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Společnost ebm-papst vyrábí ventiláto-
ry a pohony pro větrání, chlazení, vytápění 
a klimatizační techniku. MES Siplace Facts 
jí pomáhá při řízení osazování desek plošných 
spojů elektronickými součástkami (obr. 1). 

Georg Schappes, vedoucí projektu ve spo-
lečnosti ebm-papst, byl s průběhem imple-
mentace MES Siplace Facts velmi spokojen: 
„Pomocí systému Siplace Facts jsme dosáhli 
značných úspor nákladů a zvýšení konkuren-
ceschopnosti, a to zejména díky transparent-
nímu bezpapírovému plánování a řízení vý-
roby – osazování desek plošných spojů, hlá-

šením v XML Avis o dodávkách materiálu, 
optimalizaci kontroly kvality při příjmu zbo-
ží, odstranění nutnosti manuálních inventur, 
zavedení principu FIFO do skladu součástek 
a automatickému sledování spotřeby veške-
rého materiálu, jež je nezbytným předpokla-
dem dosledovatelnosti výroby.“

Již při implementaci nového softwaru se 
projektovému týmu, složenému z odborníků 
obou firem, zákazníka i dodavatele, podařilo 
dosáhnout mnoha zlepšení výrobních proce-
sů. V současné době je díky zavedení MES 
Siplace Facts celý výrobní proces osazování 
desek plošných spojů, od osazovacích linek 
v Mulfingenu (obr. 2), přes proprietární pod-
nikový software EDM pro detailní provozní 
řízení výroby až po ERP SAP, zcela transpa-
rentní a přístupný z informačního systému 
podniku. Začíná to již přejímkou objedna-
ných komponent. Stále více dodávek zboží 

Ebm-papst a SIPLACE: optimalizace výroby 
prostřednictvím integrace systémů

je již od dodavatele doplněno o číslo zboží 
a číslo dodávky ve formátu XML Avis. Při 
přejímací kontrole se porovnají čísla objed-
návek a čísla zboží a balení zboží je označe-
no maticovým optickým kódem. 

aktuální spotřebu materiálu, znát stav každé-
ho zásobníku, podle kódů na baleních je vy-
skladňovat metodou FIFO (First In/First Out; 
obr. 3) a prostřednictvím skeneru spolehlivě 
verifikovat jednotlivé podavače,“ shrnuje Pat-
rick Reinwald, specialista na informační sys-
témy u firmy ebm-papst, přímé přínosy im-
plementace softwaru Siplace Facts. Zavedení 
principu FIFO zaručuje, že všechny součást-
ky jsou osazeny před uplynutím doby použi-
telnosti, a tudíž i minimalizovány odpisy ne-
použitelných dílů. 

Transparentní výrobní 
logistika

Stav zásob materiálu na 
různých místech jeho sklado-
vání, až k aktivním podava-
čům osazovacích strojů a bo-
xům pro citlivé součástky, je 
vždy naprosto transparentní. 
Materiál, který má být použit, 
může být ke správné osazova-
cí lince dodán přímo, bez nut-
nosti projít centrálním skla-
dem, z místa uložení u jiné 
osazovací linky, z příjmu zbo-
ží nebo ze skladu naplněných 
podavačů. Transparentní sle-

dování výrobní logistiky pomáhá minimalizo-
vat operativní zásoby, urychluje výměnu zásob-
níků v podavačích a minimalizuje dobu chodu 
naprázdno a dobu odstávek všech sedmi aktu-
álně provozovaných osazovacích linek. Další 

Koncern ebm-papst, jeden z předních světových výrobců ventilátorů, implementoval ve 
svém podniku v Mulfingenu (Německo) MES SIPLACE Facts od společnosti ASM Assemb-
ly Systems GmbH jako součást řízení výrobních linek pro osazování desek plošných spojů. 
Díky tomu je možné v informačním systému podniku transparentně zobrazit údaje o vý-
robní logistice, stavu skladových zásob, plánu výroby řízeného objednávkami a o prů-
běhu osazování – od úrovně jednotlivých osazovacích linek až po podnikový ERP SAP. 

