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Vážení čtenáři,

zasíláme vám časopis Industry
Fórum, který navazuje na náš 
obchodní vztah a měl by být pro
vás i zdrojem informací o produk-
tech a službách obchodní společ-
nosti Siemens, s. r. o., divize Digital
Industries. Současně je vyjádřením
naší snahy o zlepšení našeho 
obchodněpartnerského vztahu 
a je i reflexí vašeho předchozího 
zájmu o naši firmu, ale i pořádané
marketingové akce.

Dovolujeme si vás touto cestou
rovněž informovat, že pro účely
distribuce tohoto časopisu zpraco-
vává Siemens, s. r. o., vaši korespon-
denční adresu, jméno, příjmení 
a předává je obchodní společnosti
PostServis k zajištění fyzické 
distribuce na vaši adresu.

Pokud si nadále nepřejete 
časopis Industry Fórum dostávat,
kontaktujte nás kdykoli na e-mailu 
industryforum.cz@siemens.com. 

Vážení čtenáři,
v přírodě věci často vznikají nahodile, bez konkrétního plánu. Techniku

naproti tomu tvoříme my sami, své nástroje od počátku konstruujeme

s jasným účelem. Od první myšlenky, přes výkresy, výrobu až k instalaci

a provozu je máme plně pod kontrolou. A digitalizace by měla být

nástrojem pro dokonalou evidenci a odstranění nahodilostí.

Čím víc ale právě digitalizace postupuje, tím víc zjišťujeme, že do práce

konstruktéra přináší prvky, podobné přírodním strukturám. Při využití

umělé inteligence se začínají v průmyslu objevovat tvary, které vypadají

jako výsledek evoluce a nelze je vyrobit tradičními metodami a nástroji.

Jejich vznik je přesto možný. Díky další oblasti, která se rozvíjí zásluhou

masivní digitalizace – aditivní výrobě.

Výsledkem je nevídaný nárůst pružnosti, který zásadně mění průmyslo-

vou výrobu. Dnes už otázka nezní tak, jestli se e-shop stane přímým

vstupem pro výrobu. To je rozhodnuto. Otázka zní, jak e-shop 

na výrobní linku napojit co nejlépe. 

Digitalizace ale přináší i další možnosti. Umíme v reálném čase získávat

obrovské množství informací o stavu každého stroje. Můžeme se napří-

klad soustředit na jediný detail, okamžitě reagovat na změny stavu 

a získat tak maximální výkon a výraznou výhodu – například při sledo-

vání výkonného závodního stroje, kde je pro vítězství v závodě

zapotřebí rozhodnout se v setinách sekundy. 

Digitalizace ale pomáhá i jinak. Data můžeme sbírat dlouhodobě, 

ve velkém objemu, a pak z nich vytěžit informace a znalosti, které

dovolí optimálně využít výrobní kapacity a předejít poruchám. Dovolí

naplánovat servis na chvíli, kdy jeho dopady na výrobu budou mini-

mální. A pokud se objeví potřeba nového dílu, je možné jej díky 

aditivní výrobě vyrobit právě tehdy, kdy je zapotřebí. 

Využití a přínosy digitalizace v každodenní praxi si budete moci sami

prohlédnout na naší expozici na Mezinárodním strojírenském veletrhu 

v Brně, tradičně v pavilonu P na stánku č. 16. Přijďte se podívat, jak

tvoříme digitální budoucnost průmyslu. 

Wolfgang Weissler
Ředitel průmyslových divizí 
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Digitalizace přináší
ohromnou flexibilitu.
Musíte o ní ale přemýšlet správně

Proč vlastně došlo ke sloučení funkcí generálního
ředitele Siemens a ředitele Digital Industries?
Před zhruba pěti lety nastartoval Siemens svůj program
Vize 2020, který po úspěšném naplnění, navíc v před-
stihu, rozšířil o Vizi 2020+. Hlavním cílem je zvýšit
flexibilitu jednotlivých oblastí podnikání v rámci společ-
nosti. Celá korporace by měla zeštíhlet do pružnější
organizace, která bude schopna rychle reagovat v kaž-
dé oblasti podnikání, ať jde o průmysl, infrastrukturu,
nebo energetiku.
Siemens se proto rozhodl vytvořit tři tzv. Operating
Companies, velké, jasně zaměřené jednotky s vysokou
mírou autonomie. Jde o Digital Industries, Smart Infra-
structure a Gas & Power. Dále vznikly tři strategické
společnosti – Siemens Mobility, Siemens Healthineers,
tedy zdravotnická technika, a Siemens Gamesa, což
jsou větrné elektrárny. Tyto oblasti procházejí různými
cykly, je tedy zapotřebí mít v rámci jednotlivých Opera-
ting Companies větší autonomii. 
Spolu s tím přichází i změna řízení. Je logické a efek-
tivní, aby dominantní část byznysu Siemens byla spo-
jena s funkcí ředitele Siemensu v dané zemi. Česká
republika je velmi průmyslová země a divize Digital
Industries představuje největší část společnosti
Siemens v ČR, proto je přirozené, že se ujmu právě jí. 
A díky tomu, že na kolegy v dalších Operating Compa-
nies budu moci delegovat více úkolů, uvolnil se mi
prostor, který věnuji právě řízení Digital Industries.
Z konglomerátu, který byl vystavěn na hierarchických
strukturách, se stává společnost, která může nést až
prvky startupových organizací. To je pro firmu této veli-

kosti zcela unikátní. Vždyť Siemens má jen v Česku
12 tisíc zaměstnanců v osmi výrobních závodech či
obchodních a vývojových organizacích. Působíme 
tu 129 let a takto zásadní změna nikdy v Siemensu
neproběhla. Mám obrovské štěstí, že jsem její součástí. 

Pomáhá vám při této změně digitalizace, 
přechod od hmoty k informaci? 
Digitalizace je jedním z pilířů a hlavním rozvojovým
směrem nejen Siemensu, ale celé průmyslové sféry 
a prosazujeme ji i interně ve svých procesech. Pokud 
je možné uplatnit umělou inteligenci nebo administra-
tivní automatizaci, uplatňujeme je. Například v účet-
nictví máme softwarové roboty, kteří odstraňují rutinní
práci. Lidé se v procesu budou moci spíše než jedno-
duchému zpracování dat věnovat jejich interpretaci,
kreativním, analytickým a syntetickým činnostem, 
na které někdy nezbýval čas. 

A jak se digitalizace projeví v českém průmy-
slovém prostředí? 
Česká republika je vysoce industrializovaná země. To má
své přínosy, příležitosti i rizika. Část našeho průmyslu
dodává finální výrobky nebo vyrábí komponenty pro
finální výrobce. Nedá se říci, že jeden směr je dobrý 
a druhý špatný. Oba jsou potřeba a je na každém z pod-
nikatelů, na co si troufá. 
Digitalizace pomůže oběma směrům. Firmám, které
dodávají finální výrobky, umožní pružně a efektivně
reagovat na individuální požadavky svých zákazníků 
a zvyšovat tak přidanou hodnotu svých výrobků. �

Od 1. října se generální ředitel společnosti Siemens,
pan Eduard Palíšek, ujme i funkce ředitele 
Operating Company Digital Industries. 
Velký rozhovor s ním jsme sice začali právě tímto
tématem, velmi rychle jsme se ale dostali k příno-
sům digitalizace pro český průmysl, k nutné změně
myšlení konstruktérů, i k tomu, kde si střední 
a malé firmy mohou vše potřebné vyzkoušet.
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Firmám, které jsou součástí dodavatelského řetězce,
pomůže kompenzovat postupné vymizení komparativní
výhody založené na relativně nižší ceně práce a navíc
pro ně digitalizace bude nezbytnost. Dodavatelské
firmy jsou většinou navázány na společnosti v západní
Evropě, kde digitalizace v průmyslové výrobě postupuje
velmi rychle. Odběratelé nebudou do budoucna spolu-
pracovat s firmami, které se nebudou schopny napojit 
na jejich digitální dodavatelský řetězec. Potřebují, 
aby celý jejich hodnotový řetězec fungoval digitálně 
a pružně. To dodavatelské firmy donutí k tomu, 
aby na digitální vlnu nastoupily, nebo v něm budou
postupně nahrazeny jinými. Opravdu je to takto černo-
bílé. Nebude to ze dne na den, dnes ještě někdo cítí
nedostatek zaměstnanců, ale za chvilku komparativní
výhoda zmizí a ukáže se, jak je kdo připraven uspět
v globálním konkurenčním prostředí.  

Jak to bude probíhat? 
Digitalizace přinese potřebnou flexibilitu. Není ale možné
zůstat jen u digitalizace produktu jako takového, je 
zapotřebí digitalizovat celý výrobní proces i provoz
výrobku. Od počátku návrhu výrobku, od digitálního
dvojčete produktu, přes digitalizaci výrobní linky až
po monitorování chování výrobku při jeho použití.
S dnešními technologiemi je možné navrhnout celou
továrnu v digitálním prostředí. Všechny parametry 
lze dimenzovat tak, aby odpovídaly vašim požadav-
kům. A co je velmi důležité: když máte digitální 
model výrobku i výrobního procesu, je každá další
změna jen inkrementální změnou. 
Můžete snadno změnit produkt a navíc, díky silným
simulačním nástrojům, do kterých Siemens hodně 
investoval, můžete v digitálním prostředí simulovat
řadu věcí, které byste jinak museli testovat v reálném
světě. Tím výrazně zvýšíte rychlost, snížíte náklady 
a jste výrazně pružnější. A v tu chvíli budete jen krůček
od toho, abyste flexibilně dokázali svůj produkt mo-
difikovat a vyrábět na základě požadavku zákazníka. 
Jestliže totiž máte výrobek, který jste schopni modifiko-
vat takřka lusknutím prstů, a na stejném principu máte
vystavěnou výrobní základnu, jste schopni rekonfiguro-
vat svou výrobu podle okamžitých potřeb. Přímým
vstupem pro váš výrobní proces tak může být přímo
objednávka z e-shopu.
A to je cíl. Přinést digitalizaci do výroby v takové míře,
že bude schopna reagovat na poptávku okamžitě 
a bez potřeby velkých změn a investic. Výrazně se zvýší
efektivita, protože se nebude vyrábět na sklad, zvýší se
i přidaná hodnota a celý hodnotový řetězec bude navíc
i ekologicky udržitelnější. 

Co pro to budou muset firmy změnit?  
Jedna z cest, která přináší velkou flexibilitu, je aditivní
výroba – lidově se jí říká 3D tisk. Pro vytvoření výrobku
nepotřebujete kromě vhodných materiálů nic jiného
než digitální model. Dnes už lze kombinovat různé

materiály, třeba i takové, které se mohou následně 
rozpustit, a díky tomu mohou vzniknout i velmi kompli-
kované tvary. Můžete vyrobit struktury, které byste
klasickou cestou nebyli schopni udělat. Když se podí-
váte na součásti, které vznikají aditivní cestou, jsou
některé z nich standardní cestou nevyrobitelné, nebo
vyrobitelné, ale za velmi vysokých nákladů.

Je ale aditivní výroba dostatečně efektivní?
Dokáže konkurovat tradičním metodám? 
Často se setkávám s tím, že někdo říká, že aditivní
výroba je pomalá. Může to tak být, pokud ji budeme
porovnávat na úrovni jednotlivé operace tradičního,
třeba třískového obrábění. Ale pokud se na proces
vzniku výrobku podíváte celistvě – od návrhu až po
jeho uvedení do provozu, pak už této nové technologii
výroby těmi tradičními konkurovat nelze. Nově kon-
struované součásti výrobku vznikají na principu inteli-
gentního adaptivního designu, který vytváří tvary 
a struktury podřízené funkci, nikoli omezením vyro-
bitelnosti klasickými metodami. Když se tedy podíváte
na mechanické vlastnosti výrobku, na flexibilitu kon-
strukce a výroby holisticky, nejen pohledem jedné
konkrétní výrobní operace, je to jednoznačné. 

Jak to? 
Díky digitalizaci se nám otevírá úplně nový fascinující
svět s naprosto odlišným přístupem k tvorbě produktu.
Jsem vystudovaný strojař a učil jsem se konstruovat ze
základních tvarů. Hranol, válec, plech. Z nich jsme sou-
stružili, svařovali, ohýbali, frézovali. Museli jsme dbát
na to, jestli jsou materiály spojitelné, na množství
odpadu při zpracování. Byla tam celá řada omezujících
faktorů. Design byl podřízený materiálu.
Dnes se ale při návrhu některých prvků inspirujeme
přírodou. Pomocí nástrojů, které Siemens uvedl na trh,
nepostupuje konstruktér od materiálu, ale od požado-
vaných mechanických funkcí výrobku. Součástku
popíše pomocí jejích vlastností: tady se má přenášet
krouticí moment, tady je zapotřebí takový a takový
efekt. Software potom s pomocí simulačních a ana-
lytických metod, metody konečných prvků a dalších
matematických nástrojů tyto funkce „obalí“ materiá-
lem. Když vidíte součástky navržené těmito novými
metodami, vypadají téměř jako přírodní prvky. Říkám
tomu organický design. 
Podívejte se například na lidskou lýtkovou kost. Kdyby ji
navrhoval klasický konstruktér, byla by to nejspíš trubka
s navařenými klouby nahoře a dole. Ale ve skutečnosti
vypadá naprosto jinak. Má nepravidelný tvar, v různých
místech má různou tloušťku. Materiál je jen tam, kde je
z mechanických důvodů zapotřebí. 
Stejně postupuje i inteligentní software. Umístí mate-
riál jen tam, kde je potřebný kvůli fyzikálně-mecha-
nickým požadavkům na výrobek. Vznikají tak velmi
komplexní složité povrchy a struktury, standardními
metodami nevyrobitelné. 

Kde se takový přístup mohou firmy 
a konstruktéři naučit? 
Například v Testbedu – sdílené laboratoři pro Průmysl
4.0. První funguje již dva roky v Praze při ČVUT v nové
budově CIIRC v rámci Národního centra Průmyslu 4.0.
Jedná se o unikátní platformu pro otevřenou spolu-
práci napříč průmyslem a akademickou sférou. Jsme
zakládajícím členem NCP 4.0 a jedním z hlavních 
koncepčních partnerů. V Testbedu působí celá řada
šikovných českých firem, které do něj vnášejí své know-
-how. Vzniklo tak experimentálně-vědecké pracoviště,
kde mohou studenti realizovat své ročníkové projekty,
diplomové i disertační práce a pedagogové mohou
aktualizovat své znalosti o digitalizaci průmyslu. Zároveň
tam mohou přijít i malé a střední firmy, které jinak nemají
přístup k potřebnému know-how. Zde mohou nalézt
inspiraci, vidět referenční projekty a ověřit si své kon-
cepty. Podobné centrum demonstrující možnosti Prů-
myslu 4.0 je i v Brně, otevření dalšího připravujeme
v Ostravě a jednáme o vzniku Testbedů i v Plzni a Liberci. 

Digitalizace ovšem znamená i otevírání se
vnějšímu světu. Jak bezpečný tento proces je?
V našem systému MindSphere, jediném otevřeném
operačním systému pro internet věcí svého druhu, 
probíhá přenos informací stejně bezpečně jako pře-
nos dat do banky. 
A pracujeme i na dalších způsobech, jak bezpečnost
zvýšit. Jde například o edge computing, kdy řada výpo-
čtů probíhá přímo v koncových zařízeních nebo lokálně
v jejich těsné blízkosti. Přenáší se jen dílčí informace,
případně již zpracovaná data. Decentralizujete tak výpo-
četní kapacitu a minimalizujete přenos strukturovaných
dat, při kterém by bylo možné cenná data zcizit, změnit
či zneužít. To má vliv i na zvýšení rychlosti. Když totiž
chcete řídit autonomní systémy v reálném čase, musíte
mít velmi vysoké přenosové rychlosti.  

