
Časopis s 71letou tradicí se 
zaměřením na průmyslovou praxi. 
Nosnými tématy jsou strojírenství, 
včetně softwarové podpory 
od návrhu přes finální produkt 
až po obchod a servis, řídicí 
a automatizační systémy, výroba 
a zpracování plastů, energetika 
a teplárenství, nové technologické 
obory. Časopis sleduje vývojové 
trendy v průmyslu a aktuálně 
na ně reaguje. Tradičně se 
rovněž věnuje výzkumu a vývoji 
na odborných technických 
školách všech stupňů a ve 
specializovaných výzkumných 
centrech. Elektronická verze 
Technického týdeníku je součástí 
webového portálu TECHNICKÝ 
PORTÁL.CZ, který přináší aktuální 
denní technické zpravodajství.
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„Hledání ideální kombinace nástro-
jů a tlaku u různých materiálů může 
trvat týdny, ale i měsíce, což mnohé 
od  robotických řešení broušení odra-
zovalo. Situace na trhu práce je už ale 
natolik kritická, že se firmy nakonec 
do  pořizování robotických pracovišť 
musely pustit,“ říká Michal Žáček, 
Sales Engineer ze společnosti FANUC. 

  Když se podíváme na portfolio 
vašich robotů, máte v nabídce 
nějaké, které jsou vhodné přímo 
pro broušení?
Všechny naše šestiosé roboty jsou 

na  broušení vhodné. Výběr tak zále-
ží jen na  aplikaci, tedy na  tom, jakou 

silou je potřeba brousit. Když chce 
firma brousit například sváry u želez-
ných konstrukcí, už musí mít robot 
poměrně velké tuhosti. K tomu je 
tedy vhodnější silnější robot s nos-
ností v rozmezí 20 až 50 kg. A když 
je třeba opravdu velký úběr mate-
riálu, volí se robot s nosností klidně 
i 300 kg.

Speciálně na takové broušení máme 
robot  M-900iB/280L se zvýšenou tu-
hostí. Další robot, který se vyloženě 
hodí na broušení s velkým úběrem ma-
teriálu, je M-800iA/60 s přidaným en-
kodérem pro větší přesnost a  tuhost.

K broušení lze ale v některých pří-
padech použít i malé kolaborativní 

roboty, které je možné programovat 
i ručním naváděním, kdy se rameno 
dokáže naučit dráhu, kterou mu pra-
covník ukáže.

  Jsou tyto roboty vhodné i pro jiné 
úpravy povrchů, než je broušení? 
Lze je použít i pro odjehlování a leš-

tění. Avšak oproti broušení jsou třeba 
pro  leštění vhodné slabší roboty, pro-
tože není třeba tak velkého přítlaku. 
Naopak žádoucí je kompenzace přítla-
ku, což jsme schopni zajistit naším 
Force senzorem.

Jde o inteligentní snímač, který 
vlastně nahrazuje lidský hmat. Tento 
hardware se instaluje mezi ruku robo-

tu a nástroj a pracuje tak, že na základě 
zpětné vazby zjistí přesnou sílu a toči-
vý moment působící na konci robotu, 
a to v  šesti stupních volnosti. Progra-
mátor tedy nemusí zadávat dráhy až 
tak přesně.

Nicméně robot bohužel nedokáže 
poznat, že má svůj nástroj opotřebo-
vaný, což může být zejména v oblasti 
broušení problematické. Tím se do-
stávám k jednomu z velkých úskalí: 
u těchto aplikací se totiž musejí robo-
ty sledovat, aby se zjistilo, kolik cyklů 
pro danou operaci nástroj vydrží. Aby 
byl úběr takový, jaký má být. Robot 

ROBOTICKÉ BROUŠENÍ UŽ NENÍ VELKOU 
NEZNÁMOU, VE VÝROBĚ SE OBJEVUJE 
ČÍM DÁL ČASTĚJI
Broušení je jednou z nejsložitějších úloh 
v procesu výroby a robotizace do něj 
proniká až v posledních několika letech. 
Důvodem, proč se automatizaci této 
oblasti   rmy v minulosti příliš nevěnovaly, 
je nejen náročnost zavádění, ale i následné 
odladění  aplikace.
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Plného potenciálu umělé inteligence využívá jen zlomek společností
Podle nového globálního průzkumu Accenture již většina společností zahrnula umělou inteligenci (UI) 
do svých obchodních strategií. Většina z nich ale stále nevyužívá potenciál, který nabízí. Pouhých 12 % 
společností je ve využívání UI na tak vysoké úrovni, že díky tomu dosahuje silné konkurenční výhody.

