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04 Digitální dvojče
Brzy bude doprovázet každé strojní
zařízení od prvotního nápadu až po
modernizaci jeho digitální dvojče. 
S virtuálním dvojníkem totiž mohou
výrobci strojů vyladit všechny detaily 
a případné chyby daného zařízení bez
rizika i časové a finanční ztráty. Využití
digitalizace zajistí optimalizovaný
návrh, přímé uvedení do provozu, 
krátkou dobu instalace a hladký provoz
zařízení. Společnost Siemens nabízí
svým zákazníkům pro vývoj digitálních
dvojčat výkonné softwarové systémy.

06 Těším se na první květy Průmyslu 4.0
Wolfgang Weissler nastoupil do ve-
dení divizí Digital Factory a Proces
Industries and Drives společnosti 
Siemens v České republice přesně před
rokem. Díky rokům zkušeností ve vyso-
kých pozicích koncernu ve světě má
tedy možnost srovnávat. V rozhovoru,
který vám přinášíme, mimo jiné říká:
„Český průmysl není v konkurenci
ostatních zemí žádnou popelkou, 
musí se ale umět prosadit.“

16 I odpad je cennou surovinou
Odpad, který vzniká v mnoha oblastech
průmyslové výroby, nemusí nutně
skončit na skládce bez dalšího využití.
Jihočeská firma Briklis vyrábí za využití
komponentů značky Siemens světově
proslulé lisy na dřevěné a kovové 
brikety, které dokážou dát odpadnímu
materiálu nový život. Briketovat 
se dá totiž ledacos: papír, polyuretan,
cigaretové dutinky, řepková sláma, 
ale i celá řada kovových třísek 
a brusných kalů, které vznikají jako
odpad při obrábění kovů.

18 Hledání dokonalého tvaru
Rodinná firma Tomáše Štěrby CNC
Kovoform ze Zdobína v Podkrkonoší 
má napilno. Díky své zručnosti 
při programování CNC strojů a obrábění
složitých tvarů si získala renomé
spolehlivého dodavatele unikátních
dílů pro automobilový průmysl. 
Na svých tříosých a pětiosých strojích
používá řídicí systémy Sinumerik 840D
Solution Line a Sinumerik 828D 
od společnosti Siemens.
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Obsah Editorial

stojíme na prahu nového roku, který by měl pro český i světový průmysl znamenat další
posun na cestě k Průmyslu 4.0. Tato iniciativa, jež během příštích let přinese ve své kom-
plexnosti skutečnou revoluci do průmyslové výroby, sice ještě není připravena k plošnému
nasazení, ale první kroky můžeme aplikovat již nyní. Kdo se nebojí využít inovace a moderní
technologie ve svůj prospěch, dokáže už dnes zefektivnit provoz a získat důležitý náskok 
a konkurenční výhodu.

Společnost Siemens jakožto skutečný lídr na poli technologických inovací má jednotlivá
řešení z koncepce Průmysl 4.0 pro své zákazníky k dispozici již nyní. Náš příspěvek 
nazýváme „Digital Enterprise“ (digitální podnik) a nabízíme v něm ucelené portfolio 
hardwarových a softwarových řešení a služeb pro elektrifikaci, automatizaci a digitalizaci
průmyslových procesů, jež lze využít pro zajištění digitální podpory všech procesů 
s přidanou hodnotou po celou dobu životního cyklu produktu a závodu.

Inovace a systematická podpora vědy a výzkumu je ostatně i jedním z pilířů samotné 
společnosti Siemens. Svou dlouholetou tradici v této oblasti proto nedávno završila založe-
ním nové dceřiné společnosti s názvem Innovation AG, do níž koncern Siemens investuje
v následujícím roce 300 milionů eur s cílem vytvořit líheň pro nově založené podniky 
a nové geniální nápady. Bude fungovat na principu start-upu a kromě podpory nových
projektů bude také více spolupracovat s technickými univerzitami. Jen tak totiž může 
obhájit a udržet svou pozici na špičce moderních technologií a nabízených inovací.

Tato snaha se odráží i v naší firemní strategii pro rok 2016, ve které hodláme dále rozvíjet
tradiční umění strojního inženýrství doplněné svěžími nápady, jež pomohou vytvářet 
skutečné hodnoty pro lidskou společnost.

V Siemensu rozumíme potřebám našich zákazníků z průmyslových podniků, máme chytrá
řešení a umíme je propojit v jeden fungující celek. A to je podle mého názoru nejvyšší 
přidaná hodnota, jakou lze nabídnout. 

Přeji vám, ať je váš rok 2016 na podobné přidané hodnoty co nejbohatší.

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

Vážení čtenáři,

„Rozumíme potřebám
našich zákazníků,
máme chytrá řešení 
a umíme je propojit 
v jeden fungující celek.“
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Digitální
dvojče
Brzy bude doprovázet každé strojní zařízení 
od prvotního nápadu až po modernizaci jeho 
digitální dvojče. S virtuálním dvojníkem totiž
mohou výrobci strojů vyladit všechny detaily 
a případné chyby daného zařízení bez rizika 
i časové a finanční ztráty. Využití digitalizace zajistí
optimalizovaný návrh, přímé uvedení do provozu,
krátkou dobu instalace a hladký provoz zařízení.

Koncepce průmyslové výroby budoucnosti s názvem Průmysl 4.0
přináší i současný trend digitalizace průmyslové výroby. Zkracují se
intervaly pro uvedení nových produktů na trh a zároveň výroba
reaguje na individuální požadavky zákazníků. Vyšší flexibilita je však
vyžadována i z jiného důvodu: přes rostoucí rozmanitost produktů
a procesů nesmí být výroba časově a energeticky náročnější než
dříve a nesmí spotřebovat více zdrojů. Zřejmý potenciál inovací 
v oblasti digitalizace spočívá v tom, jak mohou zvýšit účinnost od
návrhu a přípravy produktu až po návrh výroby, uvedení do pro-
vozu, provoz a modernizaci strojních zařízení i výrobních závodů.

Zelená pro digitální strojírenství
A právě v takových situacích přichází na řadu koncept digitálního
dvojčete. Tento pojem popisuje vytvoření digitální kopie paralelně
ke skutečnému stroji – ideálně již od prvního návrhu. Pro vývoj
digitálních dvojčat nabízí Siemens svým zákazníkům výkonné soft-
warové systémy. Jsou odvětví, kde je vysoký důraz kladen na návrh
stroje jako mechatronického systému, který je možné digitálně
testovat, dále rozvíjet a validovat, a to ještě před vlastním spuště-
ním výroby. Data ze skutečného stroje jsou nahrána do modelu
již ve fázi návrhu. Je tak vytvořeno digitální dvojče, které umožňuje
simulaci přepnutí provozu a toku výroby po celý životní cyklus
stroje. Pomocí cloudu lze provádět hodnocení ukazatelů KPI, jako
jsou např. počty vyrobených položek, analýza prostojů, porucho-
vost a energetické údaje. 
Pro ochranu citlivých výrobních dat jsou rozhodující také kom-
plexní průmyslové bezpečnostní systémy. Díky nejmodernějším
softwarovým nástrojům pro digitalizaci životního cyklu zařízení
získá uživatel značnou flexibilitu při návrhu a provozu stroje,
což je v dosavadním způsobu výroby skutečným mezníkem.

Integrovaný základ digitalizace 
Se správnými nástroji dokáže digitalizace zvýšit efektivitu ve všech
fázích životního cyklu stroje. Umožňuje dřívější validaci návrhu
nebo testování konfigurace stroje už v přípravné fázi procesu, 
což snižuje riziko poruch a chyb v kritických fázích životního cyklu.

Tyto chyby se dříve odstraňovaly jen s velkým úsilím a pod časovým
tlakem (např. při uvádění do provozu). Společnost Siemens již 
v rámci portfolia produktů pro digitální továrny dodává základní
komponenty pro kompletní digitalizaci hodnotového řetězce 
i celý podnik. Přizpůsobená řešení pokrývají čtyři oblasti: software
pro vytvoření centrální datové platformy pro digitální podporu
celého hodnotového řetězce ve výrobě, inteligentní sítě pro 
průmyslovou komunikaci jako základ pro jednoduchou výměnu 
dat v rámci různých výrobních modulů a pro sběr provozních 
dat a nakonec vzhledem k rostoucímu počtu propojených 
systémů jsou to účinná řešení na ochranu digitálních továren 
před bezpečnostními hrozbami. Společnost Siemens zároveň 
v tomto ohledu rozvíjí služby pro průmyslové zákazníky. Otevřená
platforma Siemens Cloud for Industry například tvoří základ pro
nové digitální obchodní modely průmyslových podniků. Umožňuje
bezpečný přenos dat z výrobního závodu a strojních zařízení do
cloudu a jejich vyhodnocení prostřednictvím speciálních nástrojů,
např. pro posouzení a optimalizaci stavu strojů a továren. 
Siemens tak dále doplňuje svou nabídku datových digitálních 
služeb pro průmyslová prostředí.

Nové návrhy továren, nové obchodní modely
Příkladem, jak daleko se digitalizace již dostala a jak ji výrobci 
využívají, je vývoj nového frézovacího stroje ve standardizovaném
systému CAM v prostředí Teamcenter. Významně se tak podařilo
zkrátit dobu mezi virtuálním návrhem produktu a skutečnou výro-
bou. Jednotná platforma Teamcenter integruje všechny moduly 
a zaručuje přístup k informacím pro pozdější zdokonalování nebo
servis a údržbu. Virtuální obráběcí stroj umožňuje reálnou simulaci
řízení skutečného obrobku pomocí řídicího systému Sinumerik. 
Výsledky projektu byly opravdu ohromující: odchylka od skuteč-
ného stroje oproti digitálnímu dvojčeti byla menší než jedno
procento, doba záběhu stroje se zkrátila o více než 70 procent 
a produktivita za provozu se zvýšila o více než 10 procent.

Další kroky
Díky portfoliu společnosti Siemens pro digitální podnik mohou již
dnes zákazníci investovat do řešení budoucí výroby pro postupný
přechod na Průmysl 4.0. Roboti provádějí stále komplexnější 
a pokročilejší procesní kroky přesně a efektivně. Velkého pokroku
bylo dosaženo i v propojování strojů navzájem a se systémy vyšší
úrovně. Je tak například možné centrálně řídit zdroje a data 
z výroby. Velkou výhodou je zde konzistentnost portfolia společ-
nosti Siemens, kde je možné pro dosažení vyšší produktivity 
dále propojit systémy pro řízení životního cyklu produktu (Product
Lifecycle Management) a systémy provádění výroby (Manufacturing
Execution Systems). To zajistí úspory nákladů při nákupu 
i provozu. Informace o objednávkách jsou k dispozici napříč celou
společností a je možné určit optimální výrobní strategie 
pro přidělení objednávek k různým stanovištím ve výrobě. Zásoby
materiálu, logistické procesy a dostupnost nástrojů jsou rovněž
přehledné na první pohled a lze je následně účinně koordinovat.
Zatímco jednoduché zapojení stroje do linky typu „zapojit a spus-
tit“, podobné zapojení externích zařízení do počítače pomocí USB,
je ve výrobním prostředí stále ještě dalekou budoucností, jedná se 
o důležitý cíl ve vývoji automatizace a průmyslové komunikace.
Stroje by následně měly být schopny se identifikovat a připojit 
do sítě, a tím zrychlit a zefektivnit požadovanou změnu linky. 
Mnohem zajímavější potenciál digitálního dvojčete je podle 
odborníků v automatizaci zvyšování kvality a efektivity díky lepší
dokumentaci procesů a strojů. V budoucnu tak bude každý výrobce
přesně vědět, jaká součástka byla nainstalována v jakém produktu 
a jaké jsou její vlastnosti, a bude tak schopen cíleně reagovat 
na problémy a optimalizovat jednotlivé procesy. 
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Těším se na první květy
Průmyslu 4.0 
Do vedení divizí Digital Factory a Proces Industries and Drives společnosti Siemens v České republice
nastoupil Wolfgang Weissler před rokem. Díky rokům zkušeností ve vysokých pozicích koncernu 
ve světě má možnost srovnávat a říká: „Český průmysl není v konkurenci ostatních zemí žádnou
popelkou, musí se ale umět prosadit – například prostřednictvím Průmyslu 4.0 a digitalizace.“ 

Před příchodem do Česka jste 
pracoval jako viceprezident divize
Drive Technologies společnosti 
Siemens v Indii. Jak na vás zapůso-
bilo prostředí českého průmyslu? 
Překvapila mě vysoká technická úroveň
českých zákazníků a jejich požadavků, 
což byl téměř naprostý opak toho, s čím
jsem se setkával předtím například v Indii. 

