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04 MSV 2015: 
Virtuální svět máme v rukou 
Ve dnech 14. až 18. září se na brněn-
ském výstavišti koná již 57. ročník
Mezinárodního strojírenského veletrhu.
V hale P na stánku č. 21 se představí 
i společnost Siemens. Hlavním tématem
letošní expozice bude koncept budoucí
světové průmyslové výroby nazývaný
Digitální továrna. V rámci společné
prezentace se představí i novinky
z divize Siemens PLM Software.

12 Jak se stáčí LPG
Na zkapalněný ropný plyn, známější
pod zkratkou LPG, jezdí po celém světě
více než 13 milionů vozidel. Jedním 
z největších distributorů tohoto alter-
nativního paliva v České republice je
společnost Unipetrol. Ve svém výrobním
areálu v Záluží u Mostu stáčí kapalné
LPG ze speciálních přepravních cisteren
do tlakových nádrží pomocí automatic-
kého zařízení řízeného systémem
Siemens Simatic S7-1500.

14 Tam, kde se rodí umělá střívka
Výrobní linky na produkci umělých střívek
pro masný průmysl v českobudějovické
firmě Viscofan pracují v nepřetržitém
provozu. To má samozřejmě vliv na opo-
třebení jednotlivých komponent, včetně
pohonů a frekvenčních měničů. Rekon-
strukci výrobní linky, neboli retrofit,
provedli před prázdninami pracovníci
servisu společnosti Siemens s využitím
nových pohonářských prvků, kabeláže 
i řídicího systému.

24 Opravený motor jako nový
Společnost Siemens nabízí svým zákaz-
níkům široké portfolio servisních služeb
z celého sortimentu průmyslové auto-
matizace a pohonů. Nabídka služeb
pod názvem Industry Services obsahuje
komplexní služby od poskytování tech-
nické podpory a dodávky náhradních
dílů přes opravy, diagnostická měření 
a servisní zásahy až po uvedení zařízení
do provozu. Výjimkou není ani servis
pohonů a frekvenčních měničů.
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za pár dní se otevřou brány areálu brněnského výstaviště a bude zahájen 57. ročník 
Mezinárodního strojírenského veletrhu. Na takto významné akci nemůže společnost 
Siemens samozřejmě chybět, a proto mezi předními vystavovateli budou i divize 
Digital Factory & Process Industries and Drives a PLM Software s hlavním tématem 
virtuální zprovoznění.

Naše prezentace bude směřovat k jedinému cíli: představit zákazníkům průmyslovou
výrobu budoucnosti, bez nadsázky označovanou jako čtvrtou fázi průmyslové revoluce 
s příznačným názvem Průmysl 4.0. Co z těchto futuristických technologií dokážeme 
v praxi zákazníkům nabídnout již dnes, uvidíte právě v Brně. Koncept výroby s integro-
vanými řešeními společnosti Siemens pod názvem Digitální továrna dokáže výrazně
zrychlit a zlevnit proces výroby nového produktu a zkrátit dobu jeho ekonomické 
návratnosti.

Klíčem pro efektivní plánování a virtuální zprovoznění strojů i celých výrobních závodů 
jsou simulační technologie. Pomocí softwarových řešení dnes Siemens může jako jediná
společnost na trhu nabídnout zákazníkům komplexní řešení automatizace, které zahrnuje
všechny hlavní požadavky iniciativy Průmysl 4.0. To vše z jednoho zdroje a s naprosto 
kompatibilními systémy.

Na nadcházejícím veletrhu se o tom budete moci přesvědčit na modelovém příkladu 
virtuálního zprovoznění legendární stavebnice Merkur, která napodobí činnost skuteč-
ného stroje. Další ukázkou našich inovativních řešení je funkce Run MyRobot, na níž 
ukážeme jednoduché řešení pro připojení robotu k obráběcím strojům.

A co ještě nás čeká v budoucnu? Bezesporu je to narůstající intenzita používání internetu 
v každodenní výrobě a využití inovativních softwarů pro zlepšení efektivity výrobních 
zařízení. Jednou z dalších cest, kterou však společnost Siemens vidí jako klíčovou pro
budoucí průmysl, je aditivní výroba a využití 3D tisku pro výrobu prototypů, náhradních
dílů či běžných komponentů ve výrobě. Již dnes je možné na základě digitálních modelů
tisknout z ocelových slitin např. lopatky plynových turbín. Nejdůležitější, co nás však 
čeká, je udělat další krok správně. Společnost Siemens má řešení již dnes a je připravena
pomoci svým zákazníkům na cestě k Průmyslu 4.0. 

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

Vážení čtenáři,

„Představíme zákaz-
níkům průmyslovou 
výrobu budoucnosti.“
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Virtuální uvedení do provozu 
Kapitálově náročnou etapou při vývoji
nového stroje je jeho uvedení do provozu.
Pokud jsou na reálném stroji nutné úpravy,
značně se tím zpožďuje předání zákazníkovi.
V horším případě může zprovoznění bez
předchozí eliminace chyb způsobit zákazní-
kovi velké škody. Aby bylo možné dobu
zprovoznění zkrátit a zároveň chyby elimi-
novat, je nutné mít k dispozici integrované
a flexibilní řešení.
Výrobci obráběcích strojů a další producenti
mohou již dnes značně profitovat z příleži-
tostí, které nabízí digitalizace, a zvýšit svou
konkurenceschopnost používáním integro-
vaných produktů a softwarových řešení. 
Ta umožňují digitalizaci stroje a následně
bezproblémovou výměnu dat – od celko-
vého návrhu a návrhu technicko-provozní
stránky přes instalaci, provoz a modernizaci
až po služby založené na technologii
cloudu. 
Výrobci tak získávají takzvané „digitální dvojče“
svého stroje, což je virtuální prostředí, ve
kterém mohou simulovat a optimalizovat
veškeré operace související se spuštěním,
provozem a údržbou závodu. 
A jak takové virtuální zprovoznění, které
umožňuje propojení virtuálního modelu
stroje a řídicího systému, funguje? To 
předvedeme na letošním ročníku MSV. 
„Virtuálně uvedeme do provozu model
obráběcího stroje pomocí stavebnice Merkur,
která napodobí činnost skutečného stroje,“
vysvětluje Ing. Vít Hadáček, obchodně tech-
nický poradce MC společnosti Siemens.
„Funguje to tak, že na počítači vytvoříme
model stroje, který se hýbe přesně tak jako
zamýšlený stroj. Díky nástroji NX Mechatronics
Concept Designer (NX MCD), což je systém
pro konstruování, dokážeme namodelovat
pohyby stroje, pohony, zarážky, koncové
spínače a podobně, a tím si na počítači vy-
zkoušíme, jak se stroj bude v různých reálných
situacích chovat,“ dodává Vít Hadáček. 

Díky spojení softwarového nástroje Simit
pro simulaci chování zařízení s řídicím sys-
témem CNC Sinumerik 840D sl a Simba Box
tak pro systém NX MCD vytvoříme reálné
prostředí. „Díky tomuto bude simulace do
značné míry odpovídat skutečnosti. Jinými
slovy, zařízení se chová přesně tak, jako by
bylo připojeno k reálnému stroji,“ upřesňuje
dále Vít Hadáček. 
Zákazník tak může vyzkoušet návrhy 
strojů za reálných podmínek a především
podrobně ověřit vzájemné působení řídicího
systému a budoucího stroje už ve fázi
vývoje. Virtuálním zprovozněním se zabrání
mechanickým kolizím, které mohou způsobit
značné škody, další investice a opoždění
výroby. 

„Díky tomuto řešení je možné významně
zkrátit čas potřebný k dodání produktu či
zařízení zákazníkovi a garantovat čas dodávky.
Navíc umožňuje zkrácení doby uvedení
skutečného stroje do provozu až o 70 pro-
cent,“ objasňuje unikátnost virtuálního
zprovoznění Iveta Verešová, obchodní ředi-
telka Siemens Industry Software, a dodává:
„Zákazník má navíc možnost těžit z vysoké
míry bezpečnosti procesů při zavádění inovací
a případné koncepční chyby objevit a odstra-
nit již ve fázi vývoje a nikoliv až na hotovém
stroji. Při virtuálním zprovoznění je možné,
díky propojení virtuálního modelu stroje se
skutečnou řídicí technikou, řešení včas od-
zkoušet a ověřit funkčnost celého systému.“ 

„Run my Robot“ aneb s roboty 
na výsluní
Dalším efektivním krokem a prostředkem
na cestě k Digitální továrně je inovativní 
a jednoduché řešení Sinumerik Integrate
Run MyRobot pro připojení robotů KUKA 
k obráběcím strojům. Nové integrované
řešení Run MyRobot jde ruku v ruce s prů-
myslovým trendem a reaguje na současné
tržní potřeby, jak zvýšit produktivitu a jak
dosáhnout plné automatizace.  

„Na veletrhu jsme se nikdy nebavili o kon-
ceptu, vždy jsme ukazovali stroje, nové
produkty a Siemens řešení pro oblast obrá-
běcích strojů. To platí i dnes, ale ve spojení
s digitalizací. Snažíme se veškeré naše
novinky v produktové oblasti výrobních
nástrojů představit v zapojení do digitálního
světa,“ uvádí Ing. Jiří Karas, Ph.D., ředitel

obchodního úseku Řídicí systémy a pohony
pro obráběcí a speciální stroje (MC) společ-
nosti Siemens, a dodává: „Nemluvíme jen 
o vizích a řešeních budoucnosti. Jednoduše
máme řešení v rámci konceptu Digitální
továrny. Je funkční, dokážeme jej aplikovat
do světa obráběcích strojů a dodávat našim
klientům.“

Důvod k digitalizaci je jednoduchý. Rostoucí
globální konkurenční tlak nás nutí, abychom
se odlišili od ostatních a přinesli svým zákaz-
níkům vyšší hodnoty za méně peněz. Zvyšují
se požadavky na flexibilitu a výkon a je vyža-
dován vývoj stále složitějších, individuálních
automatizačních řešení, a to v co nejkratším
možném čase. Svět průmyslu je obklopen

výzvou „jak vyrábět lépe, rychleji a levněji.“
„Proto naše zákazníky podporujeme na
jejich cestě k Digitální továrně a to tak, 
že jim poskytujeme jedinečné integrované
portfolio zahrnující hardware, software 
a služby pokrývající celý životní cyklus jejich
výrobku. Naším cílem je přitom dosáhnout
udržitelného snížení investičních a provozních
nákladů,“ vysvětluje Jiří Karas.
Jednou z odpovědí na tento trend současného
výrobního průmyslu a pevným základem
pro vývoj Digitální továrny je virtuální 
zprovoznění, které naplňuje hlavní motto:
„od nápadu ke skutečnému stroji o třetinu
rychleji“.

Spojení tradiční české stavebnice Merkur, oblasti obráběcích strojů a virtuálního světa. Přijde vám to
jako nemožné? Není. Čtvrtá průmyslová revoluce, označována také jako Průmysl 4.0, přináší to, o čem
jsme před pár lety pouze snili. Virtuální svět měníme na skutečný a tradiční způsoby vývoje a výroby
převádíme do konceptu budoucnosti, do takzvané Digitální továrny. A jaké možnosti a řešení v oblasti
vývoje současného strojírenského průmyslu Siemens v cestě za Digitální továrnou nabízí? O tom 
se můžete přesvědčit na letošním 57. ročníku Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně, který
se koná ve dnech 14. až 18. září. Zveme vás k návštěvě stánku Siemens číslo 021 v pavilonu P.

Virtuální svět
máme v rukou
MSV 2015: Na cestě k Průmyslu 4.0 
– Digitalizace ve výrobě obráběcích strojů

Stavebnice Merkur pomůže návštěvníkům veletrhu
lépe pochopit princip virtuálního zprovoznění
obráběcího stroje.

