
Propojený  
důl
Řešení společnosti Rockwell Automation®  
pro těžební průmysl



SVĚT PROCHÁZÍ NEUVĚŘITELNÝMI ZMĚNAMI, 
které vyžadují řešení náročná na různorodé zdroje. 
Celková populace roste a přesouvá se do městských 
oblastí. Střední třída se rozrůstá, vývoj infrastruktury 
se zintenzivňuje a její růst vyžaduje další zdroje. Kovy, 
jako je například železo, měď, hliník a nikl, jsou stále 
více nezbytným předpokladem takového rozvoje. To 
celé doprovází snaha o menší uhlíkovou stopu, která 
například vedla k raketovému rozvoji elektromobilů 
– a tím také k těžbě lithia, hořčíku, kobaltu a dalších 
minerálů, které se používají při výrobě baterií. Podobně 
trh zaplavují větší a lepší akumulátory pro ukládání 
energie jako doplněk větrných, solárních a dalších 
čistých zdrojů energie.

Náš svět se nám mění před očima a tyto změny musejí 
být doprovázeny podporou těžebního průmyslu. 

Svět těžební  
průmysl potřebuje 
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NESTÁLOST TRHU 
JE NOVĚ ZCELA NORMÁLNÍ
I když existují prognózy zvýšené poptávky, těžební 
průmysl stále bojuje s mnoha výzvami. Nestálost 
trhu a s tím spojené nejistoty přímo dopadají 
na tento druh podnikání – to zvyšuje složitost 
dlouhodobého plánování pro nové projekty nebo 
modernizaci stávajících pracovišť.

Neustále se měnící legislativní požadavky udržují 
těžební společnosti ve střehu. A to nemluvíme 
o konstantní potřebě uspokojovat akcionáře a 
udržovat partnerství se všemi zainteresovanými 
stranami s cílem zasloužit si společenskou 
podporu k těžební činnosti.

Optimalizace provozu a zařízení je kritickým 
faktorem. Překlenutí mezer v dovednostech 
pracovní síly a dopadu jejího měnícího se 
demografického složení je pro společnosti klíčové 
pro udržení provozuschopnosti.

Pokud se zaměříte na plánování a realizaci s 
cílem řešit tyto klíčové oblasti, budete schopni se 
vypořádat s mnoha výzvami.

Přestože existují faktory 
silně podporující tuto oblast 

trhu, nemá těžební průmysl 
na růžích ustláno.
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Více než 60 % celkového 
počtu pracovníků v těžebním 

průmyslu se může téměř 
výhradně zaměřit na údržbu 

nebo opravy zařízení v dolech.
Zdroj: Miningglobal.com

Těžba je svou podstatou složitou záležitostí. A stává se ještě 
složitější,  protože těžaři jsou nuceni dolovat hlouběji, aby získali 
přístup k rudám lepší kvality.

Těžební společnosti i nadále stojí před výzvou identifikovat efektivitu 
procesu, udržovat zařízení v provozuschopném stavu, efektivně 
využívat vodu a energie nebo zajišťovat bezpečnost pracovníků.

Řízení těchto proměnných je bytostně důležité pro zajištění trvalé 
ziskovosti a každá z nich samostatně může být pro těžební společnost 
likvidační, pokud dojde k zásadní chybě.

Provozní výzvy

• PROCESNÍ ÚČINNOST (obecně tlak na náklady, snížení kvality)

• NÁKLADY (údržba zařízení)

• PŘÍSTUP (efektivní využití pozemků, energie a vody)

• OCHRANA ZDRAVÍ A BEZPEČNOST PRÁCE

• DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
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Zdroj: Forbes; PwC; Chairman Jake Klein (Evolution Mining)

41%
mileniálů dává v práci  
přednost elektronické 

komunikaci.

Jak přitáhnout a udržet si  
novou generaci pracovníků
Těžební společnosti musí pracovat s rychle se měnící 
pracovní silou. Díky slábnoucímu zájmu o práci v těžařství 
a boomu technologických znalostí se těžební společnosti 
musí snažit, aby dokázaly přitáhnou, vyškolit a udržet si 
ty nejlepší talenty.

