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Firma SCHUNK Intec s. r. o. vznikla v roce 2005 jako pobočka společnosti 
SCHUNK GmbH & Co. KG z Lauffenu nad Neckarem. Tato německá rodinná firma 
byla založena Friedrichem Schunkem jako mechanická dílna a pod vedením Hein-
ze-Dietera Schunka se rozrostla na přední firmu v oblasti upínací techniky a ucho-
povacích systémů pro výrobní stroje a roboty. Dnes má Schunk GmbH & Co. KG 
téměř 3 000 zaměstnanců a zastoupení ve více než 50 zemích světa. 
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Průmyslové a servisní roboty
Pracoviště pro testování úloh bin picking na Technické univerzitě v Liberci .....20

V současné době je propojení 
robotů s pokročilou senzorikou 
jasným prostředkem k realizaci 
záměrů konceptu Industry 4.0. 
Úloha nalezení objektů v prostoru, 
jejich následného uchopení 
a manipulace pomocí robotu 
představuje jednu z klasických úloh 
moderní automatizace. Úloha je 

často spojována s vybíráním beden s volně loženými nebo jen částečně 
uspořádanými výrobky, a je tak nazývána bin picking.

Snímače síly a momentu, průmyslová vážicí technika
JSP dodává váhy a vážicí systémy .....................................................................30

Dne 7. prosince 2017 se v Národní 
technické knihovně v Praze konal 
seminář Váhy a vážicí systémy. 
Seminář uspořádala v rámci svého 
programu školení a seminářů 
AMAR společnost JSP (www.jsp.cz/
akademie) a setkal se se zájmem 
odborníků z různých oblastí 
průmyslové praxe. Přednášejícími 
byli Ing. Roman Kratochvíl z firmy 

JSP, Ing. Filip Tůma z firmy Siemens, jejíž vážicí techniku JSP ve svých 
projektech používá, a Ing. Lukáš Běhal z Českého metrologického institutu.

HLAVNÍ TÉMA

1 Vážení a milí čtenáři,
vztah hmoty, síly, setrvačnos-
ti a gravitace mě vždy fas-
cinoval. Co může být krás-
nějšího než precizní zákony 
pohybu, podle nichž se po-
hybují hvězdy a planety stej-

ně jako jablko padající ze stromu. Co může 
být více ohromující než představa, že stačí 
znát výchozí podmínky a z nich může kaž-
dý spočítat, co se stane v budoucnu. Čím 
přesněji budu znát současnost, tím přesně-
ji spočítám budoucnost. Přestože Werner 
Heisenberg se svou relací neurčitosti ome-
zil možnosti našeho určení výchozího sta-
vu a představu možné vševědoucnosti opět 
vrátil do rukou toho, kdo fyzikální záko-
ny vytváří, a ne toho, kdo je poznává, ma-
tematika je stále krásná, úžasná a mocná.

V tomto čísle tedy najdete dva články vě-
nované měření síly a tíhy v různých obo-
rech techniky, od potravinářství přes ener-
getiku po logistiku. Použití průmyslových 
vah je velmi zajímavý obor techniky. Pro 
dosažení správných výsledků je třeba re-
spektovat množství pravidel a doporuče-
ní. Váhy často pracují ve velmi náročných 
podmínkách a není vůbec snadné odfiltrovat 
všechny rušivé vlivy. Jedině zkušený tech-
nik zaručí, že měření hmotnosti průmyslo-
vými váhami bude mít očekávanou přesnost. 

Snímače síly a momentu jsou také jed-
němi ze základních snímačů zajišťujících 
bezpečnost robotů, zvláště těch kolabora-
tivních, určených pro přímou spolupráci 
s člověkem. Článek o nástupu kolaborativní 
robotiky najdete na stranách 22 až 23. Do-
poručuji však doplnit si do srovnávací ta-
bulky pracoviště s plně lidskou obsluhou. 
Stále ještě tato varianta vychází v mnoha 
případech jako technicky i ekonomicky nej-
výhodnější – ale pozor: to, co platilo vče-
ra, nemusí platit dnes, a už vůbec ne zítra. 

Robotice bude rovněž věnováno několik 
přednášek v rámci našeho přednáškového fóra 
na veletrhu Amper v Brně (20. až 23. března; 
http://www.automa.cz/cz/forum-automatiza-
ce-2018/). Jestliže vás toto téma zajímá, do-
poručuji vám naplánovat si návštěvu veletr-
hu podle našeho programu. Významnou akcí 
v oboru robotiky je též konference, kterou po-
řádají 31. ledna a 1. února naši vážení kon-
kurenti, a sice také v metropoli robotů Brně 
(http://www.automa.cz/cz/web-clanky/tren-
dy-v-robotizaci-a-automatizaci-0_11223/). 
A od 19. do 22. června se sjedou odbor-
níci na veletrh Automatica do Mnichova  
(https://automatica-munich.com/; článek  
o veletrhu najdete v příštím čísle časopisu Au-
toma a bude mu věnováno červnové vydání).
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