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Výpadky v dodávkách čipů ohrožují evropskou automatizaci a robotizaci
Výběru robota by měla předcházet důkladná analýza reálných potřeb
www.techtydenik.cz
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Editorial

Ing. Michael Málek,
šéfredaktor
Slovanský robot
Koncem loňského roku uplynulo
100 let od napsání hry R.U.R a tedy
i od vzniku slova robot. Paradoxem doby je, že dílo vznikalo během
vrcholu pandemie španělské chřipky,
a dnes, během pandemie koronaviru, už roboty běžně pomáhají firmám
udržet výroby i tam, kde jsou pracovní týmy oslabeny vlivem onemocnění, karantény či opatření. Nejsou to
sice roboti jako z Čapkova románu,
ale roboty plnící své funkce ku prospěchu člověka. Jak je vidět, hravá
čeština umí se slovem robot zacházet v životné i neživotné formě. Podle
toho, zda jde o robota napodobujícího člověka a jeho činnosti či nikoliv.
Kolik jiných jazyků tohle umí?
Nedávno jsem dostal e-mail od našeho čtenáře, který léta v oblasti robotiky pracoval a stále se o ni zajímá.
Reagoval na článek „100 let R.U.R.:

Kam dnes směřují humanoidní roboti“. Upozornil mě na skutečnost, že
zatímco v češtině je slovo robota,
z níž robot téměř nepochybně vznikl, už spíše jen historickým výrazem,
ve Slovenštině jde o běžně užívané
slovo pro práci. Také třeba na to, že
hra R.U.R. vznikla v Trenčianských
Teplicích v roku 1920, kde bratři
Čapkové se sestrou Helenou v domě
svých rodičů trávili letní dovolenou.
A hlavně na práci Robots — Some
Cultural Roots od Jany Horákové a Jozefa Kelemena, ve které lze
najít další zajímavé informace o vzniku slova robot a celé hry R.U.R. Náš
čtenář se domnívá, že s ohledem
na okolnosti zrodu slova by robot
nemělo být považováno za slovo
české, ale slovanské. V tomto ohledu nechám, ať si závěr udělá každý
sám za sebe.
Osobně jsem rád, že mi připomněl,
že je dobré se alespoň občas zastavit,
doplnit znalosti a uvědomit si některé souvislosti. Zároveň jsem rád, že
mohu žít v době, kdy se plní jedna vize
(kdysi utopistická) za druhou, a sledovat, jak se technologie obrovským
tempem vyvíjejí. Mezi nimi je i právě oblast automatizace a robotizace.
Roboty jsou už běžnou součástí mnoha výrobních procesů. Nikoho neohrožují, a nikomu neberou práci. Naopak.
Po šikovném člověku z masa a kostí, který umí vzít za práci a nebojí se
na sobě pracovat, je čím dál větší hlad.
Neznamená to však, že varování
Karla Čapka už není aktuní, naopak!
Vždy bude především na člověku,
aby techniku konstruoval s rozumem.
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APAS — kolaborativní
produkční asistent
Společnost Bosch Rexroth při vývoji kolaborativního robota,
tzv. APAS asistenta, vsadila na osvědčené průmyslové provedení šestiosého robota robustní konstrukce s maximální a kontinuální opakovanou přesností a minimálními nároky na údržbu.
Kolaborativní roboty se ve výro
bě stávají čím dál více trendy. Bez
dotykový systém spolupráce mezi
robotem a člověkem je maximál

ně bezpečný. Tělo nového APAS
asistenta je pokryto senzoric
kým pláštěm s dvoukanálovým
zapojením (stupeň d), který díky
kapacitním čidlům bezpečně
zastaví jeho pohyb na vzdálenost
5 cm před překážkou v jeho cestě,
tedy např. před člověkem. Jakmi
le se člověk vzdálí z bezprostřed
ní blízkosti, APAS asistent plynu
le pokračuje v pohybu tam, kde
přestal.
Integrováni mohou být do vý
robních linek nebo použiti jed
notlivě jako mobilní zařízení.
Zajištěna je také kontinuální opa
kovaná přesnost s minimální
mi nároky na údržbu, navíc bez
ochranné klece. Díky vysoce kva
litnímu rozpoznávání obrazu je
APAS schopen po jednoduchém
procesu výuky rozlišit různé dru
hy produktů a efektivně s nimi
manipulovat nebo plnit jednodu
ché úkoly kontroly kvality.
Roboty ulehčují lidem práci,
vytváří nové možnosti v rámci
pohybu materiálu, a tím umožňu

jí automatizaci existujících logistic
kých řetězců.
APAS asistent je prvním certifi
kovaným bezdotykovým systé

Asistent může
být integrován
do výrobních linek nebo
použit jednotlivě jako
mobilní zařízení. Zajištěna je
také kontinuální opakovaná
přesnost s minimálními
nároky na údržbu, navíc
bez ochranné klece.

mem spolupráce mezi člověkem
a robotem na světě. Umí spolupra
covat bezpečnou rychlostí 500 až
> 700mm/ s v závislosti na aplikaci.

www.boschrexroth.cz
Pro doplňující informace
pište na montazni.technika@
boschrexroth.cz nebo volejte
na tel.: 548 126 111.
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Elektrický podtlakový uchopovač
pro náročné paletizační aplikace
OnRobot VGP20 poskytuje výkonné a univerzální řešení
pro paletizaci těžkých, objemných a porézních předmětů.
Finální operace typu paletizace jsou náklad
né a náročné na pracovní sílu. Výsledky prů
zkumu společnosti Conveyco ukazují, že prů
měrné mzdové náklady představují 65 % pro
vozních rozpočtů na skladová zařízení, což
převyšuje náklady na energie, daňové povin
nosti, distribuci a nájemné dohromady. Auto
matizace je tak pro společnosti všech velikostí
ideálním řešením.

Seriál technických
on-line seminářů
WAPIC - Webová Akademie
Panasonic Industry Czech

Jiný průzkum, tentokrát společnosti Future
Market Insights odhaduje, že nasazení auto
matizovaných paletizačních řešení v potra
vinářském a nápojářském sektoru se od roku
2017 každoročně zvýšilo v průměru o více než
13 % a do roku 2022 má dosáhnout hodnoty
390 milionů USD.
OnRobot proto nedávno představil nový
VGP20, podle svých proklamací globálně nej
výkonnější elektrický podtlakový uchopo
vač, kompatibilní se všemi předními znač
kami robotů s užitečným zatížením až 20 kg.
Lze jej využít pro širokou škálu aplikací v prů
myslových odvětvích, od kosmetiky a elektro
niky po farmaceutický průmysl a potravinář
ství a napojářství. Lze jej využít pro náročné
aplikace balení a paletizace, jako je manipula
ce s objemnými pytli, nepropustnými obaly či
porézními kartonovými krabicemi.

Nakoukněte pod pokličku
průmyslových technologií

„Naši zákazníci poptávali cenově efektivní
a snadno zprovoznitelný podtlakový uchopo
vač, který unese objemné a těžké předměty
a zároveň bude inteligentním nástrojem zvlá
dajícím širokou škálu objektů nepravidelných
tvarů a porézních povrchů,“ říká Enrico Krog
Iversen, CEO společnosti OnRobot. „VGP20

www.techtydenik.cz

industry.panasonic.eu

kombinuje výkon, inteligenci a snadné použití,
které konkuruje drahým a komplexním pneu
matickým uchopovačům.“
Nový elektrický podtlakový uchopovač lze
použít na aplikace, pro které byly tradičně vyu
žívány výkonné pneumatické uchopovače a to
za zlomek nákladů a s minimální komplex
ností. Zatímco pneumatická zařízení vyžadu
jí k provozu stlačený vzduch, VGP20 je plně
elektrický a připravený k okamžitému použi
tí. Na rozdíl od tradičního nasazení pneuma
tických uchopovačů nástroj firmám umožňu
je ušetřit až 90 % nákladů na provoz a údržbu.
VGP20 poskytuje neomezené nastavení pří
savek a vzduchového proudu, přičemž víceka
nálové funkce umožňují aplikaci na více před
mětů různých tvarů a velikostí. Zabudovaná
inteligence uchopovače VGP20 v kombinaci se
snadno použitelným softwarem navíc posky
tuje funkci přesného řízení průtoku vzduchu
a překonává tak možnosti tradičních pneu
matických uchopovačů. Uživatelům umožňu

je měnit typy úchopů používaných v různých
aplikacích, od měkkého pro manipulaci s křeh
kými předměty, po pevný úchop pro manipu
laci s objemnými, těžkými kartonovými krabi
cemi s porézními povrchy.
V letech 2010—2020 vzrostly náklady na oba
lové kartony téměř o 40 %. Zvyšující se poža
davky ze strany elektronického obchodová
ní a odhady dalšího nárůstu vedou přeprav
ce k hledání levnějších alternativ obalových
materiálů. Tenčí, poréznější kartony a lehké
přepravní sáčky však představují výzvu pro
tradiční automatizované balení a paletizaci.
VGP20 tyto tenčí a levnější obalové materiály
zvládne a zajistí přepravcům značnou úsporu
nákladů jak na automatizaci, tak na přepravu.
OnRobot VGP20 umožňuje také nepřetrži
tý monitoring proudění vzduchu uchopovače.
Pokud je tato funkce nastavena a dojde k přeru
šení podtlaku, robot se okamžitě zastaví a zob
razí se výstraha. /pk/

ActiveShuttle rozhýbá intralogistiku
Automatizace intralogistiky je nedílnou součástí rozvíjející se automatizované výroby. Autonomní transportní systém ActiveShuttle umí na základě digitální mapy prostředí zajistit vysokou flexibilitu a efektivitu přepravy nákladu do hmotnosti 260 kg.
ActiveShuttle je určen pro přepravu
zboží umístěného např. v KLT boxech nebo
blistrech stohovaných na čtyřkolovém
podvozku materiálového vozíku. Implemen-

tace je rychlá, bez potřeby změny stávající
infrastruktury výrobního závodu a bez nutnosti dalších pomocných konstrukcí, plošin,
atd. Nakládka a vykládka vozíku probíhá
integrovaným zdvihovým mechanismem
zcela automaticky. Software ActiveShuttle
Management System zobrazuje aktuální
stav vašeho vozového parku, přiřazuje
transportní objednávky dostupným strojům
a nechává uživatele řídit a konfigurovat logistický průběh. ActiveShuttle není určen pro
transport euro-palet. Půdorys nákladu může
dosahovat max. 400 x 600 mm.
www.boschrexroth.cz

Pro doplňující informace pište na
montazni.technika@boschrexroth.cz
nebo volejte na tel.: 548 126 111.
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Výpadky v dodávkách čipů ohrožují
evropskou automatizaci a robotizaci
Evropa má sice výborné postavení ve výrobě letadel a automobilů, ve svízelné situaci je však ohledně produkce mikročipů,
které jsou životně důležité pro automatizaci a robotizaci. Evropa se nachází v pasti, chycena uprostřed politického střetu
mezi producenty mikročipů, mezi USA a Čínou, a nyní se snaží dostat se ven z obklíčení. Musí překonat palebné linie.
Evropa představuje pouze asi 10 procent
světového polovodičového průmyslu a sou
časný stav potvrzuje, že kontinent je špat
ně připraven na šokové změny v dodávkách.
V posledních několika týdnech byli poli
tici a podnikatelé v Bruselu, Paříži a Ber
líně zaskočeni tím, jak rychle přerušení
dodávek v polovodičovém průmyslu snížilo

americkou čipovou technologii mimo Čínu.
Společnosti z EU, které obchodují s Čínou,
a také tam vyrábějí, se obávají, že by moh
ly být v tomto boji chyceny a vinou kontroly
vývozu by mohly přijít o dodávky polovodi
čů z USA.
Nečekaný šok v dodávkách čipů pro auto
mobilový průmysl zvýšil v minulých týd

Nadějí se stal především Tchaj-wan,

domov technologických firem, jako je Taiwan Semiconductor Manufacturing
Co (TSMC), největší světový výrobce čipů na zakázku.

výkon v rozhodujícím automobilovém prů
myslu. Kalkul této zranitelnosti pro Evropu
je stejně politický jako ekonomický a odha
lil závislost Evropy na špičkových americ
kých producentech čipů.
USA již omezily dodávky svých prémio
vých polovodičových produktů čínským
společnostem, jako je Huawei, což vyvolalo
mezi evropskými podniky obavy, jak dale
ko půjde Washington, aby udržel klíčovou

www.techtydenik.cz

nech znepokojení nad závislostí Evropy
na zahraničních hráčích, přičemž výrob
ci polovodičů, zejména v Asii, nedokázali
držet krok s poptávkou.
Tento nedostatek čipů způsobil narušení
výroby společnosti Volkswagen ve Wolfs
burgu, v jednom z největších automobi
lových závodů na světě. Ostatně podobná
situace vznikla také v dalších továrnách
po celé Evropě a generální ředitelé auto

mobilek očekávají, že problém přetrvá nej
méně do konce letošního prvního pololetí.
„Úzké místo v dodávkách polovodičů vyplý
vající z rychlého oživení automobilových
trhů způsobuje významná narušení globál
ní výroby vozidel,“ uvedl VW v prohlášení
pro tisk.
V důsledku pandemie klesla loni poptáv
ka po nových autech a tak se snížila i jejich
v ýroba. Výrobci polovodičů proto zača
li závodit, kdo dřív a kdo lépe uspokojí
poptávku lukrativního průmyslu spotřební
elektroniky, který v pandemii nezazname
nal výrazný propad. Nyní se však začal oži
vovat zájem o auta, ale výroba se nerozběh
la dostatečně rychle, jak by trh potřeboval začalo se nedostávat mikročipů, jež směřo
valy jinam.
Také v Severní Americe byli výrobci auto
mobilů nucen i upravovat v ý robn í plá
ny kv ůli nedostatku mik ročipů. Gene
ral Motors, Ford, Stellantis, Toyota, Volks
wagen, Honda, Nissan a Subaru upravily
výrobu v některých svých severoameric
kých závodech, aby spravedlivě rozdělily
čipy. Odhaduje se, že si celosvětově vyžá
dá nedostatek čipů v tomto odvětví ztráty
ve výši asi 61 miliard dolarů a během první
ho čtvrtletí letošního roku se na celém světě
vyrobí o 1 milion vozidel méně.

Kde je naděje
Nadějí se sta l předevší m Tc haj-wa n,
domov technologických firem, jako je Tai
wa n Semiconductor Ma nufactur ing Co
(TSMC), největší světov ý v ý robce čipů
na zakázku.
USA v minulých dnech už oficiálně podě
kovaly Tchaj-wanu za pomoc při řešení
nedostatku čipů pro automatizaci. Společ
nost TSMC vzápětí oznámila, že do plánova
ného nového závodu v americkém státě Ari
zona investuje asi 12 miliard dolarů. Neu
vedla však žádné další podrobnosti.
Samsung nyní také uvažuje o založení
vlastní továrny v USA. Díky tomu budou

USA o něco méně závislé na dodávkách
z Asie. Evropa by si z toho měla vzít příklad.
EU musí udělat vše pro to, aby zajistila, že
zde budou investovat také největší světoví
smluvní výrobci, tj. TSMC a Samsung.
To samozřejmě v yžaduje odpov ídající
finanční pobídky. Nové továrny na polovo
diče jsou propagovány v Asii a USA. TSMC již
zajistil peníze, Samsung stále jedná. Evro
pa by neměla zůstat pozadu, o tom není
pochyb.
Ale důležitější jsou zákazníci a v Evropě
jich je bezesporu dost. Nejsou to jen rychle
se rozvíjející velké čipové společnosti jako
Infineon, NXP a ST Microelectronics. Exis
tuje také řada polovodičových společností
druhé úrovně, jako je dodavatel Apple Dia
log Semiconductor. Kromě toho by taková
továrna mohla být zajímavá pro dodavatele
automobilů, jako je Continental, kteří dosud
nevyvinuli vlastní polovodiče.

