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04 Vstupte s námi do světa 
digitalizace
Ve dnech 15. až 18. března 
se na brněnském výstavišti koná 
již 24. ročník mezinárodního 
veletrhu AMPER. Zúčastní se i spo-
lečnost Siemens, která v pavilonu P
představí svou vizi digitalizace 
průmyslové výroby a ucelené 
portfolio výrobků a řešení pro 
průmyslovou automatizaci 
a techniku pohonů.

16 Čistírny pro třetí tisíciletí
Čistírny odpadních vod většinou nebý-
vají stavby, které by příliš přitahovaly
zájem veřejnosti. Ty od společnosti
Environment Commerce CZ ale před-
stavují výjimku. Jejich kruhové budovy
připomínající okrasné skleníky v sobě
totiž skrývají pokročilou technologii 
s plně automatickým provozem řízeným
systémem Siemens.

18 Jak prodloužit život strojům
Jednotlivé komponenty výrobních
linek a strojů mají různou životnost.
Zatímco mechanické části mohou 
být v dobré kondici relativně dlouho, 
technologické vybavení stárne rychleji,
což s sebou přináší riziko možných
poruch a havárií. Ideálním řešením, 
jak získat nejnovější technologii 
a přitom ušetřit, je provést moder-
nizaci stávajícího zařízení, neboli
retrofit.

24 Milion pro mladé vědce
Objev nové látky zvané Bambusuril,
software pro výpočet velkých soustav
klíčů a zámků CyberCalc nebo nové
funkcionalizované nukleové kyseliny
pro aplikaci v chemické biologii. 
To je jen stručný výčet vědeckých
prací, jejichž názvy zazněly během
únorového vyhlašování 18. ročníku
Cen Wernera von Siemense na slav-
nostním večeru v Betlémské kapli.
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Editorial

nová éra průmyslové revoluce s názvem Průmysl 4.0 již klepe na dveře. Doba, kdy inteli-
gentní továrny budou samy řídit svůj provoz a optimalizovat výrobu pomocí internetu 
věcí, není tak vzdálená, jak by se mohlo zdát. Řada prvků, které budou k plnému nástupu
Průmyslu 4.0 zapotřebí, je v portfoliu produktů a řešení společnosti Siemens k dispozici 
již dnes. 

Doporučuji vám proto navštívit náš stánek na veletrhu AMPER 2016 v Brně a nahlédnout
do budoucnosti, která je díky postupující digitalizaci na dosah ruky. Tomu odpovídá 
i motto stánku pro letošní rok: „Vstupte s námi do světa digitalizace“.

A proč byste se měli seznámit s budoucností průmyslu právě se společností Siemens? 
Protože již posledních 15 let systematicky rozšiřujeme a budujeme portfolio našich 
produktů v rámci softwarových řešení pro digitální podnik, aby naši zákazníci měli vše
potřebné z jednoho zdroje. A také proto, že věříme, že naše odborné znalosti a řešení
poskytnou výrobním společnostem ty pravé nástroje, které jim umožní dosáhnout
flexibilnějších a rychlejších procesů s přidanou hodnotou.

Na veletrhu AMPER však naleznete i novinky z reálného světa, konkrétně inovace společ-
nosti Siemens v oblasti energetiky, automatizace, technologie pohonů i servisních služeb.
Představíme vám novinky v oblasti řídicích systémů, vzdálených ovládacích stanic, mobil-
ních ovládacích panelů či modulárních napájecích systémů, identifikace, spínací techniky 
a mnoho dalších řešení integrovaných do jednotného inženýrského prostředí TIA Portal. 

V neposlední řadě zde můžete potkat i své digitální dvojče. 
Těšíme se na vás v reálném digitálním světě.  

Wolfgang Weissler
Ředitel průmyslových divizí Digital Factory & Process Industries and Drives
Siemens, s. r. o.

Vážení čtenáři,

„Pomůžeme vám 
docílit flexibilnějších 
a rychlejších procesů 
s přidanou hodnotou.“



Siemens na veletrhu AMPER 2016: 

Vstupte s námi 
do světa digitalizace
Společnost Siemens nabízí řadu produktů a řešení pro tzv. „digitální podnik“ neboli dosažení 
maximální a komplexní digitalizace. Na letošním veletrhu AMPER představí několik inovací 
v oblasti automatizace a pohonů či průmyslového softwaru. Pod heslem „Vstupte s námi do světa
digitalizace“ nabídne tradičně v pavilonu P ucelený přehled rozsáhlého firemního portfolia.

v rámci digitálního podniku jsou plynule
propojeny nepřetržitým tokem dat – od
virtuálního návrhu produktu přes reálnou
výrobu až po servis.
Vzhledem k rostoucí individualizaci návrhů
jednotlivých výrobků tak Siemens zákazní-
kům pomáhá výrazně zlepšovat flexibilitu
výrobních procesů a zkrátit tím dobu pro

Letošní expozice společnosti Siemens
nabídne návštěvníkům příběh digitálního
portfolia průmyslových divizí Digital Factory
& Process Industries and Drives. Poprvé 
v historii společně s divizemi Energy Mana-
gement a Building Technologies představí
svou vizi digitalizace průmyslu, energetiky
a infrastruktury. 

Digitalní podnik krok za krokem
Průmyslové divize Digital Factory & Process
Industries and Drives představí řešení
a produkty zaměřené na budování tzv. digi-
tálního podniku (Digital Enterprise), který
zajišťuje digitální podporu všech procesů
s přidanou hodnotou po celou dobu život-
ního cyklu produktu a závodu. Veškeré kroky
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uvedení produktů na trh. Přední řešení 
pro automatizaci a rozsáhlé softwarové
portfolio, které se stále těsněji propojuje 
s digitalizací a které Siemens neustále rozši-
řuje, přináší zákazníkům nespočet výhod.
Díky němu mohou již dnes zákazníci inve-
stovat do řešení budoucí výroby pro
postupný přechod na Průmysl 4.0.
„S konkrétními řešeními a produkty letos
ukážeme, jak mohou zákazníci již dnes,
krůček po krůčku, využívat výhody digitali-
zace a začít s přechodem na Průmysl 4.0,
který přináší i současný trend digitalizace
průmyslové výroby,” uvedl Wolfgang 
Weissler, ředitel průmyslových divizí 
Digital Factory & Process Industries 
and Drives.
Základními kameny pro dosažení digitální
transformace a zavádění Průmyslu 4.0 jsou
integrované softwarové nástroje a systémy,
řešení pro průmyslovou komunikaci a zabez-
pečení a datové služby. Díky nim výrobní
podniky získají rychlejší a flexibilnější 
procesy s přidanou hodnotou, mohou se
konkrétněji zaměřit na individuální potřeby
zákazníků a rychleji reagovat na nové 
požadavky trhu. Snáze tak budou vytvářet

zcela nové obchodní modely. Přestože 
průmyslové firmy čelí v dílčích oblastech
svého působení různorodým nárokům, 
klíčové výzvy zůstávají pro všechny společ-
nosti stejné: jde hlavně o potřebu zkrátit
dobu pro uvedení na trh a zvýšit flexibilitu
a účinnost se zárukou ještě vyšší kvality.
Řešení, jak toho dosáhnout bude k vidění
právě na veletrhu AMPER 2016.

Vyšší flexibilita, kratší doba 
pro uvedení na trh
Pilířem digitálního podniku jsou ucelené
softwarové produkty a řešení umožňující
zadávání, výměnu a dokumentaci všech
relevantních dat a tím i digitalizaci celého
závodu v rámci integrovaného plánování.
Všechna potřebná data jsou k dispozici
centrálně a v reálném čase. To umožňuje
použít virtuální, identické digitální dvojče
vytvořené v průběhu plánování pro simulaci
a optimalizaci spuštění, provozu a údržby
závodu. „Přechod z ‚integrovaného pláno-
vání‘ na ‚integrovaný provoz‘ je pro
zákazníky ve zpracovatelském průmyslu
klíčovým krokem směrem k Průmyslu 4.0 
a představuje výrazné zvýšení rychlosti,
flexibility a efektivity.
Hlavními faktory jsou trvale vysoká kvalita
konečného produktu, nízká spotřeba ener-
gie a zdrojů spolu s co možná největší
variabilitou výroby. Tyto rozmanité a kom-
plexní potřeby vyžadují pečlivě promyšlený
a ucelený přístup, jako jsou např. integro-
vané systémy pohonů (Integrated Drive
Systems – IDS), které jsou samozřejmě 
také součastí expozice Siemens.

Služby zákazníkům
Na návštěvníky nečeká jen virtuální realita.
Na stánku se budou moci seznámit i s vysta-
venými produktovými novinkami a praktic-
kými ukázkami nejnovějších aplikací.
Oddělení Industry Services bude na vele-
trhu AMPER prezentovat možnosti v oblasti
retrofitů řídicích systémů a pohonů.

Návštěvníkům představí konkrétní příklad
retrofitu systému Simatic S5 na Simatic 
S7-1500 s ukázkou propojení obou
systémů, kdy technologii řídí ještě stávající
I/O Simatic S5, ale program již reálně běží 
v systému Simatic S7-1500. Díky této 
funkcionalitě tak lze provést všechny
potřebné testy ještě před odstávkou
původní technologie a demontáže S5, 
čímž se výrazně zkrátí doba potřebná 
pro odstávku výrobní linky nebo stroje.
Představeno bude také propojení nového
řídicího systému S7-1500 se systémem
Comos, přičemž návštěvníci veletrhu si
budou moci vyzkoušet možnosti tohoto
systému, konkrétně modulu pro údržbu 
a servis. Do systému Comos bude také
implementován nový rozváděč, takže
návštěvníci stánku se budou moci osobně
seznámit se základní funkcionalitou –
seznamem použitých komponent včetně
skladových zásob, servisní historií řídicího
systému, zálohami softwaru a projektové
dokumentace.

Venkovní expozice
Tradiční součástí prezentace Siemens na
veletrhu AMPER jsou také venkovní expozice,
které letos představí řešení dle konceptu
Průmysl 4.0. Jednou z venkovních expozic
je Profinet Truck, který představuje veškeré
komponenty a řešení Siemens pro průmy-
slovou automatizaci a komunikaci vedenou
po síti Profinet. Tato řešení umožňují vyšší
flexibilitu, efektivitu a výkon v průmyslové
komunikaci.
Druhá venkovní expozice IDS Truck návštěv-
níkům představí nejnovější integrovaný
systém pohonů Siemens.

Čeká na vás vaše digitální dvojče
Jako pozornost pro návštěvníky stánku 
Siemens je připraven speciální fotokoutek,
kde díky softwaru pro návrh a virtuální
zprovoznění mohou potkat své digitální
dvojče. 
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»S konkrétními řešeními a produkty 
letos ukážeme, jak mohou zákazníci 
již dnes, krůček po krůčku, využívat
výhody digitalizace a začít s přechodem
na Průmysl 4.0, který přináší i současný
trend digitalizace průmyslové výroby.«
Wolfgang Weissler, ředitel průmyslových divizí 
Digital Factory & Process Industries and Drives, Siemens ČR
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Siemens na veletrhu AMPER 2016: 

Produktové novinky 
z oblasti automatizace 
a techniky pohonů
Na veletrhu AMPER 2016 bude společnost Siemens vystavovat největší novinky ze svého 
produktového portfolia a tři z nich budou dokonce soutěžit o cenu Zlatý AMPER 2016. 
Na stánku budou k vidění novinky z oblasti automatizace a techniky pohonů.

v odvětvích zpracování a úpravy čisté 
i odpadní vody, v zemědělství nebo 
pro sledování majetku. Toto zařízení 
lze používat například i pro detekci 
netěsností či pro sledování čerpacích 
stanic nebo zařízení pro zásobování 
vodou, kde může měřit úrovně plnění 
v nádržích a silech, či pro zavlažovací
systémy v zemědělství. Robustní prove-
dení umožňuje použití v těch nejnároč-
nějších provozních podmínkách od -40 
do +70 °C. Doplňkové pouzdro s krytím
IP68 zajišťuje spolehlivý provoz i v případě
povodní.

