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průmyslové a servisní roboty

Kolaborativní roboty neboli koboty (co-
bot) vytvářejí další příležitosti v automati-
zaci výroby a zpracování plastů. Jsou cha-
rakteristické svou schopností pracovat ve 
specifické výrobní oblasti, a to po boku 
pracovníků, dále rychlou implementací 
a snadným přesunem na nové úkoly. V ne-
poslední řadě i intuitivním programováním 
a obsluhou. Mohou pomoci v procesech, 
jako je vstřikování, při obsluze strojů nebo 
při balení a paletizaci ve velkých i malých 
podnicích.

Výrobci. z. celého. světa. investují. do. au-
tomatizace.. Podle. průzkumu. SMEs. Baro-
meter.robotizace1),.provedeného.v.Česku.na.
jaře.2020.i.mezi.společnostmi.zabývajícími.
se.zpracováním.plastů,.vyplývá,.že.mezi.dů-
ležitými.faktory.motivujícími.malé.a.střední.
podniky.k. robotizaci. je.zlepšení.výkonnos-
ti. výroby. (93,5. %).. Dále. společnosti. zmi-
ňovaly:.eliminace.výrobních.chyb.(75,8.%),.
zvýšení. kvality. produkce. (75,8. %),. posíle-
ní. konkurenceschopnosti. (74,4. %),. zkráce-
ní. dodací. lhůty. (70,5. %),. zvýšení. objemu.
produkce. (66,6. %),. standardizace. procesu.
(60,2.%),.obtížnost.při.hledání.a.udržení.za-
městnanců. (57,7. %),. zvýšení. výrobní. bez-
pečnosti.(56,3.%).a.zvýšení.flexibility.výro-
by.(50,1.%).

Kolaborativní. roboty.mohou.pomoci.za-
městnancům.nevystavovat.se.škodlivým.ply-
nům,. prachu. a. plastovým. hoblinám,. které.
vznikají.při.výrobě.a.zpracování.plastů..Mo-
hou.také.manipulovat.s.ostrými.nebo.horký-
mi.předměty..Mají.možnost.pracovat.24.ho-
din.denně.a.jejich.opakovatelnost.pohybu.je.
0,03.mm. (v. případě. robotů. Universal. Ro-
bots)..Díky.tomu.lze.využít.maximální.roz-
sah.jejich.výrobní.kapacity.a.udržet.konzis-
tentní.kvalitu..Kompaktní.konstrukce.dovo-
luje. používat. je. i. ve. stísněných. pracovních.
podmínkách.

Příklady využití

Kolaborativní. roboty. umožňují. realizo-
vat.téměř.kompletní.automatizaci.vstřiková-
ní.plastů..Zaručují.neměnnou.vysokou.kva-
litu.a.přesnost,.stejně. jako.stále.stejné.dáv-
kování. i. po. mnoha. opakováních. a. omezují.
zmetkovitost..Vynikají.v.obsluze.CNC.stro-
jů,. vstřikolisů. i. jiných. lisů.. Jejich. využití.
má.pozitivní.dopad.na.rychlost.a.kvalitu.vý-

Kolaborativní roboty – potenciál automatizace 
ve zpracování plastů

roby.. Zároveň. se. minimali-
zuje.riziko.pracovních.úrazů.
zaměstnanců..Výrobní. firma.
může. podle. potřeby. použít.
kolaborativní.roboty.vybave-
né. různými. koncovými. ná-
stroji.nebo.optickými.systémy.
během. různých. fází. výroby,.
např.. při. vkládání. součástky.
do. soustruhu. a. nebo. při. ná-
sledné.paletizaci.obrobených.
dílů.. Důležitou. fází. výroby.
je. také. konečná. úprava. vý-
robku. –. kolaborativní. robo-
ty.mohou.pracovat.s.různými.
materiály. a. pomáhají. dodr-
žet.vysokou.konstantní.kvali-
tu.povrchu.finálního.výrobku.

Případové studie

Česká. společnost. 2.K.
Trend,. a.. s.,. se. zabývá. vý-
robou. velmi. přesných. plas-
tových. dílů. vstřikováním..
Jejími. zákazníky. jsou. vel-
ké. automobilky.. Společnost.
využívá. kolaborativní. robot.
UR10,. který. zajišťuje. kom-
pletní. obsluhu. vstřikovacího.
lisu,. což. optimalizuje. výro-
bu.a.řeší.problém.s.nedostat-
kem.zaměstnanců..Kolabora-
tivní.robot.UR10.odebírá.zá-
lisky. a. zakládá. je. do. formy.
v.lisu,.kde.proběhne.vstřiko-
vací.cyklus.(obr. 1)..Po.ukon-
čení.cyklu.robot.vyjme.již.ho-
tové.výlisky,.které.vyloží.na.
dopravníkový.pás..Jde.o.mo-
notónní.činnost,.která.ale.vy-
žaduje. velkou. přesnost. při.
manipulaci.s.hotovými.plas-
tovými.výlisky,.a.právě.proto.
je.vhodná.k.automatizaci.ko-
laborativním.robotem..Robot.
UR10.zvládne.obsluhu.celé-
ho.stroje.v.podstatě.samostat-
ně,.a.tak.není.nutné.tuto.po-
zici. obsazovat. lidskými.pra-
covníky..Výhodou.je. i.velký.
operační. rozsah. ramena. ro-
botu.UR10,.čímž.se.dosáhne.
velmi.efektivní.obsluhy.stro-

