsledkem je, že provozní
systémy často trpí redukcí údržby a změnami jejího časování.
I přes to všechno musí ředitelé podniků
udržovat provozní systémy v chodu a vyrábět. Musí činit nelehká rozhodnutí o tom,
co se udělá, co se odloží a kdy stupňovat
požadavky na zaměstnance. Akceptovat
strategický přístup k této složité a náročné
práci vám může ušetřit čas a peníze a někdy
i duševní zdraví.
Strategický přístup k identifikaci a odstranění systémových nedostatků nemusí být
nepřekonatelným problémem a tento článek rozhodně nemá za cíl představit něco
tak sofistikovaného a složitého, jako je systém SCADA.
Zde navržený plán osmi kroků lze vytvořit a aplikovat, jak vám čas dovolí. Můžete
ŘÍZENÍ & ÚDRŽBA PRŮMYSLOVÉHO PODNIKU

začít jen s tužkou a papírem či běžně dostupnými nástroji a zaměřit se na jeden systém
nebo proces.
1. Načrtněte si schéma procesu
Začněte tím, že si nakreslíte schéma systému, který je předmětem vašeho zájmu,
a jeho klíčové procesy. Nemusíte používat
kreslicí program, jako je Visio (i když někdo
z vás ho možná bude chtít nakonec použít),
stačí zadní strana obálky, na kterou zachytíte hlavní procesy systému, což pro začátek úplně stačí.
2. Identifikujte klíčové komponenty
Dále identifikujte klíčové komponenty
každého procesu; ty se budou lišit dle jednotlivých odvětví. Ke klíčovým komponentům napříč rozdílnými průmyslovými procesy patří následující:
• motory,
• měniče kmitočtu,
• senzory,
• zdroje (pro napájení senzorů),
• elektromechanická zařízení,

• I/O moduly a přepínače,
• kabely a přípojky rozhraní,
• spínací zařízení a panelové
vypínače,
• operátorská rozhraní (např. ovládací panely).
3. Stanovte metriky pro klíčové
komponenty
Pro každý komponent, který jste
identifikovali v předchozím kroku,
stanovte některé „provozní metriky“.
Jedná se o ty, které můžete měřit, které
odhalí další důležité poznatky o stavu
daného komponentu.
Vhodnými kandidáty pro metriky
jsou údaje o komponentu, které:
• můžete snadno měřit,
• můžete průběžně shromažďovat
na jednom místě (například měření
spotřeby, tvar křivky průběhu signálu,
pozorování, snímky),
• shromažďujte relevantní kvantitativní informace (např. měření teploty)
nebo kvalitativní informace (např. tvar
křivky u měničů kmitočtů),
• jsou uvedeny na štítku zařízení
nebo ve specifikacích od výrobce.
Například pro motorem poháněný
dopravníkový pás jsou vhodnými provozními metrikami:
• propustnost (průměrné, maximální
a minimální hodnoty),
• dopravní zatížení (tj. jak velkou
hmotnost pás přepravuje),
• odběr motoru při nejvyšším výkonu,

• údaje o vibracích motoru a hnacího ústrojí.
4. Začněte s měřením
Měřte a zaznamenávejte metriky
jednotlivých komponentů. Shromažďování těchto údajů nemusí být nijak
složitý proces. I když možná nakonec
budete chtít údaje archivovat a metriky
jednotlivých komponentů analyzovat
pomocí tabulkového procesoru nebo
databáze, můžete začít s tužkou a papírem. Vaše zkušenosti a praxe jsou nejlepším vodítkem pro to, co a jak měřit
(inspirací může být i postranní lišta);
zde jsou některá jednoduchá „orientační pravidla“, jak měření účinně
provádět:
• měření začínejte u zdroje,
• postupujte ve směru, jakým protéká proud,
• pokračujte směrem k nejvzdálenějšímu bodu zařízení, měření provádějte průběžně tak, jak postupujete,
tj. na vstupu a výstupu jednotlivých
komponentů,
• sledova né k l íčové met r i k y
nash romážděné v pr ůběhu času
uchovávejte,
• měření provádějte, když systém
běží na maximální výkon; měření, kdy
systém není namáhán, mají mnohem
menší vypovídací hodnotu,
• sledujte změny (ty mohou naznačovat, že se mohlo něco stát) nebo údaje,
které překračují limity.

5. Vytvořte si kontrolní stupnici
Statistická data, která jste shromáždili v kroku 4, mohou být účinným nástrojem pro analýzu a predikci; interpretace řádků a sloupců plných
velkého množství hrubých dat může
být ale složitá a časově náročná. Účinným způsobem, jak řešit tento druh
datového přetěžování, je označit předem rozmezí hodnot pro jednotlivé
metriky dle stupnice: „V pořádku“,
„Podezřelé“, „Vážné“ a „Extrémní“.
Máte-li data, můžete si vytvořit jednoduchou, barevně strukturovanou
stupnici (škálu) charakteristik jednotlivých komponent systému, kterou si
pak můžete prohlédnout v notebooku,
na tabuli nebo v tabulkovém procesoru. Tímto zjednodušením, bez rušivých detailů, může být analýza dat
a rozhodování o složitých systémech
mnohem jednodušší.
6. Stanovte priority týkající se
sledování komponentů, údržby
a rozpočtu
Nyní, když máte jasný a uspořádaný
přehled o stavu klíčových komponentů
daného systému, můžete upřednostnit
komponenty, kterým je třeba věnovat
pozornost.
7. Učiňte rozhodnutí
U každé složky na vašem seznamu
priorit rozhodněte o tom, co s ní dělat
dál: Vyžaduje pozornost (například
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a údajů pro vaši strategii přínosné?
• Potřebujete investovat do dalších
nástrojů, školení nebo zaměstnanců, abyste mohli vaši strategii plně
implementovat?
• Měl by být váš systémový diagram podrobnější nebo by bylo vhodné nahradit jej kvalitnějším?
• Chcete investovat do lepšího ukládání dat a do analytických nástrojů,
jako jsou tabulkové procesory, databáze nebo patentované řešení?

vyřeší přenastavení motoru pásového dopravníku lepší zvládání zatížení
dopravníku)? Je třeba daný komponent
vyměnit? Nestačí ho jen sledovat?
Jinou možností je jednoduše nechat
vše běžet, dokud nedojde k nějaké
poruše, a plánovat dopředu přidělování peněz z rozpočtu a provozních
výdajů. Objektivní informace o klíčových komponentech a priority řešení
jejich stavu mohou procesu rozhodování významně pomoci.
8. Zdokonalujte a rozšiřujte, ale
zůstaňte flexibilní
Máte-li svoji pracovní strategii,
můžete ji průběžně zdokonalovat
a dle potřeby rozšiřovat. Jak se vaše
systémová strategie vyvíjí, zachovejte si flexibilní mysl a přístup. Prováděním různých měření pro celkový
záměr vaší strategie můžete tuto strategii flexibilně přizpůsobovat aktuálním potřebám v souladu s tím, jak se
jednotlivé procesy, komponenty a priority mění:
Některé z otázek, které je třeba si
klást:
• Existují nějaké další procesy nebo
komponenty, které by měly být do strategie zahrnuty?
• Bylo by sledování dalších metrik
24 • Říjen 2010

Strategie z dlouhodobého hlediska
Přesný a srozumitelný přehled
o základních procesech a klíčových
komponentech umožňuje manažerům,
aby závod co nejlépe využíval omezeného času, rozpočtů, vybavení a personálu. Měřením lze získat také tvrdá
data, kterými můžete odůvodnit procesní změny, nákup zařízení a personální změny.
Ať už začnete v malém a této linie
se držíte, nebo vypracujete podrobnou
strategii se sledováním stovek metrik

Efektivní metriky aneb
Co měřit a jak měřit
Mnoho klíčových měření můžete provádět se
základními přístroji, jako je digitální multimetr.
Další přístroje – stejně jednoduché, jako speciální tester na kabely, nebo sofistikované, jako
zařízení pro zobrazování teplot a vibrační testery
– mohou testování urychlit, zjednodušit či nákladově zefektivnit a v některých případech mohou
odhalit informace, které jiným způsobem získat
nelze.
Tato tabulka popisuje některé klíčové metriky
pro sledování a řadu nástrojů, které mohou být
k jejich měření a sledování použity.

s využitím počítačů, čas a úsilí potřebné k vytvoření a udržování účinné systémové strategie se vyplatí díky přínosům, jako jsou efektivnější rozhodnutí,
uspořený čas a ušetřené peníze či klidná mysl, protože víte, kde stojíte a kam
směřujete.

Metrika

Měřicí přístroj

Napětí

Digitální multimetr, klešťové měřidlo, procesní měřiče, elektrický tester

Proud

Digitální multimetr (klešťový nebo běžný), klešťové měřidlo, miliampérový klešťový měřič, kalibrátory
proudové smyčky a procesní měřiče

Výkon

Analyzátor kvality výkonu, zařízení pro záznam úrovně výkonu, záznamové zařízení úrovně elektrických
parametrů, nebo digitální multimetr či klešťové měřidlo (dle kalkulace rozpočtu)

Integrita signálu (amplituda, perioda,
frekvence, distorze a poruchy)

Digitální multimetr

Elektrické poruchy vyvolané
externími vlivy
- Šum
- Kolísání sítí
- Vyšší harmonické

Analyzátor kvality výkonu, zařízení pro záznam úrovně výkonu, záznamové zařízení úrovně elektrických
parametrů, záznamový multimetr

Izolační odpor

Tester izolačního odporu, klešťový měřič ztrátového
činitele

Uzemnění

Tester uzemnění, klešťový tester uzemnění

Vibrace

Vibrační tester

Teplo

Dotykový teploměr, infrateploměr, termokamera

Prostředí
- Vlhkost
- Teplota
- Polutanty

Teploměr a vlhkoměr, počítač částic, měřič oxidu
uhelnatého

ŘÍZENÍ & ÚDRŽBA PRŮMYSLOVÉHO PODNIKU

Energetická účinnost v praxi
Investice do úspor energií se
vyplatí. Prakticky ověřeno!
Ing. Radim Stoklasa
Schneider Electric

E

vropská unie (EU) si stanovila nelehký úkol: zredukovat do roku 2020 emise CO2
o celých 20 %. Kromě toho
chce pokračovat ve zvyšování jak
efektivity při hospodaření s energiemi, tak ohleduplnosti, zejména
velkých korporací, vůči životnímu
prostředí.
Uvedená oblast je ošetřena celou
řadou norem. Důležitou roli hrají
například „environmentální“ normy
z řady ISO 14000. Jako příklad lze
uvést normu ISO 14064 – měření,
kvantifikace a redukce emisí skleníkových plynů. Nově vznikající –
neméně podstatné – normy se pak
zaměřují na hospodaření s energiemi.
V současnosti je nejvíce diskutovanou
norma ISO 50001, která má vstoupit
v platnost již příští rok. Tento předpis
vychází z EN 16001 a měl by doporučit ověřené postupy především pro tzv.
Energy Management.

Jednou vidět je lepší než třikrát slyšet
Nic nepřesvědčí člověka rychleji
než to, co může vidět na vlastní oči.
A tak není divu, že jeden z největších hráčů na poli Energy Efficiency
(energetické účinnosti) – společnost
Schneider Electric – důsledně dodr-

žuje příslušné environmentální normy
a aplikuje moderní koncepci efektivního řízení energií ve všech svých
výrobních závodech i administrativních budovách. Příkladem za všechny
může být její centrum Le Hive (česky
„úl“) v Paříži – držitel certifikátů ISO
14000, ISO 16001 a HQE. Tato budova spotřebovává – díky unikátní koncepci EcoStruxure – pouze 80 kWh/
m2/rok, což je 4x méně, než činí průměr současných komerčních objektů.
Ambiciózním cílem Le Hive je dosáhnout 50 kWh/m 2/rok dříve než v roce
2020 (plán EU).

S budovami v čele: od roku 2020
max. 50 kWh/m2/rok
Revoluční zvraty se dnes odehrávají
zejména na trhu budov. Nevyhnutelný
je jejich citelný dopad nejen na výstavbu nových objektů, ale i na rekonstrukci těch starších. Letos aktualizovaná
směrnice o energetické náročnosti
budov EPBD (Energy Performance
of Buildings Directive) hovoří jasně.
Od roku 2020 musí být všechny stavby, resp. rekonstrukce budov provedeny tak, aby příslušný objekt spotřebovával méně než 50 kWh/m 2/rok, čímž
by byl – řečeno dnešní terminologií –
nízkoenergetický. Uvedená směrnice
se týká také řady průmyslových budov
vybraných na základě jasně daných
kritérií a v souladu s rozhodnutími
příslušných regionálních vlád.
ŘÍZENÍ & ÚDRŽBA PRŮMYSLOVÉHO PODNIKU
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Je nezbytné být aktivní? Ano, zejména na poli Energy Efficiency
Nově vznikající normy a směrnice dávají příležitost k rozvoji a uplatnění celé řady moderních technologií. Především pak těch, které jsou
obecně označovány pojmem „Energy Management“. Stručně řečeno
všeho, co souvisí s monitoringem
energetických toků, analýzou získaných dat, ale zejména s inteligentním
řízením (automatizací) celého procesu. S jediným cílem: dobře hospodařit
se všemi energiemi – v každém oka-

mžiku, na každém místě. Energetická
účinnost musí být – oproti stávajícímu
stavu – zvýšena.
Začít lze s tzv. pasivním přístupem zvyšování energetické účinnosti.
Sem spadá například použití izolací,
výměna zastaralých zařízení s vysokou spotřebou energií a odstranění
ztrát (korekce účiníku). Dobrý začátek. Ke splnění ambiciózních cílů EU
je však nezbytné učinit i druhý krok
– začít energetické toky aktivně řídit.
• Měření a analýza všech klíčových
bodů, kde se energie spotřebovává.

