
Malé a střední podniky zaostávají v robotizaci, chybí jiM podpora státu
13 % Malých a středních podniků využívá průMyslové roboty ■ 7 % využívá Mobilní robotiku ■   
5 % kolaborativní roboty ■ typický Malý a střední podnik Má robotizováno přibližně 10 % produkce

Technický týdeníkpříloha časopisu 26. dubna 2022

Průmyslová automatizace a robotizace

 � technologické trendy v průMyslové a autonoMní Mobilní robotice
 � unikátní autoMatizovaný 3d laser zvládá saMostatně i noční sMěny



KDYŽ DATA PRACUJÍ ZA VÁS

Řešení COMOS
Proměňte svá data v cennou hodnotu – chytrá data
pro brownfield projekty

Integrované systémové řešení COMOS pomáhá inteligentně zpracovat, 
propojit a zajistit využitelná data včetně těch, která nejsou bezprostředně     
k dispozici. Řešení COMOS pro brownfieldy umožňuje jejich projektantům 
nebo provozovatelům rychle zaznamenávat, organizovat, propojovat
a vizualizovat velké objemy dat a dokumentů, a tím efektivně
a hospodárně modernizovat stávající zařízení.

siemens.cz/comos
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Autonomní nákladní vozy zajišťují přepravu 24 hodin denně
Společnost Michelin optimalizovala svůj provoz v továrně v Cuneo díky inovativnímu 
projektu z dílny společnosti Giordano&C využívající technologii Rockwell automation 
a vozidla Esatroll. ta jsou schopná pracovat za každého počasí, díky dobíjení během 
vykládky a nakládky prakticky bez přestávek.

Společnost Michelin hledala 
pro  svou továrnu v Cuneo opti-
mální řešení přepravního systému 
a nakládky i vykládky dokončených 
produktů, který by nahradil náklad-
ní vozy používané k přepravě pneu- 
matik z jednoho konce výrobního 
areálu do logistického centra vzdá-
leného 1 500 m, stejně jako řidičem 
ovládané vysokozdvižné vozíky, 
jež musely během nakládání a vy-
kládání fyzicky vjíždět a vyjíždět 
z korby nákladního vozidla. To vše 
24 hodin denně, 7 dnů v týdnu.

Řešení vytvořila společnost 
Giordano&C ve  spolupráci se spo-
lečností Rockwell Automation. 
Jeho základem je šest autonomně 
řízených vozidel (AGV) o velikosti 
nákladního vozu vybavených elek-
tromotory nepřetržitě překonávají-
cích vzdálenost oddělující výrobní 
oblast od skladiště. Vozidla se řídí in-
strukcemi pro nakládání a vykládá-
ní generovanými přímo systémem 
dohledu Rockwell Automation 
2. úrovně. Implementace řešení 
umožnila firmě Michelin dosáh-

nout zásadních výhod v oblasti 
udržitelnosti, bezpečnosti, efektivi-
ty a v neposlední řadě také nižších 
provozních nákladů.

Inovativní projekt vytvořený 
na  míru je momentálně jediným 
svého druhu na  světě, projekt je 
však přizpůsobitelný a lze jej snadno 
adaptovat na požadavky jiných spo-
lečností, které hledají řešení venkov-
ní manipulace s velkým nákladem.

Do vytvoření infrastruktury 
pro tranzit převozních jednotek se 
zapojila také společnost Esatroll, 
která byla zároveň vybrána jako 
dodavatel vozidel s  potřebnými 
specifickými charakteristikami. 
Na  rozdíl od  AGV pro  vnitřní po-
užití mají tyto převozní jednotky 
jisté mechanické charakteristiky, 
díky kterým jsou podobné ná-
kladním vozidlům přepravujícím 

se po  silnici, jako je např. použití 
nápravy, kol, šasi atd. Dalším od-
lišujícím prvkem je software. Tato 
vozidla totiž využívají navigační 
systém, díky kterému je jejich pro-
voz možný za  jakýchkoli povětr-
nostních podmínek. Řídicí systém 
navigace je navíc propojen pomocí 
komunikačního systému Rockwell 
Automation 2. úrovně. To zname-
ná, že tyto převozní jednotky re-
agují na  příkazy, které dostávají 
přímo z centrálního systému.

Použití pokročilých digitálních 
technologií a převozních jednotek 
s elektromotory a akumulátory, 
které se dobíjejí během nakládky 
a vykládky, vedlo ke  snížení roč-
ních emisí CO2 o 50 t.  Další zajíma-
vostí je globální navýšení bezpečí 
na pracovišti, mimo jiné i z pohle-
du komunikace. Technologie bez-
drátové brány poskytovaná tech-
nologickým partnerem Rockwell 
Automation a společností ProSoft 
Technology, umožňuje snadný 
a bezpečný přenos informací mezi 
celým vozovým parkem a systé-
mem 2. úrovně pomocí protokolu 
CIP Safety. Rychlost předávání vý-
robních a logistických informací 
navíc probíhá v reálném čase, což 
zajišťuje neustálý globální přehled 
o výrobě a naskladněných mate- 
riálech. /-mim/

Rychlejší roboty 
s robustní konstrukcí
Hlavními přednostmi nových robotů ABB 
IRB 5710 a IRB 5720 by měla být vysoká 
rychlost, přesnost, flexibilita a robustní 
design včetně integrovaného vedení pro-
cesní kabeláže. Roboty jsou k dispozici 
v osmi verzích s nosností od 70 do 180 kg 
a dosahem od 2,3 do 3 m.

Obě řady jsou vhodné pro širokou škálu 
aplikací včetně manipulace s materiálem, 
montáže a obsluhy strojů. Lze je také vy-
užít při specifických operacích ve výrobě 
elektromobilů, jako je např. odebírání 
a ukládání bateriových modulů, vysoce 
přesná montáž a manipulace s díly. Využití  
najdou i při lisování plastů, odlévání kovů 
a v aplikacích čištění a obsluhy vstřikolisů.

Roboty jsou vybaveny novým kontrolé-
rem ABB V250XT z řady OmniCore. Díky 
technologiím řízení pohybu TrueMove 
a QuickMove disponují novinky na svou 

třídu vysokou rychlostí, nabízejí tak na-
výšení výrobní kapacity prostřednictvím 
zkrácení výrobních časů. Díky opakova-
telnosti přesného najetí do  bodu 0,04—
0,05 mm, opakovatelnosti pohybu po tra-
jektorii 0,1—0,14 mm a přesnosti pohybu 
po trajektorii 1—1,2 mm jsou přesnější než 
ostatní roboty v této třídě. 

Pokročilou ochranu před poškozením 
a opotřebením kabelů zajišťuje ABB 
LeanID Integrated DressPack umožňující 
vedení procesních kabelů uvnitř horního 
ramene a podél zápěstí robotu, což přispí-
vá k prevenci rizik, jako je rychlé opotře-
bení kabelů volně vedených po ramenech 
robotu nebo poškození způsobené teplem 
či kolizemi. Snadnější programování a si-
mulaci na základě předvídatelných pohy-
bů kabelů zajišťuje offline simulační a pro-
gramovací software ABB RobotStudio.

Obě řady robotů mohou být instalovány 
na  podlahu, na  šikmou rovinu, v inver-
tované poloze nebo v poloze semi-shelf 
pro maximální flexibilitu výroby. /mb/
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Další krok v robotické přesnosti
Smart Flex Effector — senzorová 
kompenzační jednotka s aktivní měřicí 
funkcí v šesti stupních volnosti — 
zvyšuje přesnost, např. u manipulačních 
robotů, a otevírá zcela nové oblasti 
použití robotů a kartézských soustav.

Modul Smart Flex Effector detekuje odchylky polohy 
nástroje pomocí snímačů polohy s vysokým rozlišením 
a převádí je na aktivní korekční pohyby manipulátoru. 
Jeho inteligentní senzorová technologie umožňuje 
přenastavení v reálném čase. Kromě toho naměřené 
hodnoty poskytují informace o kvalitě procesu a mo-
hou být použity pro sledování kvality a protokolování.

Pomocí Smart Flex Effector lze díky polohovým sen-
zorům s vysokým rozlišením zaznamenat polohové 
odchylky mezi nástrojem a obrobkem a převést je na ak-
tivní korekční pohyby manipulátoru. Inteligentní senzo-
ry poskytují detailní zpětnou vazbu procesu a ve spojení 

s kompenzační kinematikou umožňují nové nastavování 
v reálném čase. Naměřené hodnoty Smart Flex Effector 
navíc poskytují informace o kvalitě procesu a lze je použít 
ke sledování a protokolování kvality.

Lze jej použít při manipulaci nebo spojování s úzkými 
tolerancemi v automatizační technice nebo robotice, ať 
už jde o spojování s malými tolerancemi, o dokumentaci 
kvality a detekci středového bodu nástroje, nebo auto-
matickou kompenzaci posunů polohy v rotačních osách 
a ve směrech X, Y i Z.

Díky platformě řešení Smart MechatroniX společnost 
Bosch Rexroth splňuje požadavky i náročných zákazní-
ků: krátká doba uvedení na trh (time to market), rychlé 
a intuitivní uvedení do  provozu, vysoká produktivita 
díky monitorování procesů a flexibilních systémů, které 
jsou připraveny na  budoucnost. Rozšíření komponen-
tů lineární techniky Best in Class o senzory, elektroniku 
a software vytváří zcela nová řešení a obchodní modely 
pro továrnu budoucnosti.

Smart Flex Effector více zpřesňuje inteligentní roboti-
ku a zvyšuje výkon manipulačních a spojovacích proce-
sů. Tím se otevírají zcela nové oblasti použití pro roboty 
a kartézské systémy. Umožňují to inteligentní senzory 
pro sběr dat a řízení manipulace. /dc/

Schaeffler odprezentuje 
udržitelná řešení a inovace 
pro potravinářský průmysl 
a robotiku
Na letošním veletrhu Hannover Messe společnost Schaeffler zaměří 
svou prezentaci kromě potravinářského a obalového průmyslu také 
na robotiku, tedy na sektory 
s celosvětově vysokou poptávkou 
po inovativních řešeních.

Potravinářský a obalový průmysl se v sou-
časnosti podle Ralfa Moseberga, vedoucího 
obchodní oblasti Industrial Automation 
ve společnosti Schaeffler, nachází v prostředí 
tlaku mezi udržitelností, nižšími výrobními 
náklady a přísnými hygienickými předpisy. 
V Hannoveru proto bude tato společnost 
prezentovat svůj nový sortiment produktů 
pro potravinářský průmysl, jakož i způsoby 
řešení uvedených výzev v daném odvětví 
pomocí automatizačních řešení z praxe. Ralf 
Moseberg a jeho spolupracovníci vnímají 
„udržitelné inženýrství“ jako silný nástroj 
pro úsporu energie a surovin a zároveň jako 
velkou výhodu pro zákazníky. Od konstruk-
térů a vývojářů se vyžaduje komplexnější 
analýza stávajících řešení z hlediska spotře-
by zdrojů, životnosti, opotřebení a provoz-
ních nákladů a hledání alternativ. 

V Hannoveru se představí i příklady toho, 
jak lze ideálně zkombinovat digitalizaci 
a udržitelnost v každodenním provozu. 

Robotika je na veletrhu Hannover Messe 
jedním z hlavních témat společnosti již dru-
hým rokem po sobě – i když vloni šlo o čistě 
digitální řešení. Letos bude poprvé předsta-
veno značně rozšířené portfolio přesných 
harmonických převodovek a harmonická 
převodovka se snímači, obě pro  použití 
v kloubových robotech s užitečným zatíže-
ním přibližně do 20 kg.

„Koncepčně a technologicky využíváme 
nový, inovativní přístup s integrovanými 
snímači točivého momentu pro každý kloub 
kobotu, což vzbudilo velký zájem mezi na-
šimi pilotními zákazníky,“ uvedl Moseberg. 

Společnost Schaeffler kromě toho 
v Hannoveru představí také portfolio vy-
soce přesných planetových převodovek 
konstrukční řady PSC pro průmyslové ro-
boty. Ve srovnání se standardem na trhu se 
vyznačuje desetinásobně nižší torzní vůlí 
a třikrát delší životností. Takové velké sko-
ky ve  vývoji jsou ve  strojírenství vzácné 
a otevírají nové oblasti použití.

www.schaeffler.cz

V rámci nového produktového programu 
pro oblast Food, Beverage & Packaging (potra-
viny, nápoje a obaly) byl plast nových jednotek 
napínacího ložiska a pouzdra optimalizován 
s ohledem na hygienická hlediska

Nová přesná harmonická převodovka 
Schaeffler s integrovaným snímačem  
točivého momentu



INTEGROVANÉ STROJOVÉ VIDĚNÍ 
Víc než jen průmyslové kamery
www.br-automation.com/vision

Rozšíření oblasti strojového vidění

UV IR
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Robotických zaměstnanců v Česku 
nadprůměrně přibývá
Statistiky Mezinárodní federace robotiky (IFR) uvádějí, že v roce 2021 bylo v Česku 
do procesů zapojeno asi 3× více robotů než v roce 2010. Zároveň tento zdroj řadí 
Českou republiku na 15. příčku v žebříčku států s nejvyšším nárůstem co do počtu 
robotů.

V současnosti se podle IFR v Česku 
nacházejí zhruba 3—4 % evrop-
ských robotů, kteří se kromě zpra-
covatelského průmyslu zapojují 
do práce v odvětví pojišťovnictví či 
zdravotnictví. Jejich využití ve spo-
lečnostech kvitují zaměstnavatelé 
i jejich živí kolegové.

Odborníci z  organizace Meili 
Robots v  roce 2022 očekávají, že 
v  rámci robotizace a automatizace 
procesů budou na vzestupu přede-
vším rozvážkové roboty, poptávka 
po  robotech a jejich schopnostech 
však poroste napříč segmenty. 
Díky zdokonalování umělé inteli-
gence totiž roboty zvládají čím dál 
složitější úkony a do  chodu svých 
firem je tak zapojují zaměstnavate-
lé rozrůstajícího se okruhu odvětví. 
Podle predikce Meili Robots chce 
do rozšíření robotiky ve svých orga-
nizacích investovat v následujícím 
roce až 88 % společností.

Nadprůměrnou robotizaci a její 
další růst v České republice potvr-
zují také IT odborníci ze  společ-
nosti Algotech, přestože se v po-
čtu robotů řadíme k evropskému 
průměru. „Podle statistik dnes 
v Česku funguje 3× více robotů než 
v roce 2010. Mezinárodní federace 
robotiky řadí  Česko na  15. příčku 
v žebříčku států s nejvyšším nárůs-
tem počtu robotů. V současnosti se 
v Česku nacházejí zhruba 3—4 % 
evropských robotů, což je 2× víc, 
než by odpovídalo velikosti české 
ekonomiky,“ uvádí Algotech.