Obr. 1. V závodě společnosti 2 K Trend v Sebranicích u Lito-
myšle vkládá robot UR10 zálisky do formy, odebírá hotové 
výlisky a skládá je na pás

Obr. 2. V americké společnosti Dynamic Group kolaborativní 
robot odebírá rámy se zálisky (vpředu vlevo), vkládá je do 
formy, odebírá rámy s výlisky, umísťuje je do stroje, kde se 
odstraňují nálitky (vzadu vlevo) a pokládá je před operátora, 
který se postará o další manipulaci; nakonec robot stiskne 
tlačítko a spustí další cyklus

Obr. 3. Na jiném pracovišti v Dynamic Group pracují v tan-
demu klasický karteziánský robot a kolaborativní robot UR5; 
karteziánský robot položí výlisek na pás, snímač spustí robot 
UR5, který díl odebere, umístí do zařízení pro odstranění 
licího kanálu a hotový díl položí do palety, kde dělník provede 
finální kontrolu

1).. Průzkum.SMEs Barometr robotizace.byl.uskutečněn.na.základě.zadání.společnosti.Universal.Robots.společností.SC.&.C.na.skupině.196.malých.a.středně.
velkých.(SME).výrobních.firem.v.České.republice..Průzkumu.se.zúčastnily.firmy.z.těchto.průmyslových.odvětví:.kovoprůmysl.a.strojírenství,.zpracování.
plastů.a.chemických.produktů,.potravinářské.a.tabákové.produkty,.zpracovatelé.dřeva.a.dřevěných.výrobků.(včetně.nábytku),.textilní.a.oděvní.průmysl,.
elektrotechnický.průmysl.a.výroba.elektroniky,.stavební.materiály,.automobilový.průmysl,.papírenský.a.tiskařský.průmysl,.sklářský.a.keramický.průmysl,.
průmysl.kamene.a.zpracování.minerálních.surovin..Průzkum.byl.proveden.metodou.počítačově.podporovaného.telefonického.dotazování.
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je..Videoreportáž.z.firmy.2.K.Trend.mohou.
zájemci.zhlédnout.na.https://bit.ly/3jNJAZ3.

Americká. společnost. Dynamic. Group.
instalovala. do. provozu. vstřikování. plastů.
a. kompletace. tři. kolaborativní. roboty. UR..
První.zajišťuje.realizaci.kompletního.pracov-
ního.cyklu.stroje;.odebírá.rámy,.které.drží.li-
sované.díly,.vkládá.je.do.vstřikovacího.lisu,.
přemísťuje. jednotlivé. kusy. do. ořezávacího.
zařízení.a.pokládá.vylisované.díly.před.děl-
níka.pro.další.manipulaci..Nakonec.stiskem.
tlačítka.aktivuje.nový.cyklus.(obr. 2)..V.dru-
hém.případě,.u.stroje.na.injekční.vstřiková-
ní,.se.používá.tradiční.kartézský.robot,.který.

spouští.lisovaný.díl.na.kluznou.desku,.kde.jej.
kolaborativní.robot.UR.odebere.a.umístí.na.
zařízení.pro.odstranění.licího.kanálu.(obr. 3)..
Následně.provede.paletizaci.dílu.na.stole.před.
dělníkem,.který.postup.kontroluje..Třetí.robot.
pracuje.v.oblasti.kompletace..„Řekl.bych,.že.
ve.srovnání.s.tradičními.roboty.se.roboty.Uni-
versal.Robots.snáze.učí.a.programují.funkcí.
drag and drop..Robot.také.můžete.naprogra-
movat.pomocí.režimu.učení.teach mode,.kdy.
jednoduše.uchopíte.robotické.rameno,.přesu-
nete.jej.na.potřebné.místo.a.robot.si.tuto.po-
zici.pamatuje.jako.určitý.bod..Jakmile.nasta-
víte.potřebné.body,.jednoduše.robot.spustíte.

a.on.tyto.pohyby.zopakuje,“.uvedl.John.Mc-
Gilivray,.výkonný.ředitel.Dynamic.Group.