Sitop PSU8600
Dalším adeptem na Zlatý AMPER je napá-
jecí systém Sitop PSU8600 a jeho nové
základní jednotky, vyrovnávací moduly 
a nové funkce. Vyrovnávací moduly 
se zatěžovacím proudem 40 A mohou 
v případě výpadku zajistit napájení až po
dobu 20 sekund. Pokud se připojí čtvrtý
rozšiřující modul (CNX8600), nabídne
napájecí zdroj až 20 výstupů, které lze
nastavit v rozmezí napětí od 5 do 28 V. 
Pro speciální napětí tak uživatelé nepo-
třebují žádné další externí zdroje napájení.
Čtyřicetiampérové základní jednotky jsou
nyní k dostání i s jediným výstupem, 
k tomu Siemens rovněž nabízí dvě 
kompaktní základní jednotky o 20 A. 
První verze je široká 80 mm a obsahuje
jediný výstup, druhá měří na šířku 
100 mm a nabízí čtyři výstupy, každý 
po 5 A. Pomocí spínače si uživatelé mohou
jednoduše spustit integrovaný webový 
server a odečítat údaje o napájení pro-
střednictvím mobilních zařízení, jako jsou
chytré telefony, což zrychluje spuštění
celého zařízení. 

Simatic RTU3030C
O cenu Zlatý AMPER soutěží nový přírůstek
do řady vzdáleně ovládaných stanic RTU
(Remote Terminal Unit) – model Simatic
RTU3030C. Kompaktní modul se vyzna-
čuje vysoce energeticky úsporným pro-
vedením. Stanici lze používat pro moni-
torování míst měření ve velmi rozlehlých
instalacích, přičemž není závislá na míst-
ním zdroji napájení ani na kabelové

komunikační infrastruktuře. Uživatelé
mohou využívat výhod bezdrátového 
přístupu k získávání hlavních procesních
údajů, jako je měření hladiny, průtoku, 
teploty či tlaku ze vzdálených míst distri-
buovaného měření.
Jednotka RTU pracuje zcela nezávisle díky
možnosti napájení z baterií či solárního
článku, což umožňuje její flexibilní použití 
v celé řadě nových aplikací, typicky pak 

Simatic RTU3030C
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Díky dvěma novým vyrovnávacím modu-
lům BUF8600, postaveným na velkokapa-
citních dvouvrstvých kondenzátorech 
UltraCap, dokáže systém mnohem déle
překlenout případné výpadky proudu. 
V případě zátěžového proudu 24 V a 40 A 
a 60 mm vyrovnávacího modulu to jsou 
4 sekundy, zatímco pro provedení 125 mm
to může být až 10 sekund. Při menších
zátěžových proudech se tato doba logicky
prodlužuje. Do propojeného systému lze
připojit až dva vyrovnávací moduly i jejich
kombinaci. V případě 10 A je tak možné
zálohovat proud až po dobu 80 sekund, 
což obvykle postačí k bezpečnému vypnutí
počítače. 

Simatic HMI KTP700F
Simatic HMI KTP700F patří do nové gene-
race mobilních ovládacích panelů společ-
nosti Siemens. Nabízí větší výkonnost, 
variabilitu, komfort obsluhy a kvalitu. 
Panel s kabelovým připojením se vyzna-
čuje vysoce kvalitní 7" obrazovkou s pomě-
rem stran 16:9 a zobrazením 16 milionů
barev. Panel je odolný proti prachu, che-
mikáliím a rozstřikující se vodě. Ovládat 
lze klávesnicí i dotykem na obrazovce. 
Do automatizačního systému se začleňuje 
prostřednictvím sběrnice Profinet a konfi-
guruje se v prostředí TIA Portal. U tlačítka
pro nouzové zastavení je zcela nově pojata
funkce jeho podsvětlení, které je aktivní jen
tehdy, když je panel zapojen do bezpeč-

nostního obvodu. Třístavové potvrzovací
tlačítko na rukojeti panelu má nyní dva 
zřetelně patrné body hmatové odezvy. Také
tento produkt soutěží o Zlatý AMPER 2016.

SINAMICS Perfect Harmony GH150
Siemens představí mimo jiné vysokonapě-
ťový měnič na bázi nízkonapěťových buněk
SINAMICS Perfect Harmony GH150. 

Topologie tohoto pohonu umožňuje precizní
škálování pro velký rozsah napětí a výstupní-
ho výkonu. Modulární konstrukce a schop-
nost bypassovat jakoukoli buňku během
provozu při zachování plného výstupního
napětí maximálně zvyšuje provozní dostup-
nost. Díky oddělitelnému transformátoru je
navíc vysoce flexibilní a vzhledem k téměř
sinusovému výstupu proudu a napětí je
vůči motorům velmi šetrný. Typickou oblastí
využití pohonu jsou kompresory, čerpadla 
a ventilátory ve všech průmyslových odvět-
vích s vysokým nárokem na provozní dos-
tupnost. Pro svou odolnost vůči nestabilitě
napájecího napětí se uplatní také v energe-
tice, hodí se do nových aplikací i jako doda-
tečné vybavení starých motorů měniči.

Rozšířený servosystém Sinamics V90
Další novinkou prezentovanou na veletrhu
je základní provedení servosystému, který
se skládá z měniče Sinamics V90 a servo-
motoru Simotics S-1FL6. Kromě 400V 
verze s velkým momentem setrvačnosti 
(HI – High Inertia) jsou nyní součástí
základního servosystému i 230V měniče 
a motory s menší osovou výškou a menším
momentem setrvačnosti (LI – Low Inertia).
Měniče o napětí 230 V jsou až o 25 procent
menší než 400V verze. V nabídce je celkem
osm velikostí měničů a sedm různých oso-
vých výšek motorů s výkonem od 0,05 
do 7,0 kW. Provozní náklady dále snižují

Sitop PSU8600

HMI panel KTP700F

DALŠÍ PRODUKTOVÉ NOVINKY 
NAJDETE NA STRANÁCH 20-21.

funkce, jako jsou např. polohování pomocí
sledu impulzů, spojení USS/Modbus, interní
polohovací regulátor nebo řízení rychlosti 
a točivého momentu. Součástí standard-
ního vybavení se stal brzdný rezistor. 
K dispozici je pulzní vstup do 1 MHz 
s podporou absolutních snímačů polohy 
s dvacetibitovým rozlišením.

Motory Simotics v účinnost IE4
Novinkou z oblasti energeticky úsporné
budoucnosti společnosti Siemens je nabídka
nízkonapěťových asynchronních motorů
Simotics v zatím nejvyšší třídě účinnosti.
Motory řady Simotics GP a Simotics SD 
v třídě účinnosti IE4 charakterizují nízké
ztráty a vysoká účinnost, která je až 
o 14 procent vyšší než u motorů třídy IE1. 
Díky platformě 1LE1 jsou vysoce účinné
motory třídy IE4 dostupné buď s hliníkovou
kostrou (Simotics General Purpose) a roz-
sahem výkonu od 2,2 do 18 kW, nebo 
s litinovou kostrou (Simotics Severe Duty) 
a výkonem od 2,2 do 200 kW, a to ve dvou-
nebo čtyřpólovém provedení. Logicky tak
navazují na stávající řady motorů a provo-
zovatelé zařízení si nadále mohou libovolně
zvolit právě takové provedení kostry, které
vyhovuje dané aplikaci. 
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Pokročilá robotika patří mezi významné inovace, bez kterých 
si dnešní průmyslovou výrobu již téměř nedovedeme představit.
Podle Mezinárodní federace robotiky došlo mezi lety 2009 až 2013 
k nárůstu počtu průmyslových robotů o téměř 200 procent, 
vloni se pak jejich počet pohyboval okolo 1,7 milionu. 
Vývoj robotů a virtuální zprovoznění usnadní nástroje Digitální
továrny Siemens PLM Software.

Tradičně největším odběratelem robotiky 
je automobilový průmysl, vysoký stupeň
automatizace je pak zejména ve svařov-
nách karosérie a lakovnách. Nová generace
robotů však proniká i do dalších oblastí,
jako je montáž, obrábění, zakládání do CNC
strojů či lisů a logistika. Dle expertů na
robotiku ze společnosti ŠKODA AUTO bude
možné díky pokročilé robotice reagovat
nejen na nepříznivý demografický vývoj
v podobě stárnutí populace a na nedosta-
tek lidí ochotných pracovat ve směnném
provozu v práci v taktu, ale také zvýšit pro-
duktivitu, zlepšit kvalitu, přinést vyšší

spolehlivost, opakovatelnost a přesnost 
do citlivých montážních operací. 
Například ve výrobě převodovek v závodě
ve Vrchlabí, kde je vyžadována vysoká 
přesnost a čistota, byl již nasazen první
s člověkem spolupracující robot KUKA LBR
IIVA, který montuje písty volby rychlosti
v převodovce DQ200. 
Na roboty je také možné přenést zátěž při
manipulaci s hmotami v neergonomických

polohách, a chránit tak zdraví pracovníků 
a snížit riziko vzniku nemocí z povolání.
Významný je také ekonomický faktor, 
protože hodina práce robota může stát
v rozmezí 80 až 160 korun, což je méně,
než jaká je průměrná česká hodinová 
mzda v dělnické profesi.

Robot jako konkurenční výhoda
Druhým největším odběratelem průmys-
lové robotiky je elektrotechnický průmysl,
kde se v posledních pěti letech počet
robotů ztrojnásobil a v roce 2014 již před-
stavoval 21 procent celého robotického

trhu. Zejména elektrotechnický průmysl
nasazuje nové generace robotů spolupra-
cujících s lidmi.
Je zřejmé, že zavedení automatizace 
a robotizace do výroby může přinést vý-
znamnou konkurenční výhodu. Nicméně
nasazení nových technologií je vždy velkou
výzvou. Vývoj, konstrukce, programovaní 
a zprovoznění automatizované robotické
linky mohou být velmi složitý a časově

náročný úkol. Robotické prostředky patří
mezi nejsložitější kybernetické soustavy,
proto jejich nasazení není jednoduché. 
Je nutné spojit činnosti několika skupin
pracovníků: projektantů výroby, mecha-
nické konstrukce, programátorů robotů,
elektro-konstrukce, kontroly kvality, tech-
nologů výroby a dalších. 
Skupina mechanické konstrukce navrhne 
a vyrobí přípravky, nářadí, dopravníky 
a instaluje je v rámci layoutu výrobní plo-
chy. Skupina programátorů robotů musí
vytvořit programy pro roboty tak, aby 
tito dosáhli, kam je potřeba, a prováděli

operace bezpečně bez kolize s okolním 
zařízením a okolními roboty a v požado-
vaném čase. Skupina elektro-konstrukce
musí zajistit logiku řízení, senzory a dodr-
žení bezpečnostních a jiných standardů.
Zároveň je potřeba dodržet plánovaný 
čas taktu a počet vyrobených kusů, 
a to v potřebné kvalitě. Pokud se tyto 
jednotlivé skupiny potkají až při stavbě 
zařízení, tedy ve fázi, kdy je již vše fyzicky

Digitální továrna 
a nové trendy 
v robotice

Digitální továrna Tecnomatix od společnosti Siemens 
PLM Software umožňuje vytvořit digitální dvojče 
plánované nebo již existující průmyslové výroby.
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vyrobené, mohou být koordinace prací, 
zprovoznění a odstranění případných chyb
a kolizí komplikované a časově náročné.
Navíc to s sebou nese riziko vynucených
změn a improvizací.