• Zajištění základních opatření
(např. optimalizace systémů osvětlení
nebo HVAC).
• Instalace systémů řízení.
• Monitoring a další optimalizace.
To jsou základní kroky, které vedou
ke správnému nahození cyklu trvalého – a dostatečně rychlého –zvyšování
energetické účinnosti.
Při aplikaci aktivní energetické
účinnosti nelze opomenout ani chování a potřeby všech živých aktérů: vlastníka, provozovatele, správce a uživatele, resp. zaměstnance.
Celý proces energeticky úsporných
opatření je proto důležité důsledně
monitorovat, kontinuálně analyzovat
a relevantní výsledky zájemcům zpřístupnit – rychle, či dokonce v reálném
čase. Bez toho dojde k velmi rychlému
„návratu do starých kolejí“.

Energetický
audit
a měření

Pasivní energetická účinnost
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Aktivní energetická účinnost

Řešení
základních problémů

Optimalizace
automatizací a regulací

Monitorování, analýza,
přizpůsobení řízení

Kvalitní spotřebiče, tepelná
izolace, korekce účiníku

HVAC, řízení osvětlení,
frekvenční měniče

Instalace měřicích systémů,
monitoring, analytický sw
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Výrobní závod v jihočeském Písku: investice do úspor
energií umí vydělávat
Schneider Electric přináší řešení pro aktivní a efektivní využití energií pro datová centra, budovy i průmyslové podniky. Jeho nová koncepce EcoStruxure
komplexně spojuje jednotlivé prvky – jakkoli operující s energiemi – v rámci jedné komunikační platformy
(s otevřeností vůči přístrojům třetích stran). EcoStruxure umožňuje kompletní propojení automatizace, resp.
řízení, monitoringu a analýzy energetických toků s plánováním investic – a to v úzkém sepjetí s energetickými
nároky objektu.
Konkrétním důkazem, že být „Energy Efficiency“ se
vyplatí, je i výrobní závod Schneider Electric v jihočeském Písku (viz obrázky). Moderní továrna se zaměřuje
na sériovou výrobu elektromechanických přístrojů určených pro český i světový trh (prvky pro jištění motorů, stykače, relé, motorové spouštěče, spínače, tlačítkové ovladače atd.). Celý podnik se rozkládá na 14 000 m 2,
z čehož výrobní plocha představuje 8 000 m2. Ve zbylých
prostorách se nachází sklad komponentů, expedice hotových výrobků a technické zázemí.
Na základě provedené analýzy energetických toků
v roce 2008 byl nastartován proces, který si kladl za
cíl ušetřit 23 % nákladů ročně. Ty činily v dané době
7 300 000 CZK za elektrickou energii a 2 800 000 CZK
za plyn.
Pomyslným vítězem se nakonec stala oblast HVAC
(řízení vytápění, klimatizace a ventilace), která dokázala uspořit 8,85 % (646 050 CZK) nákladů na elektřinu a 29 % (812 000 CZK) na plyn. Rekonstrukce
osvětlení přinesla další 9,6% úsporu elektrické energie
(700 800 CZK).
Díky nasazení moderních měřicích přístrojů (monitoringu) byly odhaleny problémy v tlakových rozvodech.
Jejich odstraněním klesly náklady na elektřinu o další 1 %
(73 000 CZK). Monitoring, analýza získaných dat
a následné provedení doporučených kroků vedlo k 1%
úspoře plynu a elektřiny v samotném výrobním procesu
(101 000 CZK).
Shrnuto: návratnosti investice 3 800 000 CZK bylo
dosaženo za 1,63 roku (tedy za pouhých 595 dní). Dobře
nastartovaný systém aktivního řízení energií začal
vydělávat.
Více informací o tom, jak dobře hospodařit s elektrickou energií, lze získat na www.schneider-electric.cz.
Radim Stoklasa pracuje u Schneider Electric 3 roky.
Svou kariéru začal jako manažer Školicího střediska společnosti. Získané zkušenosti následně zúročil
na pozici Energy Efficiency Ambasadora, kterou zastává od počátku roku 2010. Publikoval řadu odborných
článků k dané tematice, např. „Green IT v souvislosti s energetickými úsporami v datových centrech“.
Průběžně přednáší na vybraných konferencích, např.
CESB10, která se věnovala problematice udržitelné
výstavby budov.

Smart
Grids
Forum
4. listopadu 2010, hotel Angelo, Praha
Co jsou Smart Grids?
Jsou resp. budou něčím, co přinese
do energetiky revoluční změnu?
Jsou vše řešící zázrak nebo módní výstřelek?
Jaké mají možnosti a jaká omezení?
Komu přinesou prospěch a koho ohrozí?
Kolik to bude stát?

Schneider Electric
– partner konference –
si vás dovoluje pozvat zejmén na
14.20 – 14.45 hod.
Komplexní řešení a realizace Smart Grids
od Schneider Electric
Radomír Doležal,
Produktový manažer – Výrobky vn,
Schneider Electric
Cílem konference Smart Grids Forum je
zhodnocení stavu a diskuse o SG v Česku.
Budou zmapovány možnosti využití
konceptu – úzce souvisejícího s regulací
obnovitelných zdrojů – Smart Grids pro:
> Energetiky
> Municipality
> Obchodníky
> Developery a stavební společnosti
> Provozovatele OZE:
fotovoltaické a větrné elektrárny
> Dodavatele technologií Smart Grids
Bližší informace získáte na
www.bussiness-forum.cz
nebo
www.schneider-electric.cz
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Optimalizace
podniku
Měření, rozvoj a řízení jsou základními složkami
efektivní optimalizace podniku.
Stan DeVries
a Maryanne Steidingerová
Invensys Operations Management
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rocesní optimalizace dnes pokrývá řadu oblastí. Přibývá nástrojů
a technik pro optimalizaci práce,
materiálů, výroby, dodavatelských
řetězců, perspektiv a mnoha dalších věcí.
Údaje shromažďované a sledované u jednotlivých činností a operací přispívají k celkovému slaďování a optimalizování podniku.
A akcelerující rychlost podnikání vyžaduje posuzování všech optimalizačních řešení raději v rámci integrovaného celku než
na úrovni samostatného řešení jednotlivých
operací.
Ale jak to lze všechno sladit dohromady?
Optimalizace každé jednotlivé činnosti je
dosti náročná; jak k tomu tedy přistupovat
na úrovni celého podniku? Stručná odpověď
zní, že byste neměli začínat s žádnou optimalizační iniciativou, pokud ji nezakompo-
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nujete do kontextu obchodní strategie vaší
společnosti. To ale není zdaleka všechno.
Co je optimalizace?
V nejširším slova smyslu je optimalizace
provádění činností tak dokonale, efektivně
nebo funkčně, jak je to jen možné. Od roku
1970 se používá i daleko užší definice zaměřená na technologie a techniky pro menší
části provozů. V nepřetržitém toku procesů
jde o formu řešení, která směřuje tok informací od živého procesu nebo simulace k jednomu nebo více optimalizačním „nástrojům“.
Tyto nástroje propočítávají, jak v rámci
stanovených podmínek co nejlépe přistupovat k souboru kolidujících obchodních
cílů, přičemž ověřují procesní variabilitu.
U jednotlivých strategií a koncepcí, jako je
například Six Sigma, štíhlá výroba, plánování s omezenými kapacitami a mnoho dalších, je využíváno řady jiných metod, které
zlepšují výnos, kvalitu a produktivitu nebo
jinak zajišťují dosažení krátkodobých a dlouhodobých obchodních cílů. Některé hybridní procesy, jako je výroba potravin a balení,
těchto metod rovněž využívají.

Bez ohledu na to, jak široce nebo
úzce je optimalizace vymezována,
vždy zahrnuje kompromisy. Obvykle
se jedná o kompromisy na úrovni jednotek, jako je propustnost nebo výnos
versus energie a náklady na pracovní
sílu, nebo o zaměření na dlouhodobé
přínosy versus přínosy krátkodobé.
Tyto optimalizační iniciativy se
nepochybně podílely na úspěších, ale
jen málo firem dokázalo využít svůj
potenciál naplno, částečně kvůli rostoucí složitosti a rychlosti, s jakou se
proměnné veličiny v podnikání v současné době mění. Ceny energií se například měnily týdně nebo denně. Dnes se
mohou měnit z hodiny na hodinu, nebo
dokonce z minuty na minutu. Dalším
problémem je, že technický personál,
který dříve optimalizaci zajišťoval, přešel na jiné pozice a společnost od řešení
pomocí optimalizace upustila.
Jiným problémem bránícím úspěšné
optimalizaci je skutečnost, že informace potřebná pro správné rozhodnutí je často nespolehlivá: zpozdí se,

Oprávnění lidí k realizaci
potřebných opatření je druhou nejdůležitější složkou
optimalizace podniku v reálném čase.
je nepřesná nebo neúplná. Někdy je
namísto jednoznačných čísel k dispozici statistický model, který je třeba
interpretovat s přihlédnutím ke statistickým chybám.
A i když jsou informace spolehlivé,
sladění sofistikovaných optimalizačních řešení s tím, jak se lidé rozhodují,
je jednou z největších výzev vedoucích k zajištění optimálního fungování
celého procesu. Mnoho takových řešení předpokládá, že lidé budou vše jen
sledovat a řídit se pokyny – to ale není
vždy praktické. Méně optimalizačních
nástrojů je například lepším vodítkem
při rozhodování mezi krátkým a dlouhým termínem, obdobně jako je tomu

při řízení jen pomocí zpětného zrcátka
namísto současného použití předního
skla a bočních oken.
Úspěšná optimalizace v reálném
čase vyžaduje systém, který funguje na úrovních řešení jednotlivostí i na úrovni celopodnikové. Třemi
základními složkami tohoto systému jsou přesné, včasné a dostatečně podrobné měření výkonnosti podniku; rozvoj individuálních činností
k pochopení a dosažení stanovených
cílů a řízení běžných činností a procesů, které podporují tyto cíle. V tomto
okamžiku začíná optimalizace přizpůsobovat běžné operace a činnosti, kdykoli je třeba dosáhnout stanovených
metrik. (Uvedené složky znázorňuje
obrázek na další straně.)
Měření činností a procesů
v reálném čase
První složka je nezbytná pro jakýkoli typ optimalizace. Procesem měření
zjišťujete, jak je optimalizace úspěšná. Klíčovým faktorem je samozřejmě

Specialista na mazání Teflonem®
s prokazatelnými a měřitelnými úsporami
KOV
OLEJ
TEFLON®*

KOV

OLEJE - TUKY - ADITIVA - ČISTIČE
I

P R O

P O T R A V I N Á Ř S K Ý

P R Ů M Y S L

INTERFLON Czech, s.r.o, Jeremiášova 947, 155 00 Praha 5, Tel./Fax 257 214 169, GSM 604 215 944, info@interflon.cz, www.interflon.cz

AUTOMATIZAČNÍ TECHNIKA

ziskovost, ale jak jste si jisti tím, které
části podniku k zisku přispívají a které
ho naopak oslabují? Jaká jsou opatření v jednotlivých částech podniku?
Vždy začínejte u své obchodní strategie. Pokud vaše firma zažívá šťastné období, protože jste schopni prodat každý produkt, který vyrobíte, je
vaše strategie pravděpodobně založena
na zvyšování objemu výroby a všechno, co děláte, s tím musíte sladit.
Pokud na druhou stranu procházíte obdobím útlumu trhu, vaší strategií by mělo být snižování nákladů.
Klíčovým ukazatelem jsou v tomto
případě náklady v reálném čase, jež
jsou vytvářeny zdola. To se liší od klíčových ukazatelů výkonnosti, které
jsou vytvářeny shora. Oba ukazatele
jsou nezbytné, samy o sobě jsou však
nedostačující.
Řídicí týmy musí vědět, jak jednotlivé provozní oblasti aktuálně pracují;
někdy vyžadují prognózu výkonu, aby
měly dostatek času a mohly efektivně
reagovat. To zahrnuje měření takových
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veličin, jako je propustnost, efektivita,
náklady, kvalita, dostupnost a využití,
a to dle požadavků obchodní strategie.
Hierarchický (vícestupňový) model
plánování lze použít k vytváření
obchodní strategie provozovny, a to
i k identifikaci činností a operací,
které je třeba pro účely její realizace
sledovat a měřit.
I když proces identifikace měřených údajů stav věcí ozřejmuje a může
sám o sobě směrovat k optimalizaci,
nepřispívá k optimalizování podniku
v reálném čase, pokud nejsou manažeři a řídící pracovníci oprávněni
poznatky z těchto údajů aplikovat.
Oprávnění pro realizaci opatření
v reálném čase
Oprávnění lidí k realizaci potřebných opatření je druhou nejdůležitější
složkou optimalizace podniku v reálném čase. Efektivně se tím propojují dostupné informace s lidským rozhodováním. Vzhledem k tomu, že se
data někdy mění příliš rychle, jindy
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naopak pomalu nebo jsou dostupná
ve složité formě, nemá většina personálu z podpory čas informace procházet, zejména uprostřed řešení nějakého problému.
Někdy se problém objeví až v měsíční zprávě ze systému ERP (enterprise
resource planning – plánování podnikových zdrojů), což je často příliš
pozdě. Pracovní středisko na sestavování počítačů na zakázku mohlo
například v řádech minut změnit druh
osazovaných počítačových komponentů a několikrát denně začít s novými
objednávkami. Destilační jednotka
rafinerie mohla dvakrát nebo třikrát
denně směrovat frakce nafty do různých postprocesních jednotek nebo
zásobních nádrží. Skutečnost, že
jsou tyto informace k dispozici tak
pozdě, ohrožuje nejen spolehlivost
dat, ale přicházejí příliš pozdě i na to,
aby někdo mohl přijmout nápravná
opatření.
Lepším a očekávaným způsobem
lze operátorům předkládat informa-

ce například propojením řídicího systému
výroby (MES – manufacturing execution
system) se systémem podnikové výrobní
inteligence (EMI – enterprise manufacturing intelligence) nebo systémem HMI
(human machine interface – rozhraní člověk-stroj). Tyto systémy dovedou prezentovat kontextuálně relevantní informace
a operátorům signalizovat, jsou-li hodnoty přednastavených limit týkajících se
výrobního procesu dosaženy. Děje se tak
formou panelů, jak je patrno z obrázku, nebo
kombinací časově reálných on-line statistik a řádkových informací, které srovnávají aktuální stav operací s přednastavenými
hodnotami a cíli.

