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Základem celé koncepce je prostředí TOS 
Control, které funguje jako dashboard, na 
němž jsou všechny funkce lehce dostupné 
v podobě ikon. Základem pro ovládání stro-
je je plně integrovaný původní řídicí systém, 
který zde figuruje jako aplikace.

Všechny nové funkce stroje jsou zaměřeny 
na zvyšování komfortu obsluhy v těsné inter-
akci se strojem, dále na zvyšování efektivity 
výrobního procesu prostřednictvím optimali-
zace nastavení stroje a využitím přídavných 
zařízení, např. pro nezávislé měření polohy.

V oblasti zvyšování komfortu obsluhy 
byly navrženy aplikace pro sledování aktuál-
ních parametrů stroje (jeho nastavení, funkce 
os, pozice aktuálního NC programu a hláše-
ní stroje) a systém je doplněn také integrací 
IP kamer pro sledování pracovního prosto-
ru a okolí stroje. Dále obsahuje prostředí pro 
snadné prohlížení a tvoření vlastních pozná-
mek, např. v dokumentaci pro použití stroje 
a ve výrobních výkresech. 

Pro zvyšování produktivity výrobního pro-
cesu jsou nyní k dispozici dvě aplikace. Jedna 

dokáže interaktivně navrhovat vhodné para-
metry pro obrábění na základě zadaných tech-
nologických požadavků a druhá spolu s in-
terakcí přídavného nezávislého odměřování 
umožňuje zaměřit vyráběný obrobek přímo 
na stroji. Právě nezávislost odměřování do-
voluje v praxi nahradit samostatný souřad-
nicový stroj a zajišťuje užití stroje pro plno-
hodnotnou kontrolu rozměrů a geometrické 
přesnosti vyráběného obrobku.

Otevřenost tohoto konceptu umožňuje 
jeho další rozvoj: již nyní se připravují další 
aplikace pro podporu dálkového řízení a plá-
nování práce na stroji, jeho nastavení (op-
timalizaci parametrů) a přenastavení tech-
nologických parametrů pro zvýšení efekti-
vity práce stroje při obrábění. Další oblastí 
je plánování a řízení práce na stroji (např. 
DNC) na dálku.

Souřadnicové měření přímo na stroji

Stroje nové řady WHT 110/130 (C) budou 
systémem TOS Control vybaveny standard-

ně, tudíž schopnost integrace s konceptem 
Industry 4.0 bude jejich běžnou vlastností. 
Avšak již nyní mají ohromný potenciál v po-
době instalované funkce užití stroje jako sou-
řadnicového měřicího stroje (CMM) – systém 
plnohodnotného měření přímo na obráběcím 
stroji nezávislým odměřováním umožňuje do-
sáhnout požadované přesnosti výrobků a při-
tom eliminovat náklady a čas na transport ob-
robku a jeho změření na externím pracovišti. 

Potenciál dalšího vývoje

Platforma na bázi prostředí TOS Control 
s instalovanými aplikacemi tak dovoluje pl-
nou integraci v rámci konceptu Industry 4.0 
a napojení sledovaných a získaných dat na 
další články v řetězci výrobního procesu. Ze-
jména jde o možnost dálkového řízení stro-
je, užití stroje pro kontrolu a měření obrobků 
a korekci technických parametrů pro optima-
lizaci při obrábění.

Ladislav Plaňanský, 
TOS VARNSDORF a. s.

Společnost ŠKODA AUTO ve svém zá-
vodě v Kvasinách slavnostně otevřela nový 
automatizovaný sklad malých dílů (AKL, 
Automatisches Kleinteilelager). Pro auto-
mobilku je výstavba AKL jedním z největ-
ších logistických projektů novodobé histo-
rie. Investovala do něj více než 8 milionů 
eur. Stavební práce byly zahájeny v led-
nu 2016, letos na jaře byl sklad předán 
do zkušebního provozu a postupně je na-
skladňován. 

Sklad má na ploše 1 750 m2 kapacitu 45 000 
boxů na malé díly (KLT, Kleinladungsträger). 
Naskladňování zajišťují dva roboty Kuka s ka-
merovým systémem a dvě manuální pracoviš-
tě. Ta se využívají v případě, kdy dodávka na 
paletě obsahuje různé druhy komponent a ro-
bot by nebyl schopen je roztřídit. Kapacita na-
skladnění je 500 KLT za hodinu. 

Regály obsluhuje dvanáct zakladačů. Jed-
notlivé boxy KLT jsou do skladu ukládány 
chaoticky s částečnou preferencí na základě 
analýzy obrátkovosti (ABC/XYZ). Zakladače 
v době, kdy nejsou produkty naskladňovány 
nebo vyskladňovány, ukládají krátkoobrátko-
vé položky do preferovaných zón, aby jejich 
vyskladnění bylo rychlejší. 

Škoda Auto otevřela v Kvasinách nový 
automatický sklad malých dílů

Také vyskladnění je plně automatické. Od-
volávka z výrobní linky je předána celofirem-
nímu systému Logis, s nímž komunikuje sys-
tém řízení skladu (WMS). Roboty Kuka potom 
vyskladněné zboží uloží na vozíky v určeném 

pořadí (JIS, Just In 
Sequence). Manuál-
ní vyskladňování je 
využíváno zejména 
pro urgentní výdej, 
když se např. na lin-
ce zjistí, že dodané 
díly nevyhovují a je 
třeba okamžitě do-
dat nové. Kapaci-
ta vyskladňování 
je také 500 KLT za 
hodinu. 

Při konstrukci 
skladu byl brán vel-
ký ohled na bezpeč-
nost a ergonomii. 
Například manuál-
ní pracoviště jsou 
vybavena otočný-
mi a výškově polo-
hovatelnými stoly 

a pro těžší boxy je k dispozici manipulátor.
Unikátní na novém skladu je vysoký stu-

peň automatizace, který umožňuje dosaho-
vat úspor až 1 milion eur ročně. 
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Obr. 1. Slavnostní otevření nového skladu ve společnosti Škoda Auto 
v Kvasinách 