Paleta bude pestřejší
To je další velký trend: Nejen výrobci čipů
nakupují od smluvních výrobců, ale zákaz
níky se stávají stále více i společnosti mimo
tento obor. Apple je toho nejlepším příkla
dem a Kalifornie je největším zákazníkem
TSMC. Mezitím Microsoft, Amazon a Goo
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Evropa by neměla dlouho otálet,

protože uvedení nové továrny na čipy do provozu trvá několik let.
Utrpení automobilového průmyslu ukazuje, že nás čas tlačí.

gle také vyvíjejí své vlastní čipy. Stále více
společností si v budoucnu pravděpodobně
vyrobí své polovodiče na míru a bude pro ně
potřebovat výrobní kapacity.

Evropa by neměla dlouho otálet, proto
že uvedení nové továrny na čipy do provo
zu trvá několik let. Utrpení automobilové
ho průmyslu ukazuje, že nás čas tlačí. Měli

intelligence in MOtiOn

Pojezdové dráhy hIWIN
v dokoNalé sPoluPrácI s PrůmyslovýmI
roboty
ŘešeNí hIWIN zvyšuje dosah Průmyslových
robotů a zvětšuje jejIch oPeračNí Prostor
horizontální pojezdové dráhy řady lt s maximálním zatížením
od 100 kg až do 3 000 kg.
vertikální pojezdové dráhy řady rX s ozubeným řemenem
pro polohování do celkové hmotnosti 50 kg a maximální
výšky zdvihu 3 m.

lineární vedení
kuličkOvé šrOuby

20 LET

kuličkOvá pOuzdra
a vOdicí tyče
lineární Osy
rOtační Osy

Řešení, která nabízí hiwin, plně spolupracují s řídicím softwarem robotů,
reflektují dané standardy a splňují příslušné technické parametry.
hiwin nabízí tato řešení nejen uživatelům robotů, ale i přímo
jednotlivým výrobcům robotů, kteří chtějí nabízet ucelené aplikace.
horizontální pojezdová dráha hiwin lt-m s robotem fanuc m-800ia/60.
Pastorek a ozubený hřeben, zdvih 2,66 m. celková zátěž max. 1 000 kg,
rychlost max. 3 m/s a zrychlení max. 2 m/s2.

hiWin s.r.o., MedkOva 888/11, 627 00 brnO-tuřany, česká republika
tel.: +420 548 528 238, e-mail: info@hiwin.cz

lineární MOtOry
pOjezdOvé dráhy
k rObOtůM
OdMěřOvání
zákaznická řešení
na Míru

WWW.hIWIN.cz
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trendy
bychom urychlit vyjednávání s druhým nej
větším výrobcem čipů z hlediska prodeje.
Je jím dceřiná společnost jihokorejské sku
piny Samsung. Na třetím místě je Global
foundries, která provozuje továrnu v Dráž
ďanech, ale sídlí v Kalifornii a je vlastněna
investiční společností z Abú Dhabí.

Evropský komisař pro průmysl se již něja
kou dobu snaží získat 20 až 30 miliard eur
prostřednictvím dotací a soukromých inves
tic. Obnovená přímá spolupráce mezi několi
ka evropskými zeměmi také slibuje příspěv
ky tohoto rozsahu. Přesná částka ještě neby
la stanovena.

továrny na fabriky, tj. továrny na čipy. A mys
lím, že to je docela možné i pro standardní
mikroprocesory. Pokud jde o vysoce výkon
né počítače, jsme však pozadu — v současné
době neexistuje žádná evropská společnost,
která by v tomto oboru směřovala na světo
vém žebříčku k prvním příčkám.“

Konkurence nespí

Pouhé vybudování výrobních kapacit nestačí

Vedoucí kruhy EU si uvědomují, že je třeba nejen vybudovat výrobní kapacity,
ale také dohnat technologii. Čím menší jsou struktury na čipu, tím dříve mohou
dosáhnout vysokého výpočetního výkonu s omezenou spotřebou energie.

Na politické úrovni existují podobné úva
hy už několik let. Již v roce 2017 zahájilo
Německo a tři další země EU tzv. „důleži
tý projekt společného evropského zájmu“
pro mikroelektroniku. EU pro tyto projek
ty povoluje výjimky ze svých pravidel stát
ní podpory, takže je možné dotovat více než
obvykle. Finanční prostředky tečou do toho
to programu od roku 2019. Německo odha
duje náklady do roku 2023 na 1 miliardu eur.
A další dotační projekty jsou již v dohledu.

Bude Evropa nezávislá?
Johannes Bahrke, mluvčí Evropské komi
se pro otázky související s digitální ekono
mikou, říká novinářům: „Celkem 19 zemí
EU se ve společné deklaraci zavázalo k užší
spolupráci na procesorech a polovodičových
technologiích. Evropská komise nyní pracu
je na vytvoření evropské aliance pro mikro
elektroniku a procesory.“

www.techtydenik.cz

Vedoucí kruhy EU si uvědomují, že je třeba
nejen vybudovat výrobní kapacity, ale také
dohnat technologii. Čím menší jsou struk
tury na čipu, tím dříve mohou dosáhnout
vysokého výpočetního výkonu s omeze
nou spotřebou energie. To je důležité napří
klad u velkého množství dat nebo umělé
inteligence.
Struktury pěti nanometrů jsou v součas
né době považovány za nejvyšší standard.
Michael Töpper z Fraunhoferova institu
tu odhaduje: „Pokud dnes chcete posta
vit novou 5nanometrovou továrnu, potře
bujete zhruba 15 miliard eur nebo americ
kých dolarů.“ Proto všichni v tomto odvětví
nejsou přesvědčeni o tom, že dotace budou
stačit na to, aby byla Evropa technologicky
nezávislá.
Šéf automobilového dodavatele ZF Fried
richshafen Wolf-Henning Scheider tlumí
euforii politiků: „Rozhodně je vítané, když
do Německa nebo do Evropy dostáváme

Asijští výrobci a dodavatelé čipů mezitím
nakupují v Evropě. Japonská firma Rene
sas nedávno oznámila, že spolkne němec
ko-britskou skupinu Dialog Semiconductor.
Robert Van der Horst, technologický analy
tik ve Warburg Bank, vysvětluje: „Čipy Dia
log řídí energii nebo elektřinu ve smartpho
nech. Každá součást ve smartphonu někdy
spotřebuje hodně energie, někdy vůbec žád
nou, někdy málo. Čipy od Dialogu to umož
ňují optimalizovat a prodloužit životnost
baterie.“
Jiná situace je v případě druhého význam
ného převzetí na německém trhu s čipy. Sil
tronic z Mnichova je jediným významným
evropským dodavatelem tenkých křemíko
vých destiček. V budoucnu bude minimálně
z 57 % patřit konkurenčním společnostem
Globalwafers z Tchaj-wanu.
V posledních týdnech však tchajwanská
média hlásí z tamějších průmyslových kru
hů, že by TSMC po nové továrně v USA moh
la uvažovat také o Evropě. A EU pochopi
la a také chce znovu přiblížit polovodičový
průmysl svým zákazníkům. A slibuje dotace.
V posledních letech se však toto zaměře
ní stále více změkčovalo, protože globální
zákazníci a geopolitické napětí v Asii vyža
dují novou strategii. Za továrnou v Číně bude
následovat nová budova v USA a brzy bude
postaven kampus v Japonsku.
Evropa dlouho váhala, ale na konci roku
2020 přece jen slíbila miliardový balíček
investic na trhu polovodičů. Do tří let chce
uvolnit až 145 miliard eur.
Čína sice v posledních letech ukázala, že
může zahájit čipový program s rozsáhlými
vládními investicemi v řádu miliard, ale její
plány nyní ztroskotaly. Embargo vyhlášené
bývalým prezidentem Donaldem Trumpem
zabránilo dovozu příslušného zařízení. Čín
ské firmy tedy mohou standardně vyrábět,
ale nikoliv čipy nejvyšší úrovně, jak by chtěly.
Kdo se nakonec zúčastní evropského paktu,
je stále ve hvězdách. TSMC je dobrým kandi
dátem a Globalfoundries, Bosch, Infineon, ale
také Intel a další ukazují, že moderní čipy lze
v Evropě postavit na 300mm destičkách a že
jsou přítomni příslušní dodavatelé. Nadchá
zející roky na všechny otázky odpoví.

Karel Sedláček

NAVIGUJTE SVÁ DATA
SPRÁVNÝM SMĚREM

Síťové technologie
od Murrelektronik

Průmyslové komunikační sítě jsou
páteří digitalizace
Komunikace strojů a systémů se rychle rozšiřuje. Sítě fungují pro datové toky
jako cévy. K dosažení úspěšné digitalizace musíte mít k dispozici výkonnou
síťovou technologii a dokonalé znalosti automatizačních technologií. Se
společností Murrelektronik máte silného společníka na své straně.
Jste připraveni na datové komunikace zítřka?

murrelektronik.cz

průmyslová automatizace a robotizace

10

převodníky a regulátory

Aktuální trendy v sortimentu
automatizační techniky E-Therm v roce 2021
Společnost E-Therm je dlouholetým výhradním zástupcem značek, které jsou
dlouhodobě vyhlášeny svou vysokou kvalitou v oblasti průmyslového měření
a regulace a automatizace.

Obr. 1: Převodníky INOR s konfigurací pomocí NFC
Převodníky švédské značky INOR
jsou dlouhá léta synonymem přes
nosti a spolehlivosti. Dlouhodobě
osvědčené základní modely IPAQ
-H a IPAQ-L nyní nahrazují modely
IPAQ C330 a R330 (obr.1). Tyto pře
vodníky lze bez problému nastavo
vat pomocí chytrého telefonu komu
nikací přes NFC. Oba typy převod
níků jsou navíc dostupné i ve vari
antách X určených pro prostředí
s nebezpečím výbuchu.
Sortiment pak doplňují nové
modely převodníků IPAQ R530
a IPAQ C530 pro aplikace, kde je vyu
žita komunikace HART. Nahrazují
tedy starší modely MESO. I tyto nové
modely jsou dostupné ve variantě
pro prostředí SNV ve verzích R530X
a C530X.
I pro jednodušší aplikace, kde se
osvědčila řada neizolovaných pře
vodníků APAQ, je dostupná nová

www.techtydenik.cz

generace, zatím v provedení pro
odporové snímače teploty APAQ
C130 a R130. Výhodou oproti před
chozí generaci, nastavované pomocí
pájecích plošek a potenciometrů, je
zde snadné nastavení pomocí komu
nikace NFC a aplikace INOR connect,
navíc nový typ umožňuje připojení
nejen snímačů Pt100, ale i Pt1000.

Významné změny jsou také v sor
timentu teplotních regulátorů znač
ky Eurotherm. V souvislosti s ukon
čením výroby většiny modelů řady
2000 se stávají nosným typem
nabídky regulátorů nové modely,
řada 3200 pro nejjednodušší apli
kace, pro středně náročné aplika
ce pak řada EPC3000 (obr. 2). Řada
EPC3000 jsou jednosmyčkové
regulátory s volně konfigurovatel
nou strukturou a volitelným hard
warem s možností komunikace
Ethernet. Základní model EPC3016
s rozměrem 48x48mm a až třemi
výstupy a volitelnou komunikací,
buďto sériovou nebo Ethernet, je
určen pro jednodušší aplikace s vyš
šími požadavky na přesnost, jako
například laboratorní pece a ohří
vače, a to pro regulaci na konstant
ní hodnotu nebo podle časových
programů.
Modely EPC3008 a EPC3004
s až čtyřmi základními výstu
py, komunikací MODBUS 485
v základní výbavě a možností roz
šíření o druhý analogový vstup,
komunikaci Ethernet a digitál
ní IO, pak vyhovují i pro náročné
aplikace, včetně například regula
ce atmosféry při chemicko-tepel
ném zpracování.
Pro náročnější aplikace jsou pak
určeny modulární dvousmyč

Obr. 2: Teplotní regulátory řady EPC3000

kové regulátory řady 3500 a až
trojsmyčkové 2704, nebo přístroj
nanodac.
Eurotherm nanodac (obr.3) je
kombinace dvousmyčkového pro
gramovatelného regulátoru s kon
figurovatelnou vnitřní strukturou
a digitálního zapisovače, v základu
se čtyřmi přesnými univerzální
mi vstupy rozšiřitelnými až na osm
vstupů, možností virtuálních kaná
lů (zápis dat z matematických výpo
čtů, vnitřních hodnot regulátoru či
komunikace), kombinací až pěti
výstupů a komunikací Ethernet,
která umožňuje přenos dat pomo
cí ftp, integrovaný webserver, a sdí
lení dat pomocí protokolů Modbus
TCP, Ethernet IP nebo BACnet.
Pro zobrazení a základní práci se
zaznamenanými daty slouží buď
základní bezplatně dodávaný soft
ware Review, nebo novější soft
ware Eurotherm Data Reviewer.
Ten je k dispozici v základní va
riantě Foundation, nebo v rozšířené variantě Enterprise s architek
turou klient-server.
Kromě dodávek zařízení poskytuje
E-Therm a.s. i ucelená řešení, včetně
dodávek souborů měření, regulace,
automatizace a elektro na klíč.

www.etherm.cz

Obr. 3: Eurotherm nanodac

© 2021 SCHUNK GmbH & Co. KG

Šetrné
uchopování
Beze stop
po uchopení
Bez potřeby
energie

Uchopujte zcela
bez energie.
Nová technologie
adhezních chapadel
pro vaše aplikace.

schunk.com/adheso
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pneumatické systémy

Bez precizní přípravy pneumatických systémů se
V rámci inovační strategie představila společnost SMC novou řadu modulárních
jednotek úpravy stlačeného vzduchu na stroji AC-D. Tato nová generace jednotek
přináší zcela nový přístup k návrhu úpravy stlačeného vzduchu v odpovídající
kvalitě podle požadavků specifikace použitých komponent na stroji.
Pro dosažení nejlepších výko
nů je vždy důležitá důkladná pří
prava. Tak, jako sportovec nevy
hraje závod bez poctivého tré
ninku, student úspěšně nesloží
zkoušku bez náročného studia,
nemůže ani žádný stroj správ

vy stlačeného vzduchu, o kterou
se na každém výrobním zařízení
stará celá skupina prvků obecně
nazývaná jednotky pro úpravu
stlačeného vzduchu.
Účelem prvků jednotky pro
úprav u stlačeného vzduc hu

Nové prvky SMC z řady modu
lárních jednotek úpravy stlače
ného vzduchu na stroji AC-D,
kterými jsou velkokapacitní filtr
s odlučovačem kondenzátu pro
modu lá r n í jed not k y A FF-D,
mikrofiltr AM-D, submikrofiltr

Konfigurace modulární jednotky úpravy stlačeného vzduchu AC-D v online konfigurátoru na www.smc.cz
ně pracovat po dlouhou dobu,
aniž by jeho konstruktér a stavi
tel správně neodvedli svoji prá
ci s použitím špičkových kom
ponent, dodržováním správ
ných technologických postupů
a s využitím podpůrných online
nástrojů pro úsporu času, který
mohou lépe investovat do hle
dání inovativních řešení. Zvláš
tě pak v podmínkách, které
jsou samy o sobě velkou zkouš
kou. Precizní příprava je důleži
tá i v pneumatických systémech
pro průmyslovou automatizaci.
To se týká také samotné přípra

www.techtydenik.cz

je odstranění mechanických
nečistot a vlhkosti z rozvodu
stlačeného vzduchu a také pří
padného oleje, kterým se při
mazávají některé typy kompre
sorů. Výsledná kvalita stlačené
ho vzduchu se rozděluje do tříd
podle normy ISO 8573-1 právě
podle koncentrace zbytkového
obsahu uvedených částic a kapa
lin. Stejně důležitým požadav
kem je také konstrukce samot
ných prvků a vysoká průtočná
kapacita, aby docházelo k co nej
nižší tlakové ztrátě a tím lepší
hospodárnosti a šetření energií.

