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AMS Suite pro lepší spolehlivost a výkonnost 
závodu
Má-li závod dosahovat vytýčených nároč-
ných finančních cílů, je třeba efektivně pe-
čovat o jeho výrobní zařízení. S uceleným 
systémem softwarových nástrojů AMS® Su-
ite od společnosti Emerson Process Mana-
gement lze v této oblasti neustále posouvat 
hranice možného.

Pro každý závod platí jedna základní prav-
da: úkolem jeho osazenstva je maximalizovat 
dosahovaný zisk, a při uskutečňování tohoto 
cíle hraje důležitou roli používané výrobní 
zařízení. V minulosti mohlo být přijatelné, 
že závod byl v nejlepší kondici tehdy, když 
byl zcela nový. Nastala-li porucha některého 
z kritických výrobních zařízení, pracovníci 
závodu se snažili dostat výrobní proces v zá-
vodě co nejrychleji zpět do běžného chodu.

V současné době se však již nelze spokojit 
s pouhou obnovou původní výkonnosti závo-
du. Organizace světové úrovně si uvědomují, 
že mají-li dosahovat těch nejlepších finanč-
ních výsledků, musí vhodně pečovat o své 
hmotné výrobní prostředky.

Efektivní správa výrobních prostředků 
přispívá k maximalizaci zisku

Při použití moderní techniky od společ-
nosti Emerson Process Managemement (dále 
jen Emerson) v kombinaci se špičkovými 
odbornými schopnostmi jejích specialistů je 
v podstatě každý zpracovatelský závod vyu-
žívající spojité technologické procesy mož-
né přetvořit v prostředí s lépe předvídatel-
ným chováním, v němž lze snáze dosahovat 
očekávaných cílů podnikání. Při finančním 
vyjádření přínosů dosahovaných díky větší 
spolehlivosti a výkonnosti závodu je na prv-
ní pohled zřejmé, jak kvalitní péče o výrob-
ní zařízení v závodě pomáhá maximalizovat 
dosahované zisky.

Předvídejte a optimalizujte

Prostředky a služby nabízené společností 
Emerson v oblasti optimalizace péče o hmot-
né výrobní prostředky (Asset Optimization) 
přinášejí do zpracovatelských závodů všech-
ny přednosti, které má činnost v prostředí 
s předvídatelným chováním. Diagnostické 
softwarové nástroje ze souboru AMS® Sui-
te, nejlepší produkty své kategorie, umožňují 
odhalit problémy týkající se výrobních zaří-
zení v závodě ještě před tím, než dojde k po-
ruše zařízení. Softwarový Systém AMS Suite 
a inteligentní provozní přístroje jsou společ-
ně základem otevřené sítě PlantWeb® a její 
schopnosti inteligentně předvídat.

Není důležité, zda jde o měřicí a řídi-
cí techniku nebo o elektrické i mechanic-
ké stroje a zařízení či technologická zaříze-
ní používaná ve zpracovatelském průmys-
lu. Prostřednictvím souboru AMS Suite jsou 
pracovníci v závodě úměrně své odpověd-
nosti v reálném čase informováni o stavu 
všech těchto zařízení, a mohou tudíž kvali-
fikovaně rozhodovat s ohledem na vývoj pří-
slušných finančních ukazatelů. Soubor AMS 
Suite svým uživatelům vždy poskytne pat-
řičnou informaci bez ohledu na to, zda sle-
dují mechanické zařízení nebo měřicí pří-
stroj, zda jde o provozní pracovníky nebo 
o pracovníky zajišťující údržbu apod. Sys-
tém prediktivní diagnostiky v reálném čase 
bez problémů komunikuje prostřednictvím 
digitální struktury závodu PlantWeb s řídicí-
mi systémy DeltaV™, Ovation® a osobními 
počítači se softwarem AMS Suite po celém 

závodě. Odpovědní pracovníci v závodě jsou 
prostřednictvím struktury PlantWeb neustá-
le informováni o stavu a výkonnosti výrob-
ních prostředků, což jim umožňuje kvalifi-
kovaně rozhodovat.

Partnerství

Společnost Emerson ví, že k dosažení sta-
vu umožňujícího předvídat chování výrob-
ních prostředků v závodě nestačí samotná 
technika. Partnerství se společností Emer-
son proto zajišťuje, že nezbytná technika je 
doprovázena odbornými znalostmi. Zkuše-
nosti společnosti s řešením nejrozmanitějších 
úloh v mnoha různých odvětvích průmyslu 
jí umožňují nabídnout jinde nedosažitelnou 

schopnost pomoci se zaváděním strategie pre-
diktivní péče o výrobní prostředky.