V České republice jsem nalezl zákazníky,
kteří se zajímají o technologii, produktivitu
a umí ocenit výhody, jež jim mohou naše
produkty, systémy a řešení přinést. Navíc
stále hledají způsoby, jak se zlepšovat.
Značka Siemens zde má navíc obrovskou
tradici, vždyť je součástí české historie 
již 125 let. Lidé nás znají jako solidní 
technickou společnost a očekávají, že
budeme ti, kteří jim dodají řešení pro 
zvýšení produktivity nebo poskytnou
správné znalosti a odborné zkušenosti, 
aby se dostali na úroveň ostatních evrop-
ských konkurentů.

V čem spatřujete potenciál českého
trhu do budoucna?
Český průmysl má jedinečné postavení 
s mnoha příležitostmi pro budoucí rozvoj.
Stačí se jen podívat na počet zahraničních
společností, které zde otvírají své pobočky,
naleznete mezi nimi například všechny
důležité dodavatele automobilového prů-

myslu. To není náhoda, ale důsledek tří
rozhodujících faktorů: Češi berou kvalitu,
spolehlivost a dodržování příslibů stejně
vážně jako například Němci. Dalším fakto-
rem je blízkost zákazníků a dodavatelů, která
umožňuje flexibilní komunikaci, a za třetí je
tu výhoda lokality z hlediska nákladů. To je
jedinečná kombinace pozitivních nebo pro-
spěšných faktorů a myslím si, že pětipro-

centní růst průmyslu v roce 2015 je důka-
zem, že jich dokážete využít.

Zmiňujete blízkost k zákazníkům, 
je opravdu v dnešní době lokalita
tak důležitá?
Samozřejmě. Blízkost zaručuje vaši flexibilitu.
A je jedno, zda je zákazníkem přímý spotře-
bitel nebo obchodní společnost. Trendem
dnešní doby je individualita, zákazník chce
mít každý produkt odlišný, ovšem za co nej-
nižší cenu. Touží mít vůz v jiné barvě, než
má jeho soused, požaduje personalizované
předměty na míru, ale nechce na produkt
čekat. A samozřejmě očekává nejvyšší mož-
nou kvalitu, aniž by musel platit víc. 
A nyní si zkuste představit výrobní závod na
takové produkty v Číně, ve Vietnamu nebo
v Africe. Samozřejmě, že by měl takový
závod obrovskou výhodu nízkých nákladů
vzhledem k dané lokalitě, ale také musíte
vidět dobu potřebnou k přepravě, která činí
minimálně jeden až dva týdny. Faktor ceny

by byl tedy dobrý, ale faktor okamžitého
dodání by byl nereálný. Což znamená, že
zákazník by byl ve výsledku zklamaný.
Takové případy se dějí každý den. Když
sedíte u svého počítače a nakupujete na
internetu, často objevíte dodavatele stej-
ného zboží doma nebo třeba v Číně. Jenže
asijská společnost to nabízí s termínem
dodání tři týdny, zatímco tuzemská společ-
nosti je vám schopna dodat totéž zboží již
zítra, a to díky geografické blízkosti. Jakou
společnost byste si vybrali?

A co otázka produktivity?
To je jeden z budoucích klíčových aspektů
konkurenceschopnosti vůbec, protože ani
Česká republika se nemůže opírat pouze 
o výhody plynoucí z její polohy v srdci Evropy
blízko hlavních zákazníků a z příznivé nákla-
dové pozice v porovnání s jinými evropskými
zeměmi. Viděli jsme, že v Číně se po něko-
lika letech výhoda nízkých nákladů rozplynula,
a Čína se nyní potýká s problémy, které jsou
spojené s tlakem na obrovské zvýšení pro-
duktivity. Nemůžeme samozřejmě porovnávat
Čínu a Českou republiku z hlediska velikosti
trhu, ale myslím si, že Česká republika se musí
snažit, aby si tuto konkurenční výhodu udržela.

Jak toho ale dosáhnout?
Vývoj jde neúprosně kupředu a nároky 
na kvalitu a rychlost se neustále zvyšují,
zatímco náklady by měly v ideálním případě
klesat. To znamená, že výroba musí být
stále flexibilnější a efektivnější, čehož lze
dnes dosáhnout jedině digitalizací a pocho-
pením principů vize Průmyslu 4.0.
Neměli bychom však zaměňovat digitalizaci
s automatizací. To jsou dvě naprosto odlišné
záležitosti. Zatímco lidé někdy spatřují 
v automatizaci strašáka, který likviduje pra-
covní místa, digitalizace je způsob využívání
moderních technologií, jako jsou internet
nebo data a cloudy, k vzájemnému propo-
jování dodavatelů a zákazníků a zvýšení
produktivity bez ohrožení pracovních míst. 

»Musíte být inovativní, chcete-li zůstat 
na trhu. Zákazníci budou stále náročnější 
a méně loajální vůči stávajícím dodavatelům.
Průmysl tedy musí být maximálně flexibilní,
sledovat náklady a vysokou kvalitu.«

Wolfgang Weissler, 
ředitel divizí Digital Factory 
a Proces Industries and Drives
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Čtyři klíčové prvky 
pro digitální podnik

Digitalizace tak například může pomoci
vylepšit současná pracoviště, aby byla 
bezpečnější, ergonomičtější a efektivnější. 
Viz také obrázek Digitální podnik 
na straně 9.

Jak jsou vlastně vnímány české
výrobky ve světě?
Záleží na konkrétních případech. Například
v Indii jsou vozy značky ŠKODA považovány
za měřítko kvality, spolehlivosti a hospo-
dárnosti. Pokud tam řídíte vůz ŠKODA,
ukazujete tím sousedům, že jste úspěšní.
Plzeňský Prazdroj zná téměř každý na světě
– a prodává se dobře na pěti kontinentech.
U většiny dalších produktů mám však bohu-
žel pocit, že Česká republika je stále trochu
podceňována. Přitom české produkty jsou
absolutně rovnocenné s německými, někdy
dokonce ještě lepší. Žel ne všichni evropští
nebo globální zákazníci to tak vidí, ale mys-
lím si, že i toto vlastně představuje
obrovskou příležitost. Chce to jenom trochu
reklamy a více sebedůvěry.

V nedostatku sebedůvěry tedy 
spatřujete slabou stránku českého
průmyslu?
Ano, slabou stránkou českého průmyslu 
je podle mého názoru nedostatek odvahy

se prodat. Přitom však neexistuje vůbec
žádný důvod, proč by měl být český prů-
mysl nesmělý. A omlouvám se za ta slova,
ale myslím si, že trochu více sebevědomí 
a odvážných aktivit by bylo přínosem.
Český průmysl není v porovnání s jinými
evropskými zeměmi popelkou, je na zcela
stejné úrovni. Navíc má velmi dlouhou 
a úspěšnou historii na východních trzích,
kde je pověst českých produktů naprosto
nesporná. Bude samozřejmě třeba vyna-
ložit nějaké úsilí v boji o podíl na trhu v zá-
padních zemích, ale kvalita a spolehlivost
českých produktů rozhodně dávají naději
na úspěch. Výrobci ale musí být připraveni
za to bojovat. Kdy se například začne pro-
dávat Kofola v Německu nebo v USA?

Máte velké zkušenosti z mezinárod-
ního působení. V čem spatřujete

budoucnost průmyslu v globálním
kontextu?
To, jak bude průmysl v budoucnu vypadat,
definují spotřebitelé a jejich nároky. Nutno
ale přiznat, že nás v minulosti překvapily
věci, jejichž vstup na trh nikdo nečekal 
a nikdo nepředvídal. Vezměte si třeba první
mobilní telefony, jaká to v té době byla
revoluce, když jste najednou mohli volat
odkudkoliv, aniž by v okolí byla telefonní
budka. A podívejte se dnes, k čemu všemu
nám slouží. Volání je již jen jednou z mnoha
funkcí mobilního telefonu. Chci tím říct, že
do určité míry nedokážeme předpovědět,
co přijde. Vyrobit se dá prakticky cokoliv.
Problém je, že jako spotřebitelé nevíme, 
co budeme chtít zítra.
Jedna věc je ale jistá. Do světa průmyslu
vstoupí crowd computing, big data nebo
samoučící se systémy, které dnes znějí 
trochu jako sci-fi, ale jednou se stanou 
v průmyslu standardem. To nás jako prů-
myslového dodavatele také nutí být inova-
tivní a neustále hledat nová řešení a mož-
nosti. A neplatí to jen pro nás, platí to i pro
naše zákazníky a obecně pro celý průmysl.
Musíte být inovativní, chcete-li zůstat 
na trhu.Zákazníci budou každým dnem
stále náročnější, jejich rozhodování se bu-
de zrychlovat a myslím si, že také ztratí

trochu své loajality vůči stávajícím doda-
vatelům. Je tedy absolutně jasné, jaký 
z toho plyne důsledek pro průmysl. Musí
být maximálně flexibilní, sledovat náklady 
a vysokou kvalitu.

Měl jste již příležitost k osobním 
setkáním s českými zákazníky? 
Ano, na to si čas vždy rád udělám. Chci
vědět, co si zákazníci myslí, protože 
dokud to sám neuslyším, nemohu nic 
zlepšit. A samozřejmě chci také vědět, 
co dělá konkurence, a kdo by mohl 
být lepším zdrojem informací než naši
zákazníci? A protože jsem v neposlední
řadě inženýr, tak také rád sleduji, kde 
jsou naše produkty využívány, jaké stroje
automatizují a jaké produkty tyto stroje
vyrábějí. A někdy mě skutečně překvapí
nekonečná vynalézavost našich zákazníků, 

kteří přicházejí s inovativními koncepty 
a geniálními nápady, které uvádějí do praxe
na základě našich produktů a systémů.

Jak se vám daří propagovat 
v České republice myšlenku
Průmyslu 4.0?
Podařilo se nám vybudovat jedinečné
postavení na trhu. Díky našemu Digitálnímu
podniku jsme se vůči zákazníkům vyprofilo-
vali jako klíčový hráč a také jako důvěry-
hodná společnost, která pomůže našim
zákazníkům udělat první kroky směrem 
k Průmyslu 4.0 na velmi bezpečné půdě.
Jinými slovy, ukázali jsme našim zákazní-
kům, že když začnou o Průmyslu 4.0
přemýšlet – a já jsem pevně přesvědčen, že
dříve či později tak musí učinit – vyplatí se
jim udělat první kroky s partnerem, který
jim zaručí bezpečnost jejich investic. 
A Siemens takovým partnerem určitě je.