AMD-D a filtr s aktivním uhlím
pro odstranění pachů AMK-D,
nejsou nově specifikovány pou

rý dokážou odloučit. Novým
výchozím parametrem je hod
nota třídy kvality stlačeného
vzduchu podle normy ISO8573-1
(třída kvality je certif ikova
ná akreditovanou laboratoří),
kterou bude stlačený vzduch
s použitím daného prvku splňo
vat. Příklad takové konfigurace
a dosažené třídy můžeme vidět
i v uvedené tabulce. Navíc tyto
nové velkokapacitní filtry jsou
mnohem menší a lehčí než jejich
předchozí verze, přičemž prů
tok jemnějších filtrů byl zvýšen
o celých 50 %. Mimochodem,
stejného způsobu certifikova
né úpravy stlačeného vzduchu
je možné dosáhnout i s většími
typy těchto filtrů s průtokem až
do 14,5 m 3/min, které se montují
přímo na hlavní rozvody stlače
ného vzduchu.
Nové vel kokapac itn í f i ltr y
nejsou jedinou inovací řady
AC-D. Na první pohled zaujme
nový monolitický design modu
lární jednotky. Všechny filtry
pro modulární jednotku řady
AC-D mají ve standardu průhled
ný kryt jímky, to znamená nejen
ty standardní filtry (řada AF-D:
5 µ m, AFM-D: 0,1 µ m a AFD-D:
0,01 µ m), které měly tento typ
jímky i v předchozí generaci, ale
i v předchozím odstavci zmíně
né velkokapacitní filtry s úpra

Výsledná kvalita stlačeného vzduchu

se rozděluje do tříd v souladu s normou ISO 8573-1 podle kon
centrace zbytkového obsahu mechanických nečistot a kapalin.
ze podle stupně filtrace pev
ných částic (AFF-D: 1 µm, AM-D:
0,1 µm a AMD-D: 0,01 µm), resp.
m nožst v í konden z át u, k te 

vou podle normy ISO 8573-1. Pří
padný nahromaděný konden
zát je tedy dobře viditelný ze
všech stran. Zcela průhlednou

průmyslová automatizace neobejde
vzduchu. Proto byl společně
s řadou AC-D představen i nový
typ digitálního snímače průtoku
stlačeného vzduchu PF3A s digi
tálními i analogovým výstupem
a komunikačním protokolem
IO-Link, kter ý je určený pro
modulární zástavbu do jednot
ky AC-D pomocí stejných spojo
vacích prvků jako ostatní kom
ponenty. Celou sestavu můžeme
vidět i na obrázku. Pro automatic
kou regulaci tlaku řídicím systé
mem stroje je samozřejmě mož

Nové jednotky úpravy stlačeného vzduchu AC-D včetně digitálního snímače
průtoku PF3A s IO-Link protokolem
jímku má i maznice AL-D, kte
rá se v dnešní době využívá jen
v omezeném množství aplikací.
Výměna filtračních vložek, nebo
doplnění oleje, je možné provést
jednoduše, bez pomoci nástrojů.
Navíc při demontáži jímky pro

Nová řada AC-D

tlaku s bočním vývodem. Ty se
mohou v jednotce úpravy stla
čeného vzduchu řadit ve více
kusech za sebou a je tak možné
jednoduše rozvést z jedné jed
notky více větví s rozvodem stla
čeného vzduchu a každá může
být o jiném tlaku.

Efektivita energií
a monitorování spotřeby
Předpokladem pro efektivní
využití energií je i monitoring
spotřeby stlačeného vzduchu
stroje nejen během výroby, ale
například i během technologic
kých přestávek nebo přerušení
výroby, pokud nedochází k cel
kovému uzav ření stlačeného

je aktuálně dostupná ve velikostech 20 až 40 s připojovacím
závitem G1/8“ až G1/2“, v průběhu jara budou doplněny další
velikosti do G1“. Ve stejném období bude zahájena výroba
těchto jednotek i ve výrobním závodě SMC ve Vyškově.

né tak jako v předchozích vari
antách řady AC-D do jednotky
zapojit elektro-pneumatický pře
vodník řady ITV, pro větší průtoky
řady VEX.

Výroba Vyškov
Nová řada AC-D je aktuálně dostup
ná ve velikostech 20 až 40 s při
pojovacím závitem G1/8“ až G1/2“,
v průběhu jara budou doplně
ny další velikosti do G1“. Ve stej

Řada AC-D: ruční 3/2 ventil VHS-D,
filtr/regulátor AW-D, mechanický
snímač tlaku IS-D
výměnu filtrační vložky zůstává
zmíněná filtrační vložka v jím
ce. Není nutné ji ještě vyšroubo
vávat z tělesa filtru. Tím se šetří
nejenom čas nutný pro výměnu,
ale i nároky na prostor pod jím
kou pro její výměnu.
Řada AC-D nabízí i nové typy
příslušenství. Jsou to například
nové typy odboček a koncovek,
snímačů tlaku, nebo regulátorů

ném období bude zahájena výro
ba těchto jednotek i ve výrob
ním závodě SMC ve Vyškově.
Samozřejmostí je také možnost
on line konf ig urace jednotek
na stránkách SMC, stažení mode
lu, implementace do programu
SMC PneuDraw pro tvorbu pneu

matických schémat a také online
poptávka a objednávka. Histo
rie společnosti SMC začala pravě
výrobou filtračních vložek ze sin
trovaných kovů, a i když je dneš
ní portfolio mnohonásobně širší,
nové modulární jednotky úpravy
stlačeného vzduchu AC-D nava
zují na tuto tradici a definují nové
standardy pro úpravu stlačeného
vzduchu.

www.smc.cz

ČSN ISO 8573-1
třída čistoty
Částice Vlhkost /
kapalná voda

Vzduch
z kompresoru
[7 : 4 : 4]

Olej

5

4

4

2

4

3

1

4

2

1

4

1

Filtr

AFF
Mikrofiltr

AM

Submikrofiltr

AMD

Filtr s aktivním
uhlím

AMK

Příklad dosažené třídy kvality stlačeného vzduchu s použitím prvků řady AFF-D/AC-D
www.techtydenik.cz
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Nespravované přepínače od Murrelektronik
jsou v robotických buňkách HandlingTech standardem
Specialisté na automatizaci HandlingTech vyvíjejí a implementují moderní manipulační
techniku pro výrobní závody. Osmi- a šestnáctiportové nespravované přepínače (switche)
od Murrelektronik zajišťují jednoduché a kompaktní propojení ethernetových uzlů v jejich
sofistikovaných robotických buňkách.

Od malých po velké:
Modulární robotické
buňky HandlingTech
jsou efektivním
základním kamenem
pro ekonomickou
automatizovanou
výrobu
Zdroj: HandlingTech

Inovativní automatizace, co má
systém (Innovative automation with
a system) — slogan rodinné společ
nosti HandlingTech Automations
-Systeme říká vše. Jednatel Jörg
Hutzel ji založil v roce 1994 ve sklepě
u svých rodičů a během let z ní vybu

Při nákupu
komponent
pro automatizaci firma
HandlingTech spoléhá
na externí partnery, kteří jsou
schopni nabídnout časem
ověřené, na budoucnost
připravené systémy a řešení.
doval skutečného hráče na poli robo
tiky. Dnes je společnost se sídlem
v německém Steinenbronnu, jižně
od Stuttgartu, dobře známa v robo
tické automatizaci, se specializací
ve vytváření zákaznických úprav
vlastních robotických buněk.
HandlingTech nabízí zákazní
kům vše od základních robotic
kých buněk výš. Šíře jejich nabíd
ky nemá téměř žádné limity, což

www.techtydenik.cz

se odráží i v mottu společnos
ti: Čím náročnější, tím lepší. Jako
systémový partner je společnost
schopna postarat se o projekt
od návrhu na papíře až po realiza
ci systému a ještě dál. Jejich služ
by zahrnují konzultace a plánová
ní, návrh, stavbu a rozsáhlý popro
dejní servis. „Naše kořeny jsou
ve stavbě specializovaných stro
jů. Zákazníci od nás prostě očeká
vají kompletní řešení problému,”
říká Gregor Großhauser, člověk
zodpovědný za prodej a marketing
v HandlingTech.

kaly tak několik cen za průmys
lový design, včetně prestižního
iF Product Design Award za inova
tivní design, což společnosti zajis
tilo výjimečnou pozici na trhu.

Osvědčená spolupráce
Při nákupu komponent pro auto
matizaci firma spoléhá na externí
partnery, kteří jsou schopni nabíd
nout časem ověřené, na budouc

Marco Balzuweit, elektronávrhář
v HandlingTech, vysvětluje: „Spo
lupráce započala nasazením pasiv
ních distribučních boxů Exact pro
přenos signálů ze senzorů v průmy
slovém poli do rozvaděče. Po nich
následovaly různé napájecí zdroje
— v současnosti využíváme spína
né zdroje Emparro. V poslední době
se HandlingTech rozhodl v rozva
děčích použít I/O moduly Cube20S
od Murrelektronik, které zpracová
vají digitální vstupy a výstupy z celé
buňky a předávají je dále do sběrni
cového uzlu. Také využíváme širo
ké nabídky Murrelektronik v oblasti
konektorové techniky.”

Kompaktní a dostupné
Od začátku roku 2019 jsou pře
pínače od Murrelektronik instalo
vány do standardních robotických
buněk HandlingTech. Dveře této
spolupráci otevřely nespravované
8portové přepínače Xelity. Napá
jecí svorky typu push-in ulehčují

Výkonné a stylové
Systémy od HandlingTech nabí
zejí plnou automatizaci výrobních
kroků, a to jak v podobě samostat
ných strojů, tak nástaveb. Modu
lární systémy lze snadno a ekono
micky přizpůsobit specifickým
potřebám zákazníkových strojů.
Od základních systémů až po vyso
ce komplexní, se zásobovacími
funkcemi a automatickým podá
váním dílů — téměř bez omezení.
Robotické buňky jsou nejenom
flexibilní, ale i zajímavé na pohled.
Společnost si zakládá na dobře pro
myšlených systémech, které vypa
dají stejně dobře, jako fungují. Zís

HandlingTech vybavuje své standardní robotické buňky dvěma přepínači Xelity
Zdroj: Murrelektronik
nost připravené systémy a řešení.
Murrelektronik, společnost zamě
řená na globální decentralizované
automatizační technologie, je tako
vým partnerem již po mnoho let.

zapojování a zařízení navíc priori
tizuje profinetová data před běžnou
ethernetovou komunikací. Přepí
nače Xelity přenášejí datové balíky
rychlostí až 100 Mb/s.

Elektrikář a elektronávrhář
z výrobního oddělení Handling
Tech Henning Schulz se pro přepí
nače Xelity rozhodl doslova hned:
„Kompaktní design 8portových
Xelity je perfektní. Díky malým roz

Průmyslové PC, roboty a systémy
pro bezpečnost a vzdálenou údržbu
jsou připojeny k přepínači prostřed
nictvím rozhraní Ethernet TCP/IP
vně řídicí skříně, aby nebylo nut
né skříň otevírat během servisních

Pro zpracování velkého množství dat jsou 16portové přepínače
od Murrelektronik to pravé
Zdroj: Murrelektronik
měrům je lze umístit vedle zdroje,
stykače nebo relé, aniž by bylo nut
né na montážní liště nebo v kabe
lovém žlabu hledat prostor navíc.
Podle mě jsou navíc svorky push-in
velmi praktické, zvlášť když mno
ho výrobců stále ještě používá šrou
bové svorky, což komplikuje zapo
jování. Rozměry, funkčnost, cena
a cekový dojem dělá z přepínačů
Xelity dobře vyvážený produkt.”
Nejen nové provozy jsou vybave
ny přepínači Xelity, ale i ty původ
ní je získávají v rámci dovybavení.
Jak dodává Nancy Locher, prodej
ní technik u Murrelektronik: „Při
retrofitaci je častým limitujícím
aspektem volný prostor. Malé roz
měry přepínačů Xelity jsou potom
velkou výhodou.”

Dva přepínače na systém
Henning Schultz: „Standardně
používáme dva přepínače Xelity
pro každou robotickou buňku,
abychom mohli oddělit Ether
net a Profinet, kdykoli je to mož
né. I když jsou obsazeny jen čtyři
nebo pět portů — v nejširší konfi
guraci potřebujeme všechny. Stej
ně jako pro výrobce rozvaděčů,
i pro nás je důležité mít určitý stan
dard návrhu. Přepínače od firmy
Murrelektronik jsou dnes součástí
téměř všech našich instalací.”

prací. To znamená, že většina portů
je obsazena, ale zbývá jeden nebo
dva jako rezerva pro účely měření
v buňce.

Osm a osm není šestnáct
Pokud se najednou zpracovává
velké množství dat, přepínače Xelity
se mohou přiblížit komunikačním
limitům. V tu chvíli vstupují do
hry nespravované 16portové pře
pínače Murrelektronik Tree16 TX,
které mají dva uplinkové gigabito
vé a čtrnáct downlinkových Fast
Ethernet portů.
Produktový manažer pro přepína
če u Murrelektronik, Dennis Zimmer,
vysvětluje rozdíl mezi těmito 16por
tovými přepínači a konkureční
mi řešeními, která sestávají z dvou
propojených 8portových přepína
čů: „Mysleli byste si, že osm a osm
je šestnáct. Ale v tomto případě
tomu tak rozhodně není. Propoje
ní dvou 8portových přepínačů není
stavěné na přenos velkého množ
ství dat. Naše zařízení je skuteč
ný 16portový přepínač s odpoví
dajícím řídicím čipem. Kompozit
ní přepínače jsou možná levnější, ale
náš 16portový je spolehlivý a dosta
tečně výkonný.” Marco Balzuweit
z HandlingTech připomíná: „S 16por
tovými přepínači od Murrelektronik
jsme dosud neměli žádné potíže.”