Digitální továrna Tecnomatix
Proto se spolu se zaváděním nových tech-
nologií stále více uplatňují také nástroje
Digitální továrny. Například Digitální to-
várna Tecnomatix od společnosti Siemens
PLM Software umožňuje vytvořit digitální
dvojče – digitální model plánované nebo
existující výroby. Siemens PLM Software 
je součástí divize Siemens Digital Factory,
která nabízí kompletní Digital Enterprise
Software Suite, jejímiž dalšími prvky 
jsou Manufacturing Execution System
(MES) a TIA Portal. 
Díky výkonným vizualizacím a simulačním
nástrojům je možné simulovat jak lidskou
práci, tak práci robotů a ostatních techno-
logií v digitálním modelu již v rané fázi
projektu, ještě dříve, než se výrobní linka
začne fyzicky stavět a zprovozňovat. V digi-
tálním modelu je pak možné navrhnout,
ověřit, optimalizovat, simulovat a napro-
gramovat roboty a virtuálně zprovoznit
výrobní linku spolu s odladěním PLC pro-
gramů „offline“ způsobem. Pro automa-
tické vygenerování dráhy nástroje robota
například pro programy obrábění, lepení,

svařování nebo manipulaci je možné využít
3D CAD geometrie výrobku. Digitální továr-
na Tecnomatix také umožňuje nahrát 3D
sken existující linky, do kterého se vloží 
a otestuje 3D model nových zařízení a ro-
botů, jež se mají integrovat do nového
výrobního programu stávající linky. Digitální
továrna Tecnomatix v rámci nástrojů, jako 
je Process Simulate, RobotExpert nebo NX
CAM Robotics, reaguje na aktuální trendy
v robotice. Process Simulate například
umožňuje simulovat dvouramenné roboty
se vzájemnou synchronizací ramen, simu-
lovat a programovat hromadné vrtání 
a nýtování nebo různé technologie obrá-
bění a řezání robotem a také navrhnout,
simulovat a naprogramovat pracoviště, 
kde robot spolupracuje s člověkem. 
Kooperativní robotika (human asist, CoBots,
MRK) je další automatizační disciplínou,
která se také neustále vyvíjí – poptávka 
po těchto pomocnících roste o 15 procent
ročně. Nová generace senzitivních robotů
(například UR Universal Robots) navíc
dokáže reagovat na přítomnost člověka,
může s ním tedy bezpečně pracovat v jed-
nom společném prostoru. S nástroji
Digitální továrny Tecnomatix pak lze takové
pracoviště nejen efektivně navrhnout, ale
také předem analyzovat rizika a optimalizo-
vat produktivitu práce člověka i robota 
a předem vytvořit offline programy. 



Nejmodernější 
českou pekárnu řídí
Simatic S7-1500

10 | Industry Fórum | 1.2016   | www.siemens.cz/dfpd

Projekt



Upéct bochník poctivého kváskového
chleba, kterého se ale při výrobě prakticky
nedotkla lidská ruka, zní trochu jako
pohádka. V Pekárně Choustníkovo Hradiště,
patřící akciové společnosti Beas, se však
tento zázrak děje každý den. Generacemi
ověřené postupy zde ale místo mistra
pekaře provádějí nejnovější průmyslové
technologie. Spojením tradice s moderní
technikou se navíc podařilo zajistit výrobu
širokého sortimentu pečiva na nejvyšší
možné kvalitativní úrovni a s vyloučením 
či minimalizací použití přídatných látek,
jako jsou zlepšující přípravky v podobě 
stabilizátorů a emulgátorů, umělá barviva
či konzervanty. V Choustníkově Hradišti 
se totiž peče z poctivého kvásku – a to jak
chléb, tak i pečivo.

Kvasná technologie je věda
Zkvašená žitná či pšeničná mouka se pro
výrobu chlebového těsta používá v českých

zemích odnepaměti. Díky fermentačním
procesům umožňuje těstu vykynout 
a dodá mu charakteristickou chlebovou
chuť a barvu. Ačkoliv je tento postup 
tradiční a osvědčený, v současném peká-
renském průmyslu je bohužel raritou. Vlastní
kvas si dnes vyrábí jen velmi málo pekáren
a plnost chutě pak nahrazují kvasovým 
koncentrátem a kvasné vlastnosti droždím.
Důvodem je časová i finanční úspora. 

Na okraji podkrkonošské obce Choustníkovo Hradiště poblíž Kuksu by současnou
nejmodernější českou průmyslovou pekárnu pravděpodobně nikdo nehledal. 
Přesto zde v loňském roce vyrostla za bezmála půl miliardy korun stavba, která 
ve svých útrobách skrývá nejpokročilejší průmyslovou automatizační a pekárenskou
technologii. Plně automatizovanou výrobu zajišťuje mimo jiné patnáct 
nejmodernějších řídicích systémů Simatic S7-1500 od společnosti Siemens.

„Droždí pracuje rychle, kvas zraje relativně
dlouho a vybudovat efektivní kvasnou 
technologii vyžaduje nemalou investici,“
vysvětluje majitel pekárny Bedřich Syro-
vátko. On sám se však rozhodl pokračovat 
v poctivé pekařské tradici a vybudovat 
v nově vznikající výrobně sofistikovaný 
úsek kvasné technologie, jaký nemá 
v českých podmínkách obdoby. Pekárna
společnosti Beas v Choustníkově Hradišti 
je tak dnes jedinou průmyslovou pekárnou
s plně automatizovanou výrobou, která
dělá vícekvasový chléb. Ten obsahuje
kromě žitného i pšeničný kvas a omládkové
pečivo, jehož základem není droždí, ale
prokvašená pšeničná mouka.

Jak se řídí pekárna
Průmyslová pekárenská výroba zahrnuje
celou řadu na sebe navazujících provozů,
které mají pevně danou posloupnost a řád,
a přesto musí umožňovat individuální pří-
stup a recepturu pro každý z vyráběných
druhů pečiva a chlebů. Technologie řízená
automatizační technikou značky Siemens
zajišťuje v Pekárně Choustníkovo Hradiště 
všechny kroky od skladování vstupních
surovin až po hnětení, což je více než polo-
vina všech procesů, a to ještě těch složi-
tějších, neboť se odehrávají paralelně.
Následné kynutí a pečení jsou sekvenční
procesy, které nejsou na automatizaci tolik
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náročné. Nejmodernější řídicí systém společ-
nosti Siemens Simatic S7-1500 je součástí
platformy TIA Portal, která umožňuje navíc
z jednoho rozhraní spravovat všechny sou-
části projektu. 
Celý proces začíná ve skladišti, kde je osm
celonerezových sil na mouku o velikosti 30 tun,
z nichž se mouka pneumaticky nasává do
dávkovacích center. Kromě mouky jsou zde
ještě takzvané mikrosuroviny jako sůl, cukr
a různé přídavky, se kterými se pracuje po-
dobně jako s moukou, jen v přibližně stokrát
menším množství. Každé ze sil je kontrolo-
váno vlastním vážicím systémem Siwarex
značky Siemens, který spolehlivě hlídá
hmotnost, a tudíž i množství mouky v zásob-
níku. Tenzometry jsou také neomylné hlí-
dače při naskladňování mouky z cisteren 
od externích dodavatelů. 
Další položkou ve skladovém hospodářství
jsou tzv. Big Bagy, což jsou středně velká
balení surovin dodávaná v pytlích o zhruba
tunovém obsahu. Všechny tyto sypké suro-
viny jsou pneumaticky nasávány a dopravo-
vány nad hnětač do koncových vah, kde 
se po zvážení vysypou do díže a doplní
tekutými surovinami. Ty tvoří studená voda,
roztok droždí ve vodě, kvas a v případě
celozrnného pečiva ještě aroma neboli
zápara, což jsou různá zrna rozvařená ve
vodě a opět zchlazená. Přesnou recepturu 
a jednotlivé kroky řídí Simatic S7-1500. 

V automatizačním
procesu pekárny
mají kromě řídicího
systému Simatic 
S7-1500 a vážicího
systému Siwarex
důležitou úlohu
také frekvenční
měniče Sinamics.

Spojení pekařské tradice a moderní technologie ‒ v nerezových 
tancích kvasí žitný kvas, pšeničný kvas a omládek.
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Tekutá kuchyně
Chloubou Pekárny Choustníkovo Hradiště 
je již zmíněná kvasná technologie, která 
se nachází v provozu zvaném „tekutá
kuchyně“ a kde probíhají fermentační 
procesy a zraje kvas. Ve velkých nerezových
tancích zde kvasí žitný kvas, pšeničný 
kvas a omládek, což je jednodušší forma
pšeničného kvasu, používaná pro těsto 
na housky, rohlíky a jiné pečivo. Kvasné
kultury se spolu s vodou dávají do mateč-
ného fermentoru, kde se kvas předmíchává
a nechává fermentovat zhruba šest hodin.
Tento roztok se následně přečerpá do pro-
dukčních fermentorů a směs se doplní
moukou. V produkčních fermentorech pak
zraje řádově desítky hodin a výsledný kvas
je použitelný dva dny. Tato trvanlivost 
je dána právě použitou kvasnou biokul-
turou namísto pouhého droždí, které 
by se zkazilo za pár hodin.
Speciální přísadou chlebové fermentace 
je pak již také upečený chléb, který se 
do směsi přidává, aby kvas získal lepší 
chuť. Určité množství vyrobeného chleba
tak nikdy neopustí brány pekárny, ale od
pece se vrátí zpátky do tekuté kuchyně, 
kde poslouží jako surovina pro vznik nových
bochníků chleba. Proces je opět řízen 

automaticky, z přistaveného zásobníku 
si systém sám dávkuje potřebné množství,
až mu vážicí systém Siwarex zadá pokyn 
k ukončení procesu.
Při fermentování kvasu hraje také velmi
důležitou roli teplota, kterou je nutné 
udržovat v předem nastavených hodnotách.
Při kvasném procesu vzniká teplo, pro ucho-
vání kvasu je však nutné hmotu chladit, aby
vydržela. V tekuté kuchyni se dále nachází
chlazené zásobníky na uvařenou záparu,
která se přidává do celozrnného pečiva.
Z technologického pohledu se jedná 
především o jedinečnou možnost použití
nepřeberného množství kombinací fermen-
tovaných produktů. 
Návrh projektu automatizace výroby Pekár-
ny Choustníkovo Hradiště a jeho následnou
realizaci zajistila společnost Nord IT, která
dnes patří pod mezinárodní skupinu Diosna.
„Pro automatizaci jsme zvolili řešení od spo-
lečnosti Siemens, která je respektovanou 
a uznávanou značkou na tuzemských 
i zahraničních trzích a my i naši zákazníci 
s ní máme ty nejlepší zkušenosti. Pracu-
jeme s jejich systémy dlouhodobě a můžeme
tedy potvrdit, že zvláště v oblasti komplexní
integrace senzoriky do automatizace 
neexistuje lepší volba. Velkou výhodou 

je i platforma TIA Portal, která umožňuje 
z jedné obrazovky spravovat všechny 
součásti projektu, a to i vzdáleně přes 
internet,“ říká Jiří Konvalinka, prokurista
společnosti Diosna CS – Automation.
V automatizačním procesu mají kromě řídi-
cího systému Simatic S7-1500 a vážicího
systému Siwarex důležitou úlohu také frek-
venční měniče Sinamics. „Ty jsou v procesu
míchání i dávkování velmi důležité, zvláště
při dosypávání mouky v závěru procesu 
a také při míchání omládku. Pšeničný lepek
totiž vytvoří při kvašení jakési provazce,
které by se nešetrným rychlým mícháním
roztrhaly,“ vysvětluje Jiří Konvalinka.