Výzva pracoviště 

nově příchozích studentů těžební techniky na University 
of NSW v roce 2017 – to je nejnižší číslo za 40 let

75%
pracovní síly  

budou v roce 2025  
mileniálové.
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DIGITÁLNÍ TRANSFORMACE POSKYTUJE VELKOU PŘÍLEŽITOST k řešení výzev 
těžebního průmyslu. Plánovaná realizovaná hodnota plynoucí z digitální transformace 
mezi lety 2016 až 2025 může podle World Economic Forum dosáhnout hodnoty 320 miliard 
USD. V průmyslu panuje rozsáhlý konsenzus, že digitální technologie jsou klíčem k lepší 
funkčnosti dolů. Nicméně v cestě skutečné digitální transformaci samozřejmě stojí 
mnoho výzev. Bez zavedení přehledné strategie, která by zahrnovala obchodní případ a 
očekávanou návratnost investice, mnoho společností do projektu skočí po hlavě, aniž 
by mělo představu, čeho vlastně chtějí dosáhnout. Některé společnosti se nemohou 
rozvíjet v důsledku své stávající technologické infrastruktury nebo proto, že pracovní síla 
nemá dovednosti potřebné k přizpůsobení se změnám. Nebo možná změny spočívají ve 
vnitrofiremní kultuře, financování či schopnosti udržovat krok s měnící se technologií.

Pravdou je, že 85 % projektů v oblasti velkých dat se v dnešní době nezdaří v důsledku 
jedné nebo několika těchto výzev.* Ale vždy je možné tyto výzvy očekávat a překonat, a 
pokračovat tak v cestě za digitální transformací.

*Zdroj: Gartner

Příležitosti  
digitální 

transformace
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Proč společnost Rockwell Automation?
Vaše cesta za realizací propojeného dolu je jedinečná. Společnost Rockwell Automation 
má schopnosti a zkušenosti Vás podpořit v digitální transformaci, bez ohledu na to, ve 
které fázi se nacházíte. Naši lidé a naše partnerství jsou středobodem toho, co nabízíme:

Odborné znalosti v těžbě, 
IT a automatizaci, které 

očekáváte

Bezkonkurenční 
 síť partnerů

Technologický lídr v procesním 
řízení a analytice
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Společnost Rockwell Automation® pomáhá těžebním společnostem naplánovat jejich 
digitální transformaci od začátku až do konce. Správné plánování a management 
projektů umožňují identifikovat výzvy a řešit je v raných fázích projektu – předtím, než 
by mohlo dojít k jeho potenciálnímu narušení. Dodržení projektového plánu zaručuje 
dodržení rozpočtu digitální transformace a jejího načasování.

JAK PŘEKONÁME TYTO VÝZVY?
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1. HODNOCENÍ 
Vyhodnocení a porozumění stavu vašeho dolu.

2. STRATEGIE 
Vytvoření další vize toho, čeho byste digitální transformací chtěli dosáhnout.

3. IDENTIFIKACE PŘÍLEŽITOSTI 
Vypracování seznamu současných problémů, potenciálních řešení a souvisejících technologií, které 
vám mohou pomoci udržet směr cesty.

4. DOKUMENTACE 
Navržení obchodního případu a definování rychlých úspěchů a návratnosti investice, které očekáváte.

5. ZÁVAZEK 
Výběr případů a definování cílů, týmů a partnerů, kteří vám pomohou na této cestě.

6. PILOTNÍ PROJEKT 
Testování a vyhodnocení výsledků prostřednictvím počátečních fází implementace.

7. MĚŘÍTKO 
Znásobení a změna měřítka úspěchů, které pozorujete v cílové oblasti.

8. PŘEZKOUMÁNÍ 
Revidování projektu a vyhodnocení výsledků na základě počátečních cílů projektu.

Propojený důl
Str. 2

Zvýšení provozní  
efektivity
Str. 12

Transparentnost procesu  
od těžby po prodej 
Str. 18

Modernizujte a podpořte  
svou pracovní sílu
Str. 23

Projektujte, budujte a 
modernizujte s jistotou
Str. 26



Integrované systémy a škálovatelná 
analytika umožňují přehlednost a 
transparentnost celého procesu od 
samotné těžby po prodej a podporují lepší 
rozhodování.