Zastaví se vývoj na úrovni digitální továrny?  
Rozhodně ne. V rámci Národního centra Průmyslu 4.0
už nyní probíhá projekt RICAIP, zaměřený na virtuální
distribuované továrny. 

Virtuální továrny?   
Trend digitalizace se nezastaví. Svou továrnu si nejenže
budete moci kompletně sestavit na základě digitálních
dvojčat, ale v budoucnosti možná vznikne systém, 
kde se jednotlivé výrobní továrny budou specializovat
na určité druhy operací. Nad nimi pak vzniknou virtuál-
ní továrny, které budou využívat jejich zdroje a nebu-
dou muset neustále reinvestovat kvůli změně výrob-
ního programu. Pokud bude virtuální továrna potřebo-
vat speciální stroj, dostupný v jedné konkrétní fyzické
továrně, zakomponuje ho do svého procesu výroby. To
může být další zásadní změna výrobního paradigmatu. 
V dnešním modelu vymyslíte výrobek, zpracujete doku-
mentaci a zadáte jeho výrobu. Někdo pak na základě
toho postaví linku, vyrobí a dodá to, co požadujete, 
vy výsledek zkontrolujete a dál s ním pracujete. Ve vir-
tuální továrně budete jednotlivé virtuálně propojené
zdroje konfigurovat sám podle toho, co chcete vyrábět.
Nejde o outsourcing. Na celek se díváte jako na vlastní
továrnu, jen s decentralizovanými zdroji. 

Takže někde bude třískové obrábění, někde
aditivní výroba, někde testovací laboratoř
a budu si to skládat podle toho, co právě
potřebuji?    
Fyzická továrna vám zprostředkuje technickou kapa-
citu, konfigurovat stroje ale budete sám. Můžou tak
vzniknout i nové obchodní modely – třeba poskyto-
vání strojového času výrobních strojů. 
A tady se vracíme k tomu, že je klíčová digitalizace.
Všechny součásti virtuální továrny budou muset být 
na stejné digitální úrovni. �

Trend digitalizace 
se nezastaví. 
Budoucnost výroby 
je ve virtuálních 
distribuovaných 
továrnách.
Eduard Palíšek,
ředitel společnosti Siemens 
a Operating Company Digital Industries

„

“

Již brzy se ukáže, 
jak jsou české firmy

připravené 
uspět v globální 

konkurenci. 
Digitalizace 

jim může pomoci.
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Siemens na Mezinárodním 
strojírenském veletrhu 2019

Výstaviště Brno, 
7.–11. října 2019, 
pavilon P, stánek č. 16

Tvoříme digitální 
budoucnost průmyslu
Mezinárodní strojírenský veletrh v Brně se letos koná již po jednašedesáté. Stejně 
dlouho na něm vystavuje i společnost Siemens. Její expozice novinek a řešení již
tradičně ukazuje směr dalšího vývoje nejen v oboru obráběcích strojů a průmyslové
automatizace, ale především průmyslové digitalizace. Letos se návštěvníci mohou 
těšit zejména na řadu reálných ukázek digitalizace z praxe, a to jak pro výrobce strojů,
tak koncových výrobků. Zvláště zajímavé budou ukázky přístupu k digitalizaci
z výrobních závodů Siemens, stanoviště věnované virtuálnímu zprovoznění a servisním
službám napojeným na cloudovou platformu MindSphere. Chybět nebudou digitální
dvojčata reálných strojů a ukázky aditivní výroby. Přesvědčíme vás, že digitalizace 
má přínosy nejen pro průmysl, ale třeba i pro takové obory, jako je motosport.

Hlavním mottem expozice Siemens
na letošním ročníku Mezinárodního
strojírenského veletrhu je „Tvoříme

digitální budoucnost průmyslu“. A expozice
na stánku č. 16 ukáže jak. Na příkladu čtyř
předních tuzemských výrobců strojů a dvou
výrobních závodů Siemens v České repub-
lice představíme dosavadní výsledky digi-
talizace a její přínos pro efektivní fungování
strojů i závodů.
„Letošní expozicí jsme chtěli vyzvat naše
zákazníky a celou českou společnost, aby 
se přestali obávat digitalizace, a podpořit 
je v její implementaci. Jen tak totiž mohou
do budoucna obstát v náročné lokální 
i globální konkurenci. Na prezentovaných
výsledcích lze vidět, co jsme na tomto poli
již společně vytvořili a že má velký smysl
v digitalizaci pokračovat,“ říká Ing. Tomáš
Duba, ředitel obchodního úseku Řídicí
systémy a pohony pro obráběcí a speciální
stroje a roboty a Pohony do výkonu 250 kW
divize Digital Industries společnosti Siemens.

Pět kroků životního cyklu 
stroje a výrobku

Osou expozice bude pět stanovišť s ukázkou Siemens řešení pro
každou část životního cyklu stroje či výrobku. Od samotného

návrhu stroje nebo linky přes jeho optimalizaci, vyprojektování,
uvedení do provozu a následný servis. Těchto pět kroků budeme
ukazovat i v reálném nasazení v praxi – ať již u našich zákazníků,
nebo ve výrobních závodech Siemens – oboje z pohledu výrobce
stroje nebo linky i z pohledu jejich uživatele.
Praxe ukázala, že řada výrobců v minulosti přistupovala k digitali-
zaci bez komplexní vize a často narychlo implementovala jen dílčí
řešení. Ta však nevedou ke kýženému cíli – zefektivnění výroby,
úsporám, zkrácení výrobní doby či jiným z mnoha benefitů digitali-
zace. K nim vede pouze systematické a strategické řešení konceptu
digitalizace. Na pěti krocích hodnotového řetězce výrobku či stroje
návštěvníkům veletrhu názorně ukážeme, jak Siemens dokáže
v jakékoliv fázi pomoci a s jakými výsledky. Siemens navíc nabízí
řešení, které celý systém systematizuje, zastřešuje a napojuje 
na internet věcí, a tím je otevřený cloudový systém MindSphere. 

Chytrá motorka 
a MindSphere

Ačkoliv budou letos na stánku
Siemens exponáty vystavené

pouze v digitální podobě, o poži-
tek z krásného stroje vás přeci jen
neochudíme. 
Představíme vám unikátně upravený závodní motocykl Honda 
CBR 600RR, na kterém budeme demonstrovat výhody využití 
cloudové platformy Siemens pro internet věcí MindSphere. „Její
možnosti jsou téměř nekonečné a chceme ukázat, že se uplatní 
i mimo klasické průmyslové prostředí. Záleží jen na fantazii 
každého uživatele, z jakých zařízení potřebuje nebo chce sbírat 
a analyzovat provozní data,“ vysvětluje Tomáš Duba.
Více informací o chytré motorce naleznete na str. 12.
Cloudovou platformu pro IoT MindSphere budeme prezentovat
společně s partnery Siemens i na dalších reálných příkladech 
a aplikacích. Více se dozvíte v samostatném článku na straně 16. 

�

1Návrh
produktu 2Plánování

výroby 3Projektování
výroby 4 Výroba 5 Servis
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Za vším hledej software

Žádné z digitálních řešení prezentovaných na Mezinárodním
strojírenském veletrhu by nemohlo fungovat bez kvalitního

softwaru. Nedílnou součástí všech digitálních dvojčat strojních
zařízení i samotné digitální výroby tak jsou řešení ze softwarového
portfolia Siemens Digital Industries Software (dříve PLM Software). 
Spolu s virtuálním zprovozněním a digitálními dvojčaty strojů při-
cházejí čím dál více ke slovu i digitální dvojčata produktů a nové
postupy při jejich výrobě. Siemens má pro celou oblast návrhu
výrobků a simulace jejich reálného chování širokou škálu řešení.
Simulace na rozdíl od fyzického testování zpracovávají několik
systémů najednou a berou v úvahu různé typy fyzikálních
okolností, které je v nich třeba modelovat. S tím souvisí i nástup

nových technologií, jako je aditivní výroba neboli 3D
tisk. Ta umožňuje oproti konvenční metodě obrábění
vytvářet složité tvary, které jsou běžnými metodami
nevyrobitelné. S aditivní výrobou pak souvisí inovativní
přístupy k návrhu, optimalizaci a simulaci (topologická
optimalizace, simulace proudění), které rapidně zry-
chlují proces návrhu a optimalizují tvar, což přináší
významnou úsporu materiálu. Výsledný produkt je tak
lehčí a současně zachovává pevnostní předpoklady. 
Během Mezinárodního strojírenského veletrhu pro-
běhne také Fórum aditivní výroby, kterého se budeme
účastnit prostřednictvím naší dceřiné společnosti
Siemens Digital Industry Software. Pro návštěvníky
stánku bude připravena ukázka 3D tisku – konkrétně
ukázka tisku části nosné konstrukce experimentálního
vozidla z hliníkové slitiny. Díky 3D tisku byl plný mate-
riál nahrazen prostorovou mřížkou, což součástku
výrazně odlehčilo a zlepšilo její pevnost. 3D mřížka
má totiž mnohem pevnější vlastnosti než kov. 
Druhou ukázkou bude 3D tisku plastu – příruba pro
vstup chladicího vzduchu k tiskovým hlavám 3D tiskár-
ny, a to ve dvou provedeních. První součástka bude
tradičního tvaru a díky 3D technologii klesnou náklady
na její výrobu o třetinu. Druhá příruba bude optimalizo-
vaná na základě CFD simulací a zvládne eliminovat
vířivé proudění vzduchu ve vstupním potrubí. Díky
simulaci tak zvýší účinnost chlazení o 22 %. 

Produktové novinky a podpora
školství v éře digitalizace

V expozici Siemens předvedeme v české premiéře také nový
systém pro CNC stroje Sinumerik One, který představuje

zcela novou generaci řídicích systémů pro obráběcí stroje. Oproti
předchozím verzím obsahuje jeho řídicí jednotka již od samého
počátku digitální dvojče. Podrobnosti o tomto systému naleznete
na str. 32.
Představíme také inovativní řešení stroje, který bude k dispozici 
pro výuku na středních odborných školách.
Podpoře českého školství se na Mezinárodním strojírenském 
veletrhu věnuje Siemens již tradičně. Jako každoročně jsme i letos
hrdým partnerem soutěže mladých programátorů, která po dobu
konání veletrhu probíhá pod záštitou Ministerstva průmyslu 
a obchodu ČR a Svazu strojírenské technologie. Mladí strojaři 
zde soutěží, kdo z nich dokáže nejlépe a nejrychleji naprogramo-
vat obráběcí cyklus na CNC systému Siemens. 
Na stánku představíme i náš program spolupráce se školami. 
Siemens dlouhodobě podporuje české školství na všech úrovních –
od základních škol přes střední odborné školy a učiliště až po 
univerzity. 
Uvědomujeme si totiž zásadní význam vzdělávání mladé generace
a podporování rozvoje dovedností, které jsou klíčové nejen pro
další rozvoj průmyslu, ale i společenské a ekonomické prosperity
naší země. Pro dnešní generaci studentů jsou navíc digitální tech-
nologie zcela organickou součástí života, a je proto přirozené
vzdělávat je i v oblasti průmyslové digitalizace. 

Servis strojů a dat

V expozici Siemens se návštěvníci také budou moci seznámit
s novinkami z oblasti servisu. Oddělení Industry Services

představí vlastní modulární aplikaci Condition Monitoring 2.0,
která vznikla na základě požadavků zákazníků sledovat provozní
stavy strojních zařízení. Letos přichází vylepšená o nové moduly
a funkcionality – např. detailnější pohled na výrobní data a ana-
lýzu výroby.  
„Nová verze Condition Monitoringu umožňuje provádět ztráto-
vou analýzu a vyčíslit, kolik stály jednotlivé prostoje výroby.
Sleduje také historii korekcí nástroje včetně autora změn, evi-

duje motohodiny jednotlivých os nebo
zobrazuje detaily výrobku včetně podpo-
ry sériových čísel,“ představuje novinky
David Čežík, zástupce oddělení Siemens
Industry Services.
K modulům zajišťujícím sběr provozních
dat, správu uživatelů a správu nástrojů
nově přibude i modul pro monitoring 
spotřeby energií a jejich management.
Strojní data využívaná pro Condition 
Monitoring přitom mohou závody ukládat
buď na lokálním úložišti (on premise), 
nebo v prostředí cloudové platformy 
MindSphere.
Návštěvníci stánku Siemens se navíc
mohou těšit na ukázku propojení aplika-
ce Condition Monitoring se systémem
Comos MRO, který poskytuje komplexní
řešení pro údržbu. Díky tomuto propojení
má technik údržby okamžitě informace 
o poruše stroje a rovněž kompletní doku-
mentaci stroje, servisní historii i přehled 
o náhradních dílech. Výrazně se tak zkra-
cuje doba odstávky stroje a zvyšuje
efektivita výroby. 

Virtuální zprovoznění

N a stánku bude představeno virtuální zprovoznění digitálních
dvojčat obráběcích strojů od firmy TOS Hulín, Škoda Machine

Tool a TOS Varnsdorf. Představíme také digitální dvojče balicího
stroje od společnosti Viking Mašek, který se fyzicky nachází v novém
aplikačním centru Siemens v Praze-Stodůlkách. Reálný stroj je při-
pojen na cloudovou platformu Siemens MindSphere a pomocí

aplikace Simatic Machine Monitor budou
moci návštěvníci nahlédnout do výrobních
dat stroje.
Seznámit se mohou s kinematickými funk-
cemi v prostředí TIA Portal, a to na ukázce
vizualizace kinematiky a možností progra-
mování a testů i bez reálného stroje.
Návštěvníkům také předvedeme, jak k digi-
talizaci přistoupily výrobní závody Siemens.
„Implementaci digitalizace předvedeme 
na našich vlastních továrnách. Chceme
zákazníkům v českém průmyslu ukázat, 
že digitální továrna není žádný abstraktní
pojem, ale realita, ke které se mohou 
přiblížit v kterémkoliv stádiu vývoje,“ 
vysvětluje Tomáš Duba.
Řada českých výrobců již s digitalizací za-
čala a v podniku má nasazeno několik
izolovaných řešení – například monitoring
provozních dat strojů. Většinou ale chybí
páteřní systém, který by tyto ostrůvky digi-
talizace propojil do jednoho celku a zajistil,
aby spolu všechny dílčí systémy komuniko-
valy a spolupracovaly. Možnosti, jak situaci
vyřešit, představíme na našem stánku také –
např. plánování a řízení výroby s MES 
a MOM systémy. 
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Chytrá motorka 
na cestě k vítězství
Hlavní hvězdou expozice Siemens na letošním Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně 
bude chytrá motorka Honda CBR 600RR a její jezdkyně Petra Fuchsíková. Společně závodí 
a sbírají ceny na českých i evropských okruzích. V letošní sezóně se tým rozšířil o nového 
výkonného pomocníka – cloudovou platformu pro internet věcí MindSphere, do které se ukládají
data, jež v průběhu jízdy odesílají senzory připevněné na různých částech motocyklu. Digitální
technologie poskytuje závodnici mimořádnou zpětnou vazbu a možnost zlepšovat nejen
technický stav stroje, ale i závodní strategii a styl jízdy. 