Digitální „zaměstnanci“
Procesy robotizace ovšem ne-

spočívají pouze v  nasazování ro-
botů fyzických, ale i softwarových. 
Zaměstnávání digitálních kolegů 
již znají například v pojišťovně 
Uniqa, která v  posledních třech 
letech nasadila celkem 10 robotů, 

jejichž každodenním úkolem je 
převzít opakující se rutinní úkony. 
Roboty dokonce pojmenovávají, 
právo určit jejich jméno má vždy 
ten zaměstnanec, jenž jeho nasaze-
ní úspěšně navrhl. A tak například 
Hedvika od  svého nasazení v roce 
2018 spolehlivě zpracovává exe-
kuční příkazy v týmu penzijního 
spoření a důchodového připojiš-
tění, zatímco o rok mladší Tomáš 
je v on-line spojení s databází 
Slovenské kancelárie poisťova-
teľov (SKP) a na  základě rodného 
čísla potenciálního zákazníka zjiš-
ťuje jeho předchozí škodní průběh, 

čímž na  Slovensku hlídá správné 
započtení bonusu nebo malusu 
do sazby pojistného každého klien-
ta. Roční „slečna“ Vinky má na sta-
rosti spárování vinkulací z banky se 
správnými pojistnými smlouvami, 
nesmlouvavá Uršula slouží pro pre-
venci praní špinavých peněz.

cesty k inovacím přímo 
oD zDroje

S náměty na robotizaci svých pra-
covních úkolů nebo jejich částí, kte-
ré zatěžují stále stejnými činnostmi, 
přicházejí sami zaměstnanci. Každý 
takový podnět je přezkoumán, aby 

se rozhodlo, zda je skutečně daná 
oblast pro  automatizaci vhodná. 
To zahrnuje podrobnou analýzu 
pracovního procesu, vzájemných 
provazeb úkonů a rovněž rozbor 
možností a dostupnosti interních 
i externích zdrojů, zejména infor-
mačních. Tým zaměřený na  auto-
matizaci pak rozhoduje, zda je daný 
proces pro robotizaci vhodný. Pokud 
ano, nastupuje nejprve analytik, aby 
vytvořil podrobnou dokumentaci 
procesu. Na základě ní následně vý-
vojář „naučí“ robot jeho práci. Celý 
tento vývojový cyklus trvá od něko-
lika týdnů po několik měsíců podle 
povahy a složitosti automatizované-
ho procesu. RPA tým má pak na sta-
rosti uvedení do  praxe a dohled 
nad  provozem nového digitálního 
kolegy, nad jeho režimem a případ-
ným rozšířením kompetencí.

Zaměstnavatelé u robotů oceňují 
nízkou chybovost, digitální kole-
gy však hodnotí pozitivně i „živí“ 
zaměstnanci. „Robotům nevadí 
monotónní práce, která naopak 
unavuje živé pracovníky. Když je 
osvobodíme od  nudných úkonů, 
které navíc svádějí při  velkém 
množství zpracovávané agendy 
k  vyšší chybovosti lidského per-
sonálu, mohou se o to intenzivně-
ji věnovat jiným úkolům s  vyšší 
přidanou hodnotou. Tam mohou 
využít své schopnosti a zkušenosti 
pro  tvůrčí práci, a  ta je pro  ně ne-
sporně lákavější výzvou,“  zhodno-
til přínos robotů pro  větší využití 
kapacity lidí Rastislav Havran, člen 
představenstva skupiny Uniqa od-
povědný za divizi operací a IT.

Dalším příkladem využití roboti-
zace v  nezpracovatelském odvět-
ví může být i nedávné nasazení 
robotu do  Fakultní nemocnice 
v Ostravě, kde bude pomáhat v ob-
lasti urologie, chirurgie a gyneko-
logie. Z celosvětového využití stojí 
za zmínku samořízený robot, který 
rozváží v  Moskvě jídlo, nebo ten 
v Řecku, který třídí zásilky na poště. 
Třikrát rychleji než člověk.

Beaufort

Podle statistik dnes v Česku funguje 3× více robotů 
než v roce 2010. V současnosti se v Česku nacházejí 
zhruba 3—4 % evropských robotů, což je 2× víc, než by 
odpovídalo velikosti české ekonomiky.



robotizace / průzkum

Malé a střední podniky zaostávají 
v robotizaci, chybí jim podpora státu
Největší bariéry robotizace/automatizace v segmentu malých a středních 
firem jsou finančního charakteru. Řadu firem odrazují počáteční vstupní 
náklady nebo současné rostoucí finance nutné pro tento typ investicí.

Průmyslové roboty v současnosti využívá 13 % 
malých a středních podniků. Typicky mají roboti-
zováno přibližně 10 % produkce, 7 % firem z toho-
to segmentu využívá mobilní robotiku, 5 % kola-
borativní roboty. Vyplynulo to z průzkumu, který 
pro  Asociaci malých a středních podniků a živ-
nostníků (AMSP ČR) uskutečnila v březnu agen-
tura Ipsos. Zúčastnilo se jej 200 podniků, partnery 
výzkumu byly Komerční banka a Škoda Auto.

Průzkum ale podle Pavly Břečkové, místopřed-
sedkyně představenstva AMSP ČR a ředitelky 
pro zahraniční obchod společnosti Audacio, zá-
roveň ukázal na propastný rozdíl mezi velkými 
a menšími hráči. „Velcí hráči jsou finančně pod-
pořeni svým korporátem,“ říká Břečková. 

„Pokud se má plošně zvýšit robotizace a automati-
zace a tím zároveň produktivita, potažmo uvolnění 
pracovní síly k vývoji finálních produktů a k pro-
duktům s vyšší přidanou hodnotou, pak je třeba 
podpory státu směrem k malým a středním podni-
kům,“ vysvětluje. „Mám na mysli například daňová 
zvýhodnění, cílené dotace a podobně,“ dodává.

„Segment malých a středních podniků je 
pro rozvoj české ekonomiky zásadní,“ připojuje 
se Josef Jaroš, předseda představenstva AMSP 
ČR, a dodává: „Daní v České republice, nestěhují 
sídla do daňových rájů, zaměstnávají z větší části 
české lidi, mají nezměrnou hodnotu v tom, jak 
projevují společenskou odpovědnost.“

Podle Českého statistického úřadu v roce 2020 
sice používalo průmyslové roboty více než 60 % 
velkých podniků z odvětví zpracovatelského prů-
myslu, v případě malých se ale jednalo pouze o 9 %.

Potenciál pro využívání těchto nástrojů je přibliž-
ně dvojnásobný oproti současnému stavu, konsta-

tuje závěrečná zpráva. V této oblasti tak můžeme 
v budoucnu očekávat růst. Koronavirová krize ale 
podle Jaroše investice do robotizace zbrzdila.

„Firmy řešily jiné náklady, jako bylo testování, 
výpadky lidí nebo zavřené celé provozy, výpad-
ky v dodávkách… Exportéři řešili potíže v doda-
vatelských řetězcích,“ vypočítává Jaroš.

„Znamenalo to obrovské vyčerpání finančních 
zdrojů i rezerv, ve velké řadě firem se investice 
jakéhokoli druhu odsunuly či rovnou škrtly,“ 
doplňuje Šárka Ošťádalová, místopředsedkyně 
představenstva AMSP ČR a jednatelka společ-
nosti HAHN Automation.

„Průzkum přináší z mého pohledu dvě podstat-
ná zjištění. Prvním je poměrně velký potenciál 
a více než 50% zájem zejména středních průmy-
slových či obchodních firem investovat do robo-
tizace. Druhým je skutečnost, že za největší barié-
ru robotizace ve firmách jsou považovány vysoké 
vstupní náklady doprovázené dalšími aspekty, 
jako je nižší míra orientace v oblasti a nemožnost 
se poradit,“ komentuje zjištění David Formánek, 
člen představenstva Komerční banky zodpověd-
ný za korporátní a investiční bankovnictví.

„Jsem přesvědčen o tom, že tuto bariéru pomo-
hou firmám překonat aktuálně připravené dotač-
ní programy určené právě na digitalizaci a robo-
tizaci, zejména Operační Program Technologie 
a aplikace pro  konkurenceschopnost nebo 
Digitální podnik v rámci Národního plánu ob-
novy,“ říká Formánek s tím, že s posouzením 
investičního záměru a následně komplexním 
dotačním managementem včetně financování 
jsou firemním klientům nápomocni specialisté 
KB EU Pointu. 

VARIO-X je vaším správným krokem 
do budoucnosti! Agilní  výroba, 
udržitelnost nebo Průmysl 4.0 – nic 
není problém díky stoprocentní 
automatizaci bez řídicí skříně.
Představujeme vám náš fl exibilní 
a modulární systém Vario-X, který 
posouvá decentralizaci tím správným 
směrem a na zcela jinou úroveň.

  SIMPLY DONE!
www.vario-x.com/cz

done.
Simply

K-AZ_Vario-X_70x297.indd   1 17.02.2022   12:30:10

OSVČ Firmy 4– 49 
zaměstnanců

Firmy 50+ 
zaměstnanců

Výroba, 
průmysl Obchod Služby

Internet věcí 33 37 25 22 49 35

Chytré senzory 33 24 45 32 31 29

3D tiskárny 30 31 29 31 24 35

Automatizované �nanční procesy 19 31 31 27 31 29

Sběr dat 19 24 38 32 24 24

Automatizace výroby 4 19 40 42 10 11

Průmyslové roboty 11 11 16 21 8 7

Virtuální realitu 7 11 16 9 14 14

Chytré brýle pro rozšířenou realitu 19 4 9 6 8 8

Mobilní robotiku (AGV, MIR) 4 9 4 5 8 8

Kolaborativní roboty 4 3 7 6 4 3

Žádné z uvedených 33 19 13 16 16 26

34

31

31

29

27

23

13

12

8

7

5

20

13 % SUBJEKTŮ VYUŽÍVÁ PRŮMYSLOVÉ ROBOTY, 7 % MOBILNÍ 
ROBOTIKU A 5 % KOLABORATIVNÍ ROBOTY.
Jaké z daných nástrojů používáte?
v %
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Pět technologických trendů 
v autonomní mobilní robotice
Podle poslední zprávy World Robotics 2021 — Service Robots Report vydané 
mezinárodní federací pro robotiku (IFR) jsou řešení mobilních robotů již pevnou 
součástí odvětví přepravy a logistiky. V roce 2020 bylo podle IFR prodáno více než 
43 500 autonomních mobilních robotů (AMR), což představuje 33% nárůst oproti 
roku 2019. Obrat tohoto segmentu trhu vzrostl o 11 % na více než 1 miliardu USD. 
Je jasně patrné, že společnosti po počáteční fázi testování technologií investují 
do větších flotil robotů a rozšiřují také spektrum využití mobilních robotů.

Vývoj v  oblasti logistiky neustále 
pokračuje a přináší nové trendy, ať 
již přidáváním nových funkčností, 
či vlivem měnících se ekonomic-
kých podmínek a neočekávaných 
událostí. V  současné době se pod-
niky potýkají hlavně se stagnací 
produktivity, pomalými dodava-
telskými řetězci a nedostatkem 
pracovníků, což většinu motivuje 
k  zavedení automatizace. A přes-
tože AMR technologie jsou na trhu 
teprve 10 let, jejich výhody si 
uvědomila již celá řada organizací 
z  odvětví výroby, logistiky, skla-
dování a dalších provozů. Tyto 
výhody se promítají nasazováním 
AMR do čím dál sofistikovanějších 
aplikací v automobilovém, elektro-
technickém a spotřebitelském prů-
myslu a 3PL logistice.

Dodavatelé na  poptávku po  slo-
žitějších aplikacích reagují tím, 
že neustále inovují a vylepšují 
funkčnosti robotů a uživatelskou 
zkušenost s  cílem podpořit maxi-
mální efektivitu logistických pro-
cesů. Dnes můžeme identifikovat 

v  zásadě pět trendů, které určují 
směřování robotické automati-
zace vnitropodnikové logistiky 
v nejbližší budoucnosti.

1. Umělá inteligence (Ui) již 
není jen pojmem, ale přináší 
chytřejší a bezpečnější 
roboty

V oblasti AMR robotiky znamená 
UI (nebo také AI — artificial intelli-
gence) technologie chytřejší robo-

ty, kteří sami realizují úkoly příliš 
složité, či dokonce dříve neprovedi-
telné bez nákladného a časově ná-
ročného programování. UI vždy vy-
žadovala poměrně velké množství 
výpočetního výkonu, který je ale 
dnes snadno dostupný i programá-
torům AMR robotů. To umožňuje 
naučit robot rychleji identifikovat 
objekt či vyhodnotit situaci.

UI technologie se dnes používají 
u pokročilých AMR robotů zejmé-

na v situacích vyžadujících přesné 
identifikace předmětu a bezpečné 
navigace v rušných provozech, kdy 
se zároveň co nejvíce ušetří energií. 
I když největší skok ve  využívání 
AI v  oblasti robotiky je ještě před 
námi, možnosti, jak inteligentně 
přepravit náklad z  jednoho bodu 
do druhého, jsou již realitou. 

2. 5g přichází — i když možná 
ne tak rychle, jak bychom si 
přáli

Současné mobilní roboty nepo-
třebují příliš mnoho infrastruktu-
ry, takže je velmi snadné uvést je 
do provozu. Jakmile se přidává více 
robotů a vzniká flotila, kterou je tře-
ba propojit a řídit, nejčastěji se tak 
děje prostřednictvím bezdrátové 
sítě s certifikací Wi-Fi. Většina infra-
struktur ve  výrobních prostředích 
však bohužel není přizpůsobena 
pro  sdílení dat na  takové komuni-
kační úrovni.

Teprve v  případě zavedení 5G 
technologií dochází k  pronika-
vému zlepšení komunikačních 
schopností prostřednictvím pro-
pojení desítek až stovek robotů. 5G 
nabízí velmi spolehlivou a rychlou 
komunikaci zajišťující stabilní pro-
voz mnoha robotů bez výpadků. 
Jakmile podnikové provozy pře-
jdou na 5G, výkonnost AMR robotů 
půjde také skokově nahoru, kdy po-
skytne rychlejší a přesnější rozho-
dování během přepravních úkolů 
v podnikových zařízeních.
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3. Integrace a pokročIlé 
softwarové aplIkace 
podporující správu flotIl 

Do současné doby byly za vrchol 
robotické automatizace považová
ny dva nebo tři autonomní roboty. 
Avšak s  rostoucí velikostí robotic
kých flotil je potřeba pokročilejší 
koordinace, řízení a správy flotily 
s  pomocí jednotného interního 
logistického systému. S  využitím 
webového rozhraní pomáhá soft
ware pro  správu flotil zlepšovat 
efektivitu AMR operací, přičemž 
umožňuje jednoduše programovat 
a řídit roboty, a to včetně jejich nad
staveb, tažných zařízení a dalších 
doplňků.

Jakmile je celý systém naprogra
mován, řídí robotickou flotilu po
dle nastavených priorit a vybírá si 
roboty nejvhodnější pro daný úkol 
na  základě jeho pozice, dostup
nosti a přítomnosti speciálních do
plňků. Software pro správu flotil je 
rovněž možné integrovat s dalšími 
podnikovými systémy jako napří
klad s podnikovým ERP (enter-
prise resource planning — systém 
pro plánování podnikových zdro
jů) nebo řešením pro řízení skladů 
(WMS).

