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podnikání

pové řady Triconex. Je určen pro menší úlohy, 
kde plní funkci bezpečnostního PLC. K dis-
pozici je nyní pro SIL 2 i SIL 3. Výhodou je, 
že umožní použít bezpečnostní PLC i v úlo-
hách, kde se požaduje velká míra bezpečnos-
ti a jiné systémy (z našeho sortimentu např. 
Tricon) by byly zbytečně drahé.

Invensys je aktivní v oblasti energetiky, 
a to i jaderné. Německo ale své aktivi-
ty v oblasti jaderné energetiky zastavu-
je a možná bude následováno dalšími stá-
ty. Jakou roli hrají systémy pro jadernou 
energetiku ve vaší nabídce?

Je to velmi závislé na regionu, kde podni-
káme. V posledních dvou letech jsme dodali 
řídicí systémy pro osm reaktorů v Číně a dal-
ší se chystají. Ale dodáváme řídicí systémy 
i pro uhelné elektrárny, třeba právě do Číny 
nebo do Indie. To je trh, který se velmi rych-
le rozvíjí. V Evropě jsou populární kogene-
rační elektrárny nebo větrné a solární elekt-
rárny – i to jsou obory, kde se Invensys anga-
žuje. Kromě toho jsme aktivní také v oblasti 
inteligentních rozvodných sítí – smart grids –
a v oblasti systémů pro podporu efektivity 
spotřeby energie. 

Invensys je globální firma a vím, že i vy 
osobně máte zkušenosti z různých oblas-
tí světa. Myslíte si, že jsou velké rozdíly 
ve vývoji průmyslové automatizace v Ev-
ropě, v Americe a např. v Číně?

Myslím, že je možné najít společné charak-
teristiky mezi rozvinutými zeměmi na jedné 
straně a rozvojovými zeměmi na druhé stra-

ně. Rozvinuté země, to jsou především Evro-
pa a USA. Zde je zájem o nástroje pro zvyšo-
vání produktivity, efektivity, snižování nákla-
dů na provoz a na údržbu atd. V rozvojových 
zemích se zase klade důraz na nástroje pro 
efektivní inženýrink a uvádění nových systé-
mů do provozu. Na projektech zde často spo-
lupracují velké mezinárodní týmy. Rozdíl je 
v tom, že v rozvinutých zemích jsou mnohem 
častější modernizace již existujících závodů, 
kdežto v rozvojových převažuje automati-
zace nových podniků postavených „na zele-
né louce“. Pro tyto typy projektů jsou vhod-
né a účelné různé koncepce řídicích systémů. 
Ovšem obecně, kromě popsaných rozdílů, je 
automatizace všude stejná. Pozitivním proje-
vem globalizace je, že automatizační inženýr 
dokáže pracovat na projektu ve Francii stejně 
jako v Indii nebo na Sibiři. To ale není proto, 
aby se ulehčila práce automatizačním inžený-
rům. Globalizují se i výrobní firmy a také ony 
podle potřeby přesouvají kapacity mezi různý-
mi částmi světa. Pro optimalizaci své činnosti 
potřebují mít jednotné nástroje, konzistentní 
data a např. také jednotné systémy pro kont-
rolu kvality. Proto se automatizační prostřed-
ky a řídicí systémy celosvětově standardizují.

Hodně se nyní mluví o nedostatku inžený-
rů a poklesu kvality technického vzdělává-
ní. Pociťujete to také? 

Ano, mladí lidé se zajímají spíše o ne-
technické obory, o práva, finančnictví apod. 
Jedinou šancí je změnit jejich motivaci, aby 
se více zajímali o techniku, ukázat jim, že je 
to zajímavá práce a že je v mnohém jiná, než 

byla před pár desítkami let. V tom mohou po-
moci třeba právě zmíněné sociální sítě, kte-
ré jsou mezi mládeží velmi populární. Ale 
překvapuje mě, že tento problém už pociťu-
jete i v České republice. U vašich sousedů 
na Slovensku v Bratislavě jsme otevřeli cen-
trum, které poskytuje vývojové a inženýrské 
služby pro celou Evropu a neměli jsme pro-
blém najít pro něj inženýry, a to dobré inže-
nýry. No, budeme se muset snažit, abychom 
si je také udrželi. 

Pokud jde o kvalitu vzdělání, říká se, ab-
solventi technických vysokých škol mívají 
dobré teoretické znalosti, ale nejsou při-
pravení na průmyslovou praxi.

