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Vážení čtenáři,

zasíláme Vám náš časopis Industry Fórum, který navazuje na náš obchodní vztah a měl by být pro Vás i zdrojem informací o produktech 
a službách obchodní společnosti Siemens, s.r.o., divize Digital Factories & Process Industries and Drives. Současně je vyjádřením naší snahy 
o zlepšení našeho obchodně-partnerského 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 Industry Fórum zpracovává Siemens, s.r.o. 
Vaši korespondenční adresu, jméno, příjmení a předává ji 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. 
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Siemens na MSV 2018

Na stupních vítězů

Vážení čtenáři,

digitální éra s sebou přináší nové možnosti komunikace jednotlivých zařízení mezi

sebou. Internet věcí, který můžete znát i pod zkratkou IoT, se stal běžnou součástí

našich životů. Denně se k internetu připojí 5,5 miliónu zařízení a v roce 2020 oče-

káváme dokonce 50 miliard takto připojených věcí. Vzniká tak nesmírné množství dat. 

Ten, kdo tato data smysluplně využije, získá výhodu. Sama o sobě ale nic moc zají-

mavého neprozradí. Je nutné je shromáždit, zpracovat a vyhodnotit – a tím z nich

vytvořit cenné a užitečné informace. Čím více jich máte k dispozici, tím lepší roz-

hodnutí můžete udělat. Proto jsme v Siemensu vyvinuli otevřenou platformu pro

internet věcí MindSphere, která chytrou analýzu dat umožňuje. A nejen to, vytvá-

říme celý partnerský ekosystém, jehož součástí může být i vy.

V aktuálním vydání magazínu Industry Fórum, které právě držíte v rukou, vám

přinášíme několik ukázek od předních světových společností, které již výhody 

platformy pro internet věcí využívají k optimalizaci výroby nebo vytváření nových

obchodních modelů. 

Možnosti využití dat vygenerovaných díky MindSphere jsou prakticky neome-

zené. Osobně se o tom můžete přesvědčit na letošním Mezinárodním strojíren-

ském veletrhu v Brně, kde vám rádi představíme nejen samotnou MindSphere, 

ale i dostupné aplikace a naše nové partnery.

Letošní rok je navíc ve znamení významných kulatých výročí – 60. narozeniny 

slaví náš řídicí systém Simatic a Mezinárodní strojírenský veletrh v Brně, jehož

součástí je už od počátku i expozice společnosti Siemens. Od prvního ročníku po

dnešek jsme nevynechali jedinou příležitost prezentovat našim zákazníkům a part-

nerům novinky z oblasti průmyslové automatizace pro obráběcí a výrobní stroje.

V posledních letech se však způsob prezentace – stejně jako celé naše průmyslové

odvětví – mění a ke slovu přicházejí data. Digitální dvojčata se stávají přirozenou

součástí reálných strojů, která umožňuje výrobcům i provozovatelům výrazně zvý-

šit efektivitu celého životního cyklu výrobku. Na stánku Siemens v Brně si můžete

prohlédnout dva různé stroje s jejich virtuálními dvojníky.

Těším se na setkání s vámi na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně, 

tradičně v pavilonu P na stánku č. 19.

Wolfgang Weissler
Ředitel průmyslových divizí Digital Factory & Process Industries and Drives

Siemens, s. r. o.
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MindSphere,
otevřená platforma pro internet věcí, 
přichází do Česka. 

Připojte se také!



1

3 úrovně fungování MindSphere
Spodní vrstva systému slouží k připojování
zařízení, ze kterých se sbírají data. Pro tuto 
úroveň Siemens připravuje celou řadu
nástrojů MindConnect, ať již softwarových,
nebo hardwarových, které slouží ke snad-
nému připojení zařízení od Siemens 
i třetích stran, a to mnohdy velmi jednodu-
chým způsobem – plug & play.

2
Střední vrstvu operačního
systému MindSphere tvoří
samotné cloudové úložiště. 
V této oblasti Siemens spolu-
pracuje s firmami, jako je SAP,
Microsoft nebo Amazon Web
Services, které poskytují vlastní 
cloudové služby.

3
Nejvyšší vrstvou v tomto systému 
je vrstva aplikační, na jejímž budo-
vání se podílí jak Siemens, tak 
i třetí strany. Hotové aplikace jsou 
zpřístupněny zákazníkům přes 
internetový obchod MindSphere 
Store s kompletní nabídkou aplikací 
od různých vývojářů.
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Přichází MindSphere: platforma pro internet věcí (IoT)

Budoucnost 
právě začala

Teprve chytrá analýza promění 
data na cenné informace. 

Málokterá technologická oblast přináší takové možnosti rozvoje a využití do budoucna 
jako Internet věcí (IoT). Možnost připojit neomezené množství zařízení k internetu, 
automaticky zpracovávat jejich data v cloudu a následně tato zařízení spravovat tak, 
aby uživatelům poskytovala dříve nepředstavitelné, sofistikované služby existuje už dnes.
Hlavní rozmach má ale Internet věcí teprve před sebou a Siemens je na to připraven – 
přichází na trh s otevřeným operačním systémem pro IoT s názvem MindSphere, 
který firmám pomůže zvýšit efektivitu, a tedy i konkurenceschopnost na trhu.

připojených zařízení, kapacitou úložiště či množstvím
uživatelů. Je možné ho nasadit velmi rychle a efektivně
– lze ho například využívat jen pro malou část výroby 
a na celý výrobní proces ho pak aplikovat postupně. 
Siemens připravuje pro MindSphere velké množství
aplikací, samozřejmostí je také vývojářský přístup
umožňující vývoj vlastních aplikačních řešení přímo
zákazníky. Důležitými partnery jsou přitom vývojáři
aplikací a integrátoři, kteří dokážou vyvinout a nasadit
aplikace v konkrétním podniku a napojit je na stávající
systémy, aby podnik mohl toto řešení využít s maximál-
ními výhodami.  
Příklady prvních úspěšných aplikací zákazníků Siemens
na bázi MindSphere vám přinášíme na dalších stranách
našeho magazínu. Doufáme, že pro vás budou zdrojem
inspirace. 

Pod MindSphere se skrývá otevřený operační
systém pro IoT, který umožňuje připojovat různá
zařízení ke cloudu, sbírat jejich data a dále s nimi

pracovat pomocí aplikací a analytických funkcí.
Pod pojmem zařízení si přitom můžeme představit
širokou škálu možností od jednoduchého senzoru
či počítače přes technologické linky v různých průmy-
slových odvětvích až po rozsáhlá řešení v určitých
oblastech, ať už jde o chytré továrny, chytrou dopravu
či třeba chytrá města. Speciální aplikace, které vytváří
buď přímo Siemens, nebo nezávislí vývojáři, umožní
zejména optimalizaci správy, provozu a údržby zařízení,
z nichž se data sbírají.
Bezpečné cloudové řešení MindSphere je poskytováno
jako služba s paušálními platbami pro různě velké 
podniky, které se liší například maximálním počtem
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Díky platformě 
MindSphere 

se provozní data
změní v cenné 

informace.

MindSphere 
představuje
ekosystém 
spolupracujících
firem na lokální 
i globální úrovni.

Svět internetu věcí se vyvíjí velmi dynamicky. Počet
zařízení, která se každoročně připojí, roste exponenciální
řadou a do roku 2020 by jich mělo být až 50 miliard.
Všechna tato zařízení generují nesmírně hodnotná data.
Siemens proto prostřednictvím platformy MindSphere
buduje otevřený ekosystém kooperujících společností,
který zákazníkům při sběru a využití dat přináší komplexní
řešení s co největší přidanou hodnotu. O platformě 
MindSphere, budoucnosti průmyslu i kybernetické 
bezpečnosti jsme si povídali s Františkem Podzimkem,
MindSphere Business Developerem společnosti Siemens.

Pomůže MindSphere výrobním podnikům
v jejich podnikání?
V první řadě jim pomůže jednoduše a bezpečně sbírat
provozní data z výrobních zařízení, systémů a senzorů
za účelem zvýšení transparentnosti a efektivity výroby.
Systematicky sbíraná data jsou pak klíčem ke zvyšování
efektivity nejen jednotlivých výrobních zařízení a jejich
údržby, ale také základem pro zlepšení v oblastech jako
jsou vnitropodniková logistika, řízení kvality, trasovatel-
nost výroby či energetická efektivita.
Důležitou oblastí je predikce poruch strojů a související
omezování neplánovaných odstávek a mimořádných
servisních úkonů. Servisní úkon na základě predikce,
tzv. prediktivní údržba, dokáže firmám ušetřit obrovské
množství financí a provozních problémů. A to nejen pro-
vozovatelům strojů, ale i jejich výrobcům či servisním
organizacím. Otevírají se zde cesty k novým obchodním
modelům v oblasti záručního i pozáručního servisu.

Co dalšího MindSphere výrobcům přinese?
Například velmi cennou zpětnou vazbu o chování jejich
výrobků v reálném provozu prostřednictvím monitoro-
vání provozních stavů a dálkové diagnostice strojů.

Získaná data může využít k optimalizaci designu
nových generací výrobků či k poskytování dodatečných
služeb svým koncovým zákazníkům, např. v oblasti
optimalizace nastavení parametrů stroje pro konkrétní
typ výroby.
MindSphere také umožňuje propojení provozních dat 
s daty z podnikových informačních systémů pro řízení
vztahů se zákazníky (CRM), řízení kvality (QMIS) či říze-
ní zdrojů (ERP). Lze tak získat cenné informace a opti-
malizovat oblasti jako jsou kvalita produktu, kvalita
subdodávek, distribuce, zákaznická zkušenost či posky-
tování služeb na míru. 

MindSphere je u nás žhavá novinka, s jejíž
implementací jste v České republice začali
teprve před pár měsíci. Jak jste s jejím uvádě-
ním na trh daleko?
Jsme ve fázi budování lokálního partnerského ekosy-
stému a realizujeme několik pilotních projektů. Věří-
me, že zapojením místních vývojářů a integrátorů 
do vývoje aplikací pro MindSphere a do nasazování
platformy, zajistíme našim zákazníků dostupnost 
špičkových řešení a služeb na míru jejich potřebám.

V České republice je řada velmi šikovných firem jak
z oblasti IT, tak i ze světa automatizace. Platforma
MindSphere jim otevírá nové obchodní příležitosti
nejen v ČR, ale i na globálních trzích. Podařilo se nám
již získat první spolupracující firmy a projekt se per-
spektivně vyvíjí.

Základem platformy MindSphere je cloudové
úložiště. Jak na sdílení dat s jinými subjekty
reagují zákazníci? Nebojí se o své citlivé údaje?
Naši technologičtí partneři v oblasti cloudu jsou prvo-
třídní IT firmy a na trhu působí již desítky let. Jejich reno-
mé je natolik značné, že mají důvěru koncernu Siemens
i našich zákazníků. Jedná se o firmy jako SAP, Amazon
Web Service, Microsoft či Atos. Kybernetická bezpeč-
nost je pro nás naprosto zásadní otázka. 
Je dobré si uvědomit, že průmysl nasazuje cloudová
řešení do výroby oproti jiným oborům s určitým zpož-
děním. Velký náskok oproti průmyslu mají např. bankov-
nictví nebo IT obecně, takže tyto služby jsou již dávno
prověřené. Bez nadsázky lze říct, že data našich zákaz-
níků budou uložena stejně bezpečně jako peníze na
účtech v bance. Obdobné to je i s důvěrností dat našich
zákazníků. Naši zákazníci mají plnou kontrolu nad tím
s kým a za jakým účelem svá data sdílí. 
Je pravda, že někteří naši zákazníci stále cloudovým tech-
nologiím ve výrobě úplně nevěří. Přitom je to vlastně
paradox, protože zároveň již léta využívají firemní ban-
kovnictví nebo různé CRM systémy, které také uchovávají
data v cloudu, a to často mnohem citlivější než provoz-
ní data z výroby.
Nicméně jsem pevně přesvědčen, že naši zákazníci
budou cloudové technologie již velmi brzy standardně
využívat i ve výrobě. Umožní jim to profitovat z celé
řady výhod cloudu oproti lokálním řešením. 

Vyvíjí Siemens pro platformu MindSphere
vlastní aplikace nebo je záměrem spíše využí-
vat aplikace, které vyvinou sami zákazníci?
Nejvyšší přidanou hodnotu našim zákazníkům přináší
kombinace stabilní platformy MindSphere a kvalitních
průmyslových aplikací od společnosti Siemens či třetích
stran. Zákazníci mají na výběr z celé řady standardních
či upravených aplikací od různých poskytovatelů, ale
zároveň mají možnost si vytvářet i vlastní aplikace
(např. výrobce strojního zařízení si může sám vyvinout
aplikaci pro condition monitoring a nabízet ji svým
zákazníkům).

Siemens prostřednictvím platformy MindSphere posky-
tuje flexibilní vývojářské prostředí, ve kterém je možné
vytvářet a následně provozovat vlastní aplikace. To nabí-
zí jako tzv. službu PaaS (Platform as a Service). Hotové
aplikace pak mohou vývojáři nabízet globálně zákazníkům
prostřednictvím internetového obchodu MindSphere
Store (typicky jako SaaS – Software as a Service) popř.
prodávat a implementovat lokálně vlastními kanály.
Určitou část aplikací vyvíjí samozřejmě přímo Siemens,
ale počítáme s tím, že těmto aplikacím budou přiroze-
ně konkurovat aplikace našich partnerů či vlastní apli-
kace zákazníků. Rozhodne přidaná hodnota dané apli-
kace a preference zákazníka. 