Úspěšná optimalizace v reálném
čase vyžaduje systém, který funguje na úrovních řešení jednotlivostí i na úrovni celopodnikové.
Tyto strategie umožňují vizualizovat
zaměstnancům provozní parametry, například náklady na energie, suroviny nebo úroveň výnosu, ale také se mohou vztahovat
na informace týkající se dodržování bezpečnostních, ekologických nebo právních
předpisů či třeba ziskovosti. Operátoři pak
mohou důsledně a předvídatelně reagovat,
což má za následek stabilizaci a standardizaci provozních operací a výkonnosti
podniku.
Vedoucí operátoři a dispečeři v elektrárnách by mohli data sledovat na manažerské
obrazovce, kde by se zobrazovaly charakteristiky týkající se prognózovaných trendů a jejich srovnání s mezními hodnotami
a skutečnými stavy.
Ve výrobním komplexu by bylo možné
sledovat na manažerské obrazovce data
o nákladech na energie, o emisích, propustnosti, nákladech na produkt, která by
umožnila vedení upravovat výkonnostní
cíle v reálném čase. Specialisté by mohli
být upozorněni, že některá zařízení pracují výkonněji, než bylo plánováno, což
by jim umožnilo změnit plány nebo jinak
intervenovat.
Software na optimalizaci využití energií
umožňuje provozovatelům zobrazit informační profil energetických společností
a optimalizovat dodávky energií a náklady na ně. Informace o cenách energií mohou

ukázat, že je méně nákladné vyrábět v dopoledních hodinách a že je tudíž možné energeticky náročné operace tímto způsobem
přeorganizovat.
Tyto kontextuální informace pomáhají
operátorům ve velínech, technikům z údržby, inženýrům a jejich nadřízeným, aby
včas a účinněji rozhodovali a řídili operace
na podporu strategických metrik.
Využití lepší procesní analýzy
Společnost Pepsi Bottles Ventures (PBV)
z města Nampa ve státě Idaho optimalizovala postup, kterým vyrábí a distribuuje
více než 100 různých značek nápojů a jejich
příchutí. Při tak široké škále výrobků bylo
cílem sladit přechody mezi obměnou jednotlivých ingrediencí pro požadovaná plnění;
tyto přechody byly pro produktivitu podniku klíčové. Technici z PBV uvádějí, že před
optimalizací trval tento proces 60 minut.
Pomocí analýzy a vizualizačního softwaru, v tomto případě se jednalo o software
Wonderware od firmy Invensys, byla společnost PBV schopna identifikovat hlavní překážky a zanalyzovat jejich příčiny.
Přechod se stal pro společnost klíčovou metrikou. Na základě získaných dat dospěla
PBV k závěru, že nejkritičtějším místem byl
proces plnění. Řešením této otázky zkrátila společnost přechody až na 45 minut,
výsledkem čehož byla i úspora surovin
a obalů. Efektivita plnicí linky následně
vzrostla o 10 %.
Využití pro lepší řízení údržby
Metriky jsou někdy finálním výsledkem
optimalizačního procesu. Energetická společnost Vectren Corporation z Evansvillu
ve státě Indiana vyvinula model údržby,
který pomáhá snížit náklady na neplánované práce a zlepšit poměr plánovaných
prací vůči neplánovaným. S využitím softwaru Avantis od společnosti Invensys pro
správu podnikových aktiv implementovala
systém na sledování pracovních zakázek,
který integroval data o plánovaných i neplánovaných pracích a data o jejích nákladech.
Software umožnil společnosti nastavit
vyšší výkonnostní metriky na trend nevyřízených objednávek, na preventivní versus opravné činnosti, systémové náklady
a 10 nejčastějších výdajových položek, což
pomohlo společnosti zlepšit rozložení těchto operací a udržet rozpočet.

NAOBZORU

L Hi
Le
Hive: energeticky
ti k
nenáročná, zato
efektivní budova
Schneider Electric
Administrativní budova Le
Hive společnosti Schneider
Electric získala – jako jedna
z prvních ve Francii – prestižní certifikaci dle normy
o energetickém managementu
NF EN 16001 (předlohy ISO
50001:2011). Současně je
certifikována dle HQE (zelené
budovy) a ISO 14001 (environmentální požadavky).
Budova Le Hive (česky
„úl“) byla navržena známým
francouzským architektem
Jeanem-Michelem Wilmottem
s důrazem na nízkou energetickou náročnost a úsporný
provoz. Při stavbě byly proto
zvoleny netradiční materiály
a technicky unikátní řešení.
Le Hive plně využívá výhod
EcoStruxure – ucelené koncepce energeticky efektivního
řízení budov. Spotřebovává
pouze 80 kWh na 1 m² za rok,
což je 4x méně, než činí průměr současných komerčních
budov. Skvělý výsledek je
založen na optimálním skloubení pohybu (toku) obou hlavních veličin – energie a lidí.
Více než 1 700 zaměstnanců pak používá vstupní karty
s bezkontaktní technologií
RFID, které jsou automaticky
snímány při jejich příchodu,
resp. odchodu z kanceláře
(místnosti). Systém HVAC
může automaticky – a především optimálně – reagovat
na jejich přítomnost.
Více naleznete na:
www.schneider-electric.cz
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AUTOMATIZAČNÍ TECHNIKA
Kontrola a vyhodnocování
činností výrobních strojů
bez dodatečné kabeláže
Ing. David Coural
AXIMA, spol. s r. o.

Č

i n no s t i vel ké ho počt u st rojů ve vel k ých
výrobních areálech, mnohdy mimo dohled
obsluhy, je obtížné monitorovat. Pokud poruchy zůstávají
delší dobu nezaregistrovány
obsluhou, výrobní společnost není schopna plně využít investované prostředky
do zařízení a po tuto dobu generuje
finanční ztrátu.
Systémů monitorujících výrobní procesy je mnoho. V současné době jsou
tyto systémy velmi náročné na instalaci
a extrémně finančně nákladné.
Společnost WERMA Signaltechnik
má nyní jednoduché řešení bezdrátového monitorování výrobních strojů, a to
Wireless Information Network, zkráceně WIN. WIN je jednoduchý MDC
(Machine Data Collection) systém, jenž
nabízí mnoho výhod oproti klasickým
systémům sběru a vyhodnocování technických dat. Jasným cílem bezdrátového systému WERMA je poskytnout
uživateli řešení, které je velmi jednoduché na instalaci a na uvedení do provozu. Uživatel nemusí být odborníkem
na bezdrátovou technologii, aby toto
řešení využil.
Jednoduché centralizované monitorování strojů bez kabeláže
Výhody bezdrátového systému
WIN:
- centrální kontrola rozličných strojů
různého stáří a technologií pomocí
PC
- zvýšení produktivity a efektivity
výroby
- není zapotřebí kabelová síť
- jednoduchá instalace „plug & play“
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- bez jakéhokoli zásahu
do stávající sítě WLAN nebo
Bluetooth
- nejsou vyžadovány žádné
znalosti v programování
- analýza činností strojů
z jakéhokoli PC v podnikové
síti
Rychlá instalace
WIN může být jednoduše
nainstalován pomocí technologie „plug & play“. Přijímací
modul „WIN master“ je propojen s PC přes USB kabel.
Každý vysílací modul „WIN
slave“ jednotlivého stroje je napájen
přes stávající sloupek WERMA. Není
zapotřebí dalšího datového vedení.
Instalace obslužného softwaru probíhá snadno a rychle.
Velká přenosová vzdálenost
Přenosová vzdálenost mezi kontrolovaným místem a přijímacím modulem
může být ve volném prostoru až 300 m.
Pro zařízení s rádiovým přenosem je
tato vzdálenost při použití ve vnitřních
podmínkách závislá na materiálech,
které jsou přímou překážkou pro vysílaný signál. Oproti bezdrátovým sítím,
jako jsou WLAN nebo Bluetooth, má
WIN uvnitř budov výrazně větší přenosovou vzdálenost, a to díky použití
nízké přenosové frekvence 868 MHz.
WIN signál proniká podstatně lépe
zdmi a objekty, které tvoří
překážku mezi vysílačem
a přijímačem, než WLAN
a Bluetooth (2 400 MHz).
Navíc odlišná přenosová
frekvence od sítí WLAN
nebo Bluetooth odstraní vzájemné ovlivňování
mezi WIN a těmito sítěmi.
Přenosovou vzdálenost
lze dále významně rozšiřovat instalací dalších
vysílacích modulů jako
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mezistanice. Každý vysílací modul
přenáší aktuální stav do rádiového
přijímače „WIN master“ ze signalizačního sloupku, do kterého je instalován. Navíc jednotlivé vysílací moduly
pracují jako zesilovače signálu z okolních vysílacích modulů, tedy zajišťují optimální přenos signálu v bezdrátové informační síti. Systém neustále
vyhodnocuje a vybírá nejlepší možnou
cestu signálu v bezdrátové síti, ta se pak
zobrazuje ve WIN software.
WIN software pro monitorování
stavu strojů
WIN software se jednoduše a rychle instaluje a zároveň vede uživatele
k nastavení bezdrátové sítě v několika
málo krocích. Po instalaci monitorovacího softwaru může uživatel během
chvilky provést bezdrátovou kontrolu
strojů. Může vyhledávat poruchy nebo
analyzovat činnost a následně zvyšovat
efektivitu a produktivitu strojů.
Jednoduché a zřetelně organizované
uživatelské rozhraní napomáhá intuitivně zakročit a kontrolovat. Stavový
popis jednotlivých signalizačních dílů
sloupku může být nadefinován podle
vlastních požadavků. Například optický díl jedna „Provoz“, díl dva „Výměna
nástroje“, díl tři „Porucha“.
Software zobrazuje stav signalizačních sloupků integrovaných do bezdrátové sítě. Uživatel si tak určí, který
stroj bude kontrolován a vyhodnocován. Informace o změně stavu stroje
mohou být posílány na různé e-mai-

lové adresy, tedy konkrétním osobám
zodpovědným za danou část výrobního procesu. K bezodkladnému informování obsluhy programu slouží také
vyskakovací (pop-up) okno.
K dispozici jsou různé druhy vyhodnocovacích modulů, např. analýza
poruch a analýza prostojů. Uživatel
programu může jednoduše a rychle
kombinovat denní, týdenní, měsíční a roční data vytvořená kontrolou
strojů pro zpětnou analýzu činnosti.
Uživatel může sledovat, jak produktivní jsou individuální stroje ve výrobním
řetězci, a identifikovat tak stále stejné
vzory chyb a prostojů. Toto pomáhá
rozpoznat systematické chyby a zvednout efektivitu strojů. Zajímavou vlastností obslužného programu je možnost
umístění libovolného grafického pozadí do pohledu, kde je zobrazován stav
jednotlivých signalizačních sloupků.
Pozadí může být třeba jednoduchý dispoziční výkres výrobní haly. Grafické
znázornění stavu jednotlivých pracovišť se pak přemístí k jednotlivým místům na výkrese.
WIN software generuje datový soubor, který je průběžně ukládán na zvolené místo v podnikové síti. Povolením
přístupu k tomuto souboru budou současný stav a historie výroby zobrazovány na jakémkoli PC, které bude mít
instalován WIN software. Veškeré
vyhodnocovací moduly programu
budou zachovány.
Soupravy „WIN complete“
a „WIN system“
Souprava „WIN complete“ nabízí
jednoduchý start pro monitorování až
tří strojů. Sada obsahuje 3 přednastavené vysílací moduly „WIN slave“, jeden
přijímač „WIN master“ s USB kabelem, monitorovací software, 3 kusy
kompletních signalizačních sloupků
KombiSIGN 71 (trvale svítící LED
moduly v červené, žluté a zelené barvě,
připojovací základna a základna s trubkou 10 cm) a uživatelskou příručku.
Tato souprava je vhodná pro aplikace,
v nichž doposud nebyly použity signalizační sloupky WERMA.
V provozech, kde jsou na strojích používány signalizační sloupky
WERMA, je pro centrální kontrolu a vyhodnocování určena soupra-

va „WIN system“. Tato souprava je
dodávána bez signalizačních sloupků
KombiSIGN 71, jinak je obsah stejný
jako u „WIN complete“. Navíc se dodává ve dvou variantách, a to pro signalizační sloupky KombiSIGN 71 s krytím IP 65 a sloupky KombiSIGN 70
s krytím IP 54, které se často vyskytují
ve výrobních technologiích importovaných ze zahraničí.
Obě soupravy lze kdykoli dodatečně rozšířit až na 50 vysílacích modulů „WIN slave“. Dodatečné vysílací
moduly „WIN slave“ se pomocí USB
kabelu a jednoduchým úkonem v monitorovacím programu nakonfigurují pro
použití v dané síti.
Každý „WIN slave“ vysílá informaci o stavu až čtyř optických dílů
signalizačního sloupku, do kterého
je instalován. Pokud je signalizační sloupek ovládán přes PLC, může
být v provozu rozlišeno až 8 varovných signálů, což je způsobeno tím,
že celý systém bezdrátové informační
sítě rozezná nejen trvalý svit, ale i blikání optického dílu. V celém systému
lze kombinovat různé druhy signalizačních dílů, tedy nejen optické, ale
i akustické. Z optických dílů to jsou
např. LED trvale svítící, LED blikající,
LED zábleskový, LED záblesk se systémem nepravidelných záblesků EVS,
LED rotační nebo zábleskový s xenonovou trubicí. Z dílů akustických je to
např. dvoutónový bzučák, vícetónová
siréna, siréna se samonastavitelným
akustickým výkonem nebo hlasový
mp3 modul.
Použití bezdrátové informační sítě WIN
WIN je nejvíce zajímavý pro personál obsluhy strojů, vedoucí a ředitele
výroby v průmyslových segmentech
automobilového, chemického a elektronického průmyslu, v oblasti vstřikování
plastů, zpracování kovů a měřicí technologie. WIN se dá použít všude tam,
kde je potřeba sbírat a vyhodnocovat
stavová data z jednotlivých kontrolních
míst (až 50) s požadavkem na rychlou
instalaci bez potřeby kabelové sítě!
Autor pracuje ve společnosti AXIMA,
spol. s r. o. na pozici obchodně-technického zástupce. Kontaktovat jej můžete
na emailové adrese dcoural@axima.cz

Foto poskytla společnost
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Prediktivní analytická technologie je použitelná pro všechny typy rotačních,
nerotačních a procesních zařízení ve všech závodech a průmyslových odvětvích.