Hnětení – jako na nádraží
Další proces, který musí těsto na cestě 
od kvásku po hotový pecen absolvovat, 
je hnětení. Po odvážení veškerých kompo-
nent jsou z vážicího systému Siwarex 
sypké i tekuté suroviny vysypány do jedné 
z mnoha nerezových díží v hnětacím
centru. Následně se sklopí hlava hnětače 
a začne těsto zpracovávat, přičemž způsob
a délka hnětení jsou individuálně nastaveny
pro každý typ vyráběného pečiva zvlášť. 
Když je těsto uhněteno, hlava hnětače 
se zvedne a díže automaticky odjede 

»V oblasti komplexní integrace senzoriky 
do automatizace neexistuje lepší volba než Siemens.«
Jiří Konvalinka, prokurista společnosti Diosna CS - Automation

Z Big Bagů a malých zásobníků se suroviny dávkují pomocí vážicího systému Siwarex.
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na vozíku po kolejích na odstavné místo,
kde čeká, dokud těsto takzvaně neuzraje.
Doba zrání je opět v receptuře individuálně
nastavena. Jinou dobu potřebuje pšenično-
žitný chléb a jinou například housky. 
Po uzrání těsta se díže automaticky vrátí

zpět pod hnětač, přisype se do ní ještě
potřebné množství mouky, těsto se znovu
přehněte a jde na tvarování.
Díže v systému jsou za sebou řazeny 
lineárně s jedním hnětacím centrem a po
dobu zrání jednoho těsta se hněte další
díže. Hnětací centrum tak trochu připomíná
nádraží a seřadiště vlaků, které přijíždějí 
a odjíždějí podle přesného jízdního řádu.
Lineární systém také více připomíná tra-
diční pekařskou technologii, kdy se těsto 
po zadělání nechávalo v díži vzejít a teprve

po patřičné době se s ním dále pracovalo.
Společnosti Diosna CS – Automation se
podařilo komplexně zautomatizovat přísun
surovin včetně hnětení do jedné receptury
unikátní pro každý typ pečiva. Dříve bylo
běžné nastavovat potřebné parametry na
každém stroji zvlášť, tuto starost zde převzal
Simatic S7-1500 a spolehlivě ji plní.

Choustníkovo Hradiště vyhrává
Když je těsto vyzrálé a přehnětené, vyklopí
se do koše a odtud putuje po pásu do děličky
řízené opět systémem Siemens. Ta těsto
nakrájí na požadované kusy, jež padají na
pohyblivý pás, kde se z nich válením nebo
koulením vytvaruje požadovaný tvar pečiva. 
Vytvarované těsto následně putuje na
pásech do kynárny, což je temperovaný
prostor, kde těsto kyne, a dále do pece, 
kde se upeče. Z pece pak míří na chladicí
spirálu a celý proces zakončují kráječky,
balení a expedice. 
Pekárna Choustníkovo Hradiště má k dis-
pozici ten nejmodernější způsob pečení
pomocí termoolejových pecí, ve kterých
cirkuluje horký olej z obrovského zásobníku
ohřátého plynem na 250 °C. Pece tak díky
tomu nemusejí mít aktivní hořáky a vydá-

Díže na automatické
hnětení těsta

1000 kusů
Tolik bochníků chleba zvládne 
termoolejová pec upéct najednou.

30 tun
Takové množství mouky se vejde 
do jednoho sila ve skladišti.

Chlebové těsto kyne v tradičních ošatkách z přírodního pedigu. Upečený bochník tím získá typické vroubky.

vají sálavé teplo. V pekárně jsou dva druhy
pecí – tunelová s průběžným pásem 
pro větší množství pečiva jednoho druhu 
a sázecí, která má jednotlivá patra, jež
umožňují individuální regulování teploty 
a pečení různých druhů pečiva najednou.
Celý projekt výstavby nové pekárny od
koupě pozemku až po zahájení provozu
trval osm let, ale vlastní výstavba a mon-
táže technologií z toho zabraly jen necelý
jeden rok. Nicméně již dnes, necelý půlrok
po kolaudaci celého závodu, je jisté, že 
v Choustníkově Hradišti péct chleba opravdu
umí. Důkazem je i ocenění v národní 
soutěži Chléb roku 2015, kde byla už po
necelém dvouměsíčním provozu nové
pekárny udělena chlebům Hradišťan 
a Kedr známka „Chléb vynikající kvality“. 
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Použité komponenty
Siemens
• PLC S7-1200
• Panel KPT600
• čtečka RFID karet RF260R
• karty MDS D100

Tankování CNG hlídá
RFID systém
Na stlačený zemní plyn neboli CNG (z anglického Compressed Natu-
ral Gas) jezdí v Česku i ve světě stále více motorových vozidel. Jeho
hlavní výhodou je totiž v porovnání s benzínem nebo naftou čistý
ekologický provoz a nižší cena. Tankovat CNG přitom můžete v are-
álu své firmy nebo klidně i doma. Plnicí stanice různých velikostí
dodává společnost Motor Jikov. Automatický provoz a identifikaci
jednotlivých čerpání pak hlídá RFID systém společnosti Siemens.

Společnost Motor Jikov Strojírenská
vyrábí několik typů plnicích zařízení 
pro pomalé plnění CNG a plnicích stanic
pro rychlé plnění CNG. Pomalé plnění 
je vhodné pro soukromé nebo firemní 
vozy, které nejezdí v nepřetržitém provo-
zu a není proto problém nechat je třeba
přes noc připojené k plničce. Osobní 
auto s nádrží o kapacitě 21 kg CNG 
se například pomocí plničky MJ Compact
05 s výkonem 5 m3/hod naplní při zcela
prázdné nádrži za šest hodin.

Tento systém by však nebyl využitelný 
pro společnosti disponující větším počtem
vozidel, která potřebují doplňovat palivo
průběžně, rychle a efektivně. Pro ně jsou
k dispozici plnicí stanice MJ Variant, které
díky výkonným kompresorům stlačují
zemní plyn do vzájemně propojených 
tlakových nádrží, v nichž se skladuje. 
K vlastnímu plnění vozu dochází prostřed-
nictvím výdejního stojanu nebo zařízení 
a plnění trvá od dvou do pěti minut, což 
je plně srovnatelné s tankováním tradičních

paliv u čerpacích stanic. Výhody CNG 
nejvíce ocení společnosti, jejichž flotila
vozidel má pevně danou trasu a nevzda-
luje se příliš od domovské základny, kde
může palivo dočerpat. Hustota sítě veřej-
ných plnicích stanic přece jen není ještě
v Česku příliš vysoká, byť jejich počet 
neustále stoupá. Momentálně je českým
motoristům k dispozici přibližně 40 veřej-
ných plnicích stanic a více než stovka
domácích stanic.
Proto také vozidla se CNG stále více využí-
vají provozovatelé městské hromadné
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dopravy, pošty, autoškoly, státní instituce
nebo taxíky. Čím dál více provozovatelů
takto pohání i vysokozdvižné vozíky nebo
jiné manipulační dopravní prostředky, které
se pohybují převážně v jednom areálu. 

Hlídač bez pauzy
Čerpání pohonné látky provádějí většinou
sami zaměstnanci, kteří vozidla obsluhují,
což bez patřičné kontroly může znamenat 

i riziko nedovoleného čerpání, a tím
finanční ztráty pro provozovatele stanice.
Aby nemohlo být CNG ve firemních plnicích
stanicích takto zneužíváno, vyvinula inže-
nýrská společnost Terms CZ, zabývající 
se automatizační technikou, speciální iden-
tifikační systém na bázi RFID, který hlídá
provoz plnicích stanic a přesně registruje
kdo, kdy a kolik paliva odebírá. Identifikace
prostřednictvím RFID od společnosti 
Siemens byla zvolena pro svou stabilitu,
kvalitu, bezpečnost a také bezkontaktnost.
Radio Frequency Identification (RFID)
neboli identifikace na rádiové frekvenci 
je systém navržený k rozpoznání předmětů
a bezkontaktní komunikaci na krátkou
vzdálenost. Společnost Siemens má z této
oblasti ve svém portfoliu produktovou řadu
Simatic RF200, jež pracuje ve vysokofrek-
venčním pásmu 13,56 MHz a odpovídá
normě ISO 15693. Jedna z mnoha čteček
této řady je čtečka Simatic RF260R navržená
pro rozsahy čtení do 130 mm a speciálně
vyvinutá pro řešení RFID aplikací v intralo-
gistice a malých montážních linkách. 
Pro integraci řady Simatic RF200 do auto-
matizačních úloh nebo informačních
technologií jsou RFID čtečky volitelně vyba-
veny rozhraním RS232, RS422 a IO–link. 
V nabídce je dále k dispozici velký výběr

komunikačních modulů, například pro síť
Profibus nebo Profinet, které jsou vhodné
pro použití se všemi RFID systémy firmy
Siemens.
Výhodou RFID systému řady Simatic RF200
je jeho snadné uvedení do provozu a jedno-
duchá diagnostika i údržba díky možnosti
připojení do řídicích systémů Simatic. Díky
předpřipraveným funkčním blokům je inte-
grace do softwaru Simatic S7 jednoduchá 
a ušetří programátorům čas strávený 
na projekčních pracích.

Odběr pouze na kartu
Identifikace probíhá pomocí RFID karet, které
obdrží pouze zaměstnanci s povolením čerpat
CNG, a bez jejich registrace systém neumožní
pohonné hmoty odebrat. „Po příjezdu vozidla
si obsluha napojí výdejní hubici ke svému

vozu a přepustí plyn, což řídí automatický
systém s vážením a výdejem pomocí karet
RFID. Ty slouží k identifikaci a registraci
vozidla ve vnitřní paměti zařízení stanice 
a umožní – pokud je to povoleno – i jeho
výdej na vrub účtu a s vyznačením doby
odběru,“ vysvětluje princip čerpání 
Petr Kubovec , vedoucí projektu ze společ-

nosti Terms CZ. Alternativou k automatic-
kému systému je „ruční výdej“, kdy záznamy
o čerpání zapisuje pověřená osoba. To ale
samozřejmě nemůže zajistit úplnou kon-
trolu ani zabezpečit výdej proti zneužití.

Kompatibilní systém dodá Siemens
Pro zákazníky je nespornou výhodou pře-
devším integrace RFID rovnou do systému
PLC celé stanice. To znamená, že odpadá
spojení s externím serverem, který řeší
identifikaci zákazníků a jednotlivých tanko-
vání. „Plnicí stanice CNG od společnosti
Motor Jikov jsou standardně dodávány 
s řídicím systémem PLC Simatic S7-1200
značky Siemens, takže nasazení RFID od
stejné firmy byl jen logický krok,“ vysvětluje
výběr dodavatele technologie Petr Kubovec.
Vzhledem k tomu, že PLC S7-1200 dispo-
nuje komunikačním rozhraním na bázi
Ethernetu, může obsluha i servis stahovat
buď uložená data o čerpání pro pozdější
zpracování, nebo dohlížet na stav systému,
který je kdykoliv dostupný pro každou 
stanici zvlášť.
Systém identifikace RFID od společnosti
Siemens se začal nasazovat na plnicí CNG
stanice Motoru Jikov v roce 2014 a od té
doby je již v provozu šest takto vybavených
stanic. Od loňska jej využívají s úspěchem
například ve společnosti UNION Lesní
Brána, a. s., v Dubí, kde přechod na CNG
přinesl firmě za půl roku provozu úsporu
150 tisíc korun na pohonných hmotách. 
„Vybudování plnicí stanice CNG s registrací
tankování pomocí RFID karet od společnosti
Siemens byla dobrá volba,“ potvrzuje Jaro-
slav Beran, finanční analytik společnosti
UNION Lesní Brána. Nasazení registračních
čipů totiž výrazně zjednodušuje a zpřesňuje
sledování spotřeby pohonných hmot a navíc
tyto údaje slouží i jako podklad pro celní úřad.
Plyn používaný pro pohon vozidel má totiž
jinou spotřební daň. „Stlačený plyn použí-
váme jako pohon pro vysokozdvižné vozíky
a služební osobní auta. Dříve jsme používali
naftu a systém tankování a jeho evidence
nebyl automatizovaný. Nyní má každý
zaměstnanec s povolením obsluhovat sta-
nici přidělen identifikační čip a veškerý
provoz a tankování se registruje v automatu
stanice. Máme tak přesný přehled o tom,
jak se se CNG v naší společnosti nakládá,“
dodává Jaroslav Beran.

Identifikace osob, které čerpají CNG 
do služebních vozidel, probíhá 
bezkontaktně pomocí RFID karty.

»Plnicí stanice CNG jsou standardně 
dodávány s řídicím systémem 
PLC Simatic S7-1200 značky Siemens, takže
nasazení RFID od stejné firmy byl logický krok.«
Petr Kubovec, vedoucí projektu, Terms CZ

95 %

15 kg

O tolik méně CO2 vzniká
při spalování CNG oproti
spalování nafty.