4. čím více dat bude 
automatIzace využívat, 
tím více bude potřeba 
kybernetIcká bezpečnost

S  umělou inteligencí, integrací 
a 5G komunikačními sítěmi vy
užívajícími kritická firemní data 
organizace budou muset věnovat 
pozornost bezpečnému přístupu 
k  datovým zdrojům a ochraně sa
motných autonomních robotů.

V poslední době se čím dál častěji 
setkáváme s  útoky na  průmys
lová zařízení a reakcí je posílení 
kybernetické bezpečnosti. Systémy 
typu AMR propojené s  dalšími in
frastrukturami Průmyslu 4.0 jsou 
pro útočníky stále zajímavější a o to 
náročnější pro  pracovníky IT bez
pečnosti. Přestože většina útoků 
stále míří spíše na tradiční podniko
vé IT systémy, s pokračující integrací 
rostou též hrozby pro tzv. provozní 
systémy včetně MES (manufactu-
ring execution systems — výrobní 
informační systém) či robotických 
zařízení. Dynamický vývoj v oblasti 
kybernetické bezpečnosti nutí pod
niky všech velikostí aplikovat bez
pečnostní strategie v  kompletním 
životním cyklu celé organizace. 
Součástí tohoto trendu je začleně

ní kybernetické ochrany do  systé
mů AMR tak, aby mohly bezpečně 
fungovat v  neustále se vyvíjejícím 
a infor mačně propojeném světě.

5. HranIce mezI amr a dalšímI 
automatIzačnímI aplIkacemI 
se postupně stírají

AMR technologie mění způsob, 
jakým společnosti realizují svou 
logistiku, aby byly produktivnější 
a konkurenceschopnější. To zna
mená, že integrátoři a výrobci AMR 
musejí úzce spolupracovat se svými 
zákazníky, aby jim dokázali poskyt
nout výhody s pomocí pokročilých 
logistických aplikací. Mezi nejvyuží
vanější dnes patří aplikace využíva
jící roboty s nižší nosností k přepra

vě materiálu na výrobní linku nebo 
hotových produktů na  kontrolu 
kvality.

Roste však poptávka po  robo
tech s  vyšší nosností umožňující 
nahradit manuálně ovládané vyso
kozdvižné vozíky či paletové pře
pravníky. Kromě toho se rozšiřují 
možnosti využití nadstavbových 
systémů, jako je například kolabo
rativní robotické rameno připevně
né na mobilní platformu.

Aplikační integrace obou robo
tických zařízení umožňuje plně 
automatizovat procesy nakládky 
a vykládky, zvýšit hodnotu auto
matizace a zlepšit návratnost in
vestice. Společnosti v  nich začína
jí spatřovat příležitosti pro  nové 
aplikace nejen v  prostředí výroby 
a skladu, ale také na  příjmu mate
riálu či expedici hotových výrobků.

Se zvyšující se výkonností, zabez
pečením a propojením s dalšími 
systémy se budou hranice mezi auto
nomními roboty a tradiční automati
zační infrastrukturou postupně stírat. 

Současné výzvy ve výrobních a lo
gistických provozech mají za násle
dek vyšší poptávku po dostupných 

a efektivních automatizačních tech
nologiích. A přestože AMR lze pova
žovat za mladou technologii, vysoká 
dynamika jejího rozvoje a aktuální 
nové trendy pomáhají skokově roz
šiřovat funkčnost autonomní robo
tiky a využitelnost ve všech výrob
ních a logistických odvětvích.

Jesper Sonne Thimsen, obchodní 
ředitel Mobile Industrial Robots 
(MiR) pro region CEE
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Unikátní automatizovaný 3D laser 
zvládá samostatně i noční směny
S pomocí bohatého doplňkového vybavení posunula firma Ventos laserové zařízení 
Trumpf na úroveň unikátního 3D laserového pracoviště splňujícího definici Průmyslu 
4.0 a přinášejícího úspory nákladů, lidské práce i nové příležitosti.

Laserové pálení je dnes standard-
ní součástí mnoha procesů výroby 
a firmy, které chtějí být konkuren-
ceschopné, si velmi dobře hlída-
jí, aby měly ve  svých provozech 
k dispozici pracoviště, které doká-
že s neustále se zrychlujícím svě-
tem průmyslu držet krok. Jednou 
z takových společností je například 
Ventos ze  skupiny Skylimit, která 
investovala do  laserového praco-
viště Trumpf, unikátního zařízení 
v celé Evropě.

Ve společnosti Ventos Energy 
Solutions, která se mimo jiné 
specializuje na  výrobu tepelných 
výměníků, se rozhodli po  18 le-
tech přikročit k  výrazné obměně 
a modernizaci laserového pracovi-
ště. Volba přitom padla na zařízení 
Trumpf TruLaser 3030 fiber FMC. 
Celoevropsky jedinečný stroj však 
z  tohoto pracoviště dělá až konfi-
gurace přídavných zařízení umož-
ňující například 3D pálení.

„Standardní laser pálí pouze ocelo-
vé ploché desky a náš nebyl výjim-
kou. Nyní ale můžeme díky zařízení 
RotoLas pálit také profily a trubky 
bez nutnosti dalšího zpracovávání 
například frézováním. Máme tedy 
de facto dva stroje v jednom, zvlá-
dající všechny potřebné operace,“ 
říká Michal Bakajsa, spolumajitel 

skupiny SkyLimit Industry, podle 
nějž nyní stačí díl do podavače za-
ložit a laser si poradí se všemi osa-
mi, ať už jsou to trubky, či jakékoliv 
profily, které zde využívají.

Zařízení tak zefektivňuje celý 
proces výroby, navíc je v něm mož-
né pálit i nové materiály, jako jsou 
hliník, barevné kovy, měď či mosaz. 
Řezání těchto materiálů dříve mu-
sel Ventos poptávat u třetích stran 
formou služby. S novým laserem 
se však karta obrací, protože to, co 
společnost dříve musela poptávat, 
bude nyní třetím stranám sama 
nabízet.

„Tím, že se proces pálení zrychlil, 
nám vznikla kapacita pro  to, aby-
chom pracoviště poskytli nejen dal-
ším firmám ze  skupiny SkyLimit, 
ale i těm, které stojí mimo ni. Ten, 
kdo bude potřebovat, u nás může 
poptat buď zpracování vlastního 

a dovezeného materiálu, nebo 
kompletní službu.“

Z porovnání časů pálení starého 
zařízení a laseru Trumpf TruLaser 
3030 fiber FMC vyplývá, že nové 
zařízení dokáže na  jedné smě-
ně ušetřit 3—5 hodin v závislosti 

na  typu materiálu. Rychlost je ně-
kolikanásobně větší i díky té uni-
kátní konfiguraci, přídavná zařízení 
ji totiž ještě zvyšují. K tomu je laser 
nesrovnatelně přesnější a kvalita 
řezu daleko vyšší.

„Ohromnou úsporou je také fakt, 
že klasický laser je sice zapojený 
osm hodin na  směnu, ale fyzicky 
pracuje jen přibližně pět, protože 
je třeba vyměnit plech, pálicí hlavy 
a trysky. To si nový laser dělá sám. 
Má naprogramováno, co má dělat, 
a podle toho si sám mění hlavy 
i trysky. Představuje to ohromnou 
časovou, a tedy i finanční úsporu 
v prostojích,“ pokračuje Michal 
Bakajsa s tím, že maximální roz-
měry dílu, který lze pálit, jsou 3 m 
na  délku, 1,5 m na  šířku a 0,115 m 
na výšku při maximální hmotnosti 
zhruba 1 100 kg. Trubky a další pro-
fily jsou limitované tloušťkou stěny 
1 cm a délkou 6 m.

cesta k průmyslu 4.0 
Laserové pracoviště Trumpf je 

dále vybaveno podavačem desek 
v kombinaci se zakladačem palet. 
Do věžové části zařízení lze umístit 
palety s různými tloušťkami plechu 
a zakladač i podavač naprogramo-
vat tak, aby laser pracoval ve zcela 
bezobslužném režimu. „Chceme jej 
používat zejména při nočních smě-
nách, kdy odpolední směna stroj 
naprogramuje na to, co bude třeba 
vypálit na  noční směně, a laser si 
sám sáhne do příslušné pozice, vyn-

„I když část IT segmentu samozřejmě zůstává 
samostatná, i dělnické profese se s překotnějším 
vývojem technologií s IT světem střetávají. Člověk,  
který nemá znalosti a zkušenosti z CNC strojů, 
programováním a obsluhou takových strojů,  
prakticky nemá šanci se v oboru chytit.“
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dá plech, vypálí ho a založí jej. Ráno 
pak obsluha už jen vyndá hotové 
výpalky,“ upřesňuje M. Bakajsa a do-
dává, že díky této úspoře nákladů 
i lidské síly se mohou zaměstnanci 
věnovat jiné, kvalifikovanější práci.

Stroj je vybaven mnoha bezpeč-
nostními senzory a ramenem Lift 
Master, které rovněž dokáže v au-
tomatickém režimu nabírat plechy 
z  palet, posunout je do  podavače 
stroje a následně na výstupu i založit. 

Zajímavostí je, že laser ještě 
v rámci svého programu každý vý-
palek označí QR či DNC kódem, kte-
rý je načten čtečkou a v okamžiku 
zaskladnění se v ERP systému ob-
jeví informace o daném dílu včetně 
konkrétní pozice na skladě.

„Podle mě náš laser do puntíku na-
plňuje definici Průmyslu 4.0. Díky 
velké míře automatizace se mohou 
lidé věnovat práci, v níž mohou 
lépe využít svůj potenciál. Tato di-
gitalizace výroby šetří lidem i firmě 
čas a peníze.“ Podle Michala Bakajsy 
se proces přechodu k Průmyslu 4.0 
v mnoha oblastech výroby ještě vy-
víjí a ani ve Ventosu se ještě nemů-
že srovnávat s automatizací třeba 
v automobilkách. „Firmy se obecně 
snaží a budou dále snažit nahradit 
fyzicky náročnou a monotónní 
práci automatizací a lidské zdroje 
využívat na  práci kvalifikovanou, 
kreativnější.“

Programování laseru Trumpf 
probíhá přímo na dvou ovládacích 
obrazovkách, které jsou umístěny 
na  bocích, přičemž jednou obslu-
ha programuje podavač, druhou 
pak samotné pálení. Kvalifikovaný 
operátor by měl obsluhu zvládnout 
bez potíží.

„V tuto chvíli je programování 
už vyloženě standardní znalostí 
operátorů, ať už se jedná o laser, 
soustruh či frézu. Naopak se setká-
váme s tím, že zejména mladí operá-
toři už neumějí pracovat se staršími 

stroji. Neznají fígle starých mistrů, 
kteří pracovali intuitivně a měli vše 
v rukách,“ zamýšlí se dále Michal 
Bakajsa a dotýká se tak faktu, že svět 
IT a průmyslu se propojuje. „I když 
část IT segmentu samozřejmě zů-
stává samostatná, i dělnické profese 

se s překotnějším vývojem techno-
logií s IT světem střetávají. Člověk, 
který nemá znalosti a zkušenosti 
z CNC strojů, programováním a ob-
sluhou takových strojů, prakticky 
nemá šanci se v oboru chytit.“ 

Kvalita technicKy vzdělaných 
absolventů je vysoKá

S touto proměnou mnoha pra-
covních pozic v průmyslu souvisí 

i to, zda je vůbec české školství 
schopné generovat technicky 
vzdělané absolventy, kteří jsou 
pro  práci s moderními techno-
logiemi dobře vybaveni. Michal 
Bakajsa se domnívá, že kvalifikace 
absolventů se jednoznačně zlepšu-

je a jejich kompetenční výbava je 
na dobré úrovni.

„Nutno ale dodat, že nejsou vy-
bavení proto, že by náš školský 
systém tak perfektně fungoval, ale 
proto, že je v něm zapojen soukro-
mý sektor. Prakticky všichni stu-
denti průmyslových středních škol 
a technických učebních oborů mají 
praxe ve firmách, a mají tak náskok 
před školstvím samotným.“

Navíc tento náskok je podle něj 
povzbuzován tím, že firmám ne- 
ustále chybí kvalifikovaná pracov-
ní síla, na což reagují i vytvářením 
vlastních středních škol či učilišť, 
které se zaměřují přímo na  jejich 
potřeby. Vzniká tak do  jisté míry 
paralelní školství. Ve  státním škol-
ství je proto třeba urychleně oteví-
rat nové obory, které průmysl po-
třebuje, a také je třeba zatraktivnit 
technické obory a přilákat ke studiu 
více dětí. 

To, že je na trhu kontinuální nedo-
statek kvalifikované pracovní síly, 
je podle Bakajsy dáno tím, že ře-
mesla a technické obory byly dlou-
hé roky dehonestovány, a proto se 
na  ně dětí hlásilo málo. „Není to 
ani tak dávno, vzpomeňte si na to, 
jak nikdo nechtěl pracovat ruka-
ma a pověst učebních oborů byla 
mizerná. Nyní se trend už naštěstí 
otáčí a prestiž řemesel i průmyslo-
vých škol stoupá. Je to dáno i tím, 
že kvůli nedostatku pracovní síly 
ve výrobě výrazně stoupají mzdy.“ 
Zaměstnavatelé tak mladým lidem 
dávají najevo, že už v žádném pří-
padě nejde o podřadné práce, ale 
o pozice, v nichž je vysoká kvalita 
pracovníků dobře oceněna. 

Kristina Kadlas Blümelová
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Panasonic — více než sto let vývoje
Je tomu již více než sto let, co Kónosuke Macušita založil společnost Panasonic 
(7. března 1918). Nejdříve zdokonalil zásuvku a pak následovala dvojitá objímka, 
která umožnila napájet světla a další spotřebiče z jediného zdroje. V dnešní době 
se jeho prvotní vynálezy mohou zdát malé, ale tyto produkty významně přispěly 
ke komfortu tehdejšího života.

Macušitova vize, jak elektronické 
spotřebiče mohou zlepšit život spo-
třebitelů, se ukázala být správná. 
Během uplynulých let se Panasonic 
posunul na pozici jednoho z před-
ních světových výrobců elektro-
niky. Má za  sebou stovky patentů, 
úspěšných produktů a mnoho ob-
lastí si bez značky Panasonic ani 
nedokážeme představit.

CXC — k zákazníkovi blíž
Společnost Panasonic soustavně 
rozšiřuje své aktivity v  Evropě 
a snaží se být zákazníkovi blíž. 
Vede ji k tomu jednoduché pravi-

dlo: „Naslouchej potřebám svých 
zákazníků“. Úzká spolupráce, 
setkávání na  odborných seminá-
řích, účast na veletrzích a otevře-
ných firemních dnech dává mož-

nost výměny názorů napříč všemi 
obory.

Osobní setkání bylo v  posled-
ních dvou letech velmi výrazně 
omezeno vzhledem ke  známým 

„covidovým“ okolnostem, proto 
Panasonic přistoupil k rozsáhlé in-
vestici ve snaze přiblížit informa-
ce cílovému zákazníkovi. V rámci 
areálu Panasonic v Mnichově 
otevřel Centrum technologií 
(CXC — Customer Experience 
Center). Komplex budov o veli-
kost 6 000 m2 nabízí pro zákazní-
ky, obchodní partnery, vývojáře, 
start-upy a univerzity otevřenou 
platformu pro  získávání a výmě-
nu informací. V  době restrikcí 
bylo místo dostupné jen vir- 
tuálně, dnes se však brány CXC 
denně otevírají odborné i široké 
veřejnosti.