Co budou pro vaše divize hlavní
témata roku 2016?
Budou to určitě i nadále Průmysl 4.0 a digi-
talizace neboli Digitální podnik, jak to u nás
v divizi DF&PD nazýváme. Česká vláda sta-
novila měřítka a vytyčila směr a nyní bude
na nás, ale také na celém českém průmyslu,
aby se tyto myšlenky staly skutečností. Prů-

mysl 4.0 je iniciativou, díky níž se má stát
český průmysl více konkurenceschopný, ale
zcela jistě to není záležitost jen na rok 2016.
Je to běh na delší trať. Český průmysl se
však již bezesporu na tuto cestu brzy vydá 
a já považuji za svou povinnost naše zákaz-
níky na této cestě doprovázet.
Jsem si naprosto jistý, že do konce roku
2016 uvidíme první rozkvetlé květy 
Průmyslu 4.0, možná už budou zralé 
i první plody ke sklizni. Musíme jen zajistit,
aby se zbytek světa o těchto květech 
a ovoci dozvěděl, protože pak se také 
v průběhu let změní vnímání českého 
průmyslu a jeho produktů. Pokud budeme
v oblasti digitalizace a Průmyslu 4.0 v čele
mezi ostatními zeměmi, ať už evropskými
nebo dokonce celosvětově, svět pak bude
také jinak pohlížet na český průmysl a čes-
kou ekonomiku jako celek. 

»České produkty jsou absolutně rovnocenné 
s německými, někdy dokonce ještě lepší. Žel ne 
všichni evropští nebo globální zákazníci to tak vidí, 
ale myslím si, že i toto vlastně představuje obrovskou 
příležitost. Chce to jen trochu reklamy a sebedůvěry.«



Ve výrobní hale společnosti Fomas Group 
je horko a nelze to přičítat jen teplému 
středomořskému podnebí. Nacházíme 
se v provozu kovárny, kde se za tepla zpra-
covávají obrovské rozžhavené kusy železa 
a pomalu mění svůj tvar z neforemných
ingotů na konkrétní výkovky. K tomu,
aby ingot mohl změnit tvar, se však musí
ohřát v průmyslové ohřívací peci na tvářecí
teplotu. A protože Fomas Group je jeden
z největších světových zpracovatelů oceli,
jedna pec by rozhodně nestačila. V celém
areálu proto fungují více než tři desítky 
průmyslových ohřívacích pecí a pecí 
pro tepelné zpracování.
Nejnovějším přírůstkem je vozová ohřívací
pec, kterou zde čeští inženýři za pomoci
odborníků ze společnosti Siemens letos
v létě postavili. Jedná se o nejrozšířenější
druh průmyslové pece určené k ohřevu
pevné vsázky na teplotu potřebnou 

České průmyslové
pece dobývají svět
Italská společnost Fomas Group patří mezi přední světové dodavatele strojních součástí pro energetiku,
petrochemii a těžký průmysl. Ve výrobních halách ve svém domovském Osnagu vyrábí hřídele 
pro větrné elektrárny, tělesa kulových uzavíracích ventilů pro petrochemii a další komponenty. 
K zajištění této energeticky velice náročné výroby se používají průmyslové pece, které hrají v procesu
přeměny ingotu na výkovek a jeho následné tepelné zpracování důležitou úlohu. Generálním 
dodavatelem pecí pro tohoto významného italského zákazníka je již bezmála deset let česká firma 
E-Therm TZ z Klatov, která ve svých dodávkách používá komponenty společnosti Siemens.

k dalšímu mechanickému zpracování, 
jako je kování, lisování nebo válcování,
zkrátka tváření za tepla. Italský zákazník
tyto pece využívá k ohřevu ingotů, ze kte-
rých se vyrábějí součásti pro energetiku,
petrochemii a těžký průmysl.

Není vůz jako vůz
Základ pece tvoří kovový plášť s tepelně
izolační vyzdívkou, která je řešena s ohledem
na způsob provozu pece. Použité žáruvzdorné
a izolační materiály totiž musí mít vlastnosti
odpovídající vysokému tepelnému zatížení.
Instalovaná pec o rozměrech tři a půl metru
na výšku, pět a půl metru na šířku a deset 
a půl metru do hloubky má v bočních stěnách
dvacet čtyři plynových hořáků o celkovém
výkonu 8,6 MW. Ty dokážou prostor pece 
se vsázkou o hmotnosti až 400 tun ohřát 
na teplotu 1350 °C. Čelní stěnu pece tvoří
zdvihací desetitunové dveře zavěšené na

Pohon vrat i vozu
ohřívací pece 
je ovládán pomocí
frekvenčního
měniče Sinamics.
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řetězech, které se pohybují nahoru a dolů
pomocí kladek ve vodicích lištách 
na sloupech. Zvedací mechanizmus dveří 
je elektromechanický a je umístěn na horním
příčníku. Když dveře dojedou do spodní
polohy, jsou přitlačené kolmo k peci, čímž 
ji uzavřou. Ocelové ingoty určené k ohřevu
a dalšímu mechanickému zpracování se do
prostoru pece zavážejí na speciálním voze,
který se pohybuje po kolejích a zajíždí i se
vsázkou celý dovnitř. Vůz tak vlastně tvoří
vysouvací dno pece z teplotně izolačního
betonu, na kterém jsou umístěné kovové
trámce, na něž se vsázka pokládá.
„Výhodou vozové ohřívací pece, na rozdíl
od nístějové pece, kam se výkovky poklá-
dají přímo na pevnou podlahu, je snadná
přístupnost pro zakládání a vyjímání
vsázky,“ vysvětluje Jiří Lucák, elektroprojek-
tant společnosti E-Therm TZ. Vsázka se na vůz
většinou umisťuje pomocí mostového   

Ve výrobních halách Fomas Group funguje již deset průmyslových pecí české výroby.



Technologický 
partner pro každý 
krok výroby
Jednou z oblastí, kde má společnost Fomas Group, významný
zpracovatel železa, dominantní postavení na celosvětovém trhu,
je energetika. V italském závodě v Osnagu se vyrábějí
komponenty pro parní, plynové, vodní, geotermální, větrné 
i jaderné elektrárny. Mezi nejvýznamnější produkty patří hřídele.
Ty musí projít před expedicí zákazníkovi náročnou zkouškou. 
I pro tyto potřeby vyvinula společnost E-Therm TZ unikátní řešení.

Zařízení pro zkoušky tepelné stability 
rotorů parních turbín neboli zkráceně 
stabilizační pec se využívá pro simulaci 
provozních stavů turbínových rotorů. 
Cílem zkoušky je ověřit chování, konkrétně
změny radiálního házení obrobeného
výkovku nebo svařence turbinového rotoru
při tepelných stavech simulujících provozní
teploty rotoru v turbíně. V peci lze 
provádět také žíhání na odstranění vnitř-

ních pnutí u svařovaných rotorů.
Součástí stabilizační pece jsou čidla 
pro měření radiální házivosti neboli zakři-
vení rotorů. Tato čidla vznikla v konstrukční
kanceláři E-Therm TZ. Měření radiálního
házení se provádí v zadaných časových
intervalech s přesností ± 2 μm.
Zařízení umožňuje tepelně testovat 
jak kované, tak i svařované turbínové
rotory. Standardní teplota pro zkoušky

tepelné stability je přitom o 150 °C vyšší
než provozní teplota rotoru. Pro vysoko-
tlaké rotory proto bývá okolo 670 °C. 

Unikátní software vyhodnotí 
zakřivení
Současně s pecí vyvinuli odborníci 
ze skupiny E-Therm také originální 
metodiku vyhodnocení výsledků měření
radiálního házení a procesu tepelné 
stabilizace a vypracovali software 
pro automatické zhodnocení shody
výsledků s požadavky jednotlivých norem
uplatňovaných pro tento technologický
proces. Průběh testu je tak plně automa-
tizovaný a i jeho zdokumentování, včetně
zpracování certifikátu v konfiguraci 
a formátu zvoleném podle aplikovaných
standardů, probíhá bez zásahu člověka.
Pec má tvar sarkofágu, jehož obrys kopí-
ruje tvar hřídele, a je na elektrický ohřev.
Pec se pomocí elektrických článků zahřeje
na požadovanou teplotu, testovaná 
hřídel se připojí na pohon, roztočí 
se a následně se měří ovalita neboli kři-
vost hřídele a zjišťuje se, zda nedochází 
k nežádoucím deformacím. Touto 
zkouškou musí projít každá hřídel, která 
se ve Fomasu vyrobí. Momentálně zde 
fungují tyto unikátní stabilizační pece dvě.
I v těchto zařízeních jsou použity kompo-

nenty společnosti Siemens, a to řídicí
systémy, hlavní vypínače, pohony,
frekvenční měniče a spínací technika. 

jeřábu v hale, čímž odpadá nutnost použí-
vat další manipulační zařízení.
Pohon pojezdu vozu je také elektromecha-
nický a je uložen v šachtě pod kolejištěm
před pecí. Skládá se z elektromotoru s pře-
vodovou skříní, přičemž cévové kolo je nasa-
zeno přímo na výstupní hřídeli z převodovky.
„Pohon vozu je ovládán frekvenčním měni-
čem, který změnou otáček elektromotoru
reguluje rychlost pojezdu vozu v koncových
polohách, a umožňuje tak plynulý rozjezd 
i přesný dojezd,“ popisuje Jiří Lucák.

Měnič zajistí šetrný provoz
Pohon pojezdu vozu a pohon vrat dodala
pro novou ohřívací pec společnost Siemens.
Oba pohony jsou ovládány pomocí frek-
venčního měniče Sinamics, který reguluje
rychlost a plynulost provozu. „Nasazení
měniče pro pohon vrat je zajímavé tech-
nické řešení, které se většinou v podobných
aplikacích běžně nepoužívá,“ vysvětluje 
Jan Podrapský, technický poradce ze spo-
lečnosti Siemens. „Pro zákazníka má však
pohon s měničem frekvence výhodu v mož-
nosti regulování rychlosti otvírání a zavírání
vrat, protože dlouho otevřená vrata zname-
nají zbytečné tepelné ztráty,“ dodává
Podrapský. Také ohřátý výkovek musí být
z pece vyjmut co nejrychleji, aby mohl být
převezen do kovárny k dalšímu zpracování.
„Tato manipulace musí proběhnout maxi-
málně do několika minut,“ upřesňuje
technologické detaily Jiří Lucák.

Další nespornou výhodou nasazení měniče
frekvence je také plynulost rozjezdu 
a dojezdu vrat, která eliminuje rázy 
mechanické do mechaniky stroje i elektrické
do rozvodné sítě. Pomocí měniče je také
ovládán pojezd vozu a ventilátor spalova-
cího vzduchu v peci.
Z portfolia produktů společnosti Siemens 
je zde dále osazen rozváděč s řídicím systé-
mem Simatic a kompletní elektrovýzbroj
v podobě spínačů a jističů. Technologickou
část ohřevu pak kontroluje řídicí systém 
PLC Simatic S7-300. „Vzhledem k tomu, 
že ale tato řada produktů pomalu končí,
budeme už v dalších podobných aplikacích
nasazovat nový systém Simatic S7-1500,“
prozrazuje Jiří Lucák.
Pomyslnou třešničkou na dortu je pak barevný
ovládací dotykový panel, na kterém obsluha
pece ovládá a monitoruje celý teplotní cyklus
pece. Podle technologického postupu zpra-
cování vsázky obsluha nastaví na displeji
požadovaný proces a spustí jeho start. 
O další kroky se již stará řídicí systém sám. 