Tolik CNG se vejde do nádrže
osobního auta.
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Čistírny pro třetí tisíciletí
Čistírny odpadních vod většinou nebývají stavby, které by příliš
přitahovaly zájem veřejnosti. Ty od společnosti Environment 
Commerce CZ ale představují výjimku. Jejich kruhové budovy 
připomínající okrasné skleníky v sobě totiž skrývají pokročilou tech-
nologii s plně automatickým provozem řízeným systémem Siemens.

Společnost Environment Commerce CZ 
se věnuje výzkumu, vývoji, projektování 
a komplexním dodávkám nové generace
integrovaných a kombinovaných čistíren
odpadních vod, které se snaží být v harmo-
nii s okolím a přírodou. Pouhé čištění
odpadních vod je zde však povýšeno 
na sofistikovaný proces odehrávající 
se v moderní budově, která futuristický
skleník nepřipomíná náhodou – slouží 
totiž mimo jiné také k pěstování rostlin.

Envirotech Smartplant
Projekt s názvem Envirotech Smartplant 
se zabývá efektivním snížením emisí, 
energetickou soběstačností a zvýšením
rentability čistíren odpadních vod s mož-
ností produkce plodin bez ohledu na
zemědělská kritéria regionu. Jsou zde
kumulovány vyspělé technologie v rámci
jediné inteligentní budovy, která zajišťuje
plodinám přísun čerstvé vody, dostatečné
osvětlení, teplotu a celkově vhodné klima. 
Energetickou soběstačnost systému zajiš-
ťuje pyrolýzní stanice, která odstraňuje
vysušený kal z čistírenského procesu spo-
lečně s odpadní biomasou, zároveň jsou
využívány alternativní zdroje energie, jako
je tepelné čerpadlo a fotovoltaický systém.

Chytré řešení pro budoucnost
„Čistírny odpadních vod byly dlouhá léta
považovány za nezajímavé stavby, které jsou
sice nutné, ale investice do jejich výstavby
a provozu nebývají příliš efektivní,“ říká Ivan
Bidenko, generální ředitel společnosti Envi-
ronment Commerce CZ. „Nám se podařilo
vymyslet řešení, které výrazně snižuje inves-
tiční náročnost, zvyšuje čisticí efekt, má plně
automatizovaný provoz a ve výsledku snižuje
stočné pro obyvatele,“ dodává Ivan Bidenko.
Stavebně technologická jednotka byla inte-
grována do jedné železobetonové nádrže,
ve které se odehrávají všechny technolo-
gické procesy, ale také monitoring, řízení,
provoz i manipulace s odpadními produkty.
Jednotlivé funkční prostory navzájem sou-
sedí přes dělicí železobetonové či plastové
stěny. Nadzemní část je většinou řešena
jako prostorný prosklený pavilon z hliníko-
vých či aluminium-polyuretanových
sendvičových panelů.

Čistá voda pro Kazanlak
Společnost Environment Commerce CZ 
má na svém kontě již téměř 2000 úspěš-
ných realizací podobných projektů doma 
i v zahraničí. V oblasti elektroinstalací 
a dodávek automatizační techniky pak spo-

lupracuje s českou společností CHEMTEC
industry, která má dlouholeté zkušenosti
s konceptem Plně integrované automatizace
(TIA - Totally Integrated Automation) spo-
lečnosti Siemens. Jednou z jejich posledních
společných realizací byla rekonstrukce čis-
tírny odpadních vod (ČOV) v Bulharském
Kazanlaku, kde byl pro automatický provoz
zařízení zvolen řídicí systém Simatic PCS 7
společnosti Siemens. Vzhledem k tomu, že
se jednalo o dispozičně velmi rozsáhlou

klasickou čistírnu, která denně přefiltruje
80 tisíc m3 odpadní vody, byl navržen systém
s plnou distribucí veškerého zařízení.
Základním zadáním bylo navrhnout co
nejmodernější řešení v konceptu TIA, čemuž
nejlépe vyhovoval DCS systém Siemens 
Simatic PCS 7, byť jeho nasazení na čistírnu
odpadních vod nebylo dosud běžné. 
V Bulharsku se dokonce jednalo o první
nasazení systému PCS 7 vůbec. 

Nejmodernějšímu
řešení v konceptu TIA
zde nejlépe vyhovuje
DCS systém Simatic
PCS 7 od společnosti
Siemens.
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Správa prováděná na dálku
Dalším důležitým aspektem TIA je integra-
ce měření neelektrických veličin, které 
jsou na ČOV Kazanlak dvojího druhu. 
Veškeré přístroje pro analytická měření 
(pH, O2, nitráty, fosfáty aj.) jsou od firmy
Hach-Lange a umožňují integraci do DCS
pomocí datové sběrnice Profibus DP. I zde
datový přenos umožňuje získat nadstan-
dardní počet informací o připojeném
zařízení. Ostatní přístroje (snímače
průtoků, hladin, teplot, tlaků aj.) pocházejí
z portfolia společnosti Siemens a jsou
v provedení s HART výstupem. Díky HART
protokolu je možné i u těchto přístrojů 
získat podstatně více informací, které 
jsou načítány SW prostředky DCS PCS 7.
Informace slouží především pro detailní
diagnostiku a nastavení parametrů přístro-
jů na dálku, neboť veškerou správu DCS

Projektanti navrhli pro řízení ČOV systém
s řídicí centrálou PCS 7-RTX a dvěma operá-
torskými stanicemi, každou v provedení 
se čtyřmi monitory. Kvůli velkým vzdále-
nostem mezi jednotlivými technologickými
celky čistírny zajišťuje veškeré datové pře-
nosy mezi jednotlivými částmi technologie
(mechanické předčištění, biologická část,
kalové hospodářství a energocentrum) 
bezdrátový systém na bázi WiFi. Důvodem
použití bezdrátových přenosů byla i sku-
tečnost, že pro lokální řízení jednotlivých
technologických celků byly navrženy řídicí
centrály systému Simatic ET 200S v prove-
dení IM151-8. Ty se starají o zajištění
servisního ovládání z místa a lokální řídicí
funkce jednotlivých technologických celků. 
Globální funkce řízení pak řeší centrální
řídicí jednotka PCS 7-RTX.

Informace přímo od zdroje
Při rekonstrukci byla v čistírně instalována
zařízení převážně s motory o výkonu 
do 7,5 kW, na nichž byly použity inteligentní
motorové vývody v HF (high feature) pro-
vedení, které lze integrovat přímo do IO
systému řady ET 200S. Tyto inteligentní
vývody přináší totiž dvě důležité výhody.
Pro všechny motory do 7,5 kW stačí tři typy
motorových vývodů. Díky tomu má provo-
zovatel k dispozici pouze tři náhradní díly,
kterými pokryje 90 procent všech moto-
rových vývodů instalovaných na ČOV.
Druhou výhodou HF provedení je navíc
možnost získat z každého motoru zvlášť
informaci o jeho proudu, což je výhodné
pro predikci stavu technologického zaří-
zení a případné hrozící poruchy. I moto-
rové vývody nad 7,5 kW byly navrženy 
s plnou integrací do DCS a s komunikací 
po datové sběrnici.

Moderní čistírny
mohou sloužit 
i jako skleník 
k pěstování rostlin.

Kvůli velké rozloze 
areálu čistírny 
je v bulharském 
Kazanlaku přenos 
dat řešen 
bezdrátově 
pomocí WiFi.

systému provádí firma CHEMTEC industry
prostřednictvím dálkové správy. Vzdálenost
mezi Českou republikou a Bulharskem 
je totiž tak velká, že provádění diagnostiky
a nastavování parametrů čistírny je bez
dálkové správy nemyslitelné.
„Inovativní přístup společnosti CHEMTEC
industry přináší do čistírenské praxe uni-
kátní komplexní řešení v konceptu TIA,
obohacené o nejnovější produkty firmy
Siemens. Těmi jsou například řešení ovlá-
dání ČOV prostřednictvím mobilních panelů
druhé generace, použití plně redundant-
ních systémů řízení pomocí DCS PCS 7 na
bázi CPU410H, řešení plně redundantních
napájení pomocí DC UPS řady SITOP nebo
řešení vícemonitorového zobrazení infor-
mací o stavu technologického zařízení ČOV
na velkoplošných zobrazovačích s rozliše-
ním 4K,“ říká ředitel firmy Petr Janovský. 
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Jak prodloužit život strojům
Jednotlivé komponenty výrobních linek a strojů mají různou životnost. Zatímco mechanické části
mohou být v dobré kondici relativně dlouho, technologické vybavení stárne rychleji, což s sebou 
přináší riziko možných poruch a havárií. Ideálním řešením, jak získat nejnovější technologii a přitom
ušetřit, je provést modernizaci stávajícího zařízení, neboli retrofit. Servisní tým Industry Services
společnosti Siemens realizuje na klíč projekty modernizace s dodávkou kompletních měničů 
i motorů a jejich sestav, a to včetně kabeláže, montáže a zprovoznění.

další roky spolehlivé a výkonné výrobní
zařízení. Další variantou je pořídit si ná-
hradní pohon pro případ poruchy stávajího,
aby operativní výměna a s ní související
odstávka stroje nebyly delší, než je nez-
bytně nutné.

Ušité na míru
Další nespornou výhodou retrofitu je 
zajímavý potenciál úspory energie. Inves-

Motory jsou srdcem stroje a mnohdy i celé-
ho závodu. Musí fungovat bezpečně a spo-
lehlivě často po celá desetiletí a v náročných
podmínkách. Díky tomu u nich ale také
často dochází k extrémnímu opotřebení,
což zvyšuje riziko závažné poruchy, a tím
pádem i neplánované odstávky. Včasným
retrofitem lze tato rizika odvrátit a ještě
využít příležitosti získat nejnovější techno-
logie bez nutnosti úpravy původního

zařízení, což v dlouhodobém horizontu
významně podporuje spolehlivý a efektivní
provoz. Retrofit navíc pomáhá dlouhodobě
zabezpečit prostředky vložené do výrobní
technologie, protože prodlužuje životnost
mechanicky jinak zdravému zařízení, které
má ještě stále vysokou hodnotu.
Nejvýhodnější je provést modernizaci nebo
výměnu pohonu před koncem garantované
doby jeho životnosti, a zajistit si tak i pro
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tice do rekonstrukce se obvykle vyplatí již
během několika měsíců a v dlouhodobém
horizontu výrazně snižuje provozní
náklady. „Dokážeme navrhnout nové řešení
podle požadavků zákazníka, včetně výpočtu
spotřeby energie a jejích úspor. Motor 
i frekvenční měnič pak doslova ušijeme 
na míru konkrétnímu stroji i způsobu vyu-
žití,“ popisuje výhody modernizace části
výrobních zařízení Pavel Kříž, vedoucí oddě-
lení servisu pohonů Siemens a dodává:
„Nabízíme totiž nejen produkty, ale i řešení.“

Výrazných úspor energie lze dosáhnout 
i pouhou změnou neregulovaného pohonu
na regulovaný, protože díky regulaci dojde
ke zvýšení efektivity výrobního procesu 
a využití přesnějších technologických 
parametrů. Tím se zvýší celková flexibilita
provozu a díky snížení opotřebení strojů 
se ušetří i další provozní náklady. Také v pří-
padě, že stroj nebo linka vykazují nízkou
účinnost nebo nezvládají nové změny
v technologickém procesu, může situaci
vyřešit vhodný retrofit. Toto řešení přichází
ke slovu i tehdy, když stávající zařízení
změní majitele a ten plánuje provést 
na výrobním zařízení úpravy podle svých
představ a výrobního plánu.