Co vlastně znamená otevřenost systému?
Otevřenost má několik rovin. V oblasti konektivity zna-
mená možnost připojovat zařízení Siemensu i třetích
stran. Podporujeme otevřené standardy pro připojení
jako OPC-UA, S7, ModBus/RTU a ModBus/TCP, REST,
MQTT, CANBus a celou řadu dalších. Je možné vytvářet
vlastní konektivitu pomocí standardní MindSphere API
popř. pomocí otevřené knihovny MindConnect LIB. 
K dispozici je také celá řada možností, jak integrovat
MindSphere s dalšími lokálními i cloudovými informač-
ními systémy zákazníků.
Otevřenost v oblasti infrastruktury pak znamená, že
spolupracujeme s různými partnery v oblasti cloudo-
vých technologií, jako již zmíněné společnosti SAP,
Amazon Web Service, Microsoft či Atos.
V neposlední řadě je ale MindSphere otevřený pro vývoj
aplikací třetím stranám. Dokumentace pro vývojáře je
zveřejněna na internetu, podporujeme vznik vývojářské
komunity, máme k dispozici akademické licence pro
výuku, výzkum a vývoj atd. Těsný kontakt s vývojáři 
a jejich zpětná vazba je pro nás velmi důležitá. 

Je již v České republice platforma MindSphere
někde nasazena? 
Ano, celá řada zákazníků již MindSphere aktivně pou-
žívá. Máme např. vytvořené referenční pracoviště
v CIIRCu při ČVUT v Praze v Dejvicích. V místním Test-
bedu pro Průmysl 4.0 funguje MindSphere s několika
připojenými reálnými i virtuálními stroji a je možné se
domluvit na návštěvě pracoviště. Pro zájemce o tuto
technologii pořádáme také semináře a workshopy.
Zároveň jsme zahájili implementaci MindSphere
v několika výrobních závodech Siemens. 

»MindSphere otevírá firmám nové příležitosti 
nejen v ČR, ale i na globálních trzích.«
František Podzimek, MindSphere Business Developer společnosti Siemens

Naslouchat
strojům
se vyplatí



Zaujalo vás řešení? 

Zeptejte se na více informací Františka Podzimka 
na e-mailu frantisek.podzimek@siemens.com 
nebo navštivte www.siemens.cz/mindsphere.

Appsolutní 
výkonnost
Platforma MindSphere společnosti Siemens umožňuje každému uživateli vyvíjet a sdílet aplikace 
ušité přesně na míru podle jeho potřeb. Společnost Heller, německý výrobce obráběcích strojů, vyvinul
svou vlastní aplikaci pro monitorování stavu strojů, která pomáhá zákazníkům snižovat náklady 
a vyrábět efektivněji. Díky začlenění digitálních služeb se dramaticky snižují náklady na údržbu,
opravu a výrobu. Zároveň s tím Heller vytváří pro sebe i své zákazníky nové obchodní příležitosti.

Bernd Zapf je vedoucí vývoje nových obchodů
a technologie (DN) firmy Heller. Pravidelně se
schází se svými kolegy ze servisního týmu a na

těchto schůzkách často slyší, jakým výzvám zákazníci
firmy čelí: „V nedávných letech se flexibilita ve výrobě
stabilním tempem zvyšovala. Naši zákazníci mají v sou-
časnosti problém s potřebou větší flexibility a sílícím
konkurenčním tlakem. Potřebují nabízet vyšší kvalitu
produktu a zároveň udržet nízké provozní náklady
a maximalizovat efektivitu výroby. To znamená,
že je třeba se zcela vyhnout prostojům, protože jsou
nákladné.“ 
Zejména tento poslední aspekt přilákal pozornost 
společnosti Heller. Výrobce obráběcích strojů ví, jaký
dopad mohou odstávky strojů mít a jak důležité je
proto všechny stroje nepřetržitě monitorovat. Když ser-
visní technici začali hlásit, že zákazníci hledají řešení
také pro tuto oblast, byl to podnět pro hledání nového

řešení. Zrodil se nápad na aplikaci Heller Services 
Interface. Aplikace vizualizuje stav a provozní data
strojů pomocí přehledného a transparentního rozhraní.
Bernd Zapf a jeho tým si v rámci tohoto projektu položili
dvě zásadní otázky: Jak uživatelé aplikace – tj. zákazníci
– dostanou data ze strojů na přístroj s internetovým
prohlížečem? A jak to v této oblasti vypadá s průmyslo-
vou bezpečností?

Pryč s předsudky
Vývoj aplikace inspiroval samotný systém Siemens
Sinumerik Integrate, který otevírá cestu pro integraci
strojů a jejich připojení k IT systémům vyšší úrovně, 
a tedy i do cloudu. Jako platformu si firma zvolila Mind-
Sphere, otevřený cloudový IoT operační systém
společnosti Siemens, protože umožňuje požadovaná
data načíst a zobrazit na mobilním přístroji v aplikaci
Heller Services Interface. Vzhledem k tomu, že průmy-
slová bezpečnost je velkou prioritou, používá Siemens
k záznamu, přenosu, archivaci a zpracování dat 
v MindSphere pouze nejnovější bezpečnostní 
a šifrovací technologie. Zkušební verze aplikace byla
spuštěna před rokem v květnu a po úspěšném testova-
cím provozu se na sklonku loňského roku stala pevnou
součástí servisních služeb společnosti Heller. 
„Pro naše zákazníky byla aplikace, a zejména všechno,
co se s daty z monitorů našich strojů děje, zpočátku velmi
abstraktní. Museli jsme si získat jejich důvěru a vysvětlit
jim, že aplikace Heller Services Interface doopravdy
přináší výrazný užitek, přidanou hodnotu a v neposlední
řadě také šetří peníze,“ vysvětluje Bernd Zapf.

Koupit nebo pronajmout?
Zákazníkům se nabízejí dvě možnosti, jak tuto novou
aplikaci využívat. První cestou je uzavření ucelené ser-
visní smlouvy Heller Total Productive Services (TPS). 
Ty Heller nabízí pro všechny své stroje a mohou zahr-
novat i retrofit stávajících systémů, je-li zapotřebí.

V rámci této smlouvy zákazník získá aplikaci Heller 
a s ní i možnost transparentní prezentace všech primár-
ních dat z výroby i údržby. V rámci smlouvy provádí
Heller veškerou údržbu sám, protože může aplikaci 
využívat k přehledu o strojích všech svých zákazníků 
a o jejich stavu. Je-li zapotřebí servisní zásah nebo
pokud dojde k neočekávanému přetížení stroje, může
tak okamžitě reagovat.
Prediktivní údržba však není jediná služba, kterou 
Heller nabízí. Vedení firmy trápila ještě jiná otázka: Jak
získat ještě více zákazníků? A zejména pak těch, pro
které je koupě obráběcího stroje příliš drahá záležitost?
A vymysleli originální řešení, které je realizovatelné
opět díky cloudové platformě MindSphere: Heller dodá
zákazníkům stroj a prostřednictvím nové aplikace zajistí
dostupnost systému v režimu 24/7. Zákazníci však platí
pouze za čas, během kterého stroj pracuje, což jim
umožňuje spolehlivě kalkulovat náklady. Nový obchodní
model používání strojů nese název Heller4Use. 

Vítězná situace pro všechny
Nové cloudové aplikace, které přinášejí řadu výhod všem
zúčastněným, vyvinuly společnosti Heller a Siemens
během intenzivní dvouleté spolupráce. Heller si díky
nim udržuje přehled o svých strojích a jejich stavech,
zákazníci si na druhé straně zase mohou být jistí, že
získávají spolehlivý servis, který co nejlépe zabrání
neplánovaným odstávkám. Spokojená je i společnost
Siemens, která díky této spolupráci našla kompetent-
ního specialistu v odvětví obráběcích strojů. A tak jde 
o „hAPPy ending“ pro všechny zúčastněné strany. 

Nové cloudové 
aplikace vyvinuly
společnosti 
Siemens a Heller 
pro zákazníky 
společně.

»Je nutné se zcela vyhnout prostojům, protože jsou nákladné. Proto jsme 
vyvinuli aplikaci Heller Services Interface, která vizualizuje stav a provozní
data strojů, čímž přináší zákazníkům řadu výhod a šetří jejich peníze.«
Bernd Zapf, vedoucí vývoje nových obchodů a technologie firmy Heller
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Pro fanoušky fotbalu je trávník,
na němž se rozhoduje o vítězství
nebo prohře, posvátný. Pro kamery,

zajišťující televizní přenosy, potřebuje zářit
nejkrásnější zelení. Hráčům musí posky-
tovat pevnou oporu a míči zase podmínky
pro rychlý pohyb. To všechno musí zvládat

po celou hrací dobu, včetně zimního mrazi-
vého počasí, kdy se trávník normálně
ukládá k zimnímu spánku. Stejně jako
na mnoha fotbalových stadionech má
i cenný trávník v mnichovské Allianz Aré-
ně svého odborného správce. Přichází
na hřiště každý den již v půl sedmé ráno,
protože v tuto dobu je nejlepší světlo pro
zhodnocení stavu trávníku. Jeho povrch
rozdělí do šesti pomyslných zón podle
různých podmínek, které na nich panují.
Tribuny vytvářejí na povrchu nepravidelné
stíny, některá místa jsou vystavena dešti
a větru, jiná nikoli. Na jednom hřišti tak
vznikají různá mikroklimata.

Aplikace pro údržbu trávníku
Nová aplikace FC Bayern Greenkeeper App
nyní umožňuje správci trávníku lépe
poznat, v jaké je tráva kondici. V trávníku
jsou umístěné senzory, které shromažďují
data a odesílají je do otevřeného cloudo-
vého operačního systému internetu věcí
MindSphere společnosti Siemens. 
Jedná se o údaje ohledně množství světla,
teploty, vlhkosti, obsahu soli v trávníku,
větru nebo obsahu chlorofylu v listech
trávy. Všechna tato data dodávají senzory,
které jsou instalovány na hřišti nizozem-
ským specialistou na osvětlení stadionů,
společností SGL, která tak umožňuje svým

Zaujalo vás řešení? 

Zeptejte se na více informací 
Františka Podzimka 
na e-mailu frantisek.podzimek@siemens.com
nebo navštivte www.siemens.cz/mindsphere.

Špičkový fotbalový klub potřebuje špičkové podmínky; a to včetně hrací plochy. Trávník navíc před-
stavuje významný nákladový faktor s celou řadou rizik, pokud není ve vynikajícím stavu. FC Bayern
Mnichov využívá ve své domácí Allianz Aréně pro jeho údržbu speciální aplikaci, která umožňuje
lépe poznat, v jaké se nachází kondici. Aplikace FC Bayern Greenkeeper App využívá MindSphere,
otevřený operační systém internetu věcí společnosti Siemens.

Slyšet trávu růst

Technologické partnerství
„Trávník je pro nás nesmírně důležitý, pro-
tože je nezbytný pro dobrou hru. Také pro
nás představuje významný nákladový fak-
tor s celou řadou rizik, pokud není ve vyni-
kajícím stavu,“ říká Jürgen Muth, generální
ředitel Allianz Arény. Siemens tak jakožto
technologický partner fotbalového klubu
FC Bayern Mnichov pomáhá odborníkům
lépe pochopit, co tráva ke zdravému růstu
potřebuje a optimalizovat péči o ni. Tím
však role společnosti Siemens v partnerství
se slavným klubem nekončí. Podílí se napří-
klad na organizaci dopravy fanoušků na
zápasy v Allianz Aréně – ať již hromadnou
dopravou nebo po dálnici, organizuje par-
kování deseti tisíce vozidel v parkovacím
domě nebo se podílí na výrobě prototypů
speciálních kopaček pro hráče klubu. 
I výrobci individualizovaného sportovního
vybavení dnes využívají digitalizaci a myš-
lenky Průmyslu 4.0. 

Sen o klubu FC Bayern
Lars Oyntzen je projektovým manažerem
ve firmě evosoft GmbH, dceřiné společ-
nosti koncernu Siemens, a se svým malým
týmem vyvíjí aplikaci na základě principu
agilního vývoje softwaru. „Používáme
metodu Scrum,“ říká Oyntzen. „To zna-
mená, že po každém vývojovém kroku
požádáme správce trávníku o zpětnou
vazbu. Protože navzdory veškeré digitali-
zaci je on osobou s hlubokými znalostmi
příslušného trávníku.“
Oyntzen je sám fotbalistou a fanouškem
klubu FC Bayern Mnichov od raného dět-
ství. Je brankářem klubu ASV Weisendorf 
a se svým týmem hraje okresní přebor. Pro-
jekt MindSphere je pro něj proto srdeční
záležitostí. „Vyvíjet řešení pro klub, jemuž
fandím od svého dětství, je splněným
snem,“ říká. „Pokud by se mě dříve někdo

zeptal na mé profesní sny, mít FC Bayern
jako zákazníka by bylo na prvním místě.“

Tráva jako věda
Kromě správce trávníku patří mezi důležité
partnery projektu také vědci z Technické
univerzity Mnichov. Vývojáři čerpají pod-
robné znalosti o „posvátném trávníku“ 
od zaměstnanců Skleníkového laborator-
ního centra Dürnast. 
Zajímá je například, jak dlouho by se měl
trávník osvětlovat v zimních měsících 
a od jakého okamžiku již nebude vynaklá-
daná energie přinášet žádný další užitek.
Nemluvě o hlavním nepříteli fotbalového
trávníku, jímž jsou houby – nebo přesněji:
až 200 různých druhů hub. Ani odborníci
však nevědí všechno. Při jaké úrovni vlh-
kosti se v trávníku mohou objevit specifické
druhy hub? Jaké jsou první náznaky blíží-
cího se výskytu hub? Jak mu lze co nejdříve
a nejefektivněji zabránit? V této oblasti by
mohla data shromažďovaná aplikací pro
údržbu trávníků v budoucnosti poskytnout
cenné poznatky.
„MindSphere nám usnadňuje získávání dat,
jejich vizualizaci a předávání výsledků ana-
lýz uživateli,“ říká Oyntzen. A to i tehdy,
pokud je správce trávníku stejně zkušený
jako ten, který pracuje pro FC Bayern.
Nechá si však aplikací vzít každodenní kon-
trolu trávníku krátce po východu slunce? 
A v létě – v zimě vnímat trávu při chůzi 
po hřišti a sledovat, jak prospívá? Kdo ví? 
Nyní však – díky aplikaci – může alespoň
navíc naslouchat, jak roste. 