Siemens jako záruka kvality
Česká společnost E-Therm TZ spolupracuje
na dodávce průmyslových pecí s koncernem
Fomas Group bezmála deset let a za tu dobu
do Itálie dodala celou řadu výrobků použí-
vaných k tepelnému zpracování. Kromě
ohřívacích pecí klatovská firma dodala také
pece pro tepelné zpracování, speciální zaří-
zení na kalení povrchů hřídelí a stabilizační

1350 °C
Tak dokážou plynové hořáky 
rozehřát prostor pece.

Výkovky se na vůz umisťují pomocí mostového jeřábu v hale, 
čímž odpadá nutnost používat další manipulační zařízení.

Ve stabilizační peci se při teplotě až 670 °C simulují teplotní 
podmínky, jaké bude mít rotor v opravdové turbíně.

10 tun

pece, ve kterých se provádí simulace pro-
vozních stavů hřídelí v energetických
agregátech. K realizaci těchto technologic-
kých procesů jsou nasazovány komponenty
od společnosti Siemens, a to na výslovné
přání zákazníka. Kromě osvědčené kvality 
a spolehlivosti preferuje klient značku 
Siemens také z důvodu snadné dostupnosti
náhradních dílů na evropském trhu.
Životnost průmyslových ohřívacích pecí
bývá zpravidla deset až dvacet let, pak 
je většinou již nutná rekonstrukce, při které
se zachovává kovová konstrukce pece, nutná
obměna čeká vyzdívku, mechanické části 
a elektroinstalaci. Komponenty Siemens
jsou ve Fomasu na přání zákazníka dodávány
jak do nových, tak i repasovaných pecí.
E-Therm TZ však nedodává výrobky jen pro
český a italský trh, klatovské průmyslové
pece jsou pojmem i v dalších zemích
Evropy, jako je Německo, Francie, Švédsko,
Rusko, Polsko, Slovensko nebo Lotyšsko.
Také v těchto případech se uplatňují 
komponenty společnosti Siemens. 

Tolik váží vrata pece, která spouští 
i zdvihá pohon s frekvenčním 
měničem Sinamics.
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Výměna řídicích systémů 
v rekordním čase
Liberecká Magna Exteriors je výrobce plastových dílů pro automobilový průmysl. Dodává
komponenty pro známé světové automobilky, jako je MAN, Volkswagen, Daimler, Škoda Auto 
a další. Většina produkce závodu je řízena stylem „just-in-time“, což znamená vyrobit a dodat 
požadovaný díl zákazníkovi přesně v dohodnutém čase. Když nadešla chvíle na výměnu dosluhují-
cího řídicího systému lakovací linky L1 za nový, obrátil se provozovatel na servisní tým společnosti
Siemens, zda by se náročného úkolu ujal. Nejdůležitější bylo dodržet časový harmonogram a zajistit,
aby linka po opětovném spuštění okamžitě naplno fungovala a nedošlo ani k minutě prostoje.

Nárazníky, kryty prahů, lišty, mřížky a další
exteriérové vybavení vozidel musí z Liberce
dorazit na montáž do automobilek v přesně
stanoveném čase. Harmonogram výroby 
je propracovaný na minuty a veškeré 
procesy musí přesně navazovat. Skladové
zásoby se nedělají, co si zákazník objedná,
to se vyrobí a okamžitě expeduje pryč.
Zastavení výroby v jakémkoliv bodě tohoto

procesu by tak znamenalo nedodržení 
termínů a ohrožení zakázky.
„Všech těchto rizik si bylo vedení společ-
nosti Magna Exteriors v Liberci vědomo, 
a proto při poptávce retrofitu lakovací linky
L1 kladlo na dodržení předem stanove-
ných termínů zvláštní důraz,“ vysvětluje
závažnost situace Roman Sluka, projektový
manažer ze společnosti Siemens. 

„Provedení zakázky mělo být rozděleno 
do dvou etap, kdy v průběhu dvou 
celozávodních letních dovolených v roce
2015 a 2016 měly být postupně 
vyměněny dva stávající řídicí systémy 
Siemens Simatic S5-115U za dva nové
systémy Simatic S7-400,“ dodává Sluka.
Následovat měla migrace dat stávajícího
aplikačního softwaru na nový PLC 

tým servisního oddělení společnosti 
Siemens tedy nový systém naprogramoval
předem nanečisto a měsíc před zahájením
akce ho pak v průběhu jednoho víkendu 
na lakovací lince otestoval. „Tím získali
vývojáři i zákazník jistotu, že software 
bude v novém řídicím systému a v reálném
provozu fungovat,“ popisuje Roman Sluka 
a dodává: „Pak už nám zbývalo jen 
správně přepojit všechny dráty a zakázka
byla připravena k realizaci.“

O rok napřed
Rychlý a hladký průběh přípravných 
prací učinil brzy z pracovníků dodavatele 
i zákazníka jeden sehraný tým, což vedlo 
k upevnění vzájemné důvěry, že obtížná
zakázka dopadne dobře. Měsíc před 
zahájením celozávodní dovolené přišla 
tedy na řadu i otázka, zda by si odborníci 
ze Siemensu netroufli rovnou i na druhou
část retrofitu, která se měla podle 
původních plánů realizovat až za rok. 
Po zvážení všech možností se zákazník 
s dodavatelem dohodli, že ano. Vzhle-
dem k napjatému harmonogramu však
nebyl čas na testy předem a muselo 
se vše zvládnout na první pokus a načisto.
Vše naštěstí klaplo na výbornou.
Když nadešel den D a i poslední zaměstna-
nec odešel na zaslouženou dovolenou, 
byla linka odstavena z provozu a započaly
práce na generační výměně Simaticů.
Během čtyř dnů byly oba řídicí systémy
vyměněny a do konce prvního týdne i
odzkoušeny. V druhém týdnu pak proběhla
ještě výměna regulátorů, která původně
vůbec nebyla v této fázi zakázky plánována
a měla se také uskutečnit až za rok.
„Z rychlosti a kvality provedené práce
odborníků ze Siemensu jsme opravdu
nadšení. Díky jejich spolehlivosti, vysokému
nasazení a dobrým nápadům jsme ušetřili
rok čekání na nový řídicí systém a dodrže-
ním všech dohodnutých termínů jsme
neztratili ani minutu výrobního času,“ 
shrnuje úspěšnou spolupráci Jiří Václavík.
„Když přišli kolegové po dovolené v pondělí
ráno do práce a linka se spustila, vše fungo-
valo bez sebemenší chybičky,“ dodává. 

Čas na generační výměnu
Retrofit řídicího systému lakovny 
se v Magně Exteriors prováděl proto, 
že původní Simatic S5-115U byl již 
po šestnácti letech služby zastaralý. 
„Přestože sloužil celou dobu bez sebemen-
ších problémů a všechny díly byly původní,
přeci jen jeho věk již představoval do
budoucna riziko, těžko by se sháněly
náhradní díly i servisní podpora,“ vysvětluje
Jiří Václavík. Také zcela zaplněná kapacita
rozváděče již neumožňovala přidávat další
vstupy a výstupy pro nové periferie. 
Maximální kapacita starého systému 
byla 1700 I/O a byla beze zbytku využita. 
S novým řídicím systémem Simatic S7-400
získal zákazník navýšení kapacity tohoto
systému o třetinu a prodloužení životnosti
celé linky, což znamená i záruku spolehli-
vého provozu a výroby do budoucích let. 
To je velmi důležitý fakt, neboť Magna 
uzavírá se svými zákazníky smlouvy 
na dodávku dílů na několik let dopředu,
a jistota, že má k dispozici výrobní zařízení,
na které se může do budoucna spolehnout,
je velmi cenná.
Nový systém disponuje i mnohem větší
pamětí, což zákazník ihned po instalaci
ocenil například při zadávání nových 
parametrů při komunikaci s frekvenčními
měniči. Těch je v technologické části linky
celá řada a starý systém již neumožňoval
provádět v příkazech žádné úpravy. 
Možnost rozšiřování a otevřenost systému
tedy byla jedním z požadavků při zadávání
retrofitu. Nezanedbatelná je i rychlost
komunikace nového systému.
Řídicí systém Simatic S7-400 od společ-
nosti Siemens si navíc zákazník nevybral
náhodou. Stejný systém používá i na dal-
ších výrobních linkách ve svém závodě 
a je s ním spokojený. 

KONTAKT NA SERVISNÍ 
A ŠKOLICÍ STŘEDISKO SIEMENS

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

automat a výměna starých operátorských
panelů za dva barevné dotykové displeje
Siemens TP700 Comfort a KP400 Comfort.

Náročný úkol
Lakovací linka je rozdělena na část doprav-
níkovou a část technologickou. Dopravník
zajišťuje pohyb autodílů na závěsných
systémech zvaných „skidy“, kterých je 
na lince 280 a každý má délku dva metry. 
V technologické části linky je nasazeno 
20 lakovacích robotů, na lince také probíhá
sušení a další procesy. Linka je poměrně
rozsáhlá, rozkládá se na ploše 80x30 
metrů a prostupuje dvěma podlažími
výrobní haly. Obsahuje proto velké 
množství periferií, které představují 
celkem okolo 1700 vstupů a výstupů.
„Byli jsme si tohoto množství vědomi a měli
jsme z plánované výměny velký respekt,“
popisuje okolnosti vzniku spolupráce tech-
nik lakovacích linek L1 a L4 Jiří Václavík.
„Profesionální přístup a skvělý výsledek
práce realizačního týmu servisního oddě-
lení společnosti Siemens však brzy rozptýlil
všechny naše obavy,“ dodává Václavík.

Dovolená v lakovně
Čtrnáctidenní celozávodní letní dovolená 
je jediné období v roce, kdy mají výrobní
technologie v Magně Liberec nárok 
na odpočinek, jinak jedou pět dní v týdnu
nonstop a o víkendech se provádí potřebná
údržba. „V letošním roce jsme chtěli provést
výměnu dopravníkové části a v roce 2016
části technologické. O tom, že by se snad
obě etapy daly stihnout najednou, jsme
vůbec neuvažovali,“ přiznává Václavík.
Protože se v závodě Magna vyrábí již výše
popsaným způsobem „just-in-time“, 
musí stroje po zahájení výroby okamžitě
najet na plné obrátky a nikde není žádný
prostor pro ladění případných nedostatků 
a přerušování výroby. „Zakázka zkrátka
musela klapnout na sto procent, jinak 
by byl malér,“ dodává dnes již s úsměvem
Roman Sluka. 
Hledalo se proto řešení, jak celou zakázku
zabezpečit, aby se vše během celozávodní
čtrnáctidenní dovolené stihlo. Realizační

»Rychlostí a kvalitou provedené práce odborníků
ze Siemensu jsme opravdu nadšení.«
Jiří Václavík, Magna Exteriors
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Firma roku 2015
v Jihočeském kraji
Briklis, spol. s r.o., získala letos díky svým
dlouholetým úspěchům cenu Hospodářských
novin Firma roku 2015 v Jihočeském kraji, 
a postoupila tak mezi čtrnáct finalistů 
z celé České republiky. V době uzávěrky
našeho časopisu však ještě nebyly známy
výsledky celostátního kola soutěže.

I odpad je cennou surovinou
Co se vám vybaví, když se řekne briketa? Většinou asi dřevěné nebo uhelné výlisky, 
které se používají k topení. Brikety se však dají vyrobit i z mnoha jiných materiálů: 
papír, polyuretan, cigaretové dutinky, řepková sláma, ale i celá řada kovových třísek 
a brusných kalů, které vznikají jako odpad při obrábění kovů. A také využití briket 
je značně široké. Renomovaným výrobcem briketovacích lisů je jihočeská společnost 
Briklis, která do svých strojů používá komponenty značky Siemens.