Jít dále

Společnost Emerson může svým zákaz-
níkům pomoci překonat dosavadní meze bez 
ohledu na fázi životního cyklu, v níž se prá-
vě jejich závod nachází. Při použití bezdrá-
tové techniky je možné dosáhnout do dosud 
nedostupných částí závodu. Při zasílání di-
agnostických údajů z inteligentních zaříze-
ní bezdrátově připojených do systému AMS 
Suite lze získat podrobnější informace o sta-
vu všech výrobních prostředků v závodě bez 
ohledu na to, kde se nacházejí. Protože sys-
tém AMS Suite současně automaticky gene-
ruje upozornění na potřebu údržby důležitých 
výrobních zařízení pro nadřazený podniko-
vý systém pro správu hmotných výrobních 
prostředků, je také možné lépe zorganizovat 
údržbu sledovaných zařízení. Použití produk-
tů od společnosti Emerson přináší do závodu 
jistotu, že disponibilní údržbářská kapacita je 
soustředěna na ta nejvýznamnější výrobní za-
řízení, takže údržbáři se mohou lépe připra-
vit a plně se soustředit na daný případ, a tu-
díž pracují produktivněji.

První kroky ke změně

Nesejde na tom, zda hlavním úkolem pra-
covníků v závodě je dosáhnout větší spolehli-
vosti, a tudíž lepšího stupně využití zařízení, 
zajistit požadované výkonnostní cíle, zmen-
šit náklady na provoz a údržbu či reagovat 
na rostoucí ceny paliv apod. – společnost 
Emerson spolupracuje s osazenstvem závo-
du na tom, co je právě aktuální. Kombinace 
techniky a služeb dodaná společností Emer-
son posune celý závod na novou, vyšší úro-
veň. Postupy, které nabízí, jsou vyzkoušené 
a vedou ke skutečné změně s trvalými a pro-
kazatelnými přínosy.

Odborníci z útvaru PlantWeb Services 
společnosti Emerson se seznámí se součas-
nou situací v závodě a porovnají ji se sta-
vem u předních světových výrobců v obo-
ru, v němž zákazník podniká. To jim umožní 
zjistit, kde se v daném závodě vyskytují určité 
příležitosti ke zlepšení. Nalezené příležitosti 
kvantitativně ohodnotí, včetně doby návrat-
nosti potřebné investice, a závěry lze předlo-
žit k odsouhlasení vedení podniku. Společně 
s pracovníky závodu sestaví kvantifikovaný 
seznam prioritních výrobních prostředků, kte-
rý se stane součástí širšího plánu určujícího 
způsob, jakým závod i podnik mohou dosáh-
nout svých cílů. Jakmile je takový plán sesta-
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Obr. 1. Nezávislým průzkumem bylo zjištěno, 
že nejčastější příčinou dočasného prostoje 
provozu nebo závodu je mechanická porucha 
zařízení (zdroj: Marsch & McLennan Protecti-
on Consultants)
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ven, lze si v systému AMS Suite kvalifikova-
ně vybrat potřebné nástroje, které pracovní-
kům závodu pomohou pokročit dále směrem 
k potřebné změně.

Péče o strojní zařízení

Nejčastější příčinou ztrát tržeb jsou neplá-
nované prostoje výrobního zařízení. V praxi 
je vůbec nejčastější příčinou přerušení výrob-
ního procesu mechanická porucha stroje nebo 
strojního zařízení (obr. 1).

Jaká je souvislost mezi větší spolehlivostí 
a výkonností důležitých mechanických zaří-
zení a provozních činností v závodě?

Při sledování aktuálního stavu strojního 
zařízení, kdy cílem je chránit výrobní pro-
středky a předvídat, kdy a proč se tento stav 
začne zhoršovat, lze získat včasné varování, 
na jehož základě je možné naplánovat a ča-
sově rozvrhnout potřebné opravy.

Softwarový nástroj Machinery Health® 
Manager ze systému AMS Suite poskytuje 
údaje umožňující předvídat problémy a při-
jímat kvalifikovaná rozhodnutí ještě před tím, 
než dojde k jakémukoliv poškození stroj-
ního zařízení. Díky aktuálním údajům, kte-
ré mají k dispozici, je pracovníkům závodu 
znám v každém okamžiku stav důležitých 
turbosoustrojí i dalších mechanických zaří-
zení v závodě.

Při použití prostředků nabízených společ-
ností Emerson ke sledování strojních zařízení 
je možné zkombinovat prediktivní diagnos-
tiku s běžnými havarijními ochranami strojů 
do jednoho integrovaného systému.