Zvláště při speciálních stroj
ních řešeních, kde je potřeba zapo
jit do sítě několik velkých robotic
kých a výrobních modulů, se vždy
najdou případy, kdy je nutné využít
nespravované přepínače s gigabito
vým přenosem. Jedním příkladem
je rozsáhlý systém pro obrábění
hřídelí, ve kterém je obráběcí stroj
umístěn mezi dvěma robotickými
buňkami.
První robotická stanice je urče
na pro vyjmutí obrobků ze zásob
níku a vložení do obráběcího stro
je. Obrobky se do systému dosta
nou prostřednictvím grid boxu,
ve kterém jsou rozmístěny náhod
ně. Robot používá k uchope
ní komponent plánování dráhy
založené na mračnu bodů (point
cloud). Mračno bodů je generová
no na základě dat ze systému vidění
nad grid boxem a díky němu probí
há výpočet nejlepšího přístupové
ho bodu pro gripper. Robot, vyba
vený systémem pro výměnný gri
pper, magneticky uchopí kompo
nentu a umístí ji na clipboard, kde
se srovná do správné polohy. Poté
je vložena do stroje, který ji zpracu
je. Robot v další buňce vyjme obro
bek z nástroje a rovnou jej zabalí
do kartonové krabice s bublinkovou
vystýlkou.
Data z kamery se zpracovávají
autonomně v jiném počítači. V této

Silní také v podpoře
Henning Schulz spatřuje přínos
Murrelektroniku ještě v jiné oblas
ti, podpoře: „Když mám technický
dotaz nebo narazím na problém,
rychle se dovolám produktové
mu nebo aplikačnímu technikovi.
U speciálních strojů, kde o úspě
chu rozhoduje také dodací doba,
je okamžitá reakce důležitá. Když
potřebuji rychlou pomoc, dosta
nu ji od Murrelektronik. A navíc,
Murrelektronik nabízí pouze pro
dukty připravené pro trh.”

Murrelektronik
Tree16 TX
Tyto 16portové přepínače
mají dva uplinkové gigabitové
a čtrnáct downlinkových
Fast Ethernet portů.

Produktový manažer společnosti
Murrelektronik Dennis Zimmer
reaguje: „Když je nový produkt
téměř hotový, testujeme jej u zákaz
níků kvůli zpětné vazbě. Přepínač
Xelity jsme proto představili spo
lečnosti HandlingTech v předstihu.

Úspěšný tým: Zleva Marco Balzuweit s Henningem Schultzem z HandlingTech
a Nancy Locher s Dennisem Zimmerem z Murrelektronik. Zdroj: Murrelektronik
instalaci jsou 16portové ipřepínače
zodpovědné za komunikaci mezi
robotickými systémy. Dva gigabito
vé porty zajišťují výměnu dat s říze
ním vyšší úrovně, zatímco zbylé
100Mb porty sbírají data od růz
ných zařízení v buňkách.

Naši zákazníci vědí sami nejlépe, co
od produktů očekávají, a sdělí nám,
co se jim na nich líbí a kde je prostor
pro zlepšení. Je to tak trochu společ
ný vývoj.”

www.murrelektronik.cz
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bezpečnost

Jen bezpečná automatizace je kompletní
Současné lineární a rotační motory dosahují čím dál lepší dynamiky,
tím se zvyšují nároky na rychlejší reakční časy bezpečnostních prvků.
Řešení přináší technologie ctrlX Safety.
Co mají společné bezpečnost
ní funkce v automatizaci s air
bagy? Reakční dobu. Airbagy
se aktivují za necelých 50 mili
sekund, při rychlosti 200 km/h
je to však příliš pozdě, protože
auto za tuto dobu ujede něko
lik metrů. Řidiči by proto měli
jet mnohem pomaleji. Pokud
jde o reakční doby bezpečnost
ních funkcí v automatizaci, situ
ace obvykle bývá podobná. Ale
spoň do teď. Koneckonců, nová
technologie ctrlX Safety reagu
je až desetkrát rychleji. To zna

mená, že výrobci strojů a uži
vatelé mohou bezpečně přemě
nit rychlejší pohyby na produk
tivitu a zároveň ušetřit místo.
Jde o další důkaz toho, že jsme
s ctrlX Automation o dva kroky
vpřed!

10x rychlejší časy reakce
Proč je tak důležité, aby se
funkce ctrlX Safety aktivova
ly rychleji než ty v jakémkoli
jiném automatizačním řešení?
Po celá desetiletí byla reakční
doba konvenčních bezpečných

www.techtydenik.cz

sběrnic 40 až 60 milisekund.
Technologie pohonu však znač
ně pok roč i la. Dnešn í l i neá r
ní a rotační motory nyní dosa
hují mnohem lepší dynamiky
než na konci tisíciletí. Překo
nají větší vzdálenosti v daném

na pouhých 5 ms. Výsledkem je,
že výrobci strojů mohou zefek
tivnit pohyby stroje a zvýšit pro
duktivitu při současném zvý
šení bezpečnosti. Zároveň lze
bez nebezpečí snížit vzdálenost
mezi lidmi a stroji. Tím se ušetří

čase, než tomu bylo dříve. Aby
byla zajištěna bezpečnost se
zd á n l ivě d a ný m i spou ště c í
mi časy, musí konstruktéři buď
snížit dynamiku, nebo chránit
lidi tím, že zajistí větší bezpeč
nou vzdálenost od pohybů stro
je. Bezpečnostní zařízení, jako
jsou světelné brány, jsou insta
lována dále od procesu a stroje
zabírají více místa v továrních
halách. Uživatelé však požadují
nejen bezpečné, ale i stále menší
stroje.
To je místo, kde přichází ctrlX
Safety. Snížili jsme reakční dobu

místo v hale a splní se tak další
přání ze strany uživatelů.

Bezpečnost přímo v pohonu
ctrlX Drive bez dalšího
extra prostoru
Tento pok rok pova ž ujeme,
pokud jde o reakční dobu, za tak
důležitý, že je součástí celého
systému ctrlX Safety: od základ
ního řešení po komplexní systé
mové řešení, od softwaru Safe
Motion integrovaného do poho
nu po bezpečnostní řídicí sys
tém SafeLogic pro kompletní

stroje. S rychlejšími reakčními
časy a ještě nižšími technický
mi náklady jsme dále vyvinu
li naše osvědčená řešení Safe
Motion a SafeLogic, abychom
zajistili standardizovanou úro
veň bezpečnosti.
Jed n a pra k t ic k á vla st nost:
Všech ny pohony ctrlX Dr ive
mají Safe torque off (STO) s rych
lou dobou reakce na desce — bez
nutnosti dalšího hardwaru nebo
softwaru. Pokud aplikace vyža
duje bezpečný pohyb v souladu
s úrovněmi SIL2 a SIL3, mohou
v ý vojá ř i snadno př idat Safe
Motion pomocí ctrlX DrivePlus
— bez nutnosti dalšího prosto
ru. Lze také zvolit certifikované
funkce pro bezpečné polohová
ní a bezpečnou rychlost. Proto
že tato celá řada funkcí je k dis
pozici na úrovni pohonu, není
třeba, aby výrobci programova
li řídicí systém. Výsledkem jsou
znatelné výhody při každoden
ním používání. U individuální
ho pohonu reagují bezpečnostní
funkce i v případě, že řídicí sys
tém není schopen zasáhnout při
spuštění stroje nebo při uvádění
do provozu.
Prostřednictv ím sběrnice
Sa fet yLi n k mohou uživatelé
také kombinovat řadu pohonů
a vytvořit tak bezpečnou sku
pinu, a tak přepínat skupiny os
do bezpečného stav u — opět
jsou zachovány rychlé reakční
časy. Díky tomu lze na strojních
modulech pracovat efektivně
a v souladu s příslušnými nor
mami, aniž byste museli vypínat
celý systém.

Malý systém řízení
bezpečnosti s největšími
možnostmi konektivity
Na další úrovni automatiza
ce přebírá bezpečnostní úko
ly ctrlX Safety (SafeLogic). Díky

svým malým rozměrům je to
extrémně kompaktní hardware
se ší ř kou pou hýc h 60 m m.
Pokud jde o výběr bezpečnost
ních funkcí, jedná se o sys
tém s největšími možnostmi
konektivity na trhu, který nabí

Budoucnost Zajištěná
Díky Aktualizacím
CtrlX Safety je zvláště odolná
do budoucna, protože bezpeč
nostní funkce mohou být aktu
alizovány tak, aby umožňovaly

Inteligentní
kompenzační modul
přináší další úroveň
robotické přesnosti
Smart Flex Effector je senzorový kompenzační modul s nezávislou kinematikou v šesti stupních volnosti. Zvyšuje přesnost,
např. u manipulačních robotů a otevírá zcela nové oblasti
použití pro roboty a kartézské systémy. Inovativní taktilní
technologie snižuje chyby a šetří čas a peníze během uvádění
do provozu a během provozu v mnoha aplikacích.

zí tři možnosti komunikace:
Pokud uživatelé zvolí Safety
Link, použijí nejrychlejší vari
antu a nejjednodušší uvede
ní do provozu. Inženýři však
mohou také dosáhnout bezpeč
nostní komunikace prostřed
nictvím protokolu založené
ho na Ethernetu, jako je Ether
CAT (FSoE). Funkci STO v ctrlX
Drive nebo jiných jednotkách
lze také zvolit prostřednictvím
zabezpečených I/O. Mimocho
dem, ctrlX Safety (SafeLogic)
integruje více I/O než jakéko
li jiné řešení, navzdory svým
kompaktním rozměrům.
Ať už si vyberete SafeMotion
nebo SafeLogic, ctrlX Safety
pomáhá snížit vaše technic
ké výdaje jako všechny ostat
ní produkty ctrlX Automation.
Zjednodušili jsme tvorbu pro
gramů pro SafeLogic pomo
cí graf ického programovací
ho systému pro bezpečnostní
logiku. Inteligentní softwarové
moduly zároveň zjednodušu
jí parametrizaci. Software také
podporuje bezpečnostní inže
nýry pomocí dialogů během
přejímacího testu. Stávající
bezpečnostní řešení lze integ
rovat do různých koncepcí stro
jů bez větších změn. To také
snižuje výdaje během provozu.

kompatibilitu s modernějšími
technologiemi po celou dobu
životnosti stroje. To je samozřej
mě možné až po jasném ověře
ní. Aktualizace nemají žádný
vliv na zbytek systému a nevy
žadují žádnou práci na řídicím
systému stroje. Výsledkem je,
že si koncoví uživatelé mohou
i v budoucnu užívat nejnověj
ší bezpečnostní technologie
a chránit své zaměstnance.

Pomocí Smart Flex Effectoru
lze díky polohovým senzorům
s vysokým rozlišením zazna
menat polohové odchylky mezi
nástrojem a obrobkem a převést
je na aktivní korekční pohyby
manipulátoru. Inteligentní sen
zory poskytují detailní zpět

nou vazbu procesu a ve spoje
ní s kompenzační kinematikou
umožňují nové nastavová n í
v reálném čase. Naměřené hod
noty Smart Flex Effectoru navíc
poskytují informace o kvalitě
procesu a lze je použít ke sledo
vání a protokolování kvality. 

Rychlejší a produktivnější
V automobi lec h c h rá n í
moderní bezpečnostní prvky,
jako jsou airbagy, řidiče a spo
lujezdce lépe než kdy dříve.
V oblasti automatizace si desig
néři nemusí vystačit s konvenč
ními systémy — mohou využít
pokroku dosaženého v oblasti
bezpečnosti strojů pro rychlej
ší reakční časy. Díky nejrych
lejší bezpečnostní technologii
dostupné na trhu mohou překo
nat předchozí dynamická ome
zení. Zároveň mohou zv ýšit
produktivitu s velmi malými
výdaji a poskytnout optimální
ochranu technikům, operáto
rům a servisním technikům při
uvádění do provozu.

www.boschrexroth.cz

Technické údaje
 Kompenzace v 6 stupních volnosti

pomocí integrovaných senzorů
 Elektromechanické blokování

modulu
 Interní výpočet kartézské

odchylky od bodové souřadnice

 Úhlová kompenzace XY

+/- 1,5 °, Z +/- 3,5 °
 Kompenzace XY
+/- 2,8 mm, Z 3 mm
 Třída ochrany IP64
 Nosnost do 25 kg

www.techtydenik.cz
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bezpečnost
Aplikace Smart Flex Effectoru
Nový kompenzační modul lze
použít při procesech manipula
ce nebo spojování s malými tole
rancemi v automatizační technice
nebo robotice. Ať už pro spojování
malých tolerancí, pro dokumenta
ci kvality a získávání středových
bodů nástroje (tool center point)
nebo pro automatickou kompen
zaci posunů polohy v osách otáče
ní a ve směrech X, Y a Z.

Další úroveň mechatroniky
Díky platformě řešení Smart
MechatroniX společnost Bosch
Rexroth již dnes splňuje poža
davky zákazníků zítřka: Krátká
doba uvedení na trh (time-to-mar
ket), rychlé a intuitivní uvedení
do provozu, vysoká produktivita
díky monitorování procesů a fle

Výhody
Plug & produce Balíčky inteligentních řešení, snadná konfigurace a objednávání, krátká doba uvedení na trh (Time-to-Market), rychlé
a intuitivní uvedení do provozu, žádné programování
Perform Spolehlivost, transparentnost procesu, monitorování stavu
Proceed Modulární, rozšiřitelné systémy pro flexibilní a úsporné použití,
IoT schopnost, inteligentní, propojený, otevřená rozhraní, vysoké OEE

balíčky řešení Smart MechatroniX:
Smart Function Kit pro aplikace liso
vání, Smart Function Kit for Hand
ling pro manipulační procesy a také
Smart Flex Effector, taktilní kom
penzační modul pro manipulační
roboty. Máme tak k dispozici chyt
ré řešení pro všechny budoucí poža
davky pro automatické továrny.

www.boschrexroth.cz
xibilních systémů, které jsou při
praveny na budoucnost. Rozšíře
ní komponentů lineární techni
ky „best-in-class“ o senzory, elek
troniku a software vytváří zcela
nová řešení a obchodní modely
pro továrnu budoucnosti.

Jste připraveni na továrnu budoucnosti?