Vítězství závodu
nad selháním techniky
Steve Tonissen
viceprezident SmartSignal

Z

kušení provozovatelé zařízení mohou potvrdit boj mezi
zpracováním a interpretací
dat („inteligencí“ dat) a selháním zařízení. I přes značné investice
do přístrojového vybavení, sofistikovaných zařízení, senzorů či softwarů se mnoho závodů denně potýká
s datovým přetížením a nedostatkem
aktivní „datové inteligence“, která by
zabránila překvapením. Spravují, co
se začíná ničit, ale také to, co je ještě
v pořádku. Nespravují, co není rozbité, ale ani to, co opravu vyžaduje.
Bez odpovídajícího směřování
nemohou stanovovat priority a opti34 • Říjen 2010

malizovat své štíhlé zdroje a nemohou se vyhnout překvapivým selháním zařízení.
I když žádná technologie nemůže zabránit opotřebení zařízení nebo
potřebě údržby, prediktivní analytika
a nejnovější poznatky prediktivní diagnostiky nyní pomáhají podnikům překonat jejich problémy tím, že zachytí
hrozící problémy včas a umožní jim
převzít kontrolu nad jejich činnostmi.
Prediktivní analytika udává tempo
Na historii je nahlíženo jako na vědu
zaznamenávající události, které se
nikdy nestanou dvakrát. Podobně tak
i každý kus zařízení je jedinečný a funguje jinak než všechny ostatní – tedy
hrozí zde faktor překvapení. Dokonce
i zjevně stejné kusy zařízení byly vyro-
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beny v různých dnech za odlišných
podmínek, mají odlišné provozní vlastnosti, různou historii údržby a pracují
za rozdílných vnějších podmínek, zatížení či jiných provozních podmínek.
Úkolem analytiků je analyzovat hromady údajů o všech těchto unikátních
kusech zařízení a vyvodit stav a kondici zařízení. Pokud jde o provozní
zařízení, žádná taková věc, jako je
vítané překvapení, neexistuje. Jedna
chyba v úsudku může mít za následek
poruchu zařízení; tento omyl následně zapříčiní snížení nebo zastavení
výroby. V některých případech může
závažná porucha způsobit i mnohamilionové ztráty.
Prediktivní analytika zajišťuje včasné varování před možnou hrozbou
selhání zařízení a procesů, které by
byly jinak nezjistitelné.
Tato varování umožňují hospodářským subjektům stanovit, co je třeba
a co není třeba opravit. Umožňují závodům přejít od reaktivní a časově orien-

tované údržby k proaktivní a prediktivní údržbě. Proto tedy závody zlepšují
jejich dostupnost a spolehlivost, zvyšují
efektivitu a snižují náklady na údržbu.
Výdaje na překonávání problémů jsou
díky prediktivním technikám o 30 %
až 80 % nižší než bez nich.
Prediktivní analytika pracuje s tím,
že každý kus zařízení je jedinečný.
Vytváří unikátní soubor dat („otisků“)
pro každou jednotlivou část zařízení s ohledem na zatížení, okolní podmínky a provozní souvislosti. Počítá
charakteristické vztahy mezi všemi
příslušnými parametry, jako je zatížení, teplota, tlak, vibrace, okolní podmínky a další. Pak použije záznamy
senzorů a srovnává je s normovanými
„otisky“ stroje.
Na základě rozdílů mezi reálně
časovými údaji a normami a jejich
stálosti detekuje prediktivní analytika
abnormální chování v rámci provozních podmínek. Poté jsou tyto výsledky zaslány provozovatelům, kteří jsou
takto informováni o stavu a vývoji jednotlivých odhalených problémů. Děje
se tak automaticky, nepřetržitě a neúnavně 24 hodin denně.
Jinak řečeno, prediktivní analytika dokáže zjistit, že i když je teplota ve středu přípustné teplotní škály,
senzor odhalí abnormální teplotu konkrétní části zařízení v rámci jeho unikátních provozních podmínek.
Místo toho, aby personál podniku
třídil obrovské množství dat k získání něčeho významného nebo důležitého, pracuje prediktivní analytika
s odpovídajícím modelem, identifikuje a označuje drobné odchylky
od očekávaného chování, které byly
verifikovány jako aktuální problémy.
Provozní problémy lze někdy identifikovat i týdny až měsíce před selháním. S těmito včasnými varováními
může provozovatel naplánovat odpovídající údržbu nebo další šetření
v rámci plánu celého závodu. Díky
tomu lze zabránit nečekaným selháním zařízení.
Prediktivní analytická technologie
je použitelná pro všechny typy rotačních, nerotačních a procesních zařízení ve všech závodech a průmyslových
odvětvích. V současné době je používána ve všech odvětvích produkujících

elektrickou energii, včetně distribuce
plynu a elektřiny. V USA tuto technologii používá přibližně 50 % všech
výrobců elektřiny.
Pohyb po křivce P-F
Snad nejjednodušším způsobem,
jak demonstrovat výhody prediktivní
analýzy, je její přezkoumání v kontextu křivky P-F. Klíčové body na křivce
představují „potenciální selhání“ (P)
a „selhání funkce“ (F). Potenciální
selhání se objeví, když události vedou
k poškození komponentu, který potřebuje opravit. Funkční selhání se objeví,
když výkonnost zařízení již nesplňuje
technické podmínky a zařízení je třeba
odstavit a opravit.

Výdaje na překonávání
problémů jsou díky
prediktivním technikám
o 30 % až 80 % nižší
než bez nich.
Většina inženýrů spolehlivosti využívá „P-F křivku“ pro vizualizaci činnosti řízení údržby a oprav v kontrastu
s náklady na selhání techniky. Před prediktivní analýzou, používáním tradičních nástrojů (jako např. vibrační analý-

zy), byl čas na přípravu opravy mnohem
kratší, jak naznačuje obrázek 2.
Vzhledem ke specifickým modelům
chování jednotlivých zařízení, které se
automaticky přizpůsobují změnám zatížení, okolním a provozním podmínkám, poskytuje prediktivní analýza
přesnější posouzení stavu jednotlivých
částí těchto zařízení a dříve upozorňuje na vznikající problémy.
Jednoduše řečeno, prediktivní analytika poskytuje pracovníkům více
času a umožňuje jim tak opravit drobné problémy dříve, než se prohloubí
nebo dosáhnou kritických rozměrů.
Viz obr. 3.
Předávání štafety prediktivní
diagnostice
Prediktivní diagnostika se opírá
o silné základy prediktivní analytiky,
jak je popsáno výše. Ale vzhledem
k tomu, že prediktivní analytika vám
sdělí, co se brzy porouchá, prediktivní
diagnostika jde hlouběji a sdělí vám,
co je zjevnou příčinou selhání a podstatou blížící se poruchy.
Zrození prediktivní diagnostiky bylo
umožněno shromažďováním a analyzováním údajů ze stovek milionů strojních
hodin z několika desítek tisíc událostí napříč typy zařízení. Data pocházejí z největší světové databanky informací týkajících se provozu zařízení.
Tyto hloubkové analýzy z dat shromaž-

Většině podniků chybí řádná „datová inteligence“ pro provádění požadované údržby.
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Č í zařízení
Čtecí
ří í kódů
DataMan 8000
s jedinečným výkonem
Velké množství předností čtecích systémů kódů založených
na obraze se prosazuje ve stále
větší míře a tyto přednosti
jsou rozhodujícím faktorem
v hospodářské soutěži. Týkají se
celé škály nasazení v mobilitě,
provozní bezpečnosti, výkonu,
jednoduché manipulaci, velké
flexibilitě použití, hospodárnosti
a jednoduché instalaci.
Absolutně bezpečná identifikace a tím vyloučení jakékoli záměny výrobků má velký
význam pro plynulou produkci,
dodržení norem a nařízení,
certifikaci kvality, spokojenost zákazníka, skladování
náhradních dílů, hospodárnost,
ochranu před paděláním, záruku na výrobek a image značky
podniku. Kódy, které jsou
na každém jednotlivém výrobku
nanesené různými metodami,
umožňují souvislou zpětnou
sledovanost v rámci celého
řetězce vytváření hodnot až
ke konečnému zákazníkovi.
Nová řada výrobků ručních
ID čtecích zařízení DataMan
8000 firmy Cognex vybavená
obrazovým senzorem s vysokým rozlišením má k dispozici
celou řadu jedinečného vybavení, funkčností a tomu odpovídající enormní výkon. Díky
integrovanému patentovanému
osvětlení UltraLight® využívá
čtecí zařízení 8500 předností tří
druhů osvětlení. Osvětlení pro
pozorování v tmavém poli je
důležité pro čtení tečkovaných
nebo laserových DPM (direct
part mark) 2D kódů.
COGNEX
www.cognex.com
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ďovaných 10 let vedly k identifikaci závadových vzorů v rámci provozního chování.
Nová technologie byla vyvinuta, aby zlepšila
rozpoznávání problémů zařízení, prováděla
jejich diagnostiku a seřadila problémy zařízení dle závažnosti.
Přestože existuje neomezený počet původních příčin poruch, počet vlivů na selhání,
které lze sledovat pomocí senzorů, je omeze-

ný. Algoritmy prediktivní diagnostiky však
dokážou tyto vlivy přesně stanovit.
Pokud je to v údajích o zařízení, prediktivní diagnostika to najde a diagnostikuje
na základě oněch předem definovaných charakteristik nebo závadových vzorů.
Prediktivní diagnostika informuje obsluhu o tom, zda položka vyžaduje okamžité
nápravné opatření nebo zda bude vyžadovat

Řízení údržby a oprav pomocí prediktivních metod ve srovnání s tradičními detekčními nástroji.

Prediktivní analytika poskytuje pracovníkům více času na údržbu a opravy.
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údržbu v budoucnu. Podnik je schopen problémy pozorně
sledovat i monitorovat a rozpoznáním drobných problémů
zamezit větším závadám. Software nepřetržitě monitoruje
zařízení a stanoví prioritní problémy podle počtu odchylek zaznamenaných senzory a jejich stupně.
V podniku s mnoha problémy seznámí prediktivní diagnostika pracovníky údržby s informacemi, které potřebují pro svou práci, upozorní je, kterými problémy se mají
zabývat nejdříve. Údržbáři provádějí opravy příslušného zařízení ve správný čas, ujišťují se, že mají správné
díly a prostředky, které jsou pro danou práci nezbytné.
Snižuje se tak množství použitých náhradních dílů, díky
plánování odstávek klesají náklady na pracovní sílu (místo
toho, aby byli nuceni do neplánované akce) a také se snižuje čas potřebný na údržbu a zvětšují se intervaly mezi
jednotlivými činnostmi údržby. Kromě toho se snižuje
riziko závažných poruch.

Prediktivní analytická technologie je
použitelná pro všechny typy rotačních,
nerotačních a procesních zařízení ve všech
závodech a průmyslových odvětvích.
Zde je příklad toho, jak prediktivní diagnostika v jednom závodě včas varovala před závadou ve spalovacím
zařízení.
Závadový příznak netěsnosti kondenzační trubice
chladiče se obvykle projevuje formou jehlových impulzů v chemických parametrech. V tomto případě byla
prediktivní diagnostika schopna včas informovat o rozvíjejícím se úniku založeném na kombinaci odchylek
ve dvou parametrech. Zpočátku byl problém ohodnocen
číslem 4 na prioritní pětistupňové škále, kde 5 je nejnižší hodnocení.
O den později vzrostla priorita na stupeň 3, založená na třetím parametru přispívajícím k diagnostice.
Oznámení bylo doručeno z centra dostupnosti a výkonnosti společnosti SmartSignal do závodu. Díky tomuto
oznámení byli technici závodu schopni opravit únik během
následné menší odstávky a zabránit tak korozi v kotli
a mnohem vážnějším pozdějším výpadkům.
Jak na to?
Prediktivní diagnostika může být zavedena na všech
důležitých zařízeních v jednom závodě během několika
týdnů až měsíců, v závislosti na velikosti nasazení. Lze
ji flexibilně integrovat do uživatelských procesů a zvyklostí, propojit s infrastrukturou uživatelských dat, softwarem pro sledování teplot, s aplikací pro systém údržby
orientované na spolehlivost a s dalšími nástroji.
Stejně jako je každý kus zařízení jedinečný, tak i každý
provoz je jedinečný. Uživatelé mohou proto získat služby, jež odpovídají jejich specifickým potřebám. A pokud
vyžadují změny, potřebují i tuto službu.

steam
system
solutions

w w w. s p i r a x s a r c o . c o m
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Jsou-li poznatky údržbářů přenášeny do odborné výuku, lze to označit
za jednu z cest, jak strategii za účelem spolehlivosti význačně podpořit
a zároveň jak více využít i taktického přístupu.

