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průmyslové a servisní roboty

V místech, kde pracují průmyslové robo-
ty, zpravidla nemohou být současně přítom-
ni lidé. Jsou příliš pomalí, než aby pokaždé 
dokázali včas zareagovat na nebezpečné si-
tuace, a pro stroje příliš nepředvídatelní. Ty 
nedokážou předpokládat příští akce člověka 
a kompenzovat je. Robotické systémy pro-
to obvykle pracují v ohrazeních znemožňu-
jících přístup personálu. Většinou takové ře-
šení vyhovuje, protože velkých rychlostí vý-
robních operací lze dosáhnou pouze tehdy, 
může-li robot pracovat bez přerušení (obr. 1). 
Jsou však situace, kdy je zásah člověka nutný, 
např. při dokončování robotických sekvencí. 
Nejde však jen o tento případ. Existuje ješ-
tě mnoho dalších výrobních operací a proce-
sů, u nichž by bylo užitečné, aby lidé a stro-
je pracovali společně – ruka s rukou, resp. 
ruka s chapadlem.

„Jednoho dne bychom mohli mít prů-
myslové roboty, které by již nepotřebova-
ly ochranné hrazení nebo klece chránící 
lidi před zraněním,“ předvídal Dr. Gernot 
Bach ler, když v roce 2010 popisoval vizio-
nářský cíl výzkumných programů v oblasti 
CNC a robotiky, které ve společnosti B&R 
vede. Člověk si může celkem snadno před-
stavit davy křičící své protestní: „Osvoboďte 
roboty z klecí!“

Zajištění bezpečného pohybu koncového 
bodu nástroje při použití protokolu 
OpenSafety

Tradiční metody zajištění bezpečnosti 
na pracovišti, např. nouzový vypínač aktivo-
vaný otevřením bezpečnostní brány, již ne-
stačí. Pro oblast robotiky, kde se sledování 
bezpečné rychlosti pohybu neomezuje jen 
na jednotlivé pohybové osy, ale nutně zahr-
nuje i celý robotický systém včetně koncové-
ho bodu nástroje (Tool Center Point – TCP), 
je třeba navrhnout a zavést nové specifické 
koncepty funkční bezpečnosti.

Společnost B&R jako první krok na cestě 
k pokročilému komplexnímu zajištění funkč-
ní bezpečnosti robotů zavedla funkci bez-
pečně omezené rychlosti SLS (Safely Limi-
ted Speed – SLS) koncového bodu nástro-
je robotu. Tato funkce vychází z požadavků 
norem EN ISO 10218-1 a EN ISO 10218-2 
pro bezpečnost v oboru průmyslových robo-
tů a robotických systémů spolupracujících 
s lidskou obsluhou.

Zlepšování vztahů mezi roboty a lidmi

Nová funkce SLS koncového bodu nástroje 
zavedená společností B&R je rozšířením po-
kročilých bezpečnostních funkcí pro bezpečné 
řízení pohybu integrovaných přímo do servo-

měničů Acoposmulti. V porovnání s konvenč-
ními bezpečnostními relé zkracují tyto pokro-
čilé funkce, známé také pod zkratkou SafeMC, 
doby odezvy při výskytu chyby z 80 na 7 ms 
a dráhu do zastavení stokrát (o 99 %). Systém 
SafeMC vedle toho nabízí také mnoho alterna-
tiv k tradičnímu prostému náhlému nouzovému 
zastavení včetně inteligentních bezpečnostních 
reakcí (Smart Safe Reactions), jako jsou např.:
– STO (Safe Torque Off): bezpečné odpoje-

ní momentu,
– SBC (Safe Brake Control): bezpečné říze-

ní brzdy,
– SS1 (Safe Stop 1): bezpečné zastavení 1,

– SOS (Safe Operating Stop): bezpečné pro-
vozní zastavení,

– SS2 (Safe Stop 2): bezpečné zastavení 2,
– SLS (Safely Limited Speed): bezpečně 

omezená rychlost,
– SMS (Safe Maximum Speed): bezpečná 

maximální rychlost,
– SDI (Safe Direction): bezpečný směr,
– SLI (Safely Limited Increment): bezpečně 

omezený přírůstek.