Závěr

Výhodou.řešení.automatizace.s.použitím.
kolaborativní.robotiky.je.všestrannost..Díky.
jednoduchosti.programování.a.používání.jsou.
kolaborativní. roboty. ve. firmách. nástrojem,.
který. jim.pomáhá. rychleji. se. rozvíjet.a.ob-
stát.v.náročné.konkurenci.na.trhu.

Pavel Bezucký, Area Sales Manager, 
Universal Robots (Foto: Universal Robots).
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y   Profily snímačů polohy 
a inklinometrů s rozhraním 
CANopen pro sítě J1939

Mezinárodní.asociace.CiA.(CAN.in.Au-
tomation;.www.can-cia.org).uvedla.specifi-
kace.CiA.406-J.a.CiA.410-J,.které.popisují.
adaptaci.profilů.snímačů.polohy.a.inklino-
metrů.s.rozhraním.CANopen.pro.sítě.zalo-
žené.na.J1939.

Snímače. polohy. a. inklinometry. s. roz-
hraním.CANopen.dodává.množství.výrob-
ců..K.tomu,.aby.je.bylo.možné.použít.v.sí-
tích. J1939,. si. CiA. od. SAE. International,.
asociace.spravující.specifikace.sítě.J1939,.
vyžádala. odpovídající. čísla. PGN. (Para-
meter Group Numbers).umožňující.nama-
povat. parametry. CANopen. PDO. (Proce-
ss Data Object). se. skupinami. parametrů.
J1939.PG..K.tomu,.aby.bylo.možné.takové.
snímače.nakonfigurovat,.vydala.CiA.doku-
ment.CiA.510,. jenž. specifikuje.mapování.
zpráv.CANopen.SDO.do.dvou.PGN..Ná-
sledně.bude.doplněno.mapování.telegramů.
CANopen.EMCY.(Emergency). do.vyhra-
zené.skupiny.PG.

V.minulosti.byly.tyto.adaptace.specifické.
pro.ekosystém.daného.výrobce,.takže.sníma-
če.nebyly.zaměnitelné..Specifikace.CiA.510.
umožňuje.dodavatelům.produktů.pro.J1939.
používat.stejnou.konfiguraci.jako.pro.zařízení.
CANopen..V.zařízeních.J1939.je.implemen-
tován.slovník.virtuálních.objektů.CANopen.
dostupný.z.PG.CAM11.a.CAM21.

Sítě.J1939.jsou.komunikační.sítě.využíva-
né.pro.komunikaci.a.diagnostiku.komponent.
zejména.v.zemědělských.a.stavebních.stro-
jích.. (Bk)

  ABB v Brně dodá rozváděče 
na loď na zpracování ropy 
a zemního plynu

Firma.ABB. získala. zakázku. od. malaj-
ské. společnosti.Yinson,. která. přestavuje.
loď.Anna.Nery.určenou.ke.zpracování.ropy.
a.zemního.plynu.v.brazilských.vodách..ABB.
dodá. kompletní. elektrické,. řídicí. a. teleko-
munikační. řešení. včetně. aplikace. E-Hou-
se.. Hodnota. celého. projektu. přesahuje. as-
tronomických.100.miliard.korun.(5,4.mili-

ardy.dolarů)..Na.zakázce.se.podílí.brněnský.
závod.ABB,.který.dodá.rozváděče.UniGear.
ZS1,.550.a.MCC.

„Na. plavidla. určená. k. přečerpání,. zá-
kladnímu.zpracování.a.uložení. surové. ropy.
(FPSO). dodáváme. naše. rozváděče. již. více.
než. dvanáct. let.. Za. zmínku. stojí. například.
významné.projekty.Maersk.Peregrino.a.Go-
liat,“. uvedl. ředitel. jednotky. Rozváděčů. vn.
a.nn.Václav.Kovář.a.doplnil:.„Rovněž.z.po-
hledu.konstrukce.a.výroby.se.jedná.o.velmi.
složité.projekty.vyžadující.zapojení.těch.nej-
lepších.pracovníků..V.rámci.FPSO.projektů.
jsme.v.ABB.celosvětově. jediným.závodem.
s.dostatečnou.kompetencí.k.dodání.rozvádě-
čů.vysokého.napětí.“

Uvedení.přestavěného.plavidla.do.provo-
zu.je.plánováno.na.rok.2023.a.v.provozu.by.
mělo.být.25.let..FPSO.Anna.Nery.bude.den-
ně.zpracovávat.70.tisíc.barelů.ropy.a.4.mil..
m3.zemního.plynu.a.jakákoliv.porucha.může.
způsobit.výrobní.ztrátu.v.řádu.milionů.korun..
Vzhledem.k.plánovanému.ukotvení.150.km.
od.pobřeží.by.byla.velmi.nákladná.i.oprava..
Při.výběru.dodavatele.produktů.se.proto.Yin-
son.zaměřil.na.kvalitu.produktů.a.ke.spolu-
práci.si.vybral.ABB.. (ABB)
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