V  ústřední části prezentace 
a ve  speciálně orientovaných 
funkčních místnostech předsta-
vuje společnost Panasonic svou 
komplexní škálu elektromechanic-
kých komponent, automatizačních 
systémů, pohonů a průmyslových 
robotů. Kromě toho jsou zde k dis-
pozici stroje pro  výrobu elektroni-
ky a technologie pro  maloobchod, 
veřejné prostory, elektronickou 
mobilitu a inteligentní život. CXC 
je svět moderních technologií, dia-
logová platforma a ideální místo 
pro  konání tematických setkání, 
seminářů a školení. Výstavní pro-
gram je průběžně aktualizován a je 
navržen tak, aby zdůraznil rostoucí 
význam společnosti Panasonic jako 
silného prostředníka pro high-tech 
řešení v oblasti mobility, obchodu 
a bydlení.

PodPora inovativníCh 
Projektů
Panasonic má vlastní vývoj 
na mnoha místech po celém světě. 
Centrem je samozřejmě Japonsko, 
ale akademické projekty jsou za-
střešeny význačnými americkými 
a evropskými univerzitami. Jedním 
z  mnoha je projekt pro  udržitelné 
zemědělství v Curychu. Panasonic 
podporuje vývoj autonomního vo-
zidla jako alternativu pro  mecha-
nickou kontrolu plevele. Jeho po-
užití by mělo směřovat ke  snížení 
používání herbicidů a tím k udrži-
telnějšímu způsobu hospodaření.

To je jen malá ukázka toho, ja-
kým způsobem Panasonic pod-
poruje projekty, které v  dlouho-

Více se o curyšském projektu 
pro udržitelné zemědělství dozví-

te z krátkého videa zde:

Na detail o vývoji samořiditel-
ného vozidla, v tomto případě se 

zaměřením na provoz ve špatných 
povětrnostních podmínkách, se 

můžete podívat zde:

Nové nápady, inovativní řešení a cíl zvýšit udržitelnost 
— tyto tři pilíře jsou základními hodnotami společnosti

Panasonic podporuje vývoj autonomního vozidla jako alternativu pro mechanickou kontrolu plevele

Vývoj samořiditelného vozidla se zaměřením na provoz ve špatných povětrnostních podmínkách

KoMerčNí PrezeNtace
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dobém horizontu vývoje našeho 
životního prostředí dávají smysl. 
Panasonic má v  automobilovém 
průmyslu bohaté zkušenosti mimo 
jiné v  úzké spolupráci při  výro-
bě elektromobilů a samozřejmě 
vidí budoucnost i v  autonomních 
vozidlech. 

vývoj součástek, elektroniky, 
přístrojů, aplikací
Nespornou výhodnou globální 
společnosti je dovednost sklou-
bit nejlepší mozky z  celého světa 
a efektivně je využít pro vývoj nebo 
modifikaci produktů a projektů jak 
globálních, tak také s  regionálním 
zaměřením. Platí jednoduché pra-
vidlo: „Pro projekt se používají pri-
márně vlastní zdroje.“

Pokud je potřeba vyřešit nějakou 
aplikaci, lze díky sdílení informací 
nahlédnout do  interní databáze 
a zjistit, jakým způsobem stejnou 
či podobnou aplikaci vyřešili jin-
de. Použít existující produkt či ře-
šení je většinou nejekonomičtější 
variantou. Vždy platí, že projekt je 
nejlépe vyřešit použitím produktů 
vlastní výroby.

Abych to uvedl na příkladu např. 
televize, pak první, co vývojář 
zkontroluje, je nabídka vlastních 
modulů Panasonic — elektronic-
kých desek s přesně danou specifi-
kací funkčnosti. Podobně to udělá 
vývojář takovýchto modulů v úpl-
ně jiné části světa. Než začne hle-
dat u konkurence, nejdříve zjistí, 
zda potřebné součástky (rezistory, 
kondenzátory, integrované obvo-
dy, diody, relé atd.) jsou k dispozici 
z výroby Panasonic. To přináší kro-
mě ušetření nákladů i obrovskou 
testovací základnu. 

Ponechám-li zde nadále příklad 
s výrobou televizí, pak na deskách 
plošných spojů najdeme relé, kon-
denzátory, cívky a další součástky 
Panasonic. Výrobní linku řídí PLC 
stejné značky a stejné logo je také 
na dotykovém operátorském pane-
lu, kterým obsluha spouští linku. 
Servopohony Panasonic pohybují 
výrobním pásem a bezpečnostní 
závěsy poskytují dostatečné bez-
pečí všem pracovníkům továrny. 
Nechtěný statický náboj eliminují 
ionizátory a každá finálně osazená 
deska je pro jednoznačnou identifi-

kaci popsána systémem laserového 
popisování.

Roboty Panasonic svařují kovové 
konstrukce, zatímco laserový 3D 
skener hlídá, aby se obsluha ne-
dostala do  kolize s  rukou robotu. 
Autonomní vozíky (AGV) v přesně 
definovaný čas přivážejí díly a od-
vážejí hotové produkty. 

vlastní továrny
Posledních 104 let bylo dobou 
neustálého vývoje představující 
přicházení s novými nápady, řeše-
ními i praktickými přístroji, které 
zjednodušují každodenní život 
každého z nás. 

Již před více než sto lety vytyčil 
Kónosuke Macušita poslání a cho-
vání společnosti Panasonic přiná-
šet zákazníkovi benefit lepšího 
a pohodlnějšího života a v oblasti 
ekologie důraz na  šetrný dopad 
výroby na  životní prostředí. Jeho 
odkaz byl dokumentem Green 
Plan 2021 aktualizován a přináší 
závazek nulových emisí pro  rok 
2030 a „zápornou“ spotřebu elek-
trické energie v  roce 2050, tedy 
snížení spotřebované elektrické 

energie pod  hodnotu společností 
Panasonic vyrobenou.

Životní prostředí a udržitelnost 
patří ve  společnosti Panasonic 
ke  klíčovým faktorům při  rozho-
dování. Nespornou výhodou je, že 
Panasonic vyvíjí produkty a systé-
my a okamžitě má možnost je na-
sazovat do svých továren po celém 
světě. Lepší testovací prostředí si 
lze těžko představit.

To je příklad i využití dohledu 
nad  energiemi. Systémy inteli-
gentních elektroměrů (Eco Power 
Meters) měří emise, spotřebovanou 
i vyrobenou energii a mnoho dalších 
parametrů. Na  základě průběžného 

sledování lze lokálně, regionálně či 
celosvětově reagovat na  aktuální 
hodnoty. 

Nejen vývoj, ale i výroba jdou vždy 
s kvalitou Panasonic. Převážná část 
výrobků s  logem Panasonic je vy-
ráběna ve vlastních továrnách, kde 
je dodržování nejvyšších ekologic-
kých i bezpečnostních standardů 
samozřejmostí.

industry.panasonic.eu/cs

V areálu Panasonic v Mnichově nabízí nové  Centrum technologií (CXC— Customer Experience Center)  na ploše 6 000 m2 moderní otevřenou platformu pro získávání 
a výměnu informací 

Cesta k úsporám vede přes detailní měření spotřebované i vyrobené elektrické energie

Laserový popisovací systém pro kovy 
i plasty s velikosti znaku pouhých 
0,15 mm × 0,15 mm

koMErční PrEzEntaCE
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Dny rozváděčů jsou sečteny — 
představujeme vám Vario-X
Společnost Murrelektronik rozšiřuje své produktové portfolio a představuje 
inovativní novinku — Vario-X. Jedná se o první automatizační platformu, která 
přináší senzory a akční členy do terénu bez rozváděčů a decentralizovaně. Navíc 
díky digitálnímu dvojčeti šetříte nejen náklady, ale také čas při plánování, instalaci, 
provozu a servisu.

Neustále narůstající tempo digita-
lizace, kratší vývojové cykly, vyšší 
požadavky zákazníků a rostoucí ne-
dostatek kvalifikovaných pracovní-
ků — svět automatizace se mění 
závratnou rychlostí. Společnost 
Murrelektronik má na všechny tyto 
požadavky odpověď a představuje 
Vario-X, modulární a vysoce flexi-
bilní automatizační platformu, 
s níž lze poprvé realizovat všechny 
automatizační funkce zcela decent-
ralizovaně, tj. bez stavby rozváděče.

Vario-X přináší senzory a akční členy 
do přímého prostředí stroje a zajišťuje 
spolehlivou správu napájení, signá-
lů a dat při bezproblémové integraci 
decentralizovaných servopohonů. 
Srdcem systému jsou robustní, vodo-
těsné a prachotěsné moduly s krytím 
IP 67, které obsahují napájecí zdroj, 
řídicí jednotku, vypínače, bezpeč-
nostní techniku a moduly IO. Moduly 
lze jednoduše zacvaknout vedle sebe 
do  neméně robustní základní desky 
s integrovanými montážními profily. 

Celou stanici tak lze snadno při-
pevnit ke  všem běžným profilo-
vým systémům bez další ochrany, 
v extrémních případech konstruk-
ce udrží i stojícího člověka.

Řídicí jednotka Vario-X, vybavená 
vícejádrovým procesorem, splňuje 
všechny požadavky a lze ji integro-
vat jako otevřenou řídicí platformu 
do  všech nadřazených sítí na  bázi 
Industrial Ethernet.

automatizace 100% 
bez rozváděče = o 40 % 
rychlejší instalace

Instalace a zapojení senzorů 
a akčních členů se provádí podle 
principu plug & play s předem 
namontovanými konektory M12 
a MQ15 bez chyb a v co nejkratším 
možném čase. Drahé konektory 
M23 již nejsou potřeba. Tím také 
odpadají časově náročné, a tudíž 
drahé instalační práce na rozvádě-

či, jako je odizolování, nastavení 
koncovek vodičů a jejich připojení.

Pokud jedna stanice na  řízení 
celého stroje nestačí, lze ve  stroji 
decentrálně umístit stanice další 
(například pro  přídavné napájení) 

a bez problémů je vzájemně pro-
pojit. Jednotlivé moduly IO lze 
také instalovat v blízkosti snímačů/
akčních členů bez zadní desky, aby 
bylo možné sbírat signály přímo 
tam. Tím se zkracuje potřeba pří-
davných zařízení stroje a výrazně 
se zjednodušuje kabeláž.  

„Vario-X nabízí stoprocentně de-
centralizovanou automatizaci bez 
rozváděčů,“ říká Olaf Prein, vedoucí 
Global Business Unit Automation 
ve  společnosti Murrelektronik. 
„Naše automatizační platforma za-
jišťuje modulární a transparentní 
procesy, vyšší přidanou hodno-
tu ve  všech oblastech podniku, 
a tím i vyšší ekonomickou efektivi-
tu a konkurenceschopnost v oblas-
ti stavby strojů a zařízení. Jen díky 
univerzálnímu konceptu instalace 
zkracuje Vario-X instalaci stroje při-
bližně o 40 %.“

zavřete vzduch
Vario-X je hnací silou důsledné 

elektrifikace výrobních procesů 
a poskytuje tak i pneumatickému 
průmyslu výrazně efektivnější 

alter nativu. Při  účinnosti pouhých 
10—20 % se kvůli nesčetným ne-
těsnostem v systému a neúčinným 
pohonům vyplýtvá příliš mnoho 
energie na  tlakování vzduchu jako 
nosiče energie. Nahrazení pneu-

matiky elektřinou, například v pří-
padě upínacích jednotek v prove-
dení body in white, přináší všem 
zúčastněným jen výhody:

Podnikatel může omezit neefek-
tivní, špatně ovladatelnou a rela-
tivně drahou pneumatiku ve svých 
dílnách. Plánovač výroby se může 
soustředit na  jeden zdroj energie, 
a to elektřinu. Zaměstnanci mohou 
konečně pracovat ve  výrazně tiš-
ším pracovním prostředí. V nepo-
slední řadě z náhrady profituje také 
životní prostředí.

digitální dvojče 
pro plánování, instalaci, 
provoz a servis

Vario-X však nejsou jen základní 
desky, ovládací prvky, kabely a další 
hardware. Systém automatizovaný 
pomocí Vario-X má od samého po-
čátku digitální dvojče — pohyblivý 
obraz skutečného systému v pomě-
ru 1 : 1, který obsahuje všechny funk-
ce a parametry pozdějšího systému 
— a to vytvořený již ve fázi projektu, 
tedy ještě před objednáním nebo 
montáží první mechanické součásti.

Za tímto účelem společnost 
Murrelektronik kinematizuje kon-
strukční soubory strojů a systémů 
ve speciálním softwaru, ve kterém 
lze následně simulovat pozdější po-
hyby a procesy. V digitálním dvoj-
četi běží stejný řídicí program jako 
později na  skutečném stroji. A to 
není všechno.

Digitální závod lze „umístit“ pří-
mo do  pozdější výrobní haly pro-
střednictvím rozšířené reality (AR) 
na mobilním telefonu nebo tabletu, 
takže všechny pohybové sekvence 
lze předem virtuálně zobrazit.

„To vše mnohonásobně zkracuje 
dobu montáže a uvedení do provo-
zu, protože mnoho problémů, které 
se zpravidla při montáži objevují, se 
zde vůbec nevyskytne,“ shrnuje vý-
hody digitálního dvojčete O. Prein.

Kromě toho mohou montéři po-
užívat digitální dvojče jako „3D 
plán“, například prostřednictvím 
aplikace rozšířené reality nebo brý-
lí pro virtu ální realitu. K pochopení 
tak obvykle dochází mnohem rych-
leji než u plánu nakresleného ve 2D.

„S Vario-X poskytujeme odpověď 
na naléhavé otázky a výzvy v oblas-
ti automatizační techniky, pokud 
jde o plánování výroby, zařízení 
a instalací,“ uzavírá Prein. „Vario-X 
pomáhá vyhnout se plánování za-
loženému na »tajnůstkářství« mezi 
jednotlivými odděleními a rozbít 
statické plánovací procesy. Toto dů-
sledné zaměření na potřeby zákaz-
níků spolu s agilními vývojovými 
procesy rozhodujícím způsobem 
přispělo ke vzniku Vario-X.“

www.murrelektronik.cz

Přijďte nás navštívit! 
Hala v, stánek č. 4.04

Vario-X je modulární a vysoce flexibilní automatizační platforma, s níž lze poprvé 
realizovat všechny automatizační funkce zcela decentralizovaně, tj. bez rozváděče
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Chytré displeje proměňují používání 
vozidla
Jízda autem se mění. Moderní vozidla nám totiž nabízejí mnohem 
víc než jen přesun z bodu A do bodu B. Trend digitalizace se promítl 
také do výroby automobilů a klíčovým prvkem moderního auta se 
stávají čím dál větší a „chytřejší“ obrazovky, díky nimž můžeme vůz 
lépe ovládat. Kam až se dá ale tento uživatelský zážitek posunout? 
Co takhle 3D displej přes celou šířku palubní desky?