Rychlost

Záznam rychlosti z celého závodního okruhu 
umožňuje porovnávat jednotlivé úseky – zatáčky 
i rovinky – a následně vypočítat, jak dráhu projet 
co nejrychleji. To může přinést zrychlení v každém 
kole až o několik sekund.

Zrychlení a zpomalení

Motorka je osazena senzorem, který měří zrychlení 
a zpomalení. Akcelerace a brzdění motocyklu musí 
být co nejkratší. Na to jsou navázány i další senzory,
které měří ponor přední a zadní vidlice. Čím méně 
se ponoří vidlice na předním kole, tím je motorka při
brzdění stabilnější. Při zrychlení měří senzor ponor
zadní vidlice, aby se motorka nestavěla na zadní kolo. 

Náklon motorky

Když se jezdec i motorka vhodně nakloní, mohou projet zatáčku 
ve vysoké rychlosti. S tímto senzorem lze analyzovat maximální 
a minimální náklon a porovnat ho s akcelerací a brzděním. 
Čím menší je náklon, tím větší je třecí plocha pneumatiky 
na vozovce a tím větší je i možné zrychlení při výjezdu.

GPS pozice

Informace o místě, kde 
se stroj s jezdcem nachází,
jsou důležité pro identifikaci
daného okruhu. Díky auto-
matickému načtení mapy
okruhu je možné nastavit
správně převodovku 
a sekundární převod 
motocyklu pro ideální 
využití potenciálu motoru.

Ponor přední a zadní vidlice

Přesné sledování výškového posunu vidlic horizontál-
ním směrem při akceleraci a zpomalování dovoluje
optimálně nastavit jejich pohyby podle toho, zda se
jede po technickém, nebo rychlém okruhu. Je vhodné
najít kompromis mezi ponořením vidlice v zatáčkách,
kde je to přínosné pro odpružení nerovností, a naopak
při extrémním brždění, kdy je velký ponor vidlice nežá-
doucí a nebezpečný.

�

Teplota zadní pneumatiky

Nahřátí pneumatiky je pro okruhové ježdění velmi důležitý 
parametr. Díky senzoru mohou mechanici jezdce upozornit 
na málo nebo příliš nahřátou pneumatiku, což je důležité hlavně
při extrémních náklonech, kdy by mohlo dojít k pádu. Přehřátí
pneumatiky také snižuje přilnavost a životnost.

Okolní teplota

Při nízkých nebo vysokých teplotách vzduchu a vozovky je potřeba
přizpůsobit jízdu a tlak v pneumatikách aktuálním podmínkám.
Špatně nastavený tlak v pneumatikách zvyšuje riziko pádu při
náklonu, prodlužuje brzdnou dráhu, snižuje stabilitu v zatáčkách 
i v přímém směru a dochází k rychlejšímu opotřebení pneumatiky.

Veškeré senzory jsou propojeny do řídicí jednotky Edge Device. 

Data se posílají pomocí SD karty přímo do cloudu MindSphere
a jsou zobrazována online při jízdě jezdce.

Motorka je opatřena řadou senzorů, které během jízdy sledují
požadované parametry a naměřená data okamžitě odesílají 
do cloudu. Údaje analyzují mechanici pomocí aplikace Fleet
Manager buď online přímo při jízdě, anebo po jejím skončení.
V rámci platformy Siemens je také možné využít zabudované
knihovny pro strojové učení, prediktivní analýzu a neuronové sítě. 
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Jaká je maximální rychlost, kterou při závodě jedete?
Maximálku Hondy CBR 600RR mám kolem 270‒280 km/h. To je
opravdu extrém vzhledem k tomu, že po rovince bývá většinou ostrá
zatáčka, do které se musí člověk „poskládat“. Ze šestky tak na pár
metrech musím zařadit do dvojky a z takto vysoké rychlosti jdu třeba
až na 50 km/h. Zde je právě důležitý ponor vidlice, který sledujeme
v parametrech v MindSphere pro správné nastavení motorky.

Jaký je Váš nejlepší dosažený výsledek? 
Splnila jsem si sen, když jsem se dokázala umístit v rámci agentur-
ního ježdění nelicencovaných jezdců v celkovém hodnocení sezóny
již dvakrát po sobě na prvním místě. Tento rok jezdím s jinou agen-
turou, kde je daleko větší konkurence v ženské kategorii a závody
jsou velice profesionální. Je to tedy větší boj, ale i větší adrenalin,
abych se udržela na bedně. Zatím jsem průběžně třetí. 
Závody jsou smíšené a pouze vyhodnocení je rozděleno na muže 
a ženy. Bohužel žen jezdí stále málo, takže v ženském závodě 
jsou hodnoceny všechny kubatury dohromady, což je dost nefér. 
Tím pádem předjetí každého jezdce je takový malý cíl daného 
tréninku nebo závodu. S každým závodem se ale zlepšuji a posou-
vám svůj čas níže a níže, za což jsem ráda. 

Čeho byste ještě chtěla v motocyklovému sportu 
dosáhnout?
Vzhledem k tomu, že jsem začala jezdit velice pozdě a nemůžu 
již dohnat to, co se ostatní naučili v dětství, tak jsem spokojená
s tím, co jsem již dokázala, a chci se dále zlepšovat, co to půjde. 
Začala jsem se nyní trochu více věnovat ježdění na motokrosové
motorce, abych mohla trénovat také přes zimu, a to je pro mě 
aktuálně velký oříšek, tam jsem opět na začátku a učím se. �

otázky pro:3Závodnici 
Petru Fuchsíkovou

Jezdkyní závodní motorky Honda CBR 600RR
je  Petra Fuchsíková, konzultantka pro digitální
podnik a cloudovou platformu pro průmyslový

internet  věcí MindSphere společnosti Siemens.
Motorkářka tělem i duší k motocyklovému sportu
tíhla již od mala. Závodně ale začala jezdit teprve
nedávno, v roce 2015. Přesto má již na svém kontě
řadu vítězství – v kategorii evropských jezdců bez
licence skončila v celkovém hodnocení sezóny už
dvakrát po sobě na prvním místě.
Nápad propojit svou závodní motorku s MindSphere
získala během uvádění platformy na český trh. Cloudové
řešení je nové a množství ukázek reálných aplikací 
bylo na začátku velmi omezené. „K dispozici jsme 
měli pouze případové studie ze zahraničí, veškeré infor-
mace byly zprostředkované. Takže mě napadlo vytvořit
vlastní projekt a propojit s MindSphere nějaký stroj, 
o kterém toho budu hodně vědět. Mohli bychom tak
prezentovat reálná data, která zákazníka zaujmou více
než například honovací stroj. Tak vznikla myšlenka
na chytrou motorku a díky kolegovi z týmu, který 
vybral vhodný hardware a následně zprovoznil, se 
stalo celé řešení realitou,“ vysvětluje Petra Fuchsíková.

Technologický průkopník
Propojení motorky, senzorů a cloudové platformy 
pro online vyhodnocování dat je zcela unikátní a nikdo
z konkurenčních jezdců podobné řešení nepoužívá.
Pro analýzu dat z motorky využívá závodní tým apli-
kaci Fleet Manager, bezplatnou součást platformy
MindSphere. Díky ní mohou sledovat jednotlivá 
naměřená data, porovnávat uložené hodnoty za vy-
brané časové období a vytvářet grafy. 
Další funkcionalitou aplikace Fleet Manager je tvorba
pravidel (tzv. Rules). „Můžeme vytvářet pokročilé limity
pro měřené veličiny, při jejichž překročení nás systém
upozorní,“ vysvětluje závodnice.

Zobrazování dat při jízdě 
Data odeslaná senzory z motorky do MindSphere 
a vyhodnocená pomocí aplikace Fleet Manager si
závodní tým může zobrazit už v průběhu jízdy online
nebo následně offline, kdykoliv je potřeba. Sama
závodnice data sledovat nemůže – to s rychlou jízdou
nejde dohromady. V případě potřeby ji ale mohou 
kolegové z depa informovat do reproduktoru v přilbě 
o hrozícím nebezpečí, které je z dat čitelné. „Mohou 

mi dát zprávu, že je třeba málo nahřátá zadní pneuma-
tika pro extrémní brzdění nebo velký náklon do zatáčky,“
říká závodnice.
Rychlá analýza dat přímo na okruhu je velkým příno-
sem i v situacích, kdy žádné bezprostřední nebezpečí
nehrozí. Umožňuje totiž mechanikům reagovat na
zobrazená data a okamžitě poté, co závodnice přijede
z tréninku, vhodně nastavit motorku, aby dosahovala
co nejlepších výsledků.
Hloubkovou analýzu dat pak závodnice se svým týmem
provádí v klidu v kanceláři, kde je možné vidět daleko
více souvislostí k dané jízdě. „V tom okamžiku můžeme
využívat knihovny MindSphere a data zpracovávat
pomocí vyšší logiky. Můžeme využít například neuro-
nové sítě, strojové učení, prediktivní analýzu atd., které
jsou zabudované v knihovnách platformy Siemens,“
vysvětluje Petra Fuchsíková. �

»Propojení motorky, senzorů 
a online vyhodnocování dat 
je zcela unikátní a nikdo 
z konkurenčních jezdců podobné 
řešení nepoužívá.«

Industry Fórum | MSV 2019
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MindSphere 
dobývá svět IoT
Přesně před rokem Siemens v České republice představil svou cloudovou platformu 
pro internet věcí (IoT) MindSphere. Jak se podařilo novinku uvést na trh, jaký má ohlas 
mezi zákazníky a co může průmyslu v Česku i na globálních trzích přinést do budoucna? 
To vše zjistíte na stánku Siemens na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně 2019.

„MindSphere, naši platformu pro IoT, budeme 
na letošním MSV prezentovat na reálných příkladech 
a komerčně dostupných aplikacích jak pro průmysl, 
tak pro chytrá města. Našim zákazníkům budou 
po celou dobu veletrhu k dispozici zkušení konzultanti,
kteří poradí, jak s pomocí průmyslového IoT zvyšovat
konkurenceschopnost, jak s ním jednoduše začít a čeho
se při implementaci vyvarovat. Ukážeme také další věci:
možnosti MindSphere ve vazbě na průmyslový edge
computing, digitální dvojčata, využití strojového učení,
sdílení dat v rámci dodavatelských řetězců či při řízení
životního cyklu průmyslových cloudových a edge 
aplikací,“ vysvětluje František Podzimek, ředitel prodeje
pro digitální podnik Siemens ČR.

MindSphere v ČR a ve světě
Tempo nasazení MindSphere v České republice je srov-
natelné se zeměmi v západní Evropě. „Aktuálně reali-
zujeme několik velmi zajímavých projektů v oblasti opti-
malizace provozu a údržby v diskrétní výrobě a máme
rozjednané desítky obchodních případů v automobilovém
průmyslu, strojírenství, logistice, potravinářství, vodá-
renství či oblasti chytré infrastruktury,“ prozrazuje
František Podzimek.

Siemens systematicky nasazuje IoT řešení nad platformou
MindSphere i ve svých výrobních závodech v Česku 
i v zahraničí. V ČR právě startuje významný IoT projekt
v továrně na elektromotory v Mohelnici (více se dozvíte
v samostatném článku na str. 22) a Frenštátu pod Rad-
hoštěm (více o tomto projektu píšeme na str. 18).
Nedávno bylo také otevřeno špičkové aplikační centrum
v Praze-Stodůlkách pro vývoj a zdokonalování výrob-
ních strojů, kde se kromě nasazování digitálních dvojčat
vyvíjejí i aplikace pro MindSphere.
Příkladem úspěšné implementace je i továrna Siemens
na elektromotory v německém Bad Neustadtu, kde se
podařilo s pomocí MindSphere propojit všech 250 výrob-
ních a testovacích zařízení, systém SAP a další IT
systémy a nasadit 25 různých MindSphere aplikací.
Výsledkem je plná transparentnost výrobních procesů,
optimalizace údržby a postupný nárůst produktivity. 
V Ambergu, kde má Siemens továrnu na PLC Simatic,
slouží MindSphere v kombinaci s edge vrstvou a stro-
jovým učením k prediktivní údržbě strojů při obrábění
desek plošných spojů nebo k predikci kvality tištěných
spojů. V obou zmíněných případech se jedná o sofisti-
kovaná řešení, která přinášejí výrazné úspory investičních
a provozních prostředků a snižují nároky na personál.
„Implementaci pokročilých IoT řešení nad cloudovou
platformou MindSphere v Siemens továrnách považuji
za výbornou referenci. Pilotní aplikace, které se osvěd-
čily a prokázaly výraznou přidanou hodnotu, následně
nasazujeme globálně a nabízíme i našim zákazníkům.
Můžeme tak s jistotou garantovat jejich funkčnost 
i kvalitu,“ říká František Podzimek.

Partnerský ekosystém
Okolo platformy MindSphere vzniká rozsáhlý ekosystém
společností, který umí vyhovět potřebám i nejnáročněj-
ších zákazníků. Stříbrných, zlatých i platinových part-
nerů jsou po celém světě stovky. Všichni přitom profitují
z výhod partnerského programu MindSphere ‒ ať jde 
o vývojáře aplikací, konzultační společnosti, či integrá-

tory. „V rámci našeho ekosystému sbližujeme svět prů-
myslové automatizace a IT a disponujeme procesním 
a technologickým know-how z klíčových oblastí prů-
myslu. Z našich českých partnerů bych zmínil například
firmy ATOS, Bits2B, Brighten Digital, Unicorn či VDT
Technology, jejich řady se ovšem stále rozrůstají,“
vysvětluje František Podzimek.
Spolu s MindSphere se dynamicky rozvíjí i digitální tržiště
pro nákup a prodej cloudových a edge aplikací a služeb
pro průmysl. To přináší výhody nejen zákazníkům, 
ale také obchodním partnerům Siemens, kteří tržiště
využívají jako nový obchodní kanál. Již dnes jsou zde 
k dispozici desítky aplikací, služeb a řešení.

Jak se přidat k MindSphere
Začít s implementací průmyslového IoT řešení nebylo
nikdy snazší. K dispozici jsou zdarma zkušební přístupy 
k platformě jak pro vývojáře, tak i pro koncové uživa-
tele či OEM výrobce. K efektivnímu využití technologií
je ovšem potřeba mít i kvalifikovaný personál a know-
-how, což je vzhledem k podmínkám na lokálním 
pracovním trhu často velký problém. Siemens proto
zákazníkům nabízí přímo i ve spolupráci s partnery 

širokou řadu služeb: od školení, poradenství, zpraco-
vání studií proveditelnosti až po dodání komplexního
řešení na klíč. Velmi inovativní řešení se v řadě pří-
padů spoluvytváří v rámci společného týmu se zákaz-
níky a partnery.
Podstatné je, že se všechny tyto aktivity zaměřují na
kritické problémy zákazníků, jako jsou efektivita, kvalita,
rychlost, flexibilita, zvýšení kybernetické bezpečnosti 
či podpora změny obchodního modelu. Klíčem k udržení
a zvýšení konkurenceschopnosti je systematické zavá-
dění technologických inovací na základě dlouhodobé
strategie digitalizace. „S tímto našim zákazníkům rádi
pomůžeme,“ uzavírá František Podzimek. �

Pokročilá IoT řešení nad cloudovou
platformou MindSphere jsou 
prověřena provozem v továrnách
Siemens.