Poruchy důležitých strojních zařízení mo-
hou být příčinou přerušení výroby. Při kombi-
naci havarijní ochrany a prediktivní diagnos-
tiky integrované do základního systému říze-
ní technologického procesu může problémové 
strojní zařízení dále pracovat, i když s urči-
tými, ještě přijatelnými omezeními hodnot 
parametrů.

Nástroj AMS Machinery Health Manager, 
integrující v jediném programu veškeré údaje 
získávané o provozních podmínkách a stavu 
stroje, dovoluje získat z jednoho místa veš-
keré údaje o stavu strojního zařízení. Tím, 
že správní lidé mají v potřebný okamžik pří-
stup ke správné informaci, mají současně 
možnost přijímat kvalifikovaná rozhodnutí 
založená na hodnověrných a přesných úda-
jích. Odpovědní pracovníci v závodě budou 
vědět, kdy je nutné linku skutečně zastavit, 
je-li třeba např.:
– předejít neočekávanému přerušení provozu,
– ochránit důležité zařízení a personál,
– zmenšit náklady na údržbu apod.,
a kdy je možné výrobní proces nechat v cho-
du. Jde o rozhodnutí, která bezprostředně 
ovlivňují hospodářské výsledky podniku.

Péče o měřicí přístroje a ventily

Existuje podezření, že některé z tisíců 
ventilů v závodě nepracují tak, jak by měly. 

Problém není natolik závažný, aby hrozilo za-
stavení výroby, ale výkonnost zařízení není 
taková, jaká by měla být. Kde je problém?

Klíčem k detekování drobných nedostat-
ků před tím, než se z nich v budoucnu sta-
nou vážné problémy, a důležitým nástrojem 
ke zvyšování produktivity práce pracovníků 

v závodě je dostupnost diagnostických údajů 
z jednotlivých provozních přístrojů.

Nástroj Intelligent Device Manager ze 
systému AMS Suite výrazně usnadňuje prá-
ci provozním pracovníkům i údržbářům. Pro-
vozní pracovníci mohou na základě údajů 
o stavu inteligentních provozních přístrojů 
získávaných v reálném čase rychleji a se zna-
lostí věci reagovat a rozhodovat o tom, zda 
provozní přístroj vyžaduje pouze údržbářský 
zásah na místě, nebo zda je ho třeba vyměnit.

S příchodem bezdrátové techniky se nyní 
lze dostat i na dříve nedostupná místa v zá-
vodě, a získat tak úplnější informaci o stavu 
výrobního zařízení. Nástroj AMS Intelligent 
Device Manager umožňuje pracovat v jed-
nom počítačovém programu s diagnostický-
mi údaji jak z tradičních, tak i z bezdrátových 
provozních přístrojů. V kombinaci s bezdrá-
tovou technikou lze s tímto nástrojem vyu-
žívat přednosti prediktivní údržby ve všech 
prostorách závodu.

Nástroj AMS Device Manager poskytu-
je možnost uvádět do provozu a konfiguro-
vat snímače i regulační ventily, sledovat sta-
vová a výstražná hlášení, odstraňovat závady 
na dálku z prostředí velínu, provádět pokroči-
lou diagnostiku přístrojů, spravovat kalibrač-
ní údaje a automaticky dokumentovat všech-
ny uvedené aktivity.

Větší dostupnost údajů o provozních pří-
strojích a zjednodušení údržbářských činnos-
tí výrazně pozitivně ovlivní hospodářské vý-
sledky závodu i podniku. Nástroj AMS De-
vice Manager pomáhá vyřešit malé problémy 
dříve, než v důsledku jejich rozvoje nastanou 
závažné poruchy. Provozní pracovníci závo-

du přitom zůstávají v bezpečí a není nutné 
vybírat mezi hrozbou zastavení výroby a ris-
kováním zdraví nebo i životů pracovníků při 
jejich vyslání na nebezpečná místa v závodě. 

Nástroj AMS Device Manager získal první 
cenu v anketě čtenářů časopisu Control maga-
zine a poradenskou společností ARC Adviso-
ry Group, specializující se na obor automati-
zace v průmyslu, je označen za de facto stan-
dard své kategorie.

Diagnostika celého podniku

Při sledování závodu je třeba vědět, kde 
jsou nejkritičtější místa technologického pro-
cesu, který v závodě probíhá. Závody vydě-
lávají peníze jen tehdy, když správně pracují 
jejich zařízení. Informace o tom, jak pracu-
jí ta nejdůležitější z nich, má tudíž zásad-
ní význam.