Je libo briketu z vyřazených bankovek  
z České národní banky, ze sušené 
zeleniny nebo kovových třísek vzniklých
jako odpad při výrobě hodinových 
strojků nebo křídel Airbusů? Hydraulické
briketovací lisy od společnosti Briklis 
se využívají i tam, kde byste je opravdu
nečekali. Mechanicky stlačit do kompakt-
ního tvaru neboli briketovat se dá totiž
opravdu kdeco. Nejčastěji se s těmito lisy
můžeme setkat v dřevozpracujícím nebo
kovoobráběcím průmyslu.

Řešení pro ekologické vytápění
Nejjednodušší je výroba briket ze suchého
dřevěného odpadu z truhláren, dalšími

vhodnými surovinami jsou piliny a štěpka 
z dřevařské nebo lesní výroby a drcené
dřevo z komunálních skládek. Tyto mate-
riály je však nutné vysušit na osmi 
až patnáctiprocentní vlhkost, k čemuž 
lze využít bubnovou sušárnu pilin taktéž 
z produkce společnosti Briklis. 
Brikety z jiných přírodních materiálů 
slouží buď také pro spalování nebo 
pro zmenšení objemu při skládkování 
a přepravě. Toho s oblibou využívají
zejména producenti odpadu z objemného
polystyrenu a polyuretanu, neboť 
ve slisované podobě zabírá jen zlomek 
původního objemu a dá se snáze 
transportovat do továren k další recyklaci.

Recyklovaný hliník šetří peníze 
i životní prostředí
„Nejefektivnější využití naleznou briketo-
vací lisy v automobilovém průmyslu, kde 
se zpracovává hliník, jehož získávání 
z původních zdrojů je ekologicky i energe-
ticky velmi náročné. Recyklace hliníkových
třísek však dokáže vrátit zpátky do života
překvapivě velké množství materiálu,“ 
poukazuje na ekologické aspekty briketo-
vání hliníku spolumajitel a jednatel společ-
nosti Briklis Miroslav Šmejkal. Kromě opě-
tovného získání samotné vstupní suroviny
však briketování nabízí ještě další možnost
recyklace, a to řezných kapalin, které se
používají při obrábění. Tyto speciální prů-

Lisy pro malé i velké provozy
Spektrum vyráběných lisů z produkce 
firmy Briklis je široké. V nabídce jsou malé 
a jednoduché lisy na dřevěný odpad,
vhodné pro malé truhlářské dílny s jedno-
směnným provozem a pro ruční plnění
materiálu. Dále jsou zde střední univer-
zální lisy, které lze připojit na odsávací
zařízení a na kterých lze slisovat široký 
sortiment materiálů. A konečně Briklis
nabízí i velké profesionální lisy na ko-
merční výrobu hranatých briket.
Pokud jde o hydraulické briketovací lisy 
pro třísky z obráběných kovů, jsou zákazní-
kům k dispozici tři typy strojů, které se liší
výkonem a způsobem zpracování třísek 
v lisovací komoře. Každý z lisů lze dále
doplnit o řadu volitelného příslušenství,
jako jsou násypky a zásobníky, záchytné
vany s čerpadly, výklopná zařízení pro 
kontejnery s třískami, drtiče špon, třídiče
materiálu nevhodného pro briketování,
dopravníky, oplocení a další.

Hladký chod řídí Simatic S7-1200
Lisy na výrobu dřevěných i kovových briket
jsou konstruovány tak, aby se na nich dalo
bez problémů lisovat více druhů materiálů.
Například kovoobráběcí centra produkují
třísky z různých typů kovů od hliníku přes
měď až po ocel v závislosti na obráběných
výrobcích. Kromě třísek a špon však tvoří
odpad z obrábění také prach a brusné kaly. 
Snadné seřízení a přeprogramování stroje
podle jeho aktuálního využití umožňuje
právě nasazený řídicí systém od společnosti
Siemens. Jednoduchým úkonem tak 
obsluha lisu může měnit režim z briketo-
vání hliníkových třísek na ocelové třísky
nebo brusné kaly. Výsledkem vždy bude
kompaktní briketa vyrobená při optimál-
ních podmínkách.
Do všech typů lisů na kovy je dnes 
nasazován řídicí systém Simatic S7-1200 
a z produkce společnosti Siemens je i kom-
pletní osazení rozvaděčů, elektromotory 
a dotykové ovládací panely. „Většina našich
lisů na kovové brikety míří do zahraničí, 
kde komponenty značky Siemens zákazníci
dobře znají,“ vysvětluje volbu dodavatele
Václav Čabelka, spolumajitel firmy Briklis
a ředitel zodpovědný za nákup.

„Naše stroje dodáváme většinou zákazní-
kům na míru,“ doplňuje Jana Šmejkalová,
marketingová manažerka společnosti Brik-
lis. „Samozřejmostí jsou zkoušky materiálu,
který hodlá zákazník na lisu zpracovávat.
V našich výrobních halách v Malšicích 
u Tábora máme k dispozici několik kom-
pletních lisů právě pro tyto zkoušky.
Zákazník tak na vlastní oči ještě před 
zakoupením stroje vidí, zda výsledné bri-
kety odpovídají jeho představám, a pokud
ne, hledáme řešení, jak ideálního výsledku
dosáhnout,“ vysvětluje Jana Šmejkalová. 

Nejnovějším a nejkomplexněji vybaveným
pracovištěm s hydraulickým lisem iSwarf 
na hliníkové brikety je linka, kterou letos
společnost Briklis dodala zákazníkovi z oboru
automotive v Číně. Briketovací lis má příkon
18 kW a dokáže vyprodukovat 300 kg briket
za hodinu. Protože však zákazník požadoval
dvojnásobný výkon, jsou v lince zapojeny
lisy dva, které společně slisují zákazníkem
požadované množství. 

myslové oleje nebo emulze se totiž lisová-
ním kovových třísek při vysokém tlaku ze
zbylého materiálu velmi efektivně vytlačí.
Zachycené kapaliny se sbírají do speciálních
nádob a po vyčištění se mohou v obrábě-
cím procesu znovu použít. 
Kovová briketa je pro opětovné použití 
v metalurgickém průmyslu také mnohem
lépe využitelná než samotné třísky. 
Není kontaminována řeznými kapalinami
a je těžká. Při vsázce do tavicí pece proto
mnohem snáze propadne dolů a roztaví se.
Samotné kovové třísky jsou oproti tomu
lehké a mají velký povrch, takže jich 
až patnáct procent shoří dříve, než 
se stačí roztavit. A to znamená při recyklaci
materiálu zbytečně velké ztráty.

3200 lisů
Briklis vyrobil za 25 let působení na trhu
3200 lisů na dřevo. Kdyby se sečetlo množ-
ství briket, které jsou lisy schopny vyrobit
za rok, a převedla se jejich výhřevnost 
při spalování na kilowatthodiny, dojdeme
ke srovnatelné hodnotě s produkcí elektrické
energie v jaderné elektrárně Temelín.

97 %
Tolik energie lze ušetřit
při výrobě hliníku 
ze šrotu oproti prvotnímu
získávání z rudy.

Nejvýkonnější briketovací linku, 
která za hodinu vyrobí 600 kg 
hliníkových briket, dodala letos 
společnost Briklis do Číny.

Brikety se dají lisovat z nejrůznějších
odpadů vzniklých obráběním kovů.



Tomáš Štěrba se svým pětiosým CNC strojem DMG 
a systémem Sinumerik 840D 
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Hledání dokonalého tvaru

Vášeň jménem autocross

V automobilovém průmyslu se pořád něco děje. Brány automobilek denně opouštějí nové vozy,
které se snaží přilákat zájemce neustálými úpravami a vylepšenými funkcemi i vzhledem. 
Než však nová série vozů sjede z výrobní linky, musí se připravit prototyp a k jeho úplnému 
vyladění vede dlouhá cesta. Renomovaným pomocníkem při hledání dokonalých tvarů je rodinná
firma CNC Kovoform ze Zdobína v Podkrkonoší.

Postavit závodní speciál dá pořádnou práci. A vyjet s ním na autocrossovou trať s dalšími 
vozy po boku zase notnou dávku odvahy. A přílivu adrenalinu s touhou zvítězit. Své o tom 
ví čtyřnásobný Mistr České republiky a trojnásobný Mistr Evropy v autocrossu Václav Fejfar.

Prototyp auta, které bude jednou brázdit
české i evropské dálnice, začíná v hlavě
designéra. Tuto vizi musí přenést na papír 
a předat programátorům a obráběčům, kteří
ji přemění v realitu – vyrobí jednotlivé díly.
Prvotní makety disků kol nebo světlometů
přitom nejsou z kovu nebo plastu jako 
u skutečného auta. Pro designérovu před-
stavu se vyrábí ze speciální dřevěné hmoty,
která se dobře obrábí, není drahá a dá se
opatřit libovolnou povrchovou úpravou.
V případě, že designér není s prvním mode-
lem spokojen, návrh se dále upravuje až
k naprosté dokonalosti.
Po schválení makety přichází na řadu výro-
ba pár kusů každého dílu pro první prototyp
nového vozu. V dílně firmy CNC Kovoform
se vyrábějí kovové formy, do kterých 
se budou lisovat plastové díly, prototypy
disků kol, A, B, C a D sloupky, imitace světel
a mnoho dalších „kusů“ automobilu. „Děláme
exteriérové i interiérové záležitosti, třeba 
i rádia nebo ventilaci. V podstatě vše, 

co rozměrově dostaneme do stroje,“ vysvět-
luje majitel firmy Tomáš Štěrba.

Když CNC, tak Sinumerik
Ve výrobní hale ve Zdobíně pracovalo ještě
před pár týdny šestnáct zaměstnanců na třech
strojích na tři směny. „Jeli jsme na sto pro-
cent, abychom všechny zakázky zvládli včas,“
říká Tomáš Štěrba. Sám však s touto situací
nebyl spokojený, a tak objednal dodání
čtvrtého a posléze i pátého obráběcího cen-
tra, které by umožnilo zaměstnancům chodit
do práce jen na ranní a odpolední směny.
„Dobří pracovníci se těžko shánějí, takže jsem
jim chtěl vytvořit takové podmínky, ve kte-
rých já sám chci pracovat,“ konstatuje Štěrba.
Ve společnosti CNC Kovoform však nepot-
káte jen obráběče. Kvůli tvarové náročnosti
obráběných dílů zde pracuje také tým čtyř
programátorů, kteří vytvářejí programy 
pro CNC frézy. K dispozici mají tři licence
pro CAD a CAM: Solid Works pro konstrukci
a HSM Works a SURF CAM.

V dílně se pak vyrábí na pětiosém stroji
DMG Mori s ovládacím systémem Sinumerik
840D Solution Line, na tříosém stroji
Dugard 1000 se systémem Sinumerik 828D
a na dvou tříosých CNC frézách.
Nový pětiosý CNC stroj, jehož dodání se
očekává v průběhu letošního roku, bude
rozměrově největší ze všech strojů ve firmě
a může v případě potřeby vyrábět i zakázky,
které se běžně dělají na tříosé fréze – díky
svým rozměrům totiž nový stroj zvládne 
i velké desky. Operační systém bude opět
Sinumerik 840D od společnosti Siemens. 
Na tomto operačním systému zákazník 
oceňuje především jeho spolehlivost 
a intuitivní ovládání. „Důležitým faktem 
při rozhodování byla také flexibilita a ochota
servisního týmu Siemens pod vedením
pana Davida Suchého. Nalezli jsme v něm
opravdového partnera, na kterého se
můžeme vždy stoprocentně spolehnout,“
chválí dodavatele Tomáš Štěrba.