Propojený důl
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Propojený důl
Architektura mezi koncovými body a systémová integrace

Podnikové a  
obchodní aplikace

Simulace 
dodavatelského 

řetězce 

Optimalizace 
procesů 

Výkonnost 
prostředků 

Aplikace a systémy nezávislých 
dodavatelů

Brány IoT Integrované procesní řízení a napájení

Platforma IoT / analytika  
a vizualizace

Vzdálené monitorování

ERP
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11

Reálné zařízení

Digitální dvojče

Propojený důl
KONCEPT DIGITÁLNÍHO DVOJČETE 

Možnost optimalizace provozního i investičního 
rozpočtu 

Mechanický CAD

Simulace procesu

Virtuální uvádění do provozu

Virtuální provoz

Elektrický CAD

Matematické modelování

Mobilita

Školení operátorů

VLASTNOSTI DIGITÁLNÍHO DVOJČETE

VÝHODY DIGITÁLNÍHO DVOJČETE

Lepší prototypování 
Snadná konstrukce a výroba  
nové generace zařízení 
s maximální jistotou.

Virtuální uvádění do provozu 
Konstrukce, testování, validace 
a oživování systémů předtím, než 
jsou uvedeny do ostrého provozu.

Validace strategií 
Optimalizace výrobní propustnosti 
jednoduchou 3D simulací komplexních 
dynamických procesů v reálném čase.

Školení operátorů 
Snížení rizika a zlepšení provozu 
vyškolením pracovní síly v 
bezpečném virtuálním prostředí.
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Testované a validované architektury a 
vyhrazené funkce pro těžební operace 
vám pomohou maximálně využít vaše 
procesy a zařízení a zlepšit celkovou 
produktivitu.

Zvýšení  
provozní efektivity

12
Propojený důl
Str. 2

Zvýšení provozní  
efektivity
Str. 12

Transparentnost procesu  
od těžby po prodej 
Str. 18

Modernizujte a podpořte  
svou pracovní sílu
Str. 23

Projektujte, budujte a 
modernizujte s jistotou
Str. 26



DŮL 
TĚŽEBNÍ ZAŘÍZENÍ
Funkční analytika  
pro mobilní zařízení

Spolehlivost zařízení je závislá na pohonném 
systému - při vzdáleném monitorování a dostupné 
diagnostice můžete sledovat chování svého 
zařízení z kteréhokoliv místa. Nabízíme vysoce 
výkonné frekvenční měniče pro rypadla, včetně 
technologie pro extrémní podmínky a vysokou 
dostupnost, sběr dat a telemetrii.

DŮL 
AUTOMATIZACE DRTIČE
Zlepšené ovládání a monitorování  
pro drtiče

Integrací procesního řízení a řízení motorů můžete 
ze svého zařízení získat maximum – snížení 
mechanického zatížení, které vede ke snížení 
výskytu poruch, snížení nákladů na údržbu – to vše 
při maximalizaci výkonnosti, udržení konzistence 
výroby a úspoře energie.
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DŮLNÍ ÚPRAVNA 
DRCENÍ A KONCENTRACE
Řešení, která pomáhají splnit cíle vaší 
společnosti.

Integrovaný řídicí systém snižuje technická rizika 
a snáze se ovládá, udržuje a modifikuje a nabízí 
sjednocený pohled na typické oblasti důlních 
úpraven. Jednoduchá integrace mezi kritickými 
oblastmi vašeho závodu umožňuje propojit 
procesní řízení, diskrétní řízení, řízení energie, 
informací a bezpečnosti do jedné celopodnikové 
infrastruktury. To umožňuje dosáhnout 
integrovaného prostředí pro konfiguraci, provoz a 
údržbu.

DŮLNÍ ÚPRAVNA 
RAFINACE KOVŮ 
A PYROMETALURGIE
Vysoce výkonné systémy pro procesně a 
energeticky náročné aplikace

Systém PlantPAx® poskytuje moderní přístup k 
distribuovanému řízení pro použití při rafinaci kovů. 
DCS systém s otevřenými standardy a vysokou 
dostupností znamená vyšší pružnost a účinnost 
pro složité a rozsáhlé aplikace zpracování kovů, a 
také redundanci mezi systémy v rámci integrované 
architektury.
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DŮLNÍ ÚPRAVNA 
VYHRAZENÉ APLIKACE 
PRO ŘÍZENÍ PROCESU TĚŽBY
Standardizovaná metodologie a 
funkce pro řízení těžby

Standardizovaná metodologie a předem připravený 
obsah pro řízení, monitorování, vizualizaci, 
alarmy a hlášení umožňují znásobení testovaných 
a validovaných nejlepších postupů na všech 
pracovištích. Knihovny a pokročilé funkce byly 
vyvinuty specificky pro těžební průmysl.