Nový motor podle starého
A jak se retrofit provádí? Konkrétní řešení
vychází ze zjištění a doporučení preventivní
prohlídky specialisty společnosti Siemens. 
V mnoha případech je možné nahradit
zastaralý motor nebo měnič za standardní
výrobek z rozsáhlého portfolia produktů
Siemens a přitom těžit z vyšší energetické
účinnosti a spolehlivosti pohonu z nejno-
vější produktové řady. Z hlediska investičních
nákladů je náhrada standardním produktem
obvykle tou nejlepší volbou, přínosem 
je rovněž krátký termín dodání. Jindy 
je výhodnější vyrobit typově a rozměrově
stejný motor a zachovat osvědčený provoz
s totožnou konstrukcí, která fungovala 
spolehlivě po mnoho let. „Díky dlouhole-
tým zkušenostem společnosti Siemens
s výrobou motorů mají naši odborníci 
přístup k mnoha původním technickým
dokumentacím a výsledkem naší práce 
tak  může být nový motor, který přesně

dodržuje původní rozměry a umožní
výměnu jedna ku jedné za starý. Výměna
takového motoru na pracovní pozici klade
na výrobní proces minimální časové nároky
na odstávku a představuje prakticky 
nulové riziko při montážních pracích, 
což přepočteno do provozních nákladů 
znamená výraznou úsporu. Starý motor 
pak lze navíc použít jako záložní,“ vysvět-
luje Miroslav Konečný, specialista prodeje
servisu.
V případě frekvenčních měničů je nová
typová řada prakticky vždy menších roz-
měrů než jeho předchůdci a je tedy možné
v rámci retrofitu volit výhodnou variantu
využítí původních skříní. Úspora času
odstávky při výměně frekvenčního měniče
je naopak dosažena formou retrofitu 
„ready to connect“, kdy je namísto přezbro-
jení starých rozváděčů dodán kompletně
nový skříňový měnič. U něj je možné pře-
dem nastavit potřebné parametry a pak 
jej v rámci odstávky jen rychle vyměnit,
provést kontrolní a optimalizační zkoušky 
a spustit do ostrého provozu. I zde je rov-
něž jako v případě motorů „jedna ku jedné“
prakticky nulové riziko při montážních 
pracích, což se zvláště vyplatí tam, kde
frekvenční měniče byly zabudovány 
do rozváděčů, ke kterým již není k dispo-
zici žádná dokumentace.

Trvale nižší provozní náklady
Z technického hlediska a vzhledem k pro-
vozním nákladům je ideálním řešením vý-
měna starého pohonu za motor nejnovější
technologie z aktuálního portfolia Siemens.
Motor se přitom přizpůsobí rozměrově 
a provedou se pouze malé konstrukční
úpravy rámu. 
Dodací lhůta nového motoru je sice o tro-
chu delší než při standardní objednávce, 
ale na míru upravený pohon bude mít
trvale nižší spotřebu energie, a tím zajistí
nižší provozní náklady a přispěje k optimali-
zaci výrobních procesů.
„V rámci realizace retrofitu se rovněž posta-
ráme o odvoz starého motoru a jeho ekolo-
gickou likvidaci. V případě odkupu starého
motoru Siemens nabízí dodatečnou slevu
na nový motor,“ vysvětluje Miroslav Konečný.
Tato dodatečná sleva je navíc výhodnější
než výkupní ceny elektromotorů ve sběrnách
surovin. Vzhledem k tomu, že se při retro-
fitu využívají stávající skříně pohonů, kabely
i motory, snižuje se odpad na minimum. Za-
chovat lze rovněž stávající část pro napájení. 
„Retrofit, jak jej chápeme a realizujeme 
v rámci Siemensu, je tedy nejen možnost
prodloužit životnost strojního zařízení, ale
rovněž způsob, jak dosáhnout úspory ener-
gie a optimalizovat provozní dostupnost
vašeho zařízení s ohledem na životní pro-
středí,“ dodává Pavel Kříž. 

Retrofit pohonu
dokáže výrazně 
snížit spotřebu energie
a přitom zvýšit 
efektivitu celého 
zařízení.

KONTAKT NA SERVISNÍ 
A ŠKOLICÍ STŘEDISKO SIEMENS

Hotline: 800 122 552
www.siemens.cz/servis

Elektrárna Třebovice ze skupiny Veolia
Energie ČR je na Ostravsku významným
energetickým zdrojem, který mimo výroby
elektrické energie dodává tepelnou ener-
gii pro 99 tisíc domácností. Aby zvýšila
spolehlivost a zamezila nenadálému
výpadku provozu zařízení, rozhodla se
v minulém roce společnost Veolia pro
výměnu pohonu kouřového ventilátoru
jednoho z kotlů, který byl již na hranici
životnosti. Protože se však původní typ
motoru již několik let sériově nevyrábí,
bylo nutné vyrobit nový motor na zakázku
přesně podle zadaných charakteristik.
Důležité bylo především dodržet rozměry,

momentovou charakteristiku a krouticí
moment původního motoru, vzhledem
k náročnosti na rozběh a provozní dos-
tupnost.
Výroba byla svěřena servisnímu týmu
Industry Services společnosti Siemens,
který se úkolu ujal s mimořádnou pečli-
vostí a profesionalitou. Nový „pomalu-
běžný“ motor typu ARN R560b-10 s výko-
nem až do 400 kW, napájecím napětím
400 V a s rozsahem 177 až 594 otáček 
za minutu poháněný frekvenčním měni-
čem byl vyroben v závodě Siemens Drásov
podle dokumentace původního motoru
tak, aby měl shodné rozměry a mohl se
využít stávající základ, spojka a připojo-
vací kabely.
Moderní technologie výroby motorů navíc
nyní využívá nové konstrukční řešení, kdy
je klec rotoru z mědi namísto původního
hliníkového provedení, což snižuje rozbě-
hový proud, a tím omezuje zatížení sítě 
a současně zvyšuje životnost motoru. 

Výměna pohonu
kouřového ventilátoru
v Elektrárně Třebovice

Nový motor před instalací
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Spojky Flender 
bez vůle v krutu

Elegantní 
a komfortní tlačítka
Zcela nová produktová řada Sirius ACT společnosti Siemens představuje jedinečné port-
folio ovládacích přístrojů ve čtyřech designových řadách, které v sobě kombinují atrak-
tivní design, výjimečnou funkčnost a robustní konstrukci se stupněm ochrany IP69K. 
Modulární systém Sirius ACT zahrnuje širokou škálu tlačítek. Jde o tlačítka nouzového
zastavení, otočné přepínače a přepínače s klíči, k dispozici jsou také akustické a optické
indikátory a speciální přístroje jako senzorové (kapacitní) tlačítko, potenciometr, RFID 
přepínač nebo DUO-LED. Pestrou škálu přístrojů v kovových a plastových variantách 
pro montáž do panelu nebo do skříňky lze flexibilně kombinovat s různými moduly 
kontaktů a LED diod s jednoduchou montáží. Siemens nabízí do svých signálek a pro-
světlených tlačítek jen nejmodernější LED technologii a signály jsou proto zřetelně 
rozpoznatelné po celou dobu jejich provozní životnosti, což je až 100 000 hodin. 
Jednoduše tak lze vytvořit moderní design vlastního rozváděče nebo ovládací panel 
obráběcího stroje, a odlišit se tak od konkurence. 

Společnost Siemens doplnila portfolio 
o nové spojky bez vůle v krutu Flender
Bipex-S a Flender Sipex. Obě verze lze 
použít ve výrobních a obráběcích strojích 
i v automatizační a zdravotnické technice.
Instalují se například v polohovacích poho-
nech, krokových motorech, lineárních
jednotkách nebo manipulačních strojích. 
Spojky bez vůle v krutu se spolehlivým 
přenosem výkonu vytvářejí modulární 
rozhraní mezi motorem a hnacím agre-
gátem. Zároveň vyrovnávají odsazení 
mezi propojenými jednotkami. V nabídce
jsou v několika různých velikostech 
a mohou být instalovány v integrova-
ných systémech pohonů, často ve spojení 
se servomotory. 
Neprůrazné spojky Bipex-S tlumí vibrace 
a jsou nabízeny v provedení bez vůle
v krutu a s vysokou hustotou výkonu.
Spojky zaručují vysokou přesnost poloho-
vání a omezují opotřebení systému díky
nižšímu špičkovému zatížení a menším 
vibracím. Axiální výsuvná jednotka navíc
umožňuje montáž naslepo a jejich elek-
tricky izolační vlastnosti chrání před
unikajícím proudem. V případě celkového
opotřebení elastomeru pak čelisti nábojů
spojky zajistí nouzový provoz.
Mimořádně torzně tuhé spojky Sipex 
nabízí přenos točivého momentu při 
zachování úhlu, což zajišťuje vysokou 
přesnost polohování. Tyto spojky se 
neopotřebovávají a jsou bezúdržbové, 
díky čemuž se snižují neplánované
odstávky systému nebo strojů. Jsou 
vhodné zejména pro vysoké rychlosti.
Výčet pozitivních vlastností zahrnuje 
dále nízkou vratnou sílu, téměř nulové 
zatížení ložiska připojených agregátů 
a vysokou hustotu výkonu.  

Nové povelové a signalizační přístroje Sirius ACT byly vyvinuty se zvláštním důrazem 
na snadnou montáž. Koncepce zacvaknutí umožňuje sestavit čelní jednotku (hlavici) 
a zadní držák rychle a bez použití nářadí. Díky konstrukci zabraňující pootočení a inova-
tivní koncepci montáže hlavic do panelu lze všechna tlačítka, přepínače a signálky Sirius
ACT instalovat snadno, rychle a bezchybně. Spolehlivé fixace i při extrémním namáhání 
a rázech je docíleno pouze jedním utahovacím šroubem. Demontáž je stejně rychlá díky
uvolňovací páčce na držáku. Nová konstrukce hlavic a držáků umožňuje aplikaci přístrojů
do tloušťky plechu jeden až šest milimetrů.
Z přední strany se držák osazuje různými ovládači a signálkami, zatímco zadní strana
poskytuje sloty pro kontakty a LED moduly. K dispozici je prostor pro montáž až tří mo-
dulů vedle sebe a dvou modulů s kontaktem, řazených na sebe. Tímto způsobem lze 
zapínací a rozpínací kontakty libovolně konfigurovat a jejich počet i snadno rozšířit. 
Moduly kontaktů a LED moduly jsou k dispozici v provedení se šroubovými svorkami, 
pružinovými svorkami nebo pro připojení pájením. 
Díky stupni ochrany IP69K a použitým kvalitním materiálům odolají produkty řady Sirius
ACT prachu, oleji, žíravinám i extrémním vlivům životního prostředí a umožňují čištění
proudem tlakové vody a páry. Díky dlouhé mechanické životnosti a certifikaci pro pro-
středí s nebezpečím výbuchu (ATEX) jsou nové povelové a signalizační přístroje vhodné
téměř pro každou aplikaci.  

Modulární systém Sirius ACT zahrnuje širokou škálu tlačítek.

Nové spojky Flender Bipex-S a Flender Sipex

Uvidíte na veletrhu AMPER 2016
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Rychlejší spouštění a údržba 
vzdálených přístrojů
Softwarový nástroj Simatic Process Device
Manager (PDM) je nyní k dispozici ve verzi
9.0 s novými funkcemi pro urychlení spou-
štění a údržbu vzdálených přístrojů. Simatic
Process Device Manager je univerzální, 
na výrobci nezávislý nástroj pro konfigu-
raci, nastavení parametrů, spouštění,
diagnostiku a údržbu chytrých vzdálených
přístrojů a komponent pracujících se všemi
komunikačními standardy.
Nová verze 9.0 nabízí vysokou flexibilitu 
a dostupnost prostřednictvím přístupu 
ke všem vzdáleným přístrojům přes zabez-
pečenou komunikaci server-klient v jakékoli
části závodu. Vůbec poprvé tak mohou pra-
covníci údržby nastavovat parametry libo-
volných vzdálených přístrojů v celém závodě
pomocí standardního prohlížeče. Zvyšuje se
tak flexibilita jejich rozhodování i pohybu
po závodě bez ohledu na to, zda je třeba
parametry nastavit na stacionární nebo mo-
bilní pracovní stanici. Výrazně se tím zkra-
cuje doba čekání na servisní techniky i čas
strávený přesunem z jednoho místa na jiné.
Simatic PDM 9.0 umožňuje export nastave-
ných parametrů z inženýrské stanice na
jednotlivé servery se softwarem Simatic
PDM. Pracovníci údržby tak mohou zpra-
covávat data na vzdálených přístrojích
pracujících v konkrétní části závodu bez
nutnosti přístupu k inženýrské stanici 

či velínu, což je výhodné pro sdílené ucho-
vávání dat. Nastavení parametrů a funkční
testy rozsahu nyní mohou být prováděny
přímo na místních stanicích Simatic PDM. 
Nový portál Simatic PDM a nový pohled 
na přístroje procesní instrumentace je uži-
vatelsky přívětivý a nabízí strukturované
informace o místech připojení. Uživatelé
tak mohou nastavovat parametry a monito-
rovat přístrojovou techniku v celém závodě.
Během údržby dochází k rychlé lokalizaci

míst měření a servisní technici mohou
rychle a jednoduše upravovat celkový 
přehled o přístrojích a uvolňovat jednotlivá
místa měření. 
Stanici Simatic PDM lze používat buď 
na místní nebo centrální úrovni. Obě 
možnosti použití je možné zkombinovat 
do jednoho systému, např. do autonomní
nezávislé aplikace v terénu pro testování 
při převzetí systému (FAT) s celkovou cent-
ralizovanou správou. 

