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Myšlenka nahradit práci člověka strojem 
je známa již od pradávna. Průmyslový robot 
se stal dalším vývojovým krokem k pružné 
automatizaci za účelem zefektivnit výrobu se 
schopností neustále opakovat stejné operace 

nejen se zaručenou přesností, ale i s možností 
snadného přeprogramování při změně výrobní-
ho programu. Koncepce začíná u jednoduchých 
pracovišť, kde bývá robot vybaven polohova-
dlem pro umístění přípravků a polohování dílů 
ve dvou a více stanicích, a končí u celých robo-
tizovaných výrobních linek, kde jsou i k řešení 

přípravcích. Vývoj a více než roční testová-
ní nového modelu průmyslového robotu Ka-
wasaki řady BA potvrdily, že na světový trh 
přichází typ robotu, který svými technickými 
vlastnostmi, dynamikou, přesností a rychlos-

tí jednoznačně předčí své konkurenty v tom-
to oboru.

Během vývoje nového robotu byl kromě 
technických parametrů ramena robotu kladen 
velký důraz i na inovaci jeho řídicího systé-
mu. Výsledkem je nový typ řídicího systému 
pro šestiosé roboty E01 s úrovní bezpečnost-

funkce přípravků včetně zakládání a odebírání 
dílů zařazovány roboty. Výraznými pomocní-
ky v oboru moderní průmyslové automatizace 
jsou podpůrné systémy, dnes již běžně použí-
vané, jako např. kamerové systémy, které ro-
botům umožňují odebírat volně ložené dílce 
a manipulovat s nimi nebo kontrolovat rozmě-
ry a kvalitu v postupových linkách.

Nutným předpokladem správného fungo-
vání těchto zařízení je však spolehlivost robo-
tů, jejich vysoká výkonnost a snadná obsluha. 
To byly také hlavní cíle japonské firmy Ka-
wasaki při vývoji jejích průmyslových robotů.

V roce 2014 firma Kawasaki představila 
průmyslové roboty nových řad BX (obr. 1) 
a BT s interním vedením kabelů a hadic, 
s dosahem od 2 200 do 3 000 mm a nosností 
100 až 300 kg. Tyto roboty jsou primárně ur-
čeny pro bodové svařování. Jejich konstruk-
ce byla zaměřena na úsporu místa; zároveň 
se mohou pochlubit i optimalizovaným soft-
warem pro svařování s požadavkem na vel-
kou dynamiku při přesunu na malé vzdále-
nosti. Uvedené roboty mají i rozšířené mož-
nosti řízení periferních příslušenství, jako je 
např. ovládání servopohonů bodovacích kleští 
a synchronizace se všemi zařízeními v praco-
višti či robotizované lince.

Pro sektor obloukového svařování předsta-
vila firma Kawasaki nový typ robotu BA06N 
(obr.  2) s nosností 6 kg a dosahem ramena 
1 450 mm, rovněž s interním vedením kabelá-
že a hadic, včetně nové kompaktní konstruk-
ce zápěstí robotu, které umožňuje přístup do 
těžko dosažitelných míst v komplikovaných 

Zásobník na osm pouzder je umístěn před 
robotem na pevně dané pozici. Štětečky 
v podavači mohou mít různou orientaci. 
Její přesné určení je úkolem pro kamerový 
systém, protože každý štěteček musí být do 
svého pouzdra umístěn správně orientovaný. 
Kromě toho je třeba vyřadit defektní štěteč-
ky. Robot má manipulátory pro čtyři štěteč-
ky, takže kamerový systém musí v každém 
cyklu určit pozici právě čtyř štětečků. Po 
naplnění zásobníku je před robot přesunut 
prázdný zásobník. Robotická stanice pra-
cuje nepřetržitě.

Kamerový systém navádí robot a umožňu-
je kontrolu kvality sledovaných objektů, ne-
boť dokáže měřit rozměry a kontrolovat úpl-
nost. Pomocí knihovny ImagingLab Robotics 
Library for Denso (obr. 2) byla vytvořena ap-
likace s těsnou vazbou mezi strojovým vidě-
ním a robotikou. Výsledkem je to, že uživa-
tel může kalibrovat kamerovou i robotickou 
část v jedné operaci.