Aby bylo možné zaměřit pozornost 
na rozhodující zdroje v závodě, je nejen 
třeba mít rychlý přístup k informacím o vý-
stražných hlášeních a dalších událostech, ale 
je také třeba vědět, která místa jsou nejrizi-
kovější z hlediska provozuschopnosti závo-
du. Příslušné informace musí být k dispozici 
ve snadno srozumitelné podobě umožňující 
pracovníkům v závodě rychle a jednoznač-
ně reagovat.

Obr. 2. Nástroje AMS Asset Portal a AMS Asset Graphics umožňují pohotově a pohodlně sle-
dovat indikátory stavu hlavních výrobních zařízení v celém podniku

AMS Asset Portal AMS Asset Graphics

správa strojního 
zařízení
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Nástroj Asset Portal™ ze souboru AMS 
Suite zvětšuje význam prediktivní diagnos-
tiky a dává jí další rozměr. V reálném čase 
bezpečně sbírá, unifikuje a distribuuje cenné 
informace o stavu výrobních prostředků v ce-
lém závodě či několika závodech. Na jediné 
webové stránce vzhledu přístrojové desky je 
poté možné sledovat indikátory stavu hlav-
ních výrobních zařízení v celém podniku.

Nástroj AMS Asset Portal také umožňu-
je specifikovat události a výstražná hlášení, 
která v podnikovém systému pro správu vý-
robních prostředků automaticky generují upo-
zornění na potřebu údržby.

Další součástí souboru AMS Suite je ná-
stroj Asset Graphics, který poskytuje agrego-
vané výsledky prediktivní diagnostiky a údaje 
o stavu výrobních prostředků v grafické po-
době. Pracovníkům zajišťujícím údržbu se při 
použití nástroje AMS Asset Graphics závod 
zobrazuje stejným způsobem jako provozním 
operátorům – avšak s informacemi týkajícími 
se údržby (obr. 2).

Emerson – partner při optimalizaci péče 
o výrobní prostředky

Při využití odborných znalostí a zkuše-
ností společnosti Emerson v oblasti techniky 
i služeb k optimalizaci péče o hmotné výrobní 
prostředky se prokazatelně dosahuje lepších 

podnikatelských výsledků. Není již nutné, 
aby vedoucí pracovníci odpovědní za chod 
závodu každý den trávili celé hodiny reago-
váním na jednotlivé problémy, které jim při-
jdou na stůl. Svá nejdůležitější výrobní zaří-
zení mohou mít doslova na dohled a budou 
vědět, kam směrovat své úsilí a disponibilní 
zdroje. Pracovníci z útvaru PlantWeb Servi-
ces společnosti Emerson jim umožní zjistit 
skutečnou hodnotu souboru AMS Suite a po-
mohou jim konkrétním způsobem zdokona-
lit řízený závod.

Pro existující i nově budované závody

Odborníci ze společnosti Emerson pomo-
hou vyhledat nejdůležitější výrobní zařízení 
v závodě a sestaví plán, který umožní opti-
malizovat pracovní postupy týkající se těchto 
zařízení. Takto vytvořený systém prediktivní 
údržby dává možnost využít na maximum dis-
ponibilní zdroje, a dosáhnout tak dokonalos-
ti ve všech provozních činnostech v závodě.

Na společnost Emerson se lze také s výho-
dou obrátit již v počátečních stadiích výstav-
by nového provozu nebo závodu. Její speci-
alisté pomohou v předstihu vytvořit strategii 
péče o výrobní prostředky založenou na op-
timalizaci postupů prediktivní údržby, aniž 
by byl vůbec někdy v závodě spuštěn cyklus 
reaktivní údržby.

Veškerá potřebná podpora

S obměnou personálu v závodech občas 
dojde ke ztrátě cenných znalostí. Výsledkem 
je stále rostoucí význam školení a technické 
podpory. Každý pracovní den po celém světě 
profesionálové společnosti Emerson z oblasti 
služeb školí pracovníky závodů a radí jim tak 
dlouho, dokud si nejsou jisti, že správně po-
chopili a používají nové nástroje i pracovní po-
stupy. Společnost Emerson je schopna uspořá-
dat školení kdekoliv na světě. Může proto rea-
lizovat školicí programy na místě v závodech 
i v některém ze svých školicích středisek, a to 
podle specifických potřeb současných i poten-
ciálních uživatelů jejích produktů.