Digitalizace kokpitu je jedním 
z hlavních témat, kterým se věnují 
konstruktéři v závodě Continental 
v Brandýse nad  Labem. Pro  světo
vé automobilky tu vyrábějí multi
mediální systémy a jejich přední 
displeje, palubní přístroje, ovládací 
panely klimatizací, bezpečnostní 
eCall systémy, autorádia nebo řídicí 
jednotky palivových systémů.

Tlačítko pro každou funkci už dnes 
naštěstí nepotřebujete. S dnešní šíří 
jejich palety by se do interiéru vozi
dla možná ani nevešly. Displej v autě 
však všechny tyto funkce nejen 
sjednotil na jedno místo, ale umož
nil také nástup mnoha nových.

„Současné displeje nabízejí řidi
či širokou škálu možností od  sle
dování navigace přes přehrávání 
hudby po  spárování s mobilním 
telefonem k využití nejrůznějších 
aplikací. V Continentalu vyvíjíme 
nové technologie, které dokážou 
ovládaní displeje v autě ještě více 
zjednodušit a zintenzivnit požitek 
z řízení,“ říká Tomáš Vondrák, ředi
tel brandýského závodu. 

V  Brandýse jde Continental ruku 
v ruce s nejnovějšími trendy a už loni 
uvedli do sériové výroby displej po
krývající více než polovinu předního 

kokpitu. Na globální úrovni násled
ně Continental plánuje vyrábět dis
pleje přes celou palubní desku (tzv. 
pillar to pillar) od roku 2024. Funkce 
multitaskingu umožní spolujezdci 
na své půlce koukat na film, zatímco 
řidič se nerušeně věnuje jízdě.

Displeje mají antireflexní vrstvu, 
kterou zajišťují unikátní technolo
gie optical bonding a hybrid bonding. 
Díky nim nebudou odrážet svět
lo, které by mohlo řidiče při  jízdě 
oslňovat. 

Pomáhají také tlačítka, která ne
jsou vidět. Senzory rozpoznají při
bližující se prst a zobrazí příslušné 
symboly, které uživateli navodí 
pocit drobných výstupků z obrazu. 
Poté změří tlak vynaložený při do

tyku, aby nedošlo k náhodné akti
vaci nějaké funkce. Po  oddálení 
ruky displej zhasne a vrátí se do pů
vodního režimu. 

V budoucnosti dostanou řidiči 
k dispozici i hlasovou asistent
ku Alexa od  Amazonu. Virtuální 
pomocník založený na  umělé in
teligenci umožní snazší ovládaní 
vozidla. Postačí vyslovit požada
vek a najde cestu domů, pustí ob
líbenou hudbu, přečte zprávy nebo 
pomůže i nakoupit. 

Tolik funkcí však potřebuje spo
lehlivé centrální řízení, proto spo
lečnost Continental AG jako první 
dodavatel automobilových dílů 
zavedla do výroby vysoce výkonné 
počítače pro  vozy světových zna

ček. Centralizované vysokorych
lostní a výkonné počítače HPC (high 
performance computer) jsou přelo
movou technologickou změnou. 
Propojují funkce napříč doménami, 
zvyšují bezpečnost prakticky všech 
prvků na  vozidle, snižují náklady 
na servis, ale také posouvají schop
nosti vozu na nové úrovně, protože 
výrobcům umožňují řešit problémy 
a doplňovat nové softwarové funkce 
v průběhu životnosti automobilu. 

Závod Continental v Brandýse 
nad  Labem loni zahájil výrobu 
těchto „centrálních mozků“ pro zá
kazníka BMW a jeho první plně 
elektrické SUV iX.

www.continental.com
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Pohyb, který splní každé přání — 
a efektivně!
I přesto, že je svět kolem nás čím dál závislejší na softwaru a virtuálním prostředí, bez 
mechaniky vyrobit nic nelze. V následujícím textu se zaměříme na elektrické pohony, 
přesněji řečeno na jejich mechanické části.

Častější změna sortimentu vede 
k  rostoucí potřebě silnější přizpů-
sobivosti a univerzality strojů a za-
řízení. Nastavení mechaniky musí 
být snadné a rychlé, proto je jedním 
z výrazných globálních trendů v au-
tomatizaci využití elektrických po-
honů, jejichž pohyb se snáze změní 
podle momentálních požadavků 
na výrobu.

Pro nejjednodušší úlohy lze vy-
užít pohony s  integrovanými mo-
tory, elektronikou a softwarem. 
Postačí dva kabely, jeden s napáje-
ním a druhý s  ovládacími signály. 
Vše se odehrává přímo na pohonu, 
nepotřebujete žádný počítač ani 
software. Kromě nastavení rych-
losti a síly lze využívat také polo-
hování prostřednictvím komuni-
kace IO-Link, která je standardně 
obsažena v komunikačním kabelu. 
Na  obr.  1 je názorný přehled řady 
s  označením Simplified Motion 

Series. Jedná se o  přímočaré 
i otočné pohony obvykle menších 
velikostí.

Správný výběr mechaniky roz-
hoduje o  celkové efektivitě úlohy, 
vhodné velikosti motorů, ovladačů 
a také životnosti a spotřebě energie. 
Malá chyba na  začátku má velký 
vliv na výsledek. A na začátku je již 
zmíněná mechanika.

nejprve poněkud  
obecné rozdělení

Druh pohonu
Přímočaré pohony mohou obsa-

hovat ozubený řemen nebo vře-
teno. Volba závisí na  požadované 
rychlosti a zatížení. Pohony s  ře-
menem dovolují rychlejší pohyby 
na  velké vzdálenosti (až  5  m/s se 
standardním zdvihem do  8,5  m), 
avšak s  poněkud menší přesností 
(řádově několik setin mm).

Druh vedení
Pomineme-li rozdělení na  vedení 

valivé či kluzné (kluzné se používá 
jen zřídka), je důležité, zda je umís-
těno vně s výhodou malé vzdálenos-
ti od působiště zátěže, nebo uvnitř, 
protože potřebujeme vedení a po-
hon chránit před vnějšími vlivy nebo 
naopak bránit unikání částeček ven. 
Ochrana se často doplňuje malým 
přetlakem či podtlakem uvnitř.

Uspořádání pohybu
Portálový nebo letmý princip po-

hybu přináší možnost výhodné vol-
by. Tam, kde jde například o  zásah 
pod lis, letmé pohony snadno uvol-
ňují pracovní prostor; hodí se také 
pro koncové pohyby (osa Z) při mani-
pulaci. Portál je naproti tomu výhod-
ný pro dlouhé zdvihy či jako součást 
základních pohybů manipulátorů.

Samostatnou kapitolou jsou po-
hony otočné.

příklady nejvíce  
používaných řad

Ve skupině malých velikostí jsou 
hlavními pohony ELGC (portálo-
vé), EGSC (letmé) a ELGR (jedno-
duché vedení na  tyčích, zdvih až 
1 500 mm), EPCE (pro rychlé pohy-
by, např. třídění), ERMO (otočné); 
obr. 1.

Pro střední až velké zatížení slou-
ží pohony EGC s vnějším vedením 
(obr.  2), standardním zdvihem až 
8  500  mm, ELGA s  vnitřním chrá-
něným vedením (obr.  3) a ELCC 
(letmé se zdvihem až 2  000 mm, 
obr. 4).

Pro velké zátěže se s  výhodou 
používá dvojitého vedení pohonů 
EGC-HD.

Kromě základních principů jsou 
k  dispozici i neobvyklé druhy po-
honů a praktické kombinace po-
hybů. Elektrické válce se snadno 
upevňují, jsou skvěle utěsněny 
a odolávají vnějšímu prostředí, řada 
ESBF zvládne síly až do 100 000 N 
(obr. 5).

Otáčení a posuv na  minimálním 
prostoru dokáže například EHMB 
(obr. 6), otáčení a úchop zase EHMD.

Obr. 1: Přehled malých pohonů (zde vybavených integrovanými motory a ovladači řady Simplified Motion Series)

kOMerční Prezentace



17

Pr
ům

ys
lo

vá
 a

ut
om

at
iz

ac
e a

 r
ob

ot
iz

ac
e

elektrické pohony

www.techtydenik.cz

Za zmínku stojí i případná další 
výbava. Údaje z  externího odmě-
řování lze porovnávat s  hodnota-
mi z  motoru a v  případě poruchy 
bezpečně zastavit mechanickou 
brzdou, která se nekompromisně 
zachytí na  kolejnici vedení, jako 
bezpečnostní tak mohou být po-
užity i pohony s řemenem (obr. 1). 
Některé katalogové výrobky jsou 
kompletními manipulátory pro nej-
vyšší frekvence pohybů, jmenovitě 
tzv. H-portály, jejichž motory a ka-
bely jsou stacionární a pohybuje se 
jen nejnutnější mechanika, nebo 
konstrukce s paralelní kinematikou 
pod názvem Tripod EXPT (obr. 7).

Většinu jednotlivých výrobků 
lze kombinovat do  podoby kom-
pletních manipulátorů, pomůc-
kou k  jejich sestavení je software 
na internetových stránkách Festo. 
Během několika minut si sami 
navrhnete manipulátor přesně 
v souladu se svými požadavky, a to 
včetně individuální dokumentace, 
modelu pro  CAD, kusovníku po- 
užitých dílů a s jistotou a zárukou 
správné velikosti, výkonu a nos-
nosti. Stačí jen zadat ono pověstné 
přání z úvodu článku, které chcete 
splnit. Úspora nákladů a pracnos-
ti je významná, snadno využijete 
mnohaletých zkušeností a zna-
lostí manipulace, které jsou v  ná-
vrhu ukryty. Pohyb je totiž naším 
řemeslem.

www.festo.cz

Obr. 2: Pohony EGC, zde s ozubeným řemenem a bezpeč-
nostním vybavením, doplňkové odměřování a zdvojená 
mechanická brzda slouží až do bezpečnostní úrovně 
vlastností PL e

Obr. 4: Letmé pohony ELCC se zdvihem až 2 000 mm, na ob-
rázku je v řezu znázorněno uspořádání stacionární hnací části

Obr. 5: Elektrické válce ESBF, odolné nepříznivým podmín-
kám; síla až 100 kN

Obr. 6: Pohony EHMB libovolně kombinují otáčení a posuv 
(elektricky nebo pneumaticky)

Obr. 3: Pohony ELGA, zde s ozubeným řemenem, pro rychlé 
a tiché pohyby; vedení uvnitř je chráněno vzhledem k okolí

Obr. 7: Robustní manipulátory Tripod pro rychlostní manipulaci

kOMERčNí PREzENTACE
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Výkonné, přesné a všestranné 
elektrické pohony SMC 
Obor elektrických pohonů SMC prochází neustálým rozvojem doprovázeným 
zaváděním a rozšiřováním řad, konstrukčních řešení a nových nástrojů pro návrh 
inovativních řešení. 

Každý konstrukční návrh vždy za-
číná myšlenkou, jak celý funkční 
proces stroje optimálně zrealizo-
vat nejen po stránce mechanické, 
ale také po  stránce řídicího algo-
ritmu, zahrnujícího zpětné vaz-
by z  periférií a diagnostická data. 
Právě ve  chvíli návrhu a sestavo-
vání stroje je dobré mít k dispozici 
partnera, který díky svému široké-
mu portfoliu, dostupným on-line 
nástrojům a kvalitní technické 
podpoře dovede projekt do úspěš-
ného funkčního řešení v  rámci 
předpokládaného časového har-
monogramu. SMC má všechny 
tyto atributy a společně s  nejširší 
nabídkou elektrických pohonů 
na  našem trhu v  malé a částečně 
střední výkonové třídě nabízí řeše-
ní pro každou aplikaci.

pohon s tuhým lineárním 
vedením lekFs

Při návrhu manipulátoru bývá 
problematické rozhodnutí, zda 
k lineární ose použít externí vede-
ní, pokud momentová působení 
na  jezdec nebo pístnici pohonu 
překračují maximální dovolenou 
mez, nebo elektrickou osu, která je 
již tímto vedením osazena. Velmi 
často bývá rozhodujícím faktorem 
prostor, kdy si nemůžeme externí 
vedení dovolit použít, a tak spolé-

háme na možnosti dané výrobcem 
elektrických pohonů. Hledáme tak 
prostorově kompaktní a nenáročné 
řešení, které by ovšem splňovalo 
všechny dynamické nároky na da-
nou aplikaci.

Možným řešením by mohl být 
inovativní pohon řady LEKFS 
společnosti SMC nabízející dvoji-
té lineární vedení v  rámci prosto-
rově úsporného tělesa řady LEF. 
Vhodný je především při  použití 
v ose Y pro manipulátory veškeré-
ho typu a funkčnosti. Osa v rámci 
svých konstrukčních parametrů 
nevyžaduje přítomnost externího 
lineárního vedení ani v  aplikaci 
manipulátoru X-Y-Z (nemusíme 
tedy realizovat prostorově ná-
ročnější tzv. H-manipulátor, viz 
obr. 2).

Rozdíl v  konstrukci stávajícího 
pohonu LEFS se základním lineár-
ním vedením a pohonu LEKFS je 
zobrazen na  obr. 1. Změna dokáže 
navýšit odolnost jezdce vůči mo-
mentovému namáhání až o 61 % 
a vychýlení jezdce je redukováno 
až o 50 %. Opakovatelná přesnost 
polohy jezdce tak může dosahovat 
až ±0,01 mm.

Pohon LEKFS je vyráběn ve třech 
velikostech, tedy ve třech výkono-
vých řadách 25, 32 a 40 a je vybaven 
krokovým motorem s  absolutním 

odměřovacím systémem. Enkodér 
poskytuje informaci o aktuální 
poloze pohonu nejen v rámci jeho 
provozu (po prvotní referenci), ale 
i po  odpojení napájení. Tato infor-
mace je s  pomocí snímací elektro-
niky motoru přenášena do operační 
paměti kontroléru JXC* a po  opě-
tovném zapnutí tedy není třeba 
pohon znovu referovat do výchozí 
polohy. Zkracuje se tak doba inicia-
lizace pohonu a tím i celého stroje.

K  pohonu řady LEKFS je možné 
připojit celé portfolio ovladačů 
(v katalozích SMC označovaných 
jako drivery) určených pro pohony 
s krokovým motorem SMC. V mož-
nostech je řízení pomocí digitálních 
I/O signálů z  PLC, kde lze učenou 
kombinací šesti signálů realizovat 
pohybovou operaci uloženou per-
manentně v tabulce ovladače.

Pokud je potřeba řídit pohyb elek-
trické osy v reálném čase a zároveň 
měnit pohybové atributy, řešit 
plnou diagnostiku a dostávat ak- 
tuální informace o poloze a provozu 
elektrické osy, jsou vhodnější spíše 

kontroléry komunikující po někte-
ré ze  standardních průmyslových 
sběrnic (viz obr 2).

pracovití siláci leFs*F a leFs*G
Dalším rozšířením portfolia 

lineárních pohonů s  krokovým 
motorem společnosti SMC jsou 
řady LEFS*F a LEFS*G umožňu-
jící zvýšení výkonu pohonu pro-
střednictvím nových ovladačů 
JXC*H. Rozdílem mezi oběma po-
hony je použití inkrementálního 
(LEFS*F) a absolutního odměřo-
vacího systému (LEFS*G), což je 
dáno využitím krokových motorů 
s enkodérem pro  konkrétní verzi 
pohonu. 