Taktika versus strategie:
Najděte nejlepší cestu
ke spolehlivosti
Tom Dabbs
ITT
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V

průběhu let bylo mnoho napsáno
o různých přístupech pro zajištění a udržení spolehlivosti zařízení
a jsem si zcela jistý, že stále hledáme to jedno ideální řešení. Existuje vůbec
nějaké jedno dokonalé řešení?
Je to téměř jako hledání svatého grálu
(leda byste věřili, že Indiana Jones ho
v „Dobyvatelích ztracené archy“ skutečně našel ), já jsem ale důvodně přesvědčen,
že pověstná „stříbrná střela“ pro vyřešení
našich obchodních problémů ve skutečnosti neexistuje. Co však produkuje dramatické výsledky, je kombinace cílených taktických řešení spolu se strategickým chováním
na základě spolehlivosti osvědčených postupů, které řeší kontraproduktivní pracovní
postupy a chování.
Jak jednou řekl můj přítel John Schultz:
„Čím lepší chování – tím lepší výsledky.“
Jaký je přesně rozdíl mezi taktikou a strategií? Většina odkazů na tato dvě slova je
v kontextu s válkou a vojenskou taktikou
a strategií. Myslím si, že podnikání je vlastně
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taky tak trochu jako válka, pokud vezmeme
v úvahu, že naše konkurence by nebyla příliš
rozhořčena, kdyby nás viděla padnout nebo
byznys opustit. Pojďme prozkoumat, jak podnikání vnímá rozdíly v těchto přístupech.
Většina podniků používá pojem strategie
k popsání jejich dlouhodobých plánů, programů a iniciativ. Strategické iniciativy se dramaticky liší od taktických. Taktické iniciativy
jsou takové programy, iniciativy nebo akce,
které mají zásadní vliv na dosažení funkčních
cílů nebo cílů oddělení. Tyto iniciativy jsou
spíše krátkodobé a obecně jsou úzce zaměřeny na řešení bezprostředních problémů.
Například rozhodnutí nahradit zařízení,
které je považováno za špatné nebo které
výrazně narušuje provoz, nahrazování staré
technologie a zastaralého zařízení novým
tak, aby se zvýšil výkon nebo snížila spotřeba energie.
Naopak strategické iniciativy mají tendenci být významným přínosem pro celou
organizaci a cestou ke splnění dlouhodobých cílů a obvykle vyžadují, aby lidé nebo
skupiny lidí změnili své pracovní postupy
a chování tak, aby tyto změny bylo možné
efektivně implementovat. Příklady strategických obchodních iniciativ zahrnují opatření,
jako je zlepšení služeb zákazníkům, snížení
nákladů, zvýšení podílu na trhu či produktivity zaměstnanců.
Identifikace hodnoty
A co význam taktických versus strategických řešení pro organizaci? Oba přístupy
mají svůj smysl; záleží na ceně ztráty nebo
dodatečném zvýšení nákladů za podmínek
jejich realizace. Jeden podnik například
ušetří miliony dolarů ročně na nákladech
za energii tím, že jednoduše přizpůsobí svá
čerpadla pro provoz správným nastavením
jejich výkonnostních křivek. Nejenže ušetří na spotřebě energie, ale také zaznamenává méně jejich selhání a méně poškozeného vybavení, které mu ušetří další náklady.
Můžete se ptát: „Jak je možné, že se to
děje?“ Každý by měl přeci vědět, jak správně provozovat čerpadlo. Pravda, není to tak
úplně jednoduché. Jsem si docela jistý, že
když bylo zařízení navrženo a instalováno,
pracovalo správně, ale někdy během provozu někdo rozhodl, že by bylo lepší, kdyby
čerpadla běžela na maximální tlak, anebo
se požadavky na systém měnily v průběhu
času s ohledem na plnění provozních potřeb.

Musíme mít vždy na paměti, že i když taktická řešení
produkují výsledky téměř
okamžitě, nejsou vždy udržitelná.
Důvodem bylo, že by čerpadlo čerpalo rychleji a více materiálu a podnikání by se tím zlepšilo. Nedostatky se
neprojevily okamžitě a nikdo nesledoval nárůst spotřeby energie, takže se
to stalo běžnou provozní praxí či přesněji „zvykem“. Ve skutečnosti bylo při
bližším zkoumání zjištěno, že každý
posun v tomto konkrétním podniku měl
jinou provozní filozofii, a tedy různé
provozní postupy.
Bylo jednoduché změnit specifikace
toho, jak by čerpadla měla být provozována, ale změna provozních postupů
a chování provozovatelů byla mnohem
obtížnější a stala se součástí širší strategické iniciativy.
Výsledky v tomto příkladu byly realizovány okamžitě. Snížení spotřeby
energie bylo viditelné a ještě před koncem prvního roku bylo identifikováno méně poruch. Náklady na zjištění
a implementaci jsou jen několik tisíc
dolarů a mají za následek rychlý návrat
investic za méně než jeden rok.
Jiný podnik ušetřil miliony dolarů
ročně pomocí strategické iniciativy pro
implementaci lepších a spolehlivějších
pracovních procesů. Tyto procesy zahrnují řízení práce, plánování a rozvrhování, logistiku, zvyšování spolehlivosti a péči operátorů využitím metody
5S. To jsou prvky jakéhokoli uceleného programu spolehlivosti; každý by
měl tyto prvky pochopit a snažit se,
aby se naplňovaly.
Ale opět… není to tak úplně jednoduché. Existují některé další problémy,
které je třeba řešit; například to, v co
lidé věří, že je správné, a dobrý staromódní odpor ke změnám.
Zní vám něco z toho povědomě? To,
co umožnilo realizaci tohoto plánu,
bylo využití řízení změn, které se
zaměřily na komunikaci a sbližování
v počáteční fázi a na implementační

proces, jenž vyžadoval aktivní účast
na všech úrovních podniku.
A ještě jedna věc! Bylo velmi důležité, aby se všichni shodli, že složí zbraně
a že budou společně pracovat na jeho
realizaci. Tato dohoda byla dokončena
formální písemnou dohodou o partnerství mezi operátory, údržbou a dalšími
funkčními skupinami v rámci závodu.
Najít místo pro start
Takže se všemi těmito možnostmi
kolem nás… jak vlastně máme začít?
Zaprvé problém nebo možnost musejí být identifikovány a kvantifikovány. Příležitosti pro taktická řešení

je třeba sledovat od začátku, jelikož
mohou mít nejbezprostřednější dopad
a v některých případech mohou být
méně nákladná na řešení.
Taktická řešení existují pro problémy, jako jsou opakující se poruchy ložisek a těsnění, dostupnost náhradních
dílů pro běžnou údržbu nebo zastaralé vybavení, neefektivnost zařízení, kterou lze vyřešit pomocí lepší
technologie, vysoké náklady na energie a údržbu specifického vybavení.
Řešení mnoha z těchto problémů může
být značně urychleno získáním odborníků, kteří mají znalosti a zkušenosti potřebné k analýze těchto problémů

Ultraprobe ®

Ultrazvuková
průmyslová
diagnostika
Zjišťování úniku
tlakového vzduchu
Kontrola ventilů
a odvaděčů kondenzátu
Diagnostika
valivých ložisek
Vyhledávání
elektrických výbojů

TSI System s. r. o.

Mariánské nám. 1 617 00 Brno ČR
tel.+420 545129 462 fax 545 129 467
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a aplikují metody, k nimž patří analýza
příčin prvotního selhání při opakovaných selháních, přechod k řízení zásob
pro potřeby běžné údržby, reverzní
inženýrství a výroba náhradních dílů
pro zastaralé vybavení, zvýšení účinnosti a snížení nákladů tím, že nahradí
staré technologie novými.
Musíme mít vždy na paměti, že
i když taktická řešení produkují výsledky téměř okamžitě, nejsou vždy udržitelná. V mnoha případech může být
prvotní příčina nebo situace, která je
předmětem řešení, způsobena neúmyslně, a to nedostatky v našich současných
pracovních postupech a metodách.
Vše to zní jako používání zdravého rozumu, ale slyšel jsem Rona
Moora, jak na jednom ze svých workshopů („Řízení spolehlivosti“) řekl:
„Problémem zdravého rozumu je, že
není příliš častý.“
Aby byl výsledek úspěšný, vyžadují
strategická řešení obvykle velké množství předchozí komunikace a slaďování s podmínkami podniku. Hovoříme
o lidech nebo skupinách lidí, kteří mění
stávající pracovní procesy a chování,
aby se potřebné změny mohly opravdu uskutečnit.
Ačkoli tento typ změn zabere více
úsilí, vyžaduje více času a úspory se
objeví až za delší dobu, dobře koncipovaná a realizovaná strategická iniciativa za tu námahu stojí.
Pravidlo říká, že návratnost investic by měla být minimálně 8:1 do doby
tří let. Dle mé zkušenosti toto odstraní
téměř všechny vnitřní překážky k odůvodnění projektu a podniky nebudou
mít velký problém, aby k této míře
návratnosti dospěly. Viděl jsem výnosy,
jež byly vyšší než 30:1 za tři roky, ale
vy byste měli být při plánování velké
návratnosti ve vaší organizaci opatrní.
Zaprvé konzervativní odhady jsou
obecně vše, co je nezbytné k odůvodnění jít vpřed, zatímco velké cíle se jeví
jako neuvěřitelné a lidé je mohou považovat za nereálné. Další úvahy související se strategickými iniciativami se
týkají toho, že manažeři mohou zničit
svoji důvěryhodnost a demoralizovat
podnik zahájením iniciativy, projektováním finančně návratných investic,
získáním lidí pro změny a následným
neúspěchem realizovaného projektu.
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Odborná příprava je základním prvkem procesu, jímž se podnik snaží spolehlivost zlepšovat.

Porozumět
ě základům
á
ů
Bez ohledu na typ projektu, v němž
jste se rozhodli pokračovat, ať již
v rámci taktiky nebo strategie, existují některé zásadní problémy, které
je třeba zvážit pro zajištění úspěšného výsledku. Pokud na koncipování
projektu pracujete se svým týmem,
pak je dobré celý proces začít tvorbou
základní struktury nezbytné pro neustálé zdokonalování zvyklostí a návyků („kultury“).

A co význam taktických
versus strategických řešení
pro organizaci? Oba přístupy mají svůj smysl; záleží
na ceně ztráty nebo dodatečném zvýšení nákladů za podmínek jejich realizace.
Pokud jste dostatečně identifikovali
zlepšení a přístup k jeho dosažení, nejlepší způsob, jak pokračovat, je vytvořit projektový tým či týmy (v závislosti
na šíři projektu). Pak se musíte ujistit,
že tyto týmy jsou dostatečně vyškoleny a že mají odpovídající prostředky
k realizaci tohoto projektu.
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Každý v podniku má v efektivní
implementaci projektu svou roli, přičemž jednou z klíčových rolí vedení je
ubezpečit tyto týmy v tom, že budou
udávat směr projektu a že na vybraný
projekt jsou dostupné prostředky.
Nejlepším způsobem, jak zajistit
udržitelné výsledky projektu, je stanovit účinná měření výsledků, která
lze běžně kontrolovat, což umožňuje zavést patřičná opatření, jsou-li
výsledky nepříznivé.
Typ projektu, do něhož se budete
chtít pustit – taktický nebo strategický,
není rozhodujícím faktorem a jeden typ
není důležitější než ten druhý. Důležité
je ale to, zda jste si zvolili vhodné problémy k řešení, která budou mít největší pozitivní vliv na vaše konkrétní
obchodní problémy, a zda budete mít
úspěch s uskutečněním projektu.
Tom Dabbis je specialista na spolehlivost ve společnosti ITT Performance
Solutions Group. Má více než 30 let
zkušeností s poskytováním řešení,
která se týkají spolehlivosti, a pracuje s klienty za účelem snížení nákladů a zlepšení efektivnosti a je rovněž
autorem mnoha článků, jež se zabývají
spolehlivostí.

