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Kolaborativními robotickými systémy jsou 
postupně nahrazovány především monotón-
ní činnosti, jako např. manipulace s obrobky 
v obráběcích strojích. Zatímco zaměstnanci 
se starají o několik strojů, jakož i o polotova-
ry a hotové díly, kolaborativní 
roboty přebírají vlastní zakládá-
ní do strojů (obr. 2). Na rozdíl 
od klasických automatizovaných 
pracovišť s robotem a ochran-
ným plotem zůstává obráběcí 
stroj při této kolaborativní čin-
nosti stále volně přístupný. Tak 
mohou být i nadále zpracová-
vány jednotlivé zakázky a malé 
série, kdy je třeba přítomnost 
obsluhy.

Další pole využití kolabo-
rativní systémy nacházejí při 
manipulaci s obrobky ve zdraví 
ohrožujících prostředích, jako 
je např. rentgenová kontrola hli-
níkových odlitků (obr. 3). Také 
zde může převzít bezprostřední 
manipulaci v oblasti rentgeno-
vého záření kolaborativní cha-
padlo.

Klasickou úlohou a přitom 
tvrdým oříškem je vybírání 
dílů volně ložených v přeprav-
ním boxu – bin picking. Společ-
nosti Kuka a Schunk společně 
pracovaly na studii pracoviště, 
kde mají být netříděné kovo-
vé díly uchopeny kolaborativ-
ním robotem, vyňaty z nádoby, 
umístěny do brusky a po obro-
bení přesně uloženy na místo. 
V průběhu tohoto procesu má 
být obsluha schopna ručně na-
kládat, posunovat nebo odstra-
ňovat přepravní boxy nebo jed-
notlivé díly. Tímto způsobem 
jsou ve studii propojeny úlo-
hy vybírání předmětů z nádob 
a spolupráce člověka s robotem. 
K vybírání polotovarů z nádo-
by se používá systém rc_visard 
od firmy Roboception vybavený 
pasivní stereokamerou (obr. 4). 
Ten umožňuje stanovit optimál-
ní body úchopu a přenést je bez 
použití externího PC přímo do 
robotu LBR iisy.

Použití kolaborativních chapadel Co-act 
od firmy SCHUNK při obrábění

Rameno robotu je vybaveno chapadlem 
Co-act od firmy Schunk, které bylo navrženo spe-
ciálně pro tuto úlohu. Kompletní regulační a na-
pájecí elektronika je osazena uvnitř chapadla, což 
znamená, že nezabírá místo v rozváděči robotu.

Nabídka chapadel Co-act

Především tam, kde se plné zautomatizo-
vání z ekonomického hlediska nesnadno rea-
lizuje, je podle firmy Schunk namístě sepa-
race na dílčí procesy a jejich rozdělení mezi 
lidi a roboty. To platí zvláště pro úlohy, při 
kterých je počet kusů v sérii příliš malý pro 
plně automatizovaný provoz a příliš velký pro 
manuální činnost, nebo když plné automati-
zaci brání velký počet variant dílů. Kolabo-
rativní chapadla poskytují v těchto situacích 
důležité výhody: zvyšují produktivitu, umož-
ňují dosáhnout velké flexibility a ulehčují za-

městnancům od dříve neautomatizovaných 
nebo ergonomicky nepříznivých manuálních 
pracovních kroků. Navíc snižují riziko zraně-
ní a zajišťují při výrobních procesech stabilní 
kvalitu bez ohledu na aktuální stav obsluhují-
cího personálu. S využitím základních norem 
a směrnic definoval Schunk tři hlavní zásady 
pro kolaborativní chapadla:
– chapadlo při uchopení nikdy nezpůsobí 

zranění,
– chapadlo vždy rozpozná kontakt s člově-

kem,
– chapadlo nikdy neupustí uchopený před-

mět.

„Vysvobození robotů z jejich klecí“ je v plném proudu. Již v současné době je bezpro-
střední spolupráce člověka s robotem nedílnou součástí automatizace výroby. Společ-
nost Schunk aktivně pracuje na vývoji chapadel pro kolaborativní činnosti a výsledkem 
jsou chapadla řady Co-act (obr. 1).

Obr. 1. Chapadlo Co-act dává kolaborativním robotům 
potřebnou obratnost

Obr. 2. Při zakládání do obráběcího stroje umožňuje cha-
padlo Co-act flexibilní souhru člověka a stroje

Obr. 3. Chapadlo Co-act použité pro rentgenovou kontrolu 
odlitků

Obr. 4. Robot LBR iiwa (Kuka) s chapadlem 
Co-act (Schunk) vybírá díly z boxu na základě 
údajů z kamerového systému rc_visard (Robo-
ception; foto: Roboception)
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K tomu Schunk využívá, v závislosti na 
úloze, souhru různých funkcí a komponent. 
V základní verzi, u tzv. inherentních kolabo-
rativních chapadel, se v nebezpečné situaci 
aktivuje omezení uchopovací síly na 140 N. 
Konstrukce chapadla se zaoblenými rohy 
a hranami navíc minimalizuje riziko zranění.