Rozdíl je také ve  výkonnosti 
motorů: LEFS*F zvyšuje maxi-
mální rychlost pohonu oproti 
stávající řadě LEFS až o 25 % (až 
1 500 mm/s) a zrychlení až o 327 % 
(až 9  800  mm/s2), což celkový čas 
cyklu zkracuje až o 33  %. Oproti 
tomu verze LEFS*G umožňuje 
navýšit zrychlení až o 334  % (až 
10  000  mm/s2) při  shodném, tedy 
25% navýšení rychlosti pohybu vo-
zíku, čímž lze na  pracovním cyklu 
ušetřit až 39 % času.

Kompatibilními drivery pro uve-
dené pohony LEFS*F a LEFS*G jsou 

Obr. 1: Rozdíl v konstrukci pohonů LEKFS a LEFS

Obr. 2: Ovladače pro pohony s krokovými motory a některé z typických aplikací 
pohonů LEKFS a LESYH

LEKFS

LEFS

JXCM1 JXC91 JXCE1 JXCD1 JXCP1 JXCL1 JXC51/61
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řady JXC*H pro řízení prostřednic-
tvím I/O digitálních signálů nebo 
sběrnicových systémů Ethernet/IP, 
EtherCAT a PROFINET (RT). K uve-
deným driverům SMC poskytuje 
samozřejmě kompletní podporu, 
včetně konfiguračních GSD nebo 
XML souborů pro HW konfiguraci 
driveru v PLC, ACT Controller SW 
pro  parametrizaci driverů v  PC, 
funkční bloky pro  jednodušší 
implementaci programového ří-
zení pohonu (dostupné prozatím 
pouze pro  TiA Portal, PROFINET) 
a poprodejní technickou podporu 
on-line nebo na  místě u zákazní-

ka v  rámci zprovoznění pohonu 
ve  stroji. Software i konfigurační 
soubory jsou samozřejmě volně 
stažitelné na stránkách SMC v ak-
tuální nebo předchozí verzi dle 
stáří zařízení nebo typu operační-
ho systému.

robustní a výkonná 
osa Z prostřednictvím 
pohonů lesyh

Osa Z  konvenčních víceosých 
manipulátorů bývá obvykle spo-
jena s nároky na vysokou mecha-
nickou přesnost a rychlý pracovní 
cyklus. Obvykle pracuje v sou-

činnosti s  nejrůznějšími efektory, 
jejichž pracovní těžiště a pohyb 
vytvářejí proměnlivé momentové 
zatížení na  mechaniku pohonů 
ve  všech osách manipulátoru. 
Především ve  vysunutém stavu 
lineár ního pohonu osy Z je tak nut-
né počítat s dopady na maximální 
dynamiku celého manipulátoru. 
Ohled se musí brát také na hmot-
nosti samotného pohonu a efek-
toru (např. systém přísavek nebo 
úchopné hlavice).

Výsledkem návrhu je pak kom-
promis mezi časem pracovního 
cyklu a maximální hmotností i veli-
kostí přenášeného břemene. Aby 
nebylo při návrhu nutné příliš ustu-
povat z požadavků, vytvořilo SMC 
řadu kompaktních šroubových ak-
tuátorů LES. Ty jsou tvořeny tuhým 
lineárním vedením a masivním 
tělesem, za  které je pohon možné 
téměř libovolně připevnit k ose Y 
nebo do pevné konstrukce. Pohon 
tak dokáže sám odolávat momen-
tovým zátěžím a setrvačnostem, 
které by byly standardně kompen-
zovány externím vedením, na  něž 
nemusí být v  rámci manipulátoru 
prostor.

Sama řada LES není v rámci port-
folia SMC novinkou. Řada je nyní 
doplněna o variantu s absolutním 
odměřovacím systémem pro  kro-
kové motory a variantu pohonu 

s  AC servomotorem pod  jednot-
ným označením LESYH. Pohony 
s  krokovým motorem mohou být 
řízeny pomocí kontrolérů JXC*, 
pohony s  AC servomotorem po-
mocí LECSN2 ve variantě pulzního, 
tabul kového (I/O) nebo sběrnicové-
ho řízení.

Nabízí se tak možnost výběru 
nejenom konvenčního výkonu 
pohonů LES v rámci portfolia s kro-
kovými motory, ale také výkon-
nější verze s  AC servomotorem 
pro  aplikace s  vyšší dynamikou — 
tedy rychlejšími pracovními cykly 
a vyšší zátěží. LECSN2 navíc při-
náší možnost využití absolutního 
odměřovacího systému bez nut-
nosti reference po každém vypnutí 
pohonu. Kruhová drážka v  profilu 
tělesa pohonu umožňuje přímou 
montáž snímačů polohy, přede-
vším pokud je vyžadována referen-
ce a bezpečné vymezení zdvihu po-
honu koncovými snímači polohy.

výběrový sW pro elektrické 
pohony smc

Pro správný výběr elektropohonů 
doporučujeme náš on-line výběro-
vý SW Model selection. Jde nejen 
o praktického průvodce portfo-
liem SMC, ale také o nejlepšího 
pomocníka při  výběru vhodného 
servomechanismu pro  konkrét-
ní aplikace. Software je dostupný 
v mnoha jazykových variacích včet-
ně češtiny. I pro uživatelské nováč-
ky bude obsluha a postupy výběru 
pouze otázkou času a intuitivního 
přístupu.

Přístupů a požadovaných výsled-
ků může být vícero, projdeme si 
tedy alespoň ty základní:

Po zadání požadovaného typu 
pohonu, vstupních parametrů 
aplikace (zdvih, čas cyklu, zatíže-
ní apod.) a zamýšleného způsobu 
řízení obdržíte specifikaci vhod-
ného pohonu včetně výstupního 
protokolu s konkrétními údaji 
o zamýšlené dynamice pohonu. 
Tento přístup je vhodný pro uživa-
tele, kterému je již portfolio SMC 
pohonů bližší a jeho snahou je si 
potvrdit domněnku o vhodnosti 
výběru zvoleného typu pohonu 
pro  daný proces. Výstupní proto-
kol tak může být i součástí projek-
tové dokumentace zamýšleného 
návrhu stroje, neboť obsahuje veš-
keré potřebné informace — včetně 
hmotnosti, objednacího kódu po-
honu a procentuálního vyjádření Obr. 4: Pohony LESYH a jejich možnosti řízení

Obr. 3: Výkonová charakteristika pohonů LEFS*F a LEFS*G při použití ovladačů 
JXC*H v porovnání se standardní řadou řízenou JXC*1

JXC9H JXCEH JXCPH JXC5H/6H
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celkové zátěže pohonu v  rámci 
pracovního cyklu (viz obr. 5).

Druhou cestou k  dosažení stej-
ného cíle, tj. vytvoření protoko-
lu o dynamice pracovního cyklu 
pohonu, může být v  první řadě 
výběr vhodného ovladače. Zde 
obvykle známe způsob, jakým 
daný pohon budeme provozo-
vat, tzn. máme určený například 
komunikační protokol, kterým 
budeme ve  stroji procesy řídit, 
nebo máme již vybraný PLC mo-
dul s  rychlými pulzními výstupy 
pro řízení pohonu metodou pulz-
-směr nebo pulz-pulz. Ostatní 
součásti specifikace se doplní ná-
sledně (tedy typ osy, požadované 
dynamické vlastnosti, orientace 
pohonu apod.).

Třetím základním způsobem, jak 
používat konfigurátor, je výpočet 
doby cyklu prostřednictvím zada-
ných parametrů aplikace bez pr-
votní volby elektrického pohonu. 
Základní parametry pohybu, jako 
jsou zdvih, rychlost, zrychlení, typ 
aplikace apod., dovedou uživatele 
až k  výstupnímu protokolu, který 
potvrdí nebo vyvrátí použitelnost 
os od společnosti SMC v rámci zvo-
leného způsobu řízení a zvolené 
aplikace.

konstrukční sady 
pro manipulátory smc — 
standardizované řady

Naším záměrem je přinášet zá-
kazníkům komfort v  rámci roz-
manitosti a všestrannosti našeho 
výrobního portfolia. Pokud tedy 
např. vytváříte základní manipu-

lační systémy postavené na  elek-
trických pohonech SMC, mohly by 
se vám hodit naše standardizované 
konstrukční sady, které lze snadno 
a rychle nasadit do automatizační-
ho procesu.

Společně tak můžeme dosáhnout 
rychlého a spolehlivého řešení 
i specifického projektu, díky čemuž 
vám odpadnou časové a finanční 
náklady spojené s přípravou a vý-
robou konstrukčních součástí ma-
nipulačního mechanismu, včetně 
elektrického a ovládacího připojení 
jednotlivých ovladačů použitých 
pohonů. Konstrukční sady jsou 

dostatečně flexibilní, aby si zákaz-
ník mohl manipulátor přizpůsobit 
na míru potřeb své aplikace.

Garantujeme kompatibilitu mo-
dulárních mezikusů s vybranými 
osami. Dále poskytujeme poraden-
ství v rámci doplnění manipulátoru 
o prvky, jako jsou úchopné hlavice 
nebo systémy vakuové techniky 
(přísavky, ejektory apod.).

Základními typy našich mani-
pulátorů jsou 2D manipuláto-
ry Y-Z a X-Y a 3D manipulátory 
X-Y-Z v provedení s lineární podpo-
rou (tzv. H-manipulátor, viz obr. 6) 
nebo bez ní.

Pro snadný výběr byl vyhotoven 
jednoduchý průvodce, ve  kterém 
si může zákazník vybrat jednotli-
vé montážní adaptéry samostat-
ně, v rámci konstrukční sady nebo 
v  rámci uceleného manipulátoru 
pro konkrétní velikost a zátěž bře-
mene. Konstrukční sada obsahuje 
montážní adaptéry pro  spojení os 
X-Y a Y-Z, popřípadě držáky energe-
tických řetězů pro osy Y a Z. Ostatní 
adaptéry jsou otázkou prostoro-
vých parametrů specifického efek-
toru nebo jiného funkčního prvku 
koncové osy manipulátoru, a je 
možné se na jejich designu domlu-
vit s  technickým oddělením SMC. 
Pokud se konstruktér rozhodne jít 
vlastní cestou, je možné aktuální 
konfiguraci manipulátoru zaslat 
jako 3D model pro další navrhova-
né úpravy.

Jako spolehlivý partner svých zá-
kazníků, zejména výrobců strojů, 
se SMC vždy zaměřuje na  posky-
tování nejlepších řešení výběrem 
vhodných komponent a odborné-
ho poradenství v rámci optima-
lizace výrobních procesů, jejichž 
nedílnou součástí jsou také časové 
a finanční náklady na výrobu a pro-
voz samotného stroje. Díky této 
myšlence SMC neustále inovuje 
a rozšiřuje produktové portfolio, 
jehož malou část jsme vám dnes 
představili.

www.smc.cz

Obr. 5: Model selection SW — výstupní protokol s dynamickými parametry pohonu

Obr. 6: Příklad návrhu H-manipulátoru SMC včetně montážních adaptérů
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Aktuální trendy v sortimentu automatizační 
techniky E-THERM v roce 2022
Společnost E-THERM, a. s., je výhradním zástupcem značek, které jsou dlouhodobě 
vyhlášeny svou vysokou kvalitou v oblasti průmyslového měření a regulace 
a automatizace.

V  oblasti bezdotykového měření 
teploty dodává E-THERM již dlouhá 
léta kvalitní britské přístroje značky 
LAND Instruments. Špičkou nabíd-
ky jsou teplotní skenery LSP pro mě-
ření teplotních profilů, typicky 
ve sklářské nebo hutní výrobě, nebo 
termovizní systémy pro  průmyslo-
vé pece NIR-Borescope. Pro aplika-
ce s  měřením v jednom bodě jsou 
v nabídce ruční pyrometry Cyclops 
a celá řada stacionárních pyrometrů 
včetně nejnovějších modelů SPOT 
(obr. 1), které jsou k dispozici i ve ver-
zi s  optickým vláknem, a jejich va- 
riant pro  speciální aplikace (napří-
klad pro výrobu hliníku).

Převodníky
V  oblasti převodníků procesních 
signálů dodává E-THERM výrobky 
švédské značky INOR, které jsou stá-
lým synonymem přesnosti a spoleh-
livosti. Osvědčené základní modely 
IPAQ-H a IPAQ-L nyní nahrazují mo-
dely IPAQ C330 a R330 (obr. 2). Tyto 
převodníky lze bez problému na-
stavovat pomocí konfigurační sady 

ICON-X  a SW ConSoft nebo pomocí 
chytrého telefonu komunikací přes 
NFC. Oba typy převodníků jsou do-
stupné i ve variantách s označením 
X určených pro prostředí s nebezpe-
čím výbuchu. 

Sortiment pak doplňují nové mo-
dely převodníků IPAQ R530 a IPAQ 
C530 pro  aplikace, kde je využita 
komunikace HART. Nahrazují tedy 
starší modely MESO. Také tyto 
nové modely jsou dostupné ve va-

riantě pro prostředí SNV ve verzích 
R530X a C530X.

I pro  jednodušší aplikace, kde se 
osvědčila řada neizolovaných pře-
vodníků APAQ, je dostupná nová 
generace ve  dvou  provedeních: 
pro odporové a pro termočlánkové 
snímače teploty APAQ C130 a R130. 
Výhodou oproti předchozí genera-
ci, nastavované pomocí pájecích 
plošek a potenciometrů, je zde 
snadné nastavení pomocí komuni-

kace NFC a aplikace INOR Connect, 
navíc nový typ umožňuje připojení 
nejen snímačů Pt100, ale i Pt1000.

Stálicí v nabídce je pak vynikající 
převodník IPAQ C/R 520 s možností 
dvojitého vstupu, SIL 2 kompatibi-
litou, HART komunikací a varian-
tou do Ex- prostředí.

regulace
Osvědčené regulátory teploty 
Eurotherm řady 2000, jejichž vý-
roba byla ukončena, jsou nahrazo-
vány v jednodušších aplikacích mo-
dely řady 3200, ve většině aplikací 
pak modely řady EPC3000.

Jednodušší model EPC3016 
s  rozměry 48 × 48 mm a až třemi 
výstupy s volitelnou komunikací 
sériovou nebo Ethernet nahrazuje 
obvykle model 2216e, ve  variantě 
s  časovým programem pak model 
2416. 

Jako náhrada typů 2408 a 2404 
slouží modely EPC3008 a EPC3004 
s až čtyřmi základními výstupy, ko-
munikací MODBUS 485 v základní 
výbavě a možností rozšíření o dru-
hý analogový vstup, komunikaci 
Ethernet a digitální IO. Vyhovují 
i pro  náročnější aplikace, včet-
ně například regulace atmosféry 
při  chemicko-tepelném zpracová-
ní. Všechny modely řady EPC3000 
mohou být vybaveny komunikací 
MODBUS TCP a variantně Ethernet/IP 
nebo BACnet pro  integraci do  mo-
derních řídicích systémů.