Invensys je velká firma a potřebujeme 
jak provozní inženýry, tak i doktorandy se 
znalostmi teorie řízení a dobrými nápady. 
V moderní automatizaci je např. hodně prá-
ce pro programátory, kteří pracují v kancelá-
ři a vlastní provoz možná nikdy neuvidí. To 
ale neznamená, že by to byla teoretická práce 
a že by o průmyslové praxi nic nevěděli. Musí 
vědět, co programují a jaké specifické poža-
davky řízená technologie má, aby si uvědo-
mili, že neprogramují žádnou hru, ale řízení 
reálného provozu. Selhání řídicího počítače 
jaderné elektrárny nelze řešit klávesami Ctrl 
Alt Delete. Zodpovědnost je však pro mno-
hé inženýry motivující a právě to je k práci 
v technických oborech přitahuje.

Děkuji vám za rozhovor.

Rozhovor vedl Petr Bartošík.
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y   Pracovní list NAMUR 
NA 101 pro seřízení 
a provoz průtokoměrů byl 
přepracován

Sdružení NAMUR vydalo novou, pře-
pracovanou verzi pracovního listu NAMUR 
NA 101. Změnil se i samotný název pracov-
ního listu, jenž se nyní nazývá „Seřízení 
a provoz stanovených měřidel průtoku ur-
čených pro tekutiny jiné než voda, pro vodu 
a pro plyny.“ Pracovní list zohledňuje ev-
ropskou směrnici MID (Measuring Instru
ments Directive).

MID stanovuje pravidla pro uvádění 
vyhrazených měřidel na trh a pro jejich 
používání, nikoliv však pro zákonné kon-
troly a prohlídky. Právě pravidla pro uvá-
dění vyhrazených měřidel na trh a jejich 
používání jsou proto nejvýznamnější čás-
tí, jež byla v pracovním listu přepracová-
na. Pracovní list rovněž popisuje přechod-
ná ustanovení platná pro měřidla, jež byla 
uvedena na trh ještě podle starých pravi-
del. Kapitola věnovaná rekalibracím do-
znala jen úprav v oblasti stanovení doby 

platnosti kalibračního protokolu a nejistot 
měření a kalibrace. 

Pracovní list je dostupný na www.namur.de.
(Bk) 

  První kvalifikovaný 
poskytovatel vývojových 
služeb pro Foundation 
Fieldbus

Firma Softing Industrial Automation 
GmbH (www.softing.com), nezávislý glo-
bální dodavatel hardwaru a softwaru pro au-
tomatizaci v průmyslu a automobilové elek-
troniky, je prvním účastníkem v programu 
Foundation™ Development Services Provi
der (Foundation DSP), organizovaném a ga-
rantovaném neziskovou organizací Fieldbus 
Foundation, původcem komunikačního stan-
dardu Foundation Fieldbus (FF).

Účelem programu Foundation DSP je 
zajistit výrobcům řídicí techniky podporu 
při vývoji a výrobě produktů využívajících 
standard FF. Záměrem je vytvořit síť účast-
níků – kvalifikovaných poskytovatelů slu-

žeb – se zkušenostmi s vývojem produktů 
pro FF, schopných poradit potenciálním vý-
robcům i popř. realizovat část vývoje jako 
subdodávku. Účastníci programu Founda-
tion DSP projdou audity, které prověří, že 
skutečně mají nástroje, školení a zkuše-
nosti nezbytné k podpoře širokého spektra 
projektů vývoje produktů pro FF. Služby 
v oblasti vývoje produktů pro FF, jejichž 
kvalita bude garantována v rámci progra-
mu Foundation DSP, zahrnují jak vývoj za-
řízení pro obě sběrnice FF, nízkorychlost-
ní H1 a vysokorychlostní HSE, tak i hos-
titelské systémy.

Informace o poskytovatelích služeb – 
účastnících programu Foundation DSP – 
a jejich vývojových nástrojích, popř. služ-
bách, budou dostupné ve zvláštní čás-
ti webových stránek organizace Fieldbus 
Foundation (www.fieldbus.org). Účastní-
ci budou mít také právo používat ve svých 
marketingových materiálech oficiální logo 
programu Founda tion DSP. Další informa-
ce o programu lze získat na adrese mem-
ber.services@field bus.org.
[Fieldbus Foundation, 29. listopadu 2011.]
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