Více informací o partnerském programu naleznete 
na siemens.mindsphere.io/en/partner.
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Martin Knížek, martin.knizek@economia.cz

Výstřižky plechových kotoučů padají z obrovského lisu na kovové trny na paletě označené 
elektronickým čipem. Po naplnění paleta zajede do regálu, odkud ji automatický vozík po chvíli
odváží k dalšímu automatickému stroji. Ten plechy odebere, správně poskládá, slisuje, spojí,
očistí a teprve poté na hotové statorové jádro budoucího elektromotoru sáhne první zaměstna-
nec. Nalepí na něj čárový kód, který slouží pro přesnou identifikaci produktu i další automatické
výrobní operace. „Stroje komunikují samy mezi sebou – lis se domlouvá s dopravníkem, stroj 
skládající plechy si sám přivolá potřebný materiál ze skladu,“ popisuje ředitel závodu Siemens 
ve Frenštátu pod Radhoštěm Roman Valný sledovaný výjev. Ten je názornou ukázkou digitalizace
a automatizace ve výrobě elektromotorů.

„Za poslední dva roky náš obrat vzrostl o 70 procent. 
Stačilo nám k tomu ale jen o čtvrtinu více zaměstnanců,“
přibližuje Roman Valný výhody digitalizace. S tou 
ve Frenštátu začali ještě předtím, než se na hannover-
ském veletrhu v roce 2011 zrodil pojem Průmysl 4.0.
„Neděláme to proto, že je to moderní. Potřebujeme
zrychlit vývoj, zpracování zakázky i výrobu motoru.
Objednanou zakázku musíme co nejrychleji dodat
zákazníkovi. Dalším požadavkem je flexibilita – 
musíme zvládnout v krátkém čase vyrobit obrovské
množství variant. A důležité je udělat to efektivně 
a v nejvyšší kvalitě,“ vysvětluje Valný. Každý projekt
digitalizace, do kterého se ve Frenštátu pustí, musí
splňovat uvedená kritéria.
„Před hospodářskou krizí v roce 2008 jsme vyráběli
prakticky v nepřetržitém provozu a tehdy jsme se roz-
hodli přestěhovat část výroby do Mohelnice. Pak ale
přišla krize. Využili jsme ji k tomu, abychom se nedo-
stali do stejné situace, a začali jsme modernizovat
výrobní závod. Výkon výroby nám pomohly zvýšit 
právě prvky digitalizace a automatizace. První doty-
ková obrazovka na výrobní lince se tedy objevila již
před deseti lety, kdy jsme začali zavádět bezpapíro-
vou výrobu,“ vzpomíná ředitel. Zatímco v roce 2008
dodávali motory zhruba za 100 dnů od objednávky,
dnes to zvládají v průměru za 15 až 20 dnů.
Denně tu vyrábí asi 300 velkých motorů, které se sklá-
dají ze stovek dílů. Ke každému dílu je potřeba výkre-
sová dokumentace, kterou dříve museli s každou zakáz-
kou roznášet po fabrice. Dnes příslušná pracoviště
dostanou aktuální data automaticky. „Máme ve výrob-
ním závodě přes 300 pracovišť a všechna jsou vyba-
vena dotykovými obrazovkami,“ popisuje Roman Valný.

Na nich pracovníci najdou veškeré informace potřebné
k výrobě. Technologické či kontrolní předpisy, soupisy
dílů, informace o chemických látkách a podobně. 
Pracovníci nemusí čekat na dokumentaci a složitě 
v ní hledat, vše je okamžitě k dispozici online.

Trh se změnil
Důvodem pro digitalizaci výroby a výrobní dokumen-
tace byl také fakt, že trh se po krizi dramaticky promě-
nil. Ve Frenštátu i v Mohelnici se dříve vyráběly velké
série motorů takzvaně na sklad. Po krizi ale zákazníci
začali optimalizovat své provozy a objednávat jinak 
než dříve. 
„Dnes vyrábíme zhruba 75 tisíc motorů ročně a v prů-
měru připadá na jednu zakázku 1,8 motoru. Variabilita
konfigurací motorů je obrovská. Připravovat papírovou
dokumentaci by asi pro takovou výrobu nebylo ani
možné, bez digitalizace bychom to nebyli schopni
zvládnout. Jen pro představu – za posledních pět let
jsme vyrobili přes 70 tisíc různých variant motorů,“ 
říká Roman Valný. Změny mohou být různé – od jiné
barvy přes nejrůznější vestavby, brzdy, snímače, 
jiné napětí až po kompletně nový design motoru. 
Každý zákazník má možnost si standardní produkt 
přizpůsobit svým požadavkům.
„Dnes využíváme prvky digitalizace prakticky ve všech
oblastech – od konstrukčního návrhu produktu a návrhu
výrobních linek přes plánování a realizaci výroby až po
expedici a servis,“ vypočítává Valný.
Na úplném začátku životního cyklu výrobku stojí jeho
vývoj. V něm se digitalizace uplatňuje už celá desetiletí –
papírové výkresy nejprve nahradily digitální dvouroz-
měrné. Později se vyvinul software pro třírozměrné

Bez digitalizace 
bychom výrobu nebyli
schopni zvládnout

Ve Frenštátu denně
vyrobí 300 velkých
motorů, které se 
skládají ze stovek 
dílů. Veškerá 
dokumentace 
je digitalizovaná 
a dostupná online.

�
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Roman Valný. Při návrhu nových výrobních linek
dokonce firma začíná využívat virtuální realitu. Pomocí
speciálních brýlí je možné si model linky nejprve vir-
tuálně „osahat“, vyzkoušet si ergonomii práce, kolize,
manipulaci, navážení materiálu a podobně. „Dříve jsme
kvůli tomu v prázdné hale stavěli z kartonových krabic
reálný model linky, dnes totéž zvládneme virtuálně 
a mnohem efektivněji,“ dodává Valný.

Automaty i na mýdlo
Kromě v úvodu popsané výroby či digitalizované
výrobní dokumentace proniká automatizace i do 
takových oblastí, jako je výdej nástrojů. Automaty 
na obráběcí nástroje nejen zrychlují jejich výdej, ale

zjednodušují i evidenci. Navíc se dodavatel automa-
ticky včas dozví, kdy je třeba nástroje doplnit, aniž 
by je musel někdo složitě objednávat. „Výdejníky jsme
nedávno pořídili i na ochranné pracovní pomůcky 
a hygienické potřeby,“ doplňuje Roman Valný.
Další důležitou oblastí digitalizace výroby je sběr a ana-
lýza dat z výrobních strojů. Ve Frenštátu mají dnes
připojeno do datové sítě přes 150 strojů. To umožňuje
sledovat a vyhodnocovat jejich vytížení a efektivitu.
„Přesně víme, kdy a proč stroje nevyrábí. Díky tomu
jsme zavedli opatření pro zvýšení jejich využití. Tím
jsme ušetřili investiční náklady na nové stroje, ale i sní-
žili podíl výroby jednotlivých komponentů u externích
partnerů.“
Každý vyrobený motor prochází kontrolou kvality ve
zkušebně, která ověří všechny jeho důležité parametry.
Protokoly o mechanických a elektrických zkouškách se
ukládají do datových úložišť, kde je možné je nejen
bezpečně dlouhodobě uchovávat, ale také analyzovat –
například pro vyhodnocení vývoje kvality konkrétního
procesu v čase. S ohledem na celosvětovou strategii
společnosti závod ve Frenštátu integruje do informač-
ních systémů také novou cloudovou platformu
MindSphere. 
Spolehlivost motorů u zákazníků dnes mimochodem
dosahuje špičkové úrovně 99,9 procenta. „Za posled-
ních pět let jsme snížili chybovost produktů o dvě
třetiny,“ říká Roman Valný. S tím souvisí i sledovatel-
nost jednotlivých dílů, aby bylo možné určit příčinu

poruchy. U elektrických dílů již dnes dosahuje sta 
procent, u mechanických dílů se postupně zavádí.
„Například po obrobení hřídele k ní přiřadíme a uloží-
me veškerá výrobní data – který člověk ji vyrobil, jaký
stroj, jaké měl otáčky a podobně. Následně tato data
zpracujeme a případně optimalizujeme jednotlivé
výrobní kroky,“ vysvětluje Valný.
Hotové motory se nakonec označí takzvanými data matrix
kódy, které představují odkaz k jakémusi rodnému listu
motoru. Po jejich naskenování zákazníci dostanou k dis-
pozici online veškerou dokumentaci, výkresy, elektrická
a mechanická data stroje, návod k obsluze, databázi
náhradních dílů konkrétního motoru a podobně.

Objednávky se zpracují automaticky
Digitalizace se týká nejen samotné výroby, ale také
systému objednávek. „Většinu objednávek přijímáme
prostřednictvím našich zastoupení v jednotlivých
zemích. Od nich k nám přichází objednávka v digitali-
zované podobě pomocí standardních formátů elektro-
nické výměny dat EDI v systému SAP,“ popisuje Roman
Valný. Pokud jde o již známou variantu motoru, auto-
maticky se zařadí do výrobního plánu. Každá přijatá
zakázka se přes noc „rozpadne“ na jednotlivé díly, 
které se automaticky zaplánují do výroby nebo objed-
nají u dodavatelů. Zhruba polovina objednávek se
zpracovává plně automaticky. Pomocí EDI jsou totiž na
výrobní závod ve Frenštátu napojeni i dodavatelé, kteří
tak mají přehled o potřebách výroby a dodávají díly

modelování, který umožňuje vytvořit virtuální prosto-
rový model výrobku. A ještě později se přidalo i mode-
lování jeho fyzikálních či chemických vlastností.
Takové digitální dvojče představuje téměř dokonalý
obraz skutečného výrobku ve virtuálním světě a lze jej
využít nejen k samotné výrobě, ale prakticky v celém
životním cyklu výrobku.
Ve Frenštátu používají pro řízení životního cyklu soft-
ware Teamcenter a NX z produkce Siemensu. V něm 
je možné vytvořit trojrozměrný model výrobku, který
obsahuje mnoho dalších digitálních dat, jež se využívají
pro další výrobní činnosti. Jde například o výrobní
výkresy, programy pro obráběcí stroje či měřicí stroje
pro kontrolu kvality, montážní návody a podobně. „Díky
digitálnímu dvojčeti prototypu jsme schopni vyvinout
produkt mnohem rychleji. Pomocí simulačních
programů si můžeme ověřit chování motoru v různých
podmínkách a po odladění jej rychleji zavést do výroby.
Dříve bylo nutné vyrobit reálný prototyp, ten ozkoušet
ve zkušebně a případně upravit a teprve poté mohl jít
motor do výroby,“ popisuje Roman Valný. Dnes se vše
nejprve vyzkouší ve virtuální podobě a jen u základních
typů se pak výsledky ověří ve zkušebně i fyzicky.
Digitální dvojče ale může obsahovat mnohem více
informací než jen geometrické či fyzikální vlastnosti
produktu. „Můžeme na něj navázat výrobní výkresy,
zkušební protokoly nebo simulace nejrůznějších vlast-
ností – technologických, elektrických či mechanických,“
vysvětluje Valný. Simulace a optimalizace ve virtuálním
světě se týká i výrobních procesů a linek. „Simulace
nám ukáže, jak produkt prochází jednotlivými opera-
cemi výrobní linkou, kdy bude potřeba navážet mate-
riál, jestli zaměstnanci stihnou vykonat danou operaci 
a podobně. K tomu se využívá software Plant Simula-
tion a Tecnomatix Process Simulate od Siemensu,“ říká

Siemens, odštěpný závod Elektromotory Frenštát
Výrobní závod Siemensu ve Frenštátu pod Radhoštěm byl až do roku 1994
součástí státního podniku MEZ. Pak jej koupil společně s mohelnickým 
a drásovským závodem Siemens. Od roku 1996 se ve Frenštátu začali 
koncentrovat na výrobu velkých elektromotorů. Dnes je podnik předním
světovým dodavatelem nízkonapěťových asynchronních elektromotorů 
a současně největším závodem na výrobu standardních elektromotorů 
osových výšek 225 až 355 mm v Evropě. Zaměstnává více než 1450 lidí.

„Neděláme to proto, 
že je to moderní. 
Potřebujeme zrychlit 
vývoj, zpracování 
zakázky i výrobu.“ 
Roman Valný,
ředitel závodu Siemens ve Frenštátu pod Radhoštěm

přímo na výrobní linky systémem just-in-time, tedy 
až když jsou potřeba. Tím se významně redukuje nut-
nost skladování dílů od subdodavatelů a ušetří se také
řada operací interní logistiky.
Digitalizace se ostatně nevyhnula ani logistice. Pro vy-
chystávání skladových položek ve Frenštátu využívají
systém hlasových pokynů, které skladníci automaticky
dostávají do sluchátek. Informaci o požadované skla-
dové buňce a počtu kusů systém skladníkům překládá
přímo do uší. Díky tomu mají pro práci obě ruce volné.
Odběr potřebných položek a uložení do kontejneru 
pro konkrétní zakázku potvrzují rovněž hlasem. Infor-
mační systém pak například automaticky rozúčtuje
materiál ze skladu na jednotlivé zakázky.
Dalším příkladem z oblasti logistiky jsou plně auto-
matické manipulační vozíky, které rozvážejí kontejnery
s materiálem po dílně. Například v navijárně je každé
pracoviště vybavené jednoduchým signálním
systémem se dvěma tlačítky. Když pracovník dokončí
výrobní operaci, jen stiskne tlačítko a automatický 
vozík přiveze materiál pro další zakázku. „Pracovníci
nemusí materiál nikde hledat, mají ho vždy tam, kde
má být. Tím jsme ušetřili velké množství jejich produk-
tivního času,“ vyzdvihuje Roman Valný.
Právě produktivitu práce se frenštátskému závodu daří
trvale zvyšovat – každý rok o tři až pět procent. A to pře-
devším díky postupující digitalizaci a automatizaci. �

Spolehlivost motorů u zákazníků dnes 
dosahuje špičkové úrovně 99,9 procenta.

Digitalizace 
prostupuje 
celým závodem ‒ 
od objednávek, 
výroby až po 
logistiku.

Foto: Jiří Zerzoň

Publikováno se svolením Economia, a. s.
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Mohelnice 
zvládá více
Každý pracovní den vzniká v závodě Siemens v Mohelnici přes 3000 elektromotorů a 1000 kusů
jejich komponent, které následně putují do celého světa. Převážnou část produkce tvoří motory
vyráběné přesně podle individuálních požadavků zákazníků. Aktivních mechanických a elektrických
variant tu proto mají 88 tisíc, přičemž vyráběné série většinou čítají pouhé čtyři kusy. Takto 
náročnou produkci zvládá podnik jen díky promyšlenému toku dat napříč celou firmou, digitálním
dvojčatům strojů i pracovišť a důsledným zaváděním digitalizačních řešení. Dobrou kondici 
vybraných klíčových strojů nově hlídá i aplikace nasazená na platformě MindSphere.

3D měření hotových komponent elektromotorů probíhá 
automaticky ve všech fázích výrobního procesu.

1

2

3

4

5

Výroba desetitisíců kusů stejných motorů na sklad je již minulostí. Dnes
chtějí zákazníci individuálně upravené elektromotory v malých sériích
a navíc dodávané stylem just-in-time nebo just-in-sequence. Ročně tak

v Mohelnici vyrobí kolem milionu kusů motorů včetně komponent pro elektro-
motory a vývojové oddělení závodu zpracuje zhruba 12 tisíc nových provedení.
Pro tak náročnou agendu potřebují adekvátně spolehlivou a robustní infra-
strukturu – fyzickou i virtuální. V celém podniku je proto nasazeno široké
spektrum softwarových i průmyslových automatizačních řešení Siemens.