Konference připravované vydavatelstvím Trade Media International

Automatizace a modernizace pivovarů 2010
24. listopadu 2010, Klášterní pivovar Strahov, Praha
Současnost i budoucnost rozšiřování, modernizace a automatizace pivovarnických provozů
bude tématem konference Automatizace a modernizace pivovarů 2010. Hovořit se bude
o moderních technologiích používaných v pivovarech umožňující zachování původní receptury
a kvality výsledného produktu.
Záštitu nad konáním akce převzali:
Ing. Oldřich Vlasák, poslanec Evropského parlamentu
Ing. František Šámal, předseda Českého svazu pivovarů a sladoven.
Tematické okruhy:
• možnosti dodavatelů při automatizaci a modernizaci pivovarů
• vývoj automatizace výroby umožňující zachování původní receptury a tradičního způsobu
vaření piva
• investiční záměry provozovatelů pivovarů
• důležitost investic do modernizace provozů pro udržení a zvýšení konkurenceschopnosti
v porovnání se zahraničními pivovary

Automatizace v chemickém průmyslu 2010
9. prosince, 2010, Praha
Konference si klade za cíl zmapovat investiční a technické možnosti provozovatelů
chemických výrobních provozů při automatizaci produkce. Dodavatelé automatizace informují
o technologickém pokroku v tomto průmyslovém segmentu.
Záštitu nad konáním akce převzal:
Ing. Jan Zahradil, poslanec Evropského parlamentu
Odborná témata:
• regulované elektrické pohony ve výbušném prostředí
• procesní instrumentace v chemickém průmyslu
• automatizace technologických procesů v chemickém průmyslu
• řešení a projektování pro prostředí s nebezpečím výbuchu
• zařízení pro kontinuální a velmi přesné míchání
• dávkovací a měřící technika při řízení chemických procesů ve výrobě, v chladících
a tepelných okruzích
• automatizované systémy řízení v chemickém průmyslu

WWW.KONFERENCETMI.CZ
Petr Pohorský, manažer
konference
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Je možné šetřit náklady
na energii pouhou výměnou maziv? ANO !
Ing. Ivo Jiřík
INTERFLON Czech, s. r. o.

Firma TEICOM – šneková převodovka: eliminace průsaků, úspora energie
ve výši 21,4 %.

T

ak snadno, jako doma ušetříte
energii výměnou starých spotřebičů za nízkoenergetické,
můžete ve výrobním závodě
velmi rychle snížit spotřebu energie
přechodem na kvalitnější maziva.
Nizozemská
společnost
INTERFLON provedla anketu mezi
velkým počtem výrobních závodů
a dospěla k závěru, že i když přes
80 % firem si dělá starosti o kvalitu
životního prostředí, hlavním důvodem,
proč jsou firmy ochotny snižovat spotřebu energie, jsou ušetřené peníze.
Samotným přechodem na kvalitnější maziva lze ušetřit v průměru až
15 % nákladů. Investice jsou minimální a zpravidla se zaplatí do 2 měsíců.
Mazivo lze vyměnit prakticky ihned.
Stejně je možné ihned změřit úspory – nejlépe ampérmetrem, který bývá
často součástí stroje.

Firma HUHTAMAKI – tiskový stroj: eliminace průsaků, úspora energie 11,2 %,
jeden tuk místo více olejů o různých viskozitách.

Vlastnosti různých maziv jsou velmi
odlišné. Syntetická maziva snižují tření
lépe než maziva minerální. Jakmile je
sníženo tření, dochází ke snížení provozní teploty a klesá i spotřeba energie
potřebné pro vlastní pohon.
Nejvíce energie spotřebují převodovky, řetězové dopravníky, šroubové kompresory nebo hydraulické instalace, a proto jsou právě zde jsou zdroje
značných úspor.
Ačkoli je oblasti úspor energie
věnována stále větší pozornost, zdaleka není vyčerpán potenciál, jak
uspořit peníze. Manažerům mnohdy
chybí komplexní přehled o tom, kolik
energie lze ušetřit. Nákupní oddělení se v mnoha podnicích zaměřují na nákup nejlevnějších produktů
odpovídajících technickým parametrům a neřeší otázku celkových nejnižších „konečných nákladů“ (nákla-

Užívání
vysoce-kvalitních maziv
přináší až 15% úsporu
energie.

Firma SIEMENS – dopravník: převodovka Demag – eliminace průsaků, úspora
energie 13,75 %.
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Aplikace

Typické úspory

Kladné výjimky

Použitelná maziva

Převodovky

7–15 %

25 %

Vysoce kvalitní, plně syntetický olej
Teflon ®, přísady do oleje nebo polotekuté tuky.
Suché mazivo zabraňující nalepování nečistot

Řetězy / dopravníkové pásy

25 %

50–60 %

Hydraulické systémy

7–10 %

15 %

Vysoce kvalitní aditiva do olejů

Čerpadla a ventilátory

4–5 %

6%

Vysoce kvalitní tuky
s Teflonem ®

Kompresory

5–9 %

10–12 %

Aditiva do olejů

Spalovací motory

5–6 %

15 % při častém
používání

Aditiva do motorových olejů

dy na údržbu, ztráty ve výrobě z důvodu
zastavení stroje a ušlý zisk, častá výměna
náhradních dílů apod.).
Jak ušetřit s mazivy INTERFLON
Chcete-li rychle ušetřit energii inteligentnějším mazáním, začněte u stroje, který
spotřebovává nejvíce energie. Společnost

Termografický snímek infračervených teplotních
polí na převodovce při užití minerálního oleje.

Teplota klesá s přídavkem aditiv.

Teplota po 4 týdnech klesla o 15 °C v důsledku
nižšího tření.

INTERFLON nabízí maziva s inovativní
technologií mazání Teflonem®. Teflon® je
speciálně upraven (mikronizací a polarizací) a tato úprava je doposud v oblasti mazání
jedinečná.
Maziva INTERFLON mají díky Teflonu®
řadu vlastností, kterými se liší od běžně používaných maziv, včetně těch s teflonem. Jsou
repelentní vodě, kapalinám, neabsorbují
nečistoty. Výrazně snižují tření, teplotu,
opotřebení. Prodlužují mazací interval až
na 10násobek. Mají lepší startovací schopnosti a eliminují tzv. „stick slip“. Neméně
důležitou vlastností pro uživatele je úspora energie, která se při používání maziv
INTERFLON pohybuje až do 20 %.
Na základě dlouhodobých testů má společnost INTERFLON k dispozici měřitelná a prokazatelná data o úsporách energie,
která jsou populární formou podrobně zpracována ve studii o úsporách energií – tzv.
„WHITE PAPER“. Tato studie je navíc podpořena 10 praktickými studiemi z různých
oborů. Výsledky jsou promítnuty i do uvedené tabulky.
Chcete i ve vašem závodě šetřit energií?
Studii vám rádi pošleme. Dáváte-li přednost návštěvě našeho technického poradce,
kontaktujte nás.
Přejeme vám hodně úspěchů na cestě
za snižováním výrobních nákladů, včetně
snižování spotřeby energií, a těšíme se
na možnou spolupráci.
INTERFLON Czech, s. r. o.
Jeremiášova 947
155 00 Praha 5
Tefl./fax 257 214 169
GSM: 604 215 944
e-mail: info@interflon.cz
www. interflon.cz

NAOBZORU
Desátý ročník Týdne
facility managementu
Ve dnech 8. –12. 11. 2010
proběhne X. jubilejní ročník
Týdne facility managementu,
opět v hotelu Olympik-Artemis
i tentokrát s mezinárodní účastí.
Pořadatelé zajistili pro celou
dobu trvání letošního ročníku
účast zástupce vedení světové
IFMA Thomase Mitchella jr.,
který vykonával funkci předsedy představenstva IFMA
v období od 1. 7. 2009 do
30. 6. 2010. Tento podplukovník vojenského letectva
USA, penzionovaný v roce
2008, vedl a řídil 20 let programy rozvoje, akvizice, udržení a ochrany příslušenství
armádních zařízení po celých
Spojených státech, Evropě,
Asii a Středním východě. Jako
člen managementu poradenské firmy Booz Allen Hamilton
pracoval s manažery, poradci
a zákazníky na vývoji vizí, strategií a řešení, která formují,
zlepšují, optimalizují zastavěné
okolní prostředí.
Více na www.ifma.cz

OEZ rozšiřuje výrobu
a nabírá zaměstnance
Letohradský závod OEZ
na výrobu nízkonapěťové jisticí
techniky, který patří do skupiny
Siemens, rozšiřuje výrobu
a otevírá 160 nových pracovních míst. Ve zbrusu nové
výrobní hale začal od počátku
září konstruovat vzduchové jističe, jejichž výroba byla v rámci
koncernu Siemens do Letohradu přesunuta z Berlína. Vzduchové jističe, které OEZ prodává
pod produktovou značkou
ARION, jsou určeny k jištění
napájení velkých, energeticky
náročných technologických
celků v průmyslu, energetice či
veřejné infrastruktuře.
Siemens, s. r. o.
www.siemens.cz
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Automatizácia plnenia dát do EAM systému
– možnosti integrácie EAM na iné systémy
Ing. Miroslav Šandor
INSEKO, a. s.

R

ozvoj informačných systémov údržby je úzko spätý so
všeobecným rozvojom prístupu k informáciám a ich získavaniu. Moderné IS pracujú s veľkým množstvom informácií, ktorých
manuálne zadávanie je neefektívne
a v niektorých prípadoch nemožné.
Riešením tohto problému je automatizovaný proces zberu a vyhodnocovania údajov, ktorého hlavným účelom
je zefektívnenie práce s údajmi, zníženie prácnosti pri ich získavaní a vyhodnocovaní, odstránenie vplyvu ľudského faktora pri vstupe dát, podpora pri
obstarávaní dát, nové možnosti v zadávaní údajov.
Modul Zber údajov (Data Collection)
Tento modul umožňuje zbierať
údaje z rôznych zdrojov. Na strane EAM systému existujú tabuľky
rozhrania plnené z externých zdrojov a tieto dáta sú potom pomocou
namapovaného ovládača plnené priamo do údajovej základne EAM systému. Ovládač zabezpečuje konzistenciu plnených dát.
Modul Zber dát umožňuje riadiť a sledovať pohyb dát získavaných priamo z EAM systému alebo
z externých zdrojov pre objekty majetku a riadenie jeho údržby pomocou
definovaných výberov. Použitím prenosových promptov je možné definovať kam a v akom poradí budú plnené modulom zbierané údaje do EAM
systému. Pomocou preddefinovaných
úloh je možné sledovať prebiehajúce transakcie a opravovať vzniknuté
chyby prenosov.
Hlavnou výhodou je zrýchlenie
a spresnenie vstupovaných údajov a ich
automatizácia. Ovládač modulu zabezpečuje integritu dát svojou vnútornou
štruktúrou kontroly importovaných
údajov – nedovolí spracovať nekonzistentné údaje. Pri implementácii systé-
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Obr. 1 Princíp integrácie s využitím DataBridge

mu alebo jeho zmene a dopĺňaní umožňuje hromadný import nových alebo
presun existujúcich údajov, pokiaľ už
existujú v elektronickej forme – či už
priamo v databáze EAM systému alebo
v inom externom zdroji.
DataBridge
DataBridge predstavuje middleware
umožňujúci integráciu EAM systému
s inými aplikáciami, prevažne s ERP
systémami. DataBridge poskytuje rozhranie, cez ktoré sa vymieňajú, aktuali-

zujú a zdieľajú informácie medzi EAM
a externým IS. Architektúra DataBridge
je založená na báze JMS (Java Message
Service) s využitím prenosu XML
dokumentov s údajmi medzi integrovanými systémami. Strana EAM systému je už štandardne pripravená, mapuje sa len strana prepájaného systému.
Po č a s p r e v á d z k y u mo ž ň uje
DataBridge cez administrátorské
nástroje jednoducho upravovať a riadiť tok údajov.

Obr. 2 Vzhľad obrazovky EAM systému pri integrácii s GIS aplikáciou
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Integrácia na GIS
Problematika riadenia majetku, ktorý
je umiestnený na geograficky rozsiahlom území kládla ďalšie požiadavky
na identifikáciu a lokalizáciu majetku. Ide najmä o rozsiahle distribučné
siete vodárenských firiem, elektrární,
plynárenských podnikov, ale i zložitú
a rozsiahlu technológiu chemických
podnikov, rafinérií, banských spoločností, atď, ktoré majú často spracované
informácie o lokalizácii svojho majetku
v digitálnej podobe vo svojich geografických informačných systémoch (ďalej
len GIS). Z tohto dôvodu vznikla potreba vyriešiť prepojenie systému EAM
s GIS systémom tak, aby z tohto prepojenia vyplynula jednoznačná výhoda
pre obe prepájajúce sa strany.
Integrácia oboch produktov je obojsmerná. V prostredí EAM je možné
v okne mapy vizuálne identifikovať
umiestnenie objektu i s jeho geografickými informáciami, a pripojiť geografickú informáciu o umiestnení
objektu k pracovnému príkazu, ktorý
sa na objekte vykonáva. Naopak,
v prostredí GIS sa objaví nástrojová
lišta EAM, z ktorej je možné vyvolať
nielen informačné obrazovky EAM
s dátami zobrazovaného objektu, pracovných príkazov, ktoré sú na objekte
vykonávané, požadovaného materiálu
na opravy atď., ale i výkonné funkcie
systému EAM. A to všetko bez toho,
aby užívateľ opustil prostredie, v ktorom aktuálne pracuje.
Advanced Mobile – využitie
mobilného klienta
Ide o komplexnú mobilnú aplikačnú
platformu pre podporu riadenia údržby v teréne pomocou mobilných zariadení. K dispozícii sú hotové riešenia
mobilných aplikácií: Riadenie údržby, Inšpekcie, Riadenie zásob. Tieto
je možné v prípade potreby modifikovať, alebo je možné vytvoriť úplne novú
aplikáciu.
Údržba:
Je plne integrovaná jednoducho spustiteľná aplikácia pre EAM systém optimalizovaná na Windows Mobile zariadenia, ktorá automatizuje vykonávanie
širokého rozsahu údržbových činností ako sú:

Obr. 3 Rôzne možnosti zariadení pre Advanced Mobile

• vytváranie pracovných príkazov
• rýchle ukončovanie pracovných
príkazov
• v ýd aj n á h r a d nýc h d ielov
a materiálu
• evidencia prác
• evidencia a prehľad poznámok
• prehľad histórie na zariadení
Mobilné riadenie údržby eliminuje
potrebu tlačiť a distribuovať pracovné príkazy v papierovej forme, zároveň
nahrádza ručné prepisovanie kľúčových
vstupov z papierových pracovných príkazov do EAM systému pomocou bezdrôtovej synchronizácie. Mobilitou procesov údržby je možné získať značné
prevádzkové úspory.