Monitorovaný 
kinematický řetězec

Je-li třeba bez použití 
dodatečných snímačů ome-
zit rychlost koncového bodu 
nástroje na 250 mm/s, vy-
žadovaných předpisy pro 
spolupráci s lidmi, je nejpr-
ve zapotřebí zjistit jeho ak-
tuál ní rychlost. Tu lze určit 
s použitím údajů popisují-
cích stav, polohu a rychlost 
jednotlivých pohybových os 
v kinematické transformaci. 
Potřebné údaje jsou získává-
ny z modulů SafeMC v ser-
voměničích Acoposmulti 
pro jednotlivé osy a přená-

šeny do bezpečnostní řídicí jednotky SafeLo-
gic bezpečnostním protokolem OpenSafety, 
nezávislým na typu komunikační sběrnice. 
V řídicí jednotce SafeLogic jsou údaje trans-
formovány, zjištěná (aktuální) rychlost konco-
vého bodu nástroje je porovnána se zadanou 
bezpečnou hodnotou. Podle výsledku porov-
nání řídicí jednotka SafeLogic zajistí bezpeč-
ný přenos případných požadavků na spuštění 
bezpečnostních funkcí na místo jejich určení 
přímo v pohonu, kde jsou provedeny (obr. 2).

„Prvním krokem k umožnění práce robo-
tů mimo zabezpečené prostory a jejich spo-
lupráce s lidmi je technika poskytující mož-

Při spolupráci průmyslových robotů s lidmi je nutné spolehlivě sledovat rychlost konco-
vého bodu nástroje. Společnost B&R pro realizaci integrovaných bezpečnostních sys-
témů k tomu potřebných nabízí při použití protokolu OpenSafety bezpečnostní funkční 
bloky s certifikací od TÜV. Jde o jednoduchý způsob, jak do robotických systémů zavést 
pokročilé bezpečnostní funkce, a to nezávisle na použité řídicí technice.

Obr. 1. Nejen na komplexních výrobních linkách, ale i v mnohem 
jednodušších a přehlednějších situacích, kde by to bylo velmi pří-
nosné, zpravidla nemohou být na pracovištích s průmyslovými 
roboty současně přítomni lidé 

Obr. 2. Snadno použitelná funkce Safely Limited Speed (SLS) chrání pracovníky a zabraňuje 
poškození robotu (v – rychlost pohybu, vSLS – bezpečně omezená rychlost pohybu) 
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nost bezpečně sledovat celý kinematický ře-
tězec robotu. Tato technika je u společnosti 
B&R již k dispozici a má certifikát od TÜV,“ 
shrnuje Dr. Bachler.

Funkční bloky s certifikací od TÜV

Společnost B&R nabízí pro vývoj řídi-
cích programů zajišťujících bezpečnost robotů 
knihovnu parametrů a funkčních bloků s certi-
fikací od TÜV, jejíž obsah lze využívat v bez-
pečnostním programovacím prostředí SafeDe-
signer podle požadavků jednotlivých zákazníků.

Bezpečnostní funkční blok v provozu po-
rovnává rychlosti všech kloubů a nástrojů 
s určenými mezními maximálními rychlost-
mi. Obsluha může zadat až čtyři různé mez-
ní hodnoty a bezpečně mezi nimi přepínat. 
Je možné zadat také různé rozměry nástro-
jů a současně sledovat několik bodů každé-

ho nástroje, a tudíž robot bezpečně řídit i při 
práci na velkoplošných dílech. Odezva na sig-
nál o překročení bezpečných hodnot je stano-
vena v bezpečnostním programu v závislosti 
na typu použitého robotu.

Geometrické rozměry robotického systé-
mu, použitá soustava jednotek a vztahy mezi 
osami a základním kloubem jsou popsány 
v bloku parametrů kompatibilním se všemi ki-
nematickými systémy připadajícími v úvahu. 
Další blok parametrů vymezuje rozměry ná-
stroje v systému souřadnic koncového nástro-
je. Znalost těchto rozměrů je nutná k určení 
rychlosti koncových bodů použitých nástrojů.

Virtuální technika funkční bezpečnosti 
vede k větší efektivitě

„Technika virtuálního zapojení bezpeč-
nostního obvodu v nástroji SafeDesigner 

při použití funkčních bloků podle standardu 
PLCopen s certifikací od TÜV zjednodušuje 
výrobcům i uživatelům robotických systémů 
vývoj programů zajišťujících funkční bez-
pečnost těchto zařízení,“ říká Dr. Bachler. 
„Bezpečně omezená rychlost pohybu konco-
vého bodu nástroje je důležitým krokem na 
cestě k osvobození robotů z klecí.“ A také, 
což je ještě důležitější, zmenšuje požadav-
ky na prostor potřebný k dosažení patřičné 
bezpečnosti při práci s roboty. To zname-
ná, že použití robotických systémů je efek-
tivnější a dostupnější. Brzy budou násle-
dovat funkce typů „bezpečné pracoviště“ 
(Safe Workspace) a „bezpečné orientace“ 
(Safe Orientations).

(B+R automatizace, spol. s r. o.)

Kompletní pohled na svět současné mon-
tážní techniky nabídl již poosmadvacáté 
ve dnech 7. až 10. října 2013 mezinárod-
ní odborný veletrh montážní a manipulační 
techniky Motek ve Stuttgartu. Jde o jednu 
z předních světových akcí v oblasti automa-
tizace výroby a montáže, na níž letos předsta-
vilo svou aktuální nabídku více než 900 vy-
stavovatelů, mezi nimi i Fraunhoferův ústav 
pro výrobní techniku a automatizaci IPA (In-
stitut für Produktionstechnik und Automati-
sierung), sídlící ve Stuttgartu.

Při trvale rostoucích tlacích na snižová-
ní výrobních nákladů, zkracování životního 
cyklu výrobků a velkém počtu jejich variant 
požadují výrobci stále častěji univerzální, 
flexibilní a levné robotické montážní systé-
my, které lze podle aktuální potřeby snadno 
a rychle přizpůsobit k provádění rozličných 
výrobních operací. Odborníci Fraunhoferova 
ústavu IPA k těmto účelům vyvinuli speciál-
ní robotický montážní systém řízený senzory, 
který umožňuje obrobky a montážní díly vel-
mi pružně a přesně umísťovat do požadované 
montážní polohy. Požadované větší flexibili-
ty a hospodárnosti montáže je u představené-
ho systému dosahováno tím, že drahé jedno-
účelové výrobní přípravky nahrazuje moderní 
snímací technika. Použité chytré výrobní ná-
stroje se navíc dokážou velmi rychle přizpů-
sobit specifickým geometrickým tvarům ob-
robku. Při zkouškách v reálných pracovních 
podmínkách se ukázalo, že se roboty řízené 
senzory umí velmi dobře vypořádat se sou-
časnými problémy na manuálních montážních 
pracovištích, jako jsou např. nepřesně umís-
těné montážní díly. „Protože jsme drahé vý-
robní přípravky nahradili senzorikou, nabí-

Flexibilní robotická montáž řízená senzory
zíme flexibilitu při menších nákladech,“ říká 
Martin Naumann, vedoucí skupiny oddělení 
pro roboty a asistenční systémy ve Fraunho-
ferově ústavu IPA.

Na letošním veletrhu Motek představili 
pracovníci Fraunhoferova ústavu IPA odbor-
né veřejnosti svůj systém pro robotickou mon-
táž řízený senzory v činnosti ve výrobní buň-
ce vybavené robotem Kuka LBR iiwa. Robot 
LBR iiwa (Leichtbau Roboter – intelligent in-
dustrial work assistant) je představitelem nové 
generace průmyslových robotů značky Kuka 
v lehkém provedení speciálně navržených pro 
bezpečnou spolupráci robotu s dělníkem. Cel-

ková hmotnost robotu je pouze 22,3 kg při 
hmotnosti břemene až 7 kg. Robot má sedm 
řízených os, dosah ramena až 800 mm a cel-
kový objem pracovního prostoru 1,7 m3. Jeho 
kinematika velmi dobře napodobuje činnost 
lidské paže, takže bezpečně zvládá i velmi 
jemné a složité pracovní úkony.

Ve veletržní expozici byla konkrétně pre-
zentována montážní operace spočívající v na-
vlečení a přišroubování spojky na klikovou 
hřídel motorové pily (obr. 1). Spojky určené 
k namontování se bez jakéhokoliv přípravku 
prostě pokládají do pracovního prostoru robo-
tu. Robot následně spojku přibližně lokalizuje 
pomocí kamery přehledového systému Kinect 
(známého z počítačových her) umístěné nad 
robotem, najíždí do určené polohy a poté spoj-
ku přesně lokalizuje s použitím stereoskopické 
kamery umístěné v jeho rameně. Stejně se na-
staví i správná montážní poloha spojky vzhle-
dem ke klikové hřídeli. Stačí, když se blok 
motoru s vyčnívající hřídelí flexibilně nachá-
zí kdekoliv v pracovním prostoru. Síly při na-
vlékání a přišroubovávání spojky na klikovou 
hřídel řídí počítač umožňující rychle rozpo-
znat a ihned přímo odstranit možné chyby při 
dané operaci, např. vzpříčení spojky. Navržený 
princip robotické montáže řízené senzory lze 
použít u mnoha jiných výrobků, montážních 
operací i robotů. „Pracovníci Fraunhoferova 
ústavu IPA mají na uplatnění nového principu 
v praxi velký zájem, a proto vážným zájem-
cům nabízejí všestrannou technickou podpo-
ru,“ zdůrazňuje Martin Naumann.
[Sensorgeführte Montage mit flexiblem Leichtbau- 
Robotersystem. Presseinformation Fraunhofer IPA 
zu Motek, 2013.]

(Kab.)

Obr. 1. Navlékání a přišroubovávání spojky 
na klikovou hřídel motorové pily (foto: Fraun-
hofer IPA) 