Budoucnost už začala

Zjistěte více o naší platformě řešení
Smart MechatroniX prostřednictvím QR
nebo nás kontaktujte pro poradenství
ohledně konkrétních aplikací:
smartproducts@boschrexroth.de

Na začátku nebo v testovací fázi
jsou v současné době k dispozici tři

OT sítě vyžadují specializovaná řešení
Firewally FortiGate Rugged 60F a FortiGate Rugged 60F s integrovaným LTE
v odolném provedení jsou první bezpečná SD-WAN zařízení na trhu certifikovaná
pro využití v prostředí provozních technologií.
Sbližování operačních a informačních technologií
(OT a IT) mění způsob, jakým mnoho podniků
realizuje svoji obchodní činnost a zároveň přináší
nová bezpečnostní rizika. OT týmy musí zavádět
síťová řešení, která zajistí bezpečnou a spolehlivou konektivitu i ve vzdálených prostředích
a v náročných podmínkách.
Ve způsobu, jakým provozní prostředí generují a shromažďují data, dochází k zásadním
posunům. Odvětví jako průmyslová výroba,
energetika, veřejné služby a další tradičně pro
bezpečné a spolehlivé připojení svých vzdálených lokalit využívala drahé pronajaté okruhy
nebo technologii MPLS (multiprotocol label
switching), tedy multiprotokolové přepojování
podle „návěští“. V poslední době se ale nabízí
využitití softwarově definovaných sítí WAN
(SD-WAN), které představuje pro OT moderní
řešení umožňující zjednodušit správu a snížit
celkové náklady na vlastnictví. Zavedení takové
technologie však vyžaduje řešení, které bude
splňovat specifické nároky provozních prostředí,

www.techtydenik.cz

včetně prostorových, energetických, fyzikálních
a hlavně bezpečnostních.
Společnost Fortinet proto uvádí na trh nové
next generation firewally FortiGate Rugged 60F
a FortiGate Rugged 60F s integrovaným LTE

pro specifické potřeby provozních technologií.
Jedná se o odolné verze zařízení FortiGate 60 —
nejrychlejšího a nejvýkonnějšího stolního zařízení
Secure SD-WAN, které je s více než 1,65 milionu
prodaných kusů nejžádanějším next generation
firewallem na světě. Platforma FortiGate Rugged
60F je první odolné zařízení svého druhu pro
zavedení bezpečné SD-WAN v OT prostředí.
Jeho hlavní charakteristiky jsou následující:
 S pojuje funkce SD-WAN, pokročilého směrování a zabezpečení next generation firewallem

do jediného kompaktního zařízení, které lze
nasadit i ve stísněných prostorách. To má výhodu i ve snížení nákladů a zjednodušení provozu
pro síťové analytiky.
 Zařízení je určeno speciálně pro nasazení
v menších OT lokacích, které vyžadují odlišné
způsoby montáže a napájení než tradiční
přístrojové skříně pro IT zařízení.
 Je konstruováno pro provoz v náročných podmínkách, jako jsou extrémní teploty, elektromagnetické rušení, vysoká vlhkost a extrémní
nebo trvalé vibrace.
 Pro odloučené lokality nabízí volitelně integrované LTE jako další možnost připojení WAN
a také jednodušší nasazení a provoz.
Vedle toho, že je platforma FortiGate Rugged
60F jediným zařízením pro Secure SD-WAN
certifikovaným pro provoz v prostředích OT, poskytuje i nejvyšší úroveň zabezpečení a síťového
výkonu. Patentovaný čip společnosti Fortinet
SOC4 SD-WAN ASIC umožňuje zajišťovat ochranu s minimálním zpožděním, včetně dešifrování
SSL, a dosahovat vyšší kapacity zabezpečeného
připojení IPsec VPN nad integrovanými funkcemi
SD-WAN, které jsou centrálně spravované
prostřednictvím intuitivního nástroje SD-WAN
Orchestrator. /PK/

značení výrobků
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Laser místo etiket

Co přinesla nová technologie
při značení brusných kotoučů

Ve společnosti Abrasiv značili brusné kotouče pomocí aplikátoru
etiket s dotiskem termotransferovou tiskárnou. Každý typ kotouče ale vyžadoval samostatný štítek, a tak se rozhodli pro změnu.
Nově vypaluje znaky na kotouče laser. Co změna technologie firmě
přinesla?
Abrasiv a. s. je česká firma sídlící v Mladé Boleslavi, která od roku
1990 dodává na trh brusiva a techniku pro průmysl i řemesla. Zaměřuje se především na prodej brusných a řezných kotoučů, diamantových kotoučů, brusných papírů, ručních a pásových brusek, vrtáků
a dalších nástrojů.

Sázka na laser
Jak značit efektivněji a levněji různé typy kotoučů? Odpovědí je CO2 laser.
Technologie budoucnosti s minimálními náklady na provoz a údržbu. Pro
Abrasiv jsme vybrali CO2 laser HGTech LSC. Ten splňoval veškeré požadavky společnosti:
 vypálení alfanumerických znaků a čárových kódů,
 flexibilní značení variabilních dat na různé typy kotoučů,
 tisk na plochu až 180 × 180 mm.

Ohromující přesnost a vysoká odolnost
Až 100 různých druhů
tiskových dat
Díky instalaci CO2 laseru se v Abrasivu zefektivnilo a zlevnilo značení brusných kotoučů. Označení jednoho brusného kotouče trvá pouze 2 sekundy v krokovém pohybu
linky. Ale instalace CO2 laseru znamená výhodu pro firmu
i do budoucna.
Do nastavení lze uložit až 100 různých druhů tiskových
dat – výhledově tak laser nemusí značit pouze brusné
kotouče, ale také jiné výrobky společnosti. Konfigurace
tiskárny umožňuje potisk i v kontinuálním provozu, případně se zapojením dvou tiskových hlav pro ještě větší rychlost. Stejně tak je možné zvětšit plochu tisku až na
800 × 800 mm.
CO2 laser tak představuje chytrou investici, která se v dlouhodobém horizontu jednoznačně vyplatí.
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Pro potisk různých typů kotoučů je důležité přesné umístění znaků. O to
se stará software laserové tiskárny, který dohlíží na pozici každého produktu. Kotouč je dopravován po dopravníku a zafixován na trnu, aby byla
zajištěna jeho stabilita.
CO2 laser odpálí tenkou vrstvu materiálu z černého štítku – tím je zajištěna
optimální čitelnost. Na kotouč se značí informace o kvalitě brusného materiálu, hrubosti a čárový kód. Výhodou značení CO2 laserem je také jeho
vysoká odolnost, což je u produktů pro průmysl či řemeslníky nutností.

Kontakt:
Kateřina Kolářová
kolarova@bprinting.eu
tel: 777 003 691
www.bprinting.eu

www.techtydenik.cz
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uchopování

SCHUNK otevírá s biologicky inspirovanými adhezními
mechanismy nové oblasti využití v manipulaci
U uchopovací technologie Adheso se nechal SCHUNK inspirovat
přírodou — adhezní síly, pomocí kterých se gekoni pohybují již
miliony let po hladkých površích i vzhůru nohama, využívá nyní
SCHUNK k otevírání nových možností a oblastí v manipulaci.
Výhoda technologie Adheso je
zřejmá: Díly lze bez dodatečné
energie uchopit citlivě a bez otě
ru. Neustále vyvíjená řešení jsou
tak rozmanitá jako samotné apli
kace – od ultralehkých skleně
ných vláken, nejmenších SMD
dílů či mikromechanických čás
tí, až po citlivé díly baterií, plas

Výsledkem je extrémně jemná
“nožičková” struktura, která bez
reziduí přilne na různé materiály
a objekty. Při uchopovacím pro
cesu se struktura jemně přitisk
ne k obrobku, čímž se zvětší kon
taktní plocha a Van der Waalso
vy síly mohou začít působit. Pro
uvolnění dílu stačí mírný kom

podložek. Adhezní struktury se
tak mohou přizpůsobit požadova
né velikosti a druhu zatížení (hori
zontální/vertikální) a mohou
být buď transparentní, průsvit
né nebo neprůhledné. Právě toto

energii a proto je instalace a uve
dení do provozu velmi jednodu
ché. K uchopení a ani k udržení
uchopovací síly není potřeba žád
ný externí zdroj energie. V pří
padě v ýpadku energie zůsta

je velkou výhodou vysoký stu
peň individualizace zajišťuje, že
s díly o rozměrech několika málo
stovek mikrometrů lze manipulo
vat stejně bezpečně jako s těmi, co
měří několik metrů. Při navrhová
ní adhezních chapadel je uživa
telům zajištěna podpora ze stra
ny specialistů SCHUNK. Každý si
může nechat svou aplikaci otesto
vat v reálných podmínkách.

Šetrná manipulace
i v čistých prostorách
a vakuovém prostředí

ne v manipulačním systému
spolehlivě zachována adhezní
síla chapadla. SCHUNK Adheso
u mož ňuje uc hop ov ac í č a s y
< 100 ms a může být použito jak
v běžném průmyslovém pro
středí, tak i v čistých prostorách
a vakuovém prostředí. V mik
romanipulaci lze tuto techno
logii použít k dosažení opako
vatelné přesnosti polohování
< 0,01 mm. Adheso je vhodné
také pro kolaborativní aplikace.
Díky bajonetovému zámku lze
chapadla Adheso velmi jednodu
še vyměnit.

Šetrná a tichá adhezní tech
nologie nepotřebuje stlačený
vzduch, vakuum ani elektrickou

www.cz.schunk.com
Foto: SCHUNK

Nejjemnější adhezní struktura chapadel SCHUNK Adheso umožňuje
manipulaci bez reziduí s různými objekty, zde například s cukrovinkami.
Velikost, adhezní struktura a barva jsou vždy individuálně přizpůsobeny
příslušné aplikaci
tové fólie, papír, sklo nebo strojí
renské komponenty s hmotností
15 kg a vyšší. Je také možné auto
maticky oddělovat prodyšné díly.
Bionicky inspirovaná uchopo
vací technologie Adheso je zalo
žena na principu adheze a pro
manipulaci používá mezimole
kulárně působící Van der Waalso
vy síly. Patentovaná architektura
povrchu je vyrobena ze speciál
ních polymerů a optimalizova
ná pomocí numerické simulace.

www.techtydenik.cz

binovaný tlakově-rotační pohyb.
Alternativně použitý stěrač zajis
tí šetrné sejmutí dílu.

Široká škála variant díky
individuálnímu provedení
Jednotlivé adhezní síly a pro
cesy sejmutí se u Adhesa indivi
duálně upravují dle požadavků
daného prostředí, což se prová
dí kombinací materiálu, topogra
fie a miniaturizace uchopovacích

SCHUNK adhezní chapadla s uchopovací technologií Adheso jsou individuálně přizpůsobena příslušné aplikaci. Takto může být manipulováno
s deskami a nejmenšími elektronickými díly stejně jako s fóliemi, obrobky
nebo díly při montáži aut

Miele využívá systémy
MPS130 od Stäubli
na výrobu myček nádobí
Robotické buňky Stäubli pomáhají řešit
souběžnou výrobu různých modelových řad.

Výrobní závod Miele technika se sídlem
lou a plně automatickou výměnu chapadla pro
v Uničově byl založen v roce 2002 a je jediným
uchopení jiného nástroje pro montáž různých
závodem koncernu Miele v České republice. Je
typů čerpadel. Výrobní linky totiž nejsou urče
ROBOTICS
zároveň největším závodem co do počtu vyro
ny pouze pro jeden typ myčky. Souběžně se
bených přístrojů z celkem 14 závodů Miele.
vyrábějí přístroje jak z nové generace G7000,
Společnost se soustředí na výrobu a montáž
spotřebičů v oblasti péče o prádlo a nádobí. Uni
čovský závod je výhradním výrobcem sušiček
Miele pro domácnost. Veškeré sušičky Miele,
které se dostanou k zákazníkům po celém svě
tě, jsou vyráběny zde. Dále se v závodě vyrábí
řada
robotů TX2-140
a TX2-160
myčky nádobí,Nová
k jejichž
sestavení
nově přispí
Pracovní
dosah
až 2 m
vají i roboty a systémy
pro
výměnu
nástrojů
Nosnost až 40 kg
společnosti Stäubli.
Výjimečná
a produktivita
Spolupráce mezi
Stäubli avýkonnost
Miele v Uničově
trvá úspěšně již několik
let. V loňském
roz s bezpečnostními funkcemi SIL3-PLe
Spolupráce
člověka sroce
robotem
šířilo Miele své výrobní
o další
z pro Cat5e poblíž zápěstí
Vysoká zařízení
konektivita
a Ethernet
duktů značky Stäubli. Kromě stávajících stan
dardních spojek,
multi –napojení,
sys
Stäubli
Experts upínacích
in Man and
Machine
témů a přibližně čtyř desítek robotů ve výro
bě, doplnilo Miele portfolio navíc i o systémy
www.staubli.cz
na výměnu nástrojů MPS130. Tyto systémy
jsou součástí dvou nových robotických buněk
na montážních linkách myček nádobí.
V synergii se Stäubli
třemiSystems,
šestiosými
Stäubli
s.r.o., Tel.:
+420 466roboty
616 125, robot.cz@staubli.com
umožňují tyto systémy (měniče nástrojů) rych

Roboty TX2 nyní
nabízí ještě více

tak z původní G6000. Myčky nádobí jsou
podle dané série vybaveny příslušným typem
čerpadla, jejichž tvary jsou odlišné. „V rámci
projektu zavedení výroby myček nové genera
ce 7000 jsme se rozhodli spojit pracoviště pro
obě generace myček a udělat tak buňku s robo
ty pro dvě aplikace. Z toho důvodu nastala
potřeba měnit nástroje“, vysvětluje David Čer
ný, vedoucí projektu v Miele. „Po zvážení všech
okolností jsme se rozhodli využít nabídky spo
lupráce s firmou Stäubli, jejíž řešení se pro nás
jevilo jako nejlepší.“
Vzhledem k okolnostem projektu nebylo
možné vyvinout robotickou buňku tak, aby
mohla být opatřena jedním univerzálním
nástrojem vhodným pro uchopení obou typů
čerpadel. Jediným možným řešením bylo pou
žití systému, který umožní vyměnit dva různé
nástroje. Systémy MPS130 jsou dnes využívá
ny v Miele v Uničově na dvou montážních lin
kách myček nádobí. Robotická buňka se třemi
roboty Stäubli (2x TX200 a 1x TX200L) vyba
vená měniči nástrojů byla umístěna na jednu
montážní linku již v loňském roce a další buň
ka byla doplněna na druhou montážní linku
začátkem letošního roku.
Myčky nádobí nové generace G7000 se zača
ly vyrábět v uničovském závodě v únoru
2020. Na jejich výrobu byla postavena tech
nologie na ploše 7 000 m 2.

www.staubli.com
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výběr robota

Výběru robota by měla předcházet důkladná
Firmy v poslední době sahají po automatizovaných řešeních za pomoci robota čím dál častěji. Rozhodně by však při tomto procesu neměly
podcenit výběr na základě celé řady zásadních kritérií a souvislostí, které je potřeba vyřešit, aby projekt byl úspěšný a pomohl dosáhnout
očekávané cíle. Ne vždy má totiž robotizace smysl, především z ekonomického hlediska nebo vzhledem k technické náročnosti řešení.
návrh řešení a zjistit, jaké změny
ve výrobě a investice by vyžadova
ly předpokládanou návratnost apod.
Nemusí totiž vždy platit, že nasaze
ní robotů zaručí rychlou finanční
návratnost, zvláště pokud jde o malé
kapacity výroby.

