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Firmu Festo má mnoho lidí v povědomí 
především jako výrobce pneumatických 
komponent pro automatizaci. Ve skuteč-
nosti je tomu už téměř dvacet let, co se za-
bývá také vývojem, výrobou a dodávkami 
elektrických pohonů. Know-how firmy je 
spojeno především s mechanickými po-
hyby, ať už s jednoduchým přímočarým, 
či otočným, nebo dokonce i s kompletní-
mi manipulátory dodávanými tzv. na klíč. 
Čerst vou novinkou je možnost vytvořit 
z katalogových výrobků manipulační celek, 
aniž by obsahoval jakoukoliv pneumaticky 
poháněnou část.

Ponechme stranou běžné přímočaré 
elektrické pohony, jejichž sortiment je vel-
mi široký a obsahuje pohony s ozubený-
mi řemeny či pohybovými šrouby a vede-
ním umístěným vně či uvnitř, a věnujme 
se novinkám.

Automatizace a stůl?

Nejrychleji se rozvíjející oblastí v auto-
matizaci jsou tzv. stolní aplikace (odehrá-
vají se obvykle opravdu na ploše podobné 
stolu) a lehká montáž, definovaná jako prá-
ce s předměty lehčími než 1 kg a o objemu 
menším než 1 l, tedy především jde o výro-
bu elektroniky.

Pro tyto úlohy jsou velmi vhodné poho-
ny nové generace, vyvinuté s ohledem na co 
největší úsporu prostoru i nákladů. Pohony 
ELGC s ozubeným řemenem nebo pohy-
bovým šroubem (obr. 1) se spolu s letmý-
mi pohony EGSC (obr. 2) navzájem snadno 
spojí do podoby manipulátoru s nedostiž-
ně úsporným půdorysem, a to ještě navíc 
bez přechodových dílů, přímo mezi sebou 
(obr. 3).

Elektrický úchop – a bez softwaru?

Ještě nedávno by nikoho nenapadlo, že lze 
vytvořit elektrické chapadlo, které je s pneu-
matickými protějšky srovnatelné nejen roz-
měry, ale i výkonem, a především jednodu-
chostí. Chapadla nové řady EHPS to dokážou 
(obr. 4). Všechny čtyři velikosti se připojují 
jediným konektorem M12, do kterého stačí 
přivést napájecí napětí 24 V DC a dva ovlá-
dací signály pro sevření a rozevření čelis-
tí. Otočným přepínačem lze přímo na tělese 
chapadla zvolit jednu ze čtyř hodnot pro sílu 
úchopu a tím je vše připraveno – bez softwa-
ru, bez programování a složitého nastavová-
ní. Činností se tak velmi přibližuje pneuma-
tickým chapadlům, síla sevření je podle ve-
likosti až téměř 250 N na každou čelist, tedy 

Všechno elektricky

pro potřeby výpočtu třecí síly 
lze počítat s téměř 500 N. Zdvih 
každé čelisti je až 16 mm. Při 
výpadku napájení zůstává me-
chanika díky své samosvornosti 
v dané poloze. V případě potře-
by je možné mechanismus ruč-
ně odblokovat a úchop uvolnit.

Dva v jednom – kombinace 
úchopu a otáčení

Stejně jako dřívější pneu-
matická verze kombinují jed-
notky EHMD otočný pohyb 
spolu s úchopem. Uživatel má 
na vybranou – chapadlo může 
být poháněno pneumaticky, ale 
i elektricky (obr. 5). V tako-
vém případě je možné mani-
pulovat malými předměty vý-
hradně elektricky. Jednotka pa-
tří zejména do oblasti lékařské 
a laboratorní techniky, ale uplat-
nění najde i jinde. Aplikace je 
usnadněna kompletním příslu-
šenstvím – montážními díly 
včetně adaptéru s kompenzací 
výšky (pasivní teleskop se sní-
máním koncových poloh) pro 
zamezení násilné kolize při ma-
nipulaci s citlivými výrobky.

Elektrické zarážky – hybrid?

Dalším výrobkem, který se 
dočkal elektrického provedení, 
jsou zarážky používané v do-
pravnících (obr. 6). Přestože 
k zarážce EFSD nevede žád-
ná hadička se stlačeným vzdu-
chem, je možné hovořit o hyb-
ridní technice – tlumení nára-
zu je totiž zajištěno stlačením 
vzduchu, který se ovšem plní 
pouze pasivně propojením 
s okolní atmosférou při každém 
opětovném „natažení“ zarážky. 
Toto natažení do pracovní po-
lohy je elektrické. K ovládání 
zarážky jsou určeny dva běž-
né konektory M12. Do prvního 
postačí přivést napájecí napětí 
24 V DC a signál pro návrat do 
základní polohy. V druhém je 
signalizace obou koncových po-
loh. Tlumení vzduchem je vý-
konné a v nejtěžší verzi zvlád-
ne i náraz břemena o hmotnosti 
100 kg rychlostí 6 m/min.