Obr. 1. Společnost ebm-papst vyrábí ventilá-
tory všech velikostí, od malých ventilátorů pro 
chlazení elektroniky až po ventilátory pro kli-
matizaci, často v malých sériích, do 200 kusů

Obr. 2. Osazovací linky Siplace v závodě ebm-papst; na jejich 
monitoru se zobrazuje mj. i doba do vyprázdnění zásobníku 
podavače; obsluha linky si může včas vyžádat ze skladu nové 
balení součástek

Obr. 3. Siplace Facts umožňuje automatické vyskladňování 
metodou FIFO; pohled na zásobníky součástek připravených 
pro osazovací stroje

S podporou informačního systému 
a zcela bezpapírově 

Další proces je již zcela bezpapírový. Evi-
dence každého pohybu zboží do skladu a z něj 
a ověření správnosti naplnění 
podavače osazovací linky jsou 
usnadněny využitím skeneru na 
přenosném PDA. Dosud byly 
nákup, vystavování výrobních 
zakázek a hrubé plánování zá-
ležitostí systému SAP a přesné 
rozvržení výroby s alokací za-
kázek na jednotlivé osazovací 
linky zajišťoval systém EDM, 
vyvinutý v podniku vlastní-
mi silami. Po zavedení Siplace 
Facts byla přemostěna mezera 
mezi informačním systémem 
podniku a úrovní provozního 
řízení strojů: „Pomocí Siplace 
Facts můžeme v jednotlivých 
komponentách našeho infor-
mačního systému transparent-
ně zobrazovat informace o celém výrobním 
procesu, aniž by musela být data zdvojová-
na. Pomocí inteligentního řízení zásobníků na 
osazovacích strojích Siplace můžeme sledovat 

výhoda: protože systém sledování výrobní lo-
gistiky je certifikovaný s ohledem na jeho přes-
nost, není nutné dělat nákladné a zdlouhavé in-
ventury zboží. 
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Rychlá návratnost investic

Georg Schappes je přesvědčen o výhodách 
celého projektu: „Rozhodující úspory nákla-
dů a zvýšení efektivity nevidím přímo u osa-
zovacích linek, ale v transparentní integraci 
systémů a optimalizaci celého výrobního pro-
cesu včetně plánování a logistiky. Tam leží 
skutečné úspory.“ Počáteční cíle projektu im-
plementace systému Siplace Facts byly podle 
něj více než splněny: kontrolními procesy se 
podařilo účinně zamezit chybnému osazová-
ní desek v důsledku špatného označení osa-

zovaných dílů. Identifikační kódy na balení 
umožňují zavést zpětnou dosledovatelnost 
(traceability) výroby, požadovanou některý-
mi zákazníky. Bezpapírové řízení výroby, fle-
xibilní výrobní logistika, zlepšení plánování 
při malých výrobních sériích, minimalizace 
doby odstávek, transparentní zobrazení všech 
informací o výrobě v nadřazeném informač-
ním systému a odpadnutí nutnosti inventur 
– to jsou další výhody, jež projekt přináší.

(ASM Assembly Systems GmbH  
& Co KG)

ASM Assembly Systems GmbH & Co KG
CEE Cluster
Kürschnergasse 6, 
1210 Wien
www.siplace.com

Rostislav Kratochvíl: +420 606 138 786
rostislav.kratochvil@asmpt.com
Christian M’Baku: +43 66 488 554 343
christian.m-baku@asmpt.com

Konference OPC Day Europe, již druhá 
v pořadí, se konala 15. a 16. května 2012 v Rei-
nachu (Švýcarsko), v sídle společnosti En-
dress+Hauser. První den byl věnován exkurzi 
po hostitelské společnosti, stolní výstavce a se-
znamovacímu večírku, na druhý den pořadate-
lé přichystali celodenní program přednášek, 
jejichž hlavním tématem 
byla nová specifikace OPC 
UA (Unified Archi tecture). 
Přednášky moderoval pre-
zident OPC Europe Stefan 
Hoppe (Beckhoff) a vy-
slechlo je 170 delegátů.

