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Lepší řízení změn ve
výrobním procesu

Náročné požadavky na
plánování
Společnost Siemens je předním
světovým dodavatelem
výrobních, dopravních,
osvětlovacích a stavebních
technologií. Divize průmyslové
automatizace (IA) nabízí
obsáhlé portfolio výrobků,
řešení a služeb v oblasti
automatizace. Portfolio
zahrnuje i nabídky úseku
nízkonapěťového řízení a
distribuce (CD), v němž pracuje
přibližně 2400 zaměstnanců,
kteří navrhují a vyrábějí
výrobky nízkého napětí pro
celosvětový trh. Řady výrobků,
jako je např. SIRIUS (pro přepínání, zabezpečení a kontrolu motorů), představují
technologicky špičková řešení pro oblast automatizace, řízení a měření a pro zdravotní
přístroje. Pro úspěch zákazníků společnosti Siemens jsou tyto výrobky rozhodující. Siemens
nabízí mnoho produktových řad a různě rozsáhlé série výrobků, a proto může vyhovět
požadavkům svých klientů. Výrobky je také nutno přizpůsobit přání zákazníků a musejí mít
dlouhou životnost.

Výrobky SIRIUS se vyrábějí ve dvou závodech v Německu a v dalších 29 závodech IA CD
na celém světě. V plánovacím oddělení pracuje přibližně 60 zaměstnanců, kteří
koordinují výrobní procesy ve všech závodech. Oddělení sleduje celý hodnotový řetězec
od předvýroby (formy pro vstřikované plasty, procesy lisování a ohýbání), přes výrobu
montážních součástí (magnety a pružiny), až po konečnou montáž. Výrobní metody
jsou různé: od jednoduché manuální výroby až po složité integrované výrobní linky.
Umístění výrobních závodů závisí na požadovaném počtu pracovníků, na objemu
materiálu a na dostupnosti zdrojů v dané oblasti.

Lepší plánování procesů
Výsledkem plánovacích procesů jsou vždy stejná data, avšak dříve mohl každý plánovač
informace vyhodnotit jinak. „Jsme hlavní závod, a tak jsme se rozhodli nabídnout všem
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Řada SIRIUS představuje nejprodávanější výrobky v oblasti
strojírenství a lékařské techniky.



plánovačům systematičtější způsob práce,“ vysvětluje Peter Engelhardt, plánovač výroby
závodu v německém Ambergu. „Integrace dat v našich bývalých procesech byla velmi
omezená, což nám přidělávalo práci. Navíc jsme vždy museli vysledovat a dokazovat 
výsledky plánování.“

Peter Engelhardt je vedoucím projektu Digitální továrna. Cílem projektu bylo podstatně zjednodušit
plánování výroby různých variant výrobků, zvýšit objem výroby a přitom pracovat efektivněji.
V obchodním úseku navíc doufali, že se zvýší kvalita reportů. Ty totiž hrají důležitou roli při
rozhodování řídících pracovníků a s jejich pomocí lze lépe porozumět změnám ve výrobním
procesu. „Digitální plánování je logická a nezbytná součást digitálního strojního inženýrství,“ 
uvádí Rudolf Gietl, ředitel pro světovou výrobu společnosti Siemens (sektor průmyslu, 
divize průmyslové automatizace, úsek nízkonapěťového řízení a distribuce).

K naplnění těchto cílů v úseku IA CD průmyslového sektoru společnosti Siemens zakoupili od
společnosti Siemens PLm Software digitální výrobní řešení Tecnomatix®. Díky němu zavedli
plánování a ověřování montážních postupů a také řešení pro navrhování závodů a optimalizaci. 
Ve zkušební fázi se stanovil seznam požadavků a společnost Siemens PLm Software je postupně
splnila téměř stoprocentně.