Zpráva se závěry průzkumu s názvem 
The art of AI maturity: Advancing from 
Practice to Performance představuje 
strategie, které umožní společnostem 
využít umělou inteligenci pro  získání 
konkurenční výhody. Její součástí je 
také index, který na  stupnici 0—100 
ukazuje vyspělost dané společnosti 
ve využívání umělé inteligence. Vyspě-
lost ve  využívání UI je určena mírou, 
s jakou jsou společnosti schopny vy-
užít UI (nebo také AI z anglického arti-
� cial intelligence) pro  významné odli-

šení od svých konkurentů. Klíčové jsou 
jak technické dovednosti využívání 
samotných technologií, tak i souvise-
jící byznysové parametry, jakými jsou 
organizační strategie,  ̄ remní kultura, 
zodpovědné využívání umělé inteli-
gence či potřebná podpora ze strany vr-
cholového vedení. Podle tohoto indexu 
je medián vyspělosti UI u většiny orga-
nizací na skóre 36 bodů, většina tak má 
velký prostor pro zlepšení.

Společnost Accenture založila své 
hodnocení na  průzkumu mezi 1  600 

C-level exekutivci a vedoucími pracov-
níky v oblasti Data Science z největ-
ších světových společností. Z průzku-
mu vyplývá, že 12 % společností, které 
zpráva označuje jako AI Achievers, již 
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sLEVY  

Opakování inzerátu:

2krát      5 %
3–5krát    10 %
6krát a více   sleva dohodou
agenturní slevy   15 % pro registrované reklamní a PR agentury

VKLÁDANÁ INZERCE  

Vložení reklamního letáku do celého nákladu 45 000 Kč

CENY PLOŠNÉ INZERCE VE sTANDARDNÍCH  
VYDÁNÍCH A3 (ceny jsou v Kč bez DPH) 

Rozměr
(část strany)

Cena
čb

Cena
barva

Cena
PR článek

1/1 53 000 Kč 76 500 Kč 47 000 Kč
1/2 30 000 Kč 40 000 Kč 25 000 Kč
1/3 21 500 Kč 28 000 Kč 18 000 Kč
1/4 16 000 Kč 21 500 Kč 14 000 Kč
1/8 8 000 Kč 11 000 Kč 7 000 Kč
Junior Page A4 57 000 Kč

CENY PLOŠNÉ INZERCE VE VKLÁDANÝCH  
PŘÍLOHÁCH A4 (ceny jsou v Kč bez DPH) 

Rozměr
(část strany)

Cena
čb

Cena
barva

Cena
PR článek

1/1 31 000 Kč 38 500 Kč 23 000 Kč

1/2 19 000 Kč 22 000 Kč 14 000 Kč

1/4 12 000 Kč 15 500 Kč 9 000 Kč

1/1 – 2., 3., 4. obálka jen barevně, 45 000 Kč

PŘÍPLATKY, ATYPY  

„Falešná“ titulní strana, 208 x 325 mm 114 000 Kč
„Falešná“ druhá strana, 297 x 420 mm 90 000 Kč
1. strana – pouze v dolní polovině, 
max. 1/4 orientovaná na šířku + 100 %
1. strana – tzv. „ucho“, 55 x 50 mm 7 000 Kč
Poslední strana / obálky + 50 %
Titulní strana přílohy, 140 x 190 mm 45 000 Kč
U menších a atypických inzerátů 1 cm2 v barvě 90 Kč, čb 70 Kč
Řádková inzerce v rámečku – čb, 48 x 45 mm 1 000 Kč

sTORNO  

Do data uzávěrky inzerce  bez poplatku
Po datu uzávěrky inzerce  100 %
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