Vize Smart Innovation Portfolio je hnacím motorem ve vývoji chytrých neboli inteligentních výrobků.
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Česká výstavní premiéra 
Dva lídři v oboru se rozhodli spojit své síly,
a tak se řídicí systém Sinumerik 840D sl 
s opcí Run MyRobot poprvé představí na
českém trhu ve spojení s robotem KUKA
KR6R900. Stane se tak právě na letošním
Mezinárodním strojírenském veletrhu 
v Brně.
„Společnost KUKA je jedním z největších 
a vedoucích výrobců průmyslových robotů
s pokrytím prodeje a servisu po celém
světě,“ uvádí Radek Velebil, ředitel obchodu
a marketingu KUKA. Spojení společností
Siemens a KUKA v oblasti řízení robotů je
proto logickým důsledkem nejen dominant-
ního postavení obou firem na světovém
trhu. 
„Jsme výrobcem širokého spektra průmy-
slových robotů od nejmenších typů, jako 
je robot Agilus, jenž má nosnost 6 až 10 kg
a pracovní dosah 900 až 1100 mm, až po
největší roboty s nosností 1000 kg a pracov-
ním dosahem až 3,6 m,“ doplňuje Velebil.
Právě robot Agilus KR6R900 sixx s řídicí
jednotkou KRC4 compact a pomocným
panelem KR C4 KUKA smartPAD s nainsta-
lovaným SW MxAutomation čeká na
návštěvníky na stánku v Brně. Součástí
exponátu je testovací stanice řídicího
systému Sinumerik 840D sl s NCU jednot-
kou 720.3 a ovládacím panelem OP15AT
vybavená SW 4.5 SP5 s opcí Run MyRobot. 
„Návštěvníkům ukážeme, jak snadné je
naprogramování pohybů robota na bázi
běžných znalostí technologického progra-
mování. Ukážeme integraci diagnostiky
stavů robota přímo na obrazovce obrábě-

cího stroje, doplněné o grafické podpory
Sinumeriku při programování pohybů
robota,“ popisuje živý exponát Tomáš 
Kopeček. „Především chceme výrobcům
obráběcích strojů ukázat, jaké jsou možné
úspory v nákladech, které byly v minulosti
vynakládané na specialistu v oblasti řízení
robotů při uvádění strojů do provozu a také
při požadovaných změnách při servisu strojů
u koncových zákazníků,“ vysvětluje unikát-
nost nových řešení ve spojení s roboty.

Hnací motor vývoje chytrých
výrobků
Výrobky jsou dnes navrhovány a vyráběny
jinak než v minulosti, jsou propracovanější,
navzájem mezi sebou komunikují, jsou
chytřejší než kdy předtím, a to zásadně mění
trh. Ve strojírenství se setkáváme s průmy-
slovými stroji, které inteligentně ovládají
samy sebe, vídáme i samoorganizující roboty.
Výrobky a zařízení mezi sebou komunikují 
a vyměňují si příkazy. Výrobek se stává
kyberneticko-fyzikálním systémem, který
umožňuje propojit virtuální svět s realitou.
„Vyšší komplexnost výrobků přináší nárůst
množství systémů, které je utvářejí. Každý
výrobce ví, že způsob, jak se odlišit od kon-
kurence, je v podílu inovace. Zákazníci mají
rádi, když jsou výrobky nejenom pohledné
a vysoce funkční, ale taky inteligentní 
a vhodně integrované do života zákazníka.
Ale není to jen inovace výrobku, nýbrž 
inovace celého procesu vývoje a výroby. 
A tady je příležitost, aby se výrobci zamysleli,“
říká Iveta Verešová, obchodní ředitelka 
Siemens Industry Software.

Roboty se stále více prosazují v oblasti 
průmyslu a v současné době zažívají své
období nebývalého rozkvětu. Prosazují se
převážně tam, kde jsou zvýšené nároky 
na přesnost a kvalitu vyráběných dílů.
„Počet robotů nasazovaných ročně v prů-
myslu se od roku 2009 do roku 2012 
zvýšil o 50 procent,“ prozradil Ing. Tomáš
Kopeček, obchodně technický poradce 
MC společnosti Siemens. 

A kde se roboty nejvíce aplikují v praxi?
„Jsou velmi často nasazovány v provozech 
s vysokými nároky na výrobu. V oboru obrá-
běcích strojů se zvětšuje obliba zavádění
robotů především u projektantů strojů, a to
pro zajištění automatické výměny nástrojů
u větších obráběcích strojů a automatické
výměny obrobků u menších strojů,“ vysvětlil
Tomáš Kopeček. Především se však jedná 
o firmy, jejichž cílem je dosáhnout plné
automatizace výroby. 
A právě plným propojením řídicího systému
obráběcího stroje s procesem robotické
manipulace s nástroji a obrobky lze dosáhnout
kompletní automatizace výroby. 
Pomocí nové opce Sinumerik Integrate 
Run MyRobot se nyní dají k obráběcím 
strojům vybaveným CNC řídicími systémy
Sinumerik 840D sl připojit různé manipulační
roboty firmy KUKA. To dovoluje společnostem
všech velikostí efektivně a bez velkého úsilí
vytvořit automatizované buňky i se sériovými
stroji. Hlavní výhodou Run MyRobot je, že
umožňuje výrobci efektivněji dosáhnout
kompletní automatizace výroby za sníže-
ných nákladů na proškolení programátora
průmyslového robota. Navíc nové integro-
vané řešení doplňují funkce pro snadnou
optimalizaci pracovních procesů na obrábě-
cích strojích, mobilní monitorování stavu 
a vzdálenou údržbu. 

v posledních šesti měsících je nejnovější
interaktivní informační aplikace 360 ° výlet
za digitalizací s pomocí tzv. SmartTable. 
I ten bude návštěvníkům dostupný na MSV,
a to v pavilonu A ve společném stánku
Česko-německé obchodní a průmyslové
komory. Jasným a zajímavým způsobem
interaktivně předvede, jak Siemens reaguje
na trendy současného průmyslu – vyrábět
rychleji, pružněji a důmyslněji – pomocí
integrovaného inženýrství s cílem dosáhnout
silnější konkurenční pozici na trhu.
Pouť Siemens za digitálním podnikem
nemá konce – virtuálně zprovozňujeme
výrobu, roboty obsluhují výrobní linky, ve
3D modelu zjistíme, jestli továrna, kterou
plánujeme stavět, bude fungovat, umožňu-
jeme levnější, rychlejší a variabilnější výrobu.
„Skutečnost je taková, že jsme jediným 
prodejcem, který má komplexní řešení pro
obráběcí stroje, speciální stroje a roboty, 
a to od řídicího systému Sinumerik, přes
modulární systém pohonů Sinamics S120,
po kabeláž a motory. V našem portfoliu
jsou jak produkty zahrnující v sobě celý
zpracovatelský řetězec CAD/CAM/CAE, CNC,
tak systémy pro simulování a modelování
průmyslových procesů,“ vysvětluje posta-
vení na trhu Jiří Karas. 
A co bude dál na cestě za digitální továrnou?
O tom bude mluvit ředitel divize Digital
Factory & Process Industries and Drives 
společnosti Siemens Wolfgang Weissler 
na odborné konferenci Industry Forum
pořádané Česko-německou obchodní 
a průmyslovou komorou v rámci MSV 
ve středu 16. září.

Investice do vzdělávání 
Tradiční součástí expozice Siemens na 
strojírenském veletrhu v Brně je prezentace
našich aktivit na poli technického vzdělávání.
A nejinak tomu bude i letos. „Dlouhodobě
spolupracujeme s českými středními,
odbornými a vysokými školami technického
směru. Věnujeme se průběžnému školení 
a podpoře jejich učitelů. Ale naším hlavním
cílem je propojit akademickou půdu s praxí
a ukázat studentům, co je venku a v konku-
renčním prostředí čeká,“ popisuje spolupráci
Ing. Eva Klocová, obchodní zástupkyně MC
společnosti Siemens, která opět představí
výsledky a pokroky v oblasti spolupráce se
subjekty technického vzdělávání nejen 
z České republiky na letošní expozici 
Siemens. 
Naopak novinkou není soutěž mladých pro-
gramátorů pořádaná Svazem strojírenské
technologie, jíž je Siemens každoročním
partnerem. I letos Siemens vybaví jednu 
z učeben deseti pracovními stanicemi, na
kterých budou žáci středních a odborných
učilišť a středních škol strojírenského zamě-
ření řešit úlohy v řídicím systému Sinumerik,
a tak soupeřit o nejlepší výsledek a cenu.
Také obchodní jednotka Siemens PLM Soft-
ware si uvědomuje nutnost investovat do
technického vzdělávání. S desítkami středních
a vysokých škol po celé České republice
proto spolupracuje a poskytuje studentům
nejmodernější inženýrské nástroje, které
používají významné firmy po celém světě.
Studenti tak získají potřebnou praxi a rozšíří
možnosti svého pracovního uplatnění.

Péče je důležitá
Pro zajištění maximální spolehlivosti zařízení
v každodenním provozu je důležitá inten-
zivní podpora a poradenství zákazníkům. 
A proto součástí naší letošní expozice na
MSV bude i prezentace Siemens Customer
Services, která představí portfolio nabíze-
ných servisních služeb ušitých na míru
speciálně pro výrobce, prodejce a koncové
uživatele obráběcích strojů. Bude také 
připravena prezentace řešení produktivity
obráběcích strojů. 

Je jasné, že přechod k nové průmyslové
revoluci je při neustálém vývoji a propojování
technologií nezastavitelný. Siemens PLM
Software pomáhá tuto změnu formovat 
a vést. Proto Siemens přichází s vizí Smart
Innovation Portfolio, která je hnacím moto-
rem ve vývoji chytrých neboli inteligentních
výrobků, procesů na jeho výrobu a vybudo-
vání digitálního podniku budoucnosti. 
Vize je založena na čtyřech pilířích – 
inteligentní modely obsahující všechny
informace potřebné k návrhu a výrobě;
zapojení všech uživatelů v rámci životního
cyklu výrobku a poskytnutí správných 
a aktuálních informací kdykoli a kdekoli;
udržitelný systém; integrace virtuálního 
a skutečného světa výroby a plynulý tok
informací mezi nimi.

Siemens 360 ° 
Aktivity a řešení Siemens nemají hranice.
„Virtuální svět učíme sloužit realitě, a to
zcela popisuje naše současné mise,“ říká 
Vít Hadáček. Jedno z takových řešení, které
bude dostupné i na veletrhu MSV, je 3D
simulátor Siemens Comos Walkinside.
Návštěvníci si budou moci vyzkoušet pláno-
vání výroby přímo v konkrétním průmyslovém
prostředí. „Nasadí si speciální brýle, stisknou
ovládací konzoli a objeví se přímo v prosto-
rách továrny, kde se mohou procházet a na
vlastní oči kontrolovat, zda v továrně běží
vše tak, jak má,“ popisuje výkonnost této
virtuální 3D aplikace, která bude dostupná
v pavilonu A, ředitel prodeje Siemens
Comos ČR Ing. Robert Macháček.
Celosvětovým úspěchem mezi zákazníky 

Spojení realného a virtuálního světa. Řidící systém Sinumerik 840D sl a softwaru NX Mechatronic 
Concept Designer

Budoucnost efektivního obrábění je v digitalizaci.

Dalším krokem k Digitální továrně je řešení 
Sinumerik Integrate Run MyRobot pro připojení
robotů KUKA k obráběcím strojům.

Siemens na MSV 2015
Pavilon P
stánek č. 021

Pavilon A 
stánek č. 01 – Výukové centrum MSV 2015
stánek č.12B
stánek č.014 Česko-německá obchodní 
a průmyslová komora  

16.9. – Odborná konference ČNOPK 
(Hotel Holiday Inn): „Fórum Průmysl 4.0“ 



V České republice existuje více než tisícovka
malých vodních elektráren zapojených do
energetické distribuční soustavy. Z nich je
však více než polovina osazena staršími
nebo nevhodně zvolenými typy turbín,
které původně sloužily na jiných lokalitách.
Tyto stroje většinou pracují ve špatně zvo-
lených otáčkách, což velmi snižuje jejich
účinnost, a tím i výkon, kterého by mohly
ve skutečnosti dosáhnout.
K nápravě přitom není nutné hned měnit
celou turbínu nebo jiné strojní vybavení
elektrárny. Úplně postačí optimalizovat
otáčky vodního motoru, čehož se dá snadno
dosáhnout pomocí čtyřkvadrantního frek-
venčního měniče firmy Hydroservis Union,
postaveného na základě měniče Sinamics S120
od společnosti Siemens. Tento měnič zvládne
optimalizovat a řídit výrobu elektrické 
energie jak v elektrárnách postavených na
malých vodních tocích, tak na velkých 
přehradách.
Měnič je upraven pro řízení elektrárny jako
celku, ale může sloužit i jako mobilní analy-
zační zařízení, které lze v případě potřeby
naložit do auta a převézt k měření do jiné
elektrárny, která si tuto službu u firmy 
Hydroservis Union objedná.

Šedivá je teorie, zelený strom života
K myšlence na průběžnou úpravu otáček
turbíny přivedla Viktora Korbela zkušenost 
s vlastní malou vodní elektrárnou v místě
nazvaném Hamr nad Nežárkou v jižních
Čechách, která měla podle projektové doku-
mentace dodávat do sítě proud o síle 30 kWh.
Jaké však bylo překvapení, když po spuš-
tění všech čtyř turbín byl na začátku
provozu maximální výkon pouhých 10 kWh.
„Vrtalo mi hlavou, kde se stala chyba, 
když podle teoretických výpočtů měla 
elektrárna pracovat mnohem efektivněji,“
vysvětluje Viktor Korbel. „Uvědomil jsem si,
že klíčem k řešení problému bude zjištění
přesného údaje o provozních otáčkách vodní
turbíny,“ dodává. Každý vodní motor má totiž
křivku účinnosti, která se odvozuje podleSamá voda?