Aplikace FC Bayern Greenkeeper App 
vyhodnocuje data z MindSphere 
a posílá správci trávníku 
do chytrého telefonu aktuální 
informace o stavu fotbalového hřiště.

zákazníkům sledovat osvětlení trávníku. 
Do systému jsou vkládána také aktuální
data o počasí i jeho předpovědi.Aplikace
FC Bayern Greenkeeper App tato data
vyhodnocuje a na jejich základě sestavuje
doporučení pro údržbu. Může například
přidat světlo nebo vodu, spustit vyhřívání
trávníku, nebo snížit teplotu.
Data z fotbalového hřiště jsou přenášena
do sběrného zařízení jednou za minutu.
MindSphere je následně vyhodnocuje, for-
muluje doporučení pro údržbu trávníku 
a obojí převádí do přehledných diagramů.
Správce dohlíží na svůj trávník prostřednic-
tvím chytrého telefonu – a okamžitě dostává
doporučení pro specifické úkony a opatření.

»MindSphere nám
usnadňuje získávání
dat, jejich vizualizaci
a předávání výsledků 
analýz uživateli.«
Lars Oyntzen, 
autor aplikace FC Bayern Greenkeeper App  
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disku Siemens Smart Grids Control Center 
v Seville v jižním Španělsku. Díky cloudové
softwarové platformě MindSphere dokázal
španělský dodavatel automobilového prů-
myslu identifikovat oblasti pro optimalizaci
a implementovat hospodárná opatření, která
jen v roce 2016 vedla k celkové úspoře 50
GWh elektrické energie. Díky novému síťo-
vému propojení výrobních závodů vzrostly
úspory v uplynulém roce o dalších 55 GWh.
Je obtížné vyčíslit, kolik milionů eur toto
enormní snížení nákladů na energie ušetřilo,
protože to závisí na míře úspor v příslušné
zemi a na tamních cenách energií,“ říká
Santiago Esarte. Jedno je však jisté: Inves-
tice do aplikace se zcela zaplatí po pouhých
třech letech. Díky snížené spotřebě energií
dokázala společnost snížit také své emise
CO2 o 15 procent a snadno dosáhla svých
cílů v oblasti ochrany životního prostředí. 
Gestamp v roce 2016 vyprodukoval 
o 14 000 tun emisí CO2 méně než v před-
chozím roce. V roce 2017 vzrostla úspora
na 16 000 tun.

Cloudové řešení pro řízení spotřeby
energií
V průmyslových odvětvích s ještě větší spo-
třebou energií lze od snižování nákladů na
energie očekávat ještě větší úspory. Siemens
se proto rozhodl, že systém pro energetickou
hospodárnost, který byl upraven a přizpů-
soben pro společnost Gestamp, budou po-
užívat jako základ pro vývoj aplikace pro říze-
ní spotřeby energií, koncipované pro otevřený
cloudový operační systém internetu věcí
MindSphere. Tuto aplikaci lze snadno přizpů-
sobit specifickým potřebám různých zákaz-
níků v odlišných průmyslových odvětvích,
takže je zajímavá i pro společnosti z jiných
oborů. Iñaki Grau, technický vedoucí oddě-

lení pro energetickou hospodárnost, tvrdí,
že přínosy tohoto řešení dle konceptu Prů-
mysl 4.0 jsou zřejmé: „Aplikace nám umož-
ňuje analyzovat spotřebu energií v reálném
čase. Díky analýze dat dokážeme lokalizovat
chybné funkce, anomálie a slabá místa
v závodech a výrobních procesech a optima-
lizovat jejich spotřebu energií. Nyní můžeme
precizně sledovat oblasti ve výrobním ře-
tězci, v nichž můžeme pracovat efektivněji.“

Spolehlivé prognózy spotřeby energií
Aplikace poskytuje společnosti také spoleh-
livé předpovědi budoucí spotřeby energií.
„Investiční náklady na aplikaci přitom nej-
sou vysoké,“ říká Esarte. Gestamp musí
hradit pouze provozní náklady v podobě
měsíčních servisních poplatků. René Gon-
záles, ředitel pro pokročilou standardizaci
výroby a vybavení ve společnosti Gestamp,
popisuje přínosy nové platformy následo-
vně: „Žádné licence, žádný software, žádné
investiční náklady, žádní zaměstnanci na-
víc v mém výrobním závodě, pouze we-
bová adresa a heslo, abychom viděli, jak si
vedeme.“
Gestamp v současnosti uskutečňuje pro-
jekty sledování velkých objemů dat v reál-
ném čase s cílem vylepšovat lisování za tepla
včetně tvrzení a obloukové svařování nebo
optimalizovat logistiku. A každý projekt je
krokem vpřed k vytvoření „síťově propoje-
ných“ závodů, digitalizovaných procesů 
a přístupu k jakémukoli jejich závodu na
celém světě v reálném čase a odkudkoli. 

Chcete vědět víc?

Naskenujte QR kód svým 
chytrým mobilem 
a podívejte se na video.
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Pouhé inovace již nestačí. Chtějí-li si
dnes výrobní společnosti zachovat
konkurenceschopnost na globálních

trzích, musí také snižovat provozní a výrob-
ní náklady. A to v mnoha průmyslových
odvětvích znamená především snižovat
spotřebu energií.
Gestamp Automoción S.L. si před čtyřmi
roky dokonce zřídil samostatné oddělení,
které dohlíží na energetickou hospodár-
nost. Podobně jako ve všech lisovnách
i ve společnosti Gestamp rostla v uplynu-
lých letech poptávka po energiích kvůli
zavádění moderních technologií tváření
za tepla včetně tvrzení.

Sledování spotřeby v reálném čase
Cílem bylo nalézt přístupy a možnosti pro
snižování rostoucích nákladů společnosti
na energie. Podle Santiaga Esarte, vedou-
cího oddělení pro energetickou hospodár-
nost, jsou klíčovým prvkem big data.
„Přesná znalost množství energie, které
spotřebováváme, kde a v jaké podobě, 
je klíčem pro snižování našich nákladů 
na energie.“
Španělskou společnost, která ve více 
než 100 závodech vyrábí pro všechny
významné výrobce automobilů díly 
karoserií a různé komponenty automo-
bilů z oceli a dalších kovů, zaujalo jen 

velmi málo softwarových řešení. „Hledali
jsme systém, jehož prostřednictvím
bychom měli přístup k datům ze všech
našich výrobních závodů kdykoli a odkud-
koli v reálném čase,“ vysvětluje Santiago
Esarte. A tomu přesně odpovídala cloudová
aplikace pro efektivní řízení spotřeby ener-
gií, ušitá na míru a vyvinutá ve spolupráci
se společností Siemens.

Síťové propojení ukázalo rezervy
Manuel Romero Velazquez, vedoucí stře-
diska pro aplikace Siemens MindSphere ve
Španělsku, vysvětluje, že aplikace shromaž-
ďuje data z lisů, vzduchových kompresorů 

»Žádné licence, 
žádný software, 
žádné investiční
náklady, žádní
zaměstnanci navíc
v mém výrobním
závodě, pouze webová
adresa a heslo,
abychom viděli, 
jak si vedeme.«
René Gonzáles, 
ředitel pro vyspělou standardizaci výroby 
a vybavení, Gestamp

Big data šetří energii
Jak během krátké doby snížit spotřebu energie o 15 %? Ve španělské společnosti Gestamp, 
která působí v automobilovém průmyslu, k tomu využili cloudovou platformu MindSphere. 
Originální aplikace, vyvinutá ve spolupráci se společností Siemens, přiblížila firmu k trvale 
udržitelnému modelu síťově propojených výrobních závodů podle konceptu Průmysl 4.0.

a patnácti výrobních závodů, provozova-
ných společností Gestamp na celém světě,
každé dvě sekundy. Zařízení pro sběr dat
v různých závodech Gestamp shromažďují
přibližně 800 milionů údajů každý den. 
Tato data jsou ukládána v cloudu ve stře-
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800 shromažďují každý 
den zařízení pro sběr
dat v různých 
závodech Gestamp.milionů údajů

Investice do aplikace se zcela 

zaplatí po pouhých třech letech.
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Siemens na Mezinárodním strojírenském veletrhu 2018

Digitální dvojče 
zrychlí vaši výrobu
Výstaviště Brno, 1.–5. října 2018, pavilon P, stánek č. 19
Více zajímavostí najdete na www.siemens.cz/msv

Na letošním ročníku Mezinárodního strojírenské-
ho veletrhu představí společnost Siemens
na svém stánku návštevníkům příklady, jak

mohou s využitím vhodných softwarových nástrojů
efektivně navrhovat, provozovat i spravovat svá strojní
zařízení. S pomocí digitálního dvojčete výrobku, stroje,
ale i celé výrobní linky lze simulovat a analyzovat celý
životní cyklus produktu a jednotlivé kroky realizovat
co nejefektivněji. Ty zahrnují návrh výrobku a jeho opti-
malizaci, přípravu výroby, zprovoznění výroby, měření
jejího výkonu, vzdálené sledování a vyhodnocování.
„Siemens je v současné době jediná společnost na
trhu, která dokáže kompletně obsáhnout celý hodno-
tový řetězec a nabídnout efektivní nástroje pro výrobce
i uživatele všech zařízení,“ vysvětluje Tomáš Duba,
ředitel úseku Řídicí systémy a pohony pro obráběcí  
a speciální stroje a roboty společnosti Siemens.
Ačkoliv výrobce zařízení i jeho uživatel potřebují
v průběhu životního cyklu výrobku jiné softwarové 
i hardwarové nástroje, Siemens dokáže oběma nabíd-

nout řešení, která spolehlivě fungují, výrazně zvyšují
efektivitu a jsou navzájem kompatibilní.
„Všechny tyto výhody budeme demonstrovat na plně
automatizovaném výrobním stroji firmy Bozhon a hori-
zontální vyvrtávačce HCW 4S od společnosti Škoda
Machine Tool. Oba stroje mají vytvořené digitální dvojče,
jehož virtuální zprovoznění včetně sběru a vyhodnoco-
vání dat na platformě MindSphere – otevřeném ope-
račním systému pro průmyslový internet věcí (IIoT) –
výrazně zvyšuje efektivitu daného přístupu,“ doplňuje
Tomáš Duba.
Možnosti tradičních metod obrábění dále doplňuje 
a rozšiřuje aditivní výroba. Na unikátní části vozu Bugatti
Chiron vám představíme možnosti 3D tisku a simulač-
ních nástrojů společnosti Siemens PLM Software.
Úspěšným uvedením do provozu však příběh stroje
nekončí. Pro jeho efektivní fungování je zapotřebí také
kvalitní servis. Proto vám na stánku Siemens rádi před-
stavíme také nové možnosti condition monitoringu,
prediktivní údržby a vyhodnocování dat. 

Příběh stroje v pěti krocích

Pět kroků životního cyklu stroje můžete pozorovat očima výrobce zařízení 
i jeho uživatele: jednoho zajímá design produktu, druhého výkon stroje 
při výrobě. A platformy Teamcenter pro správu dat i MindSphere pro jejich 
online analýzu slouží oběma.

Model jako živý

Funkční model horizontální vyvrtá-
vačky HCW 4S od Škoda Machine
Tool, reálný stroj i jeho digitální
dvojče ovládá stejný řídicí systém
pro CNC stroje – Sinumerik. Jeho
návrh, konstrukci a skutečný 
provoz představíme pomocí pěti
kroků životního cyklu stroje a kom-
plexní sady nástrojů Siemens.

Servis budoucnosti

Chytré hodinky vám zobrazí zprávu o poruše stroje, takže můžete okamžitě 
zjednat nápravu. Technik se pomocí QR kódu stroje připojí do systému, 
vidí celou jeho historii i všechny potřebné náhradní díly. Utopie? Ne. 
Tuto službu zajistí propojení systému pro údržbu Comos MRO a aplikace 
Condition Monitoring.

MindSphere, 
platforma pro internet věcí (IoT)

Technologie pro sběr a analýzu dat v cloudu hrají 
klíčovou roli digitalizace podle konceptu Průmysl 4.0.
Letošní veletržní novinkou je MindSphere, otevřený
operační systém pro průmyslový internet věcí (IIoT).
Umožňuje optimalizovat provoz, zvýšit flexibilitu, 
šetřit peníze a vytvářet nové obchodní modely.

Montážní stroj a jeho digitální dvojče

Digitální dvojče může zkrátit čas potřebný pro výrobu nového stroje 
až o třetinu. Stroj pro montáž chytrých telefonů vznikal tak, že zatímco 
v Německu navrhovali a uváděli do provozu jeho virtuální podobu, reálného 
dvojníka zatím paralelně vyráběli v Číně. Oživení v rekordním čase a s minimál-
ními náklady se povedlo díky vývojovému prostředí TIA Portal.

Jak se tiskne Bugatti Chiron

Nové křídlo vozů Bugatti Chiron je o polovinu lehčí než dřív a zároveň
stejně pevné. A to jen díky simulačním programům od Siemens PLM
Software, titanovým komponentům z 3D tiskárny a vyztuženým trubi-
cím z karbonových vláken.

Siemens 
na MSV
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Životní cyklus výrobku

v 5 krocích

Na letošním Mezinárodním strojírenském veletrhu vám představíme komplexní
řešení společnosti Siemens pro zvýšení efektivity výroby, které pokrývá celý životní
neboli hodnotový cyklus výrobku od jeho návrhu přes výrobu až po servis.

Těchto pět kroků se táhne letošní expozicí Siemens
jako červená nit a my vám jejich prostřednictvím
představíme řešení, jak všechny s nimi spojené

úkoly dělat s maximální možnou efektivitou, která při-
náší úsporu času i peněz.

Příběh stroje pro montáž chytrých telefonů
Filozofii ucelené správy životního cyklu produktů vám
představíme na montážním stroji pro chytré telefony.
Tento stroj před nedávnem vznikl v Číně, a protože jej
výrobce potřeboval uvést do provozu v extrémně krátké
době, pomohlo mu s jeho konstrukcí a oživováním digi-
tální dvojče, které mezitím paralelně vyvíjeli softwaroví
odborníci ze společnosti Siemens v Německu. Odzkou-
šení všech funkcí stroje a výrobního taktu linky nane-
čisto ve virtuální podobě společně s novými funkcemi
prostředí TIA Portal ušetřilo více než 30 % času oproti
standardnímu postupu. Výrobce stroje, firma Bozhon,
tak mohl svou montážní buňku předat zákazníkovi
dříve, než by to zvládla konkurence, a podpořit i jeho
konkurenceschopnost v dodávání zbrusu nových mo-
bilních telefonů na trh.
„Komplexní přístup společnosti Siemens v oblasti auto-
matizace a digitalizace přináší zákazníkům jednoznač-
né výhody. Neomezujeme se pouze na výrobce strojů,
naše řešení má významné přínosy i pro uživatele výrob-
ních zařízení. Všem může šetřit čas i náklady a pomáhá

zavést flexibilnější výrobu,“ říká Jakub Vojanec, ředitel
obchodního úseku Průmyslové automatizační systémy
společnosti Siemens.

Z pohledu výrobce stroje
Digitální dvojče usnadňuje fázi návrhu stroje a šetří 
čas při jeho oživování. Např. při navrhování stroje 
lze zjednodušit koordinaci práce mezi odborníky 
na elektrickou a mechanickou konstrukci i mezi pro-
gramátory a ušetřit čas inženýrům na straně zákazníka.
Virtuální zprovoznění pak umožňuje odzkoušet funkce
stroje na jeho modelu nanečisto buď se skutečným 
PLC nebo s pomocí programu PLCSIM ADVANCED. 
Programátoři tak mohou pracovat na softwaru pro
řízení stroje a jeho odzkoušení ještě dřív, než se reál-
ný stroj vůbec začne stavět.
Podstatné úspory času a nákladů přinesou nové funkce
v prostředí TIA Portal. Díky integrovanému softwaru
pro oživení různých kinematik a knihovnám pro řízení
pohybu robotů přímo z PLC Simatic mohou programá-
toři postupovat rychleji, což přináší podstatné úspory
nákladů na práci robotiků a dalších. 
Platforma Teamcenter a její propojení s prostředím 
TIA Portal podporuje spolupráci více lidí na návrhu 
a oživení stroje a potřebnou synchronizaci souvisejících
dat. Zajistí například, že nikdo z celého týmu nepracuje
s jinou verzí projektu či podkladů než ostatní.

Čím dál větší důraz je také kladen na flexibilní výrobu 
a customizaci produktů. I pro tyto nové požadavky trhu
má Siemens řešení, a to jak v podobě softwaru, tak 
i konstrukce stroje. Na montážním stroji tak poprvé
v ČR představíme tzv. multicarrier systém, což je vlastně
speciální chytrý dopravník, který umožňuje flexibilně
upravovat výrobu v jejím průběhu. Systém funguje 
na principu samostatných vozíčků, které se mohou
pohybovat nezávisle na ostatních, a tudíž i vlastní rych-
lostí. Kromě vysoké flexibility přináší toto řešení i úsporu
ekonomickou, protože se může snadno kombinovat
s klasickým řešením dopravníků. 

Z pohledu uživatele stroje
Předtím než stroj převezme jeho uživatel a začlení jej
do svého výrobního systému, může díky vytvořenému
digitálnímu dvojčeti jeho funkci předem a bez rizika
ověřit nebo také optimalizovat. Digitální dvojče dále
může uživateli stroje pomoci předem a bez rizika vyško-
lit i obsluhu stroje. 
Prostřednictvím sběru provozních dat zařízení, jejich
analýze a pokročilým nástrojům pro diagnostiku do-
chází k podstatnému vylepšení servisních činností, sní-
žení prostojů stroje a optimalizaci jeho fungování. Díky
prostředí TIA Portal a cloudové platformě MindSphere
uživatel vždy ví, co se se strojem děje a má možnost
mnohdy s předstihem reagovat na případné poruchy, 

a to i s podporou výrobce stroje, který může mít
všechna tato data a informace k dispozici přes vzdá-
lené připojení.
Uživatel stroje může také docílit dalších úspor při
samotném provozu stroje. Kromě použití vhodných
prvků při konstrukci stroje je důležitým krokem také
detailní monitoring spotřeb energie a médií. Softwa-
rový nástroj Energy Manager společnosti Siemens
umožní včasnou detekci úniků či anomálií, stejně 
tak i výhodnější nákup energií a další optimalizace
výrobní technologie.  

Digitální dvojče
ocení výrobci 
strojů i jejich 

uživatelé.

Digitální dvojče 
montážního stroje
pro chytré telefony
umožnilo jeho 
uvedení do provozu
o třetinu rychleji.

Siemens 
na MSV
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Jak vylepšit křídlo Bugatti

Využijte data k vyšší efektivitě

Na Mezinárodním strojírenském vele-
trhu v Brně představíme také nejnovější

řešení Siemens pro aditivní obrábění neboli
3D tisk a jeho virtuální přípravu (výpočty,
simulace), a to v podobě speciálně upra-
veného zadního dílu sportovního vozu
Bugatti Chiron.
Ten může dosahovat rychlosti přes 400 km/h,
což je více, než je vzletová rychlost letadla
Boeing 747, a přesto musí zůstat bez- 
pečně na zemi. Extrémně vysoké příčné 
a podélné dynamické nároky zvládá díky
aktivní aerodynamice vozidla, kterou zajiš-
ťuje speciální zadní přítlačné křídlo. To se
dříve skládalo z mnoha dílů, které bylo nutné
přesně smontovat dohromady, a tím vznikal
prostor pro chyby nebo drobné nepřesnosti.
Změnou výrobní technologie na aditivní
obrábění se snížil počet potřebných dílů

Veletržní novinkou společnosti Siemens
bude prezentace nové otevřené clou-

dové platformy pro internet věcí (IoT)
s názvem MindSphere, která dokáže využí-
vat vaše vlastní data k optimalizaci procesů,
snižování nákladů a zvyšování efektivity.
Otevírá tak možnosti ke vzniku nových obchod-
ních modelů a příležitostí, ať už jste výrobce
či uživatel stroje nebo partner podílející se
na vývoji nových aplikací.
V expozici Siemens uvidíte ukázku platformy
MindSphere a jejích komponent, například
nástroj pro správu dat Fleet Manager, Visual
Explorer pro jejich pokročilou analýzu nebo
Visual Analyzer pro jejich rychlou vizualizaci
a interpretaci. Nebudou chybět příklady vlast-
ních aplikací Siemens, jako je aplikace Manage
MyMachines, která slouží k monitorování 
a optimalizaci provozu obráběcích strojů, 
či OEE Monitor pro optimalizaci provozu
technologických linek. A mnoho dalšího. 

S novými řešeními Siemens pro CNC
stroje se letos budou moci návštěvníci

veletrhu seznámit prostřednictvím horizon-
tální vyvrtávačky HCW 4S od společnosti
Škoda Machine Tool. Nemusíte se ale bát –
i když stroj dosahuje výšky téměř 15 metrů,
střechu pavilonu bourat nebudeme. Vše
vám ukážeme na funkčním modelu zmen-
šeném v poměru 1:15 a digitálním dvojčeti.
Reálný stroj, model i digitální dvojče totiž
ovládá stejný řídicí systém Sinumerik 840D sl.
Virtuální podoba stroje má stejné funkce,
jako jeho reálné dvojče, a navíc lze jeho
prostřednictvím předvést návštěvníkům více
možností a aplikací. Velmi výhodný je tento
způsob prezentace i pro samotné výrobce
obráběcích stojů, kteří tak mohou díky virtu-

Digitální dvojče
ověří funkce stroje

álnímu dvojčeti velmi dobře prezentovat svá
zařízení zákazníkům a pomoci jim 
vybrat ideální stroj pro jejich 
výrobní aplikace. Ve virtuálním 
prostředí lze i dokázat a ověřit, 
zda stroj bude vyhovovat svými para-
metry a zvládat požadovanou rychlost 
a kvalitu výroby.
„Také na příběhu stroje HCW 4S představíme
pět kroků životního cyklu výrobku a řešení,
která pro ně Siemens nabízí. I zde umožňuje
komplexní portfolio nástrojů usnadnit a zefek-
tivnit všechny fáze hodnotového řetězce
stroje – od jeho návrhu pomocí programu
NX Teamcenter a Mechatronics Concept
Designer od Siemens PLM Software, přes
virtuální zprovoznění pomocí Simulation Unit

až po simulaci výroby se zapojením reálného
ovládacího panelu stroje s reálným řídicím
systémem a technologickým výrobním pro-
gramem,“ vysvětluje Tomáš Kopeček, obchod-
ně technický poradce společnosti Siemens.
Digitální dvojče se tak stává nejen dokona-
lou prezentací všech možností, co stroj na-
bízí, ale také budoucností průmyslu a odbor-
ných veletrhů.

O ddělení Industry Services společnosti
Siemens představí na Mezinárodním

strojírenském veletrhu novinky v údržbě
strojních zařízení, především vlastní modu-
lární aplikaci Condition monitoring. Ta slou-
ží ke sběru dat ze strojů, jejich vyhodnoco-
vání a údržbě. Skládá se ze čtyř modulů,
které zajišťují sběr provozních dat, monito-
ring spotřeby energií, správu uživatelů
a správu nástrojů. 
Je ideálním nástrojem pro výrobní podniky,
kterým jejich interní pravidla neumožňují
posílat výrobní data mimo prostředí firmy. Tato
lokálně vyvíjená aplikace pro koncové zákaz-
níky umožňuje sledovat celou výrobní halu bez
ohledu na to, od jakého výrobce stroje pochá-
zejí. Zároveň umožňuje připojit ke sledování
jak stroje nové, tak staršího data výroby.
„Těžištěm naší prezentace bude ukázka pro-
pojení aplikace Condition monitoring 
se systémem Comos MRO, který poskytuje
komplexní řešení pro údržbu. Díky tomuto
propojení má technik údržby okamžitě infor-
mace o poruše stroje a rovněž kompletní
dokumentaci stroje, servisní historii i přehled
o náhradních dílech. Vše se děje automaticky
a rychle. Digitalizace tak zkracuje dobu
odstávky stroje a tím zvyšuje efektivitu
výroby,“ říká David Čežík, vedoucí oddělení

Siemens Industry Services. „Máme také při-
pravené digitální dvojče rozváděče s řídicím
systémem a aplikaci pro hodinky Apple Watch,
kde se budou informace získané z Condition
monitoringu zobrazovat,“ dodává David
Suchý, specialista oddělení Industry Services.
Zapojení hodinek do systému distribuce
informací má velkou výhodu ve flexibilitě 
a rychlosti reakce daného pracovníka. O poru-
še se tak dozví prakticky ihned a může oka-
mžitě reagovat, což sníží prostoje ve výrobě.

Návštěvníci stánku Siemens budou mít také
možnost porovnat výhody sběru dat prostřed-
nictvím aplikace Condition monitoringu 
a IoT platformy MindSphere, která bude jed-
nou z dalších prezentovaných oblastí na vele-
trhu. Oba systémy mají za cíl minimalizovat
náklady na údržbu, každý při tom ale využívá
jiný způsob ukládání dat. Zatímco aplikace
Condition monitoring má těžiště v lokálním
(serverovém – on premis) řešení, MindSphere
funguje na principu cloudového řešení. 

Servis
budoucnosti

desetkrát a došlo k úbytku hmotnosti křídla
Bugatti Chiron o polovinu. 
Společnosti Siemens a Bugatti založily celý
inovační proces – od prvotního designu
komponentů až po virtuální větrný tunel 
– na jedné softwarové PLM platformě
Teamcenter. Výsledky jsou přesnější a doba
uvedení na trh je výrazně kratší. I virtuální
větrný tunel a virtuální testovací okruhy
jsou součástí řešení Siemens pro navrho-
vání konstrukce a chování vozidel. Tato
digitalizace umožňuje plně provázat vývoj
výrobků s přípravou výroby a vlastní výro-
bou, a takto vzniklá digitální dvojčata za-
jistí optimalizaci všech činností, včetně
takového detailu jako je ovládání CNC
strojů pro konečnou úpravu dílů. „Výho-
da ucelených řešení od Siemens PLM 
Software je v jejich šíři a holistickém pří-

stupu. Všechny moduly na sebe navazují 
a jsou vzájemně kompatibilní. Chytré pro-
gramy dnes navíc dokážou výrazně ušetřit
práci v kterékoliv fázi vývoje a výroby. Díky
možnostem pokročilé digitální simulace
dokáže software jen na základě zadaných
parametrů navrhnout optimální podobu
výrobku. Současně umožňuje 
ve virtuálním prostředí s návrhy mnohoná-
sobně rychleji a důkladněji experimentovat
a před vlastním rozhodnutím tak ověřit
mnohem více variant. Toto se týká dílu,
samotného výrobku, výrobních strojů,
linek, i celých výrobních hal,“ vysvětluje
René Zahradník, ředitel obchodu Siemens
PLM Software.
Vystavené křídlo Bugatti Chiron je důkazem
vysoké spolehlivosti řešení Siemens i v těch
nejnáročnějších podmínkách.

Siemens 
na MSV
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Virtuální 
zprovoznění 
mění budoucnost průmyslu
Trendy ve výrobním průmyslu jsou jasné: zrychlení vývoje novinek,
co nejrychlejší zahájení výroby, růst flexibility a variability výroby, 
snižování nákladů, a to vše za současného zvyšování kvality. Z toho
plynou šibeniční termíny pro inženýrské a technologické firmy,
obrovský stres a nulová tolerance chyb při oživování strojů. 
S tímto se umí dobře vypořádat ve společnosti BenThor automation.
Čas, peníze i nervy všech zúčastněných tu šetří díky virtuálnímu
zprovoznění digitálních dvojčat strojů a výrobních linek. K tomu
používají softwary TIA Portal, PLC Sim Advanced, Process Simulate 
a Process Designer od Siemens. Uvědomili si totiž, že ve virtuálním
zprovoznění je budoucnost celého výrobního průmyslu a brzy se
stane standardem.

V irtuální zprovoznění digitálního
dvojčete strojního zařízení znamená
počítačově simulovat chování jeho

3D modelu. Vlastnosti modelu jsou přitom
zcela totožné s reálným strojem, včetně
kinematiky, PLC programu a komunikace
s řídicím systémem. Tento postup dovoluje
inženýrské firmě naprogramovat řídicí systém
a ovládací obrazovky stroje či výrobní linky
předem a všechny jeho funkce bez jakého-
koliv rizika vyzkoušet a odladit. To lze jinak
jen těžko provést: při instalaci nových prvků
do výrobních linek, jejich zapojení, odzkou-
šení a předání zákazníkovi je čas velmi drahý,
a proto se pracuje s minimálními rezervami.
Zkoušet funkčnost navržených řešení až při
instalaci představuje obrovské riziko. Časový
tlak navíc zvyšuje riziko chyb, které mohou
mít při spuštění zařízení fatální dopad. 
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• úsporu času, rychlejší uvedení stroje do provozu;
• nižší náklady, snížení rizika chyb;
• pružnější výrobu, snazší provádění změn;
• efektivnější práci, technici mohou 

pracovat paralelně;
• vyšší kvalitu.

Co přináší virtuální zprovoznění:

Zaujalo vás řešení? 

Zeptejte se na více informací Jakuba Vojance
na e-mailu jakub.vojanec@siemens.com
nebo navštivte www.siemens.com/tiaportal.

Virtuální zprovoznění 
strojů přináší úsporu 

času i peněz, zvyšuje kvalitu 
projektů a snižuje stres 

při realizaci zakázky.

Modely jako živé
Společnost BenThor automation z Mladé
Boleslavi působí v oblasti automatizace 
a IT systémů pro zpracovatelský průmysl 
a spolupracuje především s tuzemskými 
a zahraničními automobilkami. Pro ně také
v uplynulém roce virtuálně, a následně 
i fyzicky, zprovoznila dvě složité výrobní
linky. U obou byl klíčovým nástrojem soft-
ware TIA Portal, Process Simulate a Process
Designer od firmy Siemens. „V prvním pro-
jektu jsme virtuálně zprovozňovali výrobní
linku s pěti roboty a osmnáctiminutovým
výrobním taktem. 
Do výrobního procesu vstupuje dvacet dílů
do osmi přípravků, které je nutné během vý-
roby přestavovat a kontrolovat. Celkem zde
dochází k více než dvěma stovkám sekvenč-
ních změn, ať už při zakládání dílů do příprav-
ků nebo při samotných výrobních procesech. 
To vedlo k velkému množství signálových
výměn s PLC a proto i nutnosti virtuálního
zprovoznění, při kterém jsme museli použít
přibližně jeden tisíc signálů. Z technolo-
gických procesů zde bylo zastoupeno odpo-
rové svařování, lepení, handling, falcování
a obloukové svařování,“ říká Ondřej Pažout,
vedoucí týmu robotiky ve společnosti 
BenThor automation. Ve druhém projektu
bylo v lince devět robotů s pětiminutovým
taktem a geostanicí, na které nýtují a šrou-
bují tři roboti současně. „Na tuto stanici 
se dokonce přijel podívat zákazník, protože
z ní měl velké obavy a chtěl si ověřit její
funkčnost. Stanice nám zabrala při virtuál-
ním zprovoznění poměrně hodně času,
jelikož zde dochází během technologického
procesu k častému přestavování upínek.
Skloubit k tomu ještě blokační zóny robotů
pro udržení taktu linky, kdy musí jet všichni

tři roboti najednou, byl opravdový oříšek,“
vysvětluje úskalí své práce Ondřej Pažout.
Hlavními benefity zavedení virtuálního
zprovoznění do procesu přípravy projektů
je úspora peněz a času, zvýšení kvality 
a především snížení rizik a menší stres, 
který zažívají programátoři při oživování

strojů. Dostatek času na přípravu progra-
mu, který stroje řídí, totiž znamená
eliminaci chyb a větší kvalitu.

Jak probíhá virtuální zprovoznění
„Podkladem pro virtuální zprovoznění jsou
3D modely doplněné o logické bloky, které

definují chování jednotlivých komponent. Na takto
vytvořené logické chování připojujeme na základě elek-
trotechnických a pneumatických schémat signály, které
vstupují buď do PLC nebo do robota. Náš cíl je přiblížit 
se pokaždé co nejvíce realitě, ověřit tím základní
funkce výrobního procesu ještě před jeho fyzickým
uvedením do provozu a poskytnout tak prostor pro
vyladění případných nedostatků. I v tom je velký 
přínos virtuálního zprovoznění,“ říká Ondřej Pažout.
Pro návrh digitální podoby linek nebo zařízení používají
ve společnosti BenThor automation programy Process
Simulate a Process Designer od společnosti Siemens
PLM Software. Na straně PLC programování simuluje
chování řízeného stroje simulační jednotka s názvem
Simulation Unit s připojeným PLC Simatic S7-1500
nebo S7-300 a TIA Portal pro programování PLC. Nově
lze též využít místo klasického PLC jeho softwarový
simulátor PLC Sim Advanced.
Společnost Siemens podporuje firmy, které se virtuálním
zprovozněním zabývají, formou konzultací nad konkrét-
ními úkoly v projektu. Dalším užitečným nástrojem 
je diskusní fórum na webu technické podpory spo-
lečnosti Siemens (Industry Online Support), kde 
si v rámci komunity odborníci z celého světa vyměňují
své zkušenosti. 

»Virtuální zprovoznění se brzy 
dotkne všech odvětví, jež to myslí 
s Průmyslem 4.0 vážně.«
Ondřej Pažout, vedoucí týmu robotiky společnosti BenThor automation

Proč jste se rozhodli věnovat se virtuálnímu zprovoz-
nění strojů a výrobních linek?
Osobně se domnívám, že ve virtuálním zprovoznění je budouc-
nost celého výrobního průmyslu a brzy se stane standardem.
Průkopníkem je, jak již bývá v diskrétní výrobě zvykem, automobi-
lový průmysl. Již dnes například některé světové automobilky
požadují od svých dodavatelů virtuální přejímku zakázky. Na 3D
fungujícím modelu linky totiž můžete klientovi demonstrovat celé
řešení včetně doby taktu výroby nebo integrace nových technolo-
gií. Brzy se však virtuální zprovoznění dotkne všech odvětví, jež to
myslí s Průmyslem 4.0 vážně.

V čem spatřujete jeho největší výhodu?
V úspoře času, peněz, zvýšení kvality projektů a snížení stresu při
realizaci zakázky. Díky virtuálnímu zprovoznění zařízení můžeme
připravit programy pro řízení výrobní technologie v klidu v kance-
láři a při montáži u zákazníka jen nahrajeme program, doladíme
detaily a vše otestujeme. Vyhneme se tak obrovskému stresu
z nedostatku času, který každou zakázku provází. Navíc při virtuál-
ním zprovoznění nic neriskujeme – nehrozí skutečné poškození
strojů ani zranění pracovníků.

Jaké nástroje pro virtuální zprovoznění používáte 
a proč?
Používáme simulační programy a nástroje pro automatizaci 
od společnosti Siemens: Process Simulate, Process Designer, 
PLC SIM Advanced, Simulation Unit, TIA Portal a řídicí systémy
Simatic S7. Siemens jsme si vybrali kvůli kompletnímu portfoliu
produktů a řešení, jejich dobré kompatibilitě a našim dobrým 
zkušenostem. Simulační nástroje firmy Siemens se navíc neustále
vyvíjí a ve svém vývoji neustrnuly. Líbí se nám také podpora 
ze strany GTACu (Global Technical Access Center) a vývojářů, kteří
řeší připomínky uživatelů, jež mohou být následně zapracovány
do nových verzí. Navíc nám vyhovuje komplexnost programu,
možnost připojit do systému jakéhokoliv robota atd. 

otázky pro:

3
Ondřeje Pažouta,
vedoucího týmu robotiky 
společnosti BenThor automation
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Zaujalo vás řešení? 

Zeptejte se na více informací Jakuba Vojance
na e-mailu jakub.vojanec@siemens.com
nebo navštivte www.siemens.com/tiaportal.

Mladá česká firma Factorio Solutions má s vytvářením a zprovozňováním
digitálních dvojčat strojních zařízení na platformě Siemens bohaté zkušenosti. 
Ač vznikla z malého start-upu, dnes úzce spolupracuje s prvním českým Testbedem
pro Průmysl 4.0 v rámci Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky
(CIIRC) Českého vysokého učení technického (ČVUT) v Praze. Zde také zrealizovali
první bezhardwarové virtuální zprovoznění digitálního dvojčete stroje, které
dokáže ušetřit až třetinu času při skutečném oživování stroje nebo výrobní linky.

Partnerství více
než virtuální

Když se před rokem v září slavnostně otevíral
první český Testbed pro Průmysl 4.0, měli vývo-
jáři ze společnosti Factorio Solutions velký podíl

na jeho podobě. Díky nástrojům Siemens se jim poda-
řilo vytvořit unikátní reálně-virtuální výrobní linku, kde
bylo digitálních dvojčat strojů hned několik. Nyní, po
roce fungování, se layout linky změnil. Stejně jako sku-
tečné průmyslové prostředí tak reaguje na dynamický
vývoj a novinky v oboru. A odborníci z Factorio Soluti-
ons byli opět u toho.

Digitální dvojče jako základ
Pro vytvoření původního i nového layoutu výrobní linky,
ve které kromě reálných strojů fungují i zařízení v tzv.
rozšířené realitě, použili odborníci ze společnosti Facto-
rio Solutions softwarové platformy Siemens Teamcenter,
Teamcenter Manufacturing Process Planner a Process
Simulate. S jejich pomocí vytvořili digitální dvojče
celého zařízení, které následně virtuálně zprovoznili
s využitím prostředí TIA Portal a ověřili jeho funkčnost
ještě před samotnou montáží a skutečným spuštěním.
Program Siemens Process Simulate také umožnil vytvořit
digitální dvojče výroby – a to jak předem naprogramo-
vané, tak díky automatickému plánovači flexibilně

proměnné. Projekt automatického plánování výroby se
rozběhl jako první fáze projektu Klastr 4.0 – Metodologie
systémové integrace, jehož hlavním řešitelem je CIIRC 
a který Testbed využívá k ověřování navržených metod 
a postupů. Automatické plánování výroby na základě
konfigurace daného výrobku bez lidského zásahu při-
praví sekvenci výrobních operací a přiřadí je jednotli-
vým stanicím, které operace vykonávají. Pohyby robotů
se přizpůsobí momentálnímu požadavku z výroby, takže
nemusí být předem naprogramované. „Virtuální zpro-
voznění urychlí reálné uvedení zařízení do provozu 
o 30 procent. Ruku v ruce s tím jde i značná úspora
finanční a jistota, že navrhované zařízení bude správně
fungovat,“ vysvětluje Ondřej Fiala, ředitel společnosti
Factorio Solution. Digitální dvojče a jeho virtuální 
zprovoznění přináší výhody všem: výrobcům stroje,
integrující firmě i koncovému uživateli zařízení.

Virtuální zprovoznění jde i bez hardwaru
Výrobní linka v Testbedu má kromě všech výše jmeno-
vaných vlastností ještě jednu zvláštnost: díky simulač-
nímu programu Siemens PLCSIM ADVANCED a pro-
středí TIA Portal ji bylo možné virtuálně zprovoznit bez
nutnosti fyzického zapojení skutečného PLC. „Nepotřebo-
vali jsme žádný tradiční hardware, jako jsou reálná PLC
nebo simulační jednotka Simulation Unit. Stačil nám
jen výkonný notebook a software Siemens PLCSIM
ADVANCED. Vytvořené digitální dvojče linky si navíc
můžeme uchovat po celou dobu její životnosti, což je
velmi výhodné pro vzdálenou správu zařízení nebo
třeba zaškolení nové obsluhy,“ říká Ondřej Fiala.

Bezhardwarové virtuální zprovoznění zařízení, kterému se ve Facto-
rio Solutions věnují, umožňuje software PLCSIM ADVANCED od
společnosti Siemens, doplněný programy Process Simulate nebo
Mechatronics Concept Designer. „Díky němu jsme schopni synchro-
nizovat i čas simulace s časem PLC. Simulace totiž nikdy neběží ve
zcela reálném čase a je potřeba s tímto faktem při virtuálním zpro-
voznění počítat,“ vyzdvihuje další přednosti Ondřej Fiala.
A jak na virtuální zprovoznění pohlížejí zákazníci? „Naštěstí ho
začíná již i u nás řada firem vnímat jako službu, která jim uspoří čas
i peníze a do budoucna přinese další benefity při provozování stoje
nebo linky. V myšlení zákazníků je za uplynulé dva roky, kdy jsme
s virtuálním zprovozněním v Čechách začínali, patrný velký posun,“
konstatuje Ondřej Fiala.

MindSphere pro výrobní i akademické prostředí
Podle názoru Pavla Burgeta, vedoucího výše zmíněného Testbedu
pro Průmysl 4.0 na CIIRC ČVUT v Praze, bude vývoj v průmyslové oblasti
směřovat k co největší autonomii strojů i systémů, aby byly schop-
né samy se domlouvat a řídit. Právě autonomní rozhodování strojů
je něco, co není možné testovat standardními postupy a virtuální
zprovoznění zde bude hrát velice důležitou roli. Další oblastí, kde
očekává intenzivní rozvoj, je sběr dat a napojení na cloudové techno-
logie a metody strojového učení a umělé inteligence.
S tím souvisí i nasazení cloudové platformy společnosti Siemens
pro internet věcí MindSphere v prostředí Testbedu. „Přidali jsme se
k tomuto projektu jako jedna z prvních společností v České repub-

lice, protože v něm vidíme velký smysl a potenciál. Dokonce již
používáme několik prvních aplikací od Siemensu a upravili jsme
kvůli tomu i hardware linky, aby se daly určité prvky do MindSphere
zapojit. Nedávno jsme vstoupili do akademického programu, který
Siemens nabízí, abychom mohli vyvíjet vlastní aplikace a ve spojení
s platformou Azure dělat pokročilejší analýzy dat, condition moni-
toring a prediktivní údržbu,“ vysvětluje Burget.
Factorio Solutions je partnerem společnosti Siemens, a ta je zase
partnerem Testbedu pro Průmysl 4.0 na CIIRC ČVUT v Praze. Díky
intenzivní spolupráci se oběma institucím daří být v kontaktu s roz-
vojem produktů Siemens a mít přístup ke všem technologickým
novinkám a softwarovým inovacím. „Bez tohoto partnerství by pro
nás bylo obtížné vše sledovat, neboť vývoj postupuje velmi dyna-
micky. Těžíme z něj při naší práci, a tak se naše řešení udržují na
špičce současného technologického poznání, což samozřejmě při-
náší výhody i našim zákazníkům,“ říká Ondřej Fiala. „Z tohoto
partnerství profitují samozřejmě i studenti, kteří mohou pracovat
s novými technologiemi, vymýšlet a implementovat na nich nové
postupy, a připravit se lépe na aktivní vstup do praxe po skončení
školy,“ dodává Pavel Burget. 

„Partnerství se společností Siemens
přináší výhody našim zákazníkům 
i studentům,“
shodují se Ondřej Fiala, ředitel Factorio 
Solutions a Pavel Burget, vedoucí Testbedu. 

Součástí reálně-virtuální výrobní linky nově jsou
nezávislé pracovní stanice, které umožňují para-
lelní výrobu. Výzkum možností automatického
plánování výrobních operací a jejich přizpůso-
bení aktuálním požadavkům uživatele i stavu
výrobní linky je v Testbedu na svém začátku, 
ale již nyní se prezentuje na jednoduchých 
konfiguracích. Vše je propojeno s uživatelskou
aplikací, v níž se výrobek konfiguruje. 
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Společnost Seco Industries se věnuje výrobě zahrad-
ních traktorů a slévárenství. Divize sléváren vyrábí
vložené válce do velkých dieselových motorů pro

nákladní automobily, traktory a autobusy a především
malé odlitky z tvárné litiny, jež se používají jako nejrůz-
nější komponenty do osobních aut a komerčních vozidel.
Vložených válců loni v Jičíně vyrobili 645 tisíc kusů,
drobných odlitků 6200 tun a obrobků zvládli dva mili-
ony dvě stě tisíc. Jedná se o čísla na horní hranici kapa-
city závodu, zákazníci ovšem stále požadují navýšení
objemu zakázek. „Situaci jsme mohli vyřešit jen dvěma
způsoby – buď rozšířit výrobní plochy sléváren a obrá-
běcích linek nebo zefektivnit stávající výrobu. Rozhodli
jsme se nainstalovat do obrobny vložených válců ze
šedé litiny robota, který obsluhuje čtyři obráběcí centra
najednou a výrazně tak zvyšuje kapacitu i rychlost celé
linky,“ říká Ing. Petr Dědeček, vedoucí obchodního
útvaru divize sléváren společnosti Seco Industries.  

Automatizace zvýšila efektivitu
Vložené válce v Jičíně odlévají již více než 50 let a stejně
stará je také hala slévárny. Při modernizaci provozu se

proto muselo vycházet z možností daného místa: byla
zde sice omezená podlahová plocha, ale velkorysý pro-
stor nad hlavou. Ke slovu tak přišlo unikátní řešení umístit
robota nahoru nad obráběcí centra a umožnit mu k nim
přístup shora. 
Robot zakládá obrobky do stroje, hotové je vyjímá 
a pokládá na externí měřicí zařízení. Protože se nejedná
o robota kooperujícího s člověkem, musí být při své
činnosti kvůli bezpečnosti umístěn v kleci. 
Nová technologie byla v obrobně nasazena loni v srpnu
a již po prvním roce provozu je jasné, že splnila očeká-
vání: efektivita provozu výrazně vzrostla. „Inovace nám
umožnila snížit počet lidí obsluhujících linku, kterých má-
me stále chronický nedostatek. Zvýšil se výkon zařízení
a snížila se pracnost. Díky tomu vidíme, kolik času a pros-
tředků nám moderní technologie mohou ušetřit, navíc
při zvýšení kvality. Návratnost vložené investice je při
naplněnosti zakázkami zaručena,“ potvrzuje Petr Dědeček.
S novou technologií přišla do výroby také digitalizace.
Z linky se sbírají data a monitoruje se celý výrobní pro-
ces. To je důležité např. při reklamacích zákazníka, kdy
je nutné analyzovat celý proces výroby a najít, v kterém

kroku se stala chyba. Nová technologie také umožňuje
dálkovou správu, což využívají jak pracovníci servisu
Siemens, tak robota KUKA. I díky tomu se výrazně sní-
žila prostojovost strojů.

Virtuální simulace ujasnila požadavky
Velmi důležitým aspektem při plánování i provozu vý-
robní linky je časová osa. Všechny kroky na sebe musí
bezchybně navazovat. Proto si společnost Seco Industries
nechala navrhnout před samotnou instalací nové linky
její virtuální simulaci, na které si průchodnost a funk-
čnost celého výrobního procesu nanečisto vyzkoušela 
a otestovala. Digitální návrh dodala společnost WHS-
Handling, která také nasazení robotů zajišťovala.
Časová studie byla klíčová také pro naprogramování
kooperace mezi robotem a obráběcím strojem a vznikla
na základě informací o výkonu původní linky a její
maximální kapacitě.

S robotem zvládne komunikovat i Sinumerik 828
PLC Simatic řady 1500 zajišťuje veškerou komunikaci
mezi jednotlivými zařízeními a robotem, který je také

Zaujalo vás řešení? 

Zeptejte se na více informací Davida Suchého
na e-mailu david.suchy@siemens.com
nebo navštivte www.siemens.cz/servis.

S robotem nad hlavou
Zvyšující se nároky zákazníků na výrobní kapacity závodu, kvalitu a rychlost produkce přiměly 
společnost Seco Industries, předního českého výrobce, k modernizaci provozu. Zapojením 
digitalizace, včetně simulace pracoviště výrobní linky před její samotnou montáží, a robota 
obsluhujícího čtyři obráběcí stroje najednou se podařilo výrazně zvýšit efektivitu. Inteligentní 
komunikaci mezi robotem a obráběcími centry zajišťuje řídicí systém Simatic 1500 propojený 
se systémem Sinumerik 828 společnosti Siemens.

„mozkem“ celé aplikace. PLC dále zajišťuje funkční bez-
pečnost celé sestavy, což je velice důležité, protože kon-
cept zařízení je navržen jako modulární. Na každém CNC
stroji je možné vyrábět díl s jinými parametry, případně
kterýkoliv ze strojů přepnout do manuálního režimu 
a vyrábět např. malou sérii výrobků za plného automa-
tizovaného provozu ostatních strojů. „V takovém řešení
vzniká velké množství bezpečnostních rizik, a proto je robot
KUKA vybaven opcí SafeRobot a pomocí ProfiSAFE komu-
nikace propojen s PLC Simatic, které přepíná bezpečné
a pracovní zóny robota a obstarává kompletní funkční
bezpečnost celku zařízení. Standardními postupy by tako-
vá aplikace nebyla možná,“ vysvětluje Martin Myslikovjan
z oddělení vývoje softwaru společnosti WHS-Handling.
Řídicí systém Sinumerik 828 verze 2.8 všech čtyř CNC
strojů byl doprogramován o rozhraní, které komunikuje
s výše uvedeným PLC Simatic 1500 a umožňuje inteli-
gentní komunikaci mezi robotem a obráběcím strojem 
i bez nejnovější softwarové verze. V nové verzi systému
Sinumerik jsou integrované funkční bloky, které již
komunikaci s robotem umožňují napřímo. 

Ve starších verzích je však potřeba tyto bloky dodatečně
naprogramovat a datové rozhraní pro komunikaci
vytvořit. „Strojový park většiny českých firem zabývají-
cích se obráběním je staršího data výroby a jen málokdo
si může dovolit investovat do nových strojů,“ říká David
Suchý, specialista oddělení Industry Services společ-
nosti Siemens. „Potřeba automatizace a robotizace
výrobního procesu je však naléhavá a stává se podmín-
kou přežití v náročném konkurenčním prostředí. Řídicí
systémy Sinumerik 828, které má řada těchto starších
strojů nainstalované, inteligentní komunikaci s robo-
tem také bez problémů zvládají. Není proto důvod před
digitálními technologiemi zavírat dveře a podmiňovat
jejich nasazení nákupem nových strojů a novým soft-
warem,“ vysvětluje David Suchý. I starší softwarová
verze řídicího systému Sinumerik může s novým robo-
tem efektivně komunikovat. 
Projekt zapojení robotů do výroby a posílení prvků auto-
matizace dle konceptu Průmysl 4.0 se ve společnosti
Seco Industries osvědčil. Proto v Jičíně připravují již
další dvě etapy robotizace. Nová obráběcí centra však
již budou instalována se softwarovou verzí Sinumerik
řady 4, která umožňuje nasazení opce Run MyRobot,
jež komunikaci s roboty ještě více usnadňuje. 

Roboty lze 
efektivně 

propojit 
i se staršími 

CNC stroji, které 
řídí systém 

Sinumerik 828 
verze 2.8.

„Není důvod před digitálními 
technologiemi zavírat dveře a podmiňovat
jejich nasazení nákupem nových strojů 
a novým softwarem.“ 
David Suchý, 
specialista oddělení Industry Services společnosti Siemens

Robot a obráběcí 
centra komunikují 
prostřednictvím řídicího
systému Simatic 1500.
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Reprodukce
plastického
přetváření 
dílů zavěšení
zadní nápravy
s řešením
zobrazeným
na druhém
obrázku 
s použitím
Simcenter 3D.

Rozložení smy-
kového napětí
pružiny motoro-
vého ventilu
s použitím 
Simcenter 3D.

„Používáme analýzu konečných prvků (FEA) jako nástroj
předběžného návrhu, a tak díl nemusíme rozdělit na
komponenty předtím, než jej vylepšíme. Chceme totiž
navrhovat díly, které našim týmům umožní ukázat veš-
kerý jejich talent v plné síle,“ říká Wall.
Díky vizionářskému inženýringu společně s analytickým
přístupem vyrábí Hendrick Motorsports přesně navr-
žené díly, u nichž není zapotřebí posilovat konstrukci,
aby se předcházelo defektům, a přidávat dodatečný
materiál na zvýšení pevnosti. Závodní vůz tak neveze
žádnou hmotnost navíc a může být rychlejší. Používání
softwaru Simcenter umožňuje inženýrům týmu Hend-
rick Motorsports lépe vybalancovat sílu a hmotnost
dílů, a přiblížit se tak optimálnímu poměru odolnosti 
a výkonu, který hledá každý závodní tým. 

Siemens PLM Software pomáhá k vítězství
Díky softwaru Simcenter odhaluje tým Hendrick Motor-
sport příčiny poruch rychleji než dříve a při opravách 
je mění k lepšímu na první pokus. Původní neefektivní
testování prototypů dílů a vývojářský přístup stylem
pokus-omyl nahradil design založený na precizní ana-
lýze. Výsledkem jsou vysoce výkonné díly vyrobené
v rámci sofistikovaného inženýringu, včasná řešení
poruch na trati a pokračování ve vítězné tradici. Tým
Hendrick Motorsport se zkrátka umí poučit ze svých
chyb a přináší mu to skvělé výsledky. 

Kalendář závodů seriálu NASCAR je nabitý k prask-
nutí. Téměř každý víkend se jede další kolo –
pokaždé v jiném městě a jiné zemi USA. Na jaké-

koliv úpravy a opravy vozů tak zbývá v sezoně jen velmi
málo času. Závodní auta se nakládají na kamiony a od-
vážejí na další soutěž již ve středu v noci. Pokud tedy
dojde během závodu k nějaké poruše, mají konstruktéři
a inženýři na identifikaci problému, vytvoření nové
verze součástky, její odzkoušení a implementaci pouhé
tři dny.
To je samozřejmě velmi obtížné, ale díky nástrojům
Siemens PLM Software se i takto šibeniční termíny 
dají zvládnout. Poruchy a defekty dílů jsou vzhledem
k extrémním podmínkám závodů neoddělitelnou 
součástí motoristického sportu. Tým stáje Hendrick
Motorsports se z nich ale snaží poučit: „Nebudeme
přeci dělat stejnou chybu dvakrát,“ říká Jim Wall, ředi-
tel inženýringu motorů. Proto Hendrick Motorsports 
využívá pro analýzy poruch a vývoj novinek software
NX společnosti Siemens PLM Software a Simcenter. 
Pro počítačem podporované projektování (CAD) a počí-
tačem podporovaný inženýring (CAE) slouží software
NX CAD, Simcenter a NX Nastran. Důležitá je přitom
forenzní analýza rozbitých dílů, na jejímž základě se
vytváří model součástky. Ten se následně porovná
s reálným porouchaným dílem a po verifikaci slouží
k úpravám a vylepšením, které opakování defektu
v budoucnu zabrání. Porucha se tak může proměnit
v ponaučení, které se následně pozitivně promítne 
do praxe.
Využití softwaru Simcenter navíc přináší možnost 
virtuálního ověření oprav dílů, což výrazně šetří čas,
neboť prototypy pak často není nutné vůbec testovat.

Úzká integrace NX CAD a Simcenter urychluje ověření
návrhů, protože změny se přímo přenášejí z CAD sou-
části na CAE model. To je důležité zejména během
závodní sezóny, kdy tým potřebuje odstranit poruchu
během pár dnů do dalšího závodu. „Schopnost promě-
nit návrh na prvky je pro nás klíčová a sada nástrojů
Simcenter nás při tom na každém kroku podporuje,“
poznamenává Wall.

Navrhování s jistotou
Čtyři týmy se startovními čísly 9, 24, 48 a 88 podporu-
je 600 zaměstnanců a široké spektrum technologicky
sofistikovaných nástrojů.

Zaujalo vás řešení? 

Zeptejte se na více informací Evy Urbánkové
na e-mailu urbankova.eva@siemens.com
nebo navštivte www.siemens.cz/plm.

Na stupních vítězů 
Díky efektivnímu testování prototypů

„Používáme analýzu
konečných prvků (FEA)  
jako nástroj předběžného
návrhu, a tak díl nemusíme
rozdělit na komponenty
předtím, než jej vylepšíme.“
Jim Wall, ředitel, 
inženýring motorů Hendrick Motorsports

Hendrick Motorsports je uznávaný a velmi úspěšný americký závodní tým seriálu NASCAR, který má
na svém kontě již 12 mistrovských titulů. Být hvězdným týmem takto náročné série však znamená
být také lídrem v inovacích. Proto se inženýři týmu Hendrik Motorsports snaží vyvíjet díly, které 
by vyloučily riziko poruchy a maximalizovaly potenciál výkonu. S optimalizací designu součástek již
ve fázi konceptu jim významně pomáhají řešení od společnosti Siemens PLM Software.



Malý, ale šikovný
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Díky internetu a nástupu inteligentních technolo-
gií je dnes možné na dálku řídit prakticky jakékoli
zařízení. Na tomto poli je Siemens dlouhodobý

technologický a inovační lídr, který dokáže obsáhnout
jakkoliv náročné automatizační úlohy – od řízení vel-
kých továren a letištních hal po malé rodinné domky.
Právě pro jednoduché úlohy se ideálně hodí programo-
vatelný logický modul LOGO!, dostupný ve verzi 8.2.
Zajistí bezpečný provoz domácí čistírny odpadních 
vod stejně dobře jako zavlažování zahrady, zapne 
a vypne topení, ohřeje saunu nebo ohlídá filtraci
bazénu. Prostor pro jeho použití je prakticky neome-
zený. „Záleží jen na požadavcích investora, pro jakou
aplikaci automatizační systém požaduje. Můžete 
s ním vzdáleně spravovat, monitorovat a řídit třeba 
i chov domácích zvířat,“ vysvětluje Tomáš Froněk, 
produktový manažer společnosti Siemens. S modu-
lárním systémem LOGO! lze komunikovat buď pro-
střednictvím internetu nebo sítě GSM. Díky integrova-
nému webovému serveru umožňuje ovládat některé
funkce z chytrého telefonu a když se stane něco mimo-
řádného, okamžitě vás upozorní. Nejnovější verze, 

čištění. Systém také řídí přidávání ozonu a minerálů,
které z procesní – technologické vody dělají pitnou.
Hlídá i stav jejich zásobníků. To vše pomocí vzdálené
správy systému a komunikace pomocí e-mailu, SMS 
a webového rozhraní.

Týmu techniků ve společnosti Aco Marine se díky pře-
chodu na systém LOGO! výrazně zjednodušila každá
instalace – veškeré nastavování programu a jeho úpravy
probíhají jednoduše v počítači. Navíc je většina funkcí
již předprogramovaná v knihovnách, stačí je pouze
vhodně poskládat a použít. Na webových stránkách
technické podpory systému je navíc řada aplikačních
příkladů, kterými se noví uživatelé mohou inspirovat.
To potvrzuje i zástupce společnosti Aco Marine Petr
Carvan, vedoucí výzkumu a vývoje městských a průmy-
slových filtračních systémů: „Automatizační systém LOGO!
od Siemensu jsme si vybrali proto, že splňuje všechny
nároky na perfektní řízení, které naše vyspělá techno-
logie potřebuje. Systém je flexibilní, rychlý, přesný,

cenově dostupný, plně modulární, reaguje na změny
parametrů a umožňuje nadstavby v podobě webového
rozhraní, dálkového řízení a možnosti využití IoT.“
„Ve společnosti Siemens jsme našli skutečného part-
nera. Můžeme se na něj stoprocentně spolehnout jak 
v oblasti školení, návrhů řešení i servisu. Reagujeme
tímto na podanou ruku a začleňujeme LOGO! do svého
výrobního programu,“ dodává Petr Carvan.

Siemens na For Arch: správa rodinných domů
i velkých budov
Na veletrhu For Arch vystavuje kromě divize Digital
Factory zastoupené systémem LOGO! také divize 
Siemens Building Technologies, která zde představuje
své ucelené portfolio pro inteligentní řízení budov.
Součástí veletržní prezentace je také představení clou-
dové platformy pro IoT MindSphere a její propojení
s výrobními linkami a technologiemi velkých budov.
Jako ukázka slouží realizace z Testbedu pro Průmysl 4.0
na CIIRK v Praze. Zde systém Siemens sbírá data z výrob-
ních strojů a zároveň monitoruje energetickou síť a plá-
nuje výrobu tak, aby bylo možné využít nejnižší tarify
za elektřinu, a tím uspořit náklady. 

Zaujalo vás řešení?

Zeptejte se Tomáše Froňka na více informací 
na e-mailu tomas.fronek@siemens.com 
nebo navštivte www.siemens.com/logo.

Věděli jste, že prvky, které slouží k průmyslové automatizaci a digitalizaci mají všestranné využití?
Někdy i v oblastech od výroby velmi vzdálených. Například logický modul LOGO! našel uplatnění 
i v jednoduché automatizaci a řízení procesů v budovách a rodinných domech. Na 29. ročníku Meziná-
rodního stavebního veletrhu For Arch 2018 v pražských Letňanech prezentují zástupci průmyslové 
divize společnosti Siemens, jak dokáže inteligentní systém LOGO! proměnit obyčejný dům v chytrý.

kterou si můžete prohlédnout právě na stánku Siemens
na veletrhu For Arch 2018, nabízí rozšířenou možnost
správy webového rozhraní. „V nové verzi si každý klient
může vytvořit vlastní design stránek a vkládat tam libo-
volné obrázky, výkresy nebo texty,“ vysvětluje Tomáš
Froněk. To vše díky nástroji pro generování stránek 
bez nutnosti cokoliv programovat.

Pitná voda na počkání a bez chemie
Na veletrhu For Arch představuje Siemens společnou
realizaci s firmou Aco Marine, která vyrábí filtrační jedno-
tky na pitnou vodu pro domovní i průmyslové prostředí.  
Z jakékoli chemicky, bakteriálně či mechanicky konta-
minované vody – např. dešťovky, řeky, jezírka, potoka
nebo studny vyrábí pomocí patentované nanotechno-
logie procesní – technologickou vodu, kterou dále
upravuje do kvality pitné vody. Systém LOGO! 8 hlídá
hladinu vody v několika filtračních nádržích, aby
neklesla pod stanovenou hodnotu. Na základě historie
čerpání vody umí predikovat, na jak dlouho zásoba
vystačí. Hlídá také tlak na koncích membrány, který
indikuje míru zanesení nečistotami, a řídí proces jejího

Filtrační jednotku 
na pitnou vodu 

ACO WM3 řídí 
programovatelný

automat LOGO! 8.2.

LOGO! 8 není určený jen pro rodinné domy. Umí řešit 
i velice komplexní úkoly včetně síťové komunikace jak 
v oblasti automatizace budov, tak v jednoduchých prů-
myslových aplikacích. Za dostupnou cenu nabízí velké
množství funkcí:
• jednoduché vzdálené sledování a řízení,
• automatizace budov vč. zařízení pro HVAC nebo 

řízení čerpadel,
• automatické zavlažování, automatizované systémy 

krmení v zemědělství,
• vzdálený dohled a řízení malých strojů,
• vzdálené monitorování a řízení akčních členů a senzorů

ve vodním hospodářství,
• sledování polohy pro logistické aplikace,
• základní sledování energií.

Digitální řešení 
pro váš chytrý dům

»Automatizační systém LOGO!
splňuje všechny nároky 
na perfektní řízení, které naše
vyspělá technologie potřebuje.«
Petr Carvan, vedoucí výzkumu a vývoje městských 
a průmyslových filtračních systémů společnosti Aco Marine



Inženýrské prostředí TIA Portal V15 (Totally Integrated Automa-
tion Portal) přináší rozšíření a funkce, které pomáhají digitalizo-

vat celý vývojový a výrobní proces a zjednodušují inženýrské práce.
Novinkou je multifunkční platforma, jež tvoří součást portfolia
pokročilých systémů Simatic S7-1500 a umožňuje snadno vytvářet
a opětovně využít aplikace při použití vyšších programovacích
jazyků C/C++ a nástrojů jako je Eclipse. 
Integrace měničů Sinamics S120 a dalších řad umožňuje konfiguraci,
zprovoznění a diagnostiku kompletní technologie pohonů Siemens
přímo v prostředí TIA Portal. Další novou funkcí je akceptační test
bezpečnosti pro řadu Sinamics G, s nímž pomáhá průvodce. V pro-
středí TIA Portal lze snadno a efektivně naprogramovat pokročilý

řídicí systém Simatic S7-1500 s novými technologickými procesoro-
vými jednotkami, simulovat jeho práci i uvést do provozu manipulační
funkce s 2D až 4D kinematikou. K dispozici jsou také robotické funkce
a knihovny bloků od výrobců Kuka a Yaskawa a dalších.
Rozšíření digitalizačního portfolia v prostředí TIA Portal V15 zahrnuje
i podporu rozhraní OPC UA a virtuální zprovoznění. Jádrem řešení je
pokročilý virtual S7-1500 controller: SIMATIC S7-PLCSIM Advanced,
který dokáže simulovat celou řadu řídicích funkcí a řízení modelů
virtuálních systémů. 

Více informací naleznete na www.siemens.com/tiaportal.

Nová verze TIA Portal V15 usnadňuje
digitalizaci a programování robotů

TIA Portal V15
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Nová generace softstartérů Siemens: 
Made in Czech Republic

Chcete vědět víc?  
Navštivte www.siemens.com/softstarter3rw5.

Produktová řada softstartérů Sirius 3RW5
slouží pro pozvolný rozběh třífázových

asynchronních motorů s výkonem od 5,5
do 1200 kW. Umožňuje splnit přísné poža-
davky kladené na účinnost, hospodárnost
a funkcionalitu moderních průmyslových
strojů. Nové softstartéry lze využít v řadě
aplikací od čerpadel a ventilátorů až po do-
pravníky nebo zpracování surovin. 
Bezproblémový chod v celé řadě aplikací
podporují praktické funkce, jako je sledo-

vání doby rozběhu, automatická parametri-
zace podle průběhu spuštění motoru, zasta-
vení čerpadla, které zabraňuje tlakový rá-
zům v potrubí nebo sledování stavu na zákla-
dě mezních hodnot varování a výstrahy. 
Pro efektivní spínání a úsporný provoz slou-
ží moderní technologie hybridního spínání.
Při spínání nedochází k jinak běžnému
vysokému opotřebení. 
Nové softstartéry Sirius 3RW5 jsou navr-
ženy tak, aby odolaly kolísání elektrického
napětí v síti. Napájecí napětí je sníženo ve
všech třech fázích na nastavitelnou počá-
teční hodnotu a následně je po zvolenou
dobu postupně zvyšováno až na velikost
síťového napětí.
Softstartéry vyrábí nová výrobní linka s prvky
konceptu Průmysl 4.0 v závodě Siemens
nízkonapěťová spínací technika Trutnov. 

Chcete vědět víc? Navštivte www.siemens.cz/simatic.

Ovládejte měniče 
řady Sinamics G120 
z chytrého telefonu

Sirius 3RW5
Sinamics G120

Bezdrátové připojení frekvenčních měničů řady Sinamics G120, Sinamics
G120C a Sinamics G120P přes WiFi a jejich ovládání z chytrého telefonu,

tabletu nebo notebooku umožňuje nový modul Sinamics G120 Smart Access.
Nastavíte jej v několika snadných krocích prostřednictvím běžného webového
prohlížeče. Díky funkci webového serveru není potřeba stahovat další software.
Uživatelský komfort zvyšuje intuitivní struktura uživatelského rozhraní a grafická
navigace v menu. 
Bezdrátové spojení zajistí rychlý přenos chybových hlášení nebo výstražných
signálů, lze ho rovněž využít pro uložení nebo obnovení nastavení měničů. Mo-
dul obsahuje funkce umožňující duplikovat nastavení z jednoho měniče na jiný
a ušetří tak mnoho práce při ovládání několika měničů najednou. Moduly 
Sinamics G120 Smart Access lze vyměňovat mezi různými měniči konkrétní řady
a zajistit tak jejich zprovoznění pomocí jediného mobilního terminálu. V tako-
vém případě modul funguje i jako přenosné úložiště s webovou provozní
jednotkou a bezdrátovým klientským spojením. Modul G120 Smart Access je
dostupný pro měniče Sinamics G120C a Sinamics G120 s řídicími jednotkami
CU230P-2 a CU240-E2 a pro měniče Sinamics G120P s řídicí jednotkou
CU230P-2. Umožňuje také testování motoru v režimu JOG.

KLÍČOVÉ INOVACE:

• Nový modul Smart Access umožňuje 
bezdrátově ovládat měniče řady Sinamics G120 

• Z mobilního zařízení přes Wi-Fi probíhá uvedení 
do provozu, diagnostika i servis

• Rychlá instalace – není potřeba žádný další software

• Snadné ovládání díky intuitivnímu uživatelskému 
rozhraní a navigaci v menu

HLAVNÍ NOVINKY:

• Nová multifunkční platforma s lepší podporou C/C++, začlenění 
dalších pohonných systémů a funkcí pro manipulaci 

• Posilování role rozhraní OPC UA 

• Simulace a virtuální zprovoznění 

• Standardizace a efektivnější inženýrské práce, rozšířená 
diagnostika strojů a systémů

HLAVNÍ VÝHODY:

• Pozvolný rozběh třífázových asynchronních motorů s výkonem od 5,5 do 1200 kW

• Omezení přechodných dějů, úspora energie a záruka dlouhé životnosti díky hybridnímu 
spouštění

• Vhodné pro řadu aplikací, např. pro čerpadla, ventilátory, kompresory nebo pro dopravníky
a zpracování surovin 

• Komplexní řada s možností individuálního rozšíření pro nejrůznější požadavky

Ve výrobním závodě Siemens Nízkonapěťová spínací
technika Trutnov mají dvojnásobný důvod k oslavě.

Letos uplynulo již 25 let pod značkou Siemens, navíc se
závodu daří, a tak významně rozšiřuje své výrobní kapa-
city a nabízí nová pracovní místa. Nově se bude v Trut-
nově vyrábět poslední generace softstartérů elektromo-
torů řady 3RW5, které se uplatňují v průmyslových apli-
kacích. Nová výroba využívá prvky digitalizace vychá-
zející z konceptu Průmysl 4.0.
Softstartéry elektromotorů představují jeden z pilířů
portfolia divize Digital Factory, obchodní jednotky Control
Products. Právě díky této řadě výrobků závod výrazně
posílil své kompetence i pozici v rámci koncernu Siemens.

Softstartéry elektromotorů řady 3RW5 se využívají 
po celém světě v aplikacích v průmyslu.
Závod v nové výrobě implementuje prvky digitalizace
vycházející z konceptu Průmysl 4.0, využije například
adaptabilní systém řízení životního cyklu výrobku včetně
možností využití digitálního dvojčete. Zavedením pokro-
čilých digitálních řešení v Trutnově naplňuje společnost
Siemens svůj plán investovat v České republice 7 mili-
ard korun do rozšiřování svých aktivit a digitalizace.
Díky rozšíření výroby vytvoří Siemens v Trutnově něko-
lik desítek nových pracovních míst, uplatnění najdou
především operátoři výrobní linky, mechanici a elektro-
nici strojů a zařízení či pracovníci montáže a balení.  

Závod Siemens v Trutnově slaví 25 let 
od svého vzniku a spouští novou výrobu

Softstartéry 
elektromotorů 

z Trutnova znají 
po celém světě.
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Simatic slaví
60. narozeniny 
712628. Takto nenápadně vypadal 2. dubna 1958 záznam registrace
nové obchodní značky společnosti Siemens, která položila základ 
pro revoluci v průmyslové výrobě a proměnila mechanizaci v automati-
zovanou výrobu. Řídicí systém Simatic se stal součástí řady technologií 
v různých oblastech průmyslu, přičemž ročně se těchto systémů prodá
více než milion. Dnes tato značka představuje spolehlivý základ pro 
digitalizaci průmyslové výroby. 

Jak šel čas 
aneb Od tranzistoru k digitalizaci

Malý tým odborníků hledá nové
oblasti uplatnění pro nedávno
vyvinuté tranzistory. Obchodní
značka Simatic je 2. dubna 1958
zaregistrována u Německého
patentového a známkového
úřadu. Na strojírenském veletrhu
v Paříži způsobuje senzaci první
řídicí obvod s germaniovými 
tranzistory pod názvem Simatic G.
Nová technologie je výrazně 
rychlejší než předchozí ovládání
přes relé, neopotřebovává se
a zároveň vyžaduje méně místa.
Jsou položeny základy pro jeden
z nejúspěšnějších automatizač-
ních systémů na světě.

Počínaje řadou Simatic N 
se místo germania jako mnohem
robustnější vodivý materiál 
používá křemík. Druhá generace
systémů Simatic je nasazena
zejména v transformovnách 
a elektrárnách a nabízí krátké
přepínací doby 

Siemens představuje pátou gene-
raci, řadu Simatic S5, se kterou
přichází průlom v oblasti progra-
movatelných logických automatů.
Vyšší rychlost spínání umožňuje
komplexnější a rychlejší výrobní
procesy. K dispozici je první
systém zabezpečený proti
selhání. Inženýrský software 
STEP 5 usnadňuje rychlou tvorbu 
a úpravu programů. Systémy
Simatic S5 si brzy našly pevné
místo v téměř všech odvětvích
průmyslu po celém světě.

Na trh je uvedena nová generace
PLC a určuje nové standardy. Auto-
matizační přístroje Simatic S7
jsou dostupné ve třech výkonnost-
ních třídách: S7-200, S7-300 
a S7-400. Nový sběrnicový stan-
dard PROFIBUS odstartoval éru
síťové komunikace a význam sítí
jako důležitého aspektu automa-
tizace od té doby neustále roste.

V 70. letech minulého století začala
úspěšná éra programovatelných 
automatů (Programmable Logical
Controller – PLC), u nichž místo uspo-
řádání drátových propojek rozhoduje
program uložený v paměti zařízení.
Siemens přichází se systémem 
Simatic S3, který díky exponenciálně
vyššímu výpočetnímu výkonu umož-
ňuje nové uplatnění v průmyslu.

1958

1964

1973

1979

1984

Řada Simatic S5 U zažívá velký úspěch díky výraz-
nému zvýšení výpočetního výkonu. Zatímco v roce
1965 obsahoval modul Simatic N 20 tranzistoro-
vých funkcí, o 33 let později má systém Simatic S5
těchto funkcí zhruba čtyři miliony. Kromě ovláda-
cích funkcí lze nyní také provádět úkoly vyšší
úrovně. Dochází ke zjednodušení programování
systémů díky zavedení grafických displejů 
a grafických programovacích metod.

1994

Vize

Šedesát let značky Simatic
položilo základy budoucím
inovacím a technologii.
Nyní je výzvou umožnit
všem strojům a výrobním
závodům spolu inteli-
gentně komunikovat, aby
se dosáhlo jejich vlastní
optimalizace s maximální 
flexibilitou.

1996

2002

2011

Jednotné inženýrské pro-
středí TIA Portal otevírá
bránu do světa plně integro-
vané automatizace a umož-
ňuje pracovat s automati-
zační technikou rychle 
a intuitivně. Nabízí sjedno-
cený koncept, provázanou 
a pokročilou integraci světa
PLC, HMI, pohonů a dalších
nezbytných prvků automati-
zované technologie. 

2017

Nové možnosti, například
PLCSIM Advanced, stírají
hranici mezi skutečným 
a digitálním světem: 
umožňují virtuální simulaci,
testování a uvedení do pro-
vozu ovladačů Simatic. 
Tímto způsobem lze chyby
nebo slabiny odstranit ještě
předtím, než problém
nastane ve skutečnosti. 
Digitální továrna je tak
možná již dnes.

2009

Siemens poprvé předsta-
vuje svůj koncept plně
integrované automati-
zace (Totally Integrated
Automation – TIA), který
pokrývá celý výrobní
řetězec. Jde o další
významný milník v histo-
rii automatizace.

Přichází nová generace
malých programovatelných
automatů, pro které se vžil
název Mikro-systémy. Model
Simatic S7-1200 Basic díky
své flexibilitě a rozsáhlým
možnostem rozšíření dokáže
splnit požadavky téměř
jakýchkoliv automatizačních 
úloh. Ve spojení s panely 
Simatic HMI Basic jej lze
nasadit v celé řadě prů-
myslových aplikací.

2013

Řada Simatic S7-1500 Advanced
je dalším milníkem ve zvyšování
efektivity. Vysoce výkonný řídicí
systém umožňuje nová řešení
vizualizace a ovládání pohybu.
Integrované diagnostické funkce
umožňují rychlou detekci a opravu
chyb, což zlepšuje dostupnost
strojů a zařízení. Ve spojení s inže-
nýrským rámcem TIA Portal lze
automatizační úkoly realizovat
efektivněji než kdy předtím.

Na trhu se objevuje systém 
typu MES s názvem Simatic IT
nabízející výrazné zlepšení 
efektivity průmyslové výroby
díky bezproblémové výměně
informací mezi výrobou 
a managementem, jež 
umožňuje koordinovat 
a synchronizovat procesy.



Regionální obchodní zástupci Siemens, s. r. o.,
průmyslové divize Digital Factory & Process Industries and Drives

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

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

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

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

Barbora Knotková
mobil: +420 720 934 294
barbora.knotkova@siemens.com
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Josef Straka
vedoucí prodeje pro region Morava

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

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

http://www.siemens.cz/industryforum/online

www.siemens.cz/industryforum/online

Industry Fórum

online

TIA na DOSAH v roce 2018

Semináře se pravidelně
konají v Praze, Brně a
Ostravě. Účastníci vybraných
pražských seminářů mají
letos navíc unikátní 
příležitost navštívit prostory
Testbedu pro Průmysl 4.0 
v nové budově CIIRC při 
ČVUT v Praze 6-Dejvicích. 

Nenechte si ujít možnost
zažít budoucnost průmyslové
výroby na vlastní oči.

Září 18.–20. 9.
• Koncept TIA v procesní automatizaci

Říjen 23.–25. 10.
• Spolupráce malých řídicích systémů 

s pohony
• Technologické objekty a komunikace

Listopad 20.–22. 11.
• Softwarové nástroje pro návrh 

elektrických pohonů

Semináře TIA na dosah informují o novinkách a trendech ve světě automatizace a digitalizace průmyslové
výroby. Koncepce Plně integrované automatizace (TIA – Totally Integrated Automation) nabízí na jednotné
hardwarové i softwarové základně řešení pro různé automatizační úlohy a všechna průmyslová odvětví. 
Aktuální informace o cyklu seminářů a registraci najdete na www.siemens.cz/tia.nadosah.

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

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



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
Pohony do výkonu 250 kW
Ing. Tomáš Duba – ředitel obchodního úseku

tel.: +420 233 032 450

e-mail: tomas.duba@siemens.com

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

tel.: +420 233 032 420

e-mail: jiri.vlach@siemens.com

Pohony velkých výkonů
Ing. Tomáš Romek – ředitel obchodního úseku

tel.: +420 597 400 652

e-mail: tomas.romek@siemens.com

Standardní motory malých a středních výkonů
Elektropřevodovky
Ing. Igor Russnák – ředitel obchodního úseku

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

e-mail: igor.russnak@siemens.com

Převodovky a spojky 
Ing. Petr Pumprla – ředitel obchodního úseku

tel.: +420 315 648 000

e-mail: petr.pumprla@siemens.com

Regionální prodej
Ing. Jiři Bavor – ředitel prodeje

tel.: +420 233 032 401

e-mail: jiri.bavor@siemens.com

Industry Services
Ing. Tomáš Kutscherauer – ředitel obchodního úseku

tel.: +420 233 032 410

e-mail: tomas.kutscherauer@siemens.com

Cloudové řešení MindSphere
František Podzimek – produktový manager

tel.: +420 727 830 151

e-mail: frantisek.podzimek@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. 
divize Digital Factory & Process Industries and Drives

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

Dipl. Ing. Wolfgang Weissler� – ředitel divize
tel.: 233 032 405, e-mail: wolfgang.weissler@siemens.com

Ing. Martin Lenc – ekonomický�  ředitel divize
tel.: 233 032 402, e-mail: martin.lenc@siemens.com

Zůstaňte s námi v kontaktu i na sociálních sítích 

facebook.com/siemenscz

@SiemensCzech

siemensczech

Industry Fórum online

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