Problematika riadenia
majetku, ktorý je umiestnený na geograficky rozsiahlom území kládla ďalšie
požiadavky na identifikáciu
a lokalizáciu majetku...
Inšpekcie
Je jednoducho spustiteľná aplikácia, ktorá zjednodušuje zber výsledkov meraní pomocou mobilných zariadení. Aplikácia podporuje získavanie
kvalitatívnych aj kvantitatívnych meraní, podporuje inšpekčné nálezy a automaticky vytvára pracovné príkazy
alebo požiadavky na prácu na chybné
inšpekčné body.
Riešenie taktiež eliminuje tlačenie
a distribúciu manuálov a inšpekčných
formulárov v papierovej forme a zároveň znižuje náklady na prácu tým, že

odstraňuje potrebu ručného vstupu údajov z papierových formulárov do EAM
systému.
Kľúčové prínosy a vlastnosti
• Pr iemer ná doba náv rat nosti na základe skúseností z rôznych
organizácií je 3–9 mesiacov v závislosti na rozsahu mobilnej automatizácie procesov a náraste produktivity.
• Znižuje čas potrebný na prácu,
nákladov na palivo a opotrebenie vozidla. Skracuje a zjednodušuje prenosy administratívy medzi terénom
a kanceláriou.
• Automatizuje synchronizáciu
zozbieraných dát priamo z terénu.
• Šetrí čas a poskytuje možnosť
priameho prístupu k podnikovým
skladovým položkám, objednávkam
a skladovým dátam ešte v teréne.
• Synchronizácia, prehľad, modifikácia a vytváranie pracovných príkazov priamo v teréne cez intuitívny a ľahko použiteľný užívateľský
interfejs.
• Elektronický zápis práce jednotlivo na pracovníkov a/alebo pracovné
skupiny.
• Prehľad pripojených dokumentov a ich pripájanie v elektronickej

Obr. 4 Obrazovka Upload Utility
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forme, zrušenie zbytočných “manuálov a príručiek“.
• Inšpekčné údaje ukladané do Infor
EAM cez Advanced Mobile povedú ku
sledovaniu trendu meraní, poruchovej
analýze a ceste ku prediktívnej údržbe.
Upload Utility
Táto utilita umožňuje jednoduchý
a rýchly import alebo úpravu údajov
v EAM systéme z excelovských súborov. Má funkcie, ktoré zjednodušujú
mapovanie polí medzi excelovským
súborom a EAM systémom, ukladať
preddefinované mapovania a tieto
použiť pri ďalšom prenose údajov.
Nekorektné údaje aj s popisom chyby
sú zobrazené priamo v excelovskom
súbore.
PM Toolkit
(Performance monitoring toolkit)
Viete merať, na koľko percent reálne
využívate vaše zdroje?
• Ako dlho zariadenie bez prerušenia vyrába?
• Viete kedy nastal prestoj?
• Ako dlho tr val a prečo ste
nevyrábali?
• Poznáte počet vyrobených kusov
za hodinu?
• Porovnávate ho so stanovenou
normou?
Tieto a ďalšie údaje o chode zariadenia umožňuje zberať PM Toolkit
(Performance monitoring toolkit).
Údaje získava bez zásahu obsluhy,
automaticky a v reálnom čase s presnosťou na sekundy. Obsluha cez dotykový panel doplní svoje meno, výrobok, na ktorom práve pracuje a typ
prestoja pri jeho vzniku. PM Toolkit
ihneď všetko prehľadne zobrazuje
a zároveň archivuje.

Obr. 5 Sledovanie OEE
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Poznáte najväčšie straty efektivity
Straty času, výkonu a kvality vyhodnocuje PM Toolkit. Používa metodológiu Celkovej efektivity zariadenia (OEE, Overall equipment
effectiveness). Efektivitu uvidíte
v troch dimenziách:
• dostupnosť zariadenia – porovnáva čas, kedy zariadenie naozaj vyrábalo voči času, kedy vyrábať mohlo
(na základe automatického sledovania
neplánovaných prestojov)
• výkon zariadenia – porovnáva
reálne vyrobené množstvo so stanovenou normou
• kvalita – porovnáva počet vyrobených kusov s počtom kusov v prvej
kvalite (na základe ručných vstupov)
OEE sumarizuje v percentách tri
predchádzajúce veličiny.

Obr. 6 Sledovanie prestojov a porúch

Súčasťou PM toolkit je dotykový panel. Operátor vloží svoje meno
a typ výrobku, ktorý bude vyrábať.
Pri vzniku prestoja definuje jeho typ.
Údaje vkladá jednoduchým výberom
z preddefinovaných možností.
Prepojením PM Toolkit s EAM systémom sa zjednoduší a zrýchli nahlasovanie porúch na údržbu, a zároveň
sa vytvárajú predpoklady pre vyhodnocovanie reálnej poruchovosti a s tým
súvisiace náklady.
EAM OpenCAD – CAD integrácia
Rozširujúci modul EAM systému, ktorý umožňuje pripájanie CAD
výkresov vo formáte DWG alebo DGN
k záznamom v EAM systéme. Tieto
výkresy je možné prehliadať priamo
v EAM aplikácii, editovať ich, priraďovať do nich pozície zariadení, ktoré
sú evidované v EAM systéme, zobrazovať miesto výkonu pracovného príkazu, farebne zvýrazniť a vypočítať

ŘÍZENÍ & ÚDRŽBA PRŮMYSLOVÉHO PODNIKU

Obr. 7 Interaktívna obrazovka EAM
systému s CAD rozšírením

plochu podľa filtrovaného výberu,
a ďalšie možnosti. Výhodou je, že užívateľ nepotrebuje aplikáciu AutoCAD
alebo Microstation.
DOC+ – riadenie dokumentov v EAM
Ide o plne integrovaný doplnok
EAM systému, ktorý umožňuje prácu
s dokumentmi priamo v EAM aplikácii. Základné vlastnosti:
• Plná integrácia s EAM systémom
rešpektujúca vzhľad EAM systému
• Funkcionalita prístupná z ľubovoľnej obrazovky EAM
• Verziovanie dokumentov s prístupom k archívu
• Rôzne zdroje dokumentov (súborový systém, databáza EAM, iná databáza dokumentov)
• Nastavenie prístupových práv
k dokumentom
• Automatické riadenie “názvu
súboru“
• Možnosť generovania čiarového
kódu pre dokument
• Podpora ja z ykov ých verzií
dokumentu
• Vyhľadávanie v dokumentoch
• E-mailová notifikácia pri zmene
stavu dokumentu
• ...
Použitá literatúra
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TOP PRODUKTY
Systém pro řízení údržby v podniku
COMES Maintenance

S

ystém pro řízení údržby podniku COMES Maintenance
je vytvořen pro řízení údržby
podniku a obsahuje podporu pro zajištění plánování a realizaci
údržby, poskytuje přehled o činnostech údržby v organizaci včetně přehledu klíčových ukazatelů nezbytných
pro řízení údržby.
Mezi hlav n í systémové část i
COMES Maintenance patří vlastní
konfigurace, plánování údržby, sklad
náhradních dílů a protokolace.
COMES Maintenance vy užívá
modul COMES Modeller výrobního informačního systému COMES.
I proto je jednoduše doplnitelná o speciální uživatelské funkce.
C OM E S M a i nt e n a n c e m ů ž e
být provázán s externími systémy
(docházkové pro synchronizaci pracovníků, celopodnikové IT/ERP pro
synchronizaci náhradních dílů a jejich
objednávání).
Vazbu zajišťuje konfigurovatelné
rozhraní modulu COMES Modeller,
které umožňuje výměnu dat s externími systémy pomocí přímé vazby
mezi SQL databázemi, pomocí textových nebo XML souborů nebo pomocí webových služeb.

• Správa zařízení, která podléhají
údržbě, s možností definice hierarchie zařízení (dle konkrétní struktury v daném výrobním podniku).
Zařízením je možno přiřazovat
jak předdefinované vlastnosti, tak
i externí dokumenty (obrázky, výkresová dokumentace, SOP pro údržbu
atd.).
• Správa nástrojů a náhradních dílů
s přímou vazbou na sklad náhradních dílů.
Plánování údržby
COMES Maintenance nabízí provedení automatického a uživatelského plánování údržby, kalibrací a kontrol (Obr. 2).
Díky úzké vazbě na ostatní moduly výrobního informačního systému
COMES podporuje možnost vytvoření automatické vazby na jednotlivá
zařízení podléhající údržbě (přenosy
dat z řídicích systémů těchto zařízení).
Příkladem může být získávání informa-

Vlastní konfigurace
COMES Maintenance umožňuje
definovat zdroje potřebné pro údržbu
(lidské, materiální) a předmět údržby
(zařízení). Navíc je také možné vytvořit
vazbu na externí systémy, což slouží pro
synchronizaci dat (pracovníci, náhradní díly).
Konfigurace je členěna do částí
(Obr.1):
• Správa lidských zdrojů (pracovníci údržby, externí firmy zajišťující
údržbu). Součástí je tvorba uživatelsky definovaných skupin (např. údržba strojní, údržba elektro) s uživatelsky definovanými vlastnostmi
jednotlivých skupin (např. kontaktní informace, kvalifikace).
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Obr. 1 – Příklady konfiguračních formulářů
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cí o skutečně naběhaném čase (motohodin) zařízení, což je důležité pro prediktivní údržbu.
Perioda údržby je nastavitelná u každého zařízení.Uživatelské plánování
umožňuje ruční zadání požadavků
na provedení údržby.
Plán údržby využívá v konfiguraci
systému definovanou hierarchii zařízení a skupiny údržby a je zobrazován
pomocí Ganttova diagramu.
Automatické plánování probíhá
periodicky (preventivní údržba) nebo
na základě motohodin a poruchových
hlášení (alarmů) řídicího systému (prediktivní údržba).
Jednotlivé požadavky na údržbu procházejí v systému definovaným životním cyklem (Obr. 2).
Pracovníci údržby mohou být o požadavcích na provedení údržby informováni prostřednictvím e-mailu nebo
SMS.
Plánování údržby je možno provázat s funkčností operativního plánování

výroby, zákazníky často požadovanou
funkčností výrobního informačního
systému COMES.
Přehledy a protokoly
COMES Maintenance obsahuje standardní protokoly. Další uživatelské protokoly lze doplnit prostředky výrobního
informačního systému COMES.
Mezi standardní protokoly patří:
• Plán údržby zobrazený Ganttovým
diagramem nebo tabulkou s filtrováním přes časový interval od-do,
zařízení, skupin údržby.
• Protokol o provedení údržby.
Seznam všech záznamů o provedených
údržbách s možností jejich filtrování
(filtr podle data údržby, názvu udržovaného zařízení, údržbáře) a s možností zobrazení detailních informací
o provedení údržby.
• Statistika zařízení podléhajících
údržbě s možností výběru zařízení
a období. Obsahem protokolu je:
• četnost údržeb zařízení
• průměrná doba trvání údržby
• datum posledního provedení
údržby
• průměrné náklady na údržbu
zařízení
• celkové náklady všech údržeb
daného zařízení
• Statistika vytíženosti pracovníků
údržby s možností výběru pracovníka a období. Obsahem protokolu
je:
• počet vyřešených úkolů
• počet nevyřešených úkolů
• celková doba strávená údržbou
• vytíženost pracovníka za zvolené
období
Sklad náhradních dílů
COMES Maintenance umožňuje vést
sklad náhradních dílů.
Pomáhá definovat fyzické a logické
sklady, v rámci skladu vymezovat skladové pozice. Počet definovaných skladů
není systémem omezen.
Skladové položky jsou zobrazovány
souhrnně v přehledové tabulce s možností filtrování dle skladu a vybraného řetězce, nebo detailně pomocí karty
položky s podrobnými informacemi
o položce (Obr. 3).
Na skladové položky lze vystavovat objednávky, ve skladu je možné

Obr. 2 – Příklady oken pro plánování údržby

provádět skladové operace (příjmy,
výdeje, převody) a skladové uzávěrky
či inventury.
Součástí skladu jsou protokoly skladových pohybů a inventurní protokoly.
Sklad podporuje identifikaci pomocí
čárových kódů i jiných systémů značení (2D, RFID).