Kdepak, elektřina!
Výroba elektrické energie z přírodních obnovitelných zdrojů zažívá v České republice v posledních
letech nebývalý vzestup. Navzdory polím plným solárních panelů a monumentálním větrníkům 
čnícím k obloze je u nás ze všech přírodních zdrojů nejefektivněji využitelná voda. Díky ní jen 
za loňský rok velké i malé vodní elektrárny vyrobily přes dvě miliardy kWh elektřiny a pokryly 
spotřebu více než šesti set tisíc domácností. Podle zkušeností Viktora Korbela, zakladatele
společnosti Hydroservis Union, však přesto většina vodních elektráren nedosahuje maxima 
možné účinnosti. S vlastní patentovanou metodou optimalizace provozu pomocí čtyřkvadrantního
měniče frekvence dokáže zvýšit stávající výkon těchto elektráren až na dvojnásobek.
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Jak funguje měnič 
v malé vodní elektrárně

1. Samotný měnič se nainstaluje mezi
přípojné místo a generátor. Do programu
se zadají štítkové hodnoty generátoru 
a mezní hodnoty spádových výšek v dané
lokalitě. Doplní se určitá periferie a okruhy
jednotlivých ochran. Nakonec se zadá typ
turbíny a připojí se ovládací mechanismy
průtoku a případně i mechanismus na
natáčení lopatek s identifikací polohy.

2. Při prvním spuštění dojde k úplné 
analýze stroje, generátoru a distribuční
soustavy, ke které je MVE připojena.

3. Pokud dojde ke změnám parametrů,
které jsou v paměti měniče nastavené
jako klíčové (změna spádu, otevření 
turbíny), spustí se automaticky měřicí
program, ve kterém měnič sám vyhledává
optimální otáčky stroje a po jejich zjištění
se na ně sám přenastaví.

4. Měnič dále zajišťuje opětovnou rychlost
fázování při poruše sítě a automatickou
kompenzaci, kterou i sám zajišťuje.

Měnič jako mobilní 
analyzátor

1. Samotný měnič se dočasně nainstaluje
mezi přípojné místo a generátor MVE. 
Do programu se zadají štítkové hodnoty
generátoru. Doplní se údaje o převodo-
vém ústrojí, je-li nainstalováno. Zadají se
údaje o nastavení nainstalovaných ochran
a provede se kontrola jejich funkčnosti.
Nakonec se zadá typ turbíny.

2. Při prvním spuštění opět dojde k úplné
analýze stroje, generátoru a distribuční
soustavy, ke které je MVE připojena.

3. Stroj se pomocí měniče uvede do
pohybu na startovací analyzační otáčky 
a dojde k otevření regulačního ústrojí 
turbíny.

4. Měření probíhá celý den ve čtyřech
základních intervalech, a to v závislosti 
na otevření regulačního ústrojí stroje. 
Vše probíhá automatizovaně a výsledkem
je graf výkonu v závislosti na otevření
stroje a optimálních otáčkách.

Každá turbína je osazena generátorem a úhlovou 
konstrukcí, aby bylo dosaženo optimálního opásání na danou řemenici.

Vodní elektrárna Hamr nad Nežárkou díky provedené 
optimalizaci a zapojení frekvenčního měniče s možnou regulací otáček 
dosahuje výkonu 40 kWh, což je o třetinu více, než bylo původně projektované maximum.

spádu, průtoku, úhlu nátoku na lopatky
rozváděcího oběžného kola a dalších aspektů. 
Pro její určení se běžně používá výpočtová
metoda, kdy se všechny úhly dosadí 
do rovnice hydraulických podobností 
a následně se vypočítají provozní otáčky. 
Ty však často neodpovídají skutečnosti. 
„Žádný z uvedených údajů totiž nikdy není
konstantní a neustále se mění. Pracuje se
tedy s údaji, které se zprůměrují, čímž se
dosáhne jakéhosi optima. Na naší lokalitě
ovšem tento teoretický ideální stav trvá
kupříkladu jen třicet dní v roce. A to je 
na ekonomický provoz elektrárny málo,“
podotýká Korbel.

Inspirace ze slunce i větru
Prakticky jediným způsobem, jak na tuto
proměnlivou situaci reagovat, bylo podle
Viktora Korbela upravovat dané otáčky 
vodního motoru. To ale bylo až donedávna
nemožné, protože turbína je vázána urči-
tým druhem převodového poměru na
generátor a ten má standardní otáčky 
dané frekvencí sítě.
„Začal jsem se tedy shánět po obdobných
systémech používaných ve větrných 
elektrárnách nebo ve fotovoltaice a hledal
jsem výrobce, který by mi zaručil, že jeho
frekvenční měniče pracují ve čtyřkvadrantním
provozu,“ vysvětluje Korbel. Po provedeném
průzkumu trhu však zjistil, že jeho nárokům
odpovídá jedině Siemens, který toto zařízení
standardně dodává, a navíc ještě ve výko-
nově dosažitelných řadách. 
„Abych si potvrdil představy o možném 
využití měniče v této aplikaci, oslovil jsem 
s dotazem oddělení technické podpory 
Siemens. Ozval se mi pan Podrapský, který
mi následně zprostředkoval zápůjčku výuko-
vého standu s měničem S120 z Technické
univerzity Liberec a pomohl mi s prvními
testy přímo v elektrárně. Podílel se také 
na mém zaškolení v parametrování a na-
stavení měniče této produktové řady,“
vzpomíná na začátky spolupráce dnes
úspěšný podnikatel.  



Generátor

Transformátor

Elektrárna

Hráz

Turbína OdtokŘídící brána

Náhon
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Viktora Korbela, zakladatele
společnosti Hydroservis Union

V čem spatřujete největší výhody energie
získané z vody? 
Elektrická energie získaná z vody je dnes nejekologič-
tější a nejperspektivnější ze všech typů zelených
energií a jako jedinou ji dnes lze bez problémů přihlá-
sit do energetické přenosové soustavy. Na rozdíl 
od fotovoltaických nebo větrných elektráren neničí 
přirozený ráz krajiny a je i prostorově nejúspornější.
Navíc má i další ohromnou výhodu – voda teče 
neustále. Vyrábí tedy elektřinu, i když nefouká vítr, 
i když je zataženo, ať je den nebo noc.

Jak jsou na tom malé vodní elektrárny 
s efektivitou výroby?
Při použití frekvenčního měniče se energie využitelná
z vody blíží téměř devadesáti procentům, takže je to
oproti tříprocentní účinnosti fotovoltaických technologií 
a patnácti procentům u větrných elektráren v našich
geografických podmínkách jednoznačně nejefektiv-
nější metoda získávání elektrické energie z přírodních
zdrojů.

Kromě vysokého výkonu vaše elektrárna
vyniká i v něčem jiném... 
Elektrárna Hamr nad Nežárkou je svým strojním 
i technologickým vybavením specifická celá. Kromě
výroby elektřiny totiž slouží především jako laboratoř,
kde ve skutečných podmínkách testujeme konstrukční
úpravy turbín a jejich příslušenství pro co nejefektivnější
provoz.

Lidé a voda
Sílu a energii vody využívají lidé odnepaměti. Již ve staro-
věku sloužila k přepravě lidí i nákladu nebo splavování
dřeva. Později lidé začali její neutuchající sílu využívat
prostřednictvím vodních kol k pohonu strojů – mlýnů,
hamrů nebo pil. Odtud byl již jen krok k přeměně poten-
ciální energie vody na energii elektrickou. Mimochodem,
víte, že první vodní elektrárna byla postavena již v roce
1882 v americkém Wisconsinu a jen o pár let později se
první hydroelektrárny začaly stavět i u nás?

Česká republika sice nedisponuje obřími veletoky, které by se mohly pyšnit
rekordním spádem jako Niagarské nebo Viktoriiny vodopády, největším průtokem
jako Amazonka nebo největší přehradou na světě s nejvýkonnější instalovanou
elektrárnou, jako jsou čínské Tři soutěsky. Přesto mají české vodní elektrárny 
na naší energetické stabilitě nezanedbatelný podíl. Jejich důležitým úkolem je
sloužit jako doplňkový zdroj výroby elektrické energie a využívat především
schopnosti rychlého najetí na velký výkon a tedy operativního vyrovnání 
okamžité energetické bilance v elektrizační soustavě České republiky.
Vodní elektrárny se podle instalovaného výkonu dělí na velké, střední a malé,
přičemž množství využitelné energie vodního toku závisí na výškovém rozdílu
čili spádu dvou různých vodních hladin a na množství protékající vody. Pro
energetické využití jakéhokoliv vodního toku bývá většinou nutné uměle vytvo-
řit výškový rozdíl hladin, čehož se dosahuje stavbou nižších jezů nebo vyšších
přehrad. U přečerpávacích vodních elektráren bývá obvyklé vzdutí vody navíc
doplněno o zvláštní výše položenou nádrž, která může být umístěna i někde
stranou od původního vodního toku.

Tam, kde hučí jez
Přestože lze u jezu dosáhnout spádu jen 10 až 20 metrů, zůstávají i tak malé
vodní elektrárny zajímavou a ryze ekologickou možností, jak bez jakéhokoliv
znehodnocení zdroje získat elektrickou energii z přírody téměř zadarmo. 
Kaplanovy turbíny, které je možné použít i pro velmi malé spády okolo 0,6 metru,
totiž fungují i na těch nejmenších jezech.
Učebnicovým příkladem, jak efektivně využít lokální zdroje, je právě malá vodní
elektrárna Hamr nad Nežárkou. Je osazena čtyřmi vrtulovými přetlakovými tur-
bínami vlastní konstrukce, které byly modifikovány přímo na malý spád okolo
jednoho metru. Vycházejí z konstrukce běžné Kaplanovy turbíny, ale mají upra-
vený profil a naklápění oběžného kola a lopatek. Průměr oběžného kola každé 
z nich je 800 mm a průměrná hltnost 1,4 kubíku za vteřinu. Každá z nich se liší
tvarem lopatek, průměrem řemenic nebo opásání a kromě samotné výroby
elektrické energie slouží také jako laboratoř pro vývoj a testování vlastních 
produktů firmy Hydroservis Union. 
Každá turbína je osazena generátorem a úhlovou konstrukcí, aby bylo dosaženo
optimálního opásání na danou řemenici. Ta je umístěna na samotné hřídeli 
s vrtulí a je odkloněna třicet stupňů od horizontálu. Patnáctikilowattové 
generátory a turbíny mají instalovaný výkon od osmi a půl do dvanácti
kilowatt.  

Modularita systému výhodou
Sinamics S120 je modulární frekvenční
měnič pro náročné aplikace a v tomto 
případě je ovládán pomocí CPU Simatic.
Jeho výhodou je flexibilita daná právě
modulární výstavbou. Měnič se skládá 
z motorového modulu, který je připojen 
za generátor a odpovídá jeho výkonu. 
Další součástí je Active Line modul, kde
dochází k přestřídání původní frekvence, 
a následuje Interface modul, kde dochází 
k odfiltrování nosné vlny a odchodu proudu
zpět do sítě. Jeden měnič lze bez problémů
využít pro řízení libovolného množství
generátorů, neboť za Active Line modul 
je možné připojit více motorových zařízení,
a to i různých výkonů.

Když měnič mění k lepšímu
„Již při prvních zkouškách se toto řešení
jevilo jako možné východisko,“ popisuje své
snažení Korbel. „Pomocí měniče se za pro-
vozu daly měnit otáčky stroje, a tím pádem
zachovávat dobrou účinnost. Při pokusech
v provozu došlo k úpravám měniče tak, aby
bylo možné pomocí tohoto zařízení řídit
celek malé vodní elektrárny. Změna otáček
je řešena automaticky prostřednictvím 
programu, který při jakékoliv změně sám
vyhledá optimum a bez nutnosti odstavení
stroje se na dané otáčky sám přenastaví.“
Po analýze výsledků došlo nejenom ke 
zlepšení celkové účinnosti, ale podařilo se 
i modifikovat průměry řemenic, a tím zlep-
šit opásání daného převodového ústrojí,

což dále zvýšilo účinnost stroje. Měnič řeší 
i další problémy spojené s provozem, a to
především fázování stroje k distribuční 
soustavě a následně i kompenzaci jalového
výkonu. Zařazení měniče do celku elektrárny
zjednodušilo nejen ovládání, ale i zlevnilo
celkovou investici do elektrického vybavení
rozváděcích skříní.
V době naší návštěvy Hamru se řeka Nežárka
díky dlouhotrvajícím suchům potýkala 
s poklesem hladiny o zhruba 40 centimetrů
oproti normálu. I navzdory těmto nepříznivým

okolnostem však elektrárna díky provedené
optimalizaci a zapojení frekvenčního
měniče s možnou regulací otáček dosaho-
vala plného výkonu 40 kWh, což je dokonce
o třetinu více, než bylo na základě teoretic-
kých výpočtů původně projektované
maximum.  