Pro ještě náročnější aplikace jsou 
pak určeny regulátory řady 3500, 
model 2704 nebo kombinovaný re-
gulátor a zapisovač nanodac.

www.etherm.cz

E-THERM, a. s.
Kubišova 1382/38, 182 00 Praha 8
tel. +420 266 199 711

E-THERM, a. s., vystavuje dodávané produkty v Brně 
na veletrhu Amper 2022 v hale V na stánku 1.07

Obr. 1

Obr. 2 Obr. 3
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Automatizace na míru a bez limitů
Se systémem ctrlX Automation představuje Bosch Rexroth nejotevřenější 
automatizační platformu na trhu a nabízí snížení nákladů na komponenty 
a inženýrství o 30 až 50 %.

S automatizační platformou ctrlX 
Automation posouvá Bosch Rexroth 
klasické hranice mezi řízením 
stroje, IT a internetem věcí (IoT). 
Škálovatelná platforma umožňuje 
flexibilní návrh centrálních a de-
centralizovaných automatizačních 
topologií. S operačním systémem 
Linux v reálném čase, otevřenými 
standardy, aplikační technologií 
pro programování, webovým inže-
nýrstvím a komplexním připoje-
ním IoT, snižuje ctrlX Automation 
náročnost na  inženýring o 30 až 
50 %.

Strojírenství dnes znamená vývoj 
softwaru. Bosch Rexroth splňuje 
tento požadavek trhu automatizač-
ní platformou ctrlX Automation. 
Ta zahrnuje nejnovější softwarové 
technologie pro  strojírenství, ja-
kož i všechny úkoly PLC a pohybu. 
Softwarové funkce lze kombinovat 
téměř libovolným způsobem díky 
předem připraveným, vytvoře-
ným a vytvořitelným aplikacím. 
Aplikace lze vytvářet v různých 
programovacích jazycích, jako je 

C++, skriptovacích jazycích jako 
Python nebo nových grafických 
jazycích, jako je Blockly. Tím se vý-
robcům strojů otevírají zcela nové 
obzory svobody.

Díky systému ctrlX Automation se 
uživatelé v budoucnu rozhodnou, 
zda chtějí programovat v souladu 
s normami IEC 61131, PLCopen nebo 
G-Code, či v rozšířeních vyšších, 

případně v internetových jazycích. 
To umožňuje výrobcům strojů 
nezávislost na  nedostatku kvali-
fikovaných pracovníků pro  PLC-
specialisty a proprietární systémy.

Konfigurace automatizačních 
komponent a jejich uvedení do pro-
vozu probíhá kompletně na  webu 
bez instalace softwaru. Software 
je naprogramován během něko-

lika minut po  zapnutí. Prostředí 
systému ctrlX Automation je také 
zcela virtuální, takže programo-
vání lze provádět i bez hardwaru. 
Funkcionality systému lze kdykoli 
rozšířit pomocí vlastních proces-
ních funkcí, aplikací a softwaru 
s otevřeným zdrojovým kódem. 
Ve  výsledku ctrlX Automation 
snižuje náročnost na  inženýring 
o 30 až 50 %, a tak výrazně zkracuje 
čas uvedení nových strojů na trh.

Více než 30 možností přímého 
připojení a standardů komuni-
kace nabízí maximální flexibilitu 
pro  hospodárné a nepřetržité síťo-
vání od  polní úrovně až po  cloud. 
Systém ctrlX Automation je také 
připraven na  budoucí komunikač-
ní standardy, jako jsou TSN a 5G, 
což z něj činí nejlépe propojitelný 
systém na trhu.

Systém je založen na nové gene-
raci vícejádrových procesorů, které 
poskytují dostatečný výpočetní vý-
kon pro téměř všechny úkoly auto-
matizace. Vysoce výkonný procesor 
lze integrovat do vestavěných počí-
tačů, průmyslových počítačů nebo 
přímo do pohonů. Kompletně nově 
vyvinutá sada hardwaru a softwaru 
bude důsledně pokrývat všechny 
úkoly automatizace od  jednodu-
chých řídicích aplikací po  řešení 
IoT až po  vysoce výkonné řízení 
pohybu (High Performance Motion 
Control).

Rudolf Drobílek, 
Elektrické pohony a řízení,  
Bosch Rexroth

Maximální svoboda: Automatizační platforma ctrlX Automation 
od společnosti Bosch Rexroth je otevřenou softwarovou 
architekturou s možností volby programovacího 
jazyka a aplikačních technologií
Zdroj: Bosch Rexroth AG

Díky systému ctrlX 
Automation se uživatelé 
v budoucnu rozhodnou, 
zda chtějí programovat 
v souladu s normami IEC 
61131, PLCopen nebo 
G-Code, či v rozšířeních 
vyšších, případně 
v internetových jazycích.

koMERční PREZEntACE
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Výměna prstu pouhým stisknutím tlačítka
SCHUNK rozšiřuje svůj program pro razantní výměnu uchopovacích prstů. Jejich 
výměnu lze provádět bez nářadí pomocí tlačítka. Jsou kompatibilní se všemi 
chapadly s rozhraním prstů SCHUNK PGN-plus a díky jednotným údajům o výkonu 
a zakládání je lze dovybavit již existujícími automatizovanými systémy.

Zatímco u osvědčeného rychlový-
měnného systému čelistí SCHUNK 
BSWS je potřeba šestistranný klíč, 
u nového manuálního systému 
BSWS-M stačí stisk tlačítka k mecha-
nickému uvolnění nástavbové čelisti 
a bezprostřednímu odejmutí z cha-
padla. Stejně rychle a jednoduše lze 
i nasadit novou čelist a stiskem tlačít-
ka připojit k chapadlu. Beznástrojový, 
rychlovýměnný systém čelistí zkra-
cuje přípravné časy na  minimum 
a tím zvyšuje produktivitu a flexibili-
tu celého systému. Jako další pomoc 
při montáži lze nyní využít indexač-
ní čepy, které zajistí garanci jediné 
správné polohy montáže prstů.    

Na výběr ze tří variaNt
Rychlovýměnný systém čelistí 

je (stejně jako BSWS) k dispozici 
ve třech variantách:

�� U varianty BSWS-BM (sedm stan-
dardních velikostí od 50 po 200) je 
výměnná mechanika integrována 
již do  základny, která je upevně-
na na  základní čelisti chapadla. 
Vyměňují se pouze prsty chapad-
la. U této varianty mohou být dále 
použity již stávající uchopovací 
prsty SCHUNK, které jsou vybave-
ny montážními čepy řady BSWS-A.
�� Druhou variantu BSWS-URM (šest 
velikostí od 50 po 160) lze integro-
vat jednoduše a modulárně do spe-
ciálních nástavbových čelistí. Zde 
je uzamykací mechanismus do-
dáván jako montážní sada pro pří-
mou instalaci do  prstu chapadla. 
Tím může být kompletně využita 
délka chapadla za  účelem upnutí, 
jelikož základna je vynechána.
�� Třetí varianta BSWS-ABRM (šest 
velikostí od  50 po  160) obsahuje 

polotovary prstů s integrovanou 
výměnnou mechanikou, která 
může být individuálně přizpůso-
bena konkrétnímu uchopované-
mu tvaru.
Všechny tři varianty mohou být 

univerzálně použity na  všech pré-
miových chapadlech SCHUNK, 
stejně jako na spoustě dalších ucho-
povacích modulů s rozhraním prstu 
SCHUNK PGN-plus.        

použitelNý také jako 
stacioNárNí výměNNý systém

Rychlovýměnný systém SCHUNK 
BSWS-M se nevyplácí pouze u rych-
lé výměny prstů, nýbrž může své 
přednosti předvést i při  jiných 
aplikacích: lze je například pou-
žít u stacionárních aplikací nebo 
na  přepravním systému, kdy je lze 
plynule pouhým stisknutím tlačítka 

odejmout a nahradit jinou varian-
tou. Intuitivní systém lze bezpečně 
použít na každou aplikaci bez tech-
nického zaškolení.  

cz.schunk.com

U rychlovýměnného systému čelistí 
SCHUNK BSWS-M stačí stisknutí uvol-
ňovacího tlačítka k odejmutí uchopo-
vacího prstu; při častých seřizovacích 
procesech je návratnost pořizovacích 
nákladů na rychlovýměnný systém 
velmi rychlá Foto: SCHUNK

 
2021 

Umíme ocenit Vaše schopnosti.
Tvořte s námi novou FOSFU
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HLEDÁME?

CO VÁM
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60 000 – 100 000 Kč

Technolog | senior |
Vedoucí energetiky
Vedoucí automatizace

5 týdnů dovolené
Firemní ubytování
Firemní stravování
Firemní školka

www.fosfa.cz
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Vysoce výkonné univerzální chapadlo
Novým optimalizovaným dvouprstým paralelním chapadlem JGP-P SCHUNK 
rozšiřuje svou řadu univerzálních chapadel vedle vlajkové lodi, kterou je chapadlo 
SCHUNK PGN-plus-P. Nástupce JGP boduje vyšší uchopovací silou, flexibilitou 
použití a různými možnostmi monitorování. Tímto SCHUNK zvyšuje laťku 
při optimalizovaném poměru cena—výkon v oblasti pneumatických chapadel.

Pro všechny uživatele, kteří 
na  svém seznamu požadovaných 
kritérií mají flexibilní, silné a ce-
nově výhodné chapadlo, je nové 
dvouprsté paralelní chapadlo JGP-P 
splněným přáním. Je pomocníkem 
při procesech zakládání a vykládá-
ní obráběcích strojů, montážních 
a pick & place úlohách. To umož-
ňuje celou řadu nových funkcí.

Součástí je robustní T-drážkové 
vedení s delším vedením základní 
čelisti: ve srovnání s jeho předchůd-

cem lze použít o 30 % delší prsty 
chapadla. Základní čelisti jsou v ja-
kémkoli stavu upnutí vedeny zcela 
v  těle chapadla. To zlepšuje jeho 
výkonnost a pokrývá širší škálu 
různých aplikací.

JGP-P má také až o 50 % vyšší 
uchopovací sílu než jeho předchůd-
ce při stejné velikosti chapadla. To 
umožňuje zvětšená plocha hnacího 
pístu a nové chapadlo si tak snadno 
poradí s vyšší hmotností obrobku. 
Uživatelé se mohou spolehnout 

na  menší velikosti, šetří náklady 
a snižuje se i škála typů chapadel. 
Návratnost investic je tak nejmé-
ně o 10 %vyšší. Přechod ze starého 
JGP na  nové JGP-P je možný kdy-
koliv, jelikož chapadla jsou plně 
kompatibilní.

snadné monitorování 
obrobku

Deset odpovídajících senzoro-
vých systémů umožňuje širokou 
škálu možností monitorování, jako 
je sledování polohy zdvihu nebo 
diferenciace obrobku. Dobré nebo 
špatné díly lze rychle a spolehli-
vě třídit na  základě rozměrových 
odchylek. Od velikosti 64 je JGP-P 
k dispozici také s indukčními sen-
zory o průměru 8 mm.

Možnost připojení chapadla 
ze  dvou stran a ve  třech směrech 
umožňuje maximální univerzál-
nost montáže. Přívod stlačeného 
vzduchu je možný pomocí klasic-
kých šroubení i bezhadicově, tedy 
přímo přes přírubu.

Integrovaný vstup pro  vnitřní 
ofuk chapadla nabízí větší proces-
ní stabilitu. Je možné ho využít 
především při aplikacích, kde cha-
padlo zakládá do stroje, neboť zde 
neodvratně přijde do  kontaktu 
s chladicí emulzí a třískami. Právě 
zde dochází pomocí přetlakování 

chapadla k zamezení vstupu ne-
čistot a následnému opotřebení. 
Selhání procesu kvůli zanesenému 
efektoru je tedy nyní již minulostí.

měřítkem navždy
Pokud plánujete náročnější ucho-

povací úkoly, je chapadlo PGN-
Plus-P firmy SCHUNK ideální vol-
bou. Se svou vysokou hustotou síly 
a unikátním výběrem volitelných 
možností je považováno za  celo-
světové měřítko kvality v oboru 
univerzálních chapadel. Prémiové 
chapadlo s optimalizovaným více-
zubým vedením nabízí ještě větší 
výkonové rezervy a jedinečný roz-
sah příslušenství. Pokrývá proto 
téměř celé spektrum všech auto-
matizačních aplikací a je také bez-
údržbové po celou dobu životnosti.

cz.schunk.com

Nové dvouprsté paralelní chapadlo 
JPG-P se vyznačuje optimalizovaným 
T-drážkovým vedením a širokou škálou 
variant Foto: SCHUNK

S optimalizovanými doba-
mi cyklu při zakládání a vy-
kládání obráběcích strojů, 
při montážních a pick & 
place úlohách je univerzální 
chapadlo SCHUNK JGP-P 
spolehlivým pomocníkem
 Foto: SCHUNK

www.panasonic-electric-works.cz

Komplexní nabídka produktů a řešení 
pro automatizaci od jednoho výrobce
 > Energetický management 
 > Průmyslové řízení 
 > Automatizace do extrémních podmínek 

Vysoká kvalita výrobků spolu s širokým spektrem již realizovaných  
aplikací je zárukou celého řešení. 

Pro více informací prosím navštivte naše webové stránky

KomerčNí PrezeNTaCe
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Profika: robotizace a automatizace čekají 
většinu firem, umíme jim najít řešení na míru
Robotizace dokáže zvýšit efektivitu výroby a výrazně eliminovat chyby lidské 
obsluhy. V některých oborech je již požadavek na robotizovanou výrobu natolik 
klíčový, že její absence vylučuje firmy z výběrových řízení, což platí hlavně 
pro automobilový průmysl. Přesto přetrvává názor, že robotická pracoviště vyžadují 
velmi vysoké vstupní náklady, které se vracejí jen pomalu a obtížně. Profika tento 
mýtus vyvrací.

Česká společnost Profika letos 
slaví 30. výročí. Za  tu dobu se sta-
la jedním z největších odborníků 
na CNC stroje a rovněž výhradním 
dealerem pro spolehlivé jihokorej-
ské značky Hyundai WIA a Hanwha 
Precision Machinery. Profika má 
svou vlastní divizi robotiky, která 
vyvíjí automatické robotické buň-
ky. Nově rovněž dokáže poskytnout 
robotizaci přímo na  míru. Podle 
Jakuba Kaufmana je pro celou řadu 
firem automatizace nutností, která 
jim přinese řadu benefitů.

Prostředky vložené 
do robotizace se rychle vrátí

„Automatizace a robotizace s se-
bou samozřejmě nesou určité nákla-
dy a pro  firmy je klíčová jejich ná-
vratnost. Stroj s automatizací nebo 
robotickou buňkou může efektivitu 
výroby navýšit do takové míry, že se 
v kombinaci s dalšími faktory inves-
tice vrátí dokonce dříve než nákup 
samostatného stroje,“ uvádí Jakub 
Kaufman, který se v Profice roboti-
zací zabývá. Vypracoval proto mo-
delovou analýzu, ze  které vyplývá, 

že nákup stroje rovnou s robotizací 
návratnost vstupní investice zvyšu-
je jen mírně (o 6,7 %). Pokud zůstává 
zachována efektivita výroby i počet 
pracovních směn, návratnost samot-
ného stroje je 25,5 měsíce a návrat-
nost stroje s robotizací 27,2 měsíce.