• vizuální plánování údržby v různých
režimech
• evidenci provedených úkonů
• možnost prediktivní údržby
• vedení skladu náhradních dílů
• komunikaci s externími systémy,
a to jak s řídicími systémy technologií, tak i s podnikovým IT systémem (ERP)
• přehledy, statistiky a protokoly

Souhrnně o COMES Maintenance
Systém nabízí uživatelům efektivní a uživatelsky přátelské řešení řízení
Ing. Roman Brázda
údržby. Je vyvinut na základě moderCOMPAS automatizace, spol. s r. o.
ní IT technologie, uživatelským klienTel.: +420 567 567 111
tem je Internet Explorer, což uživateFax: +420 567 567 112
lům umožňuje transparentní přístup
E-mail: info@compas.cz
k informacím jak uvnitř podniku, tak
www.compas.cz
ze vzdáleného přístupu. Velkou předností
je možnost návaznosti
na technologii výrobního informačního systému COMES s jeho
komplex n í m i M ES
funkčnostmi (např. sběr
a vyhodnocování výrobních dat).
COMES Maintenance
poskytuje uživateli:
• jednoduchou def inici zdrojů a předmětu údržby s možností hierarchického
Obr. 3 – Příklad specifikace skladové položky
členění
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TOP PRODUKTY
Ultraprobe® 15000
přichází
Rodina ultrazvukových detektorů
Ultraprobe® se rozšířila o nový model
s číselným označením 15000. A je to
opravdu nejvyšší třída v ultrazvukových přístrojích pro hledání úniků
médií, kontrolu ventilů, detekci výbojů a diagnostiku ložisek. Poskytuje
totiž všechny nástroje pro efektivní
diagnostiku v jedné ruce. Přesvědčte
se sami.
Ultraprobe ® 15000 má osvědčený
pistolový tvar. Detekuje ultrazvuk
ve frekvenčním pásmu od 20 do 100
kHz s nastavením pracovní frekvence po 1 kHz. Využívá citlivé skenovací a kontaktní sondy typu Trisonic.
Elektronické zpracování ultrazvukového signálu probíhá v moderně řešených analogových a digitálních obvodech s teplotní kompenzací. Vysoká
dosahovaná citlivost odpovídá zachycení ekvivalentního úniku z otvoru o průměru 0,127 mm při tlakovém rozdílu 34
kPa na vzdálenost 15,24 m. Jako uživatelské rozhraní slouží velký barevný
dotykový displej s rozlišením QVGA.
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Mnohdy je vhodné znát teplotu zkoumaného objektu. Už není třeba s sebou
nosit přídavný teploměr. Ultraprobe®
15000 má vestavěný bezkontaktní
teploměr s teplotním rozsahem od -20
do 500 °C. A navíc je vybavený bodovým laserovým zaměřovačem, aby
bylo patrné, na kterou část měřeného
objektu byl teploměr zamířený. Teplota
se pohodlně odečítá spolu s ostatními
údaji na displeji přístroje.
Pro dokumentaci zjištěných nálezů je
často potřebné zajistit snímek kontrolovaného objektu, aby mohl být vydán
protokol s jednoznačnou identifikací
vadného místa. Již není nutné s sebou
nosit pomocný fotoaparát. Ultraprobe®
15000 má vestavěný fotoaparát s rozlišením 2 MPx. Protože měření se často
odehrávají ve tmavých technologických
prostorách, je součástí fotoaparátu
blesk, který zajistí potřebné osvětlení
snímané scény. Pořízený snímek lze
zobrazit na displeji přístroje, je možné
ho zvětšovat a je také možné k němu
připojit textové označení.
Přístroj má, jak je pro ultrazvukové
detektory obvyklé, výstup pro připojení sluchátek, která poskytují obsluze základní informaci o charakteru
zachyceného signálu. Hodnota nastavené citlivosti a intenzita ultrazvuku v dB se zobrazují na displeji spolu
s pracovní frekvencí, pořadovým číslem a typem měření. Ultraprobe® 15000
má paměťovou kartu pro 400 měření
s kompletní sadou měřicích parametrů
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včetně teploty a fotografie snímaného
místa. Používá se paměťová karta typu
SD, která pak umožňuje přenést data
do počítače pro další zpracování.
Ultraprobe ® 15000 však umí také
sejmout časový vzorek ultrazvukového
signálu a uložit ho do paměti. Následně
je možné tento časový průběh přímo
v přístroji podrobit harmonické analýze metodou FFT a získat rovnou
na displeji frekvenční spektrum zachyceného signálu. Nová verze programového vybavení Ultratrend DMS,
které se s přístrojem dodává, umožní
dokonale uspořádat naměřená data,
včetně teplotních údajů a doprovodných fotografií, a zabezpečí potřebnou trendovou analýzu jednotlivých
měřicích míst.
Přístroj Ultraprobe® 15000 je napájený výkonným Li-Ion akumulátorem,
který zabezpečuje dlouhou pracovní
dobu. Hmotnost přístroje 1,1 kg je příznivá pro dlouhodobou práci. Přístroj
se dodává v robustním kufříku se vším
potřebným příslušenstvím.
Nov ý ult ra z v u kov ý detek tor
Ultraprobe® 15000 představuje nejmodernější nástroj pro komplexní diagnostiku tlakových, elektrických a rotačních
zařízení. Splňuje a překračuje všechny
požadavky dané předpisem ASTM E
1002-2005 pro kontrolu úniků.
TSI System
podle podkladů US Systems
www.tsisystem.cz

Objednejte si
bezplatné zasílání
Formulář je možné vyplnit v elektronické podobě na www.udrzbapodniku.cz
Bezplatné zasílání je realizováno od nejbližšího čísla.
Pro objednávku nebo prodloužení bezplatného zasílání je nutno vyplnit
formulář a odeslat na adresu redakce Trade Media International s. r. o., Mánesova 536/27, 737 01 Český Těšín nebo na fax: +420 558 711 016
V případě potřeby nás kontaktuje na tel.:+420 558 711 016 nebo na
rekace@udrzbapodniku.cz
Jméno .................................. Příjmení …..................................................
Funkce ..................................................................................................
Firma ....................................................................................................
Ulice .................................................................... Číslo…............................
PSČ ...................................... Město…......................................................
Kraj ......................................................................................................
Telefon ...............................................Fax ................................................
E-mail: .................................................................................................
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Do kterého odvětví spadají výrobky a služby vaší firmy?
 potravinářský průmysl
 farmaceutický průmysl
 hutnický průmysl
 elektronický průmysl
 strojní průmysl
 elektrický průmysl
 textilní průmysl
 papírenský průmysl
 chemický průmysl
 petrochemický průmysl
 rafinérský průmysl
 hornictví
 jiné (uveďte)...................................................................................

Která oblast časopisu je předmětu podnikání vaší firmy nejbližší?
 Strojní inženýrství  Automatizační technika  Logistická řešení
 Elektrotechnika
 Údržba a správa
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Je něco, co vám zatím v časopise chybí?
……………………………………….......................................................
..............................................................................................................

O časopise Řízení a údržba průmyslového podniku jsem se dozvěděl/a:
 z výtisku doručeného poštou
 z reklamy (jaké)? ...................
 z časopisu získaného na veletrzích  z jiného zdroje (jakého)?.........
Z jiných odborných časopisů pravidelně čtu:
 MM Průmyslové spektrum
 Automa
 T+T Technika a trh
 Automatizace
 Technický týdeník
 Control Engineering Česko
 jiný…...............................................................................................
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů tímto souhlasíte se zpracováním svých osobních údajů a jejich využitím pro vnitřní statistické a marketingové účely.
Máte právo k přístupu ke svým osobním údajům, na jejich aktualizaci nebo odstranění.
Správcem Vašich osobních údajů je Trade Media International s. r. o.

Ano, souhlasím. Datum:
......................................
Podpis: ..................................................................................................

Z A D A V A T E L Éreklamy
Název společnosti

strana

www stránky

telefon

Alfa Laval spol. s r.o.

16, 17

www.alfalaval.cz

+420 234 710 700

Atlas Copco s. r. o.

5

www.atlascopco.cz

+420 225 434 341

AXIMA, spol. s r. o.

33

www.axima.cz

+420 547 424 050

CMMS s. r. o.

9

www.cmms.cz

+420 251 812 449

Compas automatizace, spol. s r. o.

2. str. obálky, 48, 49 www.compas.cz

+420 567 567 232

INSEKO CS, s. r. o.

47

www.inseko.cz

+420 577 607 294

INTERFLON Czech, s.r.o.

29

www.interflon.cz

+420 257 214 169

Minerva Česká republika, a. s.

23

www.minerva-is.eu

+420 543 251 119

PROTECH

3. str. obálky

www.targi-protech.pl

+22 852 44 15

Schneider Electric CZ, s. r. o.

27

www.schneider-electric.cz

+420 281 088 111

SKF Ložiska, a. s.

4. str. obálky

www.skf.cz

+420 234 642 111

SPIRAX SARCO spol. s r. o.

37

www.spiraxsarco.com

+420 274 001 551

TSI System s. r. o.

13, 39, 50

www.tsisystem.cz

+420 545 129 462
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ZAOSTŘENO
Optimalizujte navrhování
automatizovaných systémů
Yoshihiro Kaneda
Misumi

V

ýrobci strojů, kteří se specializují na podnikovou automatizaci a montážní systémy,
čelí neustále novým úkolům a výzvám. Kapitálová investice
do vybavení je vysoká, materiálové
a mzdové náklady se zvyšují, roste
a zostřuje se konkurence a zákazníci
vyžadují rychlejší dodání.
Není proto překvapením, že tito
výrobci neustále hledají způsoby,
jak omezit náklady a zvýšit efektivitu při zachování přísných kvalitativních standardů a provozních charakteristik dodávaného zařízení. Jedním
z přístupů, který přijala řada čelných
představitelů automatizačního průmyslu, je strategie průmyslového navrhování, jež v maximální možné míře
standardizuje konfigurované strojní
součásti, aby nahradily pro zákazníky unikátně navrhované komponenty
takovými, které jsou více modulární
a snadno a ihned dostupné.
Výrobcům strojů se tato strategie
díky redukci konstrukčního a výrobního času a nákladů – často až o 50 %
– osvědčila. Mnozí z nich také dospěli ke skutečnosti, že zmíněné modulární, snadno dostupné komponenty (ve srovnání s těmi na zakázku)
pomohly jejich zákazníkům zjednodušit údržbu a opravy zařízení.
Rychlejší přístup k těmto konfigurovaným komponentům umožňuje koncovým uživatelům eliminovat
čas, náklady a nepříjemnosti spojené
s objednávkou komponentů konstruovaných a vyráběných na zakázku.
Navíc mohou snížit potřebu velkých
zásob náhradních dílů.
Praktický význam
Stejně jako výrobci automatizačních systémů čelí provozovatelé podniků a technici zařízení mnoha úko52 • Říjen 2010

lům. Jejich úkolem je udržet hladký
chod kritických podnikových operací, zajistit bezpečnost práce a dohlížet na plnění kvalitativních standardů
výroby. Pro splnění těchto úkolů musí
zajistit, aby byly stroje monitorovány,
zařízení udržováno a důkladně opravováno. K tomu potřebují zabezpečit, aby
byly v případě potřeby rychle dostupné
náhradní díly. A neplánované prostoje
způsobené selháním zařízení nejsou
v jejich světě jednoduše možné.
Mnoho mechanických součástí
v každém stroji podléhá opotřebení,
a proto je třeba je průběžně ošetřovat,
opravovat nebo měnit. Díly vystavené
namáhavému provozu je třeba měnit
častěji, aby fungovaly správně a nezpůsobily výrobní problémy. V rychle se
pohybujících automatizovaných závodních linkách způsobují opotřebení stroje fyzikální síly, jako je zatížení, točivý
moment, tření, nárazy, teplo, vibrace,
délka a frekvence pohybu, jakož i vlhkost a další atmosférické faktory – ty
mohou mít v průběhu času negativní
dopad na výkon a spolehlivost strojního zařízení.
Modulární konfigurované díly
mohou pomoci
Koncept standardizace je jednoduchý a přitom účinný. K běžně používaným konfigurovaným dílům patří
lineární hřídele, pohony, lineární vedení, kuličkové šrouby, pouzdra, kolíky,
plechy, lišty a dopravníkové válečky.
Výrobci strojů mohou specifikovat
velikost komponentu, tvrdost použitého materiálu, povrchovou úpravu
a někdy si objednat i další parametrické změny. Jakmile je díl nakonfigurován a jeho model stažen, lze ho
přidat ke kusovníku daného stroje.
Někteří dodavatelé komponentů zařadí
tento díl do své produktové databáze
a přiřadí mu jedinečné číslo, aby ho
bylo možné v případě potřeby rychle
a snadno objednat.
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Přidaná hodnota
K výhodám, které koncoví uživatelé nakonec získají, pokud jejich dodavatelé průmyslového zařízení koncept
standardizace přijmou, patří:
• Rychlé a snadné objednávání
náhradních dílů s krátkými dodacími
lhůtami, což snižuje potřebu uchovávat
velké zásoby náhradních dílů; objednávku tvoří pouze číslo dílu, ne výkres.
• Úspora času a nákladů při údržbě

Koncept standardizace je
jednoduchý a přitom účinný.
a opravách, protože nakonfigurované
díly jsou méně nákladné a lze je objednat a obdržet rychleji než náhradní díly
vyráběné na zakázku.
• Informace o životním cyklu lze
od výrobce stroje nebo dodavatele komponentů často získat dokonce
pro každý jednotlivý konfigurovaný
komponent. Průměrná životnost každého komponentu (nebo průměrná doba
poruchovosti) je stanovena na základě
vzorce, který kalkuluje účinky fyzikálních sil, jimž je komponent vystaven.
• Dosažení vyšší návratnosti aktiv
kapitálového vybavení v důsledku udržování automatických strojů a systémů v optimálním stavu pro špičkový
provozní výkon.
Výrobci strojů, kteří se z praktických důvodů zaměřují na jejich optimalizované navrhování, jsou přínosem
nejen pro své firmy, ale přinášejí také
významné a měřitelné hodnoty svým
zákazníkům.
Yoshihiro Kaneda je náměstek
generálního ředitele divize Factory
Automation společnosti Misumi USA,
dodavatele mechanických komponentů určených pro použití v podnikové
automatizaci, montážních systémech
a zařízeních pro řízení pohybu strojů.
Před příchodem do Spojených států
vedl divizi Automation společnosti Misumi v Číně, předtím pracoval
v Malajsii a Singapuru.

Základní monitoring strojů
Nezbytný pro efektivní údržbu

Uživatelské výhody:
• snižuje neplánované odstávky stroje
• zmenšuje celkové náklady na údržbu
• identifikuje potenciální problémy před selháním
• umožňuje efektivní plánování nákupu náhradních dílů
a využití lidských zdrojů v údržbě

www.skf.cz