Pět kroků v praxi
Základem fungujícího systému je aplikování principů „Pět kroků životního cyklu
stroje“, které jsou také hlavním tématem letošní výstavy Siemens na Mezinárod-
ním strojírenském veletrhu v Brně.

Návrh produktu

Vše začíná v projekční kanceláři, kde konstruktéři pomocí softwaru NX CAD
vytváří 3D modely a digitální dvojčata produktů – nízkonapěťových asynchron-
ních elektromotorů. Následně provedou simulace návrhu pomocí pevnostních
výpočtů a analýz proudění, které optimalizují výsledné parametry výrobku a vše
uloží na platformu Teamcenter. Centrální ukládání digitálních a technických dat
umožňuje globální spolupráci napříč všemi útvary při přípravě i samotném
výrobním procesu.

Plánování výroby

Na základě 3D modelu produktu vytvoří technologové v prostředí NX CAM obrá-
běcí CNC program. Ze stejného modelu vytvoří i technici kvality v modulu NX
program s PMI rozměry pro 3D měření hotových komponent v jednotlivých
fázích výrobního procesu. Pomocí softwarových nástrojů ManageMyPrograms
technologové velmi snadno nahrají výrobní programy do všech strojů zapoje-
ných do sítě a zajistí následnou aktuálnost všech dat díky online sledování všech
změn v průběhu samotného výrobního procesu.

Projektování výroby

Digitalizace se uplatňuje i při plánování pracoviště pomocí softwaru Process
Simulate. Ve 3D virtuální realitě se zde ověřuje výrobní proces, především
správné pohyby manipulačního robota pro obráběcí stroj a měřicí stanici. Simu-
luje se také optimální průběh výroby konkrétních výrobních zakázek a interní
logistiky vytvořením digitálního dvojčete výrobního procesu v programu Plant
Simulation, který umožňuje porovnávat a vyhodnocovat různé varianty toku
výroby a včas upozornit na rizika navržených řešení.

Výroba

Během výroby je velmi důležitá vizualizace celého procesu pomocí informač-
ního systému – od vizualizací výrobních zakázek přes sledování dostupnosti
strojů OEE a veškerou dokumentaci k výrobnímu procesu, jako jsou výkres,
kusovník materiálu, výrobní a kontrolní postup, až po veškeré potřebné EHS
předpisy konkrétního pracoviště. Operátor pomocí e-výkazu na dotykové obra-
zovce zadává online stavy pracoviště, např. důvod odstávky stroje, a pomocí
nastavených časových hlášení se online sleduje reakce na nestandardní situace 
ve výrobě. Digitalizovaná dokumentace a plynulý tok informací ve výrobě 
v reálném čase redukuje chybovost výroby na minimum.

Servis

Pro optimální fungování strojů používají v Mohelnici prediktivní údržbu. Pomocí
sběru provozních dat a pravidelným měřením vybraných parametrů, jako jsou
vibrace, teplota a stav provozních náplní, dokážou pracovníci servisu předcházet
neplánovaným výpadkům ve výrobě. Pomáhá jim v tom nově i Siemens řešení
COMOS pro řízení procesu údržby, dokumentace strojů a skladu náhradních dílů.
Nově zapojili také cloudové úložiště dat MindSphere pro klíčové stroje výroby.

„Zavedením PLM (Product Lifecycle Management) a digi-
talizací výroby získává výhodu zákazník i my. Pro zákaz-
níka jsme schopni výrazným způsobem zkrátit dobu od
návrhu výrobku po jeho dodání. Pro náš závod znamená
transparentnější řízení celého procesu, které vede ke
snížení celkových nákladů. Obojí nám přináší zvýšení
konkurenceschopnosti na trhu,“ říká ředitel mohelnic-
kého závodu na výrobu elektromotorů Pavel Pěnička. 

Servis budoucnosti
Cloudová platforma MindSphere slouží ve výrobním
závodě Siemens v Mohelnici pro prediktivní údržbu
strojů a jejich servis. K analýze dat získaných průběžným
měřením využívají mohelničtí aplikaci Fleet Manager.
Systém slouží také k prediktivnímu plánování odstávky
strojů. Na základě informací o zhoršujícím se stavu 
nebo změně sledovaných parametrů stroje od normálu,
lze konkrétní součástky opravit nebo vyměnit dříve, 
než se stroj zastaví neplánovaně a negativně ovlivní
vlastní výrobu.
„Systém jsme pilotně nasadili na dva stroje na praco-
višti odlévání rotorů velkých osových výšek a vibrodiag-
nostiku lakovny elektromotorů, a protože se osvědčil,
budeme jej v brzké době instalovat i na dalších 48
výrobních strojů,“ říká Milan Knobloch, vedoucí útvaru
Infrastruktura závodu Siemens Elektromotory, pod který
digitalizace a automatizace spadá. Tlakové lití rotorů 
je osazeno snímači, které sledují průběhy jednotlivých
veličin, otáčky jednotlivých motorů, vibrace ložisek
nebo průtok chladicích kapalin. „Pracoviště vybavené
snímači pro prediktivní údržbu ušetří v budoucnu až 
20 procent nákladů na servis a také zvýší efektivitu
výroby, neboť včasné servisní zásahy omezí nepláno-
vané výpadky ve výrobě vinou nefunkčních strojů,“
dodává Milan Knobloch.

Digitalizace pomůže každému
Digitalizace mohelnickému závodu prospěla. Přitom 
se jedná o podnik s více než stoletou tradicí a zavede-
nou výrobou. „Na příkladu naší továrny chceme
zákazníkům ukázat, že implementovat digitalizační
řešení má smysl pro každý podnik a každou situaci. 
Není důležité, zda s digitalizací začínáte, nebo již máte
nějaké prvky nasazeny. Vždy vám pomůže pracovat
efektivněji,“ uzavírá Milan Knobloch. �
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Budoucnost 
výroby 
je v 3D tisku
Aditivní výroba umožňuje vytvářet objekty, které jsou 
tradičními metodami obrábění nevyrobitelné. Optimali-
zační a simulační softwarové nástroje od Siemens Digital
Industries Software navíc dokážou každý návrh produktu
dovést téměř až k dokonalosti. S minimálními náklady, 
nulovým rizikem a za zlomek času proti tradičním postu-
pům. Efektivita výroby tak získává zcela nové obrysy.

Klasická výroba kovových nebo plasto-
vých výrobků je omezena fyzickými
možnostmi používaných postupů

a materiálů. Aditivní výroba ale dovoluje
na výrobu pohlédnout z úplně jiné perspek-
tivy. Nové výrobní postupy otvírají konstruk-
térům široké spektrum dalších možností,
jak výrobek navrhnout. Takto navržené
a vyrobené díly navíc disponují vlastnostmi,
které výrazně zkvalitňují a zefektivňují
výslednou podobu celého zařízení, jehož
jsou součástí. Ať jde o prodloužení život-
nosti, nebo snížení hmotnosti, výsledkem je
úspora, a tedy i vyšší efektivita. U kovových
součástek může například plný materiál
místy nahradit prostorová 3D mřížka, která
je nejen výrazně lehčí a pro její výrobu je
zapotřebí méně materiálu, ale dokáže zajis-

tit i lepší odvod tepla, a dokonce může být
i pevnější. „V případě aditivní výroby neho-
voříme pouze o ekonomických úsporách,
ale o zcela nové kvalitě, kterou umožnila
jiná filozofie přístupu k výrobě a užívání
a celkový redesign finálního výrobku. Ke slo-
vu přichází organické tvary, které nejsou
dány po tisíciletí ověřeným evolučním vývo-
jem, ale pokročilými algoritmy umožňu-
jícími softwarové simulace všech myslitel-
ných fyzikálních prostředí,“ vysvětluje
Luděk Vyhnalík, Channel Manager společ-
nosti Siemens Digital Industries Software.

Prášek a laser
Materiálem pro průmyslovou aditivní
výrobu je dnes většinou prášek z plastu
nebo kovových slitin nanášený ve vrstvách,

které se spékají dohromady pomocí laseru
nebo výkonných diod. Během tisku se tak
z prášku stává homogenní materiál. Pokro-
čilé technologie navíc takto dovolují vyrobit
materiály s lepšími vlastnostmi. „Trysky
v plynových turbínách vyrobené metodou
3D tisku ze speciální práškové kovové slitiny
mají lepší tepelnou odolnost než původní
díly vyráběné tradiční technologií z ušle-
chtilých kovových materiálů,“ uvádí příklad
Luděk Vyhnalík.
S digitálními technologiemi a moderními
způsoby výroby se rozvíjí i výzkum mate-
riálů, který má před sebou velkou perspek-
tivu. Nabízených slitin je dnes na trhu již
neuvěřitelné množství, přičemž jejich
nabídka stále roste. Díky 3D tisku je možné
vyrobit součástku nejen dříve nedosažitel-

ného tvaru, ale i z dříve nedostupných
materiálů. Na trh tedy přichází úplně nové
odvětví, které nachází uplatnění i v rámci
kosmického výzkumu. 

Náhradní díly z tiskárny 
Jednou z oblastí s velkým potenciálem pro
3D tisk je výroba náhradních dílů. Pro stroje
s dlouhou dobou životnosti – např.
v dopravě – musí provozovatelé zajišťovat
náhradní díly desítky let. Dnes je zapotřebí
mít buď všechny potřebné náhradní díly
neustále k dispozici na skladě, což je neeko-
nomické, nebo objednat náhradní díl od
výrobce až v případě závady, což znamená

čekat řadu týdnů nebo i měsíců, než nový
kus dorazí. Stroj s rozbitým dílem – třeba
lokomotiva, vůz metra nebo letadlo – 
je celou tuto dobu odstaven mimo provoz. 
I to je neefektivní a neekonomické. 3D tisk
ovšem pravidla mění. V ideálním případě
existuje 3D model každého dílu stroje, který
můžete umístit do virtuálního katalogu
dílů, z něhož jej v případě potřeby jen vy-
berete a zadáte pokyn k výrobě. Každý díl
navíc můžete libovolně optimalizovat 
a tak dále zlepšovat technické vlastnosti
celého stroje. Praxe je však komplikovanější.
Často je třeba vycházet z výkresové doku-
mentace nebo si poradit i bez ní pomocí 3D
skenu fyzické součástky. To však není nic,
s čím by si moderní CAD nástroje neporadily.
„Když zjistíte, že se opakovaně porouchává
jedna konkrétní součástka z interiéru
vagónů, můžete upravit její návrh tak, 
aby byla odolnější. Navíc odpadá nutnost
skladových zásob. Podklady k 3D tisku 
se posílají zabezpečené online, stačí 
si vybrat tiskárnu z nabídky dodavatelských
firem. Celková doba dodání náhradního
dílu se z řádu měsíců zkracuje na několik
dnů,“ vypočítává výhody nové technologie
Luděk Vyhnalík.

Cesta k dokonalosti
Možnosti aditivní výroby jdou ruku v ruce
s rozvojem softwarových nástrojů, které
pomáhají navržené produkty optimalizovat

a ověřovat jejich fungování při virtuálních
simulačních testech. Siemens Digital Indu-
stries Software nabízí pro tuto oblast
širokou rodinu softwarových řešení, která
zahrnuje jak softwarovou platformu NX
nebo Solid Edge pro tvorbu CAD a CAM
projektů, tak platformu Teamcenter pro
správu dat napříč celým životním cyklem
výrobku. Důležitý je také nástroj Simcenter
pro výpočty složitých simulací a Opcenter
pro řízení výroby nebo 3D tisk.
Klíčovou vlastností celého Siemens řešení
je však kompatibilita všech jednotlivých
kroků od návrhu digitálního dvojčete přes
jeho optimalizaci a simulaci až po reálnou
výrobu. Celý systém je propojený a nevyža-
duje přenášení dat z jednoho modulu do
druhého. Nedochází tak k žádné ztrátě dat. 

Nová dimenze výroby
Aditivní výroba si neklade za cíl konkurovat
klasickému třískovému obrábění a vyrábět
stávající produkty ze stávajících materiálů 
a se stávajícími funkčními vlastnostmi.
V tom její rozhodující síla není. Přináší ale
možnost vyrábět díly, které z tradičních
materiálů a tradičními metodami vyrobit
nelze. 3D tisk dokáže měnit vlastnosti
původní součástky, díky pokročilému soft-
waru umožňuje přemýšlet o daném dílu
úplně jinak a tím zcela přepracovat jeho
design i materiálové složení. Průmysl tak
získává novou dimenzi výroby.�
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JAK VYROBIT ŠPIČKU HOŘÁKU? POMOCÍ ADITIVNÍ VÝROBY

67%
zkrácení 
dodací 
lhůty

48%
více 

příležitostí 
pro kustomizaci

44%
vyšší 

flexibilita 
místa výroby

30%
snížení 
plýtvání 

materiálem 

26%
lehčí výrobky / vyšší 

energetická 
účinnost

26%
lepší služby / 
snížení zásob 

náhradních dílů

Hořák menší plynové turbíny
potřebuje novou špičku. 
Na počítači je vytvořen plán
digitální výroby.

Nanese se tenká
vrstva prášku 
z nerezové oceli.

Laserový paprsek
roztaví prášek,
čímž vytvoří první
vrstvu kovu.

Platforma se
spustí o několik
mikrometrů, čímž
se sníží vyráběná
součástka.

Nanese se nová
vrstva kovového
prášku.

Laser opět
sleduje obrys
vyráběného
kusu.

Vrstvu po vrstvě je na vršek
hořáku tavena nová špička.

Simulacemi řízená optimalizace 
bionického hořáku

Kovový prášek Laser

Platforma

„Nové díly plynové turbíny vyrobené 
metodou 3D tisku mají lepší vlastnosti.“ 
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Hybridní metody 
aditivní výroby 
posouvají limity 
obrábění
Více než 75 let zpracovává německá společnost Hoedtke kovové 
výrobky, při nichž využívá i řezání laserem nebo vodním paprskem. 
Komponenty jsou ale stále složitější a pro výrobu řady z nich už tradiční
obrábění nestačí. Zákazníci navíc chtějí výrobky stále rychleji, což 
znamená stále rychlejší zpracování dat a nastavování strojů. Řešení 
přinesl přechod na moderní technologii hybridní aditivní výroby 
a nasazení softwarových nástrojů od Siemens Digital Industries Software.

Společnost Hoedtke vždy pracovala s nejmoder-
nějšími technologiemi. V 70. letech minulého
století stála u zrodu laserového obrábění a dodnes

těží ze získaných znalostí. „Když jsme se poprvé dozvě-
děli o průmyslovém využití laserových technologií,
ještě se v kovozpracujícím průmyslu nevyužívaly,“ říká
generální ředitel Joachim H. Hoedtke. „Nejdříve jsme
je začali využívat k řezání a poté i ke sváření. Nyní máme
pro lasery další využití – při aditivní výrobě jimi tavíme
kovový prášek a vytváříme úžasné nové výrobky.“

V Hoedtke používají od konce roku 2014 laserový sva-
řovací a frézovací stroj Lasertec 65 3D od společnosti
DMG MORI, vybavený řídicím systémem Siemens 
Sinumerik 840D sl. Víceúčelový stroj kombinuje aditivní
a subtraktivní procesy, konkrétně generativní práškové

plátování pomocí laseru (řízené energetické nanášení –
DED) a pětiosé souběžné frézování. Stroj je součástí
integrovaných procesů CAD/CAM/CNC, které jsou řízeny
rodinou softwarových řešení NX pro hybridní aditivní
výrobu. K přípravě výrobního procesu slouží digitální
dvojče obrobku, upínek i celého stroje. Systém automa-
ticky počítá optimální dráhy laseru pro aditivní výrobu 
a řezné dráhy nástroje pro subtraktivní obrábění.