Thomas Boeck, vedou-
cí marketingu E+H Process 
Solutions, seznámil účast-
níky s historií firmy. Spo-
lečnost Endress+Hauser 
vznikla v Reinachu roce 
1953 jako „garážová fir-
ma“ vyrábějící hladino-
měry. V současné době je 
to vysoce decentralizova-
ná mezinárodní společnost 
s mnoha výrobními závo-
dy a 89 technicko-obchod-
ními kancelářemi ve všech 
důležitých regionech světa. „Chceme být nejen 
výrobce snímačů, ale chceme se stát dodavate-
lem kompletních systémů pro měření a auto-
matizaci v průmyslu,“ řekl Boeck. 

V úvodní přednášce hovořil prezident 
OPC Foundation Tom Burke o vizi budouc-
nosti, v níž bude průmyslová automatizace 
prostoupena „flexibilní, bezpečnou a spoleh-
livou technikou a systémy, které budou in-
teroperabilní z hlediska různých dodavatelů 
a platforem“ a která bude přesahovat i do dal-
ších oblastí, např. automatizace budov nebo 

Konference OPC Day Europe: 
dominovaly příklady z praxe

automatizace v energetice. OPC UA má am-
bici být základem pro uskutečnění takové 
vize. Umožní koncovému uživateli vybrat 
si libovolný snímač nebo aplikační program 
kdekoliv v řídicím systému podniku a získat 
z nich informace v čase a místě, kde je to tře-
ba. OPC je standard původně navržený pro 

nižší úrovně řízení v procesní výrobě. Nyní 
je cílem úplná integrace informací ze sníma-
čů a aplikačních programů, výrobních zaří-
zení a linek až po ekonomické řízení celého 
podniku. Proto OPC Foundation spolupracu-
je s dalšími sdruženími a asociacemi, např. 
PLCopen, MESA, BACnet a ISA (pracovní 
skupiny ISA 95, ISA 88). 

Úvodní přehledovou přednášku o OPC UA 
měli Paul Hunkar (DS Interoperability) a Jür-
gen Lange (Softing). Klíčovým sdělením je-
jich přednášky bylo, že OPC UA je standard 

pro výměnu informací nezávislý na platformě 
a použitém operačním systému: podporuje ne-
jen MS Windows, ale také různé verze unixu 
a linuxu, VxWorks, Android a další operační 
systémy pro stolní, mobilní a vestavné počí-
tače. Lange to vyjádřil heslem „konektivita od 
jednotlivých přístrojů po cloud“.

Hlavním tématem celodenního programu 
však nebyly ani vize, ani přehledové před-
nášky, ale příklady použití OPC v praxi. 
Lange představil hned tři: OPC UA umož-
ňuje vizua lizaci a komunikaci systémů CAD 
a CNC v dřevozpracujícím průmyslu (fir-
ma Hundeg ger). Další příklad byl z oblas-
ti vstřikovacích lisů: jejich výrobce, firma 
Arburg, používá řídicí software založený na 
VxWorks s vestavěným a předem nakonfi-
gurovaným serverem OPC UA. Podporová-
na je redundance zařízení i komunikační-
ho média. Třetím příkladem byl systém pro 
dohled nad solárním vytápěním prostřed-
nictvím internetu (NTE Systems). Poslední 
příklad, který Lange uvedl, nebyl tak kon-
krétní jako předchozí, protože jde o projekt 
zatím nedokončený. Přednášející jej označil 
jako OPC Unlimited: OPC tam bude nástro-
jem pro integraci dat v distribuovaném řídi-
cím systému (DCS), v němž jsou zahrnuty 
předchozí verze OPC i nejnovější OPC UA 
a celkový rozsah systému je více než jeden 
milion datových bodů. 

Další příklad použití OPC v praxi uvedl 
Russ Agrusa, člen představenstva OPC Foun-
dation (Iconics). Agrusa představil Dmitrije 
Tchoubraeva z řídicího střediska SwissGrid 
Control. Tchoubraev vysvětlil, proč jejich ří-
dicí středisko potřebuje přesouvat a zpraco-
vávat stále větší objemy dat, a objasnil, jak 
jim při tom OPC pomáhá jako univerzální ko-
munikační nástroj. Řídicí středisko SwissGrid 

Obr. 1. Konference OPC Day Europe se konala v sídle firmy En-
dress+Hauser v Reinachu (Švýcarsko) 