Sinamics S120 jako optimalizační nástroj

S měničem frekvence je možné za provozu měnit otáčky turbíny, a tak stále zachovávat dobrou účinnost.

Motorovou stranou (MoMo)
se  proměnnou výstupní 
frekvencí snižují otáčky 
generátoru pro určení 
optimálního převodu 
z hlediska maximálního
dodávaného výkonu turbiny.

Přenos výkonu  začíná od
turbíny přes měnič S120 
(Mo Mo + ALM+ AIM) 
směrem k elektrické
soustavě. 

Sinamics S120

Transformátor

Rozvodná Elektrická
soustava

ALM

Hydrosystem s turbínou

VN Vypínač

Mo Mo

Převodový poměr Generátor

AIM



Jak se 
stáčí LPG
Na zkapalněný ropný plyn, známější pod zkratkou LPG, jezdí 
v Evropě přes čtyři miliony automobilů. V celém světě pak pohání 
více než 13 milionů vozidel. Jen v České republice ročně propadne 
výhodám plynného paliva kolem deseti tisíc motoristů, kteří si 
nechají svůj automobil přestavět na LPG. Podle statistik ministerstva 
dopravy jezdí v současnosti v Česku celkem 130 tisíc osobních 
vozidel a přibližně šest tisíc nákladních aut na LPG. Jejich řidiči 
tak ročně ušetří oproti tankování klasického benzinu až čtyřicet 
procent nákladů. Složitou a bezpečnostně náročnou technologii 
stáčení LPG má u jednoho z hlavních distributorů tohoto paliva,
společnosti Unipetrol, na starost řídicí systém společnosti Siemens 
Simatic S7-1500.

Z alternativních paliv použitelných pro
pohon automobilů je v současné době 
LPG nejdostupnější. V Evropě je LPG distri-
buováno prostřednictvím sedmnácti a půl
tisíce čerpacích stanic, na našem území 
se jich přitom nachází více než 870. 
Mezi největší výhody LPG patří jeho snadný
transport – v kapalném stavu je totiž jeho
objem 274krát menší než ve stavu plynném.
Z jednoho litru kapalné fáze tedy vznikne
asi 260 litrů plynu. Zkapalněné ropné plyny
se dopravují v železničních a automobilových
cisternách pod tlakem po moři, železnici 
i silnicích. Také jejich skladovací možnosti
jsou široké – od tlakových lahví až po velké
nádrže a podzemní tanky. Při skladování,
dopravě a manipulaci s LPG však musí být
dodržována příslušná zákonná ustanovení,
neboť LPG je velmi těkavá a hořlavá kapalina.
Při vypuštění do prostoru s atmosférickým
tlakem nastává její vypařování varem při
teplotě až -40 °C, při které hrozí nebezpečí
omrzlin.

Přestupní stanice Unipetrol
Jedním z hlavních distributorů LPG na
území České republiky je společnost 
Unipetrol, v jejímž závodě v Záluží u Mostu
stáčení a skladování tohoto paliva probíhá.

LPG je přiváženo v železničních cisternách
na stáčecí místo, které je vybaveno stá-
čecími rameny. V každé cisterně se pak
nachází kapalná a plynná sekce, jež se 
přes tato ramena připojují ke stáčecí tech-
nologii. Kapalinové potrubí je napojeno
přímo na skladovací zásobník, plynové
potrubí je připojeno přes čtyřcestný ventil
na kompresor a dále opět na skladovací 
zásobník.
Při zahájení stáčení z cisteren se nejprve
otevřou ventily kapalinové trasy. Plynový
kompresor odsává ze skladovacího zásob-
níku plynné LPG a tlačí je do cisteren.
Zvyšuje se tím tlak v cisternách, což způso-
buje vytlačení kapaliny. Stáčení je ukončeno
v momentě, kdy přestane průtokoměr 
na kapalinové trase měřit průtok kapaliny.
Po ukončení stáčení kapaliny dochází 
k rekuperaci zbytkových par v cisterně.
Obrátí se směr čtyřcestného regulačního
ventilu tak, aby páry z cisterny byly nasávány
a vypouštěny do skladovacího zásobníku.
Rekuperace se ukončí v momentě, kdy tlak
v cisternách klesne na požadované minimum.

Nejen LPG
Obdobným způsobem se v mosteckém
Chemparku Záluží čerpá, plní a skladuje

také propylen pro polymeraci. Jedná se 
o bezbarvý, extrémně hořlavý plyn, který
působí narkoticky a se vzduchem tvoří
výbušnou směs. Propylen se používá jako
monomer pro výrobu polymerů (polypro-
pylen a jeho kopolymery), meziprodukt 
pro výrobu chemických látek (oxoalkoholů
nebo kyseliny akrylové) a jako technický
plyn pro svařování a řezání.
Propylen je do Unipetrolu přivážen ve 
speciálních železničních cisternách, 
odkud se čerpá do skladovacích zásobníků.
Plynná složka cisteren je propojená potru-
bím nejprve se skladovacími zásobníky,
rekuperace probíhá za využití nízkých tlaků
v technologii etylenové jednotky. K odsávání
par do sekce teplého dílu dochází díky 
rozdílu tlaků.
Plnění propylenových cisteren funguje 
naopak. Ze skladovacích tanků je propylen
čerpán do cisteren a podle požadované
váhy jsou ovládána čerpadla a plnící regu-
lační ventil.

Kdo řídí nebezpečné plyny
Složitou a bezpečnostně náročnou techno-
logii stáčení propylenu a LPG má ve společ-
nosti Unipetrol na starosti řídicí systém 
společnosti Siemens Simatic S7-1500. 

V loňském roce jej instalovala společnost
INELSEV control, certifikovaný partner 
společnosti Siemens.
„Původní řídicí systém již nebylo možné
rozšiřovat a nevyhovoval požadavkům,“
přibližuje počátky projektu Jakub Hrbek 
ze společnosti INELSEV control. „Navíc jeho
zastaralost znemožňovala provádění kva-
litní údržby. Řídicí systémy Siemens jsou 
v Chemparku Záluží hojně využívány 
a jejich spolehlivost se léty osvědčila,“
dodává Hrbek, podle něhož nová řada 
S7-1500 přináší řadu novinek, které 
zcela jistě najdou své uplatnění. 
Díky rozšířené diagnostice je totiž 
možné provádět běžné servisní zásahy 
i bez nutnosti použít programovací 
nástroj.

Důraz na kvalitu
Pod nový řídicí systém byly nainstalovány
dva samostatné subsystémy. První má na
starost řízení plnicích a stáčecích procesů
železničních cisteren, druhý subsystém
zabezpečuje provoz skladovacích zásob-
níků na již zmíněné LPG, propylen a další
produkty. Jako vizualizační systém bylo
použito WINCC v režimu server, server. 
Na hlavním velínu je server, který zároveň

komunikuje přes OPC do DCS systému 
ABB etylenové jednotky. Na lokálním velínu
stáčecího a plnicího místa je umístěna 
klientská stanice.

Omezení počtu chyb
Vzhledem k tomu, že se jedná o nepřetržitý
provoz, byl při výběru nového řídicího
systému kladen důraz na kvalitu a omezení
počtu chyb, které by mohly vzniknout právě
nevhodně zvoleným systémem. V případě
výrobků značky Siemens to však byla sázka
na jistotu. „Prakticky na všech plničkách
produktů v Chemparku Záluží se postupem
času všechny mnohdy i naprosto atypické
automaty nahradily produkty firmy Siemens.
A vždy se jejich nasazení osvědčilo,“ uzavírá
Jakub Hrbek. 

Stáčení LPG a propylenu ve společnosti Unipetrol kontrolují dispečeři na lokálním velínu.

LPG: název jako 
z křížovky
• LPG (z anglického Liquefied Petroleum 

Gas) neboli zkapalněný ropný plyn je 
směs uhlovodíkových plynů používaná 
jako palivo do spalovacích spotřebičů 
a vozidel.

• Jde o novodobější označení pro směs 
topného plynu, známou jako 
propan-butan.

• Používá se jako palivo pro vaření, vytápění
i osvětlování, dále také jako palivo pro 
zážehové motory.

• Běžně se plní do tlakových lahví různých 
velikostí, které se používají jako přenosné
zásobníky topného plynu v domácnostech
a při pobytu v přírodě.

• Protože narušuje přírodní pryž, musí 
být všechna těsnění vyrobena ze 
syntetických látek.
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„Linky jsou v provozu nepřetržitě, což 
znamená, že jsou veškeré jejich elektrické
části hodně namáhané. Na druhou stranu
konstrukčně jsou stále v dobré kondici,
takže nemělo smysl uvažovat o jejich 
úplné výměně,“ vysvětluje Roman Sluka 
ze společnosti Siemens.
Proto také vedení společnosti Viscofan 
v letošním roce přistoupilo k částečné
modernizaci, v jejímž rámci bylo nakonec
vyměněno 27 pohonů, frekvenčních měničů
a kabeláže. „Konkrétně se jednalo o retro-
fity servopohonů Simotics S Synchronous
Servomotor 1FT6 a frekvenčních měničů
Sinamics S120,“ upřesňuje Sluka.
Ve společnosti Viscofan se pro pohony
extrudérů a pro odtahové válce používá
výhradně pohonů Siemens, stejně jako 
PLC a decentralizované periferie, které řídí
výrobní procesy. 

Po tisíce let lidé používali pro výrobu 
řeznicko-uzenářských produktů střeva 
a střívka ze zažívacího traktu poražených
zvířat. První zmínky o klobásách se do-
chovaly na hliněných tabulkách starých
Sumerů, klobásy znali starověcí Číňané 
i labužníci v antickém Řecku a Římě. Uze-
niny neztratily nic na své oblibě dodneška,
jen původní tradice balení do přírodních
zvířecích střívek je pomalu nahrazována
průmyslově vyráběnými střívky umělými. 
Důvodů je hned několik. Pravých střev je
především nedostatek a v průběhu let 
zároveň vznikala i potřeba industrializace
masného průmyslu. A tak výzkumníci 
hledali náhradu. Průmyslově vyráběné
umělé střívko se poprvé objevilo v polo-
vině dvacátých let minulého století. 
Bylo z papíru, slepené klihem a tvrzené
formalinem. Dnes se umělá střívka vyrábějí
z kolagenu, celulózy, plastu nebo speciál-
ního papíru. Extrudované obaly jsou přitom
relativně nové materiály, které se na trhu
objevily během technologického pokroku
na počátku a v průběhu 20. století.

Kolagen i polyamid
Společnost Viscofan vyrábí všechny čtyři
výše zmíněné typy umělých střívek. Celu-
lózová střívka jsou oblíbené „svlékací“ párky
a na tomto trhu má Viscofan přibližně 
60 procent světového trhu. Kolagenová
střívka naleznete na vídeňských či frankfurt-
ských párcích a na rozdíl od celulózových
střívek se v tomto případě obal jí i s párkem.
Typickým zástupcem „papírových“ neboli
fibrousových střívek je uherský salám, kdy
má obal na sobě ušlechtilou plíseň. Vypadá
sice jako papír, ale ve skutečnosti je to 
produkt ze speciální palmy, která roste jen
v Tichomoří. 
Poslední kategorií jsou umělohmotná střeva,
do kterých se zase nejčastěji balí měkké
salámy, tlačenky či paštiky. Své uplatnění
však naleznou například i v mlékárenském
průmyslu, kde slouží jako obal pro tavené
sýry.
Základním materiálem pro výrobu plastových
střívek je Polyamid 6. Ve Viscofanu se vyrábí
střívka jednovrstvá, pětivrstvá a sedmivrstvá.
Nejprve se extruduje takzvaná primární
páska, což je slabostěnná trubka různých
průměrů o tloušťce stěny cca 0,15 mm,
která se následně biaxiálně orientuje, 
aby se dosáhlo finálních vlastností střívka.
Délka výrobní linky se pohybuje od 28 do
45 metrů.

Linky jsou v provozu nepřetržitě
Linky jsou ve výrobním závodu víceméně
univerzální a lze na nich vyrábět různé
druhy výrobků od střívek pro párky se sílou
stěny 20 mikrometrů až po střeva na balení
masa o síle stěny 90 mikrometrů.

