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veletrhy a konference

Poradenská společnost ARC Advisory 
Group pořádá již devátý ročník vzděláva-
cí konference Process Management Acade-
my. Akce se bude konat 4. a 5. března 2013 
v Antverpách. Určena je pro technické mana-
žery průmyslových firem a dodavatele auto-
matizačních systémů a projektů. Jejím cílem 
je umožnit účastníkům výměnu zkušenos-
tí a informovat je o nově vznikajících řeše-
ních v oblasti automatizace a průmyslových 
informačních systémů. Zaměřena je na pro-
cesní a hybridní výroby, tj. na obory chemic-
kého průmyslu, biotechnologií, potravinář-
ství, petrochemie, farmaceutického průmys-
lu a energetiky. Součástí konference budou 
analýzy, případové studie a moderované dis-
kuse. Přednášet budou dodavatelé, ale také 
koncoví uživatelé a analytici ARC. Zdůraz-
něná témata jsou:
– Kontinuální versus dávková výroba. Pro 

dosažení větší flexibility výroby se někte-
ré dříve kontinuální výrobní procesy mění 
na dávkové. Naopak některé dávkové pro-
cesy jsou nahrazovány kontinuálními, aby 
bylo docíleno větší účinnosti výroby. Jak 
mohou uživatelé dosáhnout maximálního 
zisku? Která výrobní metoda je vhodná pro 
danou výrobu? 

– Řízení procesní výroby v reálném čase. 
Provozní analytická technika (PAT) mění 
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charakter výroby zejména ve farmaceutic-
kém průmyslu. Koncept Quality by Design 
(QbD), původně vyvinutý FDA k podpo-
ře kvality a produktivity farmaceutické vý-
roby, umožňuje výrobcům začlenit kvalitu 
výroby již do návrhu produktů a do výrob-
ních procesů a nespoléhat se až na závě-
rečnou kontrolu po vyrobení dávky. PAT 
spolu s koncepcí QbD poskytuje v konti-
nuální výrobě zpětnou vazbu v reálném 
čase a umožňuje udržovat výrobní procesy 
v daných mezích, omezovat ztráty a zlep-
šovat účinnost výroby. 

– Optimalizace spotřeby energie a suro-
vin. Vzhledem k rostoucím cenám ener-
gie a surovin je nutné optimalizovat jejich 
spotřebu. Nejde jen o spotřebu elektřiny, 
ale o soubor energií a surovin WAGES 
(water – voda, air – vzduch, gas – plyn, 
electricity – elektřina, steam – pára) pou-
žívaných v průmyslové výrobě. Zkušenos-
ti ukazují, že v mnoha průmyslových obo-
rech je velký potenciál úspor, které přiná-
šejí finanční efekt i omezení negativních 
vlivů na životní prostředí.

– Provozní údržba v procesní výrobě. Nové 
metody, jako jsou diagnostika fyzické vrst-
vy komunikačních sítí, prediktivní analý-
za nebo rozšířená realita, přinášejí výraz-
né změny do oblasti údržby průmyslových 

zařízení. Odstávky jsou v procesní výrobě 
příčinou velkých finančních ztrát. V prů-
měru představují 20 % celkových výrob-
ních nákladů. Pracovníci údržby věnují po-
lovinu pracovní doby opravám zařízení po 
poruše a jen 18 % diagnostice a prediktiv-
ní údržbě. U složitých výrobních zařízení 
jsou pro udržení jejich spolehlivosti třeba 
zcela jiné přístupy. Jaké?

– Správa výrobních prostředků v regulova-
ných oborech průmyslu. V oborech pod-
léhajících regulatorním požadavkům FDA 
(USA) nebo pravidlům Evropské komi-
se pro farmaceutickou výrobu je nutné 
udržovat záznamy o všech prohlídkách, 
testech, údržbě a kalibracích – zvláště 
o opravách zařízení po poruše. Obvykle 
se používají papírové záznamy, ale jejich 
pořizování je drahé a práce s nimi obtíž-
ná. V moderní výrobě je proto dávána 
přednost digitálním záznamům s elek-
tronickým podpisem. Schopnost vytvá-
řet a ukládat elektronické záznamy je pro 
moderní systémy správy výrobních pro-
středků ve farmaceutické výrobě důleži-
tým a perspektivním tématem. 
Další podrobnosti o akci včetně přihláš-

ky zájemci najdou na webové stránce www.
arcweb.com.
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Osmý ročník konference Automatizace, 
regulace a procesy (ARaP 2012) se konal  
20. a 21. listopadu 2012 v konferenčním sále 
Fakulty strojní ČVUT v Praze.

Zdůrazněným tématem konference letos 
byly bezdrátové komunikace v průmyslo-
vé automatizaci. Přednášeli o nich odborní-
ci z praxe, ale i z akademické sféry. Obec-
ně o bezdrátových komunikacích hovořili 
Vladimír Ševčík z firmy Siemens nebo Ma-
rek Kafka z Emerson Process Management. 
Přednáška Mariána Zajíčka z firmy Festo byla 
věnována sběrnici IO-Link, používané v zá-
kladních úrovních automatizačních systémů. 
Další přednášky se zabývaly specifickými 
obory: Dobromil Nenutil z firmy Unicon-
trols hovořil o použití bezdrátových komu-
nikací v drážním prostředí, Milan Tajovský 
z téže firmy o dálkovém přenosu dat v ply-
nárenské distribuční síti RWE ČR. Zajíma-
vé byly také přednášky hostů ze Slovenska: 
prof. Dušana Šimšíka z Technické univerzi-
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ty v Košicích o bezdrátových komunikacích 
v pohyblivém mechatronickém zařízení nebo 
doc. Jaroslava Šeminského, také z TU v Ko-
šicích, o bezdrátových mobilních zařízeních 
s funkcí zpracování obrazu.

Novinkou a hlavním lákadlem 
konference byly dvě přednášky za-
hraničních hostů. Základní teze před-
nášky Event-based PID Control od 
prof. Antonia Visioliho již byly v ča-
sopise Automa zveřejněny jako po-
zvánka na konferenci (Automa, 2012, 
č. 11, str. 16 až 18). Druhou zahranič-
ní přednášku přednesl prof. Sebasti-
án Dormido a její téma bylo Funda-
mentals of Network Control Systems. 

Kompletní program konference, 
kde byla pozornost věnována nejen 
bezdrátovým komunikačním systé-
mům, ale také dalším technickým té-
matům a vzdělávání pro automatiza-
ci, je k dispozici na webové stránce 
www.arap.cz. Zde bude zveřejněna 

také informace o příštím, devátém ročníku. Zá-
jemci, kteří se zde zaregistrují, dostanou aktu-
ální informace též elektronickou poštou.
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Obr. 1. Přednáška prof. Antonia Visioliho Event-based 
PID Control