Společnost Siemens vyvinula modulární
bezpečnostní systém Sirius 3SK2, který 
je ideálním řešením pro situace, kdy 
je potřeba vytvořit větší počet vzájemně
provázaných bezpečnostních funkcí nebo
realizovat selektivní vypínání částí strojního
zařízení. Bezpečnostní výstupy mohou totiž
spínat nezávisle na sobě podle vytvořené
grafické parametrizace a zároveň je možné
definovat, kterými vstupními signály (sen-
zory) budou ovládány bezpečnostní
výstupy (akční členy).
V závislosti na rozsahu aplikace může uživa-
tel zvolit buď centrální modul s deseti vstupy
a dvěma tranzistorovými výstupy široký
22,5 mm nebo centrální modul s dvaceti
vstupy a čtyřmi tranzistorovými výstupy
široký 45 mm. Oba centrální moduly jsou
umístěny v nových krytech s moderním
designem jako bezpečnostní relé 3SK1.

Počet výstupů se dá zvětšit pomocí stejných
rozšiřovacích modulů, které se používají
pro bezpečnostní relé 3SK1, tím se snižuje
počet provedení přístrojů, zjednodušuje
jejich výběr, vedení skladového hospodář-
ství a logistika. K propojení rozšiřovacích
modulů se používají propojovací napájecí
patice, uživatel tak má k dispozici plný
počet výstupů na centrálním modulu
a s každým rozšiřovacím modulem zvětší
počet bezpečnostních výstupů o čtyři. 
Užší provedení centrálního modulu 3SK2
(22,5 mm) je vybaveno interní pamětí,
zatímco varianta o šířce 45 mm je
v nabídce s externím paměťovým modu-
lem, který dovoluje případnou výměnu
přístroje bez použití počítače a propojova-
cího kabelu. Jednoduchá diagnostika 
je přitom možná na malém zobrazovači
širšího přístroje. 

Efektivní řešení funkční bezpečnosti

      

Modulární bezpečnostní systém Sirius 3SK2

Nový portál Simatic PDM je uživatelsky přívětivý a nabízí strukturované informace o místech připojení.
Uživatelé tak mohou nastavovat parametry a monitorovat přístrojovou techniku v celém závodě.
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Ze zahraničí

Jednotlivci v davu

flexibilního konceptu individuálního toku
materiálu. Toho využívá i první modulární
plnicí a balicí stroj pro kosmetický průmysl,
který vytvořila společnost Optima, vedoucí
globální dodavatel balicích strojů.
Uvnitř závodu se nádoby k naplnění – na-
příklad lahvičky, plechovky nebo flakonky –
pohybují v individuálně ovladatelných 
nosičích s vlastním pohonem, které jsou
kompatibilní s více formáty a jsou pohá-
něny lineárními motory. Balicí linka je
místem, kde potenciálně hrozí vznik
„dopravní zácpy“, a tedy zpomalení výroby.

Doba, kdy výrobní závody den za dnem
produkovaly obrovské množství stejných
produktů a balily je do stejných obalů, 
je dávno za námi. Trendem poslední doby
jsou personalizované předměty, které 
si zákazníci mohou vybrat z celé škály
výrobcem nabízených variant. Průkop-
níkem v této oblasti je kosmetický 
a farmaceutický průmysl, jenž již tradičně
klade na rozmanitost a kvalitu obalů 
velké nároky. I v dalších oborech se však
zvyšují požadavky na flexibilitu výrobních
systémů a obalové technologie – ať již 

neustálým zkracováním produktových 
cyklů nebo vytvářením produktových 
a obalových variací podle aktuální sezóny 
či speciálních kampaní.

Pilotní závod pro kosmetický průmysl
Pro tento účel vyvinuly společnosti Siemens
a Festo inovativní řešení, které reaguje na
měnící se přepravní úkoly uvnitř výrobních
závodů. Multi Carrier System (MCS) od 
společnosti Siemens tak řeší problém 
přepravy v rámci stroje ne na bázi rigid-
ního konceptu, ale na bázi mimořádně

Moderní doba přeje silným osobnostem a podporuje rozvoj individuality, což se promítá i do přání
spotřebitelů mít co nejoriginálněji zpracované výrobky. Přes e-shop si dnes můžete vybrat zboží 
a dokonce i provést jeho konfiguraci podle svého gusta. Tím ale pro výrobce vzniká důležitá otázka:
Jak efektivně a flexibilně naplnit, uzavřít, označit a zabalit často se měnící produkty, někdy i jen
v jednom jediném exempláři? Odpovědí je nová balicí linka, na jejímž vzniku se podílely společnosti
Optima, Siemens a Festo.
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Ze zahraničí

Proto se nosiče pohybují synchronně 
s procesem podle pravidel kolektivního
chování – a to buď jednotlivě, nebo ve 
skupinách. Nosiče lze do systému jedno-
duše přidat či ze systému odebrat: systém
MCS je možné snadno integrovat do 
stávající přepravní trasy, a tak lze stroj
rychle upravit pro různé formáty, jiné typy
produktu či sezónní požadavky. A protože
jednotlivé nosiče díky integrovaným RFID
čipům (identifikace na rádiové frekvenci)
přenášejí všechny informace, které stroj
k výrobě koncového produktu potřebuje, 
je závod schopen vyrábět jednotlivé pro-
dukty v průmyslovém procesu. Každý
produkt, nosič a stroj v jakékoli fázi výroby
totiž ví, co, jak a v jakém množství se
vyrábí, což je ztělesnění produktové indi-
vidualizace.

Moduly pro optimalizovaný 
tok materiálu
Rozvoj systému MCS významně podpořila
společnost Optima Consumer, která jej
úspěšně použila na obalové lince řady
Moduline ve firmě Dr. Kurt Wolff v němec-
kém Bielefeldu. Firma zde naplňuje, uzavírá,
označuje a balí téměř 20 formátů lahviček
své řady šamponů Plantur 21, Plantur 39 
a Alpecin, jež se neustále střídají a různě
seskupují. 
Klíčem k dosažení požadovaného výstupu
alespoň 120 lahviček za minutu byla pod-
robná analýza toku materiálu, simulace
v programu Mechatronics Concept Designer
a perfektní týmová práce partnerů zapoje-
ných do projektu, společností Optima,
Siemens, Festo a Dr. Wolff. Systém MCS
implementovaný v obalové lince řady
Moduline obsahuje více než 100 lineárních
motorů MCS v systému řízení pohybu na
bázi pohonu a více než 60 dalších, synchro-
nizovaných (servo) os na devíti stanicích.

Inovativní koncept strojů
Systém řízení pohybu Siemens Simotion 
a výkonné měniče Sinamics S120 umožňují
řízení pohybu, které individuálně odpovídá
tekutému charakteru obsahu nosičů a za-
bezpečuje přepravu bez vibrací a přesto s ma-
ximální dynamikou. To umožňuje rychlost
až 4 m/s a zrychlení až na 50 m/s, přičemž
skutečně dosažená úroveň závisí na typu 
a objemu daného produktu. Liniová rychlost
stroje však u budoucích zákazníků hraje
spíše druhořadou roli. „Trh vyžaduje širší
paletu výrobků mnohem rychlejším tempem.

Díky modulárnímu konceptu strojů dnes
můžu vyměnit systémy a funkce – to samo
o sobě činí tento stroj využitelným i v budouc-
nosti,“ vysvětluje Rainer Feuchter, výkonný
ředitel společnosti Optima.

Jádrem je mix
Takto flexibilní systémové řešení je možné
díky standardním komponentům od společ-
nosti Siemens, jako jsou Sinamics S120 
a Simotion v kombinaci s koordinovaným
softwarem. Jedná se o celostní pohled 
na výrobu, jenž začíná plánováním konceptu

a procházením všech strojírenských fází 
až po fungující stroj. Tímto způsobem 
je možné převzít CAD data v programu
Mechatronics Concept Designer a stroj pak
přivést „k životu“; jinými slovy je možné
simulovat procesy a ihned rozpoznat poten-
ciál k optimalizaci. Tyto poznatky tvoří
databázi projektového generátoru easyPro-
ject, součásti softwaru Simotion Scout,
který automaticky vytvoří proveditelný 
program stroje, jenž lze nahrát přímo do
systému řízení pohybu. Architektura soft-
waru je navržena tak, aby z technického
hlediska každý nosič v systému řízení odpo-
vídal virtuální ose. To umožňuje využití
všech stupňů volnosti systému Simotion.
Základní funkce systému, například moni-
toring kolizí, jsou obsaženy v samotném
pohonu na základě specificky vyvinuté apli-
kace na bázi otevřené architektury. Při
vývoji tohoto přepravního systému tak 
společnost Siemens využila své zevrubné
znalosti z oblasti automatizace.

Fáze designu pak vyžaduje stejně flexibilní
systémovou integraci s použitím zákaznic-
kých řešení na míru. Lineární motory Festo
tvoří technický základ pro pohybování 
a precizní polohování přepravních nosičů
systému MCS. Dnes je již k dispozici řada
verzí nosičů a kdykoli lze nainstalovat verze
ušité na míru konkrétnímu zákazníkovi 
v horizontálním i vertikálním uspořádání.
Zvyšující se individualizace průmyslově
vyráběných produktů vyžaduje modulární
koncepty strojů, které umožňují extrémně
malé dávky s velmi vysokou rychlostí 

a maximální flexibilitou. Výrobní společ-
nosti a stavitelé závodů a strojů hledají
řešení, která zajistí vyšší flexibilitu ve
výrobě. Systém MCS je v tomto ohledu
zásadním přínosem, neboť významně mění
výstavbu strojů v oblasti obalů.

Velká řada možných uplatnění
Možnosti uplatnění systému MCS jsou téměř
neomezené, hodí se pro všechna průmy-
slová odvětví se širokou paletou produktů –
ať již kvůli vysokému počtu variant výrobků
(kosmetický průmysl), rapidním sezónním
změnám (potravinářství a nápojářský 
průmysl), nebo průmyslové přípravě 
jedinečných položek, které si koncoví 
uživatelé mohou nakonfigurovat online.
Tento modulární koncept dovoluje inte-
graci do stávajících strojních a přepravních
řešení a zaměřuje se nejen na nový vývoj,
ale také na postupnou konverzi stávajících
systémů pro účinný přechod k digitální
výrobě strojů. 

Možnosti uplatnění Multi Carrier Systému 
jsou téměř neomezené, hodí se pro všechna 
průmyslová odvětví se širokou paletou produktů.

Balicí linka společnosti Optima 
s novým Multi Carrier Systémem
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Cena Wernera von Siemense 2015

Milion pro mladé vědce
Objev nové látky zvané Bambusuril, software pro výpočet velkých soustav klíčů a zámků CyberCalc
nebo nové funkcionalizované nukleové kyseliny pro aplikaci v chemické biologii. To je jen stručný
výčet vědeckých prací, jejichž názvy zazněly během únorového vyhlašování Cen Wernera von
Siemense na slavnostním večeru v Betlémské kapli. Letošní, v pořadí již 18. ročník byl v mnoha 
ohledech rekordní. Přihlásilo se totiž nejvíce soutěžících v historii soutěže.