Tam, kde se rodí
umělá střívka
Párky, klobásy, salámy, tlačenky, jitrnice, paštiky… Výčet oblíbených masných výrobků by nám mohl
zabrat ještě nějaký ten řádek. Všechny tyto masné pochoutky je však potřeba do něčeho zabalit. 
A to je právě úkol českobudějovické společnosti Viscofan CZ, která se specializuje na výrobu
umělých střívek. Ta pak z jihu Čech míří do sto deseti zemí celého světa. V tamním závodě nedávno
zrekonstruovali výrobní linku, kde nyní pracují nové pohony a frekvenční měniče Siemens.
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V minulosti se uzeniny balily do přírodních zvířecích střívek. Dnes se používají především umělá střívka z kolagenu, celulózy, plastu nebo speciálního papíru.

Ve společnosti Viscofan se pro pohony extrudérů a odtahové válce používají  výhradně komponenty Siemens.

Je to košer!
Výroba umělých střívek pro potravinářský
průmysl podléhá přísným hygienickým
předpisům, a proto musí obsluha strojů nosit
čisté bílé pláště a jednorázovou pokrývku
hlavy. Ve společnosti Viscofan šli ale s nároky
na čistotu výroby ještě dál a získali tak
kromě běžných potravinářských certifikátů
také košer certifikaci. Trh s košer výrobky se
přitom dnes již netýká jen zákazníků židovské
víry, košer zboží si s oblibou kupují i spotře-
bitelé, kteří toto označení chápou jako
deklaraci nadstandardní kvality.
Celá košer výroba probíhá pod dohledem
rabína, který musí osobně zkontrolovat
všechny kroky od porážky až po distribuci.
Rabín tedy kontroluje získávání suroviny na
výrobu střívek i celý výrobní proces až do
okamžiku, kdy produkt odchází k zákazníkům.
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Historicky první bezpečnostní akademie
se skládala ze čtyř hlavních bloků, přičemž
ten úvodní byl věnován problematice
norem týkajících se oblasti funkční 
bezpečnosti strojů, tedy EN 62061 
a ISO 13849. Účastníci díky tomu získali
přehled o legislativních požadavcích,
které je nutné dodržet při návrhu bez-
pečného stroje.

SET počítá za vás
Druhý blok se zabýval ověřením správnosti
návrhu bezpečnostních funkcí a následným
ověřením s pomocí softwarového nástroje
Safety Evaluation Tool (SET).
Ověření správnosti návrhu spočívá v kon-
trolním výpočtu, zda navržené hardwarové
komponenty a způsob jejich zapojení
splňují požadovanou bezpečnostní úroveň.
Výpočet je možné provést ručně, ale 
společnost Siemens pro tyto účely dává
zdarma k dispozici softwarový nástroj SET,
jenž za návrháře výpočet provede. Stačí
pouze zadat použitou architekturu a zapo-
jení bezpečnostní funkce a SET ověří, 
zda je požadované úrovně dosaženo.
Nástroj obsahuje hodnoty bezpečnosti
Siemens komponent, uživatel pak již tedy
není nucen je vyhledávat v katalozích.
Výrobci třetích stran poskytují hodnoty
formou knihovny, které je možné do SET
importovat.

Safety Integrated a řídicí systémy
Třetí blok semináře byl věnován hardwaru,
přesněji představení řešení Safety Integrated
– bezpečnostních funkcí integrovaných
přímo v řídicím systému. Cílem bylo před-
stavení výhod systému Safety Integrated,
hlavně přehledné a komplexní automa-
tické diagnostiky, rychlosti vývoje aplikace
a časových úspor oproti konvenčnímu
řešení. Unikátní novinkou jsou bezpeč-
nostní automaty S7-1200FC. Díky jejich

přítomnosti na trhu je systém Safety 
Integrated nyní dostupný i v segmentu
cenově výhodných PLC pro menší aplikace.
Na závěr byl v prostředí TIA Portal vytvořen
projekt typické bezpečnostní aplikace s tlačít-
kem nouzového zastavení, bezpečnostními
dveřmi a dvouručním ovládáním. Například
u PLC řady S7-1500F je velkou výhodou
možnost bezpečnostní komunikace, neboť
aktivovat bezpečnostní funkce lze ve frek-
venčních měničích programově bez nutnosti
složitého drátování. Navíc je možné na 
rozdíl od konvenčního řešení celý systém
kompletně nasimulovat i bez hardwaru. 

Letní bezpečnostní 
akademie poprvé
Systémy pro zajištění funkční bezpečnos ti bývají tou nejkritičtější
součástí výrobních zařízení. Jak si s náročnými bezpečnostními
úkoly dokáže poradit systém Safety Integrated, se na prvním 
ročníku Letní bezpečnostní akademie mohli přesvědčit zájemci,
kteří dorazili do prostor společnosti Siemens v Praze, Brně nebo 
v Ostravě. Odborní lektoři je tam během horkých červencových
dnů provedli oblastí bezpečnosti strojů a strojních zařízení, 
zahrnující analýzu rizika ve fázi návrhu a integraci sys tému
funkční bezpečnosti, včetně názorné implementace.

Podpora technického vzdělávání se ve 
filozofii koncernu Siemens táhne napříč
historií i jednotlivými regiony. Siemens
podporuje studenty učebních oborů, střed-
ních škol i univerzit. A nezapomíná při tom
ani na dospělé profesionály, kteří díky 
neustálému pokroku a technickému vývoji
potřebují držet krok s dobou a průběžně si
doplňovat vzdělání.
Vzdělávací kurzy pro dospělé mají v české
pobočce firmy Siemens už téměř dvace-
tiletou historii. Stávající Školicí středisko 
pro oblast průmyslové automatizace 
navazuje na dlouholetou tradici školení
zajišťovaného původně dceřinou firmou
E&A. Pro výuku jsou využívány dvě 
učebny v Bradleci u Mladé Boleslavi 
a v Ostravě. Cílem střediska je zabezpečit

co nejvyšší technickou a odbornou úroveň
všech školení. 
Používaný hardware a učební materiály
odrážejí nejnovější trendy v automatizační
technice a veškerá školení jsou prováděna
podle principů plně integrované automati-
zace (TIA – Totally Integrated Automation),
které společnost Siemens prosazuje již
několik let. Samozřejmostí je také odborná
a pedagogická vybavenost lektorů, kteří
pravidelně získají zkušenosti přímo 
z Německa.

Kompletní portfolio produktů i kurzů
Témata seminářů zcela korespondují s port-
foliem produktů Siemens z oblasti automa-
tizační techniky. Zahrnují celé spektrum
automatizačních řídicích systémů Simatic

řady S5 a S7, dále vizualizaci HMI, TIA Portal,
frekvenční měniče Sinamics a řídicí systémy
Simotion, CNC systémy Sinumerik 840,
840D Power line i Solution line, 840D sl,
průmyslovou komunikaci a mikrosystémy.
„Momentálně nejoblíbenějším školením je
Simatic S7-300/400, který je také jako řídicí
systém mezi zákazníky nejvíce rozšířen,“
přibližuje preference zákazníků Ladislav
Plachý ze Školicího střediska Siemens.
„Novinkou v nabídce kurzů je pak seminář
Simatic S7-1500, který máme v nabídce
školicího střediska Siemens teprve od letoš-
ního roku a je to také novinka produktová.
Kurz pořádáme ve dvou variantách – pro
pracovníky údržby trvá týden, pro progra-
mátory je čtrnáctidenní,“ doplňuje kolega
David Čežík.

Vysoký standard zaručuje certifikát
Školicí středisko je připraveno zabezpečit
nejen realizaci standardních školení, ale 
i realizaci celých konceptů pro jednotlivé
firmy. Spolupracuje také s dalšími autori-
zovanými školicími středisky SIDAT v Praze
a SIMEX Control ve Vsetíně, nabídku dopl-
ňují partnerské školy Siemens SOU v Jičíně
a VOŠ v Domažlicích a Českých Budějovicích.
„Zájemcům dokážeme zajistit jak standardizo-
vané školení s certifikátem podle celosvětově
platných norem společnosti Siemens, tak
připravit obsah konkrétního školení podle
jejich aktuální potřeby přímo na míru,“
vysvětluje Ladislav Plachý. Školení může pro-
bíhat i formou konzultací, kdy z týdenního
kurzu polovinu zabere teorie v učebnách
střediska s použitím demo setů a dalších
učebních pomůcek Siemens. Po zbytek
času se pak provádí praktické ukázky přímo
v provozu u zákazníka.

Aktuální informace zaručeny
Na kurz se lze přihlásit prostřednictvím
telefonu, e-mailu, nebo online webového
formuláře, kde je také možné si přečíst 
termíny a obsah seminářů.  Zárukou kvality
jsou i malé skupiny posluchačů, které větši-
nou čítají jen čtyři až osm lidí, takže lektor
má dostatek prostoru se studentům věnovat
podle jejich individuální potřeby.
„Největší výhodu autorizovaných školicích
středisek Siemens v Česku spatřuji v jed-
notné úrovni školení pro celý evropský 
trh,“ zdůrazňuje David Čežík a dodává:
„Výukové a propagační materiály vydává
centrála společnosti v Německu a průběž-
ně do nich zahrnuje nejnovější poznatky 
a novinky z vývoje a produktového sorti-
mentu. Naše školení jsou tedy vždy
maximálně aktuální“. 

Zpátky do školních lavic.
Vyučuje Siemens
Zabýváte se průmyslovou automatizací, pracujete s komponenty Siemens a máte pocit, že byste 
si potřebovali trochu rozšířit nebo doplnit vzdělání? Žádný problém. Ve školicím centru v Bradleci 
u Mladé Boleslavi funguje vzdělávací centrum, kde odborní lektoři pořádají kurzy pro začátečníky 
i pokročilé, pracovníky údržby i programátory. A máte-li to do středních Čech daleko, nevadí, 
protože autorizovaní partneři společnosti Siemens pořádají kurzy také v Praze, Ostravě, Vsetíně,
Jičíně, Domažlicích a Českých Budějovicích.

Díky modelu Simatic S7-1200FC je nyní systém
Safety Integrated dostupný i v segmentu cenově
výhodných PLC pro menší aplikace.

Jak se školí v Siemensu
Základem praktické části výuky jsou tak-
zvané „Standy“, což jsou zmenšené modely
reálného stroje nebo linky se skutečným
řídicím systémem, ovládacím panelem,
motory, frekvenčními měniči a čidly. Nové
standy jsou dvojího typu – s PLC Simatic
S7-1500 a se systémem Sinumerik. Verze
standu se Sinumerikem je modelem 
obráběcího stroje, verze s PLC Simatic je
modelem výrobní linky s dopravníky.
Účastníci kurzu si tedy mohou vyzkoušet
své nově nabyté znalosti na reálném stroji,
ale zcela bezpečně.
Posluchači kurzů ve školicím středisku 
v Bradleci se navíc mohou seznámit 
s kompletním portfoliem divize DF&PD 
na nově instalované výstavní stěně osa-
zené skutečnými produkty.



Digitalizace v automobilovém průmyslu

Digitální dvojče
italské legendy
Prakticky žádné jiné odvětví se nevyrovná automobilovému průmyslu vyspělostí v
oblasti digitalizace výrobních procesů. Téměř všichni výrobci automobilů na celém
světě již dnes například spoléhají při vývoji nových modelů a plánování nových 
výrobních zařízení na software PLM (Product Lifecycle Management) společnosti 
Siemens. Nejinak je tomu i v případě výrobce legendárních vozů Maserati. 

Socha Neptuna, antického boha moře, 
v centru Boloně je vysoká 3,35 metru 
a přibližně 450 let stará. Mnoho lidí žijících
za hranicemi Itálie o ní pravděpodobně
neví, ale milovníci automobilů po celém
světě znají Neptunův trojzubec z kašny na
náměstí Piazza Nettuno. Neptunův nástroj
totiž od roku 1926 zdobí logo legendárního
výrobce sportovních vozů Maserati.
Jenže slavnému výrobci luxusních vozů se 
v uplynulém století čas od času nedostá-
valo důslednosti a ekonomického úspěchu,
a to i navzdory mnoha vítězstvím v celé
řadě automobilových závodů, oceněním za
design, velké známosti značky i vynikající
image sportovní automobilové legendy. 
To se však zásadně změnilo. 
Svůj vliv na tom měla i společnost Siemens,
jejíž know-how italská automobilka využívá.
Důkaz? Jen mezi roky 2013 a 2014 vzrostl
obrat firmy Maserati, která je součástí 
koncernu Fiat Chrysler Automobiles (FCA),
o téměř 70 procent na 2,8 miliardy eur. 
Za tímto vzestupem stojí především úspěch
modelů Quattroporte a Ghibli. „V roce 2014
jsme prodali po celém světě 36 tisíc aut, 
z nichž 65 procent tvořil model Ghibli,“ 
říká Mike Biscoe, vedoucí marketingové
komunikace značky Maserati, podle něhož
automobilka plánuje v roce 2018 prodat
celkem 75 tisíc vozů.