Aditivní a subtraktivní procesy 
v jediném nastavení
Společnost DMG MORI u stroje Lasertec 65 3D propojila
novou technologii práškového plátování pomocí laseru
s tradičním frézováním. Vznikla tak nová generace hyb-
ridních strojů schopných vyrábět součástky nadměrných
velikostí. Při vývoji byly zkombinovány výhody aditivního
laserového navařování (Laser Metal Deposition – LMD) se
spolehlivými funkcemi pokročilého pětiosého frézování.
„Laserové práškové navařování nám umožňuje apliko-
vat velké množství materiálu ve velmi krátké době. 
Díky takto rychlému procesu můžeme snadno vyrábět 
i velké trojrozměrné komponenty,“ vysvětluje Vanessa
Seydová, technoložka oddělení aditivní výroby ve spo-
lečnosti Hoedtke.
„U kombinace aditivních a subtraktivních postupů 
vznikají výrobky pomocí relativně hrubého navařování
LMD, do přesného tvaru se přetvoří až při frézování. 
A nejlepší je, že se to vše děje na jediném stroji bez
nutnosti zdlouhavé manipulace s obrobkem,“ dodává
Joachim H. Hoedtke.
Řídicí systém Sinumerik na stroji Lasertec má otevřenou
architekturu, snadno se obsluhuje a je přímo od výrob-
ce navržen pro efektivní propojení více výrobních
technologií ve víceúčelových procesech. Jednou 

z nich je například hybridní aditivní výroba společnosti
Hoedtke, kde se kombinuje frézování a laserové práš-
kové navařování.
Výhody použití hybridních strojů jsou zřejmé. „Podle
použité trysky je možné v současnosti metodou LMD
vytvářet vrstvičky o síle až tři milimetry s drsným povr-
chem,“ říká Vanessa Seydová.
Pětiosé frézování v kombinaci s laserovým práškovým
navařováním umožňuje dosáhnout přesnost, požado-
vanou u povrchů složitých komponent. Díky tomu, 
že se stroj může sám přepínat mezi LMD a frézováním,
je na obrobku možné dokončit oblasti, které by u ho-
tové součástky byly nepřístupné. Během aditivního
procesu lze navíc obrobky díky pětiosé kinematice
stroje Lasertec 65 3D přesně umisťovat, což tvorbu
složitých tvarů značně usnadňuje.
Protože komponenty je možné umístit pomocí 
otočného naklápěcího stolku stroje, lze během pro-
cesu LMD vynechat podpůrné struktury, které jsou 
u laserových procesů s tavením na práškovém loži
obvykle nutné. 

Integrované procesy CAD/CAM/CNC 
pro aditivní a subtraktivní procesy 
K využití plného potenciálu hybridních výrobních 
procesů jsou však nutné i pokročilé funkce pro tvorbu
návrhu a provádění analýz. Může se stát, že design
součástky, dříve vyráběné pomocí tradičních procesů,
bude nutné pro hybridní aditivní výrobu zcela pře-
pracovat. Proto je důležité zvolit pro výrobní proces
software, který je pro aditivní a subtraktivní procesy
vhodný, a použít takový software CAD/CAM pro plá-
nování tras nástrojů, který je hybridním procesům
přizpůsoben.

Specializovaný modul NX Hybrid Aditive Manufacturing
nabízí funkce pro hybridní aditivní výrobu, plně integro-
vaný návrh s podporou CNC, postprocesing a simulaci
obrábění pro laserové práškové navařování i frézování.
„Samozřejmě, že je pro nás výhodnější pracovat po celou
dobu s jediným softwarovým řešením. A systém Siemens
NX umí opravdu skvěle připravit výstupy pro aditivní 
i subtraktivní výrobu,“ potvrzuje Vanessa Seydová.
Díky bohaté škále simulačních a analytických funkcí
obsažených v široké rodině softwarových řešení NX
mohou inženýři společnosti Hoedtke optimalizovat
komponenty a procesy ještě před samotnou výrobou.
„Funkce pro simulaci obrábění jsou velmi důležité, pro-
tože i ty nejmenší vibrace na vřetenu nebo laserové
hlavě by způsobily obrovské poškození obrobku,“ říká
Steffen Heitmann, který ve společnosti používá software
NX i stroj Lasertec. Tým společnosti Hoedtke provádí 
na platformě NX nejen vývoj aditivních postupů, tedy
optimalizaci 3D návrhu, analýzu nastavení, vyhodno-
cení tepelných vlivů, sledování mechanických vlastností
či tvorbu drah laseru, ale i všechny operace související
s CNC obráběním. Jakmile je v jednotlivých modulech
platformy NX vytvořen CNC program, je přenesen
přímo do stroje. „Řídicí systém Siemens Sinumerik se
připojí k serveru, a jakmile je program dokončen, může
jej stroj okamžitě načíst,“ vysvětluje Steffen Heitmann. 

Výhody osvědčeného průmyslového řešení
Ve společnosti Hoedtke se nasazení víceúčelových adi-
tivních a subtraktivních výrobních procesů na jediném
stroji vyplatilo. Firma dnes bez problémů zvládá výrobu
složitých součástek s vysokou přesností a navíc rychleji
než kdy dříve. Daří se jí tak pokračovat v tradici být ino-
vativním lídrem svého oboru. �

„Je pro nás výhodnější pracovat
po celou dobu s jediným 
softwarovým řešením. A systém
Siemens NX umí opravdu skvěle
připravit výstupy pro aditivní 
i subtraktivní výrobu.“ 
Vanessa Seydová, 
technoložka oddělení aditivní výroby ve společnosti Hoedtke

Sloučením aditivních 
a subtraktivních

výrobních procesů 
je možné vyrábět

velmi přesné funkční
díly na jediném stroji.
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Bruska 
pro opravdu 
velké díly
Broušení je v oblasti obrábění považováno 
za královskou disciplínu. Technologicky i numericky 
je velmi náročné, a i proto se mu věnuje podstatně
méně firem než třeba frézování nebo soustružení.

Finálně upravit své obrobky ale potřebuje téměř
každý výrobce. Jihočeská společnost HiPo

proto zkonstruovala prototyp velké brusky
na otvory, která dokáže brousit vnitřní

části válců o průměru 600 mm a délce
až jeden metr. Technologie Siemens 

jí navíc umožňuje využívat nej-
modernější výhody digitalizace,

provádět údržbu na dálku i sbírat
provozní data a posílat je do clou-
dové platformy pro internet 
věcí MindSphere.

HiPo
Společnost HiPo, sídlící v Radošovicích u Strakonic,
založili před více než čtvrt stoletím dva kolegové –
Jan Hlinka a Václav Požárek. Dnes má firma téměř
20 zaměstnanců a zabývá se výrobou nových 
i repasemi starších univerzálních a speciálních 
brusek pro ložiskárenský průmysl.

Myšlenka na sestrojení velké brusky
„děrovky“ vznikla ve společnosti HiPo
na základě poptávky zákazníků

a absence podobného zařízení na trhu. „Kon-
kurence sice velké brusky vyrábí, ale většinou
pro broušení na kulato,“ říká Pavel Beran,
manažer obchodu firmy HiPo. „Některé obsa-
hují navíc rameno pro vybroušení otvoru,
ale primárně se na tento způsob broušení
nespecializují. Přitom velké válce s vnitřním
výbrusem mají značné uplatnění – používají
se například jako dlouhé hydraulické díly při
konstrukci ramen bagrů nebo podvozků leta-
del. Firmám, jež se této výrobě věnují, se tak
pořízení naší unikátní brusky vyplatí,“ vysvět-
luje Pavel Beran. 

Original Czech Made
Návrh brusky je původní a vznikl v konstrukčním 
oddělení společnosti HiPo. Konstruktér stroje s náz-
vem HiPo BDU 600/1500 CNC HP, Vladimír Kriška, 
o jeho vývoji říká: „Na prvním místě jsme definovali
maximální velikost obrobku, který se bude brousit, 
a velikost vřeteníku. Od toho se odvinul maximální
počet 400 otáček za minutu, se kterými bruska
pracuje.“
Stroj brousí díly do průměru 600 mm, dlouhé 
1,5 metru a s hloubkou broušení jeden metr.
Maximální hmotnost obrobku může být 750 kg.
„Konstrukce brusky měla dvě základní omezení: 
váha nesmí být větší než 23,6 tuny a stroj se musí 
při přepravě vejít na ložnou plochu běžného návěsu
nákladního auta,“ vysvětluje Vladimír Kriška. Rozměry
tedy mohly být maximálně sedm krát 2,5 metru.

Technologický partner Siemens
Řídicím systémem brusky je Siemens Sinumerik 840D sl.
Tento špičkový systém pro CNC aplikace umožňuje
stroji maximálně využít jeho potenciál a pracovat 
i v tzv. záporných úhlech. „Řídicí systémy Sinumerik 
od společnosti Siemens, stejně jako například pohony 
a elektro výzbroj, s úspěchem nasazujeme na našich
strojích již patnáct let,“ říká Jan Hlinka, majitel a zakla-
datel firmy HiPo. „Plně nám vyhovuje jejich kvalita, uživa-
telský komfort i možnosti individuálního nastavení,“
vyjmenovává další vlastnosti Jan Hlinka. „Sinumerik

navíc často požadují i naši zákazníci doma i v zahra-
ničí,“ dodává. Bruska zatím existuje jen v jediném
exempláři a čeká na svého prvního majitele. Tím 
by měla být společnost působící v Česku. „Prvoinstalace
bude provedena v České republice ze dvou důvodů: 
za prvé je to podmínka dotace, kterou jsme na vývoj
stroje obdrželi z Evropské unie, a za druhé nám 
to dává větší možnosti při doladění chodu stroje 
po uvedení do reálného provozu. Budeme samozřej-
mě fungování našeho obra bedlivě sledovat a hod-
láme zkušenosti získané z jeho provozu zužitkovat 
při výrobě dalších kusů,“ vysvětluje Pavel Beran.
Již dnes je o velkou brusku zájem kromě České repub-
liky i na západních a východních evropských trzích. 

Digitalizace se vyplatí i při broušení
Při návrhu nové brusky použili konstruktéři společ-
nosti HiPo  nejprogresivnější prvky, jaké měli 
k dispozici. Prototyp stroje je vybaven sérií čidel, 
která sbírají provozní data stroje. Pomocí modulu 
pro dálkový přístup se mohou pracovníci kdykoliv 
připojit a zkontrolovat jeho stav. „Můžeme tak s mini-
málními náklady provádět servisní zásahy na PLC,
ovládacím panelu i NC,“ pochvaluje si Jan Hlinka. 
Pokud bude mít budoucí majitel brusky zájem, lze
systém napojit i na cloudovou platformu společnosti
Siemens MindSphere a pomocí online aplikací ještě
více zvýšit efektivní provoz stroje.
O výhodách připojení k platformě MindSphere ve 
společnosti HiPo nepochybují. V digitálních techno-
logiích vidí velkou budoucnost. „Aktuálně jednáme 
o připojení k MindSphere u zákazníka, který má 
ve výrobě dvanáct našich menších brusek. Jejich 
síťovým propojením a připojením do cloudu by se 
daly získat zajímavé informace a najít rezervy, které
mohou přispět ke zvýšení efektivity provozu. Zatím 
se s danou platformou seznamujeme a připravujeme
návrh řešení. Věřím ale, že aplikace využívající pro-
vozní data strojů mají velkou budoucnost a bez nich
vlastně nebude možné myšlenku Průmyslu 4.0 realizo-
vat,“ uzavírá Jan Hlinka. �

Čidla v brusce  umí
posílat provozní data
stroje buď na lokální
server, nebo na clou-
dové úložiště.
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Máte svá průmyslová 
data v bezpečí?
S postupující digitalizací a zapojováním systémů z výrobního prostředí do klasických 
IT struktur podniků přichází potřeba ochránit před zneužitím dat a kyberútoky také 
průmyslové sítě. Na rozdíl od kancelářského IT, které má dnes již většina společností
dobře chráněné, představují průmyslové stroje a linky stále snadné cíle. Zejména když
jsou propojené do sítě bez náležitého zabezpečení.

Digitalizace je pro Průmysl 4.0 nezbytná – bez
ní by propojování různých systémů, strojů, věcí
a lidí nebylo možné. Jen díky propojení spolu

mohou všechny potřebné části systému komunikovat
maximálně efektivně. 

Ale objevuje se otázka bezpečnosti. Zatímco dříve
nebylo nutné zabezpečení výrobních technologií
(někdy také označovaných jako operačních techno-
logií – OT) věnovat velkou pozornost, protože v prů-
myslových podnicích provoz a jeho řídicí systémy byly
tradičně oddělené od IT infrastruktury, dnes se situace
změnila. Průmyslová automatizace a digitalizace výro-
by způsobují postupné propojování průmyslových
systémů a informačních technologií až do podoby 
Digitálního podniku nebo Digitální továrny.
V provozních technologiích se tak objevují prvky dříve
typické pro klasické IT, jako je např. architektura Intel
nebo operační systémy Windows. V průmyslových sítích
se dnes také běžně komunikuje pomocí protokolu TCP/IP.
To má jeden nepříjemný důsledek: hrozby donedávna
ohrožující jen klasické IT sítě se nyní objevují i v OT 
a mohou mít velmi závažné dopady. Další bezpečnostní
riziko pak představují chytré mobilní komunikační tech-
nologie, jako např. smartphony nebo tablety, které
dnes již běžně slouží k monitorování nebo ovládání
průmyslových zařízení.
Jak tedy nově vznikající prostředí zabezpečit a zároveň
zajistit správu a dostupnost dat, která jsou pro pláno-
vání, realizaci a reportování průběhu výrobního cyklu
nezbytná? Klíčem může být holistické řešení pro ochra-
nu průmyslových zařízení od společnosti Siemens,
založené na několika liniích obrany a komplexním 
přístupu.

Vize musí přijít shora
Možnosti digitalizace a sběru a vyhodnocování dat
z průmyslových zařízení jsou téměř nekonečné. Řadu
výrobních a IT manažerů tak lákají k propojování všech
dostupných zařízení, ať již to má v danou chvíli smysl,
nebo ne. „Společnosti často dělají chybu, že vymýšlejí
koncept podle technologie. Řešení vymyslí pracovník 
IT oddělení nebo správce sítě a často propojí zbytečně
všechna zařízení. Jen pro jistotu, aby byla připravena 
na další vývoj,“ vysvětluje Ing. Jiří Bavor, ředitel
obchodního oddělení divize Digital Industries společ-
nosti Siemens.
Klíčový je ale cíl digitalizace, ne technologie samotná.
„Musím si vždy nejprve uvědomit, co, jak a proč chci
propojit,“ pokračuje Jiří Bavor. Není tedy nutné vždy
propojovat všechna podniková zařízení a sbírat všech-
na dostupná data. Stačí si vybrat jen ta relevantní. 
K tomu je ale nezbytná firemní strategie a vize. Je
nutné vybrat klíčová kritéria: je hlavní rychlost výroby,
flexibilita nebo třeba zvýšení kvality? Jakmile bude
jasný požadovaný výsledek, bude zřejmé, na jaké
systémy a procesy se zaměřit a která data a systémy
propojit. „Důležité je začínat plánovat digitalizaci ana-
lýzou shora, z pohledu dlouhodobé strategie a mise
firmy, a ne odspodu, tedy z pohledu technologie nebo
výroby,“ vysvětluje Jiří Bavor.