Na letošní ročník soutěže odborná porota
hned tak nezapomene. Cena totiž tentokrát
přilákala 261 vědeckých týmů, studentů 
i akademických pracovníků, kteří své práce
přihlašovali do sedmi kategorií. To je abso-
lutní rekord v počtu účastníků za celých 18 let
konání soutěže a mimochodem více, než za
minulé dva ročníky dohromady. 
Kromě tradičních kategorií, jako je základní
výzkum, inovace, nejlepší pedagog a nej-
lepší diplomové a disertační práce, Siemens
letos ocenil také studenty, kteří při své
práci museli překonat zdravotní postižení 
či znevýhodnění. Udělena byla i speciální
cena za nejlepší ženskou absolventskou
práci. Prestižní ocenění převzalo na slav-
nostním večeru v Betlémské kapli 11 vítězů
z řad mladých vědců, studentů a pedagogů
z českých technických a přírodovědných
univerzit a vědeckých institucí. Vítězové 

si rozdělili finanční odměny v celkové výši
jeden milion korun, oceněny byly letos
zejména práce z oblasti chemie a chemické
biologie.

Cena za výzkum i inovace
Za nejvýznamnější výsledek základního
výzkumu si cenu odnesl tým doc. Ing. Vladi-
míra Šindeláře, Ph.D. (MU Brno), a to za
objev nové látky zvané Bambusuril, která
dokáže velmi silně vázat anionty v roztoku
a uzavřít je ve své dutině. V kategorii o nej-
významnější výsledek vývoje/inovace byl 
za software pro výpočet velkých soustav
klíčů a zámků CyberCalc oceněn tým prof.
Ing. Filipa Železného, Ph.D.(ČVUT Praha). 
Nejvíce přihlášených, více než dvě třetiny,
bylo jako již tradičně v kategoriích o nejlepší
diplomovou a disertační práci. Zde byli oce-
něni Vít Svoboda (VŠCHT Praha) za nejlepší

diplomovou práci na téma spektroskopie
atmosféricky relevantních molekul a Pavel
Kielkowski (UK Praha) za nejlepší disertační
práci z oblasti chemické biologie.
Siemens udělil nově i zvláštní ocenění 
studentovi, který překonal potíže dané 
zdravotním postižením a dosáhl navzdo-
ry němu mimořádných studijních nebo
výzkumných výsledků. Získal ho Martin
Kopeček (UK Praha), jenž se věnuje stu-
diu a výzkumu lékařské biofyziky. Zvláštní
ocenění za nejlepší absolventskou práci
napsanou ženou si odnesla Petra Peer 
(UTB Zlín), která se věnovala výzkumu 
polymerních roztoků. 
O titul nejlepšího pedagogického pracov-
níka letos soupeřilo 14 nominovaných.
Mezi nimi zvítězil vedoucí katedry řídicí
techniky na Elektrotechnické fakultě 
ČVUT prof. Michael Šebek, který je světově

Cenu za nejvýznamnější výsledek základního výzkumu získal Vladimír Šindelář  (druhý zprava), 
se svými kolegy. Ocenění předávali Jiří Drahoš, Pavel Bělobrádek a Eduard Palíšek.
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Siemens posílí ve vývoji 
simulačního softwaru, 
kupuje CD-adapco

Virtuální realita čím dál víc určuje směr
budoucího vývoje mnoha oblastí průmyslu,
a proto společnost Siemens neustále rozši-
řuje své působení i na poli vývoje softwaru.
Vedení společnosti oznámilo, že v dohledné
době plánuje akvizici společnosti CD-adapco,
která je globálním dodavatelem technic-
kého simulačního softwaru. Její softwarová
řešení se používají v řadě technických
oborů včetně výpočtů dynamiky kapalin
(CFD), mechaniky těles (CSM), přenosu
tepla, dynamiky částic, toku reaktantů,
elektrochemie, akustiky a reologie. 

Nové možnosti průmyslového softwaru
„Siemens vnímá akvizici společnosti CD-
adapco jako součást své Vize 2020, jako
posílení svého zaměření na oblast digitali-
zace a rozšiřování portfolia průmyslového
softwaru. Simulační software je klíčem 
k tomu, aby mohli naši zákazníci nasazovat
na trh lepší produkty, a to rychleji a levněji.
Ve společnosti CD-adapco získáváme zkuše-
ného technologického lídra, který nám
umožní doplnit naše portfolio průmyslo-
vého softwaru, jež patří ke světové špičce,
a realizovat naši strategii založenou na další
expanzi našeho digitálního portfolia pro
firmy,“ uvedl Klaus Helmrich, člen správní
rady společnosti Siemens. 

Návrhy lépe a rychleji
CD-adapco se zaměřuje na technické simu-
lace a její jedinečnou vizí je rozvoj multi-
disciplinárního návrhu (Multidisciplinary
Design eXploration, MDX). Technické simu-
lace poskytují nejspolehlivější informační
vstup do procesu návrhu, což posiluje ino-
vace a snižuje náklady na vývoj produktů.
Simulační nástroje CD-adapco, mezi nimiž
je na předním místě vlajkový produkt STAR-
CCM+, umožňují technikům a inženýrům
vytvářet lepší návrhy rychleji než kdy dříve.
Společnost CD-adapco bude integrována 
do divize Siemens Digital Factory, která je
lídrem v oboru automatizačních technologií
a předním poskytovatelem softwaru pro
správu životního cyklu produktů (Product
Lifecycle Management, PLM). Přidání
pokročilých nástrojů pro technické simu-
lace, jako je CFD, k jejímu portfoliu a získání
zkušených odborníků v oboru výrazně 
zlepšuje základní kompetence v oblasti
modelových simulací, které jsou schopné
vytvořit velmi přesné digitální dvojče 
navrhovaného produktu. 

uznávaným a často citovaným odborníkem 
na teorii řízení.

Pod záštitou Akademie věd i vlády
Tradiční soutěž o Cenu Wernera von 
Siemense pořádá společnost Siemens 
spolu s významnými představiteli vyso-
kých škol a Akademie věd ČR, kteří jsou 
i garanty jednotlivých kategorií a podílejí 
se na vyhodnocení nejlepších prací. 
Záštitu nad udílením cen poskytuje Minis-
terstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR,
Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR a místo-
předseda vlády pro vědu, výzkum a ino-
vace Pavel Bělobrádek. 
Svým rozsahem, výší finančních odměn 
a historií je Cena Wernera von Siemense
jednou z nejvýznamnějších nezávislých
iniciativ tohoto druhu v České republice. 
V předchozích sedmnácti ročnících soutěže

bylo již oceněno 291 studentů, pedagogů 
a vědců. Formou finančních odměn 
Siemens podpořil české školství a vědu 
celkovou částkou dosahující osmi milionů
korun. 
Generální ředitel Siemens Česká republika
Eduard Palíšek při slavnostním vyhlašování
cen řekl: „Česká ekonomika roste, což
stejně jako silná průmyslová tradice vytváří
ideální podmínky pro to, abychom úspěšně
vstoupili do nové průmyslové éry, která se
nazývá 4. průmyslová revoluce. Abychom 
v ní ale obstáli, musíme více než kdy jindy
podporovat technické a přírodovědné vzdě-
lání, základní a aplikovaný výzkum a přenos
nových poznatků do průmyslu. Věřím, 
že prostřednictvím Ceny Wernera von Sie-
mense motivujeme mladé vědce a techniky,
aby se na této vzrušující proměně aktivně
podíleli, a plně tak využili svůj talent.“  

7,2 milionu

24

je hodnota dosavadních odměn 
v Ceně Wernera von Siemense.

Tolik bylo letos celkem oceněno
studentů, pedagogů a vědců.

18
Tolik ročníků má již za sebou Cena 
Wernera von Siemense v České republice.

261
byl počet letošních přihlášek.
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Inovace, TIA

Do mořských 
vln s elektrickým 
pohonem

Výzkum a vývoj nových technologií je pro společnost Siemens 
jednou z nejdůležitějších činností. Letos bude investovat 
do výzkumu přibližně 4,8 miliardy eur, tedy o 300 milionů eur 
více než v roce 2015. V loňském roce podal Siemens na 3700
patentů, tedy průměrně asi 17 každý pracovní den. Aktuálně 
má na svém kontě více než 56 000 aktivních patentů. 
Inovativní přístup totiž představuje jednu ze základních hodnot
společnosti. V letošním fiskálním roce, který pro firmu začal 
1. října 2015, bude Siemens investovat do výzkumu a vývoje 
5,9 procenta svých tržeb. To je přibližně o 0,3 procenta víc 
než loni, od roku 2014 se dokonce jedná o pětinový nárůst.
Převážná část dodatečných finančních prostředků je určena 
na rozvoj digitalizace, automatizace a decentralizovaných 
energetických systémů. 

Sedmnáct nových 
vynálezů denně

Ledová ochrana 
proti zkratům

Termíny a místa konání seminářů 
TIA na dosah v roce 2016

Další důkaz o stále rostoucím
významu elektrických motorů
jakožto pohonných jednotek
přináší trajekt přepravující 
cestující mezi norskými městy
Oppedal a Lavik – jde totiž 
o první čistě elektrickou loď
svého druhu na světě. O pohon
80 metrů dlouhé lodi se stará
dvojice elektromotorů, jimž
poskytuje energii 10 tun akumu-
látorů. Oproti svému dieselo-
vému předchůdci je provoz
nového trajektu nejen podstatně
tišší a ekonomičtější, ale zejména
nesrovnatelně ekologičtější.
Díky využívání energie výhrad-
ně z místních hydroelektráren
neprodukuje trajekt přímo ani
nepřímo žádné emise, a ročně
tak „ušetří“ přes 2600 tun oxidu
uhličitého. 

Měsíc Termín Pořadí měst Téma

Duben 12. – 14. 4. Praha, Brno, Ostrava Safety Integrated: Novinky a řešení (PLC, pohony, spínací technika)
Květen 24. – 26. 5. Praha, Brno, Ostrava Spolupráce malých řídicích systémů s pohony
Červen I. 14. – 16. 6. Praha, Brno, Ostrava Průmyslové switche a routery (Scalance a Ruggedcom), 

Sinema, Telecontrol – novinky a přehled portfolia;             
Novinky v oblasti Simatic Identifikačních systémů

Červen II. 28. – 30. 6. Praha, Brno, Ostrava Řešení pro výrobce strojů (aplikace s pohony)
Září 13. – 15. 9. Praha, Brno, Ostrava Novinky ve vývojovém prostředí TIA Portal a řídicí systémy Simatic 

20. 9. České Budějovice
Listopad 8. – 10. 11. Praha, Brno, Ostrava Návrh elektrických pohonů

Kompletní verze článků naleznete na Inovačním portálu Siemens
www.siemens.cz/inovace, kde se také můžete přihlásit k odběru 
pravidelného elektronického newsletteru Innovation News.

Aktuální informace o cyklu seminářů a registraci najdete na www.siemens.cz/tia.nadosah.

Zkratové proudy, neboli krátké a výrazné překročení jmenovitého
proudu v rozvodných sítích, jsou pro energetiky stále větším strašá-
kem. Vznikají kvůli rozmachu elektráren využívajících obnovitelné
zdroje energie, které jsou však nestabilní. V současné době jsou proti
nim sítě zabezpečeny nejrůznějšími ochrannými prvky, ty však mají
zpravidla jednu velkou nevýhodu – vznikají na nich značné energe-
tické ztráty. Konstruktéři společnosti Siemens proto vyvíjejí speciální
omezovače zkratů, využívající jevu supravodivosti. V důsledku toho
zanášejí do systému výrazně menší ztráty, díky rychlejším reakčním
časům jsou navíc i bezpečnější než stávající zařízení. 
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Ing. Igor Russnák – vedoucí obchodního úseku

tel.: +420  233 032 430, 597 400 662

e-mail: igor.russnak@siemens.com

Převodovky a spojky 
Ing. Petr Pumprla – vedoucí obchodního úseku

tel.: +420  315 648 000

e-mail: petr.pumprla@siemens.com
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tel.: 233 032 410
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Nabídková kancelář
email: industry.cz@siemens.com