Individualizovaná velkosériová výroba
Zákazníci od Maserati očekávají rozmanitou
a individuální nabídku. Neosobní velkový-
roba bez jakýchkoliv odlišností by tedy
značku poškodila. To ovšem samozřejmě
představuje obrovský závazek. Přestože

Maserati individualizuje sedany Ghibli pomocí
velkého podílu ruční práce, nesmí výrobní
náklady přesáhnout náklady na výrobu 
v průmyslovém měřítku. Dlouhodobá kon-
kurenceschopnost musí zůstat zachována.
Platí to jak pro Maserati a jeho podobně
luxusní konkurenci, tak i pro ostatní auto-
mobilové značky – automobilky se dnes
musí podřídit požadavkům trhu na efektivní,
flexibilní, individualizovanou, nákladově
efektivní a velmi kvalitní výrobu. Kromě
toho jsou tlačeny do toho, aby na svět při-
váděly nové a nové modely ve stále kratších

intervalech. Zároveň kvůli zefektivňování
výroby musí řídit stále složitější síť dodavatelů.
Takto náročné úkoly lze zvládnout pouze 
za předpokladu, že producenti aut budou
průběžně digitalizovat veškeré funkce na
všech úrovních svých procesů. 

Virtuální dvojník
Jednou z možností, jak výše zmíněného
dosáhnout, je při vývoji nového vozu použít
takzvané digitální dvojče, jež lze vytvořit
prostřednictvím softwaru Siemens PLM. 
Právě takové dvojče sehrálo klíčovou roli 

i během vývoje modelu Maserati Ghibli.
Díky digitalizaci mohli v Itálii vytvořit virtuální
kopii souběžně s fyzickým vývojem vozu,
která byla až do posledního šroubku sto-
procentně věrnou podobou originálu.
Během vývojové fáze byla pro optimalizaci
procesů souběžně využívána data jak 
reálných, tak i virtuálních modelů. 
Výsledkem byly také výrazně snížené ná-
klady a kratší doba potřebná na vývoj.
Jako příklad může posloužit použití aerodyna-
mického tunelu, jenž se používá k optimalizaci
aerodynamických vlastností karoserie. Při
použití virtuálního dvojčete poslouží namě-
řená data z malého počtu skutečných testů
k rychlému a levnému dalšímu vývoji ve
virtuálním prostředí. Neustálými drobnými
úpravami digitální kopie vozu mohou vývojáři
nacházet nové způsoby další optimalizace
tvaru a komponentů nově vznikajícího auta.
Dalším příkladem jsou akustické vlastnosti.
„Zvuk je pro výrobce automobilů, především
pak pro ty, jako je Maserati, extrémně důle-
žitý. Zákazníci si totiž právě zvuk spojují se
značkou,“ vysvětluje Marco Maggi, prodejní
manažer společnosti Siemens v Itálii. Vývo-
jáři proto optimalizovali zvuk uvnitř vozu
tak, že do interiéru prototypu umístili figu-
ríny s mikrofony a data z nahrávek využili
pro další virtuální testy.
Digitální dvojče může také dramaticky snížit
náklady na testovací jízdy. V rámci procesu
reverzního inženýrství jsou prototypy nebo
již sériově vyráběné vozy testovány na silnicích
či zkušebních polygonech za současného
sběru dat. Díky tomu lze testovací jízdy
opakovat libovolně často na monitoru za
upravených podmínek a nové vozy lze opti-

malizovat virtuálně. „Software společnosti
Siemens nám pomáhá minimalizovat počet
drahých prototypů,“ říká manažer společ-
nosti Maserati Gian Luca Antinori.

Sedmdesát tisíc variant
Také značka Maserati již učinila první kroky
tímto směrem. Jedním z cílů čtvrté průmy-
slové revoluce (tzv. Průmysl 4.0) je splnění
velmi rozmanitých požadavků zákazníků na
nákladově efektivní výrobou i jediného
kusu. Ghibli je v současnosti nabízen ve 
27 verzích, s 13 barvami a 205 prvky
výbavy na přání. „To umožňuje 70 tisíc indi-
viduálních kombinací,“ říká Anna Adilardi,
manažerka koncernu Fiat Chrysler Automo-
biles (FCA), zodpovědná za informační 
a komunikační technologie.

Dva na jedné lince
Model Ghibli vzniká ve výrobním závodě
Grugliasco nedaleko Turína, kde je vyráběna
také nejnovější verze luxusního sedanu
Quattroporte. „Výzvou byla integrace dvou
nových montážních linek do stávajícího
výrobního závodu,“ vysvětluje Massimo
Anfosso, projektový manažer FCA pro
výrobní inženýrství a montážní procesy.
Aby bylo možné uvést na trh nové modely
v nejkratším možném čase, museli odbor-
níci na výrobu zahájit práce na nových
montážních linkách v době, kdy byly nové
modely Maserati stále ještě ve fázi návrhu
designu. Maserati využilo pro tento para-
lelní vývoj automobilu a výrobního zařízení
software Siemens Tecnomatix PLM. 
„Naši konstruktéři nové modely opakovaně
upravovali, čemuž jsme průběžně museli

patřičně přizpůsobovat výrobní zařízení,“
říká Anfosso. „Nástroje Tecnomatix nám
pomohly analyzovat dopady změn konstrukce
vozu na výrobu, abychom mohli příslušně
upravit výrobní zařízení a procesy.“
Stejně jako ostatní výrobní závody koncernu
Fiat Chrysler používá závod Grugliasco systém
automatizace CArS (Control Architecture
Standard), který vychází z řešení pro auto-
matizaci Siemens TIA (Totally Integrated
Automation) včetně systému realizace
výroby Simatic IT. „Tento systém umožňuje
integrovaný tok dat od přijetí objednávky
zákazníka, přes karosárnu a lakovnu, 
až po finální montáž,“ říká Adilardi, který 
je zodpovědný za informační a komuni-
kační technologie ve výrobním závodě
Grugliasco.
Do datového toku jsou ale zapojeni i doda-
vatelé. „Než Maserati zahájí výrobu, obdrží
dodavatelé přesné informace o tom, jaké
díly jsou zapotřebí pro montáž každého
individualizovaného vozu,“ vysvětluje 
Adilardi. Maserati díky tomu dokáže 
vyrábět model Ghibli ve velkých počtech, 
s velkou rozmanitostí variant a při zacho-
vání nepřekonatelné kvality – jako
manufaktura v nejlepší italské tradici. 
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Velkosériová výroba individualizovaných automobilů Maserati (Foto: Oliver Tamagnini)

Maserati Ghibli na montážní 
lince (Foto: Andreas Hackl)



Portfolio spojek značky Siemens rozšířila nová
pružná spojka Flender N-Bipex z vysoce kva-
litní tvárné litiny. Optimalizovaná geometrie
záběrové plochy náboje a nově vyvinuté
elastomery spojek N-Bipex přinesly ve srov-
nání se standardními spojkami dostupnými
na trhu výrazné zlepšení životnosti. 
V závislosti na velikosti se oproti předchozím
řešením točivý moment zvýšil o 10 až 20
procent. Nové elastomery jsou k dispozici

ve třech různých tvrdostech a umožňují
použití spojek v teplotním rozmezí od 
-50 °C do +100 °C bez omezení v točivém
momentu. Spojky Flender N-Bipex se pou-
žívají převážně ve spojení s hydraulickými
systémy a převodovými motory, což zna-
mená, že se nacházejí v celém sektoru
strojírenství s využitím v chemickém 
průmyslu, v environmentálním inženýrství
a v ocelářství.

Díky výrobě nábojů odléváním se zvyšuje
stupeň volnosti při formování jejich zábě-
rové plochy. To umožňuje takové zvolení
tvaru, aby za všech podmínek během 
provozu došlo k rovnoměrnému rozložení
zatížení na elastickém polyuretanovém
segmentu a zároveň mu byla zachována
dostatečná možnost tvarového přizpůsobení.
Díky tomu je dosaženo omezení působících
vratných sil a dochází k výraznému snížení
opotřebení při současném zvýšení výkonu.
Lomová houževnatost a maximálně pří-
pustné otáčky jsou u spojek z tvárných litin
výrazně vyšší než u spojek z šedé litiny 
a jsou srovnatelné s jejich ocelovými 
protějšky.
Použitý materiál nabízí vynikající pevnost
v tlaku, odolnost proti opotřebení, rozmě-
rovou stabilitu a tvárnost. Nová spojka je
komerčně dostupná v deseti velikostech.  

Pohodlnější sledování
průmyslových sítí

Spojka Flender N-Bipex vydrží víc, než čekáte

Nová pružná spojka Flender N-Bipex má delší životnost.

Simatic S7-410 odolá
vysokým teplotám 
i toxickému prostředí
Siemens rozšiřuje portfolio automatů a jejich 
použitelnost pro stále sofistikovanější úkoly ve 
zpracovatelském průmyslu. Mezi jejich největší
výhody patří snadná dostupnost, flexibilní 
konfigurace a vysoká úroveň zabezpečení, což 
jejich uživatelům přináší dlouhodobou ochranu 
vložených investic.

Novinkou je vybavení automatu Simatic 
S7-410 standardním povlakem pro provoz 
v toxickém prostředí a zvýšení odolnosti
proti selhání redundantního systému. 
Siemens také rozšířil rozsah provozních
teplot přístroje až na 70 °C, což umožňuje
nasadit systém Simatic PCS 7 v náročných
podmínkách, například při zpracování ropy
a zemního plynu. Mezi další kroky patří
rozvíjení možností komunikace prostřed-
nictvím sítě Profinet za účelem zvýšení
dostupnosti a provozuschopnosti.

Automat Simatic S7-410 je nedílnou sou-
částí procesního řídicího systému Siemens
Simatic PCS 7 a v současné době předsta-
vuje nejvýkonnější procesor pro použití ve
zpracovatelském průmyslu. To se projevuje
především v jeho škálovatelnosti. 
Nyní je možné použít jednotný hardware 
i software jak na aplikacích malých velikostí
od 100 vstupů/výstupů, tak na velkých sys-
témech s více než 100 tisíci vstupy/výstupy. 
Automat Simatic S7-410 je k dispozici ve
standardním provedení i ve verzi zajišťující

vysokou dostupnost a v bezpečnostním
provedení. Přístroj tak splňuje veškeré
požadavky podniků zpracovatelského 
průmyslu, ať už se jedná o společnosti
chemického, sklářského, kovozpracujícího,
potravinářského, farmaceutického či
vodárenského průmyslu nebo odvětví
zpracovávajících solární energii, ropu 
a zemní plyn či odpadní vody. 
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Simatic S7-410 
je nyní odolnější.

Sinema Remote Connect ‒
platforma vzdálené správy

Se softwarovým nástrojem Sinema Server ve své nejnovější verzi V13
bude sledování průmyslových datových sítí ještě jednodušší než dosud.
Nový software automaticky detekuje všechna zařízení s rozhraními 
Profinet a Ethernet připojená v rámci sítě a umožňuje přehledně zobrazit
jejich stav a vzájemné propojení v prostředí webového prohlížeče. 
Kromě toho software verze V13 dovoluje přímo číst diagnostické údaje 
i z řídicích jednotek skupiny Simatic (Simatic S7-300 / S7-400) a jejich 
připojených Profinet zařízení. 
Pracovníci údržby tak mohou kdykoliv získat informace o stavu všech 
zařízení v síti a fyzických spojení mezi nimi, což jim umožní efektivně
dohlížet i na velmi obsáhlé sítě s až 50 tisíci uzly. Software včas odhaluje
potenciální příčiny poruch a díky tomu také přijímá preventivní opatření,
která zvýší celkovou dostupnost sítě. Výsledky diagnostiky sítě lze bez 
problémů včlenit do operátorských a dispečerských systémů typu
HMI/SCADA (např. Simatic WinCC, Simatic PCS 7) při použití protokolu 
OPC (zejména OPC UA) nebo webového přístupu. Sinema Server V13 
lze s úspěchem použít jak ve výrobní, tak i v procesní automatizaci. 

Sinema Remote Connect je nová platforma pro účinný 
a zabezpečený vzdálený přístup ke strojům a strojním 
zařízením kdekoliv na světě. Serverová aplikace zjednodu-
šuje použití pro vzdálený přístup ke standardním strojům 
a zařízením, ale i pro podmíněné monitorování stavu na
dálku. Platforma Sinema Remote Connect totiž spravuje 
a autorizuje veškerá komunikační připojení. Výrobcům
sériově vyráběných strojů (OEM) navíc umožní jedno-
značným způsobem identifikovat a spravovat množství
identických strojů, které se nacházejí v různých lokalitách
u jejich zákazníků. 
Sinema Remote Connect zajišťuje správu VPN tunelů 
mezi řídicím centrem, servisními techniky a instalovaným
zařízeními. Stroje lze k nové platformě připojit pomocí
mobilních telefonních sítí (UMTS/LTE), přes pevné linky
DSL nebo skrz stávající místní síť (LAN). K tomuto účelu
nabízí společnost Siemens široké portfolio průmyslových
routerů řady Scalance, jako je Scalance S615 a rodina 
produktů Scalance M800, doplněných o funkční klíč 
KEY-PLUG Sinema RC.

