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Moderní inteligentní roboty se svými před-
nostmi prosazují i v dosud pro ně netra-
dičních úlohách. Jednou z nich je použití 
robotu jako součásti linky na výrobu sýrů.

Roboty pracují již mnoho let v průmys-
lové výrobě sériového typu, především v au-
tomobilovém průmyslu, ve strojírenství, 
elektrotechnice a dalších oborech. Roboty 

provádějí přesné a rychlé operace, který-
mi nahrazují opakovatelnou práci člověka, 
typicky v procesech svařování, zakládání 
a vytahování výrobků ze strojů, vedení řez-
ných nástrojů (řezání laserem) atd., včetně 
závěrečných operací sbírání, skládání a ba-
lení finálních výrobků. Mezi speciální pří-
pady použití robotů ve výrobě patří v mno-
ha ohledech potravinářské procesy s jejich 
specifickými podmínkami a požadavky, jako 
jsou např. vlhké prostředí, čistota prostředí, 
čistitelnost robotu atd. Aby bylo možné tyto 
požadavky splnit, je vedle obvyklých funkč-
ních schopností požadována také speciální 
konstrukce robotů.

Roboty Stäubli pro potravinářství

Robotickými zařízeními vhodnými k po-
užití v potravinářském průmyslu jsou roboty 
od švýcarského výrobce Stäubli. Vyznačují se 
velkým výkonem, daným velkou rychlostí po-
hybů, dlouhou životností a velkou odolností 
ve vlhku a precizním provedením s možnos-
tí sanitovat celou konstrukci. Jejich příjem-

Využití robotů ve výrobě pro speciální účely

nou vlastností je i snadná obsluha, a to díky 
vestavěné podpoře mnoha užitečných funk-
cí a úloh. Roboty značky Stäubli jsou vhod-
né téměř do všech úseků zpracování a výro-
by potravin, kde spolehlivě provádějí mnoh-
dy velmi složité pracovní operace. Lze se 
s nimi setkat v masokombinátech, mlékár-
nách a konzervárnách, při výrobě cukrovi-
nek nebo zmrzliny atd.

slav (bývalá Pribina). Investor zvolil za doda-
vatele a realizátora tohoto projektu inženýr-
skou firmu Compas automatizace, spol. s r. o.

Popis výrobního procesu

Robot Stäubli je v mlékárně umístěn na 
podstavci nad linkou na výrobu sýrů (obr. 1). 
Jeho úkolem je promíchávat sýřeninu s po-
užitím nástroje – síta. Sýřenina je zařízením 
na lince načerpána do plastových van, které 
na dopravníku projíždějí pod robotem. Obslu-
ha na ovládacím terminálu s technologickým 
zobrazením linky předvolí hodnoty paramet-
rů odpovídající danému typu výrobku a spus-
tí robot. Předvolba zahrnuje mj. čtyři možné 
kombinace nástrojů umístěných v samostat-
ném zásobníku v dosahu robotu. Jakmile se 
vana se sýřeninou na lince dostane do cílo-
vé pozice pod ramenem robotu, řídicí systém 
linky zastaví dopravník, vanu mechanicky za-
aretuje a pošle robotu povel k provedení ope-
race zamíchání sýřeniny. Robot uchopí patřič-
ný nástroj podle předvolby a nařeže jím příčně 
a podélně sýřeninu ve vaně. Poté řídicí systém 
robotu pošle řídicímu systému linky signál in-
formující o ukončení cyklu míchání a operace 
míchání se opakuje postupně s dalšími vana-
mi, jednou po druhé. Obsluha má na techno-
logickém zobrazení linky k dispozici tlačítko 
„bypass“ pro provizorní přemostění operace 
míchání v případě, že robot není ve funkci. 
Řídicí systém linky a robot spolu komuniku-
jí na binární úrovni v rozsahu 32 DI a 32 DO.

Použité technické 
a programové prostředky

S ohledem na charakteris-
tiku potravinářského provo-
zu s vlhkým prostředím a na 
funkční požadavky dané úlo-
hy byl jako vhodný model 
vybrán šestiosý robot řady 
Stäubli TX200 v provedení 
tzv. he (humid  environment) 
– viz obr. 2. Provedení robotu 
zajišťuje vodotěsnost jeho ra-
men (stupeň krytí IP65) i zá-
pěstí (IP67). Stejně tak je ro-
bot odolný proti potravinář-
ským čisticím procedurám, 
a tudíž není při čištění linky 
třeba používat ochranné ná-
vleky. Součástí robotu je ter-

minál (obr. 3) určený k jeho programování, 
řízení a údržbě a zároveň obsahující bezpeč-
nostní funkce. K ovládání robotu je použita 
řídicí jednotka Stäubli CS8C HP, umístěná 
v samostatném rozváděči nacházejícím se 

Obr. 1. Linka na výrobu sýrů v počítačovém zobrazení

Obr. 2. Robot Stäubli, model TX200 he (humid enviroment), 
vhodný do vlhkého prostředí v potravinářském průmyslu

Příklad použití robotu Stäubli při výrobě sýrů

Jedním z nedávno realizovaných projektů 
je zavedení robotu Stäubli do provozu v rámci 
linky na výrobu sýrů v mlékárně TPK Přiby-
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mimo výrobní prostory. Součástí řídicí jed-
notky jsou karty I/O pro komunikaci s ří-
dicím systémem linky. Rozváděč s řídicí 
jednotkou je propojen s robotem prostřed-
nictvím dvou mnohažilových kabelů přes 
konektory. Ruka robotu s funkcí automa-
tické výměny a uchopení nástroje je ovlá-
dána pneumaticky.

