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Vážení čtenáři,
poslední vydání roku dokonču-
jeme vždy v době, kdy vrcho-
lí příprava na vánoční svátky. 
Tahle doba obdarovávání vždy 
zaháněla lidi do obchodních 
center, na vánoční trhy a do té-

měř horečnatého shánění všeho, oč si děti napsaly 
Ježíškovi nebo co mohlo potěšit jejich blízké. Ale 
letos je vzhledem k pandemii všechno jinak. Pří-
kazem doby je příliš se nesetkávat, raději nikam 
necestovat a ani zbytečně nevycházet. A tak jsme 
letos uvízli doma a místo poletování po obchodech 
a trzích brouzdáme po e-shopech a dárky naku-
pujeme na dálku. Vypustili jsme také vánoční ve-
čírky – a hle, Vánoce se přibližují ideálu, svátkům 
klidu a míru. Kdo má čas na romantické procház-
ky městem, zahlédne možná i betlémskou hvězdu.

Ale nemylme se, ten ruch a shon se z ulic pře-
lil do logistických a skladovacích center, zásil-
koven, pošt a doručovacích služeb. Tam byl před 
svátky bzukot, aby všechny ty vysněné dárky, vy-
brané klikáním na displejích a monitorech, byly 
včas vyskladněny a doručeny na zadané adresy. 
Představme si ten zmatek, kdyby dárky do milio-
nů domácností světa skutečně rozvážel na saních 
Santa Klaus nebo jiná nadpřirozená bytost. Asi 
bychom se divili tomu, co bychom nalezli pod stro-
mečkem. Buďme tedy rádi, že se o správnou cestu 
dárečků starají důmyslné systémy inteligentního 
řízení skladů, logistiky a dopravy. Právě tohle je 
obor, který z této doby vychází jako vítěz, mimo 
jiné i díky štědrosti vánočních svátků.

Ostatně to potvrzují i účastníci diskuse o vlivu 
pandemie na digitalizaci na str. 8. Ti se měli vy-
jádřit také k tomu, jak pandemie ovlivnila přístup 
firem k digitalizaci. Nepřekvapuje, že tam, kde ješ-
tě mají finance na investice, dávají je do různých 
prostředků na zabezpečenou dálkovou servisní 
podporu, přístup k výrobním datům na dálku, mo-
bilních aplikací pro komunikaci se zákazníky, ale 
i do systémů virtuální a rozšířené reality. Má-li se 
omezit cestování a má-li co nejvíc lidí pracovat 
z domova, je opravdovou výhrou, když má firma 
vybudované prostředí, v němž si mohou kompe-
tentní lidé z domova otevírat potřebné dokumen-
ty, nebo dokonce na dálku kontrolovat, jak běží 
výrobní provoz, jednotlivé stroje, pohony, mecha-
nismy, aniž by tam opravdu vkročili.

V diskusi zazněl názor, že „zatímco ještě done-
dávna investovaly do digitalizace podniky, které 
tak chtěly získat strategickou výhodu proti konku-
renci, dnes do digitalizace investují proto, že je to 
otázka vlastního přežití“ (Martin Jirmann, Abra 
Software). Strach z viru trochu potlačil také oba-
vy ze ztráty dat. Představa, že koronavirus naka-
zí půlku firmy a uvrhne ji do karantény, motivuje 
k investicím do prostředků kybernetického zabez-
pečení, které do značné míry zajistí, aby se nikdo 
„nenaboural“ do firmy a neukradl vzácná data 
nebo se nedostal k ovládání strojů a způsobil tak 
výpadek nebo horší škody.

Ať již k vám o Vánocích dorazily sáně nebo dá-
rečky předal řidič přepravní služby, přeji vám, milí 
čtenáři, radost z obdarovávání, z dávání i přijí-
mání darů.

Eva Vaculíková, redaktorka
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NA TITULNÍ STRANĚ
Produkty ABB poskytují měření na vysoké úrovni. Jsou založeny na společné platformě, 
díky níž je lze snadno konfigurovat, integrovat a udržovat. Pro efektivní fungovaní 
jakéhokoliv procesu jsou regulace, měření a řízení naprosto klíčové. ABB je pro volbu 
správného řešení, které přinese rychlou návratnost investic, tím nejlepším partnerem. 
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Spolehlivé řízení mnoha technologických 
procesů se neobejde bez měřicích přístrojů 
vhodných ke zjišťování informací o složení 
surovin, meziproduktů, finálních výrobků 
nebo různých provozních médií. Významná 
je též oblast kontroly složení ovzduší 
v pracovních prostorech, měření složení 
spalin, měření a signalizace nebezpečné 
koncentrace hořlavých plynů a par, detekce 
úniku plynů nebo zjišťování výskytu 
toxických látek. K těmto a dalším účelům se 
používají automaticky pracující přístroje – 
samočinné analyzátory plynů. Problematika 
měření složení surovin, produktů 

a meziproduktů zahrnuje velmi široké spektrum přístrojové techniky od snímačů, které měří 
přímo koncentraci sledované látky, až po snímače jiných veličin, které jsou s koncentrací 
velmi těsně spojeny (např. hustota, viskozita, elektrická vodivost, absorpce záření aj.).

Systémy DCS pro kontinuální a dávkové výrobní procesy
Řídicí systémy ABB pro novou cementárnu ve Vietnamu .................................25

Společnost ABB dodala do nové cementárny 
firmy Tan Thang Cement ve vietnamské 
provincii Nghe An systém distribuovaného 
řízení (DCS – Distributed Control System) 
ABB Ability System 800xA, který zahrnuje 
řízení technologických procesů, řízení 
elektrické sítě a komunikaci a zajišťuje přehled 
o všech výrobních procesech, nutný k zaručení 
stabilní výroby a optimálního využití surovin 
a energie. Dodávka dále zahrnovala systémy 

ABB Ability Knowledge Manager a ABB Ability Expert Optimizer, které jsou integrovány 
do DCS, stejně jako základní komunikační a elektrorozvodnou infrastrukturu a vybavení. 
Systém ABB Ability Expert Optimizer umožňuje realizovat pokročilé řízení kritických částí 
závodu, jako je cementářská pec, alternativní zdroje paliva, mlýny a dávkovače přísad.
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