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CITIZEN POD JEDNOU STŘECHOU
V CNC INVEST s.r.o.

Špičkové japonské dlouhotočné automaty
pro výrobu rotačních součástí až do Ø 38 mm
disponují rychlostí, přesností a dlouhodobou
spolehlivostí.

Vysoce výkonné automatické soustruhy
s kluzným vedením a až třemi revolvery se
mohou pochlubit vysokou produktivitou
a přesností za příznivou cenu.

STÁLÝ VÝVOJ A INOVACE, TO DĚLÁ STROJE CITIZEN LÍDRY VE SVÉM OBORU.

STAŇTE SE I VY S NAŠIMI STROJI
LÍDRY VE SVÝCH OBORECH A OSLAVTE
S NÁMI 30 LET NAŠÍ FIRMY.
• T
 yto výjimečné stroje můžete
shlédnout od června do října
v showroomu CNC invest.
• P
 ro jednotlivé zákazníky je zajištěn
individuální přístup s dodržením všech
hygienických požadavků.
• P
 ro ukázky na showroomu
nás kontaktujte:
e-mail: cnc@cnc-invest.cz
tel.: 607 979 429
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EDITORIAL

POUČENÍ Z KORONAVIROVÉHO
VÝVOJE (NEBO TAK NĚCO)
Čeho je moc, toho je příliš. I dobré nakonec omrzí, natož pak
koronavirus. S postupem jeho fyzické i mediální pandemie
se s ním setkáváme v TV, rádiu, novinách, na internetu,
výstrahách v obchodech či na úřadech, pořád.

A

ato v takové míře, že – jak praví jeden vousatý vtip parodující přehlcení (tehdy) nám neustále vnucovaným Leninem,
už se „člověk bojí otevřít i konzervu“ (aby z ní náhodou
nevykoukl také zmíněný plešatý vůdce světového proletariátu) –
nyní pro změnu Covid-19.
Pro mileniály, generaci X,Y a Z a další nepamětníky jen krátce
na vysvětlenou k titulku: Autor se odkazuje na starším „kouskům“
důvěrně známý dokument reagující na invazi armád (dnes již
bývalé) Varšavské smlouvy (vojenský pakt, který tvořil protiváhu
ještě existujícímu NATO), zájemci o podrobnější info si jej jistě
dokážou vygooglit.
Ponaučení z každé nestandardní situace bychom si vzít měli
pro případ, že by se něco podobného ještě někdy opakovalo,
a mohli jsme tak reagovat už standardněji a efektivněji. Což se
zjevně nestalo po několika předchozích pandemiích SARS, eboly, apod., jak ukazuje mj. i zajímavé video z microsoftí vývojářské
konference TED z roku 2015 (!), kdy Bill Gates predikuje, že katastrofa způsobená právě epidemií eboly nebyla určitě poslední
svého druhu a co bychom měli učinit. Jakkoli jsem toho jinak
milého chlápka, s nimiž jsem se svého (dávného) času měl možnost setkat i osobně, neměl příliš v lásce za to, jak svět zamořil
pandemií svých windows (s jejichž následky se ostatně občas
potýkám i v jejich nejnovější verzi dosud), tentokráte jsem mu
musel dát za pravdu. A ocenit i to, že ze svých peněz vydřených
na nás uživatelích, dal na stará kolena poměrně slušné sumy
nejen na boj s koronavirem, ale i další ušlechtilé projekty.
Kromě jiného však zavedení karantény a virová nákupní horečka ukázaly i zajímavé, někdy až bizarní skutečnosti. Dodavatelé

