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pohony a akční členy

Firma Schunk má v sortimentu tři řady 
snímačů momentu a síly: základní FT s mno-
ha variantami, jednodušší FT-AXIA pro méně 
náročné úlohy a speciální FTW s přenosem 
naměřené hodnoty prostřednictvím WLAN.

Kompaktní snímač s velmi kvalitním 
signálem

Kompaktní šestiosý snímač momentu 
a síly FT Mini 58 (obr. 1) od firmy Schunk 
umožňuje přesně měřit zatížení až ±2 800 N 
a 120 Nm s minimálním požadavkem na pro-
stor. Jeho vnější průměr je 58 mm a výška 
30 mm, a tak je vhodný především pro roboty 
v průmyslové výrobě, v testovacích a zkušeb-
ních aplikacích, stej-
ně jako pro chirurgii. 
K dispozici jsou vý-
stupy Ethernet, Devi-
ceNet, Profinet, DAQ 
nebo analogový. Tím, 
že senzor umožňuje 
i vysoce dynamické 
měření s vyhodnoce-
ním v reálném čase, 
může být použit i pro 
velmi náročné úkoly.

Jako všechny sní-
mače momentu a síly 
firmy Schunk, je i FT 
Mini 58 vybaven kře-
míkovými tenzomet-
ry. Ty poskytují 75ná-
sobně silnější signál 
než odporové tenzo-
metry a zajišťují vy-
sokou kvalitu signálu 
s téměř nulovým šumem. Díky integrované 
teplotní kompenzaci zůstává spolehlivě za-
chována přesnost měření ve velkém teplot-
ním rozsahu. Před poškozením snímač chrání 
faktor přetížení ve výši 21násobku maximál-
ní síly. Centrální průchozí otvor (o průměru 
9,5 mm) umožňuje průchod kabelů, hadic 
nebo nástrojů.

Kompaktní FT Mini 58 je dodáván ve třech 
kalibracích. Pro složky síly Fx a Fy dosahuje 
měřicí rozsah podle kalibrace 700 N, 1 400 N 
nebo 2 800 N (rozlišení 1/6 N, 1/3 N, 3/4 N), 
pro Fz až 1 700 N, 3 400 N nebo 6 800 N 
(rozlišení 7/24 N, 7/12 N, 1/4 N). U složek 
momentu Mx a My i u složky Mz jsou hranice 
rozsahu 30 Nm, 60 Nm, popř. 120 Nm s roz-

Snímače síly a momentu pro ramena robotů

lišením 9/1 600 Nm, 9/800 Nm, 9/400 Nm, 
resp. 1/320 Nm, 1/160 Nm, 1/80 Nm. FT 
Mini 58 je k dispozici ve třech provedeních 
s různým krytím (IP60, IP65 a IP68). Volitel-
ně může být snímač vybaven radiálním kabe-
lovým vývodem.

Cenově atraktivní snímače pro malé 
a lehké roboty

S novým typem FT-AXIA rozšiřuje fir-
ma Schunk svůj rozsáhlý sortiment snímačů 
síly a momentu o variantu, která je koncipo-
vána především k použití na malých a leh-
kých robotech. Tuhý šestiosý snímač je vel-
mi malý (průměr 82 mm, výška 25,4 mm) 

a díky duální kalibraci má dva rozsahy mě-
ření, 200 N nebo 500 N (Fx, Fy), 360 nebo 
900 N (Fz) a 8 Nm nebo 20 Nm (Mx, My, Mz). 
Lze jej tedy velmi flexibilně použít v nejrůz-
nějších úlohách, od testování nebo zkoušení 
výrobků až po montáž nebo broušení.

S rozlišením 1/10 N (Fx, Fy, Fz) nebo 
1/200 Nm (Mx, My, Mz) je senzor vhodný 
především pro jednoduché a nenáročné úlo-
hy, stejně jako pro oblasti, ve kterých se pro-
vádějí také manuální činnosti. Jelikož roz-
sah přetížení pokrývá síly až 2 500 N (Fx, 
Fy), popř. 4 500 N (Fz), „odpouští“ snímač 
v kaž dodenním provozu velmi mnoho chyb 
ve formě krátkodobého přetížení. Převodník 
je plně integrován ve snímači, a proto není 

zapotřebí žádná externí vyhodnocovací elek-
tronika. Speciální sady pro robotická rame-
na Universal Robots a malé roboty KUKA 
Agilus KR6 umožňují rychlou a jednodu-

chou integraci podle konceptu plug work. 
Kromě toho jsou k dispozici mezipříruby 
pro rozhraní ISO 50 a ISO 33,5. Snímač má 
ethernetové rozhraní, volitelně s protoko-
lem EtherCAT, kterým komunikuje s řídi-
cím systémem robotu, a je vybaven vlastním 
webovým rozhraním. V něm může uživatel 
vybrat i příslušný měřicí rozsah. Navíc za-
budované LED signalizují aktuální stav sní-
mače, což je výhodné zvláště v kolaborativ-
ním provozu.

Závěrem

Snímače momentu a síly od firmy Schunk 
se vyznačují jemným rozlišením a výbornou 
přesností měření ve všech šesti osách, rych-
lým uvedením do provozu, snadným ovládá-
ním a vysoce dynamickým měřením. Bližší 
informace zájemci najdou na webových strán-
kách firmy Schunk, www.schunk.de.

(SCHUNK Intec, s. r. o.)

Jestliže chcete dosáhnout velké přesnosti pohybu robotů, potřebujete inteligentní sníma-
če momentu a síly. Ty dávají robotům jejich citlivost: snímače přesně detekují síly a mo-
menty a přenášejí jejich hodnoty do řídicího systému. Díky této zpětné vazbě je možné 
přesně korigovat dráhu ramena robotu. Konstantní síly zvyšují kvalitu technologických 
procesů, např. broušení nebo jemné montáže.

Obr. 1. Kompaktní snímač momentu a síly FT-AXIA firmy SCHUNK 
byl koncipován především pro použití na lehkých a malých robo-
tech; díky duální kalibraci má dva rozsahy měření, a proto je jeho 
použití velmi flexibilní

Obr. 2. Kompaktní snímač FT Mini 58 firmy 
SCHUNK má velký poměr signálu k šumu a lze 
s ním realizovat i vysoce dynamická měření