Tvary musí být zajímavé
A jak se k práci pro renomované tuzemské 
i světové automobilky vlastně dostal? „Nikdy
jsem netoužil dělat sériovou výrobu, protože
jsem se nechtěl hádat se zákazníky o halíře,“
říká Tomáš Štěrba, sám zkušený a vyhledá-
vaný programátor CNC strojů. „Chtěl jsem
se orientovat na zakázkovou výrobu a pro-
totypy nebo malé série. Lákaly mě složité díly,
na které si třeba jiní obráběči netroufli. A od
toho se odvinula i naše postupná profilace
firmy jako spolehlivého výrobce unikátních
dílů pro automobilový průmysl, ve kterém
jsou přece jen tvary hodně složité a zajímavé.“
Automobilový průmysl má pro firmu CNC
Kovoform i výhodu určité stability a záruky
práce do budoucna. Nové modely aut
budou přicházet pořád a vývoj jde navíc
čím dál tím rychleji. „A protože nás neza-
jímá vyrobené množství, ale kvalita
každého jediného kusu, který dodáváme,
celkový objem produkce automobilek nás
neovlivňuje,“ vysvětluje Štěrba.
Jedním ze zákazníků firmy CNC Kovoform 
je i autocrossový závodník Václav Fejfar,
který má nedaleko Zdobína své vlastní
autodílny a tréninkové zázemí. 

Každý závodní speciál, který Václav Fejfar
a jeho tým mechaniků ze stáje Fejfar Racing
doposud postavil, se skládá z celé řady ori-
ginálních a také homologovaných kompo-
nentů. Výrobu podstatné části dílů si je
Fejfar Racing schopen samostatně zajistit
v rámci vlastní produkce a know-how ve
své dílně. Ze sériového vozu se od automo-
bilky kupuje pouze skelet, který se pak dále
zástavbově upravuje. Vždy se tedy tvoří
úplně nový závodní speciál. 
„Nejsme na to ale sami,“ vysvětluje Václav
Fejfar. „Pomáhá nám firma AV Engineering,
která navrhuje podvozek, rozložení vah
nebo třeba kinematiku náprav. To je velmi

cenná pomoc, protože podvozek předsta-
vuje srdce celého auta,“ dodává. Motor
vyrábí v Holandsku pan Mike Callaghan,
který již vyprodukoval nesčetně kvalitních
motorů jak pro evropskou autocrossovou 
i rallyecrossovou špičku. „Zbytek auta od
diferenciálu přes převodovku až po nápravy
si pak vyrábíme sami tady u nás v dílnách.
Občas se ale vyskytne součástka, která
vyžaduje tak precizní a přesné obrábění, na
které nejsme dostatečně strojově vybaveni,
a tak spolupracujeme s dalšími odborníky
v oboru, jako je Tomáš Štěrba a jeho CNC
Kovoform,“ dodává podrobnosti Fejfar.

Do nové sezony s novým 
závodním speciálem
V současné chvíli Václav Fejfar staví úplně
nový závodní speciál na autocrossovou zá-
vodní sezónu 2016. Jeho současný závodní
speciál Škoda Fabia II totiž utržil pořádnou
ránu při těžké havárii ve francouzském
Saint Georges na Evropském šampionátu.
Václav Fejfar při ní utrpěl vážné zranění 
a musel předčasně ukončit velice slibně
rozjetou sezónu. „Všechno zlé je ale pro něco
dobré, automobilka Škoda Auto mezitím
vyjela s novou řadou Fabií 3, která je pro nás
technicky výhodnější než předchozí modely,“
konstatuje dnes již smířeně Václav Fejfar.
„Trojková Fabie je pro autocrossové účely

zástavbově výhodnější. Do konce dubna
bychom chtěli auto dokončit a připravit 
na testování, aby bylo včas připravené 
na novou sezónu,“ vysvětluje. Nový model
má pod kapotou 600 koní a 850 krouticího
momentu.

Sport pro opravdové chlapy
Autocross je sport pro milovníky adrenalinu.
Terény, na kterých se podniky jezdí, jsou
opravdu extrémní. Na rovinkách se jezdí
rychlostí okolo 200 km za hodinu, nutno
však podotknout, že po nezpevněném 
povrchu s výmoly. Divácky atraktivní a také
jezdeckou perličkou jsou skoky. „U nás asi
nejtěžší trať je v Přerově, kde je převýšení
kolem 30 metrů a terén je velmi záludný.
Sám jsem tam jednou s autem letěl 47 metrů,
než jsem dopadl zpátky na zem,“ směje se
závodník.
Je tedy jasné, že v takovýchto podmínkách
musí být každý závodní speciál více než sto-
procentní. A zdaleka nejde jen o výkon vozu.
„Tím víc nás hřeje každé vítězství, ať už naše-
ho týmu nebo auta, které jsme postavili pro
někoho jiného. Kvalitu člověk nejlépe posoudí
v mezinárodní konkurenci. A když vidím, jak
naše závodní speciály z malé domácí dílny
v Lužanech u Jičína válcují speciály renomo-
vaných světových značek, tak mám radost
jako malý kluk,“ usmívá se Václav Fejfar. 



Novinky v systémech Sinamics

Vyšší výkon průmyslových 
topných systémů

Širší spektrum aplikací 
Společnost Siemens rozšířila základní provedení servopohonu,
který obsahuje měnič Sinamics V90 a servomotor 
Simotics S-1FL6, o 230V měniče a motory s kroutícím momen-
tem a nižším momentem setrvačnosti. Díky různým velikostem 
měničů a výškám hřídele lze tak nyní systém použít v celé 
řadě aplikací, kde to doposud nebylo možné. Systém je také 

nově možné spojit s řídicím systémem vyšší úrovně prostřed-
nictvím komunikace Modbus/USS.Kromě populární 400V verze 
s vyšším momentem setrvačnosti („High Inertia“/HI) jsou nyní 
součástí základního servosystému i 230V měniče a motory 
s menší osovou výškou a nižším momentem setrvačnosti 
(„Low Inertia”/LI). 
Díky nabídce celkem osmi velikostí měničů a sedmi různých 
osových výšek s výkonem od 0,05 do 7,0 kW je systém vhodný 
pro jednofázové a třífázové sítě. Vzhledem k nižšímu momentu
setrvačnosti je tak možné efektivně a úsporně realizovat celou 
řadu úkolů souvisejících s řízením pohybu. Pozornost je soustře-
děna především na dynamický pohyb například při polohování,
dopravě a navíjení či odvíjení v mnoha různých aplikacích.
Náklady uživatelů na provoz stroje dále snižuje řada zabudo-
vaných funkcí a kvalitní řízení rychlosti a točivého momentu. 
Součástí standardního vybavení se stal brzdný rezistor 
pro zlepšení dynamického výkonu. Servoměnič dále zajistí 
vysokou přesnost rychlého polohování a nízké zvlnění rychlosti.
Dosažení vyššího výkonu podporuje rovněž optimálně zkoordino-
vaná kombinace motoru a měniče v rámci Integrovaného 
systému pohonů (IDS). 
Výhodou systému Sinamics V90 je také jeho jednoduché 
ovládání a nastavování. Polakované elektronické moduly 
systému Sinamics V90 a stupeň krytí IP65 pro motor 
Simotics S-1FL6 zajišťují mimořádnou odolnost systému. 

Systémy pro řízení topných procesů nachá-
zejí uplatnění v řadě oborů a aplikací,
například při vysoušení nátěrů a potaho-
vých hmot, při tvarování plastů a lehčených
stavebních materiálů nebo při svařování
plastů a vytlačování na chladicí válec. 

Společnost Siemens nyní představuje nové
systémy Siplus HCS, které pomohou provo-
zovatelům výrobních závodů snížit
spotřebu energie díky snazšímu a energe-
ticky účinnému uvedení topného tělesa do
chodu a odstranění proudových špiček v síti.

Společnost Siemens výrazně zvýšila
výstupní výkon a hustotu energie 
modulárních systémů pro řízení 
přepínání a soustav emitorů tepla 
a topných těles Siplus HCS. Systém Siplus
HCS4200 pro sítě s napětím 230/277 V 
je nyní v nabídce s až 384 výstupy, 
což je dvakrát větší počet než dříve. 
Může tak řídit i velice rozsáhlé soustavy
emitorů tepla v těch nejmenších 
prostorech. Zvýšil se i výstupní výkon
modulu POM Midrange, a to více 
než dvojnásobně - z 1,47 na 3,68 kW 
na topné těleso s napětím 230 V. 
Modul POM je ale vhodný i pro systémy 
s napětím 277 V.
Systém Siplus HCS4300 pro sítě 
s napětím 400/480 V, s maximálním 
výkonem 7,6 kW na výstup a s až 216
výstupy nyní dokáže řídit čtyřikrát více 
topných těles než dříve. Vyšší hustota 
energie systému zajišťuje také flexi-
bilnější modifikaci, která bude lépe 
vyhovovat daným aplikacím.
Systémy pro řízení topných procesů 
byly rovněž vybaveny funkcí pozvolného
rozběhu pro řízení emitorů s extrémně
vysokým zapínacím proudem, který 
je až dvacetkrát vyšší než jmenovitý
proud. Pomocí inženýrského prostředí 
TIA Portal (Totally Integrated Automation) 
a komunikace Profinet/Profibus 
je možné systém snadno integrovat 
do automatizační sítě. 
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Produkty Produkty

Další novinkou z oblasti procesní instru-
mentace společnosti Siemens je bez-
kontaktní ultrazvukový snímač hladiny 
Sitrans LU150 s rozsahem až do pěti 
metrů (16 stop). Toto zařízení obsahuje 
snímač a elektroniku v jednom kom-
paktním přístroji a může být použito 
ke kontinuálnímu měření hladiny kapalin 
a kalů v otevřených nebo uzavřených 
nádobách. Sitrans LU150 má certifikaci IP 68, je vybaven 
robustním, plně zapouzdřeným PDVF snímačem, který 
je odolný vůči korozi, chemikáliím i případnému nárazu. 
Toto zařízení je určeno zejména k použití ve vodním a odpa-
dovém hospodářství.
Sitrans LU150 lze rychle a snadno nainstalovat pomocí 
pouhých dvou připojovacích kabelů. Dvoutlačítkové rozhraní 
umožňuje snadnou konfiguraci a jednoduché použití. Paten-
tovaná technologie Sonic Intelligence, zpracovávající signál, 
provádí spolehlivé vyhodnocení měření a rozlišuje například 
mezi skutečnou hladinou materiálu a falešnými odezvami. 

Společnost Siemens nově představila dva 
ultrazvukové přístroje pro měření hladiny 
MultiRanger 200 a HydroRanger 200. Přístroje
nabízejí rychlejší uvedení do provozu a snadné
nastavení. Oba mají vylepšené HMI (Human
machine interface) a grafický Quick Start
Wizard (rychlý průvodce základním nastavením)
i přepracovaný kryt s demontovatelnými svor-
kovnicemi. Přístroje navíc poskytují širokou řadu
možností nastavení komunikace včetně rozhraní Profibus DPV1.
MultiRanger 200 a HydroRanger 200 se používají v mnoha 
průmyslových odvětvích od monitorování čisté i odpadní vody 
prostřednictvím čerpacích stanic nebo otevřených kanálů přes
řízení zásob chemikálií nebo tekutin až po vykládání z nákladních
automobilů. Přístroje umožňují vysoce výkonné měření hladiny, 
průtoku, diferenční hladiny a konverze objemu s dodatečnými
alarmy a řídicí funkcí čerpadla. MultiRanger 200 a HydroRanger
200 poskytují opakovatelné, rychlé a spolehlivé měření. Patento-
vaná technologie zpracování signálu Sonic Intelligence navíc
rozlišuje mezi skutečnými a falešnými odezvami.  