(poté, co lidé nasyslili „strategické zásoby“ trvanlivých potravin,
dezinfekce a toaletního papíru) zaznamenali mj. výrazný vzestup
prodeje webkamer (jež během pár dnů doslova globálně zmizely
z obchodů kvůli home officům a videokonferencím), ale na odbyt šly i servery, domácí pekárny, elektromobily a např. i činky
nebo běžecké pásy (ty podle statistik srovnávače internetových
cen Heureka až tisícinásobně lépe!), což je asi dobře, protože
data z různých fitness náramků a chytrých hodinek měřicích
aktivitu svých nositelů nyní naopak ukazují, že se lidé kvůli koronaviru a karanténě přestali hýbat.
Důchodci, považovaní za nejohroženější skupinu (přinejmenším ti američtí), se zase vrhli na počítačové hry, kterým jich
propadla téměř polovina – pomáhá jím to udržet se v mentální
kondici, což je podle lékařů v pořádku – přičemž nejnáruživějšími hráči jsou sedmdesátníci a starší. V USA jich hraje téměř tři
čtvrtiny (72 %) z nich.
Nicméně současná situace výjimečného stavu i chování tu
s námi nebude věčně (na rozdíl od zmíněného koronaviru, jak
upozorňují vědci, i když již v ne tak apokalyptické formě, ale
jako jeden z běžných virů a chorob, jimiž bylo lidstvo na své
cestě dějinami obdařeno). A měli bychom se tedy zabývat už
i přemýšlením o tom, co potom, kdy svět už nebude jako dříve
(tedy míněno před dobou koronavirovou). Ale on vlastně není
tím, co býval už dávno – prakticky po celou dobu svého vývoje,
který přináší vždy nějakou zásadní změnu, po níž pamětníci lkají
po těch předešlých „starých dobrých“ časech. Nebo (viz výše
zmíněný příklad Bila Gatese) dopadne vše zase jako obvykle,
a jen co nám otrne, na nějaké poučení z chyb minulosti zase
kašleme.
Naučili jsme se na chvíli uskrovnit, šít roušky, ale nebojte,
myslím, že tradiční civilizační mamon a „rozežranost“ si zase
najdou cestu, jak vrátit svět aspoň částečně do původních
kolejí a udržitelná budoucnost plná čisté energie pro miliony
dalekodojezdových elektromobilů narazí na fyzikální principy,
které se jejich propagátoři marně snaží přelstít nebo na ně
aspoň nemyslet. Ani proslulí slavíci z Madridu už ostatně nejsou
to, co bývali. Jak vyplývá z nedávno uveřejněné studie, španělští vědci zjistili, že tamním slavíkům se za dvě poslední dekády
zkrátilo rozpětí křídel v poměru k tělu, což dávají do souvislosti
s oteplováním. Ted už chápu, proč je mezi aktivisty tak „in“ boj
proti oteplování a klimatickým změnám – bojí se, aby se jim
nezkrátily... třeba končetiny.
Josef Vališka, šéfredaktor
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„Cílem projektu je umožnit
propojení výrobců robotů,
dodavatelů automatizace
a systémových integrátorů
z celého světa,“ říká Søren
Peters.

ŠKOLY A INSTITUCE

NOVÝ TYP ROUŠKY NIČÍ PATOGENY
A NEPUSTÍ KAPÉNKY
Technická univerzita v Liberci se podílí na vývoji zcela nového typu roušek,
které nepropustí aerosolové kapénky a zároveň aktivně ničí bakterie i viry.
1

N

a základě komerčního zadání
testuje univerzita díky speciálnímu
vybavení a odborníkům různých
pracovišť funkčnost nového typu roušky. Její důležitou vlastností je povrchová
modifikace bavlny, která dokáže ničit
patogeny. Například kapka vody, která
nese bakterie nebo viry, neulpí díky hydrofobní úpravě na bázi fluoroakrylového
polymeru Teflon na povrchu roušky. Vnější
látka obsahuje také antibakteriální vrstvu
ve formě pyrithion zinku. Ta je i z vnitřní
strany roušky.
V plazmové komoře testují vědci i oxid
měďnatý, který má rovněž antibakteriál-

2

1

Elektronový mikroskop má rozlišovací
schopnost v jednotkách nanometrů.

2

Fotokatalytické nanočástice fixované
na povrchu vlákna.

ní vlastnosti. Pomocí magnetronového
naprašování jej nanáší na povrch bavlny.
Antibakteriální vrstva roušky bakterie ničí.
V plánu je i další varianta s nanočásticemi
koloidního stříbra.
Patogeny má zabíjet i UV záření
Vědci také pracují na samočisticí schopnosti roušky. Její povrch by měl být fotokata-

lyticky aktivní. Organické molekuly, tedy
i bakterie a viry, zachycené na povrchu
látky, by se tak rozkládaly pomocí UV záření
na denním světle.
Další ochrana – nanofiltr
Třetí stupeň ochrany představuje kapsa
roušky, do níž lze vložit nanofiltr. Netkaná
textilie má póry menší než 100 nm. Částice
velikosti viru jimi tedy neprojdou a zachytí
se ve filtru.
Prototyp roušky už v ostrém provozu testují zdravotníci pracující na fakultě a členové
Zdravotnické záchranné služby Libereckého
kraje. Vše zatím vyhlíží velmi slibně.

ČVUT POMÁHÁ BOJOVAT S KORONAVIREM

FOTO: CIIRC, TUL

Vědci a studenti Katedry
počítačů Fakulty
elektrotechnické
ČVUT ve spolupráci
s Přírodovědeckou fakultou
UK a Českým institutem
informatiky, robotiky
a kybernetiky ČVUT pracují
na automatizaci testování
vzorků COVID-19.

Hlavním cílem vyvíjeného
postupu je minimalizace rizika
tzv. kroskontaminace - algoritmus má umožnit pipetovacím
robotům rychlou a bezpečnou

manipulaci se vzorky. Díky
optimalizací pohybu pipetovací
hlavy robotu tak, aby při svém
pohybu neohrozila ostatní
vzorky náhodným odkápnutím
(špička pipety nesmí přejet nad
jiným vzorkem, než pro který je
určena) se snižuje riziko kontaminace jiných vzorků a nechtěného označení zdravých osob
za nakažené. Optimalizovaný
postup FEL ČVUT je navíc
rychleji naprogramovatelný
a lze ho využít i na starších
nebo levnějších typech robotů,
u nichž se tak zvýší jejich spolehlivost při testování.
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NOVINKY DOMOV A SVĚT

PRŮMYSLOVÝ 3D TISK
AMORFNÍCH KOVŮ

Technologické firmy Heraeus Amloy
a Trumpf začaly spolupracovat na
3D tisku amorfních kovů, známých
také jako kovová skla. Jsou dvakrát
pevnější než ocel, ale výrazně lehčí
a pružnější.

Amorfní kovy vykazují izotropní chování,
tzn., že jejich materiálové vlastnosti zůstávají stejné bez ohledu na směr, v němž 3D
tiskárna vytváří obrobek. Cílem je zlepšit
efektivity procesů i nákladů a zavést tisk
amorfních dílů jako standardní výrobní
metodu.
3D tisk amorfních kovů otevírá dveře novým průmyslovým aplikacím. Mezi klíčové

patří lehké konstrukce a díly, které jsou
vystaveny značnému namáhání v odvětvích letectví. Tyto materiály jsou díky své
biokompatibilitě vhodné i pro zdravotnictví
a strojírenství. Amorfní kovy vznikají rychlým
ochlazováním roztaveného kovu a 3D
tiskárna je pak může zabudovat do větších
a složitějších částí, což jiné metody nedokážou. Kombinace 3D tisku a amorfních kovů
umožňuje vytvářet součásti z jednoho kusu
místo výroby komponent jedné po druhé.
Heraeus Amloy optimalizoval své amorfní
slitiny pro 3D tisk a přizpůsobil materiál pro
použití se systémy TruPrint firmy Trumpf.
Uživatelé těchto 3D tiskáren je nyní mohou
použít ke zpracování slitin na bázi zirkonia,
v budoucnu i na bázi mědi a titanu.

PRVNÍ „DOUBLEDECKERY“
NASADÍ OSTRAVA
Jako první město v ČR začne
ostravská MHD používat dvoupatrové
autobusy. Nastoupit by měly už v létě
letošního roku.

Jde o dvoupatrové autobusy, podobné,
jako je známe např. z Velké Británie, kde
se kultovní červené „doubledeckery“ stejně jako ikonické černé taxíky staly jedním
ze symbolů Londýna.
Do služeb Dopravního podniku Ostrava (DPO) nastoupí dvě vozidla s pohonem na stlačený zemní plyn (CNG),
a budou nasazena na nové lince 88 mezi
Dolní oblastí Vítkovic a ostravskou ZOO.
Dvoupodlažní autobusy, které vyvinula
společnost Scania, splňují emisní normu
Euro6. Jejich první dvoupodlažní plynový autobus už jezdí např. v Británii.
DPO chce letos nakoupit celkem
61 nových autobusů s pohonem na
stlačený zemní plyn téměř za 500 mil. Kč
a do konce roku vyřadit z pravidelných
linek autobusy na naftový pohon a nahradit je vozidly na elektřinu nebo CNG.
Mezi novými autobusy má být celkem
37 osmnáctimetrových a 24 dvanáctimetrových vozidel, dodána by měla být
koncem roku.
Od 1. dubna je ostravská MHD zcela
bezpapírová – DPO přestal akceptovat
tradiční papírové jízdenky a jízdné se
hradí výhradně elektronickou formou,
např. bezkontaktní platební kartou.

Všechny společnosti zbrojařského
holdingu Czechoslovak Group, kam
patří i kopřivnická Tatra Truck, vyrábějí
i v dnešní koronavirové době, ale za
přísných bezpečnostních opatření.

Společnost Excalibur Army, která je
jednou z klíčových značek holdingu, nyní
představila novinku v podobě dekontaminačního vozidla Decon. Jde o speciální
vozidlo určené pro rychlou dekontaminaci
a dezinfekci, které své uplatnění najde mj.
právě při epidemiích a dalších situacích
přinášejících ohrožení zdraví a životů oby6 l 05-2020

vatelstva. Decon byl vyvinut pro ozbrojené
složky konkrétního zahraničního uživatele,
ale své uplatnění najde i v civilním sektoru,

pro který je určena verze s označením ER.
Mobilní dekontaminační systém na podvozku Tatra Force 4x4
umožňuje tříčlenné posádce účinně
dekontaminovat nejen vozidla téměř
všech rozměrů, ale i vybavení, materiál, osoby a statické objekty. Nabízí
volitelnou konfiguraci podvozku
i nástavby. K základní výbavě patří
(ve vojenské i civilní verzi) plošina
obsluhy s vysokým dosahem. Decon
je vhodný i pro povrchové ošetření vozovky
a kromě účinné dekontaminace umožňuje
i částečnou likvidaci požárů.

FOTO: Excalibur Army, Scania, Trumpf

ZBROJAŘI PŘEDSTAVILI VYSOCE AKTUÁLNÍ NOVINKU

SOLÁRNÍ ELEKTRÁRNY MAJÍ
DALŠÍ REKORD

PERSONÁLIE
Změna v Axis
Ve společnosti Axis Communications nově nastoupil
na pozici Key Account
Managera pro Českou republiku a Slovensko Jakub
Sedlmajer, který předtím
působil ve společnostech Signifi a Philips
Lighting. Zodpovědný bude za rozvoj
obchodních aktivit s klíčovými partnery
a systémovými integrátory firmy.

Jmenování v IBM

Ve Španělsku začala dodávat elektřinu
do sítě největší fotovoltaická elektrárna
v Evropě, a sesadila tak z přední pozice
dosavadního evropského rekordmana
s 300MW výkonem – elektrárnu Cestas
na jihu Francie.

Elektrárnu Núnez de Balboa s instalovaným
špičkovým výkonem 500 MWp tvoří
1 430 000 solárních panelů, 115 střídačů
a 2 rozvodny. Rozprostírá se na jihu Španělska na ploše téměř 1000 ha. Energetická
společnost Iberdrola ji postavila během jediného roku za 290 mil. eur, a do sítě může
dodávat až 391 MW. Ročně by elektrárna
měla vyrobit 832 GWh a ušetřit tak emise
ve výši 215 tisíc tun CO2.

Na obzoru jsou však ještě větší energetické
projekty. Iberdrola plánuje do roku 2022 instalovat ve fotovoltaických elektrárnách více než
2000 MW. Celkově pak v nových OZE chystá
3 GW v příštích dvou letech a 10 GW do roku
2030. Mezi plánovanými šesti projekty figuruje
i obří FV elektrárna Francisco Pizarro o výkonu
téměř 600 MW (590 MW), jež svým výkonem
současnou největší elektrárnu předčí o 90 MW.
Pokud bude projekt na ploše 1300 ha v západní části Španělska schválen k realizaci, do
provozu by měla být elektrárna uvedena v roce
2022. Ročně bude zásobovat čistou energií
přibližně 375 000 lidí. Podle odhadů agentury
BloombergNEF je Španělsko nejvíce rozvíjejícím se trhem s OZE v Evropě a letos má dojít
k připojení dalších 7 GW výkonu ze solárních
a větrných elektráren.

TOYOTA PLÁNUJE NOVOU
TOVÁRNU NA ELEKTROMOBILY

FOTO: Toyota

Japonská automobilka má v plánu
výstavbu nové továrny v Číně, do níž
hodlá ve spolupráci s tamním partnerem
FAW Group investovat na 8,5 mld. jüanů
(28,1 mld. Kč).

Kapacita závodu, který by měl
Toyota C+HR
vzniknout ve městě Tchien-ťin je
je prvním
plánována na 200 tisíc vozů ročké hybridní vozy a vodíková
elektromobilem
ně. Podle dokumentů místních
vozidla. Toyota v prohlášení
automobilky pro
čínský trh.
úřadů, na něž se odkazuje agenpouze uvedla, že Čínu, kde loni
tura Reuters, která přinesla tuto
prodala v zemi 1,62 milionů vozů
informaci, se v ní budou vyrábět
a zaznamenala tak 9% nárůst, povozy označované jako nové energetické,
važuje za jeden ze svých nejdůležitějších
což je kategorie, která v Číně zahrnuje jak
globálních trhů a neustále zvažuje možnosti
plnohodnotné elektromobily, tak elektricposílení svého podnikání v zemi.

Prezidentem IBM byl
jmenován Jim Whitehurst,
který doposud působil jako
prezident a výkonný ředitel
softwarové společnosti
Red Hat, v níž bude však
nadále působit jako předseda správní
rady.

Jediným CEO v SAP
Od 21. dubna bude Christian Klein, jeden z dosavadních dvou výkonných
ředitelů společnosti SAP,
nadále působit jako jediný
výkonný ředitel (CEO,
Chief Executive Officer) společnosti.
Jennifer Morgan, která s ním sdílela
tuto pozici, ze společnosti po dohodě
s dozorčí radou odchází.

Busch v čele Siemens
Do čela koncernu Siemens
nastoupil od 1. dubna
Roland Busch, který
vystřídal na této pozici
Joe Kaesera. Zaměřit se
hodlá na dodávky zařízení
pro inteligentní infrastrukturu a digitalizaci výroby.

ZVVZ povede Bodnár
Od dubna se novým generálním ředitelem holdingu
ZVVZ GROUP stal strojní
inženýr Peter Bodnár, který
předtím působil na manažerských pozicích v ČEZ,
Enel, Škoda Praha či Alstom Power.
Ve funkci nahradil Michala Wdowyczyna, končícího ze zdravotních důvodů.
Jeho hlavním úkolem bude pokračovat
v restrukturalizaci skupiny a obchodní
expanzi v Polsku.
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ROZHOVOR SØREN PETERS

JAK NA AUTOMATIZACI A ROBOTY...
ŘEŠÍ NOVÝ DÁNSKÝ PROJEKT
Počátkem března se ve své světové premiéře na velvyslanectví
Dánského království v Praze oficiálně představil unikátní projekt na
podporu automatizace a robotického průmyslu: globální robotický
propojovací hub #HowToRobot.

C

ílem robotického propojovacího projektu je umožnit propojení výrobců
robotů, dodavatelů automatizační
techniky a systémových integrátorů z celého světa včetně průmyslových společností a dalších firem tak, aby měli zájemci
možnost globálního porovnání nejrůznějších produktů a služeb, které jsou v tomto
oboru k dispozici, včetně přímých kontaktů
na dodavatelské firmy. Spoluzakladatel
a generální ředitel robotického hubu Søren
Peters odpověděl TechMagazínu na několik
otázek.
Co bylo inspirací pro vznik tohoto
projektu?
Inspiroval nás naprosto chybějící přehled
o trhu s roboty. Komplikoval práci nejen
8 l 05-2020

nám konzultantům z poradenské skupiny Gain & Co, například když jsme chtěli
pomoci našim zákazníkům náležitým
způsobem. Proto jsme sami pro sebe
začali stavět tuto platformu. Od té doby
jsme zjistili, že nejsme jediní, komu tento
přehled o robotickém trhu chyběl. Navíc
jde o projekt zcela nezávislý na dodavatelích robotů.

Hub umožní firmám
kvalifikované
rozhodnutí o investici do automatizace
svých provozů.

Jak zabezpečujete aktuálnost
informací, které hub nabízí zájemcům?
Na aktuálnosti je to vlastně postavené, vše
stojí na čtyřech nosných pilířích.
1) Základní informace o společnostech
nakupujeme od spolehlivých soukromých
poskytovatelů údajů a veřejných institucí.
2) Všichni noví dodavatelé jsou ověřováni
přímo našimi zaměstnanci.
3) Udržovat a ověřovat údaje o dodavatelích nám pomáhají místní asociace
a technologičtí partneři v příslušných
zemích.
4) V neposlední řadě, pokaždé, když se
dodavatel zaregistruje, budou mu chodit
pravidelné upomínky, aby se ujistil, zda
jeho základní informace o společnosti
a produktové řady i služby jsou aktuální.

FOTO: #HowToRobot

1

1
„Transparentnost pomůže
průmyslovým společnostem
nalézt vhodné dodavatele
robotů i automatizační
techniky,“ říká Søren Peters.

2

2
Zakladatelé Søren Peters
a Elías Lundström představili
v Praze nový globální
robotický hub #HowToRobot.
3
Na webu robotického hubu
lze už najít i řadu českých
firem.

Jak přijali projekt
výrobci robotů?
Musím říct, že velmi dobře.
Například v zemích, které
jsme dosud po spuštění
hubu oslovili, byla reakce
nadmíru dobrá. Výrobci
a integrátoři na trhu náš
projekt považují za vynikající
příležitost, jak se vypracovat na mezinárodní scénu
a oslovit další dodavatele
v sousedních zemích. V průběhu času by měl náš hub
zmenšit rozdíly ve znalostech zákazníka
a dodavatele, čímž vytvoří lepší podmínky
pro uzavírání obchodů v oblasti robotiky.
Vzdělaný zákazník je lepší zákazník.

FOTO: #HowToRobot

Pokud to lze posoudit z odezvy
prvních zájemců, kdo jsou nyní jeho
hlavní uživatelé (jaký typ firem, z jakých
průmyslových sektorů apod.)?
Z pohledu dodavatelů jsou samozřejmě
hlavními uživateli výrobci a integrátoři robotů. Ze strany zákazníků zaznamenáváme
velký a pozitivní zájem ze všech typů oborů
výrobních firem, zejména ale z potravinářského a elektrotechnického sektoru.
Díky robotickému hubu mají průmysloví
výrobci na výběr z tisíců prodejců, které
mohou přímo kontaktovat. Tím získávají
obrovskou možnost učinit kvalifikované
rozhodnutí o investici do automatizace svých
provozů.
Takže jde o transparentní prostředí
robotického trhu?
Ano, to je správně řečeno. Transparentnost
pomůže průmyslovým výrobcům nalézt

vhodné dodavatele robotů i automatizační
techniky, čímž můžeme dosáhnout urychlení přechodu k automatizaci. Zjednodušeně
se dá říct, že robotický hub umožňuje prodávajícím i kupujícím průmyslových robotů

NA WWW.HOWTOROBOT.COM
NAJDETE:
• Katalog robotů – více než 9500 výrobců,
integrátorů, dodavatelů a poradců na celém
světě.
• Tržiště s roboty – zde je možné porovnat
ceny robotů a poptat řešení, ale i prodávat
a kupovat použité roboty či jejich součásti.
• Vyhledávač robotů – pomůže v daném
provozu identifikovat a upřednostňovat
projekty s možností automatizace.
• Kalkulačka investic – umožňuje spočítat
výhody zautomatizovaného provozu.
• Novinky o robotech – studie, reporty,
zprávy i názory odborníků týkající se tržních
trendů a robotických technologií.

se v digitálním světě vzájemně najít a propojit.
Třeba výrobci v České republice se propojí
s globálními dodavateli robotiky, tím by české firmy
získaly odpovědi na nejčastější otázky související
se zaváděním robotizace
a automatizace, jako jsou
např.: Jaký druh robotického řešení potřebuji? Které
3
procesy mohu automatizovat a které naopak ne?
Vyplatí se mi investice do robota?
Projekt úspěšně odstartoval. Na co se
bude nyní v další fázi zaměřovat?
Ačkoli bohužel máme nějaké zjevné logistické problémy týkající se koronaviru, musíme
rozšířit povědomí projektu #HowToRobot
v západní Evropě a USA. V současné době
vyvíjíme standardizovanou evropskou smlouvu o dodávkách robotů, shromažďujeme
statistické informace o trhu, například, jak se
pohybují ceny apod., a také vytváříme jasný
a srozumitelný nástroj specifikace požadavků.
Ten zajistí, že se budou obchody domlouvat
strukturovaným způsobem. Standardizované znění smlouvy a nástroj pro specifikaci
požadavků umožní přeshraniční robotické
projekty. Například to umožní, aby robotické
řešení vyvinuté v Německu bylo postaveno
a integrováno českým integrátorem do místní
továrny. Tím se ušetří peníze zákazníků, protože mohou znovu použít již existující řešení
z jiných trhů, namísto toho, aby pro ně místní
integrátor vytvořil řešení od nuly.
Josef Vališka
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POZVÁNKA

VELETRHY BRNO PŘIPRAVUJÍ
62. ROČNÍK MSV

P

řípravy na klíčovou událost tuzemského průmyslu tak i přes aktuální
situaci, která výrazně zasáhla oblast
veletržních akcí, pokračují podle plánu
a v areálu brněnského výstaviště by se
měla od 5. do 9. října 2020 opět konat
reprezentativní přehlídka domácí i zahraniční průmyslové techniky. Za svou více
než šedesátiletou historii si MSV vybudoval
silnou pozici nejen v České republice, ale
v celé Evropě.
„Štamgasti“ i nováčci
Pořadatelé očekávají účast všech tradičních
vystavovatelů i vysoký podíl zahraničních
účastníků. Zvýšený zájem navíc zaznamenali
od firem, které se měly prezentovat na oborových veletrzích, jež byly v souvislosti s opatřeními proti koronavirové pandemii zrušeny.
V roli partnerské země letošního veletrhu
bude Ruská federace a svou premiérovou
oficiální účast potvrdilo Japonsko, které se na
této úrovni přihlásilo na MSV poprvé.
10 l 05-2020

Už předchozí ročníky MSV silně akcentovaly aspekty digitalizace, a právě ta bude
opět patřit k hlavním tématům letošního
veletrhu – ten by měl firmám zprostředkovat příležitosti, jak transformaci průmyslu
spojenou s nástupem digitálních technologií
ve výrobě úspěšně zvládnout. Již podruhé
bude součástí MSV i projekt Digitální továrna 2.0 přibližující koncept tzv. chytré výroby
budoucnosti. Tato úspěšná expozice se
i letos zaměří na prezentaci nejnovějších
služeb a produktů v oblasti digitalizace
podniků, zejména na hlubokou digitalizaci

Letos bude opět
součástí MSV projekt
Digitální továrna 2.0
přibližující koncept
chytré výroby budoucnosti.

výroby, kde je firma chápána jako kyberfyzikální systém, kooperaci mezi zaměstnanci
a umělou inteligencí, vzájemnou mezifiremní
digitální spolupráci, využití blockchainu
a tzv. algoritmickou ekonomiku. Zmíněné
přístupy by měly zajistit zvýšení podnikové
efektivity o 25–30 %.
Digitální továrna 2.0 je prostorově propojena tematicky strukturovanými expozicemi Digitální naučná stezka a Digitální
stage. V expozici Digitální stage mají firmy
možnost prezentovat svá řešení, jež budou
přenášena online a zpracovávána do
archivu. Proběhne také 2. ročník konference „Digitální továrna 2.0 – cesta k algoritmické ekonomice“.
Řešení zaměřená na budoucnost průmyslu budou k vidění ve všech výstavních
halách napříč všemi obory. Na posledním
ročníku mělo premiéru téma Cirkulární
ekonomika neboli systém opětovného
využívání materiálů, které bylo zaměřené na
snahu udržet materiál v oběhu co nejdéle,

FOTO: TMP

„Pevně věřím, že do října budou vytvořeny standardní podmínky
včetně otevření hranic a zrušení povinnosti nosit roušky
a že letošní MSV přispěje k restartu ochromené ekonomiky,“
uvedl Jiří Kuliš, generální ředitel společnosti Veletrhy Brno s tím,
že o změně termínu pořadatelé neuvažují.

FOTO: TMP

a cirkulární inovace v průmyslových firmách
se letos budou prezentovat zase.
Nebude samozřejmě chybět soutěž
o nejlepší exponáty v prestižní anketě Zlaté
medaile MSV. Pro český průmyslu je nepochybně pozitivní skutečnost, že většina
loňských Zlatých medailí MSV 2019, udělovaných odbornou hodnotitelskou komisí za
mimořádný inovativní přínos zůstala v ČR
a ocenění se dočkaly i projekty českých
technických univerzit.
Souběžné specializované akce
V letošním roce společně s MSV proběhnou
i technologické veletrhy, které se v Brně
konají ve dvouletých intervalech. Prvním
z nich je veletrh IMT, zaměřený na obráběcí
a tvářecí stroje, který je už od svého vzniku
v roce 1998 největší takto specializovanou
přehlídkou ve střední a východní Evropě.
Na jeho 12. ročníku uvidíme špičkové české
výrobky, protože toto odvětví má u nás
dlouhou tradici a v současnosti jsme tři-

náctým největším producentem obráