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Společnost SECOP, s. r. o. implementovala 
digitální dvojče na montážní lince chladicích 
kompresorů. Důvodem k zavedení jedné z klí-
čových technologií trendu Průmysl 4.0 byla 
potřeba identifikace vzniku problémů, které 
mají vliv na snížení produkce výrobní linky. 
Kromě toho, že digitální dvojče pomohlo 
vyřešit problémy s vyhodnocováním výrobní-
ho procesu a odhaluje jeho slabá místa, před-
stavuje rovněž jednu z  prvních aplikací této 
digitální technologie ve slovenském strojíren-
ském prostředí. Cílem projektu bylo na zákla-
dě identifikace příčin blokování výrobní linky 
a  jejich postupné eliminace zvýšit produkci 
o 15 %.

Na začátku stál slovenský výrobce před 
úkolem minimalizovat ztráty z  prostojů ve 
výrobě a snižovat náklady na montážní lince. 
„Dříve, když jsme chtěli zlepšit jakýkoli pro-

ces, museli jsme data sbírat manuálně. Na to 
byla potřeba vyčlenit a  zapojit zaměstnan-
ce, kteří se tomu věnovali 24  hodin denně,“ 
vysvětluje Radovan Ondrejmiška, výrobní 
ředitel společnosti SECOP, s. r. o. Rozhodli 
se proto, že sběr dat budou plně automatizo-
vat a  optimalizaci chodu výrobní linky plně 
svěří jejímu digitálnímu dvojčeti. To umož-
nilo nejen nepřetržité sledování dat a  jejich 
vyhodnocování, ale i vrácení výrobních proce-
sů v digitální podobě v reálném čase a násled-
né dohledání potřebných údajů či simulování 
výroby v budoucnu.

Digitální dvojče výrobní linky vytvořily pro 
slovenského výrobce společnosti SOVA Digital 
a SIDAT Digital v softwarovém prostředí Plant 
Simulation společnosti SIEMENS. Projekt digi-
tálního dvojčete je komplexní a  obsahuje celý 
řetězec opatření. Jeho součástí je senzorika, sběr 
dat, PLC řídicí jednotky, digitalizace dat z výro-
by i  postavení digitálního dvojčete a  následné 
generování výstupů pro algoritmickou identi-
fikaci problémových míst ve výrobě. „Celkový 
počet opatření, která jsme při řešení realizova-
li, představoval řádově šedesát operací, od těch 
manuálních přes poloautomatické až po zcela 
automatické. Jako vstupní data nám posloužily 
pohyb palet a stavy strojů,“ objasňuje základní 
principy realizace Robin Mitana, jednatel spo-
lečnosti SIDAT Digital.

Využití digitálního dvojčete při výrobě 
kompresorů
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Světový hráč na trhu výroby kompresorů SECOP, s. r. o. vyrábí na Slo-
vensku elektromotory a kompresory pro průmyslové chlazení a automo-
tive prostřednictvím své dceřiné společnosti Nidec Global Appliance 
Slovakia v závodě ve Zlatých Moravcích. SECOP patří mezi nejúspěšněj-
ší firmy a  je jedním z nejsilnějších hráčů na trhu výroby kompresorů 
v Evropě. Na Slovensku vyrábí kompresory od srpna 2017, kdy dokon-
čil akvizici německého producenta Secop a  získal závod ve Zlatých 
Moravcích.
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Od plánů k realizaci
Digitalizace je pouze způsob, jakým lze získat data v reálném 

čase. Pokud existují data, můžete vidět, co se reálně ve výrobě 
děje – je to realita. Pokud vidíte, co se děje, lze využít algoritmy, 
které z  dostatečně dlouhého sběru informací data automatic-
ky vyhodnocují a identifikují problémová místa. Stejně tak lze 
vytvořit algoritmy, které na základě sběru dat vedou k predikci, 
aby problém vůbec nenastal, resp. pokud nastane, tak aby o tom 
existovala včasná informace.

Na začátku realizace projektu digitálního dvojčete bylo zapo-
třebí definovat jeho obsah, tzv. PROJECT SCOPE. Následova-
lo posouzení aktuálního stavu a očekávání zákazníka, kdy je 
nutno brát v potaz nejen stávající IT infrastrukturu, ale i samot-
ná data. Ve většině případů požadují firmy pro schválení inves-
tice návratnost projektu, která se pohybuje na úrovni jednoho 
až dvou let. V opačném případě nemá projekt šanci na realizaci.