Průmyslový
nebo kolaborativní

Základní chybou při zavádě
ní robotů, které se firmy často
dopouštějí už na počátku pro
cesu, bývá chybějící nebo špat
ně provedená analýza reálných
potřeb a možností automatizační
ho řešení (např. podcenění nebo
naopak nadhodnocení významu
klíčových faktorů). S tím pak ris
kují špatný výběr zařízení neod
povídajícího požadavkům dané
aplikace. Tedy pořízení robota,
který na daný úkol nebude stačit,
nebo bude mít kvůli nedostateč
ným parametrům problémy s jeho
zvládnutím v budoucnu. Anebo
naopak nákupu zařízení, které
je pro daný účel zbytečně předi
menzováno. Důsledkem jsou vyš
ší či dodatečné náklady, a možné
následné provozní problémy kvů
li neefektivní práci robota, který
není optimalizován pro daný účel.
Může se stát, že až při detailnější
analýze provozu a potřebných ope
rací se zjistí, že řada zdánlivě jedno
duchých úkonů je pro robotickou

www.techtydenik.cz

realizaci značně složitá či finančně
náročná.
„Relativně jde všechno, ale je nut
né individuální posouzení. Nemá
smysl usilovat, aby robot zvládl
vše jako člověk a pořizovat náklad
né řešení pro operace prováděné
jen jednou za čas, které navíc může
bez problémů zastat lidská obslu
ha, nebo je lze vyřešit jednodušším
způsobem,“ říká Michal Žáček, Sales
Engineer společnosti Fanuc.
Pro posuzování vhodnosti či
nevhodnosti automatizace a mož
nosti nasazení robotů je důleži
té zaměřit se na jednoduché úkoly
a vyhledat ve výrobním procesu čin
nosti, které se často nemění, a kde
výrobky jsou pracovníkovi dodávány
v přesné poloze a orientaci, nebo kde
je požadována buď fyzicky náročná
činnost nebo vysoce přesné operace.
Tady se pořízení robota a nahrazení
lidské práce s jeho pomocí zpravidla
vždy vyplatí.
Na základě toho je pak možné si
nechat od dodavatele vypracovat

Pokud nejde zrovna o rozsáhlou
komplexní výrobní linku, zahrnující
manipulaci s těžkými objekty, nara
zí podnik hned v počáteční fázi prav
děpodobně na zásadní dilema: jaké
ho robota vybrat? Průmyslový nebo
kolaborativní? Obě řešení mají své
plusy a mínusy, rozhodující je, k čemu
má být robot určen.
Nyní popularizované kooperativ
ní roboty mají omezenější spekt
rum využití, a jejich nasazení je limi
továno relativně nízkou nosností.
Ve svých nejvýkonnějších verzích
sice zvládají i větší zatížení, ovšem
za vyšší cenu. Průmyslové roboty
zase naopak mohou díky vybavení
čím dál dokonalejšími senzory fun
govat v určitých případech i bez dří
ve nezbytných ochranných bariér.
Výrobním firmám to nabízí mnohem
širší výběr, vždy ale záleží především
na konkrétní aplikaci.
Při vybavování automatizova
ných provozů je výhodné (i když ne
nezbytné), pokud lze všechna poža
dovaná zařízení pořídit od jedno
ho dodavatele, což zajišťuje jedno
dušší přístup k servisnímu zajištění,
případným aktualizacím, ale i větší
komfort obslužného personálu, který

si nemusí osvojovat různé systémy.
Například společnost Fanuc nabízí
z tohoto hlediska nejširší možnosti —
ve svém portfoliu má zastoupeny jak
koboty (od nejmenšího se 4kg nos
ností a dosahem 55 cm až po nejvý
konnějšího s téměř dvoumetrovým
dosahem a nosností 35 kg — je jedi
ný s takovýmto užitečným zatíže
ním na světě), tak průmyslové robo
ty pokrývající plné spektrum mož
ných aplikací, až po výkonné průmy
slové a SCARA (selective compliance
assembly robot arm) roboty.
Právě roboty Fanuc řady CR či
CRX mohou být zajímavou alter
nativou. Ačkoli jde o koboty, jsou
odvozeny od průmyslových verzí,
a tudíž bezproblémově nasaditelné
i do drsnějšího továrního prostře
dí, kde by zejména levnější varianty
běžných kobotů s nepříliš odolnou
konstrukcí mohly mít problémy.
Portfolio dodávaných typů včetně
novinky CRX 10-iA s 10kg nosnos
tí pokrývá široký rozsah uplatnění
pro potřeby většiny běžných prů
myslových aplikací od prosté mani
pulace až po montáž nebo i obsluhu
CNC strojů.

Robot není sám
Samotným výběrem robota vhod
ného pro daný typ operací vše roz
hodně nekončí. Je pouze základem
pro automatizační řešení, které je
vždy mnohem komplexnějšího cha
rakteru. Při zvažování automatizač
ních projektů musíme mít na pamě
ti, že investice neznamená pouhé
pořízení robota a jeho nainstalování,

analýza reálných potřeb
ale zahrnuje i související a navazují
cí systémy či integraci do stávajících.
Jinými slovy: Je nutno si uvědomit, že
standardní robot je jen část zařízení,
které bude nutné celkově implemen
tovat — budou potřeba ochranné prv
ky (v některých případech i u kobotů),
implementace, naprogramování, tak
že výsledná investice se liší od kata
logové ceny samotného robota, s níž
často firmy kalkulují jako základem
pro automatizaci.
V případě složitějších komplexních
systémů s nasazením průmyslových
robotů a jejich pracovních nástrojů
mohou být také dodací lhůty časo
vě náročnější záležitostí — i s tím je
nutno počítat, stejně jako s tím, že
údržba či zajištění operativního ser
visu může vyžadovat kvalifikované
(a tudíž placené) specialisty.
S tím souvisí i další z možných
úskalí: Snaha realizovat kvůli úspoře
nákladů instalaci a zprovoznění vlast
ními silami. Pokud to daný typ robo
ta přímo neumožňuje (např. u robotů
Fanuc nastavení pomocí intuitivního
grafického rozhraní umožňuje napro
gramování i uživatelům, kteří nejsou
experty na tuto oblast) a firma na to
nemá kvalifikované specialisty, jde
o riskantní krok.
„Zákazníkovi to může ušetřit pení
ze, ale rozhodně už ne čas, který bude
muset věnovat, aby měl jistotu, že vše
bude dokonale fungovat. Ve větši
ně případů vyžaduje implementace

nost,“ upozorňuje Michal Žáček. Prá
vě to je práce pro integrátory, kteří
mohou robota pomoci optimalizovat
pro danou aplikaci i přidáním dalších
doplňkových systémů, inteligent

tečně díky své konstrukci a možnos
tem obdobou lidského pracovníka,
ale jde o zařízení určené pro speci
fické prostředí a aplikace. Také zku
šenosti implementační firmy uka

ní zbytečně prodraží, aniž by pro ně
bylo smysluplné využití. Tedy nepo
řizovat za každou cenu „dokonalé“
roboty umožňující prakticky cokoli,
nabité funkcemi, které firma nepotře

ních funkcí či vybavení, rozšiřujících
možnosti robota.

zují, že místo spolupráce, pro niž byl
primárně zamýšlen, člověka spíše
nahradí (což však nemusí být nega
tivum, pokud ho tak uvolní pro práci
s vyšší přidanou hodnotou).
Podobným případem jsou i nyní
často prezentované automatické
mobilní platformy (AGV), na něž lze
instalovat robotická ramena a umož
nit jim tak zdůrazňovanou mobilitu.
Jenže, jak upozorňují specialisté fir

buje (a tudíž ani nevyužije), ale které
v ceně projektu samozřejmě zaplatí.
Podobná je i situace u kobotů — jak
již bylo zmíněno, přes svou spíše nad
nesenou mediální image jsou reálně
vhodné jen pro omezený okruh prů
myslových aplikací. V ostatních pří
padech jsou zpravidla lepší volbou
kvalifikovaně vybrané průmyslové
roboty, jejichž možnosti navíc posou
vají dál tzv. chytré opce v podobě růz
ných doplňkových systémů, které
výrazně rozšiřují jejich schopnosti.
Mezi ně patří např. vizuální detekč
ní systémy a technologie strojového
vidění (včetně 3D) pro rozpoznávání
předmětů s nimiž má robot manipu
lovat (a to i náhodně rozmístěných),
systémy automatického nastavování
a kalibrace, nebo sofistikovaná bez
pečnostní řešení zajišťující bezpeč
nost pro operátory, roboty i nástro
je bez nutnosti investovat do prosto
rově náročné bezpečnostní infra
struktury apod. Podstatné je, aby
dané typy robotů takovýto upgrade
umožňovaly — a nemusí na ně přitom
dojít okamžitě, ale třeba i postupně
v budoucnu, podle toho, jak se bude
firma a její potřeby rozvíjet.

Nemožné ihned,
zázraky do tří dnů?
Častým problémem je i přehnané
očekávání ze strany zákazníka. Robo
tizace není zázračný všelék, který
vyřeší všechny problémy, ale může
v případě dobře stanoveného zadá

Při vybavování automatizovaných provozů

je výhodné (i když ne nezbytné), pokud lze všechna požadovaná zařízení pořídit od jednoho
dodavatele, což zajišťuje jednodušší přístup k servisnímu zajištění, případným aktualizacím,
ale i větší komfort obslužného personálu, který si nemusí osvojovat různé systémy.
montáž a ustavení robota, nakonfi
gurování potřebného nástroje apod.
Úzký okruh zákazníků je schopen to
zvládnout vlastními silami, ale větši
na preferuje dodávku systému na klíč
od integrátora, který má zkušenosti.
Přitom nemusí jít jen o manipulaci,
ale aby robot zvládal i další činnos
ti, třeba svařování, a zajistit nejlep
ší výsledky po stránce technologie.
A vždy je potřeba vyřešit bezpeč

ní umožnit získat zařízení, jež s řeše
ním těchto problémů výrazně pomů
že. Nejlepší výsledky zajistí realistic
ký pohled.
Na trhu je bohatá nabídka různých
řešení, ale to ještě neznamená, že sys
tém, pro který se firma nadchne díky
skvělým prezentacím, bude to pravé
pro danou situaci, v níž má být nasa
zen. Typickým příkladem může být
„dvouruký“ robot Yumi — je sice sku

my Fanuc, ani zde nejde o univerzál
ně uplatnitelné řešení, ale o speciali
zovaná zařízení, pro určité aplikace.
Obecně lze říci, že „zlatou střed
ní cestou“ je omezit výběr požado
vaných funkčností robotů na úro
veň, která zajistí jejich plnohodnot
né nasazení i s ohledem na předpo
kládané budoucí potřeby. Nebude
obsahovat nadbytečné funkce, které
v konečném důsledku výsledné řeše

www.fanuc.eu
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Automatizace výroby

Nová generace textilních strojů s řízením B&R
VÚTS získal Českou hlavu za světový unikát
vyvinutý ve spolupráci s odborníky z Tchaj-wanu.
Distanční tkaniny, které zvyšují tuhost
a strukturální pevnost finálních výrobků, jsou
v současnosti v centru pozornosti ve světě
technického textilu. Jejich výroba byla dosud
limitována nedostatkem odpovídajícího stroj
ního zařízení. To se nyní zásadně změnilo díky
světové novince společnosti VÚTS, kterou je
tryskový tkací stroj DIFA. Ten získal v rámci
projektu Česká hlava cenu Industrie Minister
stva průmyslu a obchodu a představuje světově

v Taiwan Textile Research Institute (TTRI). To
jsou vyloženě „textiláci“, kteří mají know-how
na vytvoření struktur 3D tkaniny, v níž viděli
velký technický i komerční potenciál. Vyráběli
ji na starém tkalcovském stavu doslova ručně.
A „strojaři“ VÚTS s dlouholetými zkušenost
mi z konstrukce a výroby tryskových tkacích
strojů se nabídli, že vyvinou stroj, který nahra
dí člověka a bude pracovat v automatickém
režimu. Tak vznikl projekt do programu Delta

jsme s vývojem úplně nové výrobní technolo
gie,“ vzpomíná Petr Karel, vedoucí liberecké
ho týmu: „Začali jsme studovat možné způ
soby automatické tvorby 3D struktur pomocí
počítačových simulací a matematických výpo
čtů, které jsme doplňovali praktickými expe
rimenty a zkouškami setkatelnosti. Stanovili
jsme koncepční řešení distančního tkaní, které
proti klasickému tkacímu stroji má dva osnov
ní vály a speciální mechanismy pro tvorbu dis
tanční struktury. Samotný proces není konti
nuální, ale přerušovaný, rozdělený na režim
tkaní a režim vytažení soustavy provazovacích
osnovních nití ve formě smyčky mezi základ
ní tkaniny. Dále jsme se museli rozhodnout, jak
tato specifika řídit a automatizovat.“

Spolupráce se společností B&R

Unikátní tryskový tkací stroj DIFA pro výrobu 3D textilií
unikátní technologii pro zcela automatizova
nou průmyslovou výrobu distančních tkanin
velkých a proměnných distancí.
„Podařilo se nám nejen nahradit ruční způ
sob výroby tkaniny plně automatickým, ale
také vylepšit samotnou technologii a rozšířit
možnosti využití výsledných tkanin. Mohou
tak vzniknout výrobky vyšší a tvarově různo
rodější,“ řekl nám Ing. Petr Karel, Ph.D., vedoucí
výzkumně-vývojového oddělení tkací techniky
ve společnosti VÚTS v Liberci. „Podařilo se nám
to také díky novému řídicímu systému postave
nému na komponentech od firmy B&R.“

Malé ohlédnutí
První nápad na tryskové 3D tkaní, jehož
výsledkem je třírozměrná tkanina, se objevil
asi před šesti lety při návštěvě generálního ředi
tele VÚTS prof. Ing. Miroslava Václavíka, CSc.,

www.techtydenik.cz

Technologické agentury ČR, který je určen pro
mezinárodní spolupráci. Trval 2,5 roku a získal
státní podporu také na Tchaj-wanu.
VÚTS si vydobyl mezinárodní renomé svým
zaměřením na tkaní středně těžkých tkanin
a proti konkurenci je neprodukuje na strojích
s mechanickým prohozním systémem, ale
na tryskových tkacích strojích.
„Nejprve jsme si testovali materiál, který kole
gové z Tchaj-wanu používají, a když jsme zjisti
li, že bude vhodný pro tryskový prohoz, začali

Po zkušenostech s několika menšími i velkými
dodavateli softwarových řešení se ve VÚTS roz
hodli vyvinout si řídicí systém sami.
„Hledali jsme někoho, kdo nám dodá vhod
né komponenty. A protože jsme už měli z dřívěj
ších projektů dobré zkušenosti s produkty B&R,
a navíc tato společnost dodává prvky a celé řídicí
systémy řadě výrobců textilních strojů, byla naše
volba poměrně snadná,“ říká Ing. Ondřej Marek,
Ph.D, výzkumně-vývojový pracovník v oblasti
výpočtů a programování řídicích systémů a dodá
vá: „Výsledkem je řídicí systém, pozoruhodný jak
z hlediska efektivního řízení pohonů, tak i řízení
velmi rychlých technologických dějů a z toho ply
noucí algoritmizace celé technologie výroby dis
tančních tkanin.“
„Zadání VÚTS nebylo nijak překvapivé, pro
tože všechny požadované komponenty máme
v nabídkovém portfoliu. B&R je tradičním doda
vatelem řídicích systémů do segmentu textilních
strojů. Textilní odvětví, stejně jako i mnohá jiná,
s výhodou využívá kompletní portfolio pro inte
grovanou automatizaci zahrnující komponen
ty z kategorií PC/PLC, I/O, Safety, HMI a Motion
control. Chybí snad už jen Vision systém v podo
bě kamery pro strojové vidění. I na to by se zde
našel jistý potenciál,“ uvedl k zakázce Ing. Tomáš
Kohout ze společnosti B&R a pokračuje:
„Není to ale jen šíře HW portfolia, které bylo
na tuto aplikaci použito. Stejnou, ne-li větší

Česká hlava
Nejvyšší české vědecké vyznamenání. Původně
představovalo soukromou iniciativu na podporu
vědecké a technické inteligence v Česku, založenou v roce 2002. Hlavním cílem projektu je
popularizace vědy a techniky spolu se zvyšová-

ním všeobecné prestiže těchto oborů. K projektu se později připojily i státní organizace, takže
dnes probíhá mnoho z pořádaných akcí ve spolupráci např. s Ministerstvem školství, Akademií
věd či Ministerstvem průmyslu a obchodu.