Společnost Emerson poskytuje veškerou 
podporu, jakou zákazníci potřebují. O hlad-
ký chod výrobních procesů u zákazníků se 
spolu s nimi starají její střediska technické 
podpory, působící po celém světě. Nabízejí 
např. odstraňování závad, sledování zaříze-
ní na dálku, interpretaci diagnostických dat 
i pohotovostní servis na místě u zákazníka.

Aby zákazníci mohli využít své výrobní 
prostředky na maximum, společnost Emer-
son jim nabízí všestrannou pomoc svých zku-
šených odborníků, a to kdykoliv a kdekoliv 
ji potřebují.

(Emerson Process Management, s. r. o.)
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kompatibility produktů  
pro sítě CANopen

Zkušební středisko firmy Schneider 
Electric v Seligenstadtu hostilo začátkem 
července několik členských firem organiza-
ce CiA (CAN in Automation), které si zde 
ověřovaly kompatibilitu a interoperabilitu 
svých produktů určených pro sítě s proto-
kolem CAN open®. Firmy Danaher Moti-
on, Epec, ESR Pollmeier, LPKF, Murrelek-
tronik, Sanyo Denki, Seneca, Wachendorf, 
Wago a Vector používaly své produkty (mo-
duly I/O, řídicí jednotky pohonů, operátor-
ské panely a simulační nástroje) v sítích 
CANopen provozovaných při použití růz-
ných přenosových rychlostí a se sběrnice-
mi různých délek. Výsledky zkoušek intero-
perability byly nanejvýš uspokojivé. Drobné 
problémy, které se objevily, byly většinou 
ihned odstraněny. Šlo např. o některé elek-
tronické popisy zařízení (EDS), které neod-
povídaly skutečným vlastnostem přístrojů, 
a o neschopnost některých zkoušených za-
řízení pracovat na fyzických mezních hod-
notách sběrnice CAN z důvodu nevhod-
ně naprogramovaného časování na úrovni 
bitů. „Některým z detekovaných nedostatků 

bylo přitom možné se snadno vyhnout,“ řekl 
k tomu Thilo Schumann z organizace CiA, 
„kdyby byly soubory EDS zkontrolovány 
oficiálním kontrolním programem a shoda 
přístrojů se standardem CANopen ověře-
na nástrojem, který CiA také poskytuje.“ 
Akce prokázala nesporné kvality zkouše-
ných zařízení, která začala navzájem komu-
nikovat a řídit pohony již první den. Většina 
jich správně fungovala i při velkém zatížení 
sběrnice a nedošlo k žádným ztrátám zpráv.
[CiA, 21. července 2009.]                               (sk)

  Konference TCP 2009 
a workshopy společnosti 
Humusoft

Společnost Humusoft s. r. o. pořá-
dá v Kongresovém centru ČVUT v Praze 
19. listopadu 2009 mezinárodní konferen-
ci Technical Computing Prague 2009 (TCP 
2009). Jde již o sedmnáctý ročník tradiční-
ho podzimního setkání uživatelů a příznivců 
výpočetních a simulačních prostředí Matlab 
& Simulink, Comsol Multiphysics a dSpa-
ce, opět věnovaného především přednáškám 
a prezentacím uživatelů všech tří uvedených 
skupin softwarových nástrojů pro technic-

ké výpočty, analýzu dat, modelování a si-
mulace, přičemž cílem je seznámit účast-
níky s možnostmi využití těchto nástrojů 
v technice i různých přírodovědných obo-
rech a také s novinkami v nabídce společ-
nosti Humusoft. Konference je určena pro 
současné uživatele uvedených programo-
vých nástrojů i pro ty, kteří zatím s těmi-
to nástroji do užšího styku nepřišli a hle-
dají způsoby, jak rychle a efektivně řešit 
své úlohy. Podrobné informace o konfe-
renci TCP 2008 lze nalézt na www.humu-
soft.cz/akce/matlab09, kde jsou k dispozi-
ci i elektronické verze sborníků přednášek 
z minulých ročníků.

Mezi akcemi pořádanými společnos-
tí Humusoft lze dále nalézt mj. zajímavé 
workshopy určené k bližšímu seznáme-
ní s možnostmi využití systémů Matlab & 
Simulink a Comsol Multiphysics v praxi 
na zapůjčeném či vlastním PC. Z nejbliž-
ších akcí tohoto druhu se 22. října 2009 
uskuteční workshop Strukturálni mechani-
ka v programu Comsol Multiphysics a 26. 
října workshop Zpracování signálu v systé-
mu Matlab a Simulink.

Podrobné informace o všech akcích při-
pravovaných společností Humusoft lze na-
lézt na www.humusoft.cz ve složce Kalen-
dář událostí. (sk)