DŮLNÍ ÚPRAVNA 
POKROČILÉ 
PROCESNÍ ŘÍZENÍ
Snižuje variabilitu a stabilizuje komplexní procesy

Modelové prediktivní řízení (MPC) optimalizuje složité 
procesy, poskytuje větší propustnost výroby, lepší 
výtěžnost a stabilitu při současné minimalizaci 
spotřeby energie a chemických činidel.

15
Propojený důl
Str. 2

Zvýšení provozní  
efektivity
Str. 12

Transparentnost procesu  
od těžby po prodej 
Str. 18

Modernizujte a podpořte  
svou pracovní sílu
Str. 23

Projektujte, budujte a 
modernizujte s jistotou
Str. 26



MANIPULACE S MATERIÁLEM 
DOPRAVNÍKY A REKULTIVAČNÍ  
STOHOVACÍ DOPRAVNÍKY
Připojené stroje a zařízení jsou schopné 
poskytovat v reálném čase informace o 
výkonnosti a provozní data.

Nižší inženýrské náklady, zlepšená účinnost 
strojů a snížené náklady na údržbu díky využití 
integrovaných architektur pro dopravníkové 
systémy a rekultivační stohovací dopravníky s 
dálkovým monitorováním z jakéhokoliv místa a 
to kdykoliv.

MANIPULACE S MATERIÁLEM 
ZDVIHÁNÍ
Produktivita a bezpečnost při zdvihání 
mohou být kritickou součástí podzemních 
dolů, což vyžaduje řešení, která zohledňují 
produktivitu bez ohrožení bezpečnosti.

Kombinace automatizace, bezpečnostních řešení a 
inteligentního řízení motorů poskytuje bezpečnější, 
spolehlivější a vysoce funkční zdvihací systémy.

Máme vytvořena partnerství se špičkovými 
dodavateli mechanických zařízení, abychom vám 
dokázali nabídnout ta nejlepší řešení pro zdvihání.
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SLUŽBY 
ELEKTRIFIKACE DOLU
Inteligentní výkon v kompaktním balení; 
jeden dodavatel, jedno páteřní řešení

Snižte prostoje a zlepšete bezpečnost 
integrováním procesních řízení s rozvodem 
energie, automatizací rozvoden a správou 
motorů.

SLUŽBY 
PODPŮRNÉ OBLASTI
Zlepšení procesů na celém důlním 
pracovišti

Poskytujeme řešení a integrované architektury 
na podporu takových oblastí, jako jsou 
ventilace, kompresorové systémy, čerpací 
systémy, telemetrie vody a správa paliva pro 
těžební průmysl.
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Když shromáždíte, agregujete a analyzujete 
data v celém provozu, můžete sledovat trendy a 
vzájemné souvislosti, kterých byste si nevšimli, 
pokud by byla data jenom zaznamenaná. S tímto 
typem informací můžete dělat mnohem lepší 
informovaná rozhodnutí.

Transparentnost celého 
procesu od těžby 
po prodej umožňuje 
provádět lepší 
obchodní rozhodnutí
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JEDNA ZÁSADNÍ VÝZVA, které čelí těžební 
společnosti, jsou nepropojené a nevyužité informace. 
Je to neustálý boj o nalezení cest, jak agregovat 
informace a uvést je do kontextu v různých oblastech 
podnikání, a umožnit tak lepší, holistické rozhodování.

FactoryTalk® InnovationSuite, vytvořen ve spolupráci 
se společností PTC, umožňuje sběr dat, jejich 
agregaci a uvedení kontextu tak, abyste mohli 
podniknout potřebná opatření. Nabízí také výkonné 
vizualizační nástroje, které data oživí a umožní lepší 
rozhodování.