Ing. Tomáš Kohout a Ing. Miroslav Bláha
váhu mají nepostradatelné technologie a jejich
funkce. Zejména synchronizace pohonů a dal
ších komponent v reálném čase je klíčem
k úspěchu u takto precizně fungujícího stroje.
K tomu jsme přidali kompetentní aplikační pod
poru a technickou podporu při řešení dílčích
úkolů.
Tento mix dostupných technologických funk
cí, hardwaru a služeb zastřešený jedním vývo
jovým prostředím Automation Studiem přináší
pro vývojáře pohodlí a úsporu času jak při vývo
ji aplikace, tak i následně během celého životní
ho cyklu dané generace stroje.
Právě životní cyklus stroje na sebe váže potře
bu připraveného řešení v otázkách dlouhodo
bé dostupnosti komponent, ochrany know-how
v SW, jednoduché diagnostiky a možnosti údrž
by na straně koncových zákazníků. Na to vše
máme v B&R efektivní nástroje.“
„Velice nám B&R pomohla svou multiplatfor
mou. Díky tomuto řešení jsme mohli do našeho
řídicího systému integrovat nejen komponen
ty B&R, ale i od jiných dodavatelů. Podařilo se
nám je sladit, začlenit a vše ovládáme na jedné
platformě. Významně nám také pomohly další
funkce, jako je dálková správa. Díky tomu moh
ly probíhat vývojové práce a zkoušky současně
na místech vzdálených tisíce kilometrů mezi
Českou republikou a Tchaj-wanem,“ připomněl
Ing. Miroslav Bláha, výzkumně-vývojový pra
covník v oblasti elektro-hardware, ještě jeden
aspekt, jenž hrál při řešení řídicího systému
důležitou roli.

Pozoruhodný výsledek
Mezi přednosti tryskového tkacího stroje DIFA
patří jednoduchá koncepce, tkaní bezlamelovou
technologií a snadné ovládání prostřednictvím
dotykového panelu.
Dosud používané technologie umožňovaly
automatickou výrobu tzv. 3D distančních tkanin
jen do distance několika centimetrů, bez možnos
ti ji operativně měnit. DIFA umí vyrobit 3D tkani
nu s distancí až půl metru, jejíž hodnotu lze nasta

vit jednoduše z terminálu stroje, bez nutnosti
mechanické přestavby. Navíc může dělat distan
ci kontinuálně proměnou jako jediná na světě,
a to díky unikátnímu řídicímu systému. Zvýšily
se také funkčně užitné vlastnosti výsledné dis
tanční tkaniny.
VÚTS je výhradním vlastníkem autorských práv
a patentů. Jeden prototyp mají v Liberci a druhý
v TTRI, který jednak vyvíjí nové aplikace použití
a jednak se stará o komercionalizaci v Asii. VÚTS
má na starosti Českou republiku a Evropu.
„Nemáme statut jen výzkumné a vývojové orga
nizace, ale jsme také výrobci námi vyvinutých
strojů a zařízení,“ informuje nás dále Petr Karel.
„První stroj jsme už prodali na Tchwaj-wan a roz
jíždí se na něm výroba“.

Pro sport, záchranáře i montáže
Uplatnění distančních tkanin je široké a stá
le se objevují nové možnosti. Vyrobená tkanina
se povlakuje nejčastěji materiály typu PVC, TPU,
pryž, aj., což umožní její následné plnění tlako
vým vzduchem. Tak se vyrábějí nejen vaky, mat

ly jako složené balíky lidem na postiženém území,
kde by se následně nafoukly.

Vývoj pokračuje
„Výzkum a vývoj distančních tkanin se nezasta
vil a pokračuje v dalším programu jak na Tchaj
-wanu, tak u nás za podpory Technologické agen
tury ČR,“ říká Ing. Karel. „Zaměřili jsme se na zvý
šení výkonu, zvětšení tkané šíře a na uživatel
sky příznivější ovládání. K tomu přistupují i další
atributy jako je automatické zpracování dat. Naše
stroje pracují 24 hodin denně, proto potřebujeme
vzdálenou diagnostiku, automatický sběr pro
dukčních a technologický dat.“
I v tomto směru má společnost B&R co nabíd
nout. Ing. Tomáš Kohout říká:
„Vzdálená správa a diagnostika jsou oblasti, kde
se v posledních letech odehrál masivní pokrok.
B&R logicky nemohlo stát stranou tohoto tren
du a dnes nabízí připravená řešení, díky kterým
může být programátor on-line spojený se strojem
právě třeba na Tchaj-wanu, což se zde ukázalo jako
velmi efektivní přístup.

Distanční tkanina
Trojrozměrná textilní struktura, která se skládá ze dvou základních vrstev, které jsou navzájem pevně propojeny velkým množstvím provazovacích nití, jejichž délka určuje vzdálenost (distanci) základních tkanin.
Distanční tkanina zvyšuje tuhost, strukturální pevnost a geometrickou stabilitu finálních výrobků.
race, žíněnky a čluny, ale i obrovské nafukovací
pontony, které by na jezerech, zatopených lomech
či dokonce na moři mohly nést fotovoltaické pane
ly. Nebo pokud by se mohutné vaky podložily
pod křídla letadla, tak po natlakování by sloužily
k manipulaci a přesunu. Distanční tkanina o roz
měru 1 m2 unese až 80 tun. Dalšími možnými apli
kacemi je například filtrační technika. Nejvíce je
však u nás v létě vidět použití distanční textilie
na rybnících nebo řekách, protože se z ní vyrábějí
populární paddleboardy.
V Asii, v zemích, které trpí častými záplavami,
by se z těchto produktů mohly vyrábět provizorní
přístřešky, které by záchranné vrtulníky shazova

Stejnou dynamiku zažívá nyní oblast sběru a zpra
cování dat. B&R umožňuje zákazníkům zvolit libo
volnou architekturu k řešení této úlohy. Od výhrad
ně lokálního řešení zahrnujícího sběr, vyhodnoce
ní a interpretaci dat přímo na stroji, po výhradně
cloudové řešení využívající všechny dnes on-line
dostupné služby. To vše s maximálním ohledem
na aspekty kybernetické bezpečnosti.
Pro výrobce strojů a jejich provozovatele to při
náší potenciál v zavedení nové formy často pre
diktivní údržby či rozšíření možností analytiky
nad technologií výroby a její organizací.“ /ks/
www.br-automation.com
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Fosfa buduje plně automatizovaný expediční sklad

Jeden skladník na 5 000 palet
Mohlo by se zdát, že projekt nového skladu nepředstavuje žádný zásadní problém.
Dostupných řešení a systémů je ovšem celá řada a v případě větších průmyslových
podniků se jednoznačně nabízí spolupráce s experty.
Když problém skladu řešila břeclavská Fos
fa, přizvala jako partnera experty z Linde
Material Handling, kteří se specializují prá
vě na intralogistické systémy. Zadání bylo
poměrně jasně formulované — nový sklad

důrazem na kvalitu návrhu i samotné rea
lizace. Lidově řečeno, případné nedostat
ky není čím omluvit,“ s úsměvem vysvětlu
je Michal Václavský, key account manager
Linde Material Handling.

Balení hotových výrobků ve Fosfě postupně přebírají robotizované linky
měl představovat kapacitu pro budoucí růst.
Měl vzniknout de facto na zelené louce uvnitř
firemního areálu Fosfy v Břeclavi. Počítalo se
s rozlohou 2 200 m2 pro až 4 000 palet.
„Cílem bylo zvýšení efektivity manipula
cí uvnitř skladu, zvýšení efektivity sklado
vých procesů a snížení chybovosti skladní
ků. Rozhodně jsme ale nesměřovali k něja
ké velké automatizaci, protože jsme si byli
vědomi, že přináší nároky na obsluhu,
na servis. Nepotřebujete už běžného sklado
vého operátora, potřebujete specialistu, kte
rý je mnohem dražší, což se nám pro jeden
sklad zdálo jako luxus. Uvažovali jsme pro
to o poloautomatizovaném řešení,“ vzpomí
ná na začátky projektu Filip Grob, technic
ký ředitel a ředitel výroby fosforečných solí.
Pro Linde představoval projekt zajímavou
příležitost. „Fosfa je velmi dobře organizo
vaná firma a byla si vědoma, že půjde o větší
investici v řádu desítek milionů korun. Záro
veň to byla realizace na zelené louce, kte
rá na jedné straně nabízí poměrně velkou
svobodu, čímž je vše jednodušší, na druhé
straně je to větší závazek s mnohem větším

www.techtydenik.cz

Patrik Gescheidt, jeho kolega a vedoucí
oddělení intralogistiky, přiznává, že atrak
tivita projektu byla i v tom, že v Česku jsou
standardem stále konvenční systémy s pev
nými regály. Modernější přístup se objevu

„Věštit z křišťálové koule neumíme, ale tako
vá zásada je, že pokud podnik v minulých pěti
letech rostl v průměru 5 % ročně, musíme
počítat s tím, že současný objem výroby bude
za pět let o těch 25 % větší,“ vysvětluje Patrik
Gescheidt.
Fosfa vybírala ze čtyř možných variant,
nicméně je poctivé přiznat, že variantu pev
ných či pohyblivých regálů s nulovou auto
matizací do studie zahrnuta spíše pro srov
nání. Pozornost od začátku upínala k poloau
tomatizovanému skladu. Jeho výhody jsou
zřejmé: vyšší skladovací hustota, nižší ploš
ná náročnost, lepší průtok, možnost budoucí
automatizace. Slabinou však zůstávají perso
nální náklady.
To byl nakonec jeden z hlavních důvodů,
proč Fosfa zvolila plně automatizované řešení,
a dokonce navýšila původně uvažovanou skla
dovou kapacitu. K přednostem tak může přičíst
ještě plně automatizovaný provoz od samého
začátku a úsporu personálních nákladů.
Důvody, které stály za konečným rozhod
nutím, jsou z pohledu Filipa Groba jedno
značné: „Když jsme viděli přínosy, rozhod
li jsme se pro plnou automatizaci. Sklad
s 5 000 paletami obslouží jeden člověk
po 24 hodin denně. Rozhodli jsme se však
vynechat automatickou nakládku kamionů.
Původně jsme ji sice zvažovali, ale nezdá
la se nám efektivní. Velkým kladem zvole
ného řešení je plně automatizované napo
jení na výrobu prostřednictvím dopravní
ku a zakladače. Automatizovaný je i výdej
ze skladu, který podle zadaných parametrů,

Rozhodli jsme se pro plnou automatizaci, díky které sklad s 5 000 paletami
může 24 hodiny denně obsluhovat jeden člověk.

je většinou právě u projektů nových skladů
na zelené louce.

Čas hledání a příprav
Úvodní studie, která zohledňuje více vari
ant, vzniká dva až tři měsíce. Hodnotí se množ
ství dat z minulosti, nový projekt se připravu
je s výhledem až pěti let. Nejde přitom o hra
nici návratnosti, ta se v podobných případech
pohybuje od dvou a půl roku do osmi let, ale
o to, aby se nový sklad nestal bariérou rozvoje.

například FIFO (first in, first out, tedy prv
ní dovnitř, první ven), připraví v rámci noč
ní směny palety k expedici. Takže skutečně
jediná činnost, která se neobejde bez fyzické
lidské spolupráce, je ranní nakládka kamio
nů. Ta ovšem místo hodiny a půl bude trvat
dvacet minut, protože vše bude připraveno
u rampy na výdejních pozicích.“

Moderní sklad pro budoucí růst
Parametry i schopnosti nového skladu jsou
v běžných podmínkách poměrně impozant

ní, půdorys 44 x 58 m, skladová výška 12,6 m.
Na ploše 2 500 m2 vytvoří dva paletové regá
ly s EsmartShuttle systémem a jeden výtah
kapacitu pro 5 094 palet s automatickou
manipulací. Tu obstarají automatické vozíky
L-matic manipulující palety z výstupu bale
ní na vstupní dopravník nebo do předávacích
míst v regálech.
V principu lze říci, že výrobní linka ve Fosfě
nekončí balicí pozicí. Na té pouze aplikátor eti
ket opatří paletu etiketou a vozíky s doprav
níkem dopraví paletu automaticky na určené

Jediná činnost, která se neobejde bez
lidské spolupráce, je ranní nakládka
kamionů. Ta ovšem místo hodiny
a půl bude trvat dvacet minut.

Automatické vozíky manipulující palety do předávacích míst v regálech (Linde Material Handling)

místo. Přitom prochází ještě vstupní branou,
která automaticky kontroluje kvalitu palety,
hmotnost, čitelnost etikety a povolený pře
sah výrobků, v případě chyby směruje pale
tu na NOK (not OK) větev. Řídicí systém pak
určuje zaskladnění a vyskladnění palet dle
příslušné kategorizace, velikosti palety a prin
cipů FIFO a FEFO (first expired, first out). Nut

no poznamenat, že zvládá jak přímou expedici
z výroby bez nutnosti zaskladnění a také pří
mou expedici bez umístění palet na nakládko
vé pozice. Při běžné expedici jsou však pale
ty automaticky vyskladňovány na expediční
dopravníky a jimi na nakládkové pozice pro
jednotlivé kamiony. Teprve konečná nakládka
z této pozice se neobejde bez lidské síly.
Nový automatizovaný sklad, který Fosfa
zvolila jako řešení, je technologicky na stan
dardu vyspělých západoevropských zemí.

Za nimiž v tomto směru podle Patrika
Gescheidta stále zaostáváme: „Technologic
ky sofistikovanějším skladům v Německu
či v Británii přeje rychlejší návratnost. Přece
jenom je tam citelně vyšší cena práce. Je ale
pravda, že prozíravé firmy při nových projek
tech se už i v Česku učí jít cestou automati
zace a provozních úspor, ačkoliv investice je
samozřejmě nákladnější.“

www.fosfa.cz

Robotické centrum vyplní prostor po někdejším cukrovaru
Zakonzervovaná plocha někdejšího cukrovaru u Kojetína na Přerovsku se dočká přeměny
na moderní robotické centrum pro e-komerci.
Stavitel průmyslových zón Panattoni
ve spolupráci se skupinou Accolade
připravují výstavbu robotizovaného
centra odpovídajícího nejmoder
nějším světovým trendům inter-
netového maloobchodu a cílí na budoucí nájemce z ČR i zahraničí. První
plnohodnotně vícepatrová logistická
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budova v ČR s půdorysnou plochou
52 000 m2 vyroste na místě bývalých kalových polí. Areál má ideální
polohu s přímým napojením na dálnici D1 mimo rezidenční zástavbu
a od města je oddělen lihovarem,
vlakovým nádražím a solární elektrárnou. Projekt přesahující tři miliardy

korun by mohl ve špičce nabídnout
až 2 000 pracovních míst a mohl by
být dokončen v roku 2022.
„Moderní infrastruktura e-komerce
dokáže vzdorovat dopadům pandemie a zajistit dodávky zboží spotřebitelům. Pokud chceme naplnit vládní
slogan a stát se opravdu Country
for the future, musíme vytvořit
předpoklady pro vznik nejmodernějších provozů s důrazem na robotizaci
a nejmodernější světové trendy.
Bude se jednat o první vícepatrovou
logistickou budovu v ČR s předpokladem robotizace,“ říká Pavel Sovička,
generální ředitel Panattoni pro ČR
a Slovensko.

