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DIGITÁLIS GYÁRTÁS A 
COVID-19 ÁRNYÉKÁBAN

MOLNÁR ZSOLT
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graphIT Kft.
Siemens digitális gyártási portfólió

Gyár és sortervezés
Gyártási és logisztikai

folyamatszimuláció
Értékáram-elemzés

és szimuláció

Gyártási ergonómia 
és cobotok

Robotizálás és 
automatizálás

Termeléstervezés, 
ütemezés és követés

Megmunkálás

Virtuális
beüzemelés



3

Opcenter
V18 

január

Opcenter
V18.1 

február

Plant
Simulation

V15.2 
március

Tecnomatix
Process

Simulate
V16 

június

Opcenter
V18.2 
június

Plant
Simulation

V16 
november

Opcenter
V18.3 

november

Idei megjelenések
(Process Simulate, Plant Simulation, Opcenter)
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Ipar 4.0

Gyártás, termelés

Érintésmentes gyár Gép-gép kapcsolatok

5G kapcsolat

Önkezelő

anyagkezelés

Beágyazott

komponensek

Rugalmas elektronika

Visszacsatolás a gyártásból

a tervezésnek

Felhő alapú analitika

és alkamazások

Okos

termék

Tervezés bárhol, 

gyártás mindenhol

Additív gyártás

Okos

csomagolás

AI
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… 2020…
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Furcsa idők…
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Újraindítás
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Gyártás újraindítása - példa nélkül álló
kihívások

Dolgozói biztonság

• Hogyan fogjuk
megvédeni a 
dolgozókat, és 
biztosítani, hogy
biztonságban érezzék
magukat?

• Hogyan monitorozzuk
a munkafolyamatok
közötti ütközéseket?

• Hogyan tudjuk
magabiztosan
felgyorsítani a 
reagálás sebességét?

Termelés újraindítása

• Hogyan módosítjuk a 
termelőterületet a 
biztonságos
távolságtartás
érdekében?

• Hogyan biztosítjuk, 
hogy a változtatások
nem érintik a 
produktivitást?

• Hogyan tudunk
felkészülni a jövőbeni
hullámokra?

Okos beruházások

• Hogyan kezeljük most 
a COVID-19 
helyreállást és 
hozzunk ki belőle
előnyöket a jövőre?

• Hogyan induljunk
korlátozott CAPEX 
lehetőségekkel?

• Hogyan tudjuk
kihasználni a digitális
eszközöket a 
biztonsági/termelési
fejlesztésekhez?
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A digitális ikerpár – az ipari digitalizáció alapja

Fizikai termelő rendszerDigitális ikerpár
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Digitális ikerpár egyszerűen…
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Digitális gyárak használata
a gyártási folyamatok

tervezésére és elemzésére, 
a gyártási problémák
megoldása virtuális

környezetben

$2M

30%

TERMELÉSI 
KÖLTSÉG 
CSÖKKENÉS

GYORSABB
PIACRA KERÜLÉS

100% DIGITALIZÁLT 
GYÁR
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Dolgozói biztonság
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Újraindulás számos egymásnak ellentmondó
feltétel mellett

• Megváltoztak a gyártási

körülmények

• Fontos a social distancing 

szabályok betartása

• Folyamatos változás az ellátási

láncban és a körülményekben

• Mindennél fontosabb a gyors

reakcióképesség
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Újraindulás social distancing működési elv alapján
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Termelés újraindítása
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Még egy példa, Process Simulate
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Okos beruházások
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Termeléstervezés és ütemezés

Tervezett

karbantartás

Naptárak

Rendelések és 

műveletek

Gépleállás

Erőforrások



22



23



24

Újraindítás
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Komoly kihívásokkal kell szembesülnünk az
új normális kialakításában, 

ami megfelelő eszközöket igényel

A digitális ikerpár a leginkább dinamikus eszköz arra, 
hogy a “mi lenne ha?” kérdésekre választ kapjunk

A jelenlegi változások között nincs idő és pénz a 
próbálkozásokra, lehetőleg elsőre jó döntéseket kell

hozni (mind beruházás, mind operatív működés
oldalon)

A főbb pontok, 
amire

emlékezzünk…
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www.digitalisgyar.com
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Szekció program

Időpont Előadás

14:00-14:05 Szekció megnyitó

14:05-14:25 Plant Simulation V16 újdonságok (V17 kitekintés)

14:25-14:45 Szimulációs adatok kezelésének módszerei

14:45-15:00 Opcenter és Opmirror MES rendszer és digitális iker Plant Simulationnal

Szünet

15:30-15:45 Virtuális beüzemelés különböző szintjei

15:45-16:05 Plant Simulation tippek és trükkök

16:05-16:10 Szekció zárás

Szünet

18:00-20:00 Virtuális sörözés (benne: ipari digitalizáció Magyarországon, innováció, ipar 4.0 
tévhitek)
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A csapat



29

AZ EVOLÚCIÓELMÉLET

C. DARWIN:

Nem a legerősebb él túl, még csak nem

is a legokosabb, hanem az, aki a 

legjobban

alkalmazkodik a 

változásokhoz.
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