Bezpečnostní pohony zajišťují, že těžké 
části jsou spolehlivě udrženy i v režimu nou-
zového zastavení. Senzory permanentně mo-

nitorují okolí chapadla a jejich signály jsou 
vyhodnocovány bezpečnostním softwarem. 
Chapadla Co-act splňují podmínky normy 
EN ISO 10218 Roboty a robotická zaříze-
ní – Požadavky na bezpečnost průmyslo-
vých robotů a technického předpisu ISO TS 
15066 Robots and Robotic Devices – Col-
laborative Robots. Stav chapadla zobrazu-
je ze všech stran viditelný světelný proužek 
s barevnými LED.

V současné době jsou k dispozici dvouprs-
tá chapadla Co-act EGP-C pro malé a střed-
ní uchopované díly. Dodávány jsou v celkem 
šestnácti variantách a je možné je použít s ro-
boty Kuka, Fanuc a Universal Robots. Brzy 
bude na trh uvedeno chapadlo Co-act EGL-C 
s dlouhým zdvihem pro bezpečné uchopo-
vání větších dílů (do 8 kg) s uchopovací si-
lou až 450 N.

(Schunk)

V Texas Medical Centru (TMC) v Hous-
tonu v americkém státě Texas otevírá spo-
lečnost ABB nové zdravotnické centrum. 
Toto zařízení, jehož otevření se plánuje na 
říjen 2019, bude prvním specializovaným 
centrem ABB pro zdravotní výzkum. Vý-
zkumný tým ABB bude v areálu TMC spolu-
pracovat s lékaři, vědci a inženýry na vývoji 
nechirurgických lékařských robotických sys-
témů, včetně logistických řešení, a nové ge-
nerace automatizované laboratorní techniky.

Limitujícím faktorem dostupnosti lékařské 
péče je v současnosti potřeba vysoce kvali-
fikovaných lékařských odborníků, kteří vět-
šinu pracovního dne stráví prováděním opa-
kovaných a nekvalifikovaných úkolů, jako je 
třeba příprava preparátů a manipulace s od-
středivkami. Automatizace těchto úkonů po-
mocí robotů umožní zdravotnickým profesio-
nálům soustředit se na vysoce kvalifikovanou 
a produktivní práci. Díky výraznému urych-
lení testů bude v konečném důsledku možné 
léčit více lidí.

Společnost ABB analyzovala širokou 
řadu současných procesů, které se v lékař-
ských laboratořích provádějí ručně. ABB 
odhaduje, že prostřednictvím automatizace 
bude možné ročně uskutečnit o 50 % více 
testů. Když budou roboty naprogramová-
ny na provádění opakujících se úkonů, ne-
budou lidé muset vykonávat činnosti, které 
způsobují poškození z opakovaného namá-
hání (syndrom RSI).

Roboty ABB míří do nemocnic

Společně se stárnutím světového oby-
vatelstva státy vynakládají na zdravotnictví 
stále větší podíl HDP. Zvýšení efektivnosti 

zdravotnictví, vedle zlepšení kvality lékařské 
péče, může pomoci zmírnit některé společen-
ské, politické a finanční problémy, které ze 
zmíněného zvyšování výdajů na zdravotnic-
tví vyplývají. Velikost trhu nechirurgických 
lékařských robotů se podle interního průzku-
mu ABB odhaduje na téměř 60 000 robotů do 
roku 2025, což je téměř čtyřnásobný počet 
oproti roku 2018.

Kolaborativní roboty ABB, které se již 
uplatňují v potravinářských laboratořích na 

celém světě, jsou vhodné i k použití v labo-
ratořích lékařských. Nepotřebují totiž bezpeč-
nostní zábrany a pracují bezpečně a efektivně 
společně s lidmi. Roboty převezmou mnoho 
opakujících se, jemných a časově náročných 
operací, jako jsou dávkování, míchání a pi-
petování, popř. manipulace se sterilními ná-
stroji a plnění a vyprazdňování odstředivek.

Houston je světovým centrem výzkumu 
v oboru lékařské techniky a inovační cent-

rum TMC je pro nové zdravotnické centrum 
ABB ideálním místem. Dvacetičlenný tým 
ABB Robotika bude pracovat ve výzkumném 
zařízení s rozlohou 500 m2. V objektu se na-
chází automatizační laboratoř a zařízení pro 
školení pracovníků pracujících s roboty, ja-
kož i konferenční místnosti pro spolupráci na 
vývoji řešení společně s inovačními partnery.
[ABB Robotics to develop solutions for the Hospi-
tal of the Future, červenec 2019.]

(Hr)

Společnost ABB se chystá zavádět pokročilé kolaborativní roboty do lékařských labo-
ratoří a nemocnic. Jako první přijde letos v říjnu na řadu nové zdravotnické centrum při 
Texas Medical Centru v americkém Houstonu. Nové výzkumné zařízení umístěné v ino-
vačním areálu Texas Medical Center se zaměří na nechirurgické lékařské robotické sys-
témy. Velikost příslušného celosvětového trhu se odhaduje na téměř 60 000 nechirur-
gických lékařských robotů do roku 2025, což je téměř čtyřnásobek oproti roku 2018.

 

Obr. 1. Nechirurgické roboty ABB pro použití ve zdravotnictví

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