Flexibilní ochrana pro automatizační sítě
Modul Scalance S615 je nejnovějším přírůstkem produktové
řady Scalance S. Jedná se o nákladově efektivní zařízení,
které chrání průmyslové sítě a automatizační systémy proti
neoprávněnému přístupu pomocí firewallu a funkce VPN.
Moduly tak umožňují flexibilní implementaci bezpečnostní
koncepce oddělením sítí i zajištění možnosti vzdáleného
přístupu. Díky autokonfiguračnímu rozhraní lze tato zaří-
zení jednoduše připojit k nové platformě vzdálené správy
Sinema Remote Connect.

Nové širokopásmové routery
Řada Scalance M, která je taktéž nově součástí platformy
Sinema RC, byla rozšířena o dvě nová zařízení. Router 
Scalance M876-3 je určen k přenosu dat prostřednictvím
mobilních sítí třetí generace (3G). S druhým z přírůstků,
směrovačem Scalance M876-4, mohou uživatelé propojit
svá automatizační zařízení prostřednictvím vysokorychlost-
ních bezdrátových sítí typu 4G = LTE (Long Term Evolution),
široce používaných po celé Evropě. Nové routery lze díky
vysokým přenosovým rychlostem použít v nejrůznějších
úlohách od vzdálené správy průmyslových zařízení 
(teleservis) přes integraci vzdálených provozních stanic 
v elektrorozvodných sítích nebo ve vodárenských sousta-
vách až po širokopásmové systémy, jako je přenos videa.
Stejně jako všechny ostatní směrovače řady Scalance M 
se i nové přístroje vyznačují kompaktním provedením ve
formátu automatů řady Simatic S7-1500, což znamená
úsporu místa v rozvaděči. 
Jako všechny produkty řady Scalance i tyto nové moduly
se mohou pochlubit pětiletou zárukou platnou pro 
komponenty dodané po 1. lednu 2015. 



opět nedílnou součástí českého průmyslu.
Výrobky a řešení se značkou Siemens dnes
naleznete například v pražském metru,
ondřejovské hvězdárně, plzeňském pivo-
varu, elektrárně Dlouhé Stráně, Národní
technické knihovně, IKEMu nebo mlado-
boleslavské Škoda Auto. Siemens se také
významně podílel na digitalizaci česko-
slovenské telefonní sítě a stál i u zrodu
mobilních komunikací. 
Své inovativní technologie, produkty 
a služby dnes dodává zákazníkům ze 
soukromého i státního sektoru v oblasti
energetiky, zdravotnictví, průmyslové
a veřejné infrastruktury a informačních
technologií.

Na špičce doma i ve světě
Společnost Siemens dnes určuje trendy
technického vývoje, ke kterým patří přede-
vším digitalizace. Díky svému širokému
potrfoliu produktů a řešení také dokáže
pružně reagovat na neustále se měnící
požadavky trhu doma i ve světě.
V Česku zaměstnává více než devět tisíc
lidí, což jej řadí na přední příčky mezi 
tuzemskými zaměstnavateli a patří i mezi
naše největší exportéry, kteří své produkty 
vyvážejí s označením Made in Czech 
Republic do celého světa.
Siemens se významně angažuje i na poli
společenské odpovědnosti, což se odráží
především v dlouhodobé a systematické
podpoře středního a vysokého technického
školství a charitativních projektů. 
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Historie Pomáháme

Ačkoliv letos Siemens oslavuje významné
jubileum 125 let od otevření svého prvního 
oficiálního zastoupení na území dnešní
České republiky, aktivity společnosti 
Siemens & Halske zde mají tradici ještě 
o něco delší. První kanceláře sice byly 

otevřeny v Praze a Brně na podzim roku
1890, ale již předtím Siemens zavedl 
osvětlení do Roustonovy libeňské strojírny 
a dodal osvětlení do Stavovského divadla.
Po vzniku Československa pak Siemens 
zřídil několik velkých závodů, ve kterých

vyráběl jak silnoproudá zařízení pro elekt-
rárny, průmyslové závody, doly, hutě 
a elektrické dráhy, tak elektromotory 
a generátory, telefony a ústředny, lékařské
přístroje, hradlová zařízení pro dráhy,
měřicí přístroje nebo elektrické nářadí 
a spotřebiče pro domácnost.
V roce 1945 však bylo zastoupení firmy
včetně výrobních závodů znárodněno
komunistickou stranou. K oživení došlo 
až koncem šedesátých let. V roce 1971 
Siemens otevřel technicko-poradenskou
kancelář a obnovil dodávky moderních
technologií. Z té doby například pochází
dodávka osvětlovací techniky pro tři studia
Československé televize na Kavčích horách.

Návrat do Československa
Naplno se Siemens do Československa vrá-
til až v prosinci 1990 a rychle obnovil svoji
původní pozici inovačního lídra a dodava-
tele kvality bez kompromisů. Od té doby je

Siemens slaví 125 let 
v České republice

Výstavba řady městských elektráren, zavedení veřejného osvětlení, vybudování tramvajové dopravy
v Praze a Olomouci, elektrifikace původně parní dráhy v Ostravě, ale také napojení Československa
na tehdy nejmodernější telegrafickou síť v Evropě. Kromě toho i dodávka prvního počítačového
tomografu a magnetické rezonance do českých nemocnic nebo uvedení historicky prvního mobilního
telefonu s barevným displejem. Je toho opravdu hodně, čím se může společnost Siemens 
za 125 let působení v českých zemích pochlubit.

Založení pobočky Siemens & Halske v Ostravě v roce 1920

Technologie Siemens se nachází i v největší české přečerpávací elektrárně Dlouhé Stráně.

Počátkem června odjela z Česka do němec-
kého Erlangenu, kde se nachází technolo-
gické a aplikačním centrum firmy Siemens 
(TAC), skupina odborných učitelů ze tří
partnerských škol. Koncept spolupráce se
školami totiž zahrnuje velmi důležitou část,
kterou je program péče o vzdělání učitelů.
Podpora technického školství neznamená
jen důraz na zvýšení počtu takto vzdělaných
mladých lidí, ale zejména na poskytování
kvalitních a aktuálních informací učitelům
odborných předmětů, kteří je svým stu-
dentům budou předávat. TAC je vybaveno
špičkovými CNC obráběcími stroji světových
výrobců a množstvím simulátorů. 
Učitelé v Erlangenu absolvovali týdenní kurz
nazvaný Train the Trainer, jenž je zaměřen
na metodiku výuky. Metoda je založena
na krátkých teoretických seminářích, které
jsou doplněny praktickými cvičeními na
reálných obráběcích strojích s využitím 
jednoduchých a grafických učebních textů.
Učitelé dostali k dispozici přístup k nejno-
vějším poznatkům v oblasti programování
obsluhy obráběcích strojů v prostředí 
Sinumerik Operate.

Jak vytrénovat trenéra
Učitelé ze SPŠ Mohelnice po absolvování
kurzu získali certifikát, který je opravňuje
působit na pozici lektorů v systému dalšího
vzdělávání společnosti Siemens v oblasti
CNC programování. Doplnili tak dvojici 
certifikovaných partnerů z Jičína a Domaž-
lic, kteří svůj již dříve získaný certifikát nyní
aktualizovali.

Kvalitní vzdělání pro všechny
Výhodou promyšlené koncepce vícestupňo-
vého vzdělávání společnosti Siemens není
jen poskytovat kvalitní odborné vzdělání
studentům partnerských škol, ale umožnit
také přímo ve velmi kvalitních prostorách
partnerských škol pořádat odborné kurzy 
i pro veřejnost z řad koncových zákazníků 
či výrobců strojů. Všechny tři školy jsou
vybaveny třídní licencí výukového softwaru
Sinutrain Operate i reálnými obráběcími
stroji, což je základní podmínka nejen pro
kvalitní výuku vlastních studentů, ale také
pro realizaci certifikovaných školení pro
širokou veřejnost. 

Partnerská škola Siemens potřetí

Tentokrát v Mohelnici
Péče o rozvoj středního odborného a vysokého školství je jednou 
z priorit společnosti Siemens. Dokladem je mimo jiné program
partnerských škol týkající se vzdělávání v oblasti obsluhy 
a programování CNC strojů. Dvojici certifikovaných odborných
škol z Jičína a Domažlic nyní rozšířila Střední škola technická 
a zemědělská v Mohelnici.

Technologické a aplikační 
centrum v Erlangenu

Věděli jste, že...
... na pražském Hlavním nádraží byly od roku

1927 využívány elektrické posunovací 
lokomotivy dodané společností Siemens?

... ve 30. letech 20. století u nás Siemens 
zaměstnával téměř 2000 lidí?

... telefonní ústředna, vyrobená a instalovaná
společností Siemens, byla ve firmě Baťa 
ve Zlíně v provozu úctyhodných 60 let?

... první počítačový tomograf (CT) pro 
tehdejší Československo dodala společ-
nost Siemens do fakultní nemocnice 
v Hradci Králové?

... digitální komunikační systém Siemens 
HiPath využívá Kancelář prezidenta 
republiky, Poslanecká sněmovna i Senát 
Parlamentu České republiky?

... Siemens dodal na český trh více než čtyři
milióny mobilních telefonů?

... výroba plzeňského piva je řízena techno-
logií Siemens?

... Siemens dodal již 240 vozů pro pražské 
metro?



Opravený motor jako nový
Nabídka servisních služeb v oblasti pohonů

Výrobní produktivita podniku závisí především na provozuschopnosti a efektivnosti jeho zařízení.
Proto společnost Siemens nabízí zákazníkům široké portfolio servisních služeb napříč spektrem 
nabízených komponentů průmyslové automatizace a pohonů. To vše pod názvem Industry Services.
V praxi to znamená skutečně komplexní služby od poskytování technické podpory, dodávky náhradních
dílů přes uvedení zařízení do provozu, opravy, diagnostická měření a servisní zásahy až po kompletní
údržbu zařízení. Servisní středisko divize DF&PD má v Česku tradici od roku 1999, ale opravy motorů
se provádějí stejně jako jejich výroba více než 100 let. Těží také ze zkušeností a znalostí servisních
středisek Siemens po celém světě a výjimkou v tom není ani servis pohonů.
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rovněž vybaveni, vyškoleni a zkušení. Díky
tomu je vypovídající hodnota měření výrazně
komplexnější než v případě samostatných
mechanických nebo elektrických měření.

Kdy se vyplatí retrofit?
Opakované opravy  nejsou vždy hospodárné.
Ekonomicky výhodnější je za určitých pod-
mínek nasazení kompletně nových zařízení.
K takzvanému retrofitu se však nemusí 
přistupovat jen v případě, že některá ze
starých součástek již dosloužila. Důvodem
může být i částečné opotřebení zařízení,
nízká účinnost nebo například v případě
změny technologického procesu pro uživa-
tele již nedostačující parametry. Retrofitem
pohonů se dá prodloužit životnost mecha-
nicky jinak zdravému výrobnímu zařízení,
které má ještě stále vysokou hodnotu. 
„Dokážeme navrhnout nové řešení podle
požadavků zákazníka, včetně výpočtu 
spotřeby energie a jejích úspor. Motor i frek-
venční měnič  pak doslova ušijeme na míru
konkrétnímu stroji i způsobu využití,“ popi-
suje výhody modernizace části výrobních
zařízení Pavel Kříž. Přínosem tohoto řešení
je zvýšení spolehlivosti, účinnosti a produk-
tivity stroje a zároveň omezení nákladů 
pro novou investici. „K velké spokojenosti
zákazníků realizujeme na klíč projekty 
s dodávkou kompletních měničů i motorů 
a jejich sestav, včetně kabeláže, montáže 
a zprovoznění,“ dodává Kříž.

Technická podpora a náhradní díly
Otázky týkající se jednotlivých produktů 
a s tím souvisejících řešení mohou nastat
kdykoliv, a proto jsou služby Inudstry 
Services dostupné 24 hodin denně na 
bezplatné lince 800 122 552. Techničtí
odborníci a specialisté poskytují technickou
podporu pro všechny dotazy týkající se
funkčnosti, zpracování a odstranění poruchy
prostřednictvím telefonu, e-mailu nebo
vzdáleného přístupu. Stejně tak se postarají
o rychlou a bezproblémovou dodávku origi-
nálních náhradních dílů. „Máme zkušenosti
a vlastní know-how v oblasti rychlých dodá-
vek a oprav,“ potvrzuje Pavel Kříž. „Kromě
toho dokážeme nabídnout zvýhodnění při
vrácení původního dílu. Nejen u dílů, ale i při
výměně starého motoru za nový je cena
nového v případě vrácení starého snížena.