Samotná robotizace se tak vrátí 
za necelé dva měsíce. Při pokračo-
vání výroby po dosažení požadova-
né dávky pak navíc dochází k tomu, 

že je návratnost stroje s robotizací 
rychlejší (v rámci modelové analý-
zy o 16,8 %) než při nákupu samot-
ného stroje.

novinka: Profika nabízí 
robotizaci na míru

Existují také případy, zejména 
pak u velkých sérií, kdy je vhod-
nější vytvořit robotizaci/automa-
tizaci zákazníkovi na  míru. Jedná 

se často o specifické požadavky 
nebo velký tlak na takt výroby, kde 
nemusí být univerzální robotizace 
dostatečně rychlá. „Proto nabízíme 
také kompletní robotizovanou vý-
robu na míru, kde se vývoj zaměřu-
je na konkrétní díl, jeho specifické 
zpracování a maximální efektiv-
nost výroby,“ zdůrazňuje novou 
službu Profiky Kaufman.

Jinou situací, kdy se zákazníkovi 
hodí individuální přístup, může být 
pravý opak, tedy nutnost automa-
tizovat velmi jednoduchý proces. 
Například jednoduché zakládání 
nebo odebírání dílů skrz vřeteno/
protivřeteno, kde je mnohdy zby-
tečné použití robotu. I zde dokáže 
Profika navrhnout jednoduchou 
automatizaci na míru.

Samozřejmostí je vždy individuál- 
ní přístup pro  vývoj maximálně 
efektivního řešení, vlastní výroba, 
následné odladění a zaškolení a za-
jištění servisu. V proklientském pří-
stupu má Profika dlouholetou praxi.

ÚsPěch mají robotické buňky 
vyvinuté Profikou

Na robotizaci a automatizaci kla-
de Profika důraz několik posled-
ních let, výsledkem jsou i dvě in-
-house vyvinuté robotické buňky. 
RoboStack a RoboStack linear jsou 
si v základu velmi podobné. Liší 
se především v systému zásobní-
ku. Klasický RS má automatický 
otočný věžový zásobník s vodotěs-
ně oddělenými segmenty určený 
primárně pro  menší a střední díly.  
RS linear má větší oboustranně 
výsuvný zásuvkový zásobník s vy-
sokou nosností, a díky většímu ro-
botu je určen i pro  větší obrobky, 
odlitky nebo dlouhé hřídele.

„Pokud firma o robotizaci uvažu-
je, klade si samozřejmě mnoho otá-
zek a připravuje řadu výpočtů. Naši 
experti s nimi dokážou pomoci. 
Neváhejte proto navštívit náš web 
a kontaktovat nás, rádi s vámi bude-
me sdílet naše zkušenosti, připraví-
me výpočty kapacit, efektivity, ale 
i návratnosti přesně na míru pro váš 
provoz,“ říká Kaufman.

www.profika.cz

Ukázka robotizace na míru od Profiky

Robotizace dvou obráběcích strojů Hyundai WIA L230A s robotem 
Fanuc M-10i

Profika vytvořila na míru průmyslovou roboti-
zaci pro zákazníka dodávajícího do automotive 
průmyslu

koMeRční PRezentAce
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Automatizované pětiosé obrábění 
vnáší flexibilitu do obrábění plastů
Firma Faigle Industrieplast se při třískovém obrábění specializuje na umělé hmoty 
a klade si přitom za cíl být vždy z hlediska komplexnosti a přesnosti na technicky 
nejmodernější úrovni. Tento odborník na plasty zahájil v roce 2020 využívání 
pětiosé technologie a automatizované výroby se svým prvním obráběcím centrem 
od Hermle.

Od roku 1990 se firma Faigle 
Industrieplast GmbH, člen skupiny 
Faigle, zaměřovala na obchodování 
s technickými polotovary předsta-
vující hodně znalostí o materiá-
lech, avšak s  minimem obrábění. 
To se však časem změnilo, když 
zákazníci začali požadovat i zpraco-
vání a celé hotové díly. Společnost 
tak v roce 2013 oficiálně zahájila 
smluvní výrobu a od té doby na za-
kázku frézuje ozubená kola, sady 
těsnění, pouzdra výhybek nebo 
celé konstrukční celky.

„U nás zákazník dostane vše 
z jednoho zdroje: od  odborných 
znalostí představujících výběr 
ideálního materiálu pro dané pou-
žití až po díl připravený k montáži,“ 
říká Peter Mayr, vedoucí týmu CNC 
třískového obrábění ve společnosti 
Faigle Industrieplast.

Aby bylo možné tuto odbornost 
realizovat a udržet v praxi, začala 
společnost pochybovat o dosta-
tečnosti dosavadního obrábění 
na  pouze tříosých obráběcích cen-
trech. Stroje nemohly vykonávat 

vše tak, jak bylo žádoucí. Chyběla 
rovněž automatizace umožňující 
bezobslužné směny a přinášející 
tak větší kapacitu se stávajícím po-
čtem zaměstnanců.

„S rozhodnutím investovat do pě-
tiosé technologie se z oddělení třís-
kového obrábění okamžitě ozval po-
žadavek na pořízení stroje Hermle,“ 
vypráví Mayr. Kromě preciznosti 

strojů, rychlého a kompetentního 
servisu a dobrých partnerských ob-
chodních vztahů s firmou Hermle byl 
rozhodující další aspekt: odborníci 
z Gosheimu byli schopni nabídnout 
společnosti Faigle Industrieplast ře-
šení automatizace splňující požadav-
ky na flexibilitu a spolehlivost.

„Pětiosá technologie je vždy vy-
sokou investicí, která však má díky 
automatizaci a možnosti výroby 
24/7 rychlejší návratnost,“ vysvět-
luje Peter Ritter, vedoucí nákupu 
ve společnosti Faigle Industrieplast. 

Pro automatizovanou manipulaci 
s paletami a díly objednala společ-
nost stroj C 400 U automatizovaný 
robotickým systémem RS 2. Obojí 
je obsluhováno pomocí softwaru 
Soflex. „Tento software neřídí jen 
to, kdy se má který obrobek naložit 
pod vřeteno, ale také plánuje po-
třebné nástroje, například pod  ná-
sledné zakázky, a zabraňuje tak 
prostojům,“ vysvětluje Mayr.

výzva: třískové obrábění 
plastu 

V současnosti se ve firmě obrábějí 
součásti od rozměrů 10 × 10 × 20 mm 
pro  vakuovou techniku až po 

Z termoplastických umělých hmot lze 
vyrábět kluzná vedení, která nevyža-
dují samostatné mazání

Pro procesně spolehlivé obrábění plastů je nutná správná strategie frézování 
a spolehlivé proplachování lože stroje

Nahoře zleva doprava: Gregor Rofner, Maschinenfabrik Berthold Hermle AG Österreich, s týmem společnosti Faigle 
Industrieplast; vedle obsluhy stroje stojí vedoucí nákupu Peter Ritter, ředitel firmy Marco Blum a Peter Mayr, vedoucí týmu 
CNC třískového obrábění

koMeRčNí PReZeNTACe
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případová studie

www.techtydenik.cz

250  ×  250 × 400 mm pro  polovo-
dičový průmysl. Výzvou je přitom 
materiál. Plast má nízkou tepelnou 
vodivost, působením vlhkosti se 
roztahuje a může vytvářet velmi 
dlouhé třísky. Proto je nutná správ-
ná strategie frézování a rozumné 
vedení třísek. Velmi důležitou roli 
hraje také povrch — požadavek, 
který pětiosé obráběcí centrum 
Hermle splňuje. 

„S automatizací a přesným stro-
jem Hermle máme nyní kvalitu 
a dodací lhůty ve  vlastních 
rukou a již nejsme závislí 
na  dodavatelích,“ shrnuje Mayr. 
Společnost Faigle Industrieplast 
navíc získává kapacitu a flexibili-
tu, kterou jako smluvní výrobce 
potřebuje k tomu, aby byla schop-
na zpracovávat různé zakázky spo-
lehlivě a v krátké době. 

Naším zásadním principem je „frézovat lépe“. Vším co děláme, 
měníme a optimalizujeme, zlepšujeme výsledek, který je tak 
přesnější a rychleji k dispozici. Ne pro nás, ale pro úspěch našich 
zákazníků, kteří pomocí našich obráběcích center dosahují těch 
nejlepších výsledků.

Preciznost.

Maschinenfabrik Berthold Hermle AG, 
pavel.nemecek@hermle.cz, martin.skukalek@hermle.sk

www.hermle.cz

Preci-
sion 

Beast.

Pohled do robotické buňky ukazuje, kde by mohl stát druhý stroj Hermle, kdyby 
firma Faigle Industrieplast chtěla rozšířit své kapacity

Pracovník třískového obrábění znal stroje Hermle již od svého předchozího 
zaměstnavatele, díky tomu se se strojem C 400 U seznámil velmi rychle

komerční PrezentaCe
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Více pohybu do intralogistiky pomocí autonomního 
transportního systému ActiveShuttle 
Pro výrobní firmy je efektivní, spolehlivá a bezpečná 
intralogistika klíčovým faktorem pro zvýšení efektivity.

Zrychlení a automatizace pro-
cesů dopomáhá dosažení štíhlé 
výroby. Autonomní transportní 
systém ActiveShuttle umožňuje 
zvýšit produktivitu intralogistiky. 
Jeho implementace do stávající in-
frastruktury je velice snadná a ne-
narušuje běžný provoz stávajícího 
nastavení. Má intuitivní ovládání, 
je kompletně propojen a bezpečný 
pro použití s lidmi.

ActiveShuttle automatizuje 
a standardizuje dodávku mate- 
riálu. Umožňuje přepravu vozíků 
naložených přepravkami (KLT) 
maximálně flexibilním a bezpeč-
ným způsobem. Disponuje soft-
warem ActiveShuttle Management 
System (AMS), který umožňuje vy-
soce flexibilní řízení objednávek. 
Ty lze zadávat ručně nebo auto-
maticky prostřednictvím exter-
ních systémů.

Vstříc budoucnosti 
s automatizací 
a standardizací

ActiveShuttle zajišťuje ekonomic-
ký a optimalizovaný tok materiálu 
a zboží v logistickém a výrobním 
sektoru. Lze jej použít v různých 

průmyslových odvětvích, jako je 
automobilový průmysl včetně jeho 
dodavatelského řetězce, elektro-
technický průmysl nebo v jakých-
koliv jiných odvětvích s intralogis-
tickými aplikacemi.

Konkurenční tlak v intralogistice 
vlivem individualizace produk-
tů, větší rozmanitosti komponent 
a kolísající výroby neustále roste. 
Autonomní transportní systémy, 
jako je ActiveShuttle, pak přinášejí 
potřebnou flexibilitu a transparent-
nost a poskytují odpovědi na otáz-
ky Intralogistiky 4.0.

Software ActiveShuttle Manage-
ment System je srdcem celého sys-
tému a centralizuje řízení veškeré-
ho vozového parku ActiveShuttle. 
Řídicí software AMS zobrazuje 
aktuální stav všech jednotlivých 
vozidel, dostupným přiřazuje ne-
vyřízené přepravní objednávky 
a uživateli umožňuje ovládat a fle-
xibilně konfigurovat logistické scé-
náře v průběhu výrobního procesu. 
Výsledkem je vysoce flexibilní sys-
tém řízení objednávek umožňující 
zadávání objednávek nejen ručně, 
ale i automaticky ze  systémů tře-
tích stran.

méně skladoVých 
zásob a nižší požadaVky 
na skladoVání

Flexibilní dodávky materiálu lze 
řídit podle požadavků a zajistit 
tak efektivní správu objednávek. 
Je to jako dopravovat osoby pro-
střednictvím taxi namísto autobu-
su. Transportní systém bez řidiče 
ActiveShuttle přesouvá vozíky, 
které jsou naloženy přepravkami 

(KLT) samostatně a rychle z bodu 
A do  bodu B, například ze  skladu 
zboží přímo na  místo použití. Tak 
lze optimalizovat logistické proce-
sy, zmenšit potřebný prostor a sní-
žit zásobu materiálu s cílem zkrátit 
procesní dobu.

shrnutí
Vozíky systému ActiveShuttle 

uvezou náklad o hmotnosti až 
260  kg a pohybují se rychlostí až 
1  m/s. Náklad naloží i vyloží zcela 
automaticky a zajistí zcela bezpeč-
ný provoz i v prostorech, kde je nu-
cen se pohybovat mezi lidmi.

Díky svým kompaktním rozmě-
rům (d 1 015 × š 405 × v 731 mm) se 
obratně pohybuje i v omezeném 
prostoru. Velmi snadno jej lze im-
plementovat do  stávající výrobní 
infrastruktury. Lze s ním realizovat 
širokou škálu transportních kon-
ceptů od  cyklických transportů 
až po  dodávky materiálu řízené 
spotřebou.

Ať již disponujete jedním vozíkem, 
nebo celou jejich flotilou, vše spo-
lehlivě řídí software ActiveShuttle 
Management System.

Petr Žalud, 
montážní technika,  
Bosch Rexroth

ActiveShuttle — transportní systém bez řidiče přesouvá vozíky naložené přepravkami KLT rychle a zcela samostatně 
 Foto: Bosch Retrox AG

Vozíky systému ActiveShuttle uvezou náklad 
o hmotnosti až 260 kg a pohybují se rychlostí až 1 m/s. 
Náklad naloží i vyloží zcela automaticky a zajistí zcela 
bezpečný provoz i v prostorech, kde jsou nuceny se 
pohybovat mezi lidmi.

KomeRčNí PRezeNTAce



THE FACTORY AUTOMATION COMPANY

WWW.FANUC.CZ

CRX Cobots - bezpečné, snadno 
použitelné, spolehlivé a všestranné

• Osvědčená průmyslová spolehlivost  
a opakovatelnost

• Snadné programování pomocí  
drag & drop

• 8 let bez údržby
• Rychlé nastavení a snadná instalace
• Malé rozměry a kompaktní design
• Snadné napájení

Nová éra kolaborativní  
technologie pokračuje

Dosah
994 - 1889 mm

Užitečné zatížení  
5 kg - 25 kg

Počet os
6



Chapadlo na klíč 
přímé připojení na kobot

Instalační softwarové 
moduly pro koboty
jsou obsaženy v dodávce pro 
maximální jednoduchost nasazení

Plus pro rychlé a snadné
vybavení vašeho kobotu
Nasaďte vaši aplikaci v co nejkratším čase: 
Vyberte si to správné chapadlo 
či jiné příslušenství z rozsáhlé nabídky 
Schunk Plug & Work. schunk.com/equipped-by
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Rozsáhlé portfolio
obsahuje mnoho variant chapadel 
a příslušenství pro rychlý 
a jednoduchý vstup 
do automatizace

 Plug & Work
pro koboty Universal Robots, 
Doosan Robotics a Techman Robot
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