Při plánování a ověřování montážních postupů umožňuje řešení Tecnomatix vyhodnocovat
výrobní postupy, počítat výrobní náklady, plánovat rozložení zdrojů a zkoumat jejich využití.
Rozhodnutí o umístění výroby vychází z analýzy nákladů a různých variant výroby, kdy se
srovnají náklady potřebné pro jednotlivé varianty. Trojrozměrné uspořádání výroby poskytuje
jasný přehled o zařízení továrny. Výsledky se potvrzují a ověřují pomocí podrobných simulací.
Řešení Tecnomatix umožňuje vyhodnocovat možnosti montáže ale i demontáže a také
ergonomii.

Řešení pro návrh a optimalizaci závodu umožňuje simulovat toky materiálu a analyzovat možné
problémy. Plánování montážních postupů je standardním nástrojem všech výrobních plánovačů,
řešení pro simulace jsou určena odborníkům. „S touto kombinací můžeme splnit požadavky 
v našem týmu a zároveň data sdílet s odborníky na simulaci,“ vysvětluje Engelhardt.

Dobré zkušenosti
Jedním z požadavků bylo naplánovat
vysoce inovativní toky materiálu. 
A řešení Tecnomatix obstálo!

„Nejen že jsme s řešením
Tecnomatix reorganizovali
plánování výroby, ale také
jsme dosáhli lepších
výsledků. Naše zařízení
jsou nyní výkonnější a
produktivnější.“

Peter Biersack
Vedoucí oddělení
Plánování výroby a
testování
GWA Amberg
Siemens
Sektor průmyslu
Průmyslová automatizace
Nízkonapěťové řízení
a distribuce

Výpočet, Ganttův diagram a
trojrozměrný diagram výrobního
závodu na výrobu nízkonapěťových
spínacích zařízení.

Montážní procesy se ověřují a optimalizují
v přehledných trojrozměrných diagramech.
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Nejprve se vyrobil model, jenž simuloval výrobní
závod. Výkon závodu se optimalizoval pomocí
zásobníků, u nichž bylo nutné stanovit velikost.
Simulační software proto provedl obsáhlé 2D i 3D
analýzy, které zjistily několik potenciálních
problémů. Problémy se odstranily a tok materiálu
v celém závodu se vyvážil. Dalším krokem bylo
definovat logistiku výroby. Ta pokrývala denní
výrobu 50 000 jednotek s 1500 variantami 
a ověření funkčnosti provozu a plánů výroby.

„Disponovali jsme velice přesnými informacemi,
které bychom bez těchto digitálních nástrojů
neměli,“ říká Peter biersack, vedoucí oddělení
odpovědný za plánování výroby a testování
v závodě v Ambergu. „Fázi implementace jsme
mohli zahájit s velmi spolehlivými a přesnými
informacemi.“ Nyní simulační model pomáhá
optimalizovat zásoby materiálu. Díky němu 
máme vždy k dispozici všechny potřebné 
varianty výrobků.

Tyto zkušenosti ukazují, že zavedení digitálních
plánovacích nástrojů bylo na cestě k digitální
továrně důležitým krokem. zlepšila se i migrace dat
CAD, propojené plánování podnikových zdrojů,
zavedení knihovny procesů a výpočty nákladů na
vedlejší výrobky. Díky řešení Tecnomatix nyní
plánovači výroby v továrně na výrobu hardwaru
v Ambergu udávají směr při digitalizaci závodů. V 31 výrobních závodech na celém světě se

vyrábí více než 40 000 modelů řady SIRIUS.

Obrázek znázorňuje stav plnění
stanovených cílů před ukončením projektu.
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Řešení/služby

Tecnomatix

Primární oblast 
podnikání zákazníka

Společnost Siemens (sektor
průmyslu, průmyslová

automatizace, nízkonapěťové
řízení a distribuce) je hlavní

světový dodavatel zařízení pro
nízkonapěťové řízení 

a distribuci. 
www.siemens.com

Sídlo zákazníka

Amberg
Německo

„Digitální plánování je
logická a nezbytná
součást digitálního
strojního inženýrství.“

Rudolf Gietl
Ředitel
Worldwide Manufacturing
Siemens
Sektor průmyslu
Průmyslová automatizace
Nízkonapěťové řízení 
a distribuce