Servisní smlouvy
Jednotlivé výše popsané služby mohou být
součástí servisní smlouvy. Nespornou 
výhodou servisní smlouvy je však garance
rychlého zásahu, který je i finančně výhod-
nější, zvýhodnění cen náhradních dílů 
a v neposlední řadě také zjednodušení
administrativy při zajišťování služeb a dílů.
Se servisní smlouvou lze efektivně plánovat
náklady spojené s údržbou zařízení. 

Prioritou je vždy provést opravu v co 
nejkratším čase se zárukou maximální
dosažitelné kvality. Opravujeme motory
a generátory i jiných výrobců, než je Siemens.
Vděčíme za to schopným zaměstnancům 
i špičkové technologii a know-how, jež
čerpá ze zkušeností z vlastní výroby zahá-
jené již před 100 lety.
Výroba nového motoru může trvat několik
měsíců, ale oprava může být provedena 
v řádech týdnů, čímž lze ušetřit značné
náklady související s odstávkou stroje.

Preventivní diagnostika – condition
monitoring
Jakákoliv neplánovaná odstávka stroje zna-
mená vysoké ztráty, navíc i porucha malé
součásti může znamenat rozšíření vady 
a poškození i hlavních komponentů stroje.
Z těchto důvodů je předcházení jakýmkoli
závadám velmi důležité. 
Proto Siemens nabízí také možnost kvalifi-
kovaného dozoru nad stavem jednotlivých
komponentů a jejich opotřebení po celou
dobu provozu. Služba Condition monitoring
zajišťuje průběžné sledování provozních
parametrů (hodnot chvění, teploty, případně
otáček individuálního stroje pomocí skříňky
pro sledování stavu strojů instalované
přímo na motoru – MCM box). Při zhoršení
některého z těchto údajů je zákazník 
okamžitě informován v řídicím systému 
a případně i e-mailem. Lze tak předem
zabránit poruše stroje, případně naplánovat
odstávku tak, aby nebyl narušen chod
výroby. Průběžné sledování také může 
probíhat na dálku bez nutnosti výjezdu
technika. Naši odborníci jak v Česku, tak 
i v centrále mají možnost se na zařízení
kdykoliv připojit přes internet. V pravidel-
ných intervalech lze pak provést i detailní
diagnostiku, která pomáhá určit příčinu 
v případě zhoršení sledovaných parametrů.

Detailní analýza včetně sledování frekvenč-
ního spektra rychlosti a zrychlení vibrací 
v kombinaci s bohatými zkušenostmi umož-
ňuje predikovat poruchu ložisek, ale rovněž
i poukázat na konkrétní příčinu poškození,
která může spočívat v opotřebení ložiska,
nedostatečné souososti, nedostatečném
mazání stroje, případně i v elektrických vlast-
nostech motoru. Toto lze ověřit v kombinaci
s hloubkovou diagnostikou elektrických
parametrů, pro kterou jsou naši technici

Náročná oprava motoru
do dvou týdnů

V elektrárně Veolia Energie Kolín došlo 
na jaře letošního roku k havárii uhelného
mlýna, při níž byl vážně poškozen jeden 
z vysokonapěťových motorů Siemens
1AN4 355 U-6E o výkonu 200kW, které
mlýn pohání. Uhelné mlýny jsou v elekt-
rárně čtyři a slouží jako stěžejní zařízení 
pro výrobu elektrické energie.
„Rozsah poškození motoru byl tak velký,
že se doba jeho opravy vyšplhala na několik
měsíců. Bylo totiž zapotřebí dodat nový
ložiskový štít, který již není sériově vyráběn,“
vysvětluje Roman Jindřich, technik ze 
společnosti Veolia. Pro případ nehody
měli naštěstí v elektrárně v záloze již od
roku 2007 náhradní motor Siemens 1LA4
314-6AN60-Z, který však dosud nebyl
použit, protože po celou dobu nedošlo 
k žádné poruše ani havárii.

„Před nasazením náhradního motoru do
provozu však byla nutná jeho revize, která
spočívala v kontrole stavu vinutí a výměně
ložisek,“ pokračuje Roman Jindřich. Další
překážkou okamžitého nasazení byla také
jeho rozměrová nekompatibilita.
„Motor byl tedy převezen do výrobního
závodu Siemens v Drásově, kde pracovníci
zvládli provést revizi motoru a vyřešit jeho
rozdílné připojovací rozměry do dvou týdnů,“
pochvaluje si spolupráci Roman Jindřich.
Výrobou a dodáním frémy neboli vyrovná-
vacích podložek se také podařilo úspěšně
vyřešit rozdíl v připojovacích rozměrech.
Pak už jen zbývalo ustavit motor na pozici
pomocí ustavovacích laserů, připojit
motor na síť a provést následnou vibro-
diagnostiku přímo v provozu mlýna. 

Siemens. Motory velkých výkonů a všechny
vysokonapěťové motory opravujeme 
vzhledem k náročnosti na technologické
vybavení, přesnost a zkušebnu prakticky
výhradně v naší opravně v rámci výrobního
závodu Drásov. Tam, kde to situace umož-
ňuje, jsou při opravách implementovány
stejné postupy a technologie jako pro
výrobu nových strojů. Ty zaručí životnost
opravených částí na více než 20 let.
Kromě opravy v některé z našich vlastních
nebo partnerských dílen je často možná 
i oprava na místě u zákazníka. „Abychom
zajistili kvalitu a odbornost servisu, vysíláme
na místo technika nebo servisní tým, který
zajistí dohled nad demontáží i zpětnou
montáží a provede diagnostiku, vlastní

Profesionální opravy a údržba motorů 
a frekvenčních měničů mají pro životnost
těchto zařízení zásadní význam. V České
republice Siemens zajišťuje opravy a pravi-
delnou údržbu přímo ve vlastních opravnách
v Ostravě, Liberci a ve výrobních závodech
v Drásově, Mohelnici a Frenštátě. Síť opraven
však rozšiřují také certifikované opravny 
a servisní partneři rozprostření po celé zemi.
To je výhodné zejména v případech, kdy 
by transport do nejbližší opravny Siemens 
přesahoval nebo výrazně navyšoval hod-
notu opravy samotné. 
„V takové situaci doporučujeme zákazníkovi
využít nejbližší certifikovanou partnerskou
opravnu od místa, kde se porouchaný stroj
nachází,“ říká Ing. Pavel Kříž ze společnosti

opravu a zkoušky servisovaného stroje.
Naši technici jsou motoru rovněž vybaveni
zařízením pro laserové ustavení a vyrovnání
souososti točivých strojů a mohou tedy
ustavení v nejvyšší třídě přesnosti provést 
a také diagnosticky ověřit za provozu,“
upřesňuje Pavel Kříž. V případě frekvenč-
ních měničů je oprava na místě u zákazníka
prováděna velmi často, neboť modulární
uspořádání našich měničů umožňuje
takové opravy realizovat i pro ty nejvyšší
výkony velmi efektivně z hlediska času,
kvality i ceny.
Kvalifikovaní technici Siemens vyjíždějí ze
všech lokalit, ve kterých má divize své
zastoupení, tj. ze Štětí, Prahy, Bradlece,
Kvasin, Brna, Drásova, Frenštátu a Ostravy.

Co jsme schopni opravit:
• motory a generátory 100 W – 100 MW

(asynchronní, synchronní, servomotory, 
AC, DC, nízké i vysoké napětí)

• frekvenční měniče 100 W – 140 MW 
(AC, DC, nízké i vysoké napětí).

Vysokonapěťový motor opravili odborníci ve výrob-
ním závodu Siemens v Drásově do čtrnácti dnů.
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Novinky Kontakty

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

Elektřina 
z čističky
odpadních vod
Moderní datová centra, jaká využívají
například společnosti Google nebo YouTube,
jsou mimořádně náročná na stabilní
dodávku elektrické energie. U takto citlivé
elektroniky totiž mohou i jinde neškodné
výkyvy či krátkodobé výpadky způsobit
poškození přístrojů nebo ztrátu cenných
dat. Přesto bylo loni otevřeno v americkém
státě Wyoming unikátní datové centrum
společností Siemens, Microsoft a FuelCell
Energy, které není připojeno k žádné 
rozvodné elektrické síti. Elektřinu si samo
vyrábí z bioplynu, konkrétně z metanu,
který vzniká v místní čističce odpadních
vod. V centru jsou instalovány palivové
články, které elektrochemicky, tedy bez
spalování, zužitkovávají metan k výrobě
elektřiny. Stabilní přísun energie serverům
pak zajišťuje speciální kontrolní systém
společnosti Siemens. 

Náklaďák 
velký jako dům
Dampry, neboli obří sklápěcí nákladní vozy,
tvoří zcela specifickou skupinu automobilů.
Využívají se zejména ve stavebnictví nebo
v povrchových dolech, kde převážejí
ohromná množství vytěženého materiálu.
Z tohoto důvodu také důlní dampry dosa-
hují nevídaných rozměrů. Nový model
BelAZ 75710 se dokonce se svými dvaceti
metry na délku, deseti na šířku a osmi na
výšku stal největším nákladním vozem na
světě a vysloužil si zápis do Guinnessovy
knihy rekordů. Hmotnost celého kolosu
dosahuje 360 tun a může uvést až 450 tun
nákladu, což by stačilo na přepravu dvou
plejtváků obrovských, největších žijících
živočichů na Zemi. Pohon náklaďáku
obstarává systém vyvinutý konstruktéry
společnosti Siemens, tvořený čtveřicí
elektromotorů, dvěma generátory a dvěma
dieselovými motory. Prázdný dampr může
dosáhnout rychlosti až 64 km/h. 

Proč jste si vybral Siemens a jaká
jsou vaše očekávání?
Po letech v IT se vracím ke svému původ-
nímu oboru – automatizaci a řízení jsem
vystudoval na ČVUT. Poprvé jsem se setkal 
s produkty značky Siemens u svého prvního
zaměstnavatele, jako čerstvý absolvent jsem
se navíc učil programovat řídicí systémy
Simatic u společnosti Škoda Auto.
Oblast IT v současné době prochází velkou
transformací a prakticky veškeré IT se stěhují
do velkých data center „někde v cloudu“ –
většinou na Islandu nebo v Norsku, kde je
levné chlazení i elektřina. A mně jako tech-
nikovi chyběl ten pocit, že si mohu sáhnout
na něco reálného. Proto jsem dal přednost
oboru, kde má člověk šanci vidět reálnou
výrobu a skutečné stroje. A Siemens byla
logická volba. Jednak je to první automati-

zace, se kterou jsem se ve své praxi setkal,
jednak je Siemens jasná špička v oboru.
Moje rozhodování bylo tedy celkem snadné.

Jak vnímáte současný trh v oblasti
průmyslové automatizace? 
Obě oblasti – IT i automatizace – prochá-
zejí určitou transformací, zde se tomu říká
Industry 4.0. Znamená to, že řídicí systémy
budou navzájem více a více propojeny,
spousta věcí se bude navrhovat a testovat
virtuálně předtím, než se skutečně vyrobí 
a naprogramují. Kromě toho vidím, jak se
světy automatizace a IT ve firmách k sobě
postupně přibližují, v obou oborech jsou
generovány obrovské objemy dat. Vyvstává
ale otázka, jak je správně využít k optimalizaci
výroby i údržby. Již dnes je jasné, že firmy,
které tyto možnosti pochopí a budou
schopny je zrealizovat i v praxi, budou mít
velkou konkurenční výhodu. Věřím, že jako
člověk se zkušeností jak z oblasti IT, tak
automatizace budu schopen o tom se
zákazníky hovořit a představit jim to jako
velkou příležitost.

Jak nejraději trávíte svůj volný čas?
Nejraději sportem. Aktivně běhám, jezdím
na kole – jak na silničním, tak horském,
hraju tenis i golf. Samozřejmě je ale otázka,
kde na to všechno brát čas. A protože mám
rodinu, tak se snažím vše zkombinovat 
a užívat si sport společně s nimi. 

Chci vidět 
reálnou výrobu 
a skutečné stroje
Ing. Jiří Bavor, od července nový ředitel prodeje v divizi DF&PD, 
přichází do společnosti Siemens po patnácti letech strávených 
v oblasti informačních technologií. Ve firmě IBM zastával pozici
obchodního ředitele a později výkonného ředitele pro služby 
na mezinárodní úrovni, předtím působil jako vedoucí prodeje 
velkých řídicích systémů pro Českou republiku ve firmě 
Honeywell. S kolegy v divizi DF&PD by rád vytvořil úspěšný 
tým. Chtěl by se zaměřit na rozvoj a podporu sítě obchodních 
partnerů a oslovit nové zákazníky.

Ing. Jiří Bavor
nový ředitel prodeje v divizi DF&PD
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