Po posouzení SCOPE, jeho reálnosti a návratnosti následuje 
ihned po podepsání kontraktu doporučení realizace detailního 
technického popisu řešení, včetně jeho funkční a designové spe-
cifikace (FDS). Během tohoto kroku se ještě 
mohou vyskytnout problémy, například s chy-
bějícími daty. Samozřejmostí je oboustranně 
odsouhlasený časový harmonogram realizace. 
Zavedení vybraného řešení je týmovou prací 
a zákazníkovi musí být jasné, co se od něj oče-
kává. Zde se v realizaci projektu digitálního 
dvojčete dostáváme k důležitému bodu, kte-
rým je projektová koordinace. Nutností jsou 
pravidelné kontrolní dny, během kterých se 
aktualizuje stav projektu, kontroluje plnění 
úkolů a  sledují se důležité prvky/body pro-
jektu v pravidelných intervalech daných roz-
sahem projektu. V  dnešní době je přitom 
normální, že se kontrolní dny realizují on -line 
a jednou za čas přímo u zákazníka.

Jakmile bylo všechno jasné, doplnily se 
hardwarové komponenty, které chyběly pro 
potřebu sběru dat. V případě SECOP se jed-

nalo o  RFID hardware a  komunikační PLC 
hardware. Jelikož jsou pro tento typ výroby 
klíčové hlavně cyklové časy, bylo zapotřebí 
sjednotit pojem cyklový čas pro každý proces, 
aby se nesbírala data a neporovnávala „jablka 
s hruškami“. Pro tuto potřebu byl vytvořen na 
úrovni PLC specializovaný datablok, který je 
stejný pro každý měřený proces.

V  tomto konkrétním projektu nebylo 
možné využít existující hardwarovou a soft-
warovou infrastrukturu, proto dodavatel 
postavil centrální „datakoncentrátor“, který 
shromažďuje všechna potřebná data z výro-
by jak z úrovně PL, tak i PLC. Snahou přitom 
bylo vyhnout se big datům a  sbírat a analy-
zovat pouze to, co bylo nevyhnutelně zapo-
třebí k dosažení cíle. Následovalo vytvoření 
specializovaných reportů, jež představovaly 
pohled do minulosti. Všechny byly založeny 
na SQL DB a přístupné on -line. Pro algorit-

mické vyhodnocení dat vyvinul dodavatel digitální dvojče, na 
němž probíhá datová analytika. V tomto konkrétním případě 
algoritmy na základě sesbíraných historických dat identifikují 
skutečnou příčinu (zdroje) blokování výrobní linky, tzn. skuteč-
né zdroje prostojů a mikroprostojů. Data jsou vyhodnocována 
v systému 24/7/365 a za jednu směnu se tak zapíše cca 400 tisíc 
řádků do SQL databáze.

Pro údržbu byl vytvořen LED panel s  on -line vizualizací 
aktuálního stavu procesů. V případě poruchy je o tomto údržba 
okamžitě informována a může bez ztráty času reagovat.

Pro potřeby on -line monitorování výroby (reálná směna 
v reálném čase) byla vytvořena speciální SMART vizualizace, 
která algoritmicky vyhodnocuje a zobrazuje KPI výroby v pat-
náctisekundových intervalech pro různé účastníky výroby, od 
mistrů přes údržbu až po procesní inženýry.

Materiál byl prezentován na konferenci Priemysel 4.0 – automa-
tizácia, digitalizácia a  robotizácia 2019. Podkladový materiál 
SECOP a SIDAT Digital.

POSTUPNOSŤ KROKOV PRI RELIZÁCII PROJEKTU

1 - Definovanie 
obsahu projektu 

(SCOPE)

2 - Funkčná a 
dizajnová špecifikácia 

(FDS)

3 - Projektová 
koordinácia

4 - Doplnenie 
výrobného hardvéru 

(RFID, PLC)

5 - Úprava existujúcich 
PLC o nové databloky

(DB) určené pre 
potreby zberu dát

6 - Centrálny zber dát 
do DATA 

koncentrátora a ich 
spracovanie 

7 - Tvorba reportov z 
historických dát pre 
vyhodnotenie „čo sa 

stalo v minulosti“

8 - Vytvorenie 
„digitálneho dvojčaťa“ 
(DD) pre identifikáciu 

úzkych miest

9 - Tvorba vizualizácie 
a monitoringu z „real

time dát“ – čo sa deje, 
resp. stane

10 - Odladenie 
výstupov

11 – Štart rutinnej 
prevádzky, okamžité 
reakcie na vzniknuté 

problémy

12 - Identifikácia a 
postupné 

odstraňovanie úzkych 
miest

Jednotlivé kroky realizace. Jedná se o doporučený postup dodavatele technologie, jak 
nasadit řešení založená na strategii Průmyslu 4.0 do reálných podmínek ve firmě

LED panel pro potřeby údržby