Vylepšené přístroje 
pro měření hladiny

Nový ultrazvukový
snímač

Integrovaná bezpečnostní funkce „Safe Torque Off“ (STO) 
zabraňuje neočekávanému roztočení motoru, a zvyšuje tak 
bezpečnost stroje i obsluhy.

Pro náročné aplikace
Společnost Siemens rovněž rozšířila svoji už tak rozsáhlou 
nabídku pohonů pro servo aplikace o převodový servomotor 
Simotics S-1FG1, který je optimálně seřízen pro provoz s měniči
Sinamics S120. Kompletní integrace celého systému v rámci 
koncepce Plně integrované automatizace (Totally Integrated 
Automation – TIA) zjednodušuje jeho konfiguraci a uvedení 
do provozu. Tento systém servopohonů společnosti Siemens 
je vhodný pro celou řadu aplikací, například pro tiskařské 
a balicí stroje, dopravníkové systémy, stroje pro skladování 
a vyhledávání zboží nebo dávkovací čerpadla. Mezi přednosti 
kompaktního převodového servomotoru Simotics S-1FG1 patří 
jeho vysoká účinnost a nízké torzní vibrace pro dosažení 
přesných a dynamických sekvencí pohybu. Motor Simotics S-1FG1
je k dispozici v těchto provedeních: čelní převodovka se šikmým
ozubením, s paralelním hřídelem, kuželovým soukolím 
a spirálovým šnekovým soukolím s až 25 převody podle druhu 
a rozměru soukolí. Spirálové ozubení zajišťuje velice tichý 
provoz kol převodovky a snižuje celkovou hlučnost. 
Vzhledem k integrovaným funkcím a rozšiřitelnému počtu 
os je měničový systém Sinamics S120 vhodný pro nespočet 
aplikací pro řízení pohybu (Motion Control). Měnič je k dispozici 
ve čtyřech různých provedeních: blocksize, booksize, jako 
vestavná  „šasi“ nebo skříňová jednotka. Motorové moduly s až troj-
násobnou schopností přetížení a možností integrace připojovacího
systému motoru do motorového modulu šetří prostor v ovládací
skříni, a to na výšku i na šířku. Nový způsob připojení umožňuje
rychlou, snadnou a spolehlivou montáž a elektroinstalaci. 
Zvýšenou odolnost systému zajistí rovněž optimalizovaná
konstrukce ochranného krytu a vylepšené tepelné oddělení 
výkonových polovodičů od řídicí elektroniky. 

Systémy Siplus pomáhají snížit spotřebu energie topných těles.

Měnič frekvence Sinamics V90 je nyní k dispozici 
i v provedení 230 V.

Kompaktní převodový servomotor Simotics S-1FG1 s měničem
Sinamics S120



systémovým okruhům, jako jsou testovací,
ohřívací, materiálové nebo uzavírací
okruhy. I toto bylo po úpravách realizováno
automatizovaným a bezchybným impor-
tem. „Siemens překonal své smluvní
závazky,“ oceňuje spolupráci Gerdemann.
„Slíbili nám, že importování jedné jednotky
P&ID bude trvat 15 minut. Dnes, v závislosti
na velikosti schémat, to trvá šest až osm
minut! Z hlediska automatizovaného 
přesunu dat jsme byli příjemně překvapeni.
Místo slibovaných 80 procent jsme 
na více než 95 procentech.“

Konzistentní, včasný a efektivní
Jakmile se softwarový systém osvědčil 
v pilotním projektu, byl brzy zaveden 
i v ostatních závodech INEOS v Kolíně nad
Rýnem. A výsledek byl ohromující. „Včasná,
konzistentní data jsou důležitým základem
pro údržbu našeho systému. Dosud se však
tento cíl dařilo v našich pracovních postu-
pech realizovat pouze částečně. Změny

byly původně prováděny čistě graficky 
v jednotkách P&ID, poté následovala papí-
rová verze. Následně byla data zadána 
do PDS 2D a částečně propojena s daty 
ze systému SAP, jinými slovy obdařena
inteligencí,“ popisuje předchozí praxi Ralf
von Weppen. Tyto mezikroky mohly být 
po zavedení systému Comos vynechány.
Plánování, grafickou implementaci a práci 
v databázi může nyní vykonávat jeden
zaměstnanec s využitím jediného softwaro-
vého balíčku. „Pointa je v tom, že nyní
máme jedno rozhraní, čímž jsme minimali-
zovali možné zdroje chyb. To znamená, 
že naše procesy jsou efektivnější, kvalita
našich dat se zlepšila a jednotky P&ID jsou
aktuálnější než dosud,“ vysvětluje Weppen.
Comos bude nyní zaveden v celém areálu
závodu, každá obchodní jednotka společ-
nosti INEOS se však může nezávisle
rozhodnout, jak bude nový konstrukční
software používat. Guido Gerdemann je 
ale o jeho výhodách přesvědčen již nyní: 

„S Comosem máme rozhodně více mož-
ností než dřív a zároveň jsme zvýšili
efektivitu. V budoucnosti budeme moci
přiřadit komponentům našich závodů 
mnohem více atributů. Přestože máme tato
data k dispozici již dnes, jsou rozptýlena 
v různých systémech,“ vysvětluje svůj názor
projektový vedoucí. 
V Kolíně nad Rýnem však uvažují ještě dál.
„Potenciál pro další moduly Comos je
zřejmý. Myslíme si, že nám pomohou pra-
covat ještě efektivněji,“ vysvětluje Weppen.
„Změny závodu lze v systému Comos skvěle
mapovat pomocí modelu pracovní úrovně,
v němž jsou přítomny všechny objekty 
a systémové okruhy. Tím je podpořeno 
plánování testů a údržby, založené na zna-
lostech,“ dodává.
Dalším krokem je postupná přeměna
celého areálu na jednotky Comos P&ID 
a využívání výhod plynoucích z další 
optimalizace procesů, vyšší kvality dat 
a vyšší spolehlivosti.
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Ze zahraničí Ze zahraničí

V petrochemickém závodě INEOS v Kolíně
nad Rýnem se z ropy a butanu vyrábí široké
spektrum rozmanitých polotovarů pro che-
mický průmysl. Tyto dvě hlavní výchozí
suroviny slouží jako základní stavební prvky
pro výrobu plastů a vláken, ředidel, čisticích
prostředků, laků, průmyslových hnojiv 
a pesticidů, stejně jako kosmetických 
a farmaceutických přípravků. V minulosti
byla zásadní schémata produktovodů a pří-
strojového vybavení (P&ID), potřebná pro
jejich konstrukci a trvalý provoz, vytvářena
pomocí systému PDS (Plant Design System)
2D od společnosti Intergraph a řízena 
v úzké spolupráci s platformami SAP 
a Documentum. Když se začaly objevovat
problémy s výkonem a uchovávání dat 
v relačních databázích se stalo přežitkem,
došel provozovatel k závěru, že je nezbytné
zavést moderní systém CAD/CAE.

Konkurz na dodavatele
Centrální koordinační komise společnosti
INEOS při hledání nových řešení nejprve
stanovila závazné specifikace, na jejichž
základě pak provedla analýzu trhu. 
Bylo vybráno devět vhodných systémů
splňujících stanovené požadavky 
a po prvních prezentacích postoupili 
do finále tři ze sedmi dodavatelů. Ti pak
dostali příležitost prezentovat svá řešení 

ve skutečném závodě. Výběrové řízení
vyhrál systém Comos, koncept komplex-
ního softwarového řešení pro efektivní
konstrukci a provozování závodu od společ-
nosti Siemens, protože dokonale splňoval
stanovené zadání. 
„Potřebujeme velmi efektivní pracovní
postupy v oblastech plánování, údržby,
úprav a řízení provozu našich závodů,“
vysvětluje Guido Gerdemann, projektový
vedoucí centrálního technického oddělení
ve společnosti INEOS v Kolíně nad Rýnem.
„Nový konstrukční nástroj proto musel 
být dokonale integrován do našeho způ-
sobu práce a umožnit zvýšení efektivity.
Siemens se v prvním bodě soutěže odlišil
velmi pozitivně.“ Kromě mapování pracov-
ních postupů, včetně přehledu pro tuto
společnost specifického technického 
vybavení, tzv. funkčních pozic a systémo-
vých okruhů, se Comos osvědčil jako 
velmi vhodné řešení také z hlediska obou
rozhraní s nástroji SAP a Documentum.
Tento konstrukční nástroj navíc získal
vysoká hodnocení v oblasti automatizova-
ných přesunů stávajících dat.

Pilotní projekt překonal očekávání
První závod pro INEOS byl v Kolíně nad
Rýnem vybudován v září 2014. „S pouhý-
mi 50 jednotkami P&ID jsme se rozhodli, 

že uskutečníme snadno řiditelný pilotní
projekt v malém rozsahu. Chtěli jsme rychle
získat zkušenosti a poznatky, které bychom
mohli využít ve větších závodech,“ vysvětluje
Ralf von Weppen, vedoucí úseku údržby 
a člen kontrolní komise ve společnosti
INEOS v Kolíně nad Rýnem, a pokračuje:
„Zjistili jsme, že by bylo možné adaptovat
pro náš způsob práce a uvažování řešení
společnosti Siemens.“ 
Comos poskytl nástroj pro převod a přesun
dat ze systému PDS 2D, takže jeho pro-
střednictvím mohly být stávající jednotky
P&ID automaticky importovány do jednotek
P&ID v systému Comos. Tento standardní
postup však musel být pro chemickou 
společnost v Kolíně nad Rýnem ještě 
doplněn správnou integrací objektů do 
tzv. technických pozic. 
Kompletní technické vybavení je strukturo-
váno ve čtyřech úrovních: závod, zařízení
nebo produktovod, prostor zařízení 
(úsek potrubí) a příslušenství, tzn. senzory
a akční členy nebo měřicí přístroje. 
„Siemens odvedl při realizaci této vrstvené
struktury dobrou práci a prokázal, 
že na jedné straně rozumí naší filozofii 
a na druhé straně ji dokáže implementovat
do systému Comos,“ říká Gerdemann. 
Kromě této hierarchické struktury patří 
veškeré komponenty závodu ke specifickým

Comos hlídá 
data i efektivitu
výroby

Nový systém CAE, používaný společností INEOS v Kolíně 
nad Rýnem, je pro tento chemický závod nesmírně důležitý. 
Společně s dalšími nástroji spravuje více než 100 000 řídicích 
stanovišť s dokumentovanými procesy včetně bezpečnostního
vybavení a více než 3500 schémat produktovodů a přístrojového
vybavení. Nepřekvapí tedy, že nahrazením předchozího
konstrukčního nástroje se otevřely možnosti pro efektivnější 
zpracování a využití většího množství dat. 

»Potřebujeme velmi efektivní pracovní postupy v oblastech 
plánování, údržby, úprav a řízení provozu našich závodů.«
Guido Gerdemann, INEOS, Kolín nad Rýnem

Celý areál chemické společnosti INEOS v Kolíně nad Rýnem bude postupně podporován moduly Comos 
od společnosti Siemens, které zajistí optimalizaci procesů, vyšší kvalitu dat a vyšší provozní spolehlivost.
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LOGO! 8 umí 
řídit budovy

Produktová řada mobilních panelů byla rozšířena o malé zařízení pro provoz 
a monitoring s kabelovým připojením na přípojná místa. Nový mobilní panel 
Simatic HMI KTP400F má jasný čtyřpalcový displej a nabízí stejně flexibilní výkon, 
komfort a kvalitu jako panely o šířce sedm a devět palců. Na displeji formátu 16:9 
se zřetelně a podrobně zobrazují komplexní procesy a systémy v 16 milionech barev.
Vyznačuje se jedinečným, podsvíceným nouzovým tlačítkem, flexibilní možností 
integrace do bezpečnostních aplikací a připojovací skříňkou, kterou lze uchytit přímo 
na ovládací skříň. 