Obr. 2. Robot Denso a knihovna ImagingLab 
Robotics Library for Denso

Programování, prototypy a testování 
robotických aplikací pro průmysl 
v LabVIEW

Díky využití programovacího prostředí 
LabVIEW bylo možné ve velmi krátké době 
vytvořit prototyp robotické linky, naprogra-
movat jej a otestovat. Další velkou výhodou, 
kterou prostředí LabVIEW poskytlo, byla 
možnost navrhnout a podle potřeby upravit 
grafické uživatelské rozhraní.

Stejný program v LabVIEW může pracovat 
na různých zařízeních, od osobních počítačů 
až po inteligentní kamery, což dává konstruk-
térům velkou volnost při výběru hardwaru. Je 
také možné opakovaně používat části hardwa-
ru a vybavení z minulých projektů. Kromě toho 
standardy NI umožňují rychlou integraci pro-
duktů, což snižuje náklady a zkracuje dobu po-
třebnou k vývoji aplikací.

Ignazio Piacentini,
Cristiano Buttinoni, ImagingLab

Průmyslové roboty Kawasaki

Obr. 2. Robot Kawasaki BA06N pro oblou-
kové svařování

Obr.  1.  Robot  Kawasaki  BX  pro  bodové 
svařování
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Obr. 3. Firma Tiesse Robot navrhuje ucelená pracoviště s využitím robotů Kawasaki

boty Kawasaki spojeny s firmou Tiesse Praha, 
která byla založena v roce 1992 jako výhradní 
zastoupení italsko-japonské společnosti Tiesse 
Robot SpA, jež je kapitálově propojena s fir-
mou Kawasaki a působí jako hlavní integrá-
tor, dodavatel robotizovaných pracovišť a (ne-
jen) evropský distributor průmyslových robotů 
Kawasaki. Firma Tiesse Robot projektuje a vy-
rábí konkrétní pracoviště s roboty Kawasaki 
podle požadavků zákazníků s využitím nejno-
vějších poznatků v oblasti automatizace v růz-
ných průmyslových odvětvích, kam patří různé 
typy svařování, lepení, lakování, řezání a mon-
táže, obsluha konvenčních strojů apod. (obr. 1).

Výsledkem spolupráce zmíněných tří fi-
rem je využití nejmodernějších průmyslo-
vých robotů Kawasaki spolu s více než čty-
řicetiletou praxí firmy Tiesse Robot v oblas-
ti dodávek robotizovaných pracovišť, včetně 
projektantského a výrobního zázemí, a s ob-
chodní a technickou podporou firmy Tiesse 
Praha. Ta svým zákazníkům na českém a slo-
venském trhu nabízí nejen obchodní služby, 
ale i technickou podporu zajišťováním dodá-
vek náhradních dílů nebo podporu při reali-
zaci dodávek pracovišť, včetně technických 
servisních služeb v záručním či pozáručním 
období, prostřednictvím vlastního vyškolené-
ho personálu. Stručně vyjádřeno, uvedené tři 
firmy zákazníkům společně přinášejí kvalitu, 
spolehlivost a flexibilitu.

(Tiesse Praha)

ních vlastností PL d (podle EN ISO 13849). 
Nový řídicí systém mimo jiné spoří 20 až 
30 % energie při provozu robotu. Součás-
tí řídicího systému je nový barevný 6" ovlá-
dací panel, který se vyznačuje jednak menší 
hmotností a rozměry, jednak větší nabídkou 
funkcí pro programování robotu v ručním re-
žimu nebo pro strukturální programování pro-

střednictvím jazyku Kawasaki AS a přímého 
využití logiky a funkcí softwaru K-Ladder.

Běžně používaným standardem jsou ko-
munikační provozní sběrnice k propojení ro-
botu s periferiemi a pro možnost přenášet di-
gitální i analogová data.

Na českém a slovenském trhu jsou pracovi-
ště a automatizované linky s průmyslovými ro-