Člověk jako rizikový faktor
I když se firmě daří digitalizovat a naplňovat tak dílčí
kroky vedoucí ke čtvrté průmyslové revoluci, klíčovou
součástí výroby jsou stále lidé. Ovládají a obsluhují 
zařízení a navíc často také zajišťují samotné fyzické
propojení různých podnikových systémů. A bohužel
také bývají nejslabším článkem celého řetězu – přede-
vším v otázce bezpečnosti.
Zneužití dat a výrobních technologií totiž hrozí nejen
zvenčí v podobě kyberútoků anonymních skupin 
hackerů, ale často také z řad vlastních zaměstnanců
firmy – ať již záměrně, nebo omylem.
Výrobní technologie a jejich řídicí systémy stále ještě
nejsou ve většině podniků dostatečně chráněny. Kon-
krétním příkladem mohou být CNC obráběcí stroje,
které vyrábějí podle zadaného programu. „Běžná praxe 
je stále taková, že při každé aktualizaci výrobního pro-
gramu musí zodpovědný pracovník obejít všechny
stroje a fyzicky do nich (třeba z přenosného flash disku)
program nahrát. Riziko chyby je přitom obrovské, 
o neefektivitě celého provozu ani nemluvě,“ vysvětluje
Jiří Bavor. Při větším počtu strojů – v některých závo-
dech mají obráběcích center i několik desítek – bývá
tato činnost i časově velmi náročná. 
Propojení strojů do OT sítě celý proces velmi urychlí,
protože umožní nahrávat výrobní programy centrálně
online. Součástí sítě může být i PLM řešení s CAD 
a CAM dokumentací, které umí tato data nahrávat 
do CNC strojů samo. V případě nedostatečné úrovně
průmyslového zabezpečení ale hrozí, že spolu s pro-
gramem se do stroje dostane také virus nebo jiný škod-
livý kód a celý výrobní systém zkolabuje. „Je potřeba
věnovat těmto problémům pozornost a nepodceňovat
je,“ říká Jiří Bavor.
Ještě horší je situace, kdy některý pracovník chce 
firmu poškodit záměrně a zcizí citlivá data – pokud
nejsou chráněná. Existuje přitom možnost zamezit 
pracovníkům přístup k jiným datům než k těm, která
pro svou práci potřebují.  

Bezpečnost je proces
Digitalizace přináší firmám obrovské úspory, má 
ale i svá rizika. Stejně jako ve fyzickém světě, ani 
v digitálním neexistuje absolutní bezpečí a rizika 
se mění rychleji než dříve. Průmyslové zabezpečení 
je nepřetržitý proces, ve kterém je zapotřebí být neu-
stále o krok napřed před možnými hrozbami. Jeho
nutnou podmínkou je analýza rizik a aktualizace 
obranných systémů. Siemens má řešení pro všechny
fáze digitálního podniku.
„Pokud je stanovená digitální firemní strategii a pra-
covníci z IT i OT oddělení jí rozumí, systémy se podaří
propojit a zprovoznit a výsledkem jsou jednoznačné
přínosy, které nová rizika vyváží. Bezpečným propoje-
ním IT a OT systémů získá firma vyšší efektivitu,
flexibilitu a finanční přínos,“ uzavírá Jiří Bavor. �

Více se o průmyslové bezpečnosti společnosti Siemens dozvíte 
na siemens.com/industrialsecuritynebo siemens.cz/digitalni-podnik.
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Novinky z veletrhu
EMO Hannover 2019
Na letošním veletrhu EMO, který se konal od 16. do 21. září, představil Siemens řadu 
nových řešení pro digitalizaci obráběcích strojů. Velký zájem vzbudila nová generace 
řídicího systému pro CNC stroje Sinumerik One s integrovaným digitálním dvojčetem 
a platforma Sinumerik Edge s aplikacemi využívajícími umělou inteligenci.

Sinumerik One – rychlá realizace vašich obchodních vizí

Industrial Edge: To nejlepší z cloudu i lokálního systému

Edge aplikace pro obrábění s umělou inteligencí

Sinumerik One je významnou hardwarovou a softwarovou
inovací. Jeho digitální dvojče je klíčovým prvkem digitální
transformace, veškeré simulace a testovací práce totiž probí-

hají kompletně ve virtuálním prostředí. Univerzální digitální dvojče
produktu, výroby i výkonu ocení nejen výrobci strojů, ale i jejich
operátoři. Díky systému Sinumerik One mohou výrobci obráběcích
strojů předem snadno virtuálně zmapovat celý proces vývoje
nových zařízení. Zkrátí tak výrazně všechny fáze realizace a dobu
potřebnou pro uvedení na trh. Digitální dvojče stroje také otevírá
výrobcům i obsluze zcela nové možnosti. Mohou se důkladně
věnovat nejrůznějším konceptům výroby a funkcím strojů i ve
chvíli, kdy ještě nemají k dispozici reálný hardware. Realistická
simulace zpracování umožní na počítači simulovat celé programo-
vání obrobků, nastavení a provoz stroje. Digitální dvojče může

nahradit reálný stroj i při školení pracovníků. CNC řídicí systém
s integrovaným automatem Simatic S7-1500F je k dispozici jak
ve verzi pro rozváděč, tak v panelovém provedení. Dokonale zapadá
do inženýrského prostředí TIA Portal a výrobcům strojů poskytuje
vysoce výkonný inženýrský rámec. Nový systém Sinumerik One
díky konceptu Safety Integrated důsledně podporuje průmyslové
standardy v oblasti bezpečnosti. Integrovaná bezpečnost informač-
ních systémů nabízí koncept vícevrstvé hloubkové ochrany. 
Softwary CreateMyVirtualMachine a RunMyVirtualMachine umož-
ňují vytvořit řídicí jednotku stroje a jeho digitální dvojče v rámci
jednoho inženýrského systému. Díky univerzálnímu konceptu 
digitálního dvojčete, výkonnému hardwaru a integrované IT bez-
pečnosti je Sinumerik One CNC systémem budoucnosti, který
posouvá vývoj digitální transformace v obráběcím průmyslu. �

Cloudová řešení představují výkonnou infrastrukturu
pro zpracování dat. Nabízejí celou řadu výhod: centrální
správu aplikací i snadné propojení dat z různých zdrojů.

Zároveň však existuje silná poptávka po co nejbezpečnějším
lokálním zpracování dat v blízkosti strojních zařízení. Zákony
nebo interní podnikové předpisy často zakazují přenos dat do
cloudu mimo danou zemi nebo mimo firemní IT infrastrukturu.
V takovou chvíli přichází na řadu platforma Industrial Edge, 
která v sobě spojuje výhody cloudu a přednosti lokálního 
řešení. Je jen na vás, zda se rozhodnete zpracovávat, ukládat 

a používat svá data přímo na místě, v cloudu, nebo pomocí hybrid-
ního řešení.
Kombinace výkonného zpracování lokálních dat přímo v rámci
automatizačního systému s výhodami cloudu zajistí analýzu 
a zpracování dat na základě aplikací i fungování konceptů typu
IAAS (infrastructure-as-a-service – Infrastruktura jako služba) 
s centralizovanou aktualizační funkcí.
Industrial Edge tak rozšiřuje automatizační zařízení o cloudové
funkce, jako jsou analýza dat nebo software a správa zařízení, bez
zpětné vazby. Zpracování dat a analytika jsou řízeny centrálně. �

Společnost Siemens na veletrhu EMO představila nové apli-
kace využívající Industrial Edge pro platformu Sinumerik
Edge zaměřenou na obráběcí stroje. Díky novému softwaru

pomáhají uživatelům zlepšit kvalitu obrobků i výrobních procesů,
zlepšit dostupnost stroje a dále optimalizovat obráběcí procesy.
S Edge Computing lze na stroji zpracovávat velké objemy dat
lokálně a snížit náklady na jejich skladování a přenos. Velké obje-
my dat je možné předzpracovat na místě a následně přenášet
jen výsledná data.
Novinkou je např. aplikace pro nepřetržitý monitoring obráběcího
procesu AnalyzeMyWorkpiece /Monitor, která umožňuje mimo 
jiné průběžné sledování kvality výroby obrobků. Naměřené hod-
noty, jako jsou data o poloze, točivém momentu nebo odchylky 
v kontrole, jsou ze stroje získávány společně s kontextovými infor-
macemi (např. o aktuálně používaném nástroji) ve vysoké
frekvenci a bez zpětné vazby prostřednictvím Sinumerik Edge.

Následně jsou neustále porovnávána s referenčním modelem. 
V případě odchylek, které přesahují předem definovanou úroveň,
aplikace výsledek zaznamená, zašle obráběcímu stroji a umožní
okamžitou reakci obsluhy. To znamená jedinečnou podporu kon-
troly procesů již během výroby.
Aplikace AnalyzeMyWorkpiece /Monitor je ideálním doplňkem 
k dalším aplikacím zaměřeným na analýzu obrobků. Aplikace 
AnalyzeMyWorkpiece /Capture Edge zaznamenává vybraná data, která
lze vizualizovat pomocí aplikace AnalyzeMyWorkpiece /Toolpath PC.
Data, sledovaná ve vysoké frekvenci, podporují podrobnou vizuali-
zaci a komplexní analýzu vyrobených obrobků. To přináší možnosti
optimalizace kvality obrobků již při zahájení výroby.
Na veletrhu EMO představila společnost Siemens i další aplikace
pro dostupnost strojů a optimalizaci procesů. AnalyzeMyMachine /
Condition lze využít ke sledování kriticky důležitých parametrů
stroje. OptimizeMyMachining /Trochoidal, určená pro trochoidní
frézování, dovoluje zvýšit efektivitu díky optimalizaci NC programů
přímo na obráběcím stroji.
Aplikace AnalyzeMyWorkpiece /Vision a OptimizeMyMachining /
Magazine, založené na umělé inteligenci, detekují, zda je správný
obrobek ve správné poloze a optimalizují uspořádání nástrojů
v zásobníku. �



Nové komunikační moduly Simatic RF186CI ad
RF188CI využívají jako základ pro připojení
dvou nebo čtyř RFID čteček a dalšího portu pro

digitální vstupy a výstupy integrovanou jednotku IO-
Link Master. Ta umožňuje připojení různých IO-Link
rozbočovačů (hubů) nebo standardních senzorů či akč-
ních členů bez další konfigurace. Usnadňuje například
integraci světelných závor, bezdotykových spínačů
nebo úsekových spínačů ve výrobním závodě. Může
k ní být připojen i rozšiřující I/O modul až s osmi vstupy
a výstupy pro kombinované připojení a provoz akčních
členů a senzorů. Zárukou maximální flexibility při navr-
hování sítě je podpora topologií hvězda, linie a kruh
pomocí dvou konektorů M12 pro připojení k Ethernetu
i napájení a integrovaný spínač. To zajistí rychlou
a cenově nenáročnou implementaci libovolné aplikace.
Nové konektory M12 s L-kódováním nabízejí vysoký
proud přenosu až 16 A v závislosti na použité topologii
a snižují tak nároky na kabeláž. Kromě osvědčeného
přístupu ke konfiguraci, zprovoznění a diagnostickým
nástrojům přes inženýrský software TIA Portal lze nově
využít i správu systému na bázi internetu. Uvedení
systému do provozu, odstraňování poruch a servis
výrazně usnadňuje individuální diagnostika regulova-

Hledáte malé, odolné a výkonné PC s výborným
poměrem cena/výkon? Jak pro komerční,
tak pro průmyslový segment nabízí Siemens

novinku – nejmenší BOX IPC (Industrial PC) model
IPC127E. Jeho schopnost provozovat aplikace pod
OS Windows 10 nebo Linux zajistí neomezené
možnosti využití. Toto průmyslově odolné PC
poslouží například pro sběr dat, tisk štítků, jako
čtečka čárových kódů nebo RFID. IPC127E
můžete využít jako tenkého klienta pro komu-
nikaci se serverem, případně jako gateway,
IoT, cloud nebo EDGE řešení. Pro průmyslově
orientované zákazníky je velkou výhodou IPC127E
komunikační protokol Profinet a podpora TIA Portal.
Můžete také použít IPC127E s vizualizací WinCC RT
Advanced, kterou s ním zakoupíte ještě výhodněji. �

Průmyslový počítač SIMATIC IPC127E –
vysoký výkon v malém balení 

Nové komunikační moduly pro vysokofrekvenční
cloudové připojení RFID

Simatic RF186CI a RF188CI

Potřebujete bleskový zásah technika nebo pracovníka
údržby? K rychlému řešení, které omezí prostoje a sníží
náklady, mu pomůže profesionální notebook Simatic Field

PG. Je určený pro práci v terénu, snadno se přenáší a odolá i ztí-
ženým podmínkám průmyslového prostředí. Programování
a konfigurování automatizační techniky Simatic je na něm snadné;
je ale možné jej využít jako běžné PC i pro ostatní kancelářské
práce a provozovat na něm software třetích stran. Zákazníci jej
získávají s předinstalovaným softwarem a precizně připravenou
a otestovanou konfigurací, navíc s technickou podporou zdarma
v češtině a servisem v České republice. Můžete si vybrat ze tří
akčních variant: M6 Advanced, M6 Advanced S5 a M6 Comfort. �

Průmyslový notebook SIMATIC Field PG M6 –
pravá ruka údržbáře 
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Po úspěšném uvedení komunikačních modulů Simatic RF185C, RF186C a RF188C přichází na trh další dvě
zařízení – Simatic RF186CI a RF188CI. Kromě možnosti propojit dvě nebo čtyři RFID čtečky mají oba moduly
díky integrované jednotce IO-Link Master i další port pro digitální vstupy a výstupy (I/O). Konfigurace, 
zprovoznění a diagnostika nových modulů může probíhat nejen prostřednictvím osvědčeného softwaru
TIA Portal, ale nově lze jednotlivé funkce řídit i přes webové rozhraní. Moduly Simatic RF185C, RF186C/CI 
a RF188C/CI totiž jako rozhraní do světa internetu věcí (IoT) využívají architekturu OPC UA (UA – jednotný
standard pro výměnu dat jako architektura orientovaná na služby a nezávislá na platformě) a komunikují
prostřednictvím specifikace OPC UA Auto ID Companion, datový model V1.0. Toto řešení umožní komuni-
kaci v rámci automatizace nezávisle na výrobci a standardizované připojení přes průmyslovou IoT bránu 
do cloudových platforem, jako je například otevřený operační systém pro internet věcí MindSphere.

telná podle nastavitelných parametrů či zobrazování
chybových hlášení a provozního stavu (např. transpon-
déry v provozu a jejich stav) pomocí LED signalizace.
Integrovaný logbook slouží ke zpětnému sledování záz-
namů o chybě, a to nejen o několik hodin, ale i měsíců.