Síla analytických 
nástrojů 
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20

Integrace mezi dolem a trhem
Naše řešení FactoryTalk® umožňuje těžebním společnostem shromažďovat data téměř 
z libovolných zdrojů v podniku a rychle vytvářet aplikace a nástroje pro rozhodování.

Správa 
dodavatelského 

řetězce 

Integrovaná 
analytika

Historizace

Důlní technické 
aplikace

Aplikace  
nezávislých 
dodavatelů

Metriky / klíčové ukazatele výkonu (KPI)

Prostoje

Celková efektivita zařízení

Inventář

Kvalita

Analytická platforma

Vizualizační 
konsolidace

Vzdálené monitorování

Operátorské rozhraní
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Nejdůležitější  
data na 
dosah ruky 

Integrace informací  
z libovolného zdroje

Sledování výroby 
 a inventáře

Srovnávací testování různých  
dolů a provozů

Uvedení informací do kontextu a zobrazení ukazatelů KPI 
(celková efektivita zařízení, prostoje, spotřeba energie a vody)

Vytvoření výkonných kombinací s libovolnými 
relevantními informacemi pro podnikání
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Dodavatelské řetězce těžebního průmyslu jsou složitou součástí 
pohybu materiálu i procesů a existuje několik potenciálních kombinací 
pohybu materiálů v hodnotovém řetězci – extrakce, přeprava, 
skladování, zpracování, železnice a přístavy.

Simulační nástroje mohou pomoci těžebním společnostem analyzovat 
potenciální změny jejich provozů i dodavatelských řetězců nebo integrovat 
dopad externích faktorů, jako jsou počasí, požadavky trhu a ceny komodit.

Naše řešení Arena® umožňuje diskrétní modelování, což je proces 
popisu chování složitého systému jako řady dobře definovaných 
jednotlivých událostí. To dobře funguje v jakýchkoliv procesech, 
kde existuje variabilita, omezené zdroje nebo složité interakce mezi 
procesy.

Simulace diskrétních událostí umožňují uživateli analyzovat chování 
procesu nebo systémů v průběhu času. Uživatelé mohou klást otázky 
„proč“ nebo „co kdyby“ a testovat návrhy anebo změny procesů a 
systému bez finančních dopadů.

Simulace 
dodavatelského 
řetězce 
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Nové technologie rozšiřují možnosti 
člověka. Integrování těchto technologií 
do vašeho pracovního dne může usnadnit 
přesun pracovních sil, zvýšit produktivitu, 
podpořit spolupráci a zajistit bezpečnější, 
atraktivnější prostředí pro všechny 
zaměstnance.

Modernizujte a 
podpořte svou 
pracovní sílu
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Naše řešení mobility rozšiřují 
možnosti vizualizace a 

schopnosti rozhodování v 
reálném čase.

BEZPEČNOST A EFEKTIVITA PRACOVNÍKŮ 
MOBILNÍ INFORMACE V 
REÁLNÉM ČASE
Svou povahou jsou důlní operace geograficky 
značně rozsáhlé. Terénní pracovníci často obsluhují 
a udržují zařízení bez přímé znalosti toho, jak si 
specifická součást zařízení vede. Tento nedostatek 
přehlednosti a informací může snížit produktivitu a 
vést k nebezpečnému provozu.

Naše řešení mobility rozšiřují možnosti vizualizace 
a schopnosti rozhodování v reálném čase pro 
vzdálené uživatele pracující s webovými prohlížeči 
v mobilních zařízeních. S přístupem na vyžádání v 
reálném čase z jakéhokoliv místa těží každý člen 
týmu z této přehlednosti o důlním provozu.

57%
vyšší produktivita /  

efektivita zaměstnanců 
díky mobilním  
technologiím

Zdroj: Motorola / mobientech.com
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BEZPEČNOST A EFEKTIVITA PRACOVNÍKŮ 
ROZŠÍŘENÁ REALITA (AR)
Díky promítnutí digitální informace na skutečné 
objekty nebo zařízení obdrží personál informace 
v reálném čase a v kontextu skutečného procesu. 
Tato technologie pomáhá těžebním společnostem 
umožnit vzdáleným odborníkům poskytovat rady o 
údržbě zařízení a posílit proces školení k vytvoření 
přizpůsobených a snadno zapamatovatelných 
pokynů pro nové pracovníky.