Odolný pomocník
Obslužný panel Simatic HMI KTP400F v krytí IP65 lze využít v širokém teplotním rozmezí
od 0 do 45 °C. Zároveň je odolný proti prachu, vodě a chemikáliím. Obsluhuje se dotykově
i pomocí funkčních kláves a do automatizačního řešení je zapojen prostřednictvím 
sítě Profinet. Všechny mobilní panely jsou konfigurovány v inženýrském prostředí TIA 
Portal s nástrojem Simatic WinCC. Pomocí předpřipravených stylů lze změnit požadovaný
vzhled obrazovky pouhým stisknutím tlačítka.
Mobilní panely druhé generace Simatic HMI mají stabilní průmyslovou konstrukci, 
která vydrží pád z výšky až 1,2 metru, a mají stejné funkce a výkon jako panely Simatic 
HMI Comfort.
Kompaktní připojovací skříňka zabere oproti předchozímu modelu pouze třetinu 
prostoru a může být uchycena přímo na ovládací skříň. To je výhodné zejména u menších
strojních zařízení v omezených prostorech. Odolné připojovací kabely jsou k dispozici
v délce od dvou do 25 metrů a poskytují uživateli dostatečnou svobodu pohybu. 

Více informací najdete na www.siemens.cz/hmi   

Mobilní provoz 
a monitoring 
v malém provedení

Řada průmyslových PC značky Siemens,
určených k instalaci do stojanů (rack) 
o rozměrech 19 palců, se rozrostla 
o novou vstupní verzi Simatic IPC347E.
Nové PC obsahuje pět různých konfigurací,
které se liší strukturou hlavní paměti,
typem procesoru, mechanikou a volitel-
ným, předem nainstalovaným operačním
systémem. Je vhodný zejména pro výrobní

aplikace, kde jsou potřeba odolnější 
a dostupnější PC, než jsou běžné kan-
celářské počítače, v prostředí s vyššími 
teplotami, vibracemi, rázy nebo požadavky
na elektromagnetickou kompatibilitu. 
Spolehlivý nepřetržitý provoz všech zařízení
bez ztráty energie při okolní teplotě 
až 40 stupňů Celsia je zajištěn záběhovými
testy a potvrzen průmyslovými certifikáty.

Mezi speciální funkce se řadí vizualizace 
a řešení úloh SCADA, sběr a řízení dat, 
testování a měření během výrobního 
procesu a automatizace nebo aplikace 
pro logistiku a laboratorní automatizaci.

Zvládne prach i horko
Nový počítač Simatic IPC347E, určený
k instalaci do stojanů, má sedm slotů 
PCI(e) pro snadné rozšíření a integraci 
do stávajících systému, harddisk o kapa-
citě 500 GB a paměť o velikosti 2 nebo 
4 GB, kterou lze zvýšit až na 16 GB. 
Uživatelé si mohou zvolit buď procesor
Intel Pentium nebo procesor Core i5 
čtvrté generace. Obě možnosti obsahují
DVD mechaniku ± R/RW a předinstalo-
vaný operační systém 64 bit Windows 7
Ultimate. Odolné průmyslové počítače 
mají filtr na ochranu proti prachu a přetla-
kové větrání. Jejich servis je nesmírně
jednoduchý vzhledem k čelnímu umístění
USB portu a větráku, který je přístupný
z vnější strany. 

Odolné průmyslové PC, se kterým ušetříte

Společnost Siemens uvádí na trh novou řadu
přístrojů pro operátorské řízení a monito-
ring ve speciálních provozních prostředích.
Jsou dodávány v provedení průmyslového
PC nebo monitoru. 
Nová nerezová zařízení Simatic Inox Pro
mají vysoký stupeň krytí (IP66K) a jsou
vhodná pro hygienické provozy v potravi-
nářském, tabákovém, farmaceutickém
nebo kosmetickém průmyslu a v lehkém
chemickém průmyslu. Mají rezistivní doty-
kovou obrazovku o úhlopříčce 19 palců,
pokrytou souvislou vrstvou chemicky
odolné dekorativní folie. Displej je rovněž
opatřen těsněním vhodným pro potravinář-
ské provozy a ochranou proti rozbití.
Nerezový rám je obroušen na zcela hladký
povrch (zrno 240), což jej chrání před konta-
minací. Nová zařízení Inox Pro jsou
k dostání buď ve verzi průmyslového PC
IPC277D Inox Pro nebo monitoru IFP1900 Inox
Pro Ethernet. Všechna nová zařízení lze na-
instalovat na stojan nebo kloubové rameno.

PC i pro nebezpečné prostředí
Nové odolné panelové PC Simatic Ex OG je
určeno pro chemický a ropný průmysl a pro
použití v plynárenství. Má vysoký stupeň
krytí (IP66) a je navrženo pro prostředí
v teplotním rozmezí od -40 do +65 stupňů
Celsia. Je vhodné i pro nebezpečné zóny

1/21 a 2/22. Je k dispozici buď ve formátu
4:3 a rozměru 15 palců nebo formátu 
16:9 a rozměru 22 palců. Kapacitní doty-
ková skleněná obrazovka s automatickou
regulací jasu je bezreflexní i pod přímým
sluncem. Snadno se ovládá, a to i v tenkých
rukavicích. Průmyslové PC má rychlý 

procesor Intel Core i7, paměť o velikosti 
8 GB a 300GB disk typu SSD (Solid State
Drive). Panelové PC Simatic Ex OG lze konfi-
gurovat s opěrným ramenem nebo stolním
či podlahovým stojanem. Volitelné příslu-
šenství zahrnuje kameru, Bluetooth, 
WLAN a čtečku RFID. 

Nové panely pro speciální prostředí

Díky komunikačnímu modulu Logo!
CMK2000 je možné integrovat 
nejnovější řadu logických modulů
Siemens Logo! 8 do sběrnice KNX 
pro řízení budov. Moduly řady Logo! 8
jsou určeny pro menší automatizační
řešení a ve spojení s novým komunikač-
ním modulem je lze nyní využít například
v kamerových systémech, řízení přístupu,
klimatizaci, osvětlení, stínění či zavlažo-
vání přes ovládaná čerpadla.
S moduly Logo! 8 komunikuje KNX 
modul Logo! CMK2000 pomocí sítě 
Ethernet. Přenáší snímané údaje z uzlů
sběrnice KNX do logického modulu, 
kde jsou následně propojovány 
s logickými funkcemi. Příkazy jsou 
z jednotky Logo! přenášeny na akční
členy přes komunikační modul, 
přičemž je možné provést konfiguraci 
až 50 objektů KNX komunikace a pro-
pojit je v rámci Logo! s jednotlivými 
programovými bloky. 
Funkce modulu Logo! 8 jsou dostupné
rovněž pro uzly KNX prostřednictvím
nového komunikačního modulu Logo!
CMK2000. Při maximální konfiguraci
hardwaru nabízí 24 digitálních vstupů, 
20 digitálních výstupů a osm analogo-
vých vstupů a výstupů. Logo! 8 
umožňuje také synchronizaci data 
a času pro uzly v systému KNX.

Další informace naleznete na adrese
www.siemens.cz/micro  

Nové přístroje pro operátorské řízení a monitoring jsou dodávány jako průmyslové 
PC nebo monitor.

U průmyslového PC Simatic IPC347E si můžete vybrat mezi procesorem Intel Pentium
nebo Core i5 čtvrté generace.

Dotykový panel Simatic HMI KTP400F je odolný proti prachu, vodě i chemikálím.

Logický modul LOGO! 8 je možné inte-
grovat do sběrnice KNX pro řízení budov.
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Inovace, TIA Kontakty

Větrné elektrárny a větrné farmy bývají postavené na místech, kde lze přírodní energii
větru nejlépe využít. Bohužel to však také bývají lokality s velmi obtížným přístupem, 
jako jsou třeba mořská pobřeží. To je sice činí výhodné pro energetiku, méně již pro 
pravidelný servis a údržbu, který se tak stává velmi náročným a komplikovaným úkolem.
Společnost Siemens proto v Dánsku uvedla do provozu diagnostické středisko, v němž 
jsou na jednom místě vyhodnocována data z větrných elektráren společnosti z celého
světa. V centru jsou aktuální data z elektráren porovnávána s historickými záznamy,
pomocí nichž dokáže software odhalit poruchy již v těch nejranějších stádiích. 

Větrníky hlídané na dálku

Využívání setrvačníků k přeměně elektrické
energie na mechanickou a její následné
uložení v otáčkách rotoru je dlouhou dobu
známá technologie, stále však jde o velmi
komplikovaná zařízení s vysokými nároky
na údržbu. Dostupnější i pro méně speciali-
zované aplikace by však mohla setrvační-
kové akumulátory učinit inovace konstruk-
térů společnosti Siemens. Ti pro roztáčení 
rotoru setrvačníku a následnou generaci
elektrické energie využili konvenční 
elektromotor ze sériové produkce, který 
s rotorem umístěným ve vakuu spojili
pomocí speciálního spojkového disku. 
Zařízení díky tomu nepotřebuje tolik 
speciálních součástek a zároveň umož-
ňuje snazší servis. 

Elektřina uložená
v pohybu

Pouhých devět centimetrů měří minia-
turní piezohydraulický aktuátor vyvinutý
inženýry společnosti Siemens. Kompli-
kovaný název v sobě skrývá dvě klíčové
technologie, jež pohon využívá ke své 
činnosti – piezoelektrický jev neboli 
vlastnost určitých materiálů měnit svoji
velikost při přivedení napětí a hydrauliku.
Vývojáři byli díky této kombinaci schopni
dosáhnout nejen takto malých rozměrů, 
ale i působivého výkonu aktuátoru, 
který je schopný uzvednout až 15 kilo-
gramů těžké břemeno. 

Miniaturní silák

Odborné semináře TIA na dosah 2016
Také na rok 2016 pro vás
divize Digital Factory & Process
Industries and Drives 
připravuje sérii setkání 
s názvem „TIA na dosah“.
Budou se opět konat 
na několika místech 
České republiky. Aktuální
informace o cyklu 
seminářů najdete na 
www.siemens.cz/tia.nadosah,
kde se také můžete přihlásit. 

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

Měsíc Termín Pořadí měst Téma

Leden 25. - 28.1. Most, Praha, Brno, Ostrava Novinky v pohonech malých a velkých výkonů

Únor 16. - 18. 2. Praha, Brno, Ostrava Novinky v oblasti řídicích systémů a vizualizací

Duben 12. - 14.4. Praha, Brno, Ostrava Safety Integrated: Novinky a řešení

Květen 24. - 26.5. Praha, Brno, Ostrava Spolupráce malých řídicích systémů s pohony

Červen I. 14. - 16.6. Praha, Brno, Ostrava Průmyslové switche a routery (SCALANCE a RUGGEDCOM),
SINEMA, TELECONTROL – novinky a přehled portfólia;            
Novinky v oblasti SIMATIC Identifikačních systémů

Červen II. 28. - 30.6. Praha, Brno, Ostrava Řešení pro výrobce strojů (aplikace s pohony)

Září 13. - 15.9. Praha, Brno, Ostrava Novinky TIA Portal a řídicí systémy SIMATIC

Listopad 8. - 10.11. Praha, Brno, Ostrava Návrh elektrických pohonů
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