Vyšší datový výkon a optimální využití dat 
Cloudové připojení HF RFID systémů, jakou jsou Simatic
RF200 a RF300, otevírá uživatelům zcela nové
možnosti pro využití dat získaných z RFID
transpondérů. Umožňuje provádět digitální záznam a
sledování provozních zdrojů, jako jsou kontejnery nebo
palety. Analýza dat přenášených do cloudu poskytuje
důležité informace o klíčových ukazatelích výkonu
(KPI), např. o dostupnosti zařízení nebo využití
majetku, a stává se tak cenným zdrojem dat při optima-
lizaci procesů. Nové komunikační moduly jsou vhodné
pro všechny oblasti, kde najdou uplatnění RFID čtečky
Simatic Ident. Podle druhu využití se datový výkon může
zvýšit ve srovnání s předchozími moduly až o 20 pro-
cent. Díky vysokému stupni krytí (IP67) a kompaktnímu
designu jsou komunikační moduly ideální volbou pro
náročná průmyslová prostředí a instalace s omezenými
prostorovými možnostmi. �

Akční nabídka se slevou %

Uveďte při objednávce slevový kód „AKCEPC“ a ušetříte 30 %.

Akce platí do 31. 3. 2020.

Uveďte při objednávce slevový kód „AKCENTB“ a ušetříte 30 %.

Akce platí do 31. 12. 2019.
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Expo 2020 v Dubaji ukáže 
řešení pro města budoucnosti

Až se za rok otevřou brány světové výstavy Expo 2020 v Dubaji, návštěvníci vstoupí do chytrého 
města budoucnosti. Většina infrastruktury, čítající více než 130 objektů, bude totiž napojena na IoT
platformu MindSphere a bude ji možné pomocí cloudové aplikace Siemens monitorovat a řídit. 
Aplikace bude během šesti měsíců trvání výstavy zajišťovat její digitální optimalizaci, zpříjemňovat 
návštěvníkům pobyt a sníží spotřebu vody a energie. 

Zpočátku se zaměří na dvě hlavní
oblasti – environmentální monito-
ring a zavlažování. V této fázi bude

shromažďovat, monitorovat, analyzovat
a vizualizovat data z výstaviště, čímž
umožní sledování a řízení infrastruktury ze
statických i mobilních přístrojů v reálném čase.
Funkčnost aplikace, kterou momentálně
testuje projektová kancelář, se bude rozši-
řovat spolu s dokončováním infrastruktury.
Objeví se v ní například udržitelnost či
monitoring nabíjení elektromobilů. Ve
výsledku budou do jediné aplikace začle-
něny nejrůznější prvky tvořící chytré město
a bude připojena k celému ekosystému

Expa. Vznikne tak nejpropojenější světová
výstava v historii, která představí možnosti
integrace městské infrastruktury do inter-
netu věcí.
Nová aplikace se bude rozrůstat společně
s místem konání světové výstavy. Postupně
budou začleněny funkce pro využití strojo-
vého učení a umělé inteligence na podporu
předpovědí. Jakmile aplikace získá dosta-
tečné množství historických dat ze senzorů,
může vzniknout model pro učení a bude
možné pracovat na předpovědích. Napří-
klad při připojení k meteorologické stanici
může využít záznamy a aktuální data 
o počasí a kvalitě vzduchu a předpovědět

pravděpodobnost vzniku písečné bouře.
Následně vytvoří vhodná doporučení 
pro infrastrukturu veletrhu. Aplikace doká-
že využít data ze senzorů všech výrobců,
takže není závislá na konkrétních senzorech
a branách.
Aplikace pro Expo 2020 používá MindSphere,
otevřený operační systém a cloudové
řešení společnosti Siemens pro internet
věcí, a byla kompletně navržena a vyvinuta
v rámci jeho ekosystému. Při přihlášení 
se uživateli zobrazí grafická vizualizace
výkonu infrastruktury veletrhu. Aplikaci
porozumí a mohou ji snadno používat 
i nepříliš technicky založení uživatelé. �

22. ročník Ceny Wernera von Siemense se blíží.
Doporučte vítěze a získejte 10 000 Kč

Siemens kupuje společnost Process Systems Enterprise 

Další ročník prestižní Ceny Wernera
von Siemense se blíží. Přihlášky je
možné posílat do 30. listopadu

2019 v některé ze soutěžních kategorií:
magistři a doktorandi, pedagogové a oce-
nění za překonání překážek nebo vědci
a výzkumníci. Vítězové získají prestižní
ocenění a vysokou finanční odměnu. 
Máte ve svém okolí někoho, kdo napsal
skvělou diplomovou nebo disertační práci
a zasloužil by si naše ocenění? Dejte nám
o něm vědět prostřednictvím formuláře
na www.cenasiemens.cz. Vyzveme jej, ať

se do soutěže přihlásí – a pokud se svou
prací zvítězí, za výborný tip obdržíte finanční
ohodnocení ve výši 10 tisíc Kč. Cenou 
Wernera von Siemense oceňujeme nadané
studenty, akademické osobnosti a nadšené
vědce již od roku 1998. Svým rozsahem,
výší finančních odměn a tradicí patří naše
soutěž mezi nejvýznamnější nezávislé ini-
ciativy tohoto druhu v České republice.
Vítězné práce vybírají nezávislé komise 
složené z rektorů a prorektorů předních
českých univerzit, předsedkyně Akademie
věd a ředitelů ústavů AV. �

Koncern Siemens hodlá koupit společ-
nost Process Systems Enterprise
(PSE), která patří mezi přední tech-

nologické dodavatele softwaru a služeb
pro pokročilé modelování procesů na světě.
Pokročilé modelování se využívá v oblasti
digitálního výzkumu a vývoje nebo při na-
vrhování a provozu v procesním průmyslu. 
Dovoluje totiž rychlé, efektivní přezkou-
mání rozhodovacího procesu, a je tak
užitečným pomocníkem pro bezpečné 
rozhodování v krátkém čase. Společnost
PSE nabízí řešení založená na modelech,
která na základě jednotné a integrované
sady nástrojů pokrývají celý životní cyklus
jednotlivých procesů. Otevírá tak cestu 
k širokému spektru nejmodernějších mode-

lových řešení, která vhodně doplňují port-
folio produktů a služeb koncernu Siemens 
v oblasti procesního průmyslu. Zároveň
posilují postavení Siemens jako předního
poskytovatele komplexních řešení v oblasti
správy zařízení zajištěné po celou dobu
jejich životního cyklu.
Technologie se široce používá v chemic-
kém, petrochemickém, farmaceutickém 
a potravinářském průmyslu pro zrychlení
inovací, zlepšování návrhu procesů a pro-
vozů, zefektivnění výzkumu a vývoje 
a k minimalizaci technologických rizik.
„Kombinace vysoce kvalitních prediktivních
modelů a dat z procesů poskytovaných 
v reálném čase hraje v oblasti digitalizace
provozu v procesním průmyslu stále důleži-

tější roli. Poznatky, které máme z vývoje
produktů a procesů, můžeme zmapovat 
v rámci prediktivních modelů a následně je
v každé jednotlivé fázi životního cyklu vyu-
žít ke zvýšení hodnoty,“ uvádí Eckard Eberle,
generální ředitel obchodní jednotky Process
Automation. „Akvizice PSE nám bude v této
oblasti významnou oporou, protože nám
umožní začlenit jejich modelové technolo-
gie do aplikací pokrývajících celý životní
cyklus zařízení. Budeme tak v ještě lepším
postavení, abychom dokázali splnit speci-
fické požadavky našich zákazníků.“ 
Siemens hodlá koupit 100% podíl na základ-
ním kapitálu PSE a celý jej začlenit do obchod-
ní jednotky Process Automation, která je
součástí Siemens Digital Industries. �

Autonomní vysokozdvižné 
vozíky řídí technologie Siemens

Rychlé a spolehlivé zpracování všech 
snímaných dat zajišťují mimořádně
výkonné průmyslové počítače s dvou-
jádrovými procesory Siemens Simatic
IPC427E. Jeden procesor odpovídá 
za řízení polohy a pohybu, druhý 
sleduje bezpečnost provozu. Toto 
rozdělení přináší rychlé zpracování dat
a také je podmínkou pro udělení 
označení CE. Oba procesory se navíc 
sledují i navzájem, a zajišťují tak spo-
lehlivé fungování integrovaného bezpeč-
nostního systému a nouzového zastavení.
Obsluha probíhá prostřednictvím dotyko-
vých panelů Simatic.
Bezobslužné vozíky také neustále komu-
nikují jak mezi sebou navzájem, tak 
s dispečinkem a výrobním zařízením. 
Bezdrátovou komunikaci zajišťují moduly
Siemens Scalance. „Obsluha může vozík
kdykoli lokalizovat, přijímá upozornění
v případě, že se objeví závada a může 
do zařízení odesílat příkazy. Vozíkům
mohou zasílat zprávy i další stroje, napří-
klad když je balení připraveno k vyzvednutí
z výroby,“ vysvětluje Bart Clymans. �

Autonomní vozidla se nemusí pro-
hánět jen po silnicích. Velký kus
práce odvedou například ve skla-

dech nebo výrobních halách. Mezi
nejznámější patří vysokozdvižné vozíky
belgické rodinné firmy Movanis, které
díky technologii Siemens dokážou jezdit
samy. Bezpečný provoz jim zajišťují
kamery a skenery, jejichž data a signály
zpracovává mimořádně rychle a účinně
řídicí a komunikační technologie průmy-
slových počítačů. Bezobslužné vozíky
přinášejí nejen výhody automatizované
výroby a logistiky, ale zároveň jsou i prak-
tickým řešením v případě nedostatku
jejich řidičů.
„Základem jsou standardní modely vyso-
kozdvižných vozíků, které obohacujeme 
o nejmodernější vybavení,“ vysvětluje
generální ředitel společnosti Movanis 
Bart Clymans. Na vozíky jsou instalovány
například laserové skenery, senzory či 
3D kamery, které měří hloubku prostoru.
Toto vybavení zachycuje okolí mimořádně
přesně. Vozíky, které se pohybují ve ven-
kovním prostředí, mají navíc GPS lokátory. 



Regionální obchodní 
zástupci Siemens, s. r. o.,
Digital Industries

Karel Calábek
mobil: +420 724 007 086
karel.calabek@siemens.com

Václav Adámek
mobil: +420 727 927 873
vaclav.adamek@siemens.com

Václav Hlušička
mobil: +420 732 540 164
vaclav.hlusicka@siemens.com

Spolupráce s distributory a partnery v ČR

Michal Beran
mobil: +420 724 007 087
michal.beran@siemens.com

Hledáte partnera nebo distributora pro oblast 
průmyslové automatizace a pohonů?

Navštivte www.siemens.cz/partner.

Daniel Skoček
mobil: +420 603 459 663
daniel.skocek@siemens.com

Martin Beneš
vedoucí prodeje pro region Praha

mobil: +420 724 825 332
martin.benes@siemens.com

Rostislav Chovanec
mobil: +420 602 209 791
rostislav.chovanec@siemens.com
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Josef Straka
vedoucí prodeje pro region Morava

mobil: +420 727 927 882
josef.straka@siemens.com

Jozsef Maschek
Vedoucí prodeje pro region Čechy

mobil: +420 607 045 110
jozsef.maschek@siemens.com

Chcete si přečíst Industry Fórum na počítači nebo chytrém telefonu?

Hledáte článek vydaný ve starším čísle?

Nebo potřebujete souhrn textů z konkrétní oblasti? 

siemens.cz/industryforum

Industry Fórum

online

Semináře TIA na dosah

Kalendář seminářů v roce 2019 a 2020

Přihlásit se můžete na webových stránkách 
tianadosah.cz.

Změna termínů vyhrazena. Pro nejaktuálnější 
termíny sledujte tianadosah.cz. 

Každý měsíc vás odborníci společnosti Siemens seznamují s vybranými tématy z oblasti automatizace
výrobních a technologických procesů a zavádění digitalizace průmyslové výroby. Tradiční série odborných
seminářů a setkání s názvem „TIA na dosah“ přináší nejnovější informace o moderních technologiích 
a řešeních pro průmysl a jejich využití v praxi.

Valter Czyž
mobil: +420 602 726 020
valter.czyz@siemens.com

Miloš Preisinger 
mobil: +420 727 911 542 
milos.preisinger@siemens.com

Lukáš Viktorin
mobil: +420 720 950 091
lukas.viktorin@siemens.com

Barbora Knotková
mobil: +420 720 934 294
barbora.knotkova@siemens.com

Miroslav Strolený
mobil: +420 602 233 886
miroslav.stroleny@siemens.com

Petr Buchta
mobil: +420 728 632 550
petr.buchta@siemens.com

Listopad

Leden

Únor

Březen

Duben

Květen

Červen

Efektivní nástroje pro návrh pohonů
19.–21. 11. 2019 Praha, Brno, Ostrava

Pohony LD/GMC a nízkonapěťové motory SIMOTICS GP/SD typu „1LE1“ a „1LE5“
13.–16. 1. 2020 Most, Praha, Brno, Ostrava

Safety
4.–6. 2. 2020 Praha, Brno, Ostrava

LOGO!, IPC, Scada, Energy management
24.–26. 3. 2020 Praha, Brno, Ostrava

TIA Portal V15
21.–23. 4. 2020 Praha, Brno, Ostrava

Řešení pro výrobce strojů
19.–21. 5. 2020 Praha, Brno, Ostrava

Průmyslové switche a routery, vzdálená správa, identifikační systémy SIMATIC
2.–4. 6. 2020 Praha, Brno, Ostrava



Průmyslové automatizační systémy
Ing. Jakub Vojanec – ředitel obchodního úseku

tel.: +420 233 032 423

e-mail: jakub.vojanec@siemens.com

Nízkonapěťová spínací technika 
Jens Wulf – ředitel obchodního úseku

tel.: +420 727 896 796

e-mail: jens.wulf@siemens.com

Řídicí systémy a pohony pro obráběcí
a speciální stroje a roboty
Ing. Tomáš Duba – ředitel obchodního úseku

tel.: +420 233 032 450

e-mail: tomas.duba@siemens.com

Procesní automatizace a instrumentace
Ing. Jiří Vlach – ředitel obchodního úseku

tel.: +420 233 032 420

e-mail: jiri.vlach@siemens.com

Industry Services
Ing. Tomáš Kutscherauer – ředitel obchodního úseku

tel.: +420 233 032 410

e-mail: tomas.kutscherauer@siemens.com

Řešení pro digitální podnik a cloudový systém MindSphere
František Podzimek – ředitel obchodního úseku

tel.: +420 727 830 151

e-mail: frantisek.podzimek@siemens.com

Regionální prodej
Ing. Jiří Bavor – ředitel prodeje

tel.: +420 233 032 401

e-mail: jiri.bavor@siemens.com

Servisní a školicí centrum Siemens
www.siemens.cz/servis

Hotline: 800 122 552

Technická podpora
e-mail: podpora.industry.cz@siemens.com

Servis u zákazníka
e-mail: servis.cz@siemens.com

Prodej, reklamace a opravy náhradních dílů
e-mail: industry.cz@siemens.com

Školení
e-mail: skoleni.industry.cz@siemens.com

sitrain.cz@siemens.com

www.siemens.cz/sitrain

Nabídková kancelář
e-mail: industry.cz@siemens.com

Siemens, s. r. o. 
Digital Industries

Siemens, s. r. o., Siemensova 1, 155 00 Praha 13

Ing. Eduard Palíšek, PhD., MBA 
– generální ředitel skupiny Siemens a ředitel Digital Industries 

Ing. Martin Lenc – ekonomický½  ředitel Digital Industries

Zůstaňte s námi v kontaktu i na sociálních sítích 

facebook.com/siemensczech

@SiemensCzech

siemensczech

Industry Fórum online

Industry Fórum si můžete přečíst i na webu. 
Najdete ho pod odkazem 
industryforum.cz