VÝSLEDKY MŮŽETE VIDĚT

• Lepší produktivita zaměstnanců

• Bezpečnější provoz

• Vzdálená spolupráce

• Odborná rada

51%
respondentů uvedla, že jejich 
společnost již zaznamenala 

měřitelnou návratnost investice,  
když došlo na používání AR pro  

školení / přenos znalostí na  
zaměstnance

Zdroj: PTC / IDC
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Nové projekty a modernizace mohou být 
riskantní. Snižte riziko nadměrných výdajů a 
prodlev lepším plánováním, menším počtem 
dodavatelů a otestovanou metodologií a 
architekturou projektu.

Projektujte, budujte  
a modernizujte  
s jistotou 
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27

Životní cyklus podpory projektů
Snižování rizik a vytváření hodnot během celého životního cyklu výroby

• Studie 
proveditelnosti

• Koncepční návrh

• Konzultační služby

• Připravenost 
pracovníků

• Informace, 
řízení, funkčnost, 
bezpečnost

• Optimalizace procesů

• Přístrojové vybavení

• Elektro vybavení

• Sestavy zařízení

• Projekce a 
implementace

• Výstavba, výroba

• Testování (FAT)

• Školení

• Síť a zabezpečení

• Správa instalace

• Spuštění / uvádění do 
provozu

• Školení

• Dokumentace

• Správa součástí

• Vzdálené 
monitorování systémů

• Servisní smlouvy

• Technické řešení na 
místě

• Správa výrobních 
prostředků

• Spolehlivost

• Systémové audity

• Snížení rizik 
zastaralosti

• Upgrade hardwaru / 
softwaru

• Migrace DCS 
systémů, řízení a 
bezpečnosti

Studie 
proveditelnosti 
a koncepce

Technické 
řešení a 
návrhy

Projekce a 
inženýrink

Instalace a 
uvedení do 
provozu

Provoz a  
údržba

Upgrade a  
migrace
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Kybernetická 
bezpečnost
Řešení a služby

VALIDOVANÁ ŘEŠENÍ A ARCHITEKTURY
Naše architektura tvořená sadou ověřených řešení společností Cisco® a Rockwell 
Automation® má testovanou výkonnost, dostupnost, opakovatelnost, škálovatelnost 
a zabezpečení. To znamená, že získáte rychlý a vyzkoušený přístup k vybudování sítě 
„připravené na budoucnost“.

SLUŽBY KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI
Můžeme poskytnout služby celého životního cyklu zaměřené na průmyslové 
zabezpečení - od posouzení až po implementaci reakčního plánu. Naši odborníci 
rozumí tomu, jak bezpečně propojit informační technologie (IT) a provozní 
technologie (OT), jak pomoci zabezpečit infrastrukturu, chránit prostředky a udržovat 
dostupnost sítě.

28
Propojený důl
Str. 2

Zvýšení provozní  
efektivity
Str. 12

Transparentnost procesu  
od těžby po prodej 
Str. 18

Modernizujte a podpořte  
svou pracovní sílu
Str. 23

Projektujte, budujte a 
modernizujte s jistotou
Str. 26



29

IDENTIFIKOVAT A CHRÁNIT DETEKOVAT REAGOVAT A OBNOVIT

Služby správy výrobních prostředků Detekce hrozeb v reálném čase Řešení zálohování a obnovení

Posouzení zranitelnosti a rizik Služby vzdáleného monitorování a správy

Správa a reakční plán pro incidenty

Služby plánování reakce na incidenty a obnovy po haváriích

Kvalifikovaná správa softwarových oprav

Zavedení opatření  
průmyslového zabezpečení

Zabezpečené zóny průmyslových 
řídicích systémů a segmentace IDMX

PŘED BĚHEM PO

Proaktivní přístup  
k průmyslové kybernetické bezpečnosti
Spojité prostředí při útoku

VYBUDUJTE ZABEZPEČENOU, ROBUSTNÍ, NA BUDOUCNOST PŘIPRAVENOU SÍŤ PRO VÁŠ PROPOJENÝ DŮL

Holistický přístup, díky kterému vám pomáháme navrhovat, nasazovat a spravovat síťovou infrastrukturu.

Posouzení Návrh Implementace Validace Monitorování
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