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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.
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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


