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Továrny budoucnosti:
továrny na informace

Komplexní řešení pro
nabíjecí infrastrukturu
siemens.cz/elektromobilita

Editorial

Vážení čtenáři,
při pročítání článků připravovaných
do tohoto vydání našeho časopisu jsem
si uvědomil, jak je čím dál tím těžší jejich
rozdělování do jednotlivých rubrik. Kde
začíná a kde končí například digitalizace?
Prostupuje doslova vším, a proto bychom ji
mohli dát do záhlaví v podstatě nad každý
článek. Velmi podobné je to i s návrhovým
softwarem, simulacemi, prací s tzv. big
daty a podobně. Stejně tak i 3D tisk stále
více proniká do nejrůznějších výrobních
center a stává se neoddělitelnou součástí
jednotlivých procesních řetězců.
Průmysl se pomalu, ale jistě mění v jeden
obrovský datový pool, ve kterém ztrácejí
na významu zdi výrobních závodů, dveře
oddělující jednotlivá pracoviště nebo
ohraničené výrobní technologie. Současně
s tím se proměňuje i chápání primárního
účelu řady věcí. Například továrny již
nejsou jen čistými producenty „věcí“,
ale také informací – a tyto informace
v žádném případě nemůžeme chápat
jako „vedlejší produkt“. V továrnách
budoucnosti budou úplně stejně důležité
jako jejich hmotné protějšky. Nebo
elektromobily: kromě své tradiční
dopravní funkce budou zastávat roli
úložišť elektrické energie a platného
člena chytré městské infrastruktury,
disponujícího velkou dávkou autonomie.
Možná, že někomu z vás toto vše stále ještě
zní jako úryvek z filmu žánru science-fiction. To by byl omyl, jak se ostatně

Eduard Palíšek
Generální ředitel
Siemens Česká republika
můžete přesvědčit i na následujících
stránkách. Obsah tohoto čísla je tentokrát
opravdu pestrý. Nahlédnete do zákulisí
přípravy závodních vozů formule 1,
dozvíte se, jak náš cloudový systém
pro internet věcí MindSphere pomáhá
motorkářům, a utřídíte si informace
o jedné z nejvýznamnějších technologií

budoucnosti – 3D tisku. Upozornil bych
i na rubriku věnovanou elektromobilitě,
kde naleznete zajímavý rozhovor s naším
významným obchodním partnerem,
Škodou Auto.
Abychom vás ale nezahltili jen technicky
náročnými články, připravili jsme pro vás
i několik, myslím, velmi pěkných stránek,
u kterých si snad odpočinete a potěšíte
nejen ducha, ale i oči pěknými obrázky.
Dovolujeme si vás pozvat na návštěvu
nově otevřeného a zrekonstruovaného
Národního muzea v Praze a také
na cestu do historie londýnského metra
a transatlantického telegrafního spojení.
Milí čtenáři, přeji vám za celý náš tým
krásné jarní dny plné slunce a optimismu,
a pokud vám toto roční období zpříjemní
i četba našeho časopisu, budeme
velice rádi. 

Vážení čtenáři,
zasíláme Vám náš časopis Visions, který navazuje na náš obchodní vztah a měl by být pro vás i zdrojem informací o produktech a službách obchodní společnosti
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Siemens vede v počtu patentových
přihlášek v Evropě
Siemens loni podal u Evropského patentového úřadu nejvyšší počet patentových
žádostí a postoupil tak na první místo mezi firmami v Evropě.

S

celkovým množstvím 2 493
přihlášek odsunul na druhou
pozici vítěze roku 2017 Huawei,
za nímž následovaly společnosti Samsung
a LG. Předloni se Siemens umístil
na druhé příčce. Jedničkou v Evropě byl
naposledy v roce 2011. Více než 25 %
patentů bylo registrováno v kategorii
Průmysl 4.0 a digitalizace, kde Siemens

na 3 900 žádostí o patent a 7 300
vynálezů. Při 220 pracovních dnech
v roce to v průměru představuje
33 vynálezů denně. Ve výzkumu a vývoji
firma zaměstnává zhruba 43 tisíc lidí
ve 44 zemích. Jen v České republice
ve 22 vývojových a kompetenčních
centrech a odděleních pracuje přes
1 000 zaměstnanců. 

předložil výrazně více přihlášek v oblasti
ochrany práv duševního vlastnictví než
v předchozím roce. Významný nárůst
společnost zaznamenala i v segmentu
umělé inteligence a kybernetické
bezpečnosti.
Siemens je vlastníkem více než 65 tisíců
patentů. Ve fiskálním roce 2018 podali
zaměstnanci společnosti celosvětově

Top 10 přihlašovatelů patentů 2018
1.

Siemens

2 493



(2)

2.

Huawei

2 485



(1)

3.

Samsung



(4)

4.

LG



(3)

5.

United Technologies



(7)

6.

Royal Philips

1 617



(6)

7.

Qualcomm

1 593



(5)

8.

Ericsson

9.

General Electric

1 307



(11)

10.

Robert Bosch

1 286



(9)

Evropské státy

2 449

2 376

1 983

1 472

Spojené státy americké

Jižní Korea

 (10)

Čína
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Novinky

Znovuzrození lincolnského impa

V

elká Británie je zemí mnoha
legend, z nichž jedna vypráví
příběh impa – ďábla, který byl
za trest proměněn v kámen – a jeho
groteskní kamennou tvář můžeme
dodnes vidět na jednom ze sloupů
lincolnské katedrály. Ve znaku jej má
i místní fotbalový klub. Sedí ale také
na mřížce chladiče automobilů, které
vyráběl mezi roky 1919 a 1924 lincolnský
výrobce průmyslových zařízení Ruston
& Hornsby. Výroba těchto vozů bohužel
brzy skončila a dodnes se zachovalo pouze
několik málo modelů, včetně dvou, které
jsou přezdívány Gin a Tonic. Tyto vozy
stály v Rustonově továrně v Lincolnu
od 60. let. Na rozdíl od Ginu skončil

Tonic, který byl postaven v roce 1923
a vyvezen do Austrálie, jako opravdový
vrak. Zpět do firmy Ruston se dostal v 60.
letech a v plánu bylo, že ho tovární učni
opraví. Chyběla ale (nebo byla výrazně
poškozena) spousta důležitých komponent,
mezi nimi také imp, který měl sedět
na mřížce chladiče. Poněvadž do té doby
se už ztratily veškeré technické výkresy,
odlévání jednotlivých chybějících dílů by
bylo neúměrně drahé.
Nová naděje svitla Tonicu v roce 2003,
kdy Ruston koupila společnost Siemens
s vidinou rozšíření výroby malých
plynových turbín. Tonic si ale musel
počkat na svou opravu až do roku 2016,
kdy pod Siemens přešla společnost

Material Solutions. Dávný sen se splnil.
Na mřížku chladiče usedl nový imp
vyrobený technologií 3D tisku. Tonic je
živým důkazem toho, jak velký potenciál
má aditivní výroba pro logistiku
náhradních dílů v mnoha průmyslových
odvětvích.

Lodě zítřka se rodí v moři dat

V

ětšina lidí má letní zaoceánské
plavby spojeny se svitem
slunce, modrou oblohou
a čerstvým mořským vánkem. Často se
přitom zapomíná, že přibližně 70 000
komerčních a výletních lodí, které
jsou dnes v provozu, jsou těžkými
konzumenty ropy, a významně tak
přispívají ke znečišťování ovzduší
po celém světě. Mnohé z těchto lodí
navíc nejsou z hlediska provozu zrovna
efektivní a paliva spotřebovávají opravdu

hodně. V souladu s platnými předpisy
proto Mezinárodní námořní organizace
se sídlem v Londýně požaduje, aby
nové lodě, postavené po roce 2025, byly
minimálně o 30 % účinnější než ty, které
byly postaveny do roku 2014. Jak se
ale dá snížit spotřeba pohonných hmot
téměř o třetinu během několika málo
let? Odpovědí je vylepšit konstrukci lodi,
zejména pohonného systému, lodního
šroubu, lodní převodovky a systém
proudění vody kolem kormidla a lodního

šroubu. Klíčovou disciplínu v tomto
oboru představuje výpočetní dynamika
kapalin (CFD), která, zjednodušeně řečeno,
umožňuje zjistit, zda pohonný systém lodi
zajišťuje optimální proudění vody kolem
trupu, jestli se zde uplatňují síly odporu
a s jakou účinností se výkon motoru
převádí na tah. Softwarovou platformou,
která se velmi úspěšně používá pro CFD,
je Siemens Simcenter STAR-CCM +.

Bigstock
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Chlad uložený v ledu

P

odle nedávných výzkumů
Mezinárodní energetické agentury
IEA mají klimatizace na svědomí až
10 % z celkové spotřeby elektrické energie
na světě. A prognózy jsou alarmující:
do roku 2050 by se celkový počet
klimatizačních jednotek na světě mohl až
ztrojnásobit.
Není proto divu, že se optimalizace
chladicích jednotek, které jsou hlavní
částí klimatizace, dostává do popředí
zájmu. Optimální fungování chlazení je
o to důležitější ve světě, který se čím dál
tím více stává závislým na obnovitelných
zdrojích energie. Poněvadž dodávky
větrné a solární energie kolísají podle

okamžité situace ve výrobě, která silně
závisí na počasí, je potřeba, aby i koncové
energetické systémy byly flexibilní. A právě
zde by se mohly uplatnit chladicí jednotky
na elektřinu kombinované se systémy pro
ukládání tepelné energie.
Od jara 2018 je v běhu výzkumný
projekt věnovaný optimalizaci
chlazení v Berlínském-adlershofském
technologickém parku, který je součástí
iniciativy zaměřené na snížení celkové
spotřeby elektrické energie v Berlíně o 30 %
do roku 2020. Projekt se zaměřuje na šest
chladicích jednotek a systém ukládání
tepla, známý jako ledové úložiště, který
zajišťuje nezbytné chlazení kanceláří

a laboratoří rozkládajících se na ploše
téměř 20 000 m2. Vyrobený chlad se zde
využívá k regulaci teploty v místnostech
a k chlazení strojů a výrobních procesů,
například ve výrobě polovodičů. Cílem
projektu je vyvinout systém, který by
zajišťoval požadované chlazení s co
nejmenšími náklady a s minimální
uhlíkovou stopou.

Znalostní grafy: první pomoc na kolejích
akmile vozidla začnou mít technické
problémy, s nimiž si vlakový personál
neví rady, musí nastoupit profesionální
servis. Vyhodnotí chybový profil a co
nejdříve informuje strojvedoucího.
V budoucnu budou servisním odborníkům
pomáhat průmyslové znalostní grafy
– společný projekt Siemens Corporate
Technology a Siemens Mobility. To, co

dříve trvalo hodiny, bude nyní možné
zvládnout během několika minut.
Základem tohoto řešení jsou průmyslové
znalostní grafy, matematický přístup,
který doplňuje umělou inteligenci
o důležitou schopnost: rozpoznávání
kontextu a tedy vztahů. Vezmeme-li
si příklad z oblasti dopravy, tyto
znalostní grafy lze zobrazit graficky

jako rozsáhlou síť. Jednotlivé jednotky
znalostí – například databáze čísel vozů
nebo servisní historie vozidla – tvoří uzly
grafu. Hrany (spojovací čáry) označují,
které uzly se týkají obsahu. Díky tomu
jsou průmyslové znalostní grafy ideální
pro zaznamenávání sémantických vztahů,
zejména proto, že je lze doplňovat o nová
fakta a vztahy, které postupně vznikají.

Maják v moři digitální výroby

V

srdci jihozápadní části Číny,
ve městě Čcheng-tu, provozuje
společnost Siemens jednu
z nejmodernějších továren v zemi. Světové
ekonomické fórum ji v roce 2018 dokonce
označilo za jednu z „nejvyspělejších
továren na světě“. Závod Siemens
Electronic Works v Čcheng-tu (SEWC) je
zářným příkladem inovací. Slouží jako
nejreprezentativnější kontaktní místo

v Číně pro společnosti, které se chtějí
poučit a inspirovat, jak digitalizovat svoji
vlastní výrobu tím, že sledují, jak tento
provoz funguje, přímo na místě. A zájem
je obrovský. Každoročně tento závod
navštíví více než 10 000 návštěvníků.
V uplynulých pěti letech byla v závodě
SEWC plně zautomatizována výroba, tok
materiálu i tok informací. To se stalo
vzorem pro výrobu budoucnosti, pokud jde

o rychlost, flexibilitu, kvalitu, efektivitu
i bezpečnost. Cílem bylo maximalizovat
efektivitu napříč celým řízením životního
cyklu produktu. Výjimečná je i samotná
technologická úroveň výroby. Každé dvě
sekundy se v závodě vyrobí jeden produkt
z rodiny Simatic PLC, Simatic HMI nebo
průmyslových PC. Od roku 2013 závod
SEWC zvyšuje svoji produktivitu o 20 %
ročně.
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Čtyři pilíře výroby šarže 1
Ve světě masové výroby je každé uvedení nového produktu

a oslovit zákazníky způsobem, jaký dřív nebyl ani myslitelný.

na trh obrovským rizikem. Trend směrem k výrobě šarží 1

Tohoto stavu se do jisté míry podařilo dosáhnout např.

je ale nezpochybnitelný. V budoucnu se bude stále více

v referenčním závodě Siemens v německém Amberku.

produktů vyrábět v malých sériích nebo v mnoha různých

Zdejší továrna vyrábí programovatelné logické řídicí

variacích. Aby bylo možné tento přechod úspěšně

jednotky Simatic s 75% stupněm automatizace a 99,99885%

zvládnout, je potřeba naplno rozvíjet a využívat nástroje

kvalitou. Každoročně se odsud expeduje 12 milionů řídicích

– od pokročilých simulací až po autonomní roboty, které

jednotek Simatic k více než 60 000 zákazníkům po celém

mají potenciál zásadně změnit obraz současné výroby

světě.

1. Analýza dat

2. Simulace

Továrny budoucnosti již nebudou vyrábět jen komponenty
či celé produkty, ale budou „vyrábět“ i obrovské množství
dat, se kterým budou umět pracovat, a tím z něho i těžit.
Komplexní analýza dat umožňuje nejen vytvářet nové
aplikace, ale dokonce i celé nové obchodní modely.
Komplexním řešením budoucnosti je cloudový operační
systém pro internet věcí MindSphere od společnosti Siemens,
který umožňuje snížení nákladů, optimalizaci výroby a vysoký
stupeň individualizace výrobních postupů (viz str. 10–13).

Simulace vždy byla a je velmi důležitou součástí konceptualizace návrhů, která ukazuje, jak budou vypadat ve skutečnosti.
Směrem, kterým se nyní vydává, je využívání rozšířené reality
a zobrazení virtuální reality již na samém počátku navrhování
a vytváření prototypu. Simulace se již neomezuje jen na geometrické charakteristiky výrobku. V současné době stále více
zahrnuje funkce vycházející z fyzikálních principů, jako je pevnost materiálů, z nichž se bude produkt vyrábět, a jeho elektromechanická rozhraní (viz str. 14–17).
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Výrobní centra budoucnosti nebudou produkovat jen výrobky, ale také
nevyčerpatelný proud informací, ze kterého budou současně i těžit. Jejich
základem bude samoorganizující se internet věcí, založený na umělé inteligenci,
který bude holistický a pružný, a díky němu budou pracovníci – lidé i jejich
robotičtí asistenti – schopni optimalizovat toky materiálů a energie v rámci
aditivních i subtraktivních výrobních systémů.

D

íky pokrokům ve vytváření
algoritmů a v simulačních
technologiích má již dnes
většina produktů ve virtuálním světě
svá digitální dvojčata čili digitální kopie.
Spolu s tím, jak postupuje vývoj v tomto
směru, rozšiřuje se i využití a způsob
práce ve virtuální realitě. Už dávno se
nejedná jen o vytváření a zlepšování
geometrických vlastností objektů, ale
také o jejich funkční charakteristiky,
jako jsou koeficienty teplotní roztažnosti
a smršťování, odolnost vůči teplotě,
nemluvě o optimalizaci zabezpečení
apod. A na dohled je již stav, kdy se vývoj,
testování a optimalizace celých výrobních
procesů plně přesune do virtuálního světa.

Znalostní smyčka
Na tomto příběhu je ale nejlepší to, že to
tím ani zdaleka nekončí. Jakmile se objekt,
kterým může být cokoliv – od lopatky
spalovací turbíny až po celé výrobní
zařízení – optimalizuje ve virtuálním
světě a dojde k tomu, že se jeho fyzický
protějšek vyrobí, otestuje a začne
provozovat v reálném světě, ve virtuálním
světě se otevře nová dimenze. Do tohoto
nového „prostoru“ mohou dále průběžně

proudit data z fyzického světa a pomáhat
vylepšovat a rozšiřovat přesnost
původního digitálního dvojčete napříč
celým životním cyklem produktu. Tzv.
znalostní smyčka se uzavře: od návrhu
a testování až po výrobu a provoz;
a od získávání dat a analýz až po lepší
servis; a pak zase na začátek.
V rámci tohoto kontinua průběžně
vyvstávají nové možnosti, které
přispívají k dalšímu rozvoji digitálního
výrobního ekosystému. Například:
v blízké budoucnosti, jakmile se produkt
vytvoří ve virtuálním světě, jeho data
se přenesou do výrobních zařízení, kde
budou lidé se svými poloautonomními
robotickými asistenty pomocí aditivních
i tradičních subtraktivních výrobních
technik automaticky převádět tato data
do fyzických objektů. Navíc, ve stejnou
dobu, kdy bude tato výroba reálně
probíhat, bude se i současně simulovat
v reálném čase, což umožní porovnání
modelů chování se skutečným výkonem,
aby bylo možné průběžně zlepšovat
kvalitu a zavést prediktivní údržbu.
Automatizovaná flexibilita
Výrobní závody budoucnosti budou

kyberfyzické, to znamená, že všechny
jejich roboty, stroje a procesy budou
fungovat jako samoorganizující se
internety věcí, založené na umělé
inteligenci, které budou průběžně
optimalizovat toky materiálů a energie
v rámci výrobních zařízení a mezi
jednotlivými těmito zařízeními.
Příkladem toho, do jaké míry může
umělá inteligence (AI) a neuronové
sítě optimalizovat složitý systém, je
spalovací turbína Siemens, kde i poté,
co se odborníci snažili co nejvíce
optimalizovat emise oxidů dusíku,
systém s AI dokázal tyto emise snížit
o dalších 10 až 15 %. Tento nový svět
výroby otevírá dveře výrobě cenově
dostupných, individualizovaných
jednotlivých dílů a výrobků šitých
na míru jedinečným požadavkům
zákazníků, stejně jako i používání
kompozitních materiálů určených
ke zvýšení poměru výkonu
ku hmotnosti dílů a výrobků.
I když tato vize ještě není plně
realizovatelná, mnoho částí tohoto
nového průmyslového ekosystému
již reálně existuje. 

3. Aditivní výroba

4. Robotizace, automatizace, umělá inteligence

Aditivní výroba, neboli 3D tisk, je jednou z klíčových
technologií budoucnosti. Spolu s pokračujícím
vývojem v oblasti materiálových věd se rozptylují
i obavy o využitelnost této technologie v hromadné
výrobě. Dnes se běžně vyrábí aditivním způsobem
z kompozitních materiálů, a dokonce i z kovů. Její
hlavní síla ale je a bude ve výrobě individualizovaných
a vysoce tvarově složitých produktů (viz str. 18–25).

Výčet hlavních „opěrných bodů“ továrny budoucnosti by nebyl úplný,
kdybychom nezmínili robotizaci, automatizaci a umělou inteligenci.
Zvláště role robotů se mění úplně zásadním způsobem. Dosud se
používaly hlavně tam, kde bylo potřeba nahradit jednotvárnou,
špinavou, nebezpečnou či příliš fyzicky náročnou práci lidí. Dnes
se však začínají chápat jako pomocníci disponující určitou mírou
autonomie. Pojem robota jako asistenta a pomocníka lidí se pomalu
stává novým paradigmatem. (Tomuto tématu jsme se podrobně
věnovali na stránkách našeho časopisu v loňském roce.)
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Internet věcí s MindSphere
Snížení nákladů, optimalizace výroby, individualizace procesů: díky svému
operačnímu systému MindSphere je technologický koncern Siemens
společností stojící v čele digitální transformace. Komplexní analýza dat
umožňuje vytvářet nové aplikace nebo dokonce celé obchodní modely.
Takto funguje chytrý ekosystém.

Individualizovaná čokoláda
V balení pouze vaše oblíbené druhy:
švýcarský výrobce čokolády Chocolat
Frey AG umožňuje zákazníkům posílat
své individuální objednávky přes
Twitter. Mix sestavuje robot – není nutná
ruční práce. Chytrý prodejní systém
je založen na systému MindSphere.

APLIKACE

Analýza
prodeje

Úroveň
zásob

Řízení

Údaje
o vlaku
Systémově řízené roboty sestavují
jednotlivé čokoládové směsi.

Data zvyšují přesnost vlaku
Siemens spolupracuje se španělskou
státní železnicí Renfe. Přesná analýza
dat umožňuje předpovídat takové
základní údaje, jako je rychlost, brzdné
vlastnosti, stav kolejnic, stupně, počasí
a frekvence vlaků. A tato myšlenka
funguje: do dnešního dne přijel
pozdě pouze jeden z 2 300 vlaků.
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Sledování
trasy

60 %

Před deseti lety se rozhodlo
pro vlak pouze 20 % cestujících
mezi Madridem a Barcelonou.
Dnes ho díky spolehlivosti
vlaků Renfe využívá více
než 60 % cestujících.

Senzory ve vlaku
nepřetržitě chrlí data.

Údržba

S MindSphere do internetu věcí
MindSphere je cloudový otevřený operační systém pro
IoT od společnosti Siemens, který propojuje produkty,
továrny, systémy a stroje do internetu věcí. Ve více než
50 aplikačních střediscích MindSphere po celém světě
odborníci s pomocí zákazníků poskytují digitální
služby prostřednictvím analýzy dat a vývoje aplikací.

Digitální energetický management
Big Data jsou klíčem ke snížení nákladů
pro dodavatele automobilového průmyslu
Gestamp. Cloudová aplikace od Siemens
pro efektivní správu energie shromažďuje
údaje o všech výrobních zařízeních v každé
pobočce společnosti vteřinu za vteřinou.
Výsledkem je, že dříve problémové
oblasti lze snadno vyřešit – například
vyšší spotřeba elektrické energie.

-15 %

Díky MindSphere
společnost Gestamp
snížila svoji spotřebu
energie o 15 %.

Propojená
výroba

Spotřeba
elektřiny

Spotřeba
plynu
Připojené roboty posílají údaje
o spotřebě energie v reálném čase.

Greenkeeper

Senzory na hřišti
produkují data.

GREENKEEPER

Péče o trávník prostřednictvím aplikace
MindSphere dokonce udržuje hřiště, na kterém hraje
fotbalový tým FC Bayern Mnichov v Allianz Aréně.
Senzory sbírají data týkající se takových parametrů,
jako je vlhkost, sůl nebo koncentrace chlorofylu
v trávníku, a odesílají je do MindSphere. Speciálně
vyvinutá aplikace Greenskeeper pak předává výsledky
analýzy a doporučení hlavnímu správci stadionu.

15% vlhkost

21° teplota
524 intenzita světla
1,1ds živiny

ZAVLAŽOVAT!
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Kdo nepadá, nezrychluje?
text Siemens | foto Siemens

Díky českému Siemensu vzniká výjimečný technologický projekt.
Již brzy se po evropských závodních okruzích začne prohánět motorka se senzory
napojenými na MindSphere, otevřený operační systém a cloudové řešení
pro průmyslový internet věcí společnosti Siemens. Sběr a následná analýza dat
i jejich vizualizace poslouží nejen ke zlepšení jízdních vlastností stroje,
ale také ke zdokonalení řidičského umu jezdce.
Přehled senzoriky
Infračervené měření
teploty zadní
pneumatiky

Náklon motorky do boku

GPS pozice

Teplotní snímač vnější teploty

Rychlost

Akcelerace

Propustnost přední
a zadní vidlice
prostřednictvím
ultrazvukového
snímače

Honda CBR 600RR (2009)
Oproti sériové motorce je „MindSphere motorka“ vybavena řadou speciálních závodních prvků – koly z odlehčeného materiálu
s minimální hmotností, předními i zadními tlumiči, závodními ovládacími komponenty (řídítka, stupačky, páčky, rychlořazení),
tlumičem řízení, závodní brzdovou pumpou, přímým sáním do motoru, závodní elektrickou soustavou a výfukem Akrapovič.
Motor je sériový z důvodu splnění předpisů třídy Supersport, v které motorka závodí.
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Autodrom Brno
aktuální zákres ideální
stopy Petry Fuchsíkové
s poznámkami o řazení
0
10
0
20
20
0

10
0

Portrét jezdce:
Petra Fuchsíková
Siemens MindSphere pre-sales

0
20

konzultantka je výjimečným jezdcem

0
10

100

200

na motorce. V evropské sérii
amatérských závodů pro jezdce
bez licence skončila v celkovém
hodnocení poháru v posledních

4

letech vždy na první místě, při
100

Š

200

svém vstupu do seriálu v roce 2015



pičkové technologie jsou nedílnou
součástí motorsportu. Nejen, že
umožňují vývoj lepších materiálů
a pohonů, ale slouží také k analýze
dat a diagnostice, s jejichž pomocí lze
z výsledného času ukrojit rozhodující
setiny. Platí zde tedy stejný princip jako
v průmyslu, jen s tím rozdílem, že se data
nemění v obchodní úspěch, ale ve vavříny
vítězů. Na prahu nové motocyklistické
sezóny vyjíždí z depa závodní motocykl
v petrolejových barvách Siemens s cílem
demonstrovat výhody MindSphere.
Na první pohled nepoznáte, že se jedná
o „chytrou“ motorku vybavenou citlivou
senzorikou. S výjimkou vidlice totiž
budou všechny senzory schované pod
kapotáží. Důvod je prozaický, případný
pád by technologie mohl poškodit,
a to přesto, že čidla budou umístěna
do pouzder vytištěných na 3D tiskárně.
Senzory budou během tréninků
i závodů sbírat surová data nejen
z motorky, ale také z vnějšího prostředí.
Data se po odeslání do MindSphere
prostřednictvím aplikace zanalyzují
a získané poznatky poslouží ke zlepšení
nastavení motorky. Jezdci, nebo v tomto
případě jezdkyni, data poslouží jako
vodítko k tomu, jak se zlepšovat.

a 2016 vybojovala druhé místo.
V letošním seriálu ji s MindSphere

Příklad z praxe
Pokud jezdec na motorce nepojede ideální
stopou a bude brzdit na špatném místě
trati, dojde mj. k nadzvednutí motorky
a ke zmenšení jejího náklonu, což se
projeví na výsledném čase. I když si
jezdec bude vědom své chyby, systém
MindSphere bude schopen průjezd zatáčky
zanalyzovat na milisekundy. Po odjetí
více kol bude aplikace schopna poskládat
všechny průjezdy jezdce do ideálního
času i stavu. Vizualizací průjezdů na trati
okruhu jezdec dostane skvělé vodítko, jak
najíždět do zatáček, kde řadit či brzdit.
Díky využití dat tak možná poněkud
ustoupí do pozadí motorkářské pořekadlo
o tom, že kdo nepadá, nezrychluje.
Konektivita
U senzorů se počítá s využitím SD karet, ze
kterých se data budou cyklicky v dávkách
posílat do cloudu prostřednictvím
mobilních technologií. Právě konektivita
je velkou výzvou – motorka se pohybuje
na dlouhém okruhu, technologie Wi-Fi
či Bluetooth tedy nejsou vhodné, a tak
se nabízí využití mobilních dat. 

motorkou potkáte na závodech
v České republice, na Slovensku
a Maďarsku. Oproti profesionálním
závodům se většinou jízdy jezdců
bez licence, tréninky, kvalifikace
i závody konají během jednoho
dne. Celkové pořadí šampionátu
rozhodne počet nasbíraných bodů
z jednotlivých závodů. Při rovnosti
bodů pak rozhoduje vyšší počet
lepších umístění. První ostré tréninky
s motorkou proběhly již na konci
března v Rijece po dobu tří dnů.

Tréninky a závody proběhnou
na těchto okruzích:
Grobnik
Chorvatsko

Pannonia Ring
Maďarsko

Slovakia Ring
Slovenská republika

Automotodrom Brno
Česká republika
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Příprava na závody formule 1
se odehrává ve virtuálním světě
text Andrea Cejnarová | foto Red Bull Content Pool

Ve formuli 1 neexistuje nic takového jako hotový produkt.
Každý vůz je trvale se vyvíjejícím prototypem, který prochází
každý týden až tisícovkou změn, a to s jediným cílem – zvítězit.
To by ale nebylo možné bez pomoci silného softwaru, v tomto
případě od Siemens PLM. Nerozlučnost tohoto spojení se
ukázala na loňském Festivalu rychlosti v Goodwoodu,
kde se vozidlo Aston Martin Red Bull Racing F1 představilo
i se svým digitálním dvojčetem.
foto Daniel Ricciardo z Austrálie / Red Bull Content Pool

foto David Clerihew / Red Bull Content Pool
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7 500

unikátních komponentů

1 000

Konstruktéři běžně provádějí mezi
jednotlivými závody až 1 000 změn týdně.

2 005

Siemens dodává Red Bullu od roku 2005
software NX určený pro navrhování/
výrobu/simulace (CAD/CAM/CAE)
a software Teamcenter pro správu dat.

foto David Clerihew / Red Bull Content Pool

Z

ávody formule 1 již dávno nejsou
zdaleka jen o samotné jízdě
na závodním okruhu. Soutěžní
týmy se musejí vypořádat s množstvím
složitých problémů a logistických situací.
Čísla, která uvádí tým Aston Martin
Red Bull Racing, jsou ohromující: pět
kompletních traťových sad, 21 závodů
po celém světě, 7 500 unikátních
komponentů v autech, 30 000
návrhových úprav v průběhu sezóny
a 40 000 kg přepravovaných letecky
nebo lodí do každé ze závodních lokalit.
Každý závod vyžaduje komponenty
specifické pro danou konkrétní trať a typ
závodu. Přitom někdy je mezi závody čas
pouze týden a testování na dráze je navíc
omezeno přísnými pravidly. Tato pravidla
regulují rozsah reálných zkoušek na trati,
počet zainteresovaných pracovníků
vzhledem k externím výdajům, ale také
například rozsah fyzického testování
v aerodynamických tunelech. I kdyby
nakonec ale rozsáhlé fyzické testování
povoleno bylo, klasické metody by

již nedokázaly vyhovět požadavkům
na rychlost inovací, které jsou podmínkou
udržení si konkurenceschopnosti.
Před sezónou, v jejím průběhu i po ní
tedy závodní vozy procházejí agresivním,
nepřetržitým a stále složitějším vývojovým
cyklem. Navíc, objem nutných změn se
rok od roku zvyšuje; konstruktéři běžně
provádějí mezi jednotlivými závody až
1 000 změn týdně. Poněvadž doba určená
pro dílenskou práci je striktně omezena
pravidly formule 1, kratší je i doba,
která je k dispozici pro montáž, ladění
a opravy vozů. Ve většině případů se proto
všechna vylepšení implementují do vozů
najednou jako celek a až na závodní
dráze. Proto je zcela klíčové, aby byl tým
mechaniků schopen zkompletovat vůz
snadno a efektivně a hned napoprvé.
Základem úspěchu je platforma
Tým Aston Martin Red Bull Racing čelí
všem zmíněným výzvám úspěšně, o čemž
svědčí i to, že se pravidelně umisťuje
na stupních vítězů a mezi lety 2010

až 2013 držel rekord v počtu vítězství
v řadě jak v šampionátu jezdců.
Podmínkou úspěchu tohoto týmu
je platforma umožňující spolupráci
jednotlivých specializovaných skupin.
Jejím základem jsou softwarová řešení
od společnosti Siemens PLM. Siemens
spolupracuje se závodním týmem
Aston Martin Red Bull již od roku
2005 a dodává mu jednak software
NX určený pro navrhování/výrobu/
simulace (CAD/CAM/CAE) a software
Teamcenter pro správu dat. Tato řešení
pak společně vytvářejí digitální páteř
Aston Martin Red Bull Racing.
Kritické přední křídlo
Přední křídlo formule 1 je příkladem, který
dobře ilustruje složitost problémů, které
musí závodní tým řešit. Přední křídlo
je na voze úplně první částí, která čelí
náporu větru. Jak dobře bude tato část
konstrukčně vyřešena, podmiňuje, jaké
rychlosti bude za daných podmínek vůz
schopen dosáhnout. Nejde zde tedy o nic
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Daniel Ricciardo z Austrálie, který řídí (3) Aston Martin Red Bull Racing RB14 TAG Heuer, si dělá během závodu Grand Prix formule 1 Číny na šanghajském
mezinárodním okruhu 15. dubna 2018 krátkou přestávku na výměnu pneumatik. Foto: Getty Images / Red Bull Content Pool

menšího než o detailní mikromanagement
každého aspektu proudění vzduchu.
Přední křídlo tvoří řada povrchů s velmi
složitou geometrií a každý malý povrch
zde má svůj jasný účel. Jednotlivé povrchy
jsou spojeny dohromady, díky čemuž
se vytváří stejný efekt, jako by zde bylo
předních křídel několik. Sestavu předního
křídla tvoří až osmdesát samostatných
prvků, což je ale pořád jen špička ledovce.
K vytvoření zcela nového předního
křídla je nutné vyrobit přibližně 2 800
různých komponent! Patří k nim formy
a matrice pro výrobu kompozitních panelů,
přípravky usnadňující montáž, díly, které
se používají k testování, a mnoho dalších.
A na toto všechno je navíc extrémně
málo času. Jediným způsobem, jak lze
toto zvládnout, je s využitím kvalitních
PLM nástrojů, které umožňují pracovat
efektivně a rychle a dostat tak všechny
potřebné komponenty do vozu včas.
K navrhování výrobních přípravků
a mechanických součástek se používá
software Siemens NX. Výkresy vytvořené
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v NX, které se využívají ve výrobě
a montáži, se ukládají vedle souborů
konstrukce také v rámci systému
Teamcenter, který zajišťuje správu šablon
a výchozích parametrů, aby byla práce
mezi jednotlivými uživateli konzistentní.
Do ekosystému Teamcenter je rovněž plně
integrováno řízení vztahů s dodavateli.
Prostřednictvím softwaru Siemens NX lze
programovat řízení výrobních procesů,
jako je obrábění kovů nebo aditivní
výroba. Matrice používané k výrobě
kompozitních dílů se vytvářejí s využitím
CAD (Computer Aided Design) softwaru.
Samotný výrobní proces je extrémně
složitý a s vysokými nároky na dílenské
operátory, kteří musí zvlášť pečlivě
hlídat přesnost dosahovaných geometrií.
V tom jim NX pomáhá nezastupitelným
způsobem. Ve fázi inspekce se využívají
údaje NX 3D pro potvrzení rozměrů
a s pomocí NX lze i vytvářet diagramy,
které ukazují, kde došlo k poškození,
poškrábání nebo odchlípnutí povrchů
na součástech z uhlíkových vláken.

Jakmile jsou jednotlivé části předního
křídla vyrobeny, nalakují se a sestaví.
Ve fázi montáže mechanici využívají
vizualizaci Teamcenter, která jim
umožňuje zobrazení celého návrhu
a kterou mohou používat jako referenci
při montáži automobilu. Vizualizace
kompletního vozu pro nadcházející závod
je k dispozici všem členům týmu, počínaje
výrobou až po ty, kteří doprovázejí
posádku do závodních boxů. Řešení
Teamcenter řídí veškerá data, která
jsou následně sdílena v podnikovém
informačním systému (ERP), aby byla
zajištěna dostupnost potřebných materiálů
a nástrojů pro nově vyvinuté díly. Přesnost
takto sdílených informací a zjednodušení
procesů přináší eliminaci činností, které
nepřinášejí přidanou hodnotu, snižuje
chybovost a optimalizuje kvalitu.
Inteligentní rozhodování
Když se tým Aston Martin Red Bull Racing
zakládal, jednou z priorit bylo nijak
neomezovat svobodu myšlení a kreativitu.

800

30 000

2010–13

Red Bull závodní továrna v Milton Keynes,
Velká Británie, 3. dubna 2016. Foto: Benedict
Redgrove / Red Bull Content Pool

Daniel Ricciardo z Austrálie, který řídí (3) Red Bull
Racing Red Bull-TAG Heuer RB13 TAG, na trati během
Grand Prix formule 1 Rakouska na závodním okruhu
Red Bull 9. července 2017 ve Spielbergu.
Foto: Getty Images / Red Bull Content Pool

Daniel Ricciardo z Austrálie a Red Bull Racing
vítězí v Grand Prix formule 1 Číny na šanghajském
mezinárodním okruhu 15. dubna 2018.
Foto: Getty Images / Red Bull Content Pool

K vytvoření zcela nového předního
křídla je nutné vyrobit přibližně
800 různých komponent.

V průběhu let, když celá organizace
začala dozrávat a také se významně
rozšířila, nastala větší potřeba jednotlivé
procesy více zprůhlednit a udržet nad
nimi kontrolu, aby mohlo efektivně
spolupracovat větší množství lidí.
Softwarové nástroje od Siemens PLM byly
přesně tím, co tyto požadavky splňovalo.
Jednotlivým realizačním týmům umožnily
rychlý přístup ke správným informacím,
rychle a správně se rozhodovat, šetřit čas
a rozumně využívat dostupné zdroje.
Tým profesionálních služeb Siemens

návrhových úprav v průběhu sezóny

PLM Software je součástí Aston Martin
Red Bull Racing. Členové týmu zajišťují
každodenní podporu, zaškolování
nových zaměstnanců i školení uživatelů.
Jejich úkolem je rovněž posuzovat
budoucí obchodní výzvy, identifikovat
mezery, kde je potřeba definovat nové
funkce, a stejným způsobem sledovat
a podporovat i vývoj nástrojů.
Digitální budoucnost dopravy
Součástí loňského ročníku Festivalu
rychlosti v Goodwoodu, který se

Tým Red Bull Racing si mezi lety 2010 až
2013 držel rekord v počtu vítězství v řadě
v šampionátu jezdců.

uskutečnil ve dnech 12.–15. července,
byl i projekt „FOS Future Lab“, který
ukazoval budoucnost dopravních
technologií. Siemens zde představil digitální
dvojče vozu Aston Martin Red Bull Racing.
Průmyslové digitální technologie přinášejí
nejen pro výrobce letadel, vlaků a automobilů
bezprecedentní konkurenceschopnost
jak z hlediska navrhování, tak i výroby
a možnosti propojení celého odběratelskododavatelského řetězce. Práce ve virtuálním
světě ve fázi návrhu, simulací a testování
šetří čas a peníze a zároveň zlepšuje
pozdější výkon v reálném světě. Předvedení
vozu Aston Martin Red Bull Racing F1
společně s jeho digitálním dvojčetem bylo
vynikajícím příkladem, který ukazoval
návštěvníkům a začínajícím inženýrům,
mladým i starým, jak lze realizovat
Red Bull design, simulace a testování
sofistikovaných konceptů ve virtuálním
světě ještě před tím, než se vyrobí reálné
prototypové díly, které pak lze velmi
rychle přenést do výrobních závodů. 

MOTORSPORT, FORMULE 1 – Grand Prix Rakouska, závodní okruh Red Bull. Na fotografii je
Daniel Ricciardo (Austrálie / Red Bull Racing). Foto: GEPA pictures / Red Bull Content Pool
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Jak se tiskne budoucnost
text Andrea Cejnarová | foto Siemens

3D tisk nebo, chcete-li, aditivní výroba či rapid prototyping je způsob
výroby známý již od 80. let. Na rozdíl od subtraktivních technologií, které
jsou založeny na odebírání materiálu, je jeho základem postupná výstavba
požadovaného tvaru tzv. vrstva po vrstvě.
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N

a začátku se pracovalo pouze s plasty,
které mají nejlepší vlastnosti pro
výrobu prototypových komponent,
jež se později vyráběly sériově tradičními
postupy – odléváním nebo obráběním.
Dnes již tento obor vypadá zcela jinak. Díky
obrovským možnostem, které nabízí, 3D tisk
zažívá nejen v průmyslové sféře nebývalý
boom. A dávno už neplatí, že na 3D tiskárnách
se tiskne hlavně z pryskyřic a plastů. Zvláště
ve strojírenství se dnes stále více uplatňuje
tisk z kovů, využívají se ale i keramické
materiály a zcela nové materiálové směsi,
které otevírají další možnosti posouvající
hranice tradičního materiálového inženýrství.
Není překvapením, že nejvíce je do tohoto
vývoje zainteresován letecký a automobilový
průmysl. Nové aplikace se ale intenzivně
rozšiřují i v energetice nebo ve zdravotnictví.

3D tiskárny
V současné době je již na trhu
mnoho různých typů 3D tiskáren.
Odlišují se v několika základních
specifikacích, mezi které patří
energetický zdroj a mechanismus
pojení materiálu, stav materiálu
a jeho dostupnost, dodávky
materiálu a samotná metoda
aditivní výroby. Při výběru
3D tiskárny se tedy můžeme
rozhodovat mezi laserovými
zdroji, elektronovým svazkem, UV
nebo IR zářením či obloukovým
výbojem. Z hlediska fyzikálního
procesu, kterým dochází
k vytvrzení materiálu, můžeme

Technologie 3D tisku
Pro 3D tisk kovových strojových součástí
se nejčastěji používá tisk z práškového lože
(PBF), řízená energetická depozice (DED)
nebo aditivní výroba s drátovým obloukem
(WAAM). V případě PBF dochází k výstavbě
požadované komponenty z prášku vrstva
po vrstvě. Tyto vrstvy jsou následně roztaveny
a zfúzovány s pomocí laseru. DED je metoda,
která nanáší prášek, jenž se nejdřív roztaví
laserem, a požadovaný tvar se pak získává
spečením této taveniny do požadovaného
tvaru. Metoda WAAM nepracuje s práškem, ale
modeluje s využitím principů obloukového
svařování s drátem, kde právě drát je tím
materiálem, ze kterého se vyrábí požadovaný
dílec. Tato metoda je extrémně rychlá
a v mnoha případech vysoce efektivní.
V nedávné době byla tato skupina metod
doplněna o jednu zcela novou, o metodu MJF
– Multi Jet Fusion, která převzala principy
tepelných tiskáren. Práškový materiál se
nanáší na základovou desku vrstva po vrstvě
stejně jako v případě metody laserového
sintrování. Rozdíl je v tom, že plocha, která
má být součástí požadovaného dílce, se
bezprostředně pokryje vytvrzovacím činidlem,
zatímco okolí naopak činidlem, které
brání vytvrzení. K vytvrzování se používá
vysokoenergetické infračervené záření.

volit mezi fotopolymerizací,
adhezí, sintrováním, tavením
a svařováním. 3D tiskárnu
můžeme plnit práškem, kapalinou
nebo drátovým či plátovým
materiálem. Tisknout pak můžeme
z nejrůznějších pryskyřic,
z nerezu, z čistého železa, ze slitin
niklu, hliníku, titanu či z inconelu,
nově dokonce i z čisté mědi, ale
také z papíru, sádry nebo z písku.

Trh s 3D tiskem měl
v roce 2017 hodnotu téměř
10 miliard eur a podle
předpokladů v roce 2021
doroste do hodnoty
26 miliard eur.
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Jedna technologie,
bezpočet možností
text Andrea Cejnarová | foto Siemens

Během posledních let se aditivní výroba vyvinula do podoby nezávislé výrobní
strategie, která umožňuje vytvářet zcela nové typy komponent a struktur
v malých výrobních sériích i v plně customizovaných prototypových variantách.

T

echnologie 3D tisku umožňuje
vyrábět podvozky pro závodní auta,
složité komponenty pro letecké
motory, tělní implantáty nebo lopatky
plynových turbín. Efektivní je i ve výrobě
náhradních dílů pro stroje či vozidla, která
již po celá desetiletí fungují například
v elektrárnách či jezdí po železnici
a očekává se, že ještě dalších mnoho let
budou. Nejen z těchto důvodů proto není
divu, že je 3D tisk považován za klíčovou
průmyslovou technologii budoucnosti.
Ve výrobě na tradičních obráběcích
strojích existují limity z hlediska
geometrie obráběných dílů. Jinými slovy,
na obráběcích strojích nemůžete vyrobit
vše, tedy každý tvar. V tomto ohledu
naopak 3D tisk nezná hranic. Designéři
si zde mohou vymyslet a navrhnout
libovolně složitou strukturu. To znamená,
že tvar součásti může být navržen plně

20 | VISIONS | 1 | 2019

podle požadované budoucí funkce.
Příkladem jsou vnitřní chladicí kanálky,
které pomáhají ochlazovat komponenty,
které jsou vystavovány vysokým teplotám,
jako je tomu u částí plynových turbín.
Na druhou stranu ale ani 3D tiskem nelze
vyrobit vše. Díky možnosti využívat různé
netradiční materiály a různé materiálové
kombinace je možné vyrábět komponenty
lehčí a s novými fyzikálními vlastnostmi,
nicméně právě fyzika je to, co omezuje
i tento jinak vysoce flexibilní proces.
Technologie 3D tisku obecně a vnitřní
prostředí 3D tiskáren má jasné fyzikálněchemické parametry, a ty představují
meze určující, jaké materiály lze používat
a jaké fyzikální vlastnosti nakonec
bude mít výsledný produkt. Aditivní
výroba proto pravděpodobně nikdy plně
nenahradí výrobu subtraktivní. Vše
nasvědčuje tomu, že se tyto technologie

budou v budoucnu čím dál tím více
vzájemně doplňovat. Tento trend můžeme
vidět již dnes na příkladu tzv. hybridních
obráběcích strojů, které jsou něco jako
„dva v jednom“.
Aditivní výrobu řídí data
Současný obrovský pokrok v aditivní
výrobě by sám o sobě nebyl možný
bez komplexní digitální transformace
výrobních procesů od návrhářského
a výrobního softwaru přes simulační
nástroje pro 3D tisk až po řízení
a monitorování samotných 3D tiskáren.
Všechny tyto prvky musejí do sebe přesně
zapadat.
Aditivní výroba, především kovových
součástek, ale v současnosti bohužel
stále ještě nefunguje tak hladce, jak by
si uživatelé přáli. Než se technologové
propracují k ideálnímu výrobnímu

Pro 3D tisk kovových strojových
součástí se nejčastěji používá tisk
z práškového lože. Snad se brzy
dočkáme tisku „na stisknutí tlačítka“.

Významnou skupinu aplikací 3D tisku
představuje výroba tělních implantátů.
Tato nová technologie umožňuje
vyrábět implantáty přesně na míru
konkrétnímu pacientovi a současně
z tzv. exotických materiálů, které dříve
použít nešly.

Digitální dvojče
Ústředním prvkem na cestě k digitální továrně je digitální dvojče, které
prostupuje celým procesem výroby produktu. Reprezentuje složité
geometrie, umožňuje simulace a dá se použít pro širokou škálu výrobních
postupů 3D tisku. Díky němu se již nemusejí provádět časově náročné
a choulostivé konverze mezi různými datovými formáty. Kromě toho, žádná
změna se již neprovádí izolovaně. Pokud simulace odhalí, že je potřeba
provést určité opravy, tyto informace jsou ihned začleněny do digitální
šablony produktu nebo komponenty, která se má tisknout. Výsledkem
je, že proces, který by normálně trval rok, lze zvládnout v horizontu
několika týdnů. Cíl vyrábět produkty, které budou již po prvním vytištění
vhodné pro sériovou výrobu, „na první dobrou“, je již na dosah.

postupu, procházejí řadu iterací, kde
je každá z nich posune o kousek
blíž ke stanovenému cíli – přesným
rozměrům a požadovaným materiálovým
vlastnostem. Týká se to především
nastavení parametrů tisku, jako je
rychlost nebo výkon laseru. To se obvykle
nikdy nepodaří napoprvé, protože často
dochází k lokálnímu přehřátí nebo
deformacím, které buď přímo ovlivňují
výrobní proces anebo dokonce způsobí, že
je součást dále nepoužitelná.
Vysoce efektivním řešením je
optimalizace procesu ve virtuálním
prostředí a teprve až pak jeho praktická
realizace. Za tímto účelem vyvinuli
odborníci ze společnosti Siemens v rámci
systému NX nový softwarový modul
založený na algoritmech, které umožňují
předpovídat přehřívání i deformace. Beta
verze tohoto modulu se v současnosti
testuje v několika velkých firmách,
např. Honeywell a Toolcraft, a Siemens
Power Generation, Power Services
a Material Solutions. S tímto produktem se

dostáváme mnohem blíže k cíli, kterým je
bezchybně a napoprvé vytisknout produkt
přesně tak, jak byl navržen v CADu.

ale samozřejmě za podmínky, že bude
plně zaručena bezpečnost digitálních
výrobních plánů uložených v cloudu.

3D tisk jako součást výrobního
procesu
Průmyslové 3D tiskárny a příslušný
software ale samozřejmě netvoří celý
příběh. Společnosti v budoucnu budou
muset pečlivě zvažovat, jak co nejlépe
začlenit aditivní výrobu do svých
vlastních výrobních procesů. 3D tisk by
jim mohl pomoci, aby se staly agilnějšími
například tím, že budou tisknou určité
komponenty pouze na požádání místo
toho, aby je držely skladem. Díky tomu
budou flexibilnější a navíc ušetří místo.
Důležitou součástí celého procesu je
i uchovávání konstrukčních dat v cloudu.
To otevírá slibnou budoucnost, ve které
společnosti budou schopny tisknout
komponenty kdekoli – například
ve vzdálených regionech, kde by zákazníci
jinak museli čekat dny nebo i týdny, než
by se k nim dostaly náhradní díly. To

Tisk na stisknutí tlačítka?
Aditivní výroba nabízí průmyslu
příležitost k vytvoření nové výrobní
cesty, která má jedinečný potenciál.
Navzdory nespočetným možnostem ale
tato technologie dosud nedosáhla takové
úrovně, aby bylo možné vytisknout
požadovanou komponentu pouhým
stisknutím tlačítka. Cestu od návrhu
k hotovému produktu ještě zdaleka není
v tomto oboru rutinní záležitostí. A přitom
rutina je obzvláště důležitá, pokud jde
o tisk z kovu, kde se předpokládá, že
koncové produkty mohou být využívány
v náročných provozech – například
motory nebo turbíny. Vývoj v tomto
směru ale pokračuje dál s velkou
intenzitou a dosažené pokroky jsou velké.
Průmyslového 3D tisku „na stisknutí
tlačítka“ se tedy pravděpodobně dočkáme
již velmi brzy.
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3D tisk pro silniční raketu
text Marek Vondra | foto Siemens

Obří letadlo Boeing 747 se při startu odlepí
od ranveje při rychlosti 280 km/h. Supersportovní
automobil Bugatti Chiron jezdí i rychlostí nad
400 km/h a samozřejmě se od země odlepit
nechce. Bezpečnou jízdu mu zajišťuje vylepšená
technologie 3D tisku od společnosti Siemens.

S

portovně laděné automobily
nazvané svým jménem vyráběl
konstruktér italského původu
Ettore Bugatti v první polovině minulého
století v alsaském městě Molsheim.
Značka je mimochodem spojena s jednou
z nejlepších a nejproslulejších závodnic
světové historie, Češkou Eliškou Junkovou,
která právě v těchto vozech ve 20.
letech překvapovala celý svět svými
výsledky na automobilových soutěžích.
Poslední klasická „bugatka“ vznikla
v roce 1952. O 46 let později značku
koupil koncern Volkswagen a vyrábí
pod ní sportovní vozy, a to opět
v Molsheimu. Tedy přesně tam, kde
svou výrobu Ettore Bugatti založil.
Název posledního dvoudveřového
sportovního vozu rovněž navazuje
na historii. Louis Chiron byl špičkový
monacký závodník, který začal jezdit
na vozech Bugatti. Závodil do svých
59 let a ve starších českých slovních
obratech se vyskytoval výraz „jezdí jako
Chiron“, čímž se myslelo, že dotyčný
se na silnici opravdu neloudá.

Povoleno „jen“ 420 km/h
Vůz Bugatti Chiron byl představen
na autosalónu v Ženevě v roce
2016 a určitě to není tuctové auto.
Má osmilitrový motor se čtyřmi
turbodmychadly, výkonem 1 103 kW
a točivým momentem 1 600 Nm.
Z nuly na 100 km/h zrychlí
za 2,4 sekundy, na 200 km/h
za 6,5 sekundy a na 300 km/h
za 13,6 sekundy. Maximální rychlost
Chironu je z bezpečnostních důvodů
elektronicky omezena na 420 km/h.

Rychlý rozvoj průmyslového 3D tisku je
založen na komplexní digitalizaci všech
procesních kroků a úzké spolupráci
mnoha firem.
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Už u Chironova předchůdce, modelu
Bugatti Veyron, a nyní opět použili
konstruktéři aktivní aerodynamický
systém, který umožňuje udržet takto
silný a rychlý automobil na vozovce.
Kontakt s jízdním povrchem je zajištěn
hydraulicky ovládaným řídicím
systémem, který reguluje přítlak vozu
k silnici. Systém rozšiřuje a nastavuje
zadní spoiler podle potřeby a stejně tak
otevírá nebo zavírá difuzory – speciálně
tvarované části podvozku, vzduchové
kanály, jež zlepšují aerodynamické
vlastnosti vozidla, urychlují proudění
vzduchu pod vozem, a vytvářejí tak
podtlak, který „přisává“ automobil
k povrchu. Řídicí systém ovládá rovněž
nastavení podvozku, aby vůz udržoval
optimální úhel a vzdálenost od silnice.
Výrobce spolupracoval s divizí Siemens
Digital Factory na vývoji 3D tiskem
vytvářených titanových součástek
a ultralehkých tenkostěnných uhlíkových
vláken. Při 3D tisku jsou trojrozměrné
objekty vytvářeny z vhodného materiálu
jakoby tiskem po vrstvách, takže
mohou vzniknout unikátní objekty,
které do detailu odpovídají konkrétním
potřebám. Výsledkem spolupráce Bugatti
a Siemens jsou titanové součástky, které
dobře snižují odpor větru, součástky
z uhlíkových vláken o 53 % lehčí než
ty předchozí, anebo také hliníková
středová konzole v palubní desce.
Úspěch byl možný jen díky součinnosti
hned několika společností, které se
na výrobě Chironu podílejí. „Dnešní 3D
tisk znamená propojení všech výrobních
procesů od designu až po postprodukční
úpravu do jednoho digitálního
produkčního řetězce,“ říká Karsten
Heuser z divize Digital Factory. Právě
software od Siemens umožnil hladce
navazující propojení všech přípravných
i výrobních fází. Místo aby museli řešit
kompatibilitu různých softwarů, mohli
se konstruktéři a technici plně soustředit
na přípravu konečného výrobku. 

Začalo to turbínami
Siemens se na 3D tisku ale
samozřejmě nepodílí jenom
přípravou součástek pro
supersportovní Bugatti. Pomocí
3D tisku sériově vznikají
také například lopatky pro
turbíny nebo složité hořáky
pro plynové turbíny. Ty také
ostatně stály na samém začátku
aktivit společnosti Siemens
v oboru aditivní výroby.
První hroty hořáků pro plynové
turbíny byly vyrobeny v 3D
tiskárně společností EOS v roce
2013. V roce 2014 otevřela
tehdejší divize Siemens Mobility
v Erlangenu kompetenční
centrum pro aditivní výrobu, které
navrhuje a vyrábí náhradní díly
pro železniční dopravu a také
současně poskytuje poradenství
zákazníkům. V roce 2016
společnost Siemens získala
85 % akcií ve společnosti Materials
Solutions ve Velké Británii, jedné
z předních světových společností
orientované na aditivní výrobu.
O rok později to byli právě
technici ze Siemens, kteří jako
první na světě úspěšně vytiskli
a testovali lopatky plynové
turbíny. Nedlouho poté byly
lopatky následovány tištěnými
hořáky ze závodu Siemens
ve švédském Finspångu.
Tyto hořáky úspěšně fungují
v komerční plynové turbíně
od roku 2017. V oblasti energetiky
plánuje společnost Siemens
vytipovat do roku 2025 celkem
200 komponent, které by bylo
vhodné vyrábět pomocí 3D tisku.
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Kdo se opozdí,
tomu ujede vlak

Mirko Meboldt
Po ukončení studia strojírenství

text Hubertus Breuer | foto Siemens

na univerzitě v Karlsruhe v Německu
zahájil svou průmyslovou kariéru

Mirko Meboldt, profesor vývoje produktů
a inženýrského designu na ETH v Zurichu,

ve výrobní společnosti Hilti
v Lichtenštejnsku. Od roku 2012
pracuje na ETH v Curychu, kde se
nyní zaměřuje na vývoj nových

je mezinárodně uznávaným expertem na aditivní

výrobních technologií, jako je 3D tisk,

výrobu. V následujícím rozhovoru vysvětluje,

produkty. Je spoluautorem knihy

jaké příležitosti tato prudce se rozvíjející

für die Additive Fertigung (Vývoj

technologie přináší do průmyslu.
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biomedicínské aplikace a inovativní
Entwicklung und Konstruktion
a konstrukce pro aditivní výrobu),
která byla vydána na jaře roku 2018.

Kdy jste se poprvé setkal s aditivní
výrobou?

V roce 2003, když jsem začínal pracovat
na své doktorské práci a vyvíjel jsem
filtrační systém vody. Potřebovali jsme
kazetový systém, který se obvykle vyrábí
technologií vstřikování. Vytiskli jsme filtr
– s jemnými závity –, který okamžitě padl
jako ulitý. Byl jsem nadšený.
Lidé říkají, že aditivní výroba vyvolá
revoluci v průmyslové výrobě.
Jak byste zhodnotil její potenciál?

Zvláštní věcí na této technologii je, že
můžete téměř spojitě přepínat mezi
virtuálním a skutečným světem tam
a zpět a vyrábět věci bez použití nástrojů.
Již více než 20 let byla aditivní výroba
ve formě „rychlého prototypování“
nepostradatelnou součástí vývoje
produktu. Dnes tato technologie umožňuje
plně digitalizované výrobní cesty, které
končí u sériově vyráběných produktů, jež
lze realizovat pouze prostřednictvím 3D
tisku. Průmyslový úspěch aditivní výroby
nakonec závisí více na užitečnosti těchto
výrobků než na samotné technologii.
Můžete uvést pár příkladů?

Samozřejmě. Aditivní výroba se již
používá v aplikacích, kde představuje
jasnou konkurenční výhodu. Například
se etablovala v oblasti zubních
implantátů. Společnost Tailored Fits
vyrábí customizované lyžařské boty, což
by bez 3D tisku nikdy nebylo možné.
Start-upová společnost Vectoflow vyrábí
touto technologií průtokové sondy pro
měřicí zařízení. Tyto průtokové sondy jsou
menší a robustnější než senzory sestavené
z několika částí. Dnes takové příklady
najdete všude. Oblasti použití se neustále
rozšiřují všude tam, kde aditivní výroba
umožňuje rychlé či nákladově efektivní
výrobní procesy a inovativní vysoce
výkonné výrobky.
Některé společnosti si stále stěžují,
že v mnoha případech tato technologie ještě nedovede vyrábět výrobky, které by byly připraveny pro hromadnou výrobu.

Vezměte si přesné odlévání, které se
praktikovalo ve starověkém Egyptě.
V porovnání s tímto jsou naše zkušenosti

s 3D tiskem stále extrémně krátké.
Nicméně i tak jsou výsledky dosažené
s 3D tiskem velmi působivé. Jinými slovy,
skutečnost, že 3D tisk dosud nedosáhl
určitých milníků, není argumentem proti
němu. Kromě toho se neustále zlepšuje.
Navíc, pokud úspěšně používám 3D tisk
v sériové výrobě, nemohu jednoduše
kopírovat existující komponenty. Proces
návrhu a hodnotový řetězec je třeba
přehodnotit od prvního náčrtu. Ale pokud
jste vynaložili úsilí, tento proces otevírá
dosud neznámé možnosti. A tyto nové
možnosti nejsou jen v oblasti designu
a funkčnosti. Umožňují nám také ušetřit
obrovské množství času a peněz ve vývoji
a výrobě.

rozpadl, a to platí i pro velké firmy, jako
je Siemens. Různí partneři poskytují
materiál, tiskárnu a software. Je-li však
otázkou úplné přehodnocení tvorby
návrhu a hodnotového řetězce, role
univerzit a výzkumných ústavů je
nenahraditelná. Jejich silnou stránkou
není další optimalizace stávajících
procesů, ale zkoumání, jaké nové
věci můžete s touto technologií dělat,
a stanovení hranic, za které již nemá
smysl jít.
Hlavním problémem aditivní výroby
je bezpečnost dat. Jaký je váš názor
na tuto záležitost?

Myslím, že tento problém je přeceňován.
Za prvé, není to nový problém. Pokud
mám frézovací stroj a frézovací datový
Do jaké míry splňuje Siemens
soubor, mohu vyrobit součástku.
předpoklady pro industrializaci
V
případě 3D tisku je ale realizace
aditivní výroby?
mnohem
složitější. Tato skutečnost sama
Siemens má všechny dovednosti, které
o sobě silně chrání proti
musí mít ten, kdo aditivní
výrobnímu pirátství.
výrobu řídí, a dnes již
Díky 3D tisku spatřují Kromě toho, 3D tisk je
demonstruje výhody,
pouze jedním krokem
které tento proces přináší.
odborníci z ETH
ve výrobním řetězci.
V této oblasti Siemens
v Curychu spoustu
Například po dokončení
kombinuje tři důležité
výroby
musíte všechny
prvky: procesní řízení,
nových možností
kovové komponenty
software a aplikační
pro výrobu – nejen
ještě dále opracovat.
oblasti, jako jsou plynové
turbíny, pro které již
v oblasti designu
tiskne komponenty,
Jak si myslíte,
například lopatky.
že bude aditivní
a funkčnosti.
Samozřejmě, musíte se
výroba vypadat
ujistit, že se lze flexibilně
v příštích letech?
rozhodovat navzdory obrovské velikosti
To, jak byla dané věc vyrobena, obvykle
společnosti.
nikoho nezajímá. S 3D tiskem je to jiné,
protože zde máme technologii, která se
uplatňuje jak v dětských pokojíčcích, tak
Budou návrhy zítřka inspirovány
i na úrovni vedení společnosti. Výsledkem
bionickými modely?
je,
že tato technologie je vysoce
Frézovací, soustružnické a tvářecí
nadhodnocená. Nikdy nepřijde den, kdy
procesy mají vnitřní geometrické meze.
by se začaly všechny součásti, které se
Naproti tomu aditivní výroba mi dává
dnes vyrábějí odléváním, frézováním
jako návrháři úplnou volnost. A pokud
nebo vstřikováním, namísto toho tisknout.
mohu svobodně navrhnout strukturu
To ale ani není náš cíl. 3D tisk však
komponenty, není překvapením, když
představuje nový výrobní postup, který
výsledek funguje organicky. Koneckonců,
umožňuje zcela nová inovační řešení
mistrovství přírody, pokud jde o optimální
ve výrobním řetězci, v designu i v oblasti
využití materiálů, nelze zpochybnit.
materiálů. Proto bychom neměli
podceňovat
ani aditivní výrobu. Pokud
Jak významné je sdílení výroby mezi
firmy
čekají,
až trh naroste do obrovských
společnostmi, výzkumnými ústavy
rozměrů,
vlak
jim ujede. 
a vysokými školami?
Bez spolupráce by se procesní řetěz
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Jakým proudem k budoucnosti?
text Josef Janků | foto Siemens

Minulosti i současnosti rozvodných sítí vévodí střídavý proud. Ale stejnosměrná
konkurence začíná z jeho království ukrajovat. Experimenty ukazují, že svým
pánům dokáže přinést značné úspory.
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Experimentální výrobní
buňka v Sindelfingenu
v rámci projektu AREUS,
na které se ověřují možnosti
využití stejnosměrné síťové
infrastruktury i zapojení
energetických úložišť
do průmyslových provozů.

P

ozor! Zkouška! Hlášení je zatím
jen předzvěstí věcí budoucích.
Čtyři roboty za bezpečnostní
bariérou stojí bez pohnutí. Vypadají,
jako by zmrzly uprostřed pohybu: jejich
manipulátory drží součásti, které
za několik vteřin znovu začnou svařovat,
lepit a nýtovat na karoserii vozu MercedesBenz CLS, která stojí mezi nimi.
Brzy se ovšem rozběhnou a výsledkem
jejich práce nebude nové auto, ale něco
cennějšího: informace. V TecFactory,
tedy inovačním a vývojovém středisku
provozovaném oddělením výrobních
technologií společnosti Daimler
v německém Sindelfingenu, se
totiž vyvíjejí a testují nové výrobní
procesy. V tomto konkrétním případě
zkoušejí jednu zcela zásadní, byť okem

Systém pracuje se
stejnosměrným
proudem o napětí 600 V.
neviditelnou změnu – přechod od využití
střídavého proudu ke stejnosměrnému.
Tanec, který roboty předvádějí, je
jen jeden z mnoha experimentů
probíhajících v rámci evropského
projektu AREUS. Sdružuje zhruba
13 partnerů z průmyslové i výzkumné
sféry a jeho cílem je hledání nových
cest v automobilové dopravě. Výrobci
by díky němu rádi zvýšili efektivitu,
snížili spotřebu energií a vyzkoušeli
možnosti využití obnovitelných zdrojů
v kombinaci s moderními úložišti

energie přímo ve výrobě. Pro tento
experiment proto vznikla přesná kopie
běžné výrobní buňky. Pracuje ovšem
se stejnosměrnou architekturou, a tak
musela být vybavena modifikovanými
komponenty a stroji. Systém tak pracuje
se stejnosměrným napětím 600 V.
Adaptéry, kam se podíváš
Problém, který projekt řeší, známe všichni
a jeho důsledky řešíme denně mnohokrát,
obvykle zcela nevědomky díky zařízením,
která pro nás musel vyrobit někdo jiný.
Elektrický proud ze zásuvky je střídavý,
mnohé elektronické přístroje ale potřebují
stejnosměrný proud. Proto všichni máme
spoustu malých napájecích adaptérů;
k dobíjení smartphonů, notebooků,
tabletů a tak dále a čím dál více.
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Stoupá počet domů s nainstalovanými
fotovoltaickými systémy, výjimkou
není domácí bateriové úložiště nebo
elektromobil zaparkovaný v garáži. To
vše přímo volá pro stejnosměrné síti…

Pokusná výrobní buňka využívá standardní vybavení,
ovšem upravené na využití stejnosměrného proudu.

Ve výrobních závodech je situace
podobná, ovšem v jiném měřítku.
Například pohony s proměnným
kmitočtem potřebují stejnosměrný
proud pro řízení otáček motoru, a proto
jsou vybaveny měničem – a výsledkem
jsou samozřejmě ztráty. Dalším cílem
projektu je vyvinout systém rekuperace
a skladování energie u těchto pohonů.
Pro firmy by mohlo být zajímavé i to, že
jejich vnitřní stejnosměrné napájení
by zároveň dokázalo přímo využít
elektřiny z fotovoltaických elektráren,
tedy například střešních panelů.
Z těchto i dalších důvodů se přechod
výrobních podniků na stejnosměrný
proud jeví do budoucna jako logický krok
s řadou možných výhod. Některé z nich
předběžně demonstroval právě i projekt
AREUS, na kterém se podílela i společnost
Siemens. Projekt byl úspěšně dokončen
na podzim roku 2016 a vyhodnocení
výsledků bylo povzbudivé. „Použití síťové
stejnosměrné automatizace může snížit
spotřebu energie až o 20 %,“ shrnul závěry
Matthias Jahn, který je ve firmě Daimler
odpovědný za business development
a spolupráci se společností Siemens.
S pomocí Slunce
Výrobní buňka AREUS přitom nepracovala
pouze a výhradně s úsporami, ale také
s vlastním zdrojem energie. Je připojena
k fotovoltaickému systému na fasádě
výrobní haly, který dokáže pokrýt téměř
beze zbytku základní spotřebu. Protože
ovšem Slunce samozřejmě nedbá
na požadavky výroby, zbytek spotřeby
se pokrývá dodávkami z veřejné sítě.
Aby bylo využití energie z vlastních
zdrojů co nejlepší, síť zásobující buňku
je podporována několika úložišti (pro
dnešní praxi je takové řešení drahé,
ovšem zde šlo o demonstraci). V první
řadě například lithium-iontovou baterií
pro dlouhodobé skladování, ale také
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kondenzátorovou bankou, která pokrývá
krátké energetické špičky vznikající
v důsledku dynamického pohybu
robotů při zrychlování nebo brzdění.
Mezi úložišti je i setrvačník, aby se
překlenula technologická mezera mezi
lithium-iontovou baterií a kondenzátorovou
bankou.
Setrvačník se obvykle skládá z rotačního
mechanismu a pevně spojeného
elektrického motoru. Proces nabíjení
se řídí nastavením otáček setrvačníku.
Pokud by byla všechna úložiště plná,
z technologického hlediska je samozřejmě
možné, aby se přebytečná energie
mohla prodávat zpět do veřejné sítě.
Jedeme dále
Projekt AREUS již doběhl, ale otázky,
které řeší, jsou stále živé a zajímavé.
Na jejich rozpracování tak společnost
Siemens (spolu s dalšími partnery)
pracuje například v rámci projektu
DC-INDUSTRIE, který je financován
německým ministerstvem pro
hospodářství a energetiku. V něm je
zapojeno celkem 26 partnerů a jeho
hlavním cílem je vývoj nové generace
infrastruktury pro stejnosměrné
sítě. Nezaměřuje se na automobilový
průmysl, ale společnosti Siemens
i Daimler tu v bohaté míře využívají

předchozích zkušeností. A také
samozřejmě získávají stále nové.
Některé otázky je třeba ještě vyřešit,
například budou muset partneři vyvinout
vlastní standardy pro stejnosměrné
komponenty. Do chvíle, než zákazníci
dostanou vysoce efektivní systémy
použitelné jak v malých výrobních
buňkách, tak ve velkých výrobních
halách, zbývá také vývojářům
a inženýrům ještě udělat hodně práce.
Obecně se tak očekává, že výrobní celky
by mohly začít ve větším měřítku využívat
inteligentní stejnosměrné sítě nejdříve
zhruba za deset let. Průkopnická buňka
v Sindelfingenu, která je zatím stále
v provozu, zůstane tedy ještě nějakou
dobu osamocená. Zkušenosti s ní si ale už
nacházejí uplatnění na linkách. A s každým
úspěchem se stejnosměrná budoucnost
výroby jeví čím dál pravděpodobnější. 

– 20 %

Projekt byl úspěšně dokončen
na podzim roku 2016 a vyhodnocení
výsledků bylo povzbudivé. Použití
síťové stejnosměrné automatizace může
snížit spotřebu energie až o 20 %.

AC vs. DC
Než střídavý proud zvítězil jako
dodnes nezpochybnitelný standard,
musel vybojovat tzv. „válku
proudů“. Její nejurputnější boje se
odehrávaly za mořem, v USA, kde
měl stejnosměrný proud velkého
zastánce v osobě Thomase Edisona.
Vlivný vynálezce a manažer obchodně
vsadil na stejnosměrný proud a bojoval
za jeho vítězství ze všech sil. Nebál se
sáhnout i k drastickým či nemorálním
prostředkům, jeho patenty z této oblasti
pro něj totiž byly velkým zdrojem
příjmů. Tajně například zaplatil inženýra,
který prodal americkému státu první
elektrické křeslo na střídavý proud
poté, co jeho konkurent Westinghouse
předtím státu podobné zařízení prodat
odmítl. Edison doufal, že zákazníci
nebudou chtít doma zařízení pracující se
stejným proudem jako popravčí nástroj.
V roce 1887 na desce připojené k 1000V
generátoru popravil před novináři asi
tucet zvířat. Zřejmě nejhorší chvíle
ovšem přišla 4. ledna roku 1903. Zhruba
1 500 diváků a novinářů se tehdy sešlo,
aby přihlíželi konci slonice Topsy. Zvíře
patřilo lunaparku na Coney Islandu
a už způsobilo smrt tří ošetřovatelů.
Lunapark chtěl Topsy utratit a Edison
využil příležitosti. Zvíře dostalo otrávené
jídlo, bylo připevněno ke speciální
konstrukci a o chvíli později bylo
zasaženo střídavým proudem o napětí
přes 6 000 V, který ho velmi rychle
zabil. Edison najal i kameramana, který
pořídil krátký snímek „Poprava slona
elektrickým proudem“, a měl dále šířit
zprávu o nebezpečí střídavého proudu.
Technické výhody střídavého
proudu, především při tehdejší úrovni
elektrotechniky výrazně lepší účinnost
při přenosu na větší vzdálenosti,
ovšem ani Edisonova drastická
„antireklama“ vymazat nedokázala.
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Transformátory
čeká osud mobilů
text Josef Janků | foto Siemens

Síťové transformátory patří mezi nejméně nápadné garanty našeho pohodlí
v moderním světě. Tvoří páteř všech energetických soustav.
Páteř, kterou čeká revoluční změna.

K

dyž se hovoří o digitální revoluci,
zní to, jako by se jednalo o jednu
velkou událost, která je za námi
nebo před námi, jak se řečníkovi zrovna
hodí do programu. Ve skutečnosti ale
jde o celou řadu událostí, které probíhají
v různých oborech odlišným tempem.
Tento přirozený vývoj se nevyhnul ani
energetice. Siemens, vedle celé řady řešení
a produktů, tak může jako první představit
chytrou digitální reinkarnaci klasického
transformátoru, jednoho z nejdůležitějších
energetických zařízení vůbec.
Pro všechny
Sensformer není jen výrobkem
s konkrétními fyzickými parametry,
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jde o univerzální systém a platformu
pro transformátory všech velikostí,
výkonů i stáří. Zákazníci mohou snadno
implementovat Sensformer do svých
stávajících infrastruktur, přičemž za nově
přidanou inteligenci a funkčnost nezaplatí
žádnou dodatečnou přirážku.
Systém Sensformer transformátorům
umožňuje, aby s majiteli a provozovateli
bezprostředně a otevřeně „komunikovaly“,
například prostřednictvím zpráv
na mobilní telefon. Mimochodem, příklad
telefonů může dobře posloužit pro
ilustraci významu přechodu k digitálnímu
standardu: dopad pro uživatele může být
stejně veliký jako v případě nahrazení
klasického mobilu smartphonem (jen

uživatelů telefonů je a bude mnohem více
než uživatelů transformátorů, a tak tento
přechod zůstává téměř bez povšimnutí).
V současnosti transformátory efektivně
slouží k regulaci napětí a proudu mezi
různými zdroji. Do budoucna by je
Sensformer a další podobné platformy
měly změnit v komunikační a informační
uzly, které dokážou nabízet a předávat
informace prakticky v reálném čase.
Zvenčí se Sensformer ve srovnání
s tradičními transformátory příliš
nezmění, ovšem zabudované senzory
a komunikační zařízení z něj dělají
v podstatě novou generaci těchto
energetických tahounů. Sensformer
je vybaven nejen jednotkou GPS, ale

Rekordní transformátor pro stejnosměrné vedení pracující s napětím
1 110 kV, které postavila společnost Siemens v norimberském závodě.
Komponent o celkové délce zhruba 40 m putoval z Německa na místo
určení v Číně, kde slouží na prvním funkčním vedení tohoto typu.

především snímači, které například měří
hladinu oleje, jeho teplotu a hodnoty
proudu v reálném čase. Provozovatel
z těchto hodnot může okamžitě získat
základní informace o provozním stavu
jednotky na dálku. Možné je samozřejmě
i připojení přes síťové kabely, pokud
to je fyzicky možné, ale za standard
se považuje mobilní připojení.
Připraven na změnu
Chytré transformátory by měly pomoci
provozovatelům najít řešení problémů, se
kterými se potýkají v důsledku rychlých
změn v energetice během posledních
let. To se zatím týká především zemí,
které ve velkém podporují přechod
od klasického modelu energetiky.
Příkladem může být Německo, kde
v 90. letech dodávala energii do sítě
přibližně tisícovka elektráren. Dnes je
zde do sítě připojeno zhruba 1,7 milionu
výroben, které nemají zcela rovné
postavení z hlediska legislativy ani
stejné výrobní možnosti. Stejně jako
dříve se zde nacházejí velké uhelné,
plynové a jaderné elektrárny, ve stále
větší míře ovšem výrobu zajišťují různé
typy obnovitelných zdrojů – od velkých
větrných farem po solitérní větrné
turbíny, solární farmy, malé fotovoltaické
systémy na obytných budovách,
bioplynové stanice v zemědělských
provozech, vodní elektrárny a podobně.
V příštích desetiletích by podle plánů
tato změna měla nadále pokračovat,
a to i v zemích, které ji dnes přímo
finančně nepodporují – řada technologií
distribuované výroby se totiž stává stále
konkurenceschopnějšími. Od sítě by se
měly odpojovat další velké zdroje, naopak
přibývat by měla nejrůznější úložiště. A to
nemluvíme jen o stacionárních úložištích,
ale například také o elektromobilech.
Ty by v chytrých sítích budoucnosti
neměly být pouze „spotřebiči“, ale měly
by sloužit jako velké distribuované
úložiště pro období přebytků.

1,7 mil.
V Německu v 90. letech
dodávala energii do sítě
přibližně tisícovka elektráren.
Dnes je zde do sítě připojeno
zhruba 1,7 milionu výroben.

Bez přehánění
Aby provozovatelé sítí a výrobci
novou podobu sítí dokázali zvládnout
a uřídit, měla by nad stávající fyzickou
infrastrukturou vzniknout nová digitální
vrstva – obrazně řečeno něco jako
výkonný nervový systém v lidském těle.
Nesmí to být samozřejmě na úkor jiných
zdrojů; nové prvky se vyplatí pouze
v případě, že nebudou příliš nákladné.
Inženýři společnosti Siemens proto
při vývoji dali pozor, aby inteligentní
zařízení řady Sensformer provozovatele
nezahlcovaly zbytečnými údaji. Není
nutné budovat novou výpočetní
infrastrukturu na analýzu „velkých
dat“. Důležité údaje jsou přehledně
dostupné a k jejich prvotnímu hodnocení
stačí opravdu jen lidský mozek. To
však samozřejmě neznamená, že se
nekalkuluje s počítačovými algoritmy.
Konstruktéři a vývojáři na základě
zkušeností z jiných zařízení a oborů

předpokládají, že i údaje ze Sensformerů
nabídnou zajímavé příležitosti pro
postupy strojového učení. Pro odborníka
dnes například není obtížné poznat,
když bezprostředně hrozí výpadek či
porucha transformátorů. Lze si ovšem
zároveň snadno představit, že analýzou
velkého množství dat z různých zařízení
bude možné objevit v šumu slabé
„předzvěsti“ problémů, které by lidský
mozek s největší pravděpodobností
přehlédl. To by umožnilo výrazně
zlepšit plánování oprav a výměn
síťových prvků, omezení rizika velkých
(a extrémně drahých) výpadků a dalších
podobných událostí. Údaje by mohly být
také zajímavé pro odborníky připravující
příští generace materiálů pro
transformátory. Zkušenosti z provozu
by také měly provozovatelům umožnit
získat přehled o jejich skutečném využití.
Každý provozovatel brzy zjistí, když síť
osadí poddimenzovaným zařízením, ale
co v opačném případě? Digitalizace sítě
pomůže analyzovat, zda jsou některé její
části zbytečně výkonné, a tedy i drahé.
Digitalizace starého, osvědčeného
a nepostradatelného transformátoru
možná změní jenom malou část světa
kolem nás, rozhodně to ale bude změna
k lepšímu. A pokud si jí většina obyvatel
ani nevšimne, bude to znamenat, že
všichni odvedli svou práci tak, jak měli. 
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Převládnou
malé elektrárny
text Martin Ehl | foto Siemens

Lidstvo čeká elektrická budoucnost, a proto je třeba se už nyní připravit na to,
že elektrické sítě budou vypadat jinak než dosud. „V roce 2050 se bude na světě
jen pro dopravu používat více elektřiny, než se celkově vyrábí nyní,“ řekl
v rozhovoru pro Hospodářské noviny Michael Weinhold, šéftechnolog energetické
divize firmy Siemens.

V

bouřlivém prostředí energetických
inovací se podle Weinholda
těžko odhadují budoucí trendy.
I on se svým týmem neustále sleduje
noviny, je napojen na akademická
pracoviště. „Pokud jde o hardware, tak
vidíte několik let dopředu, co se chystá.
Ale pokud jde o zpracování dat, které
je čím dál důležitější, tak nelze vyloučit
překvapení,“ řekl Weinhold, který
nedávno navštívil kolegy ze společnosti
Siemens v Česku a seznamoval je
s firemními i globálními novinkami.
Pro nejbližší dobu vidí jako nejdůležitější
inovaci uvedení elektromobility do praxe
a s tím spojené změny. „Budou státy,
kde se během jedné generace v tomto
oboru odehraje obrovská změna,“ tvrdí
Weinhold s tím, že dále je třeba sledovat
vývoj nových baterií a vodíku jako
pohonu. „Vodík má velkou budoucnost,
protože můžete kombinovat obnovitelné
zdroje a elektrolýzu, čímž hodně ovlivníte
emise skleníkových plynů. Dá se
používat i jinde v průmyslu. A pokud jde
o pohony aut, tak je v tuto chvíli otázka,
co převáží, zda spalovací, elektrické,
vodíkové, nebo nějaké kombinace.“
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elektráren ve střední Evropě, především
S uhlím budeme žít
tedy v Německu, kde k vyšší efektivitě
ještě desítky let
tohoto zdroje tlačí průmysl i vládu
Česko nyní rozhoduje o budoucnosti
rozhodnutí odstavit jaderné elektrárny.
své jaderné energetiky, Weinholdovo
Tam se stalo podle něj strategickou
rodné Německo se rozhodlo s jadernými
otázkou právě to, jak zvýšit efektivitu
elektrárnami skončit do konce roku 2022.
nejaderných zdrojů a podíl obnovitelných
Konvenční elektrárny budou podle něj
zdrojů. A tam je prostor pro
potřeba i do budoucna
firmy jako Siemens, které
především jako
Vizionář koncernu
kombinují výrobu zařízení
záložní zdroje a jádro
pro
tradiční zdroje elektřiny
je a bude stále
Siemens Michael
s novinkami. Budoucnost
otázkou jednotlivých
Weinhold vidí
energetiky je totiž podle něj
států. S uhelnými
v
elektrárnami budeme
budoucnost elektřiny decentralizaci a zároveň
v tom, že správci sítí budou
podle něj žít ještě
v decentralizaci sítí
mnohem lépe a rychleji
několik desetiletí.
pracovat s daty, protože jim
V případě obnovitelných
i výroby z mnoha
nová zařízení vybavená
zdrojů – především
zdrojů.
senzory budou dodávat
větru a slunce – je
obrovské množství dat.
potřeba stále pracovat
„Když jsem v 80. letech studoval
na efektivitě a pružnosti práce s nimi.
elektroinženýrství, tak se počítalo
Budoucnost uhlí jako zdroje je kombinace
s obrovskými centralizovanými
energetické bezpečnosti, ochrany
elektrárnami. Teď spíš předvídáme stavbu
životního prostředí i pracovních míst
menších nezávislých zdrojů energie,
s uhelnými elektrárnami spojených.
které budou často sloužit jen určitému
„Je to kombinace několika témat, která se
místu, městu nebo supermarketu,“ řekl
musí vyřešit, což půjde daleko za rok 2030.
Weinhold. „Když jsme si to modelovali,
Spíš bych se díval k roku 2040,“ odhadl
tak nám vyšlo, že kolem 60 % budou
Weinhold perspektivu existence uhelných

elektrárny o výkonu menším než 100 MW.“
Nejen jednotlivé země, ale každé místo si
bude muset najít nejvhodnější energetický
mix. Ve Finsku Siemens pomáhá
navrhovat obchodní centrum, které má
být fakticky energeticky soběstačné.
„Musíte použít moderní technologie,
vlastní baterie, musíte rozumět tomu, jak
se síť chová, mít senzory, z nichž budete
mít data, ta data umět analyzovat, lépe
předvídat možnosti obnovitelných zdrojů,
bude to prostě taková aplikace,“ vysvětlil
Weinhold svoji představu budoucnosti.
Zároveň je potřeba, aby taková aplikace
byla otevřená pro ostatní, aby systém,
který firma buduje, byl dostatečně
otevřený pro další vývojáře i pro sdílení
dat. „Pokud vybudujete uzavřený systém,
kde si zákazník bude moci koupit systém
jen od vás, tak to je konec,“ řekl Weinhold.
Globální firmy jako Siemens mají
podle něho výhodu, že mohou takové
systémy vyvíjet a využívat spolupráce
svých vlastních týmů z různých
oborů. V Česku je podle něj výborná
základna firmy jak mezi dvanácti tisíci
zaměstnanci společnosti Siemens, tak
mezi technickými univerzitami. „Je
to závod, který nemůžeme vzdát,“
řekl Weinhold s tím, že například
vytvářejí partnerství s firmami, které
umějí dobře pracovat s daty.
Rizika: státní regulace a baterie
Se svým týmem Michael Weinhold
identifikoval dvě největší nejistoty, které
se týkají budoucnosti energie: jednou je
regulace trhu a druhou skladování energie.
Zatímco druhý případ je technická
záležitost, první je politika. „V případě
regulace musíte rozumět každé zemi
zvlášť, protože regulace jsou hodně
odlišné,“ říká s jistým zklamáním v hlase.
Na energetiku je podle něj třeba se
dívat „holisticky“, tedy jako na největší
možný celek, protože se v ní děje příliš
mnoho změn najednou. Proto je třeba
například uvažovat o inovaci v bateriích
a zároveň sledovat možnosti, jak
dostat elektřinu do spotřebitelských
aplikací „bez prostředníka“, tedy bez
baterií či složité přenosové soustavy.
A když je nadbytek elektřiny, třeba
kvůli vyššímu využití obnovitelných
zdrojů, protože právě svítí slunce a fouká
vítr, tak je třeba vědět, zda má smysl

ji skladovat, nebo nasměrovat jinam,
do jiných sektorů. „Už funguje například
předehřívání nebo předchlazování
budov,“ vysvětlil Weinhold.
Má tedy při tomto přístupu smysl, že
například v EU si dělá každý členský
stát svoji vlastní energetickou politiku?
„Měli bychom přemýšlet o mezinárodním
systému, protože nemá smysl se
zastavovat na hranicích; společně
přemýšlet, kde je nejlepší umístit
elektrárny, jak nejlépe využít peníze
a zdroje, které máme,“ říká Weinhold.
Technologie nás totiž k mnoha změnám
dotlačí sama, naznačuje Weinhold
a přidává historku z Austrálie: „Mladí
lidé jako můj syn si už nekupují magazíny
o autech jako my. Vlastnictví auta je
nezajímá. Manažer jednoho velkého
města v Austrálii mi nedávno řekl, že
mladí dávají přednost veřejné dopravě,
protože mohou být on-line na svém
telefonu.“ Z pohledu technologa je
potřeba vyřešit jediné: kde se bude
nejvíc zařízení nabíjet, jestli doma, nebo
v práci, nebo v supermarketu, či třeba
během cesty na silnici na chytrých
dálnicích. „Už jsme pro jedno německé
město dělali na toto téma studii, protože
chce rekonstruovat infrastrukturu a chce
vědět, kde postavit nabíjecí stanice.“
O elektromobilech se píše hodně, ale
překvapivě hodně se prý děje také
v oboru elektroletadel. „Ve společnosti
Siemens na to máme samostatný
program. Tato ‚e-letadla‘ v sobě mají
veškerou myslitelnou možnou poslední
elektroniku od řízení spotřeby přes
baterie a generátory. Pro krátké lety to
bude fungovat a do budoucna pro ně
musíme vymyslet energii odvozenou
od obnovitelných zdrojů,“ řekl Weinhold.
„Také pracujeme na hybridním
elekroletadle, které bude kombinovat
elektřinu a klasické zdroje, které
potřebujete hlavně na start, kdy
je potřeba hodně energie, a také
na dlouhé lety. Do dvou tří let ale
uvidíme elektrické drony jako taxíky
na krátké vzdálenosti,“ dívá se Michael
Weinhold do blízké budoucnosti. 

Michael Weinhold (54)
Jeho oficiální titul zní „chief
technology officer“ energetické
divize koncernu Siemens. On sám
se vnímá jako vědec, který je v tuto
chvíli spíš manažerem se specializací
na budoucnost energetiky a s ní
spojených zařízení. Elektrické
inženýrství studoval v rodném
Německu a v USA, má doktorát
a vyučuje také na technické univerzitě
v Dánsku. V koncernu Siemens
působí od roku 1993. Technologický
vývoj související s elektřinou vede
od roku 2004.

Děkujeme vydavatelství Economia
za souhlas s publikováním.
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Energie v kolébce evoluce
text Marek Vondra

Galapážské souostroví ve východním Pacifiku vstoupilo do dějin vědy jako místo,
které umožnilo Darwinovi, aby pochopil evoluční principy vývoje. Teď tu probíhá
jiná evoluční změna – energetické zásobování začal zajišťovat unikátní systém,
který by se měl rozšířit i do jiných míst.

G

alapágy, tedy „želví ostrovy“,
tvoří dvacítka ostrovů, na kterých
se dnes rozkládá národní park
zapsaný na Seznam světového dědictví
UNESCO. Suverénně největší z nich je
ostrov Isabela se 4 500 km 2 a 2 500
stálých obyvatel. Nicméně každý rok
jej navštěvují ještě desítky tisíc turistů,
kteří odsud zahajují lodní exkurze
i po ostatních ostrovech a ostrůvcích.
Návštěvníci souostroví chtějí vidět
prehistoricky vyhlížející metrové
galapážské leguány, třistakilové
želvy sloní, jež jsou největší na světě,
místní tučňáky, které jediné je možné
vidět v přírodě na severní polokouli,
a – samozřejmě – proslulé Darwinovy
pěnkavy, což je ve skutečnosti skupina
asi patnácti druhů zpěvných ptáků
s rozmanitými tvary zobáků.
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Pomalé poznávání
Právě o Darwinových pěnkavách se
v učebnicích píše jako o hlavním zdroji
jeho inspirace ke vzniku evoluční teorie.
Poznání to ovšem nebylo přímočaré.
V roce 1835 pobyla na Galapágách
anglická výzkumná loď Beagle pět týdnů
ze své pětileté mise po světě. Na palubě
byl i šestadvacetiletý přírodovědec
Charles Darwin. Jenže ho zrovna zajímala
hlavně geologie a zklamalo jej, že
na sopečném souostroví nenašel žádnou
aktivní sopku. O místních leguánech
do deníku napsal, že to jsou „nechutní
neohrabaní ještěři“. Všiml si, že námořníci
hovořili o tom, že tvary želvích krunýřů
se mírně lišily podle toho, ze kterého
ostrova želva pocházela. Ale nezařadil
je do sbírky, ani když se želvy objevily
na jídelníčku, takže byly příhodně po ruce.

Lovem ptáků pověřil svého asistenta.
Za rok se loď Beagle vrátila do Anglie.
Darwin představoval nasbírané exempláře
Londýnské zoologické společnosti. Při té
příležitosti si tamní ornitolog John Gould
všiml, že mezi preparovanými ptáky
z Galapág jsou příbuzní jihoamerických
pěvců, ale přece jen odlišní. Teprve
pak o tom začal přemýšlet i Darwin.
Postupně si uvědomil, že ptačí
druhy zanesené větrem z pevniny se
na ostrovech vyvíjely, protože v přírodě
přežívají jedinci nejlépe přizpůsobení
momentálním podmínkám. Ptáci
s velkými zobáky se přizpůsobili
stravě získané louskáním tvrdých
plodů a semen, opeřenci s úzkými
špičatými zobáky se stali specialisty
na lov místního hmyzu. Poznatky
Darwin shrnul v díle O vzniku druhů

přírodním výběrem neboli uchováním
prospěšných plemen v boji o život
vydaném před 160 lety, v lednu 1859.
Rozlitá nafta v přírodním ráji
I nyní proběhla na Galapágách
podstatná změna. Byla ovšem mnohem
rychlejší než evoluce v přírodě i než
Darwinovo definování evoluční teorie.
Do loňského října získával ostrov Isabela
energii díky elektrárně spalující naftu.
Její hluk a exhalace komplikovaly
život místním i turistům. V posledních
letech se dokonce palivo pro elektrárnu
dvakrát rozlilo při přepravě z velké lodě
do elektrárny. Nafta zašpinila pobřeží
ostrova a ohrozila jeho křehký ekosystém.
Organizace OSN pro vzdělání, vědu
a kulturu (UNESCO) upozornila Ekvádor,
jemuž Galapágy patří, že je třeba vytvořit
lepší energetické zásobování pro tolik
ceněný národní park. Ekvádorská vláda
se tedy obrátila na přední výrobce
s dotazem na možnost nalezení
čistého zdroje energie založeného
na obnovitelných zdrojích. Siemens byl
jediný, kdo si troufl zvládnout technické
a logistické obtíže spojené se stavbou
a údržbou takovéhoto energetického
systému na vzdáleném ostrově. Navrhl
elektrárnu, která kombinuje sluneční
energii s biopalivem vyrobeným
z nepříliš známé místní rostliny.
Slunce, bionafta a baterie
Po devíti měsících plánování a dalších

devíti měsících konstrukce byla elektrárna
uvedena do provozu. Skládá se ze 3 000
solárních panelů, které umějí dodat
výkon 952 kWp. Doplňuje je biodieselový
generátor s výkonem 1 625 kW. A k tomu
ještě patří akumulační zdroj, jehož baterie
do sebe ukládají solární energii, když
jí právě není zapotřebí, a jsou v případě
potřeby schopny okamžitě dodat výkon
660 kW. Zařízení provozuje místní
společnost Elecgalapagos a je dálkově
monitorováno ze středisek Siemens
v Mnichově a v texaském Austinu.
„Rozhodli jsme se pro tuto technologii,
protože věříme ve filozofii, která je za ní,
tedy ve zdroj stoprocentně obnovitelné
energie, představovaný kombinací
sluneční energetiky a spolehlivého
využití biopaliva,“ hodnotí Sajjad
Khan, manažer Siemens pro galapážský
projekt. „Tohle byla i příležitost zavést
tuto technologii jako pilotní pro další
projekty, které budou následovat.“
Olej z dávivce
Zdrojem biopaliva pro novou elektrárnu
jsou plody tropického a subtropického keře
dávivce černého (Jatropha curcas). Dají se
sklízet dvakrát až třikrát ročně a obsahují
dvoucentimetrová semena, jež v sobě mají
40 % oleje upravitelného na bionaftu.
Než byl použit jako palivo na Galapágách,
odborníci ze Siemens jeho vlastnosti
pečlivě vyzkoušeli v Hamburku.
Dávivec pěstuje družstvo v přímořské
ekvádorské provincii Manabí a odtud

se biopalivo dováží na Isabelu. Kdyby
snad opět došlo k nehodě a olej vytekl
do moře, už by to nebyl takový malér
– látka je biodegradovatelná a bez
následků se poměrně rychle rozloží.
Od října 2018, kdy je nová elektrárna
v provozu, už každý měsíc šetří 33 000
litrů nafty, které spotřebovala předchozí
elektrárna, takže uchrání atmosféru
před 88 tunami emisí oxidu uhličitého
z neobnovitelných zdrojů. A k tomu je
mnohem tišší – oproti své předchůdkyni
snížila hlučnost v průměru o 30 decibelů.
Siemens plánuje svůj zatím unikátní
energetický systém z Galapág
nabídnout dalším tichomořským a také
karibským ostrovům, které rovněž touží
po obnovitelných zdrojích elektřiny. 

3 000

Elektrárna se skládá ze 3 000
solárních panelů, které umějí
dodat výkon 952 kWp.

40 %

Zdrojem biopaliva jsou plody
keře dávivce černého, obsahující
dvoucentimetrová semena,
jež v sobě mají 40 % oleje
upravitelného na bionaftu.

88

Elektrárna uchrání atmosféru před
88 tunami emisí oxidu uhličitého
z neobnovitelných zdrojů.
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Doprava
Nové jednotky metra pro Londýn
založené na platformě Siemens
Inspiro přinášejí moderní technologie,
ale zachovávají odkaz ikonického
designu svých předchůdců. Copyright:
Transport for London

Nová inspirace pro
londýnskou podzemku
text Pavel Záleský | foto © Transport for London, Siemens

London Underground nebo prostě Tube. Londýnská podzemka je nejstarším
metrem světa. Za dobu své existence se stala nejen ikonickou součástí metropole,
ale udávala i světové trendy v oblasti veřejné dopravy. Za čtyři roky oslaví své 160.
výročí. Dostane k němu nová vozidla vycházející z platformy Siemens Inspiro.
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P

rvní z celkem 94 objednaných
nových elektrických jednotek
metra dorazí do Londýna v roce
2023, kdy si bude místní podzemní dráha
připomínat své 160. výročí. Do běžného
provozu se dostanou o rok později
a postupně převezmou vozbu na vytížené
lince Piccadily line. Ta se vine v celkové
délce 71 km napříč Londýnem a spojuje
centrum s předměstími na severu
a západě města. Díky odbočce zbudované
v 70. letech navíc obsluhuje také terminály
mezinárodního letiště Heathrow. Ročně
přepraví 207 milionů cestujících.

Vlaky Inspiro
Nová vozidla nahradí stárnoucí soupravy
pocházející ze 70. let. Ty se díky svému
nezaměnitelnému designu staly samy
o sobě ikonou. Jejich čas se však, i přes
náročnou rekonstrukci na přelomu
tisíciletí, blíží ke konci. Jejich důstojnými
nástupci se mají stát nová vozidla Siemens.
Ta vycházejí z osvědčené platformy
Inspiro, která již uspěla v tendrech
ve Varšavě, Kuala Lumpuru, Rijádu,
Norimberku a Sofii. Cestujícím nabídnou
o desetinu více prostoru, průchozí vozy,
širší nástupní dveře, moderní informační
systém, energeticky úsporné osvětlení
i klimatizaci. Londýn sice leží v mírném
klimatickém pásmu, ale ve starých
úzkých tunelech pod městem bývá
pořádné horko. Veškerá elektrická energie
přivedená do vozidel i stacionárních
zařízení metra se v konečné fázi
přemění na teplo a tato energie (spolu
s teplem produkovaným cestujícími)

Šest měst, jedna platforma
Vozidla metra vycházející z platformy Siemens Inspiro zvolilo již šest měst.
• 2011 – Varšava – 35 elektrických jednotek po šesti vozech
• 2012 – Kuala Lumpur – 58 elektrických jednotek po čtyřech vozech
• 2013 – Rijád – 67 elektrických jednotek po dvou nebo čtyřech vozech
• 2015 – Norimberk – 21 elektrických jednotek po čtyřech vozech
• 2015 – Sofie – 20 elektrických jednotek pro třech vozech
• 2018 – Londýn – 94 elektrických jednotek po x vozech

již za mnoho let každodenního provozu
významně ohřála horniny v podzemí.
Nová vozidla budou v porovnání se
svými předchůdci lehčí, energeticky
efektivnější a rychlejší. Dosáhnou
rychlosti až 100 km/h, což zejména
v předměstských a příměstských úsecích
s velkou vzdáleností zastávek zkrátí
cestovní časy. Přes všechny moderní
technologie však nové soupravy
citlivě zachovávají odkaz ikonického
designu původních vozů, v principu
daným stísněným tvarem tunelů.
Railigent Asset Management
Zakázka v hodnotě jedné a půl miliardy
liber je pro Siemens historicky první
dodávkou vozů metra na britské ostrovy.
Vývoj vlaků Inspiro pro Londýn je
řízen z kompetenčního centra ve Vídni,
výroba však bude alespoň zčásti
probíhat v Anglii. Součástí dodávky jsou
také služby systému Railigent Asset
Management, který pomocí senzorů
umístněných ve vozidlech průběžně
sbírá data o stavu klíčových komponent
a využívá je k plánování prediktivní

údržby. Umožňuje také provedení
vzdáleného testu před návštěvou
servisu nebo automatickou inspekci
vozidla, která odstraní podstatnou část
zdlouhavých manuálních inspekcí. To
vše snižuje provozní náklady a eliminuje
nepříjemná překvapení spojená s prostoji.
Revoluce pod zemí
Nákup nových vozidel pro Piccadilly line
je součástí rozsáhlého modernizačního
programu Deep Tube Upgrade Programme
(DTUP). Modernizací díky němu mají projít
celkem čtyři linky londýnského metra
– Piccadilly, Bakerloo, Central, Waterloo
& City. Všechny spadají mezi tak zvané
„deep tube“ linky, tedy trasy vedoucí
centrem města tunely vybudovanými
hluboko pod povrchem.
Kromě obměny vozového
parku, jehož části

Piccadilly line
• 94 souprav
• 10 % kapacity navíc
• první vlaky budou dodány roce 2023
• ročně přepraví 207 milionů cestujících
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Doprava

táhne na padesátku, se modernizace
týká také infrastruktury, zejména
zabezpečovacího systému jízdy vlaků.
Cílem investic je vyšší bezpečnost
a spolehlivost dopravy, zvýšení kapacity
linek a snížení provozních nákladů.
Tomu, kromě vyšší energetické efektivity
nových vlaků, pomohou také úspory
plynoucí při nákupu, provozu i údržbě ze
standardizace používaných technologií.
Konkrétně na Piccadilly line mají
tato opatření zkrátit jízdní časy,
zlepšit pravidelnost spojů a navýšit
počet vlaků ve špičkách z 24 na 27
za hodinu. Kapacita linky tak vzroste
o 36 %. To je v rostoucí metropoli
nesmírně důležité. Povrchová doprava
je ve špičkách blokována dopravními
zácpami, cestující proto preferují jízdu
podzemkou a ta se díky tomu prakticky
dennodenně potýká s kapacitními
problémy. Přeplněnost vlaků metra je
dle průzkumů mezi cestujícími jedním
z nejpalčivěji vnímaných problémů. 

Standardní verze podzemního okruhu
Stavba rotherhithského tunelu, 1907

od Edwarda Johnstona, 1925

I v počátcích elektrické vozby byly

Metropolitní železnice v Londýně

používány vlaky s lokomotivou.

postavená v letech 1860–1863.

Posedět si v něm můžete

Dřevoryt.

1863

První vlaky se podzemím Londýna
rozjely v lednu roku 1863 na 6 km
dlouhé trase Metropolitan Railway
mezi stanicemi Paddington
a Farringdon Street.

38 000

První den přepravily 38 000 pasažérů.

v Londýnském muzeu dopravy.

3,1 m

První tunely měly průměr pouhých
3,1 m (to je o 2 m méně než průměr
tunelů pražského metra) a jezdily
jimi již elektrické vlaky.
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Z mnoha stanic londýnské podzemky
je cítit historie. Na snímku je stanice
Baker Street v roce 1974. Dodnes
se mnoho nezměnilo.

160 let inovací
Londýn byl již v polovině 19. století

metropolitní železnici – podzemní,

jednotný systém veřejné dopravy

rušnou a dynamicky rostoucí metropolí.

pozemní i nadzemní), páteř dopravy

řízený nově ustanoveným orgánem

Rozvoj železnice navíc přinesl fenomén

dnešních velkoměst. V lokomotivách

London Passenger Transport Board.

masového dojíždění za prací, a tak

londýnské podzemní železnice se topilo

Právě v té době nakreslil Harry Beck

se denně do centra Londýna hrnulo

koksem, který topič přikládal jen pod

svou schematickou mapu linek metra.

přes 200 tisíc lidí z okolí. Vlakové

sopouchem ve stanicích. Za jízdy byl

Nesoustředil se na geografickou

terminály byly umístěny na hranicích

komín lokomotivy přikryt, ale i tak byly

přesnost a přesné vzdálenosti, ale

města, do centra bylo stále trochu

podzemní prostory notně zakouřené.

na schematičnost. Pro jednotlivé linky

daleko a parlament zamítal veškeré

Tunely byly zprvu hloubeny, tedy

zavedl specifické barvy, symbolicky

plány na protažení železnice do centra

budovány z povrchu a následně

odlišil běžné a přestupní stanice, trasy

města. Ulice tak byly plné kočárů,

zakryty. Byly dostatečně prostorné

mezi stanicemi znázornil jednoduchými

fiakrů a povozů. Doprava vázla.

na to, aby umožňovaly provoz parních

rovnými čarami a pro lepší základní

Myšlenka městské železnice byla

vlaků na – v Anglii tehdy běžném –

orientaci zakreslil tok Temže. Přestože

zásadním řešením patové situace.

širokém rozchodu (2 140 mm). Ražené

prvotní reakce propagačního oddělení

Avšak spekulanti skoupili potřebné

tunely („deep level“) s tratí normálního

byla nedůvěřivě zdrženlivá, reakce

stavební pozemky a tak se starosta

rozchodu přišly na řadu až v roce 1890.

veřejnosti předčila očekávání. Vznikla

rozhodl vybudovat ji v podzemí.

Jejich výstavba byla sice technicky

tak mapa dopravního systému, jak ji

První vlaky se podzemím Londýna rozjely

složitější, ale umožňovaly flexibilnější

dodnes používá celý svět včetně Prahy.

v lednu roku 1863 na 6 km dlouhé trase

trasování a podstatně zjednodušily

Systém londýnského metra dále

Metropolitan Railway mezi stanicemi

proces získávání stavebních povolení

expandoval a do dnešních dní se rozrostl

Paddington a Farringdon Street. Parními

a souhlasů. První tunely měly průměr

na jedenáct linek, které propojují 270

lokomotivami tažené dřevěné vozy

pouhých 3,1 m (to je o 2 m méně než

stanic rozmístěných na 400 km tratí.

s plynovým osvětlením hned první den

průměr tunelů pražského metra)

Systém ročně přepraví 1,4 miliardy

přepravily 38 tisíc pasažérů a zájem

a jezdily jimi již elektrické vlaky.

cestujících, což z něj činí jedenácté

neutuchal ani později. Myšlenka se

K propojení jednotlivých podzemních

nejvytíženější metro světa. Inovací se

osvědčila, zrodila se podzemní dráha

drah pod značkou Underground došlo

nevzdává. Zajímavostí je, že pouze

(pozor, jen v češtině je slovo metro

na počátku 20. století. Roku 1933 pak

45 % délky tratí je vedeno pod zemí.

synonymem podzemní dráhy, v jiných

bylo integrováno metro, tramvaje

jazycích označuje metro jakoukoliv

i autobusy a vznikl tak moderní
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Elektromobilita

Elektromobil:
šetrný a užitečný
text Josef Janků | foto Škoda Auto

Elektrické vozy podle odhadů čeká v příštích

Škoda Vision iV

letech skutečným boom, a to nejen z hlediska

Plně elektrická studie Škoda Vision

zájmu, ale i skutečných prodejů. Podle prognóz

iV nabízí pohled na elektrickou
budoucnost značky. První vůz české

by elektromobily v Evropě měly mít do dvou let

automobilky na bázi koncernové

8% podíl na prodejích nových vozů. V roce 2020

(MEB) by měl mít pohon všech kol a dva

by to mělo být podle odhadů možná i více než 20 %.

225 kW (306 k).
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modulární platformy pro elektromobily
elektromotory se systémovým výkonem

V

tomto a příštím roce by se tak
na trh měly dostat doslova desítky
nových typů od různých značek
– včetně největší české automobilky
Škoda Auto, o jejíchž plánech se můžete
dozvědět více na následujících stránkách.
Bude to podle všeho znamenat začátek
postupné a zásadní změny na evropských
silnicích i v jejích okolích. Může to být
změna v mnoha ohledech k lepšímu.
Pozitivní je i to, že lidé moderní
elektromobily řídí rádi, jak naznačují
praktické zkušenosti z celého světa.
Řídit elektromobil není zážitek
o nic horší než u moderních vozů se
spalovacím motorem a v některých
ohledech (tím nejnápadnějším je
akcelerace) naopak dokonce výrazně
lepší. Komě toho, elektromobily jsou
jednodušší, a tedy provozně levnější.
Starosti by nám nemělo dělat ani
„palivo“ a spotřeba elektrické energie
v souvislosti s nárůstem elektromobilů.
Je to i z toho důvodu, že elektromobily
v rámci sítě nepředstavují pouze čisté
spotřebitele, ale zároveň také úložiště,
které je možné ve velkém využívat
k vyrovnávání spotřeby a poptávky.
Rostoucí podíl elektricky poháněných
vozů by mohl přinést citelný, i když ne
zcela zásadní pokles emisí a dalších
skleníkových plynů. Pokud by v roce
2050 bylo 80 % vozů na elektřinu,
evropské emise skleníkových plynů
by klesly zhruba o desetinu. To
ale rozhodně není zanedbatelné.
Současně to ale ani nebude
nejzásadnější výhoda
éry elektrických aut.
Obrovským benefitem
nicméně je, že elektrické
vozy jsou šetrnější
k nejdůležitějšímu
biotopu moderního
člověka – k městům.
Homo urbanicus
Ve městech už žije více
než polovina obyvatel
světa, ve vyspělých zemích
světa ještě větší část (v ČR
přibližně 75 %). Tento podíl

v dohledné době rozhodně nebude
klesat, spíše naopak. Pokud se nic
nezmění, bude se nadále zvyšovat
dopravní zátěž, která přitom již dnes
představuje jeden z největších problémů
měst a městských aglomerací.
Kromě snížení hladiny hluku by
elektromobily měly zcela zásadně vylepšit
situaci v emisích dusíku, prachových
částic a dalších zplodin výfukových
plynů. Výsledky se mohou samozřejmě
lišit podle lokálních podmínek, ale
studie a modelování situace ve velkých
městech naznačují, že pokles lokálního

Budoucnost elektromobility
je pevně spjatá s životním
prostředím moderního
člověka a také s jeho
budoucností. Právě tam
by měl být její přínos
vidět nejlépe.

znečištění by mohl být v řádech desítek
procent. U některých typů znečištění
(například NOX) ještě výrazně vyšší.
Elektromobilita není samozřejmě jediným
řešením dopravní situace ve městech.
Pro velkou část obyvatel to může být
rozvoj hromadné dopravy, především
chytré dopravy, která dokáže dobře
předvídat poptávku a vycházet jí vstříc.
Hromadná doprava ovšem není a ani
nebude řešení pro každého. Už proto, že
Evropa, ale i další vyspělé státy – a brzy
také například Čína – stárnou. Tento
trend již delší dobu zaměstnává ekonomy,
politology i zdravotníky, ale zajímat
musí také městské plánovače. Bude
se neustále zvyšovat počet lidí, kteří
chtějí být aktivní, ať už ekonomicky, či
společensky, ale jejich vlastní mobilita
přitom bude omezená. Pro tuto rostoucí
skupinu není individuální doprava
luxus, ale v řadě případů nutnost.

Města přitom potřebují „dýchat“, což
nevyhnutelně znamená omezovat
a regulovat individuální dopravu
především v centrech. Elektromobilita
v kombinaci s jinými technologiemi
(autonomními vozy či jednoduchým
sdílením) představuje plnohodnotné
řešení, které může vyhovět všem.
Pro čistší vůz
Přechod k elektromobilitě je samozřejmě
také věcí společenské poptávky.
Evropská unie dává poměrně jasně
najevo, že v rámci snahy o omezování
emisí, a to jak škodlivých zplodin
a lokálního znečištění, tak CO2, budou
hrát právě elektromobily klíčovou roli.
V roce 2021 by v Evropské unii
prodávané nové automobily měly
vypouštět do vzduchu pouze 95 g
CO2 na ujetý kilometr (tedy mohou
i více, ale výrobci budou platit citelné
penále). V roce 2030 by to podle zatím
navrhovaného plánu, který se ještě
může změnit, mělo být zhruba o třetinu
méně, tedy kolem 60 g/km. Normu
nemusí plnit všechny vozy, jedná se
o takzvaný flotilový průměr, který se
vypočítává zpětně na základě veškerých
zaregistrovaných vozů konkrétního
výrobce v zemích Evropské unie.
Do výpočtu se na základě speciálního
matematického vzorce promítá nejen
spotřeba, ale i hmotnost vozidla.
Emise 95 g CO2 na kilometr odpovídají
spotřebě zhruba 3,7 l paliva na 100 km
u dieselového motoru a zhruba 4 l /
100 km u motoru benzínového. V roce
2030 by pro naftové vozy tedy mohl platit
limit spotřeby 2,25 l / 100 kilometrů,
pro benzínové zhruba 2,6 l / 100 km.
Aniž bychom zabíhali do technických
podrobností, velmi jednoduše můžeme
říci, že v tuto chvíli není jasné, jak by
výrobci mohli dosáhnout podobných
výsledků výhradně se spalovacími
motory. Přechod k elektromobilitě
je tedy jedním z nejlepších způsobů,
jak výrobci na evropském trhu
mohou splnit legislativní požadavky,
a ponese s sebou i náklady. Ale je
to zároveň i velká příležitost. 
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Čtvrtina škodovek
bude elektrických
text Josef Janků | foto Škoda Auto

Největší česká automobilka vstupuje razantně
do věku elektrických vozů. První modely se
začnou vyrábět příští rok, v roce 2025 už
by čtvrtina prodaných nových vozů měly
být elektromobily, říká vedoucí produktové
strategie Škoda Auto Guido Haak.

500 km
V roce 2020 uvede na trh Škoda
Auto první plně elektrický model,
předpokládaný dojezd by měl být
až 500 km na jedno dobití.

2025
V roce 2025 přibližně 25 % celkového
objemu značky Škoda budou tvořit
elektrifikované vozy.
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Automobilka Škoda zatím na trhu
žádný vůz s elektrickým pohonem
nemá, ale situace se má v brzké
době zásadně změnit. Můžete blíže
představit plány v této oblasti?

V roce 2019 Škoda zahajuje kampaň
elektromobility. Tento rok značka Škoda
představí vlajkovou loď – Superb s plug-in
hybridním pohonem a první Citigo s čistě
elektrickým pohonem. V roce 2020 Škoda
plánuje představit a uvést na trhy první
elektrické auto založené na MEB platformě
[MEB je platforma koncernu pro příští
generaci elektromobilů, pozn. red.].
Největší obavu, kterou má většina
řidičů v souvislosti s přechodem
na elektrický pohon, stále představuje
otázka dojezdu. Máte pocit, že
dokážete tyto obavy rozptýlit?

V roce 2020 představíme první plně
elektrický model na bázi sdílené elektrické
platformy MEB. Vizi tohoto modelu jsme
prezentovali v Ženevě v březnu tohoto
roku a předpokládaný dojezd by měl být až
500 km na jedno dobití.
S tím souvisí otázka ceny: počáteční
investice do elektromobilu je stále
velmi vysoká, i když vezmeme
v úvahu nižší provozní náklady.
Odhadujete, že se situace v brzké
době změní?

Pečlivě sledujeme situaci na klíčových
světových trzích. Jsme si vědomi výzev
spojených s implementací elektromobility.
Naší strategií je vstoupit na trh, jakmile
budou naši zákazníci připraveni na zcela
nové produkty. Tato připravenost závisí
na mnoha faktorech, včetně dostatečného
dojezdu, přijatelné kupní ceny, dostatečné

infrastruktury, investičních pobídek
a tak dále. Jsme přesvědčeni, že celkové
náklady na vlastnění elektrických vozidel
budou brzy srovnatelné s automobily se
spalovacími motory. Struktura nákladů se
však bude lišit. Na konkrétní ceny prosím
ještě počkejme několik měsíců.

které chce Škoda zahájit. Jasně jsme řekli,
že plánujeme další růst v následujících
letech, což také usnadní strukturální
změny v oblasti zaměstnanosti.
Stále platí, že některé elektromobily
značky Škoda se budou vyrábět
v Mladé Boleslavi? Od kdy?

Jaké jsou zhruba představy
společnosti o podílu elektromobilů
na celkových prodejích? Jinak
řečeno, jak rychle by zhruba mohl
podíl elektromobilů na celkové
výrobě růst?

Ano, elektrické vozy plánujeme začít
vyrábět v Mladé Boleslavi v roce 2020.
Bude se jednat o elektromobil na sdílené
platformě MEB s dojezdem až 500 km
na jedno nabití.

Plánujeme, že v roce 2025 přibližně 25 %
celkového objemu značky Škoda budou
tvořit elektrifikované vozy.

Jak vnímáte rozvoj elektromobility
v Česku?

Kolik lidí ve vývojovém oddělení
Škody Auto se elektromobilitou
zabývá, jak se jejich řady budou
rozšiřovat?

Na vývoji elektrických vozů v Mladé
Boleslavi se podílejí stovky lidí. V současné
době přijímáme pro technický vývoj
elektrických vozidel desítky inženýrů.
Jak ovlivní nástup elektromobility
zaměstnanost v závodech Škody
a u dodavatelů?

My věříme, že spalovací motor bude
hrát důležitou roli v dalších letech ve 21.
století. Škoda je globální značka, která
prodává auta na mnoha trzích. To nám
usnadňuje přechod k elektromobilitě.
Struktura zaměstnanosti v rámci
Škoda Auto se v budoucnosti rozhodně
změní, ale elektromobilita je jen jednou
součástí této změny. Mezi další faktory
patří digitalizace podnikání Škoda Auto,
automatizace a nové oblasti podnikání,

Elektromobilita je neoddiskutovatelnou
nutností všech automobilových výrobců,
kteří chtějí být globálně úspěšní, takže
samozřejmě intenzivně pracujeme na zcela
novém modelu elektromobilu, který si
ponese všechny klíčové vlastnosti značky
Škoda. To znamená: nadčasový design,
prostor pro posádku a její zavazadla,
uživatelskou přívětivost, především
ale rozumný dojezd a zákaznicky
orientovanou cenu. A byť elektromobilita
bude představovat velkou změnu pro celý
automobilový průmysl, neznamená to, že
bychom nějak upozadili vývoj dalších
modelů se spalovacími motory. Naopak
– i zde stále hledáme nové cesty k vyšší
efektivitě a výkonnosti. Elektromobilita by
bez stávajícího stabilního portfolia našich
ostatních modelů nemohla existovat
a bude jeho logickým rozšířením.

ale i o připravenosti infrastruktury
a legislativy. A právě zde je potřeba
apelovat na naše zákonodárce i energetické
společnosti, aby proces elektrifikace
co nejvíc urychlili, a to jak strukturou
dobíjecích stanic, tak i příslušnou
legislativou, která by řešila i parkování
a nabíjení v bytových domech, školením
pro záchranáře, případně i investičními
pobídkami ze strany státu v případě
pořízení ekologického vozu. Automobilky
vynakládají spoustu peněz do vývoje
a výroby, ale bez dostatečné infrastruktury
nedávají elektromobily bohužel smysl.
Nemluvě o veřejných nabíječkách, ale
i domácích dobíjecích stanicích. Plán
ministerstva dopravy hovoří o vybudování
více než 1 300 dobíjecích stanic, tedy
vytvoření jakéhosi páteřního systému,
a lidé si pak sami musí uvážit, zda se jim
domů vyplatí pořídit si vlastní nabíječku.
Existují z vašeho pohledu u nabíjecí
infrastruktury nějaké nevyřešené
technické otázky, nebo je už zcela
připravena k masovému nasazení?

Jsme v úzkém kontaktu s českou vládou
a diskutujeme o budoucím vývoji
elektromobility. V předloňském roce jsme
uspořádali kolokvium o budoucnosti
automobilového průmyslu v České
republice a brzy plánujeme přezkoumat
stav na druhém kolokviu. Jsme
přesvědčeni, že vládní instituce hrají
rozhodující roli v úspěšné realizaci
e-mobility v České republice. 

A co v tuto chvíli další rozvoj
elektromobility potřebuje nejvíce?

Elektrické vozy poskytují nové

Je třeba si uvědomit, že masivnější rozvoj
elektromobility není jen o výrobcích,

ve kterém díky absenci středového

možnosti i designérům interiéru,
tunelu vzniká velký otevřený prostor.
Na snímku je interiér studie Vision iV.
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Škodovky nabíjí Siemens
text Hubertus Breuer | foto Siemens

Pokud si řidiči nebudou mít kde dobíjet, elektromobily nebudou používat; to je
jednoduchá úvaha. Rozvoj nabíjecí infrastruktury je tak jednou z nejdůležitějších
podmínek uchycení elektrických vozů na trhu.

Nabíjecí stanice Siemens CPC 150 kW

N

ení divu, že v rozvoji
infrastruktury se angažují
ve velké míře i výrobci samotných
elektromobilů, včetně Škody Auto, která
chce výrazně přispět k tomu, aby Česko
pokryla dostatečně hustá síť dobíjecích
stanic. Jejím nejnovějším krokem v tomto
směru je smlouva se společností Siemens,
která „Škodovce“ dodá 56 rychlonabíjecích
stanic v provedení 150 kW a 50 kW. Díky
této zakázce se zvýšil aktuální počet
instalovaných rychlonabíjecích stanic
v České republice o více než čtvrtinu.
Dobíjecí stanice budou sloužit v první
řadě pro domácí potřebu automobilky tím,
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že vytvoří potřebnou infrastrukturu pro
elektromobily ve výrobních závodech.
Stanice budou nainstalovány převážně
v areálech výrobních závodů Škoda Auto
v Mladé Boleslavi, Kvasinách a Vrchlabí,
rychlonabíječka Siemens ale bude
instalována například i na testovacím
polygonu automobilky v Úhelnici u Mladé
Boleslavi. Škoda Auto totiž očekává nejen
rychlý nárůst prodejů s elektrickým
pohonem, ale také rychlý přírůstek vozů
s tímto pohonem ve své flotile služebních
aut a postupný nárůst uživatelů těchto
modelů z řad vlastních zaměstnanců.
Dodávka společnosti Siemens celkově
zahrnuje tři 150kW nabíječky a 53 kusů
50kW stanic pro nabíjení automobilů
s elektrickým nebo hybridním
pohonem. Do konce ledna 2019 byly
nainstalovány všechny 150kW stanice

a 39 rychlonabíječek 50 kW.
Dodávané rychlonabíjecí stanice
Siemens CPC 150 kW (Compact Power
Charger) dokážou zvýšit dojezdovou
vzdálenost o 100 km za 10 minut. Zařízení
umožňuje nabíjet buď jeden elektromobil
stejnosměrným proudem 150 kW, nebo
současně dva elektromobily 2 × 75 kW.
Stanice nabízí široký rozsah výstupního
napětí od 200 V do 920 V.
Rychlonabíjecí stanice Siemens CPC 50 kW
jsou, vzhledem k rozsahu výstupního
napětí na stejnosměrných konektorech
30 V až 920 V, schopny efektivně nabíjet
nové typy elektromobilů s napětím
na palubní baterii ve výši 800 V. Škoda
Auto obdrží stanice v několika variantách
s různými kombinacemi konektorů, počítá
se také s tím, že některé nabíječky budou
dovybaveny platebními terminály. 

Dobíjení na maximum
Největší vrásky dnešním řidičům –
a z velké části tedy budoucím řidičům
elektromobilů – v současnosti dělá
nízký dojezd elektromobilů obecně.
Logikou dnešních uživatelů by bylo
rozumným řešením zabudování
„větší nádrže“, tedy větší baterie.
To má ovšem řadu nevýhod, v první
řadě neúměrně zvyšuje pořizovací
cenu vozu o baterii, která při drtivé
většině jízd zůstane nevyužita, ale
bude zatěžovat jak vůz, tak majitelovu
peněženku. Jinak řečeno, při dnešním
stavu technologií bude lepší vyřešit
to jinak; podobně, jako se tomu stalo
u mobilních telefonů.
Kapacita jejich baterií sice roste, ale
vzhledem ke zvyšujícímu se výkonu
(a spotřebě) použité elektroniky
a snaze udělat mobily co nejmenší se
v absolutních číslech kapacita baterií
nijak výrazně nezvyšuje. Pro většinu
uživatelů ovšem přestala být životnost
baterie velkým problémem. Proč?

Za prvé jsme si samozřejmě zvykli
a mobil má celou řadu jiných výhod.
Za druhé se dnes stává standardem
„rychlonabíjení“. Díky němu dokáže
i několikaminutové nabíjení smysluplně
prodloužit schopnost fungování
telefonu, v některých případech až
v řádech hodin. Problém rychlého
vybití tedy vyžaduje pozornost
uživatele poměrně často, ale jeho
řešení mnoho času nespotřebovává.
Podobně by to mělo být i v první fázi
nástupu elektromobility. Časem se jistě
mohou objevit výkonnější baterie, ale
zatím má taková technologie k výrobě
daleko.
Právě proto se společnost Siemens
stala součástí projektu „Fast Charge“
společně například s BMW, Porsche
a dalšími subjekty. Tento projekt
zkoumá technologické požadavky,
které musí vozidla a infrastruktura
splňovat, aby bylo možné využívat
extrémně vysoké nabíjecí kapacity.

Na konci roku 2018 se možnosti
přístupu ukázaly poprvé v praxi.
V bavorském Jettingen-Scheppachu
byl slavnostně otevřen prototyp
nabíjecí stanice s kapacitou až 450 kW.
V této ultrarychlé nabíjecí stanici jsou
elektricky poháněná výzkumná vozidla
vytvořená v rámci projektu schopna
během tří minut doplnit energii
na prvních 100 km nebo se za 15 minut
dobít z 10 na 80 % kapacity baterie.
Systém dodávek energie společnosti
Siemens použitý v projektu obsahuje
jak výkonnou elektroniku pro nabíjecí
připojení, tak komunikační rozhraní
s elektrickými vozidly. Pro připojení
k veřejné rozvodné síti slouží nabíjecí
kontejner se dvěma nabíjecími
přípojkami pro kompatibilní vozidla.
Jedno připojení má bezprecedentní
nabíjecí kapacitu maximálně 450 kW,
zatímco druhá může dodávat
až 175 kW.
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Nejsložitější rekonstrukce
největšího muzejního komplexu
text Petr Jechort | foto Bigstock, Siemens – Vladimír Weiss, Národní muzeum
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Jako o jednom z největších a nejsložitějších stavebních projektů se
v odborných kruzích hovoří o několikaleté generální rekonstrukci Historické
budovy Národního muzea. Ta se na sklonku loňského roku, u příležitosti
oslav 100 let od založení Československé republiky, opět otevřela veřejnosti.
Zatím sice jen z části, ale až budou dokončeny všechny expozice, budou moci
návštěvníci obdivovat mnoho unikátních sbírkových předmětů, které byly
doposud ukryty v depozitářích. Vznikne tak moderní muzejní komplex,
který bude rozlohou více než 15 000 m2 největší v ČR.
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G

enerální oprava přišla v nejvyšší
čas, vždyť Historická budova
Národního muzea nebyla
od svého vzniku v letech 1885–1891
významněji opravována a navíc byla
poškozena dvěma vojenskými útoky
– v letech 1945 a 1968. Neblaze se
na budově podepsala rovněž výstavba
metra a magistrály, která ji odřízla
od pulzujícího srdce města. V roce 2011
proto musela být budova z bezpečnostních
důvodů pro návštěvníky uzavřena.
Vzhledem k tomu, že stavba je národní
kulturní památkou, probíhala
rekonstrukce, započatá v roce 2015,
pod pečlivým dohledem odborníků
z Národního památkového ústavu.
Záměrem projektu bylo, aby se výsledek
co nejvíce podobal vzhledu stavby v roce
1891, kdy se poprvé otevřela veřejnosti.
Fasáda má proto nyní světlejší odstín
(„památka“ na okupaci vojsky Varšavské
smlouvy v roce 1968 – stopy po kulkách
na čelní fasádě – byla zachována), nad
hlavní schodiště se vrátilo původní
malované zasklení stropu, které bylo
zničeno a po mnoho let nahrazeno
obyčejnými skleněnými a plexisklovými
tabulemi, zrestaurovány byly také
detaily panteonu a u fontány muzea se
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opět objevily vlajkové stožáry. Jednou
z atraktivních novinek prohlídky
bude určitě vstup do kopule, odkud se
skýtá překrásný výhled na Prahu.
Návrat k původní podobě
i nejmodernější technologie
„Rekonstrukce Historické budovy je
jednou z největších a nejsložitějších
rekonstrukcí v historii České republiky jak
svou velikostí, tak rozsahem prací. Jsem
velice rád, že se nám podařilo v rekordním
čase 42 měsíců splnit slib a budovu uvést
do zkušebního provozu u příležitosti
oslav 100 let od vzniku Československa
a 200 let od založení Národního muzea,“
uvedl generální ředitel Národního muzea
Michal Lukeš. Jeho slova potvrdila
ředitelka Národního památkového
ústavu Naděžda Goryczková: „Z pohledu
památkové péče jde o nejkomplikovanější
a nejsložitější obnovu v dějinách. Snoubí
se tu potřeba uchování hodnot, ale
také nutnost nastavení moderních
technologií, aby Národní muzeum bylo
srovnatelné se světovými muzei.“
Velryba znovu na scéně
„V letošním roce by měla být celá budova
uvedena do řádného provozu. Vedle
aktuálních výstav by se návštěvníkům

měly otevřít i stálé expozice, včetně
přírodovědeckých s proslulou velrybou
– plejtvákem myšokem. I ten prošel
rukama restaurátorů, a nejen českých.
S restaurováním pomáhali odborníci
z Přírodovědeckého muzea v Londýně,
kde zhruba před rokem instalovali
podobnou kostru. K vidění bude také
sedmnáctimetrový model krakatice,
nová vycpaná zvířata, jediná na našem
území nalezená kost dinosaura nebo
osmdesátikilogramový meteorit.
Na přelomu letošního a příštího roku
bude možné v Historické budově navštívit
zcela nově koncipované expozice
Příroda a Zázraky evoluce. V listopadu
se v Nové budově rovněž otevřou
expozice Dějiny 20. století a Dětské
muzeum. Samostatným expozičním
celkem bude Spojovací chodba, která
pod zemí propojí Historickou a Novou
budovu. I ta by měla být zpřístupněna
na přelomu roku. Od června 2020 pak
budou mít návštěvníci možnost vstoupit
i do dalších stálých expozic. V Historické
budově se bude jednat o expozice
sjednocené pod názvem Dějiny, dalšími
výstavními celky budou Lidé: Člověk,
společnost a kultura v minulosti
a Klenotnice a mincovní kabinet. 

Aktuální výstava nejvýznamnějších předmětů ze sbírek Národního muzea

Kopule Národního muzea

Vizualizace plánovaných expozic, které budou k vidění na přelomu roku

K prostorovým limitům se postupem

metody detekce požáru doplněné

času přidávaly další a další

kvalitním vyhodnocením falešných

nedostatky a závady, které v roce 2011

poplachů,“ řekl Jaroslav Pastyřík,

vyvrcholily uzavřením celé budovy

obchodní zástupce divize Building

z bezpečnostních důvodů a zahájením

Technologies společnosti Siemens.

příprav generální rekonstrukce. Její
nezbytnou součástí byla rovněž

V budově byl zároveň instalován

Stavba novorenesančního paláce

instalace nejmodernějších kontrolních

systém měření a regulace (BMS), který

Národního muzea podle projektu

a bezpečnostních technologií,

představuje novou éru v nasazování

architekta Josefa Schulze, dokončená

včetně systému elektrické požární

řídicích systémů pro tzv. inteligentní

v roce 1891, byla vyvrcholením

signalizace typu (EPS) Sinteso

budovy. Skládá se z grafické nadstavby

desítky let trvajících vlasteneckých

od společnosti Siemens ČR.

platformy pro komplexní řízení budov

snah o vybudování reprezentativní

„Národní muzeum nyní disponuje

Desigo CC, která poskytuje uživatelsky

budovy této instituce. Již záhy

systémem, který úspěšně chrání

příjemné prostředí pro zobrazování

po jejím otevření se však ukázalo, že

pracovníky muzea, jeho návštěvníky

regulovaných objektů a jejich hodnot

budova nemá dostatek prostoru pro

a v neposlední řadě i exponáty

a integruje ostatní systémy použité

depozitáře. To však nijak nebránilo

v kvalitě, která je srovnatelná

v budově. Systémy třetích stran lze

tomu, vytvořit v ní atraktivní expozice.

s nejlépe zabezpečenými objekty

do BMS plnohodnotně integrovat

Zvláště ty přírodovědecké, včetně

podobného charakteru v Evropě

při zachování komfortu zobrazení

jejich mobiliáře, jsou dnes jako celek

i ve světě. Tento systém zahrnuje

a ovládání za podmínky, že splňují

považovány za historickou památku.

veškeré v současné době dostupné

požadavky komunikačních standardů.
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Dobré jitro, Side
text Pavel Záleský | foto Siemens

Moderní systémy řízení zásadně zvyšují
užitnou hodnotu budov. Vlastníkům
pomáhají vládnout nad technologiemi,
zvyšují komfort uživatelů a snižují
náklady na provoz a údržbu. Vývojáři
v Siemens právě dokončují novou
generaci systému, jehož možnosti jdou
ještě výrazně dál a scénáře jeho nasazení
znějí jako sci-fi. Na trh by přitom měl
být uveden již v příštím roce.
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Sid
Sid je asistent. Virtuální Siemens
Digital Assistant. Je součástí systému
řízení budov. Díky počítačům
a chytrým telefonům je všem
zaměstnancům kdykoliv po ruce.

D

nešní ráno se Evě příliš
nevydařilo. K zácpě na věčně
rozestavěné dálnici D1 se přidala
ještě kolona před banální nehodou
na okruhu a více než hodina zpoždění byla
na světě. Jindy by to brala s klidem, ale
zrovna dnes vede workshop pro kolegy.
Pečlivě se na něj chystala a záleží jí
na tom, aby dopadl dobře. Jenže workshop
začíná za půl hodiny a ona stále vězí
v zácpě. Byla to školácká chyba, měla
s dopravními komplikacemi počítat, měla
vyrazit dříve.
Z přemýšlení ji vytrhne Sid. Sid je asistent.
Virtuální Siemens Digital Assistant. Je
součástí systému řízení budovy, ve které
Eva pracuje. Díky počítačům a chytrým
telefonům je všem zaměstnancům
kdykoliv po ruce. Již dříve pro Evu zařídil
rozeslání pozvánek na akci, zpracoval
potvrzení o účasti a zarezervoval vhodnou
zasedací místnost. Vybral takovou, aby
odpovídala potřebám skupiny a měla
optimální polohu vzhledem k pochůzkové
vzdálenosti od pracovišť účastníků.
Nyní si Sid všiml, že začátek workshopu
se kvapem blíží, ale Eva ještě nedorazila
do budovy. To není v pořádku. Ověřil
proto kalendáře všech účastníků
a sám přišel s návrhem na posun
začátku akce o hodinu. Eva jeho návrh
po chvilce přemýšlení potvrdila. Takto
si sice zahájení svého workshopu
nepředstavovala, ale nemá šanci to
stihnout. Alespoň nebudou kolegové čekat.
Mezitím co se Eva probíjí ranní dopravou
do kanceláře, upozorní Sid všechny

účastníky akce na změnu termínu, uvolní
stávající rezervaci místnosti a zařídí
novou. Až Eva dorazí k budově, bude už
vše dávno zařízené. V garážích ji rychle
navede na volné místo s nabíječkou
pro její elektromobil, a pokud to bude
potřebovat, provede ji pomocí instrukcí
zobrazovaných na displeji telefonu
budovou až k zasedačce. Díky Bluetooth
majákům a dalším bezdrátovým
technologiím bude přesně vědět, kde
se Eva právě nachází. Sid tak zbaví Evu
trochy starostí, kolegům ušetří nepříjemné
čekání a firmě uspoří několik drahých
člověkohodin času.

Systémy řízení budov

Nová agenda
Na uvedeném příkladu je vidět, že komfort
uživatelů, snižování nákladů a růst
produktivity práce jdou často ruku v ruce.
Systémy řízení budov budoucnosti proto
převezmou významně komplexnější
agendu, než bylo doposud zvykem.
Neomezí se pouze na efektivní řízení
vytápění, klimatizace, ventilace, osvětlení,
využití energií či nakládání s odpadní
vodou. Stanou se pojicím článkem mezi
lidmi, prostorem, technologiemi, systémy
a službami. Integrují přitom i externí
cloudové systémy, jakými jsou třeba
rezervační systémy restaurací.
Cílem toho všeho je vytvořit flexibilnější
a motivující pracovní prostředí. Smart
office budoucnosti bude vědět, co každý
jednotlivec potřebuje a upřednostňuje.
V průběhu dne se pak bude snažit
automaticky přizpůsobovat parametry

technologiemi, systémy

budoucnosti převezmou
významně komplexnější
agendu. Neomezí se pouze
na efektivní řízení vytápění,
klimatizace, ventilace,
osvětlení, využití energií či
nakládání s odpadní vodou.
Stanou se pojicím článkem
mezi lidmi, prostorem,
a službami.
prostředí měnícím se potřebám uživatele.
Jak se systém dozví, co uživatel preferuje?
Postupně se to naučí, díky kombinaci
dat ze senzorů, pozorováním chování
uživatele a vyhodnocováním jeho zpětné
vazby.
Rozmazlování se vyplatí
Není to trochu přehnané rozmazlování?
Nechodíme snad do práce přeci jen
hlavně pracovat? Může se to tak zdát,
ale není to zbytečné a neúčelné. Podle
studií společností Intuit a PwC jsou
dobré podmínky v práci a rovnováha
mezi prací a soukromým životem pro
75 % zaměstnanců důležitější než výše
mzdy. Studie asociace CABA tvrdí, že
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dobré prostředí snižuje až o pětinu
nemocnost zaměstnanců a s ní spojené
absence. A zpráva World Green Building
Council zase konstatovala, že správné
osvětlení a teplota přispávají k až 18%
růstu produktivity práce. Daniel Schröder,
vedoucí sekce Smart Spaces ve společnosti
Siemens, navíc připomíná, že až 90 %
našeho života trávíme v budovách
a nemalou část z toho v zaměstnání.
Kvalita prostředí proto nemá přímý dopad
jen na produktivitu firem, výkonnost
a loajalitu zaměstnanců, ale i na kvalitu
našeho života.
Potřeby a přání jednotlivých lidí se
od sebe liší. Zároveň se v průběhu roku
i dne mění. Pokud jim vyjdeme vstříc,
motivujeme zaměstnance k udržení
produktivity a kreativity. Stále důležitější
to je s ohledem na probíhající trendy.
Průměrná plocha kanceláře připadající
na jednoho zaměstnance se ve Spojených
státech mezi lety 1970 a 2017 smrskla
z 55 na 14 m 2. V roce 2030 bude podle
aktuálních odhadů již celá třetina
pracovních míst sdílena více zaměstnanci.
Pracujeme tedy na stále menším prostoru,
který navíc musíme sdílet. Přizpůsobení

místa požadavkům aktuálního „nájemce“
je proto více než důležité a rozhodují
přitom jak fyziologické, tak psychologické
faktory.
Že se šetření na kvalitě pracovního
prostředí nevyplácí, spolehlivě prokázala
studie harvardské T. H. Chan School of
Public Health. V pokusných kancelářích
jednoduše zvýšili rychlost výměny
vzduchu ze standardních 10 l za sekundu
na osobu na dvojnásobek. Jaký byl
výsledek? Náklady na ventilaci se ročně
zvýšily o 40 amerických dolarů na hlavu.
Současně ale vzrostla o 6 500 dolarů
na hlavu produktivita práce. To bylo dobře
investovaných 40 dolarů, nemyslíte?
Přitom ne vždy se v praxi tento přístup
uplatňuje. Evropská norma EN 13779
(2007) doporučuje jako optimální
koncentraci oxidu uhličitého 400 až
600 ppm. Měření ve školních učebnách
v severní Itálii v roce 2014 ale vykázala
hodnoty oscilující běžně mezi 1 500 až
3 000 ppm. To jsou již hladiny, při kterých
se spolehlivě projevuje únava a ospalost.
Co se v takovém prostředí asi žáci naučí?
Jak podporuje jejich aktivitu a kreativitu?
Přitom moderní systémy, jako Siemens

AirOptiControl, dovedou řídit výkon
všech systémů budovy tak přesně, že
i při zajištění optimální teploty, vlhkosti
a kvality vzduchu v každé jednotlivé
místnosti uspoří až polovinu potřebné
energie.
Zpátky za Evou
Ale vraťme se na chvíli za Evou.
Ta nakonec dorazila v dobrém čase,
hladce zaparkovala svůj elektromobil
u nabíječky ve firemní garáži a prošla
do budovy. Systém ji rozpoznal, pozdravil
a připomenul, že za půl hodiny začíná
workshop. To je dost času, Eva ještě
stihne vyřídit pár e-mailů.
Sid ji zavedl k dnes přidělenému
pracovnímu místu. Sedí na jižní straně
budovy, odkud je vidět na městský
park. Tuto část budovy má ráda. Systém
navíc přizpůsobil barvu i intenzitu
osvětlení a teplotu přidělené kanceláře
Eviným preferencím. Vyšel přitom ze
znalosti jejích zvyků, zohlednil množství
přirozeného světla a denní i roční dobu.
Bude se jí tu dobře pracovat.
O chvíli později Sid Evu doprovodí
i na workshop. Pořídí na něm přepis

Stále méně prostoru
Průměrná plocha kanceláře připadající na jednoho zaměstnance se stále
zmenšuje. Tato data pocházejí ze Spojených států. Kopírují však celosvětový
trend. Se zmenšujícím se prostorem roste důležitost jeho optimalizace pro
daného zaměstnance.

55 m2
39 m2
21 m2

1970

1990

2010

16 m2

2012

14 m2

2017

Zdroj dat: USA Today, SPUR, LA Times
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mluvených prezentací, po skončení akce
k nim přidá Evou připravené podklady
a vše rozešle účastníkům akce. V poledne
zařídí, aby se Evě na stůl dostal včera
objednaný oběd, a než se po pauze znovu
pustí do práce, předloží jí rovnou menu
na zítřek.

Neduste své talenty
Rostoucí koncentrace CO2 má katastrofický dopad na vyšší kognitivní funkce.
Schopnost správně strategicky rozhodovat klesá při koncentraci 1 400 ppm na
polovinu, při koncentraci 2 500 ppm dokonce na desetinu. Neduste proto své
talenty ve špatně větraných místnostech.

Dosahované kognitivní skóre

100 %

Netušené horizonty
Technologické novinky – zejména pokroky
v oblastech, jakými jsou technika senzorů,
miniaturizace, robotika, hlasové ovládání,
umělá inteligence, ale třeba i drony –
nabízejí nové možnosti interakce budov
a jejich uživatelů. Začínají se tak psát
doposud nemyslitelné scénáře.
Implementace moderních řídicích
systémů umí značně zvýšit užitnou
hodnotu budovy, snížit provozní náklady
a zvýšit komfort uživatelů. V budoucnu
to bude platit stále více. Jedná se přitom
o relativně dostupnou investici s krátkou
dobou návratnosti a úžasnými přínosy.
Platí to jak pro nové, tak pro stávající
budovy. Není proto divu, že velikost
globálního trhu technologií budov již
dnes činí zhruba 65 miliard eur ročně
a meziročně roste dvouciferným tempem. 

90 %
80 %
70 %
60 %
50 %
40 %
30 %
20 %
10 %
0%

400–600 ppm

1 400 ppm

2 500 ppm

Koncentrace CO2

Kanceláře budoucnosti
Zaujalo vás téma kanceláří blízké budoucnosti?
Na naší stránce siemens.cz/premiumoffice se o nich dozvíte mnohem více.
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První průmyslový IoT hackhaton

O

d 8. do 9. března se v Praze
konal první průmyslový
hackhaton zaměřený
na nové nápady a inovace
v oblasti průmyslového internetu
věcí. Společnost Siemens byla
partnerem celé akce, hackhatonu
se zúčastnili také další tuzemští
lídři z oblasti průmyslového
IoT – Škoda Auto, Skanska, SKF,
Atos, E&Y, E.ON nebo Unicorn.
Řada zúčastněných týmů využila
pro řešení stanovených úkolů
MindsPhere – platformu Siemens pro
průmyslový internet věcí. Partnerskou
cenu společnosti Siemens získal tým
Bublinky bublinky za aplikaci pro

prediktivní údržbu nazvanou Machine
Medic. Aplikace dokáže provozovatelům
výrobních strojů a zařízení přesně
poradit, jak mají své stroje udržovat.
Využívá k tomu prediktivní analýzu
dat získaných ze senzorů. Aplikace
umí ušetřit náklady na údržbu, omezit
riziko neplánovaných odstávek a přesně
určit, jak má kvalifikovaný pracovník
údržbu provést. Řeší problém, jak
dostupná data převést do srozumitelných
a jasných informací, podle kterých
se dá rychle a spolehlivě rozhodovat.
Manažeři díky aplikaci Machine
Medic v reálném čase získávají snadno
pochopitelnou informaci o tom, co je
potřeba udělat a jaká bude cena údržby.

Expo 2020: inteligentní město budoucnosti

D

ubaj má našlápnuto k tomu,
stát se jednou z nejvíce
propojených a udržitelných
světových výstav v historii, a to díky
jedné z největších instalací řešení
Siemens pro technologie budov. Siemens
na výstavišti implementuje svůj digitální
systém správy budov Desigo CC, který
pokryje každou z tematických oblastí
(Mobilita, Příležitosti a Udržitelnost),
jejich příslušné pavilony a celé výstaviště
v Dubaji. Systém bude používat snímače
a techniky pokročilé datové analýzy pro
monitorování a řízení budov ve všech
třech oblastech včetně klimatizace,
spotřeby energie, ovládání osvětlení,
výtahů, kvality vzduchu a systémů
požární signalizace. Údaje z těchto
systémů budou řízeny řídicím střediskem
v každé tematické oblasti s cílem snížit
spotřebu energie, zajistit pohodlí uživatelů
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budov a udržovat maximální úroveň
bezpečnosti a ochrany. Dále budou data
přenášena systémem Siemens Navigator,
což je centrální zastřešující platforma
pro správu cloudů. Propojení 137 budov
z jednoho místa představuje jednu
z největších instalací cloudového systému
na světě. Díky systému MindSphere budou
data z mnoha senzorů, mezisíťových
propojení, systémů a aplikací integrována,
korelována, analyzována a vizualizována,
aby na jejich základě bylo možné provádět
kvalifikovaná rozhodnutí.

Nejlepší KNX projekt roku

N

ejlepším KNX projektem roku
2018 bylo vyhlášeno řešení
Siemens SiHome a jeho instalace
v rodinném domě v Řevnicích. Majitel
nově postaveného domu požadoval
jednu platformu pro komplexní řízení
technologií v celém domě, vítězná
instalace byla pilotním projektem, během

kterého byla zároveň ověřena modularita
a škálovatelnost systému při plnění
zákazníkových požadavků nad rámec
standardního řešení.
Řešení SiHome udržuje v domě
optimální vnitřní klima bez nutného
zásahu uživatelů prostřednictvím
vzduchotechnické jednotky, která zajišťuje

vytápění, chlazení i regulaci kvality
vzduchu. Právě dostatečný přísun vzduchu
je pro obyvatele velmi důležitý, jelikož má
velký vliv na jejich spokojenost a zdraví.
Vydýchaný vzduch snižuje u lidí schopnost
koncentrace a následně způsobuje bolesti
hlavy. Více informací o řešení SiHome
najdete na webové stránce www.sihome.cz

Siemens na výstavě VODOVODY-KANALIZACE

D

nešní vodohospodářský
průmysl se potýká s celou
řadou náročných úkolů:
stárnutí infrastruktury, růst provozních
nákladů, zpřísňování legislativy
a úbytek kvalitních zdrojů pitné vody.
Roste tak i nutnost zlepšit a zefektivnit
veškeré procesy, které ve vodárenství
probíhají. Základem je efektivní práce
s daty. Pro vodohospodářský průmysl má
digitalizační koncept název Voda 4.0

a společnost Siemens má pro něj
připravena komplexní a pokročilá
řešení, která představí 21.–23. května
na mezinárodní vodohospodářské
výstavě VODOVODY-KANALIZACE
(VOD-KA) v Praze. Integrované
chytré systémy Siemens, jako je např.
Smart Water Management (SIWA),
pomáhají lépe využívat energii,
vyhnout se zbytečným ztrátám vody
a minimalizovat spotřebu zdrojů.

Slavíme 25 000 fanoušků na Facebooku

V

březnu překonal náš firemní profil
@SiemensCzech na Facebooku
pomyslnou laťku 25 000 fanoušků.
Také na Twitteru @SiemensCzech slavíme
úspěch s více než třemi tisícovkami
sledujících. Patříte také mezi ně?
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Siemens otevřel v Praze
nové kompetenční centrum
text Petr Jechort | foto Siemens

Společnost Siemens na konci ledna v České republice oficiálně otevřela své
další kompetenční centrum – Aplikační centrum pro výrobní stroje. Nachází se
v centrále Siemens Česká republika v Praze–Stodůlkách a mělo by se soustředit
na vývoj v oblastech umělé inteligence, edge computing a machine learning
a tzv. internetu věcí.

N

ové kompetenční centrum se
bude zabývat vývojem aplikací
pro výrobní stroje všech velikostí
– od balicích po lisy pro automobilový
průmysl. Jako jediné na světě bude toto
centrum vyvíjet i aplikace pro výrobní
stroje v systému MindSphere.
Podle generálního ředitele
společnosti Siemens
Česká republika Eduarda
Palíška je jeho vybudování
součástí dlouhodobé
strategie koncernu
investovat do digitalizace
a také do ekologie, resp.
do snižování emisí CO2.
„Otevřením nového
kompetenčního centra
pro výrobní stroje český
Siemens dokazuje, že Česká
republika má skvělý inovační
potenciál. V rámci koncernu
roste význam naší země
jako důležitého vývojového
a kompetenčního centra
s globální působností,“
zdůraznil Eduard Palíšek.
Jeho slova potvrdil Michael
Thomas, viceprezident pro
Factory Automation a ředitel
sekce Production Machines
koncernu Siemens. „V Praze
vznikají aplikace, které
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ve svých strojích využívají zákazníci
Siemens z celého světa: například výrobci
dřevozpracujících strojů pro úpravu
hran využívají pokročilou aplikaci,
která vznikla právě tady,“ řekl.
Virtuální zprovoznění
znamená úspory
Specialisté z pražského aplikačního centra
dokážou zákazníkům z celého světa
nabídnout komplexní služby: od prvního
návrhu stroje a naprogramování řídicích
jednotek po virtuální zprovoznění stroje.
To vše ještě předtím, než je stroj fyzicky
vyroben. Pomocí virtuálního zprovoznění
můžeme simulačně ověřit funkčnost
zařízení/stroje před jeho fyzickou
montáží. K tomu slouží digitální dvojče
(virtuální model reálného zařízení).
Hlavními přínosy tohoto postupu
jsou především značné usnadnění
návrhu stroje, včasné odhalení chyb
v mechanické a elektrické konstrukci
a úspora času při zprovoznění stroje.
„Dalším důležitým úkolem aplikačního
centra je tvorba standardizovaných
aplikací pro řídicí jednotky výrobních
strojů. Stroje různých zákazníků ze
stejného průmyslového odvětví mají
často podobné nároky na technické
řešení. Standardizované aplikace řídicích
jednotek taková řešení nabízejí, takže až
80 % potřebného programu je již formou
aplikace k dispozici. Zbylých 20 % si pak
může zákazník sám doplnit podle detailů
projektu,“ vysvětluje vedoucí pražského
aplikačního centra Sebastian Thiemann.
Unikátní vývoj aplikací
Pražské aplikační centrum jako jediné
na světě vyvíjí aplikace v systému
MindSphere, který je určen pro
průmyslový internet věcí. Vznikla zde
aplikace SIMATIC Machine Monitor,
která sleduje stav stroje po celou
dobu jeho provozu a zaznamenává
všechny údaje o tom, jak pracuje.
Po každé směně informuje, k jakým
událostem v jejím průběhu došlo a jak
má být naplánovaná údržba stroje.
Nejnovější aplikace, která v pražském
aplikačním centru vznikla, má název
SIMATIC Line Control a obsahuje
všechny potřebné funkcionality pro

stroje, které zpracovávají dřevěné hrany
a okraje. V roce 2019 plánuje pražské
aplikační centrum pro výrobní stroje
Siemens dobudovat tým odborníků
a začít práci na nových projektech. „Vedle
standardních řešení se zaměříme také
na aplikace s prvky umělé inteligence,
edge computing a machine learning,“
uzavírá vedoucí pražského aplikačního
centra Sebastian Thiemann.
Kompetenční centra Siemens
v České republice
V současné chvíli má koncern Siemens
v České republice osm kompetenčních
center, z nichž polovina byla otevřena
v období 2017–2019. Nacházejí se v řadě
velkých měst České republiky (Praha,
Brno, Ostrava a Plzeň) a při výrobních
závodech společnosti Siemens (Mohelnice
a Frenštát pod Radhoštěm). Pracuje v nich
140 zaměstnanců, přičemž do konce
letošního roku by jejich počet měl
stoupnout o 40 %.
Kompetenční centra Siemens spolupracují
s řadou vysokých škol – Západočeskou
univerzitou, VŠB-TUO, Univerzitou
Palackého Olomouc, CIIRC při ČVUT, VUT
Brno – a nabízejí možnosti praxe a dalšího
uplatnění talentovaným studentům.

Kompetenční centra
Siemens v České republice
• Motion Control Global Competence
Center – Kompetenční centrum
pro řídicí jednotky zaměřené
na pohyb (Praha, jediné na světě)
• Siestorage Competence Center
–K
 ompetenční centrum pro bateriové
akumulační systémy Siestorage
(Praha, Brno)
• X-ray Competence Center
– Kompetenční centrum
pro rentgenová zařízení
v budovách (Praha)
• Simatic System Support Pilsen
– Kompetenční centrum pro
řídicí jednotky SIMATIC (Plzeň),
spolupracuje se Západočeskou
univerzitou
• Evropské centrum pro vývoj
elektromotorů osové výšky

Přínos kompetenčních center
Kompetenční centra patří mezi aktivity
s nejvyšší přidanou hodnotou a přispívají
k růstu produktivity práce v zemi. Jejich
zaměření je mnohdy zcela unikátní.
Tak například pražské Kompetenční
centrum pro řídicí jednotky zaměřené
na pohyb je v rámci koncernu jediné
na světě. Podobně unikátní je Globální IT
Delivery Centrum v Ostravě: Siemens má
na celém světě pouze jedno další obdobné.
Spolupráce s kompetenčními centry
Siemens umožňuje malým a středním
firmám prosadit se na globálních trzích.
Příkladem je vlašimská rodinná firma
Viking Mašek, která vyrábí balicí stroje.
S pomocí technologií a řešení Siemens,
z nichž řada vzniká v novém aplikačním
centru, se tato společnost dokázala zařadit
mezi přední světové výrobce balicích
strojů, jejichž výrobky využívají největší
světové potravinářské a farmaceutické
firmy. 

180–200 mm (Mohelnice)
• Evropské centrum pro vývoj
elektromotorů osové výšky
225–350 mm (Frenštát pod
Radhoštěm)
• Global IT Delivery Center
– Globální IT Delivery Centrum
(Ostrava, pouze dvě na světě)
• Application Center for Production
Machines Prague – Aplikační
centrum pro výrobní stroje (Praha),
ve spolupráci s Českým institutem
informatiky, robotiky a kybernetiky
při ČVUT
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Cena Wernera von Siemense

Díky českým výzkumníkům
lze nyní dosahovat dříve
nemyslitelných vlastností povrchů
text Petr Jerchort | foto Siemens a ÚFP AV ČR

V letošním, 21. ročníku prestižní vědecké soutěže Cena Wernera von Siemense
zvítězil v kategorii nejvýznamnější výsledek základního výzkumu tým Ing. Radka
Mušálka, Ph.D., z Ústavu fyziky plazmatu Akademie věd České republiky, který
vyvinul novou technologii plazmového nástřiku z kapalin. Tato technologie
umožňuje připravovat zcela nové typy ochranných vrstev a má značný potenciál
najít uplatnění v řadě průmyslových odvětví. O detailech oceněné technologie
jsme hovořili právě s Radkem Mušálkem.
Můžete představit obor, v němž
se váš výzkum odehrává? V čem je
výsledek vašeho výzkumu nový,
unikátní?

Obor žárového stříkání ochranných vrstev
je velmi široká rodina technologií, které
se v principu liší v tom, jakým způsobem
vytvářejí teplo, jímž je stříkaný materiál
roztaven a urychlen. Dnes k tomuto
účelu existují různé typy tzv. hořáků,
přičemž v případě plazmových hořáků se
v praxi v drtivé většině používá takzvaná
stabilizace plazmatu plynem. V Ústavu

fyziky plazmatu AV ČR, kde působím, se
však již před řadou let podařilo vyvinout
světově unikátní technologii vodní
stabilizace plazmatu, která má oproti
plynové určité přednosti. Náš tým má
k dispozici tento vynález v nejnovější
podobě tzv. hybridního hořáku, v němž se
spojuje princip plynové a vodní stabilizace.
Cenu Wernera von Siemense jsme však
nezískali za technologii hybridního
plazmového hořáku s vodní stabilizací,
ale za její propojení s technologií
plazmového stříkání z kapalin (suspenzí

nebo roztoků). Kapalina totiž umožňuje
depozici nástřiků s vlastnostmi, které
jsou při tradičním plazmovém stříkání
hrubozrnných prášků nedosažitelné.
Odkud přišly impulsy, na jejichž
základě jste se do tohoto
výzkumu pustili?

Na mém pracovišti má dlouholetou
tradici provádění nástřiků s pomocí
hrubozrnných prášků. Tyto prášky jsou
tvořeny částicemi o velikosti typicky
50 až 150 µm. Dnes se však při mnoha
Vítězný tým ve velíně depoziční kabiny
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aplikacích požaduje, aby byl prášek
co nejjemnější. Čím jemnější však je,
tím hůře se sype, což komplikuje jeho
vnášení do plazmatu. V 90. letech
minulého století se proto začalo
experimentovat s kapalným nosičem,
ovšem cca do roku 2010 se jednalo pouze
o jakousi vědeckou kuriozitu. Malý výkon
konvenčních plazmových hořáků totiž
neumožňoval zpracovávat kapaliny
v průmyslově využitelných množstvích.
My jsme se pro výzkum v této oblasti
rozhodli v roce 2011, přičemž naší
výhodou bylo to, že jsme měli k dispozici
již zmíněný vysoce výkonný hořák
s vodní stabilizací. Od roku 2013 pak pro
depozici používáme již také zmíněný
novější hybridní hořák, na jehož vývoji se
vedle pracovníků našeho ústavu podílela
také česká firma ProjectSoft HK, a. s.
Lze již výsledky vašeho výzkumu
aplikovat v průmyslové praxi,
resp. v jakých odvětvích?

Když jsme začínali se základním
výzkumem plazmového stříkání
z kapalin, tak jsme ještě příliš nevěděli,
zda jeho výsledky budou použitelné
v praxi. Záhy se však ukázalo, že
ano. V tomto oboru došlo v posledních
deseti letech k přelomu v tom, jakých
struktur a vlastností lze dosahovat.
To může být pro řadu firem velmi
atraktivní. Na druhou stranu je třeba
říci, že průmyslové obory, kde se
podobné techniky používají, jsou značně
konzervativní. Například v letectví trvá
jakákoli změna technologie velmi dlouho.
Objevují se však již první vlaštovky,
třeba právě v leteckém průmyslu, kde
se již testují nástřiky takzvaných
horkých částí spalovacích komor.

Depozice plazmového nástřiku z kapaliny
na ocelové vzorky (Ø 25 mm) upevněné
na rotačním karuselu

Jaké inovace tedy můžete firmám
nabídnout, třeba právě
ve zmíněném leteckém průmyslu?

Kdy by se tedy vaše technologie
mohla začít masivněji
prosazovat v praxi?

Vytvořením nástřiků se specifickými
vlastnostmi na stěnách spalovací komory
lze dosáhnout vyšší účinnosti motoru
a nižší spotřeby paliva, a to díky zvýšené
teplotě spalování. V praxi je totiž účinnost
motoru omezena právě maximální
přípustnou teplotou materiálu, z nějž je
komora vyrobena, případně použitého
nástřiku, tzv. termální bariéry. Snahou
tedy je uvést do praxe materiály zcela
nové nebo materiály, které sice mají stejné
chemické složení jako ty dnes používané,
ale mají i nějakou novou přidanou hodnotu,
například nižší tepelnou vodivost, vyšší
odolnost proti tepelným šokům, vyšší
toleranci vůči mechanickému namáhání
apod. Právě takovýchto vlastností lze
dosáhnout použitím suspenzí a roztoků.
Vrstvy se specifickými vlastnostmi navíc
dokážeme klást i na sebe. Dokážeme
například vytvořit povrchovou vrstvu,
která je odolná proti eroznímu působení,
pod ní se může nacházet vrstva s nízkou
tepelnou vodivostí a pod tou ještě další
vrstva zabraňující přístupu kyslíku
k základnímu materiálu. Toto vrstvení
bylo v zásadě možné provést i práškovou
technologií, ale jen v omezené míře, nešlo
totiž výrazněji ovlivňovat mikrostrukturu
jednotlivých vrstev. To my dnes umíme.
Vedle kvantitativních zlepšení se nám
podařilo dosáhnout i zcela nových
povrchových kvalit. Nástřiky z prášků
například nikdy nebyly hydrofobní,
my však nástřiky s takovouto
vlastností vyrobit dokážeme.
V neposlední řadě je třeba zmínit i to, že
z hlediska provozních nákladů jsou naše
plazmové hořáky výrazně levnější než
hořáky klasické, plynem stabilizované.

S ohledem na náročnost certifikace
technologie pro letecký průmysl
v současné době míříme na poněkud
„přízemnější aplikace“, naším hlavním
cílem jsou nástřiky na rozměrné
průmyslové dílce. Naši technologii si
proto dokážu velmi dobře představit
například při výrobě papírenských
válců. U těchto válců se obvykle
požaduje, aby na jejich velkém povrchu
byla funkční otěruvzdorná vrstva.
Právě zde lze velmi dobře využít
předností naší technologie, tzn. velkého
přírůstku materiálu za jednotku času
a nízkých nákladů na depozici.
Rádi bychom technologii prosadili
i v oblasti ochrany komponent
energetických zařízení, například
v elektrárnách, spalovnách, sklárnách
apod. I zde je, domnívám se, velký
prostor pro její uplatnění.
Kam se bude váš výzkum nadále
ubírat? Jaké jsou vaše další plány?

Příležitosti se nám otevírají v řadě oborů,
ať již se jedná o zmíněné termální bariéry
a otěruvzdorné vrstvy, dielektrické
vrstvy, nebo třeba o biokompatibilní
vrstvy v oblasti medicíny. Momentálně
se například zabýváme problematikou
výroby biologicky kompatibilních
nástřiků se zvýšenou odolností proti růstu
patogenů. Pro náš tým tedy momentálně
není základním problémem nedostatek
nápadů, ale nedostatek lidí. 

Ocelové vzorky (20 × 30 mm) s otěruvzdorným
korundovým nástřikem deponovaným ze
suspenze
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Dobrodružství v hlubokých
vodách Atlantiku
text Petr Jechort | foto Siemens

Transatlantické telegrafní spojení se v polovině 19. století stalo velmi horkým
tématem. Britskému výrobci bavlny Johnu Penderovi se tehdy podařilo získat
kontrolu nad stávajícím kabelovým vedením, což vyústilo v monopol, který Pender
usilovně bránil proti novým konkurentům. V důsledku této nadvlády se investoři
na počátku 70. let 19. století obrátili na bratry Siemensovy s žádostí o položení
nového, „přímého“ kabelu mezi Německem nebo Spojeným královstvím a USA.
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W

erner von Siemens o tom
v roce 1871 napsal v dopise
svému bratrovi Carlovi:
„Včera na valné hromadě Deutsche
Bank [...] se mne její třetí ředitel zeptal
[...], zda bychom se nechtěli podílet
na přímém německo-americkém kabelu,
jehož položení má v Americe značnou
podporu a na nějž je i hodně peněz.“ Tato
nabídka měla své opodstatnění, vždyť
společnost Siemens se pokládkou kabelů
již řadu let zabývala a měla tedy v této
oblasti rozsáhlé know-how a za sebou
řadu příznivých referencí. Trvalo to však
více než rok, než tato myšlenka dostala
konkrétní podobu, a to i kvůli váhání
Wernera von Siemense, který si dobře
pamatoval, jak špatně dopadly některé
podobné předchozí projekty. V březnu
1873 tak mohla být založena společnost
Direct United States Cable Company
(DUSC), jejímž účelem bylo „vytvořit
přímé a nezávislé telegrafní spojení mezi
Spojeným královstvím Velké Británie
a Irska a Spojenými státy americkými“.

Jeden kabel nestačí
Navzdory názvu společnosti však bylo
již od počátku zřejmé, že vybudování
přímého spojení mezi Irskem a USA není
s tehdejšími technickými prostředky
možné. Signál přenášený jediným
kabelem na takovou vzdálenost by byl
totiž na straně příjemce tak slabý, že by
jej nebylo možné zachytit. Jeden kabel
proto měl vést z Irska do Nového Skotska
a odtamtud měl být položen druhý
kabel vedoucí na americký kontinent.
William Siemens postavil speciálně pro

tento projekt parník, který pojmenoval
na počest svého přítele-vědce „Faraday“.
Plavidlo mělo po obou stranách velká
lopatková kola, do té doby známá pouze
u amerických říčních člunů, a na přídi
druhé kormidlo, což zlepšovalo jeho
manévrovatelnost. Speciální úprava
paluby umožňovala pokládku kabelu
buď přes příď, nebo přes záď.
Dne 16. května 1874 v osm hodin
ráno se parník vydal na svou první
transatlantickou plavbu. S pokládkou
se začalo mezi Newfoundlandem a USA,

Loď Faraday zahájila pokládku
v Ballinskelligs Bay na jihozápadě Irska.
Od této chvíle se podniku účastnil
osobně i Werner von Siemens.
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„Kabel konečně funguje!
Díky bohu, že tato noční
můra skončila.“

nejprve v úseku Halifax–Portsmouth,
poté se pokračovalo z Nového Skotska
k Newfoundlandu, kde však měli
bratři Siemensovi zakázáno vstoupit
na pevninu, protože tam měla monopol
Anglo-American Telegraph Company.
Podle dochované korespondence bratrů
skončila první fáze prací počátkem srpna
1874. Kabel byl doveden k městu Torbay
poblíž kanadského Halifaxu a parník
Faraday se vrátil do Velké Británie.
Smůla se lepí na paty
Druhá fáze – položení telegrafního kabelu
v Atlantiku v délce zhruba 4 000 km –
začala pravděpodobně někdy v druhé
polovině srpna téhož roku. Loď Faraday
zahájila pokládku v Ballinskelligs Bay
na jihozápadě Irska. Od této chvíle se
podniku účastnil osobně i Werner von
Siemens. Práce však sotva začaly,
a již se objevily první potíže. Werner si
k tomu poznamenal: „Když jsem brzy ráno
přijel v jako obvykle příšerném dešti ze
svého hotelu, vzdáleného 16 mil,
setkal jsem se se zasmušilými obličeji.
Na kabelu se objevila závada a posádka
se ji nyní pokouší opravit.“
Ukázalo se, že kabel byl poškozen,
a to v hloubce odpovídající výšce
hory Mont Blanc. Carl Siemens však
dokázal nemožné: během dvou dnů se
podařilo kabel vyzvednout a opravit.
Pokládka tak mohla pokračovat.
Bratrům však ani poté nepřálo štěstí.
Faraday musela kabel vylovit a opravit
ještě několikrát, až ji nedostatek uhlí
a nepříznivé počasí přinutily vrátit se
do Irska. Bratři Siemensovi se však
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nevzdávali, v sázce nebylo nic menšího
než prestiž jejich jména. Na konci října
proto byla Faraday opět na moři – a opět
měla smůlu. U Newfoundlandu došlo
během bouře ke ztrátě kabelu a tentokrát
byla poškozena i samotná loď.
Nečestný boj
Kvůli nezbytným opravám a špatnému
počasí už nebylo možné uvažovat
o dokončení pokládky před koncem roku
1874. Na počátku dubna následujícího
roku se ale Faraday opět vydala
na cestu. V červnu se podařilo mezi
Torbay a Ballinskelligs Bay poslat
první telegrafní signály. Kabel však
stále nefungoval správně. Opakovaně
docházelo k přerušení spojení, což
celý projekt prodražovalo a zhoršovalo
tak náladu všech zainteresovaných.
William dokonce několikrát informoval
Wernera o tom, že akcionáři společnosti
Direct United požadují, aby byl Carl
coby ředitel projektu vyměněn.
V polovině srpna bylo znovu zahájeno
pátrání po příčině poruch a posádka
Faradaye tentokrát byla úspěšná.
Počátkem září se definitivně podařilo
zajistit trvalé spojení mezi stanicemi

Torbay a Ballinskelligs Bay. Wernerovi
se velmi ulevilo: „Kabel konečně
funguje! Díky bohu, že tato noční můra
skončila.“ Krátce poté bylo telegrafní
spojení uvedeno do plného provozu
a díky nižším cenám se mu postupně
podařilo vytlačit konkurenci. Ta se však
nehodlala s porážkou smířit a uchýlila
se k nečestnému boji. V následujících
měsících došlo opakovaně k poškození
kabelu bratrů Siemesových. Werner
proto nechal vypracovat expertní
zprávu, která konstatovala, že
jejich kabel je velmi kvalitní a jeho
poškození byla jednoznačně způsobena
sabotážními akcemi. Konkurence tím
byla zdiskreditována a k dalším útokům
na transatlantické telegrafní spojení
nesoucí značku Siemens již nedošlo.
Úspěch i poučení
Když po letech Werner von Siemens
na celý tento odvážný podnik vzpomínal,
hodnotil jej jako jednoznačný úspěch
a zároveň i poučení: „Naše první pokládka
transatlantického kabelového vedení
nebyla jen nesmírně poučná pro nás, ale
přispěla i k porozumění tomu, jak provádět
pokládku kabelu v hlubokých vodách.“
Pro anglickou dceřinou společnost
Siemens & Halske byl tento úspěch
také nesmírně důležitý: „Po úspěšném
dokončení pokládky amerického kabelu
se renomé londýnské firmy velmi zvýšilo,“
informovala centrálu dceřiná firma.
Do roku 1901 položili bratři Siemensovi ještě
dalších osm transatlantických kabelů. 
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Propojte svá zařízení
s internetem věcí
MindSphere – otevřený operační systém
a cloudové řešení pro internet věcí

Technologie pro internet věcí (IoT) jsou považovány za ty, které spolu
s umělou inteligencí do budoucna nejvíce ovlivní celou naši společnost.
Mindsphere propojuje reálné stroje a systémy s digitálním světem. Dokáže
rychle a jednoduše propojit produkty, výrobní zařízení, systémy a stroje v jeden
celek tak, aby mezi sebou dokázaly vzájemně komunikovat. Umožní vám
efektivně spravovat a provádět údržbu zařízení, zavádět nové obchodní modely,
optimalizovat vývoj produktů či uvádět na trh nové inovativní produkty.
Mindsphere mění data v informace a informace ve váš obchodní úspěch.

mindsphere.cz