Obr. 1. Pohony ELGC obsahují uvnitř ukryté přesné vedení 
a buď pohybový šroub, nebo ozubený řemen

Obr. 2. Letmé pohony EGSC s vnějším vedením jsou velmi 
přesné a tuhé

Obr. 3. Prostorově úsporné manipulátory lze složit z katalo-
gových výrobků přímým spojením bez adaptérů
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Obr. 4. Elektrická chapadla EHPS se používají 
stejně snadno jako pneumatická

Obr. 6. Čistě elektrické robustní zarážky EFSD 
pro dopravníkyObr. 5. Kombinace elektrického otáčení  

a pneumatického nebo elektrického úchopu 
– prostorově úsporná jednotka EHMD trické 
robustní zarážky EFSD pro dopravníky

Shrnutí

Těchto několik příkladů jasně ukazuje, že 
trend používání elektrických pohonů je trva-
lý a dlouhodobý. Postupně se daří překonávat 
nevýhody v podobě velikosti a hmotnosti, pro 

uživatele klesá náročnost ohledně softwaru, 
programování a speciálních znalostí z oboru 
elektroniky a regulace. Ačkoliv je k nahra-
zování pneumatických pohonů elektrickými 
ještě hodně daleko, lze očekávat, že podobné 
čistě elektrické výrobky budou rychle přibý-

vat. Pro možnost vidět tyto a další novinky 
na vlastí oči lze navštívit stánek Festo na ve-
letrhu SPS/IPC Drives v Norimberku. K dis-
pozici tam budou odborní poradci a techničtí 
specialisté, kteří rádi zodpovědí veškeré do-
tazy a doporučí nejvhodnější řešení pro kon-
krétní úlohy.

(Festo, s. r. o.)

Již 37. ročník mezinárodní vědecké konfe-
rence DIAGO® 2018 s podtitulem Technická 
diagnostika strojů a výrobních zařízení se ko-
nal v závěru ledna 2018 v hotelu Devět Skal 
ve Sněžném-Milovech, tedy v nádherném 
koutu Vysočiny. Ke „skromnému“ tvrzení, 
že byl uplynulý ročník konference úspěšný, 
mě snad opravňuje jak vysoká účast, kdy se 
konference společně s organizátory zúčastnilo 
přes 180 osob, včetně významného zastoupe-
ní kolegů z Polska a ze Slovenska, tak ohlasy 
samotných účastníků po ukončení.

Na organizaci celé akce, která probíha-
la pod záštitou prof. RNDr. Václava Snášela, 
CSc., rektora VŠB-TU Ostrava, doc. Ing. Ivo 
Hlavatého, Ph.D., děkana Fakulty strojní 
VŠB-TU Ostrava, a doc. Dr. Ing. Ladislava 
Kováře, vedoucího katedry výrobních stro-
jů a konstruování FS VŠB-TU Ostrava, se 
tradičně podílely Asociace technických dia-

Technická diagnostika strojů a výrobních zařízení
gnostiků ČR, z. s., a katedra výrobních strojů 
a konstruování Fakulty strojní VŠB-TU Ost-
rava. Nedílnou součástí konference bylo se-
tkání osob certifikovaných pro funkci „spe-
cialista vibrační diagnostiky“, které se kona-
lo den předem.

Jako obvykle měla konference svou pra-
covní, avšak také společenskou část. V té 
pracovní zaznělo mnoho odborných předná-
šek, ve kterých účastníci prezentovali nejen 
samotné problémy, které se v provozu jimi 
sledovaných strojních zařízení objevují, ale 
zejména možnosti jejich praktických řeše-
ní vedoucích celkově k minimalizaci výpad-
ků ve výrobě a k dosažení vysoké provozní 
spolehlivosti.

Mnoho přednášek bylo věnováno diagnos-
tice jak spalovacích motorů, od běžných po 
lodní, tak elektromotorů. Řešily se spojova-
cí prvky technických soustav, souososti hří-

delí nebo využití moderních metod, např. ter-
movize, v praxi.

Neformální části vévodilo hlavně dobré jíd-
lo a pití, včetně již téměř tradiční ochutnávky 
dortů, do kterých se mnoho účastníků vyslove-
ně zamilovalo. Firemní účastníci využili mož-
nost udělat během večera reklamu vlastní fir-
mě a bohatě přispěli do pořádané tomboly, kte-
rá dále zpestřila celý diskusní večer.

Zmíněná spokojenost účastníků pořadate-
le nejen těší, ale také zavazuje. Proto již nyní 
pilně připravují následující ročník konference 
s číslovkou 38 a s označením DIAGO 2019. 
A dobrá zpráva nakonec: na základě kladných 
ohlasů zůstane konference také v roce 2019 
na Vysočině. DIAGO 2019 se bude konat 
29. až 30. ledna 2019. Zájemci o bližší infor-
mace je najdou na stránkách Asociace tech-
nických diagnostiků: www.atdcr.cz. 

Radim Adam

 
Na webových stránkách www.automa.cz lze časopis 
prolistovat i prohledat fulltextovým vyhledávačem.


