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diskuse a rozhovory

Jak se postupuje od simulační studie 
k dalšímu využívání nástrojů digitální to-
várny?

Na základě výsledků simulační studie se 
zákazník rozhodne, zda bude v projektech 
pokračovat. Koupí si příslušný software, vy-
školí lidi a ti dále pokračují v optimalizaci 
výroby a digitalizaci přípravy výroby. Opti-
malizace je nikdy nekončící proces. Stále je 
nutné adaptovat výrobní proces na měnící se 
vnější podmínky: požadavky zákazníků, trhu, 
na poptávku, na problémy subdodavatelů. 
Když už si myslíme, že je výroba v optimál-
ním stavu, přijde globální krize a na tu je tře-
ba také reagovat. Postupně vznikají soubory 

dat o uspořádání výroby, modely jednotlivých 
strojů a zařízení, robotů atd. Ty jsou pomo-
cí softwarových nástrojů v podniku sdíleny 
a připraveny pro použití dalšími pracovníky, 
až po pracovníky na výrobní lince. Extrém-
ním příkladem jsou výrobní linky automobil-
ky BMW, kde odpovědní pracovníci dokonce 
každou půl hodinu pomocí modelů ověřují, 
zda jejich výsledek odpovídá kapacitám, kte-
ré jsou k dispozici, a zda jsou schopni splnit 
plán do konce jednotlivé směny. 

Nacházejí nástroje digitální továrny 
uplatnění i v jiných oblastech, než je hro-
madná strojní výroba? Uplatní se také ve 

spojitých výrobních procesech – v chemic-
kých, farmaceutických podnicích apod.?

Vedle opakované výroby automobilů či 
elektrotechnických a jiných výrobků se nástro-
je digitální továrny používají i ve firmách vyrá-
bějících na zakázku, kde je každý kus originál, 
který se vyrábí i několik měsíců. Uplatnění je 
také ve zpracovatelském průmyslu, v distri-
buci, logistice a rovněž třeba v nemocnicích. 
Byly zpracovány i projekty na distribuci ply-
nu z Ruska a Ukrajiny směrem do Evropy. Byl 
sestaven model komplexního potrubí a jeho 
ovládání, který umožňuje používat lepší stra-
tegii při řízení dodávek plynu.

 rozhovor vedla Eva Vaculíková

Eaton Moeller Tour
Série technických školení pro projektanty 

a elektrotechniky, kterou pravidelně na pod-
zim pořádá společnost Moeller, se již sta-
la dobrou tradicí. Letos poprvé se Moeller 
představí v nových barvách a s novým lo-
gem, protože se začleňuje do struktur nové-
ho vlastníka, společnosti Eaton Corporation. 
Díky spojení se společností Eaton je možné 
představit zákazníkům rozšířený sortiment 
výrobků, např. záložní zdroje UPS, přípoj-
nicové systémy nebo rozváděče pro vysoké 
napětí s „čistým“ vakuovým řešením. Mezi 
hlavní témata letošní Eaton – Moeller Tour 
budou patřit také nové designy vypínačů pro 
klasickou i bezdrátovou elektroinstalaci a mě-
niče frekvence pro různé případy použití.

Také tentokrát se vydají zástupci spo-
lečnosti Moeller do regionů, přinesou zákaz-
níkům podrobné informace o stěžejních pro-
duktech a představí novinky. Letošní Eaton – 
Moeller Tour se již tradičně uskuteční v září 
a říjnu celkem ve dvanácti městech České 
republiky. Podrobný přehled všech termínů 

je uveden v inzerátu na přední vnitřní obálce 
tohoto vydání časopisu Automa.

Technická školení jsou zdarma a budou 
se konat vždy od 8:30 do 14:00 hodin. Na 
závěr školení proběhne losování o hodnotné 
ceny (digitální fotorámeček, pivní sada, UPS, 
přepěťová ochrana). Technickým garantem 

akce jsou společnosti Moeller Elektrotechni-
ka a Eaton Electric, organizačním garantem je 
Moeller Elektrotechnika. Další informace jsou 
na www. moeller.cz/tour, kde je možné vybrat 
si jeden z třinácti termínů školení a přihlásit se. 

(Moeller Elektrotechnika s. r. o.)

Obr. 1. O tradiční podzimní školení firmy Moeller v různých městech České republiky mají 
zákazníci zájem
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y   Rusko a Německo – 
spolupráce při standardizaci 
v elektrotechnice

Na veletrhu Elektro (7. až 10. 6. 2009) 
v Moskvě byla podepsána dohoda mezi zástup-
ci německých a ruských institucí odpovědných 
za normalizaci v elektrotechnice. Za německou 
stranu vystupují ve smlouvě Německá komise 
pro elektrotechniku, elektroniku a informační 
techniku, DKE, která působí v rámci Němec-
kého ústavu pro normalizaci DIN, a Sdružení 
pro německou elektroniku a elektrotechniku, 
VDE. Rusko reprezentuje Vědecký výzkum-
ný institut pro strojírenství VNIINMASH. Cí-

lem této dohody je podpořit výměnu informací 
a vzájemnou spolupráci při vytváření meziná-
rodních norem, a tím povzbudit obchodní vzta-
hy mezi Německem a Ruskem a sladit zájmy 
obou zemí v mezinárodní standardizaci. Pod-
le smlouvy budou také těsněji spolupracovat 
sekretariáty Ruska a Německa v Mezinárod-
ním výboru pro elektrotechniku IEC, sídlící 
v Ženevě (http://www.iec.ch), který je největ-
ší světovou organizací vydávající doporučení 
a normy v oblasti elektrotechniky a souvise-
jících oborech.

Rusko chce hrát aktivnější roli při vytvá-
ření mezinárodních norem pro elektrotech-
niku. VDE spolu s DKE a ruským institu-
tem VNIINMASH se již dohodly na konkrét-

ních aktivitách pro následující rok. Institut 
VNIINMASH se zabývá odborným posu-
zováním národních standardů a technických 
předpisů a působí také jako kompetenční cen-
trum Ruska pro certifikace složitých technic-
kých systémů. Komise DKE podporovaná 
svazem VDE zpracovává normy a bezpeč-
nostní směrnice pro elektrotechniku, elek-
troniku a informační techniku. Zastupuje 
německé zájmy v Evropské komisi pro nor-
malizaci v elektrotechnice (CENELEC). 
Na předpisech VDE pracuje přibližně 3 500 
expertů z hospodářství, vědy a státní správy. 
Jejich práce se většinou opírá o evropské nor-
my, které z 80 % vycházejí z mezinárodních 
standardů IEC.  (ev)