„Současná podoba chystaného
projektu je přesně podle našich
představ a já jsem rád, že i přes krizi
v jeho přípravě pokračujeme. Dlouhodobě se, stejně jako i jiná menší
města, potýkáme s problematikou
skladby populace. Mladí nám odcházejí za studiem do větších měst
a především vlivem ekonomických,
podmínek se už nevracejí. V oblasti
občanské vybavenosti jsme za posledních několik let investovali stovky
milionů, abychom Kojetín pro mladé
rodiny zatraktivnili. Pevně věřím, že
výstavba parku pro moderní podnikání přivede nájemce, kteří nabídnou
dobře placenou a kvalifikovanou
práci všem obyvatelům a uplatnění
najdou jak dělnické profese, tak vysokoškoláci,“ komentuje projekt Leoš
Ptáček, starosta Kojetína. /PR/

www.techtydenik.cz
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Tvorba hodnot v každém článku výrobního řetězce
Počátkem února, místo oblíbených Dnů
otevřených dveří, pořádaných každoročně
společností DMG Mori v Pfrontenu, proběhl virtuální formou DMG Mori digital event.
Při té příležitosti byl v magazínu společnosti
DMG Mori Technology Excellence 1/2021,
vydávaném pravidelně pro zákazníky a další
zájemce, uveřejněn rozhovor s Dr. Masahito
Mori, prezidentem DMG Mori Ltd. a panem Christianem Thönesem, předsedou
představenstva DMG Mori a.g.
Nejnovější rozhovor s čelnými předsta
viteli společnosti DMG Mori byl zaměřen
na přeměnu společnosti z výrobce obrábě
cích strojů v partnera, který zákazníkovi
pomáhá vytvářet přidanou hodnotu v kaž
dém kroku výrobního řetězce. Pro tento
posun v míře partnerství, úrovně dodávek
a poskytovaných služeb je nezbytné doplnit
škálu dodávaných produktů včetně běžné
servisní činnosti o bezproblémově navazu
jící, široké spektrum dalších aktivit. K nim
patří nabídka konkrétního řešení automa
tizace a digitalizace řady nezbytných čin
ností zákazníka, vyžadované změněnými
podmínkami trhu i nově formulovanými
společenskými prioritami. Nabídkou auto
matizace a komplexně řešené digitalizace,
zaměřené na všechny úrovně aktivit zákaz

www.techtydenik.cz

níka včetně trvale udržitelných řešení hod
lá DMG Mori být partnerem č. 1 i v nových
podmínkách.
Přesvědčení společnosti, že komplex
ní digitalizace procesů a postupů přiná
ší i výrazné synergické efekty, díky nimž
je celkový efekt digitalizace výrazně vyšší
než prostý součet efektů jednotlivých opat
ření, se odráží i na širším portfoliu nových
softwarových aplikací. Stěžejní pro inte

DMG Mori Digital
manufacturing package
je prvním krokem k digitální
výrobě. Jedná se o soubor na sebe
navazujících řešení, určený pro nové
i upgradované starší stroje.

grovanou digitalizaci je systém průběžně
doplňovaných softwarových řešení CELOS
pro plánování výroby a podporu souvisejí
cích aktivit, exkluzivní technologické cyk
ly a další výkonné nástroje (Obr.1). Verze
6.0 nabízí četná vysoce moderní a intuitiv
ní řešení pro vyšší efektivitu v rámci celé
ho řetězce tvorby hodnot; podporuje zákaz
níka při programování NC strojů, při simu
lačních procesech, obsluze, on-line kontrole

strojů a dalších aktivitách. K dnešnímu dni
zahrnuje více než 35 aplikací, 42 exkluziv
ních technologických cyklů včetně několi
ka aplikací monitorování.

Pokročilá konektivita
Jako příprava pro provoz v podmínkách
digitalizované výroby je každý nový stroj
standardně vybaven modulem IoT (Obr.2),
který je pro něj speciálně přednastaven
pomocí jeho sériového čísla. Rychlé a jed
noduché zapojení je v rozvaděčové skříni
realizováno pomocí LAN kabelu. Standard
ní rozhraní umožňují rychlou a efektivní
výměnu dat. Integrovaný firewal, vybavený
funkcí automatické aktualizace, poskytuje
maximální ochranu stroje. Servisní kamera,
usnadňující servis na dálku resp. odstranění
závady je vybavena pro 5G vysokorychlostní
Wi-Fi přenos. Díky předběžnému nastavení
pro modul IoT ji lze snadno připojit pomocí
funkce Plug-and-play (zastrč a hraj). V modu
lu IoT je dále předinstalována aktualizovaná
funkce NETservice, sloužící m.j. k rychlému
kontaktu na nejbližšího servisního pracovní
ka. Jeho informovanost o povaze požadavku
díky servisní kameře a možnost dálkového
zapojení dalších expertů DMG Mori výraz
ně snižují čekací doby na servisní zásah.

Komplexní optimalizace procesů
pomocí monitoringu
Monitorování procesu zajišťují aplikace
CELOS Messenger, který zobrazuje aktuální
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DMG Mori Digital manufacturing
package je prvním krokem k digitální
výrobě
Jedná se o soubor na sebe navazujících
řešení, určený pro nové i upgradované
starší stroje. Zahrnuje bezpečné propoje
ní pomocí IoT konektoru jako bázi pro bez
pečné budoucí využívání nových technolo
gií, opatření k dosažení lepšího využití stro
jů pomocí detailního monitoringu CELOS
Messenger, možnosti rychlejšího řešení
vzniklých problémů pomocí aplikací NET
service a konečně cesty ke zvýšení produk
tivity pomocí dalších funkcí průběžně dopl
ňovaného a vylepšovaného řídicího a ovlá
dacího softwaru CELOS Update.

My DMG Mori & Werkbliq upgrade
Propojením zákaznického portálu my DMG
Mori, který se využívá pro optimalizaci ser

visních činností a zjišťování průběžného
stavu poptávky na servis s platformou digi
tální údržby Werkbliq, která zahrnuje všech
ny subjekty zapojené do údržby, lze zvýšit
efektivitu servisních prací a snížit výpadky
strojů až o 55 %. Platforma na stisknutí knof
líku pomocí přehledných panelů zobrazuje
důležité údaje o provozu dílny a vyhodnoce
ní stavu strojů.

průmyslová automatizace a robotizace

stav zasíťovaných strojů včetně aktuálního
NC programu, vyhodnocuje doby práce a pro
stojů a hlásí změnu stavu každého z nich;
dále CELOS Condition analyser, který sledu
je a analyzuje data a signály se zpětnou vaz
bou v reálném čase, analyzuje signály, varu
jící před blízkou poruchou a konečně CELOS
Performance monitor poskytující nezávislý
záznam, analýzu a vizualizaci disponibility
jednotlivých strojů; měří klíčové výkonnostní
ukazatele, analyzuje výkonnost podle zaká
zek. Využívání monitorovacích funkcí sni
žuje prostoje, zvyšuje procenta efektivního
využití strojů a tím vytváří dodatečné kapa
city. Lze jej vyvolat nejen na displeji řídicího
systému stroje, ale i na smartphonech nebo
tabletech.

Produkty pro plánování a kontrolu
výroby
Nové produkty pro plánování a kontro
lu výroby nahrazují dosud běžně použí
vané podklady v Excelu. Jsou komplex
ní, digitální a nepotřebují papírové doku
menty. Moduly Plánování, zahrnující data,
plány práce a příkazy k zahájení výroby
a Zpětná vazba z výroby (konkrétní dosa
žené termíny jednotlivých procesních kro
ků, návrhy na změny a jejich dopady) vzá
jemně spolupracují; všechny informace,
vztahující se k výrobě včetně čísla a sta
tutu zakázky, termínů a pravděpodobnos
ti jejich dodržení, resp. ohrožení přehledně
zobrazuje jednoduše strukturovaný digi
tální panel Production cockpit. Podle zku
šeností lze důsledným využíváním těchto
produktů zvýšit využití strojů až o 20 % a to
zejména těch, které představují úzká hrdla
výroby.
Digitální pomoc obsluze stroje předsta
vuje systém Tulip. Jeho výhodou je mož
nost dalšího operativního rozvoje aplikace,
bez znalostí v programování, přímo na díl
ně pomocí systému CELOS. Pomocí existu
jících předloh nebo vlastnoručně vytvoře
ných aplikací lze popsat a vizualizovat kaž
dou jednotlivou část procesu. Pod heslem

Obr. 2: DMG Mori IoT
„vytvoř si svoji vlastní aplikaci“ je možné
vytvářet aplikace pro dokumentování proce
su, evidovat data o kvalitě, analyzovat data
procesu, vytvářet seřizovací a montážní
návody, provádět nezbytná digitální škole
ní a zajišťovat potřebný monitoring jednot
livých strojů. Každý dílec/zakázka je do sys
tému Tulip zaveden již v konstrukci, pod
čárovým kódem výkresu a v každém dal
ším kroku procesu jsou do aplikace zavádě
na relevantní data příslušného kroku včet
ně detailních popisů činností, a to zcela bez
papírů. Přidanou hodnotu vytváří možnost
v každém okamžiku zjistit stav zpracování
zakázky v reálném čase, okamžitě, stisknu
tím tlačítka a na základě toho okamžitě přijí
mat potřebná opatření.

Plugin tool — hospodaření s nářadím
nově
Tato aplikace přináší pořádek do hospo
daření s nářadím, vyhledává nezbytně nut
né nástroje, identifikuje nástroj pomocí pří
slušného kódu, vytváří montované sestavy
nástrojů, eliminuje problémy s chybějícím
nářadím nebo se zbytečným seřizováním,
snižuje problémy plynoucí z existence něko
lika dodavatelů stejného nářadí, snižuje
seřizovací a montážní časy nástrojů využí
váním sestav, vlastních příslušnému stro
ji, eviduje a analyzuje náklady s nářadím
spojené.

Obr. 1: Systém průběžně doplňovaných softwarových řešení CELOS
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Komunikační technologie

Co hýbe světem? Komunikace!
Co se v oblasti koncových zařízení se vzdálenými vstupy a výstupy děje? U společnosti
Festo je novinkou především komunikace po protokolu CPX-AP-I. V čem může pomoci?
I když se to pohledem ze dne
na den nezdá, technika rychle
mění náš život. Je až s podivem,
jak se nedávné sny stávají skuteč
ností. Naši předkové snili o domlu
vě na dálku — dnes nás videohovor
ani trochu neudivuje. Chytrých

pech a výstupech, ve kterých jde
zejména o spolehlivý přenos dat
bez jakéhokoliv prodlení. Zkrá
cení spojů a zjednodušení insta
lace přináší úspory v nákladech,
zrychluje instalaci a usnadňuje
diagnostiku.

a)

b)

Přizpůsobivost struktury
(topologie)
Pomocí CPX-AP-I můžete libovol
ně propojovat svoje koncová zaří
zení, do hvězdy, do kruhu či jakko
liv jinak, prostě je umístíte podle
vlastního přání, včetně vzdálenos
tí, které mohou činit až 50 m. Počet
modulů je téměř neomezen, kata
logová hodnota zatím dovoluje 80
zařízení.

mě vlastní webové stránky — stačí
se připojit a pomocí běžného pro
hlížeče vše zkontrolovat. Připra
vované nové funkce vám umož
ní například kontrolu kvality
kabelů a upozorní v případě, že
se blíží porucha, způsobená tře
ba únavou kabelu v energetickém
řetězu.

a)

Variabilita

c)

d)

Obr. 1: příklady modulů v CPX-AP-I. binární/analogové vstupy a výstupy (a,b),
ventilový terminál (c), master IO-Link (d)
zařízení stále přibývá, a přes jejich
pokročilé možnosti je dokáže pou
žívat prakticky každý z nás.
Změny v průmyslové sféře se
nám mohou zdát pomalejší. Jak
mile se o ně ale začnete hlouběji
zajímat, zjistíte naprostou podob
nost se světem civilním. Jak je to
s tou komunikací?
Vše má svoji logiku — umístění
čidel, pohonů a jejich ovládání co
nejblíže k místu dění přináší rych
lost, úspory energií, lepší možnos
ti diagnostiky. Jenže tenhle dáv
ný sen klade překážky ve formě
potřeby rychlé vzájemné komuni
kace. Namísto centrálního řízení
se ona chytrost přesouvá do mno
ha menších celků. které samostat
ně nemohou plnit stanovenou úlo
hu výroby a musí se prostě spolu
spolehlivě a rychle domlouvat.
Ji ž m noho let se pou ž íva
jí nejrůznější komunikační sítě.
Na základní úrovni, tedy pří
mo mezi čidly a pohony, jde však
o celkem nový obor, často mlu
víme o distribuovaných systé
mech nebo o vzdálených vstu
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Společnost Festo pro tento účel
využívá komunikaci po protokolu
CPX-AP-I. Jako jsou jeho výhody?

Rychlost
Pokrok je ve značně rychlejším
přenosu informací (100 Mb/s), než
je obvyklé. Laicky bychom mohli
výkonu této sítě porozumět takto:
Představme si, že po síti sleduje
me film ve vysokém rozlišení, a při
tom se to nijak neprojeví na nepře
tržitém přenosu technologických
informací.

Na CPX-AP-I připojíte nejrůz
nější moduly (příklady na obr. 1).
Jednotně tak nainstalujete a uve
dete do provozu nejen elektric
ké vstupy či výstupy, ale také celé
ventilové terminály nebo zařízení
s komunikací IO-Link (obr. 2).

b)

Snadná a jednotná práce
Celou soustavu modulů připojíte
ke svému řízení prostřednictvím
některé z běžných komunikačních
sítí. Výběrem jediného modulu tak
rozhodnete, zda se shodné vyba
vení připojí na Profinet, Ethernet/
IP, EtherCat či stále ještě rozšířený
Profibus (obr. 3). Vše ostatní zůsta
ne stejné.

Diagnostika
Hlav ní komunikační modul
poskytuje rozsáhlé diagnostické
informace, mimo jiné také ve for

Obr. 2:
propojit lze všechny druhy periférií:
binární i analogové
vstupy/výstupy,
ventilové termi
nály, zařízení na
IO-Link, elektrické
pohony

c)

Obr. 3: pouhou záměnou hlavního
komunikačního modulu lze přejít
na zcela jinou platformu, např. Profinet (a), Ethercat (b), Ethernat/IP,
Profibus (c) — všechno ostatní je
beze změny
Na závěr snad jen shrnutí. Na prv
ní pohled velmi složitá technika je
ve skutečnosti připravena ulehčit
vám život. Dosavadní zkušenos
ti to potvrzují, instalaci a uvede
ní do provozu jistě hravě zvládne
te. Díky velkému výkonu a součas
ně jednoduchému využití získáte
celek, který komunikuje metodou
budoucnosti — včetně možností
snadného sběru dat a prediktivní
údržby. Silná komunikace je zkrát
ka předpokladem pro úspěch nejen
dnes, ale i do budoucna.
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ROBOTICS

Roboty TX2 nyní
nabízí ještě více
Nová řada robotů TX2-140 a TX2-160
Pracovní dosah až 2 m
Nosnost až 40 kg
Výjimečná výkonnost a produktivita
Spolupráce člověka s robotem s bezpečnostními funkcemi SIL3-PLe
Vysoká konektivita a Ethernet Cat5e poblíž zápěstí
Stäubli – Experts in Man and Machine
www.staubli.cz

Stäubli Systems, s.r.o., Tel.: +420 466 616 125, robot.cz@staubli.com