Aplikační program použitého robotu 
TX200 he je vytvořen ve vývojovém prostře-
dí VAL3, v němž jsou programovány všechny 
roboty značky Stäubli.

Součástí dodávky realizované firmou 
Compas bylo i zajištění kompletní mecha-
nické montáže robotu nad linkou. Vzhledem 
k požadavkům investora na minimální ome-
zení provozu linky byl robot zprvu za účelem 
zkoušek zprovozněn na provizorní konstruk-
ci mimo výrobní prostory. Po ověření funk-
cí připraveného softwaru byl robot následně, 
v době krátké odstávky výroby, přestěhován 
na své místo na výrobní lince.

Přínosy realizace projektu

Hlavními přínosy instalace robotu Stäubli 
TX200 he v mlékárně TPK Přibyslav firmou 
Compas automatizace jsou:

– zavedení do provozu moderního robotu 
s následným zvýšením produktivity a pro-
vozní spolehlivost linky na výrobu sýrů,

– dosažení potřebné flexibility výrobního 
procesu s ohledem na variabilitu výrobní-
ho programu a souvisejících parametrů,

– bezvýhradné splnění všech požadavků kla-
dených na zařízení v potravinářském pro-
vozu (schopnost sanitace, hygiena atd.),

– rychlá podpora a servis zařízení firmou 
Compas automatizace spolu s možností 
snadno upravit robot podle aktuálních po-
žadavků.

Inteligentní roboty a koncept 
Industry 4.0

Roboty a manipulátory zvyšují produktivi-
tu výrobních procesů a kvalitu výrobků a od-
straňují těžkou práci obsluhy jak při speciál-
ních operacích, tak i při rutinních činnostech, 
např. při manipulaci s výrobky a skládání sku-
pinových balení na palety. Vedle fyzicky na-
máhavých operací jsou využívány také pro 
složité činnosti náročné na pozornost a zruč-
nost, např. ve spojení s technikami strojového 
vidění ke sbírání rozházených výrobků z vý-
robního pásu a jejich vkládání na určené pozi-
ce v obalech. Inteligentní roboty budoucnosti 
budou schopny vykonávat stále složitější čin-
nosti a budou mít vyšší úroveň bezpečnosti, 
což jim umožní přímo spolupracovat s člo-
věkem, např. podávat předměty operátorům. 
Se zaváděním nového konceptu průmyslové 
výroby Industry 4.0 je očekáváno podstatně 
větší rozšíření inteligentních robotů jak v po-
travinářství, tak i v dalších, pro roboty zatím 
netradičních odvětvích průmyslu.

Jindřich Kubíček,
Vlastimil Braun,

Compas automatizace, spol. s r. o.

Obr. 3. Ovládací terminál robotu Stäubli

Průmyslové roboty mají velkou sílu. Spo-
lečnost Fanuc však představila robot, který 
předčil všechny ostatní: nejsilnější robot na 
světě se jmenuje M-2000iA/1700L (obr. 1).

Nový přírůstek sortimentu japonského 
výrobce robotů je po nejpřesnějším robotu 
na světě dalším strojem od společnosti Fa-
nuc, který je v určitém ohledu ve svém obo-
ru nejlepší. Jeho nosnost je až 1,7 t. Může 
tedy zvedat a transportovat např. karoserie 
velkých vozů nebo i celé automobily, a pro-
to najde využití v automobilovém průmyslu. 
Jeho užitečné zatížení je o 189 % větší než 
u předchozího typu, robotu M-2000iA/900L.

Jeho robotické rameno má také velký ho-
rizontální dosah: 4 683 mm. Vykonává jed-
noduché i složité úkoly a pracuje i na vel-
kém pracovním prostoru s velkou přesností. 
Šestiosý robot má navíc vynikající vertikální 
zdvih, až 6 200 mm.

Robot, který zajišťuje automatickou mani-
pulaci s těžkými předměty, je mnohem bez-
pečnější než manuálně řízený jeřáb, zabra-
ňuje poškození přepravovaných polotovarů 
a kromě toho dokáže snížit provozní náklady.

M-2000IA/1700L – nejsilnější robot na světě

Roboty Fanuc mají na trhu průmyslových 
robotů velký podíl a patří mezi nejvyspělejší 
na světě. Kromě manipulace s těžkými ma-

teriály dokážou plnit různé druhy 
úkolů, od svařování až po přes-
né obrábění lodních šroubů su-
pertankerů.

Velkou výhodou je mimo jiné 
jejich dlouhá životnost a spolehli-
vost. Veškeré komponenty robotů 
ze série M2000 prošly rozsáhlými 
testy, které jsou zárukou nejvyšší 
kvality. Robot M-2000iA/1700L 
je proto schopen nepřetržitě pra-
covat tisíce hodin.

Robotické rameno a zápěs-
tí robotu M-2000iA/1700L odo-
lávají prachu i vodě (třída krytí 
je IP67). Robot je proto vhodný 
i do drsného provozního prostře-
dí. Robot je vybaven kvalitním 
vzduchovým chlazením motorů, 
tudíž umožňuje realizovat inten-
zivní pracovní cykly. Díky štíh-
lému designu ramena má robot 

i přes svou velikost dobrý přístup do úzkých 
prostorů.

(FANUC Czech, s. r. o.)

Obr. 1. Průmyslový robot M-2000iA/1700L s nosností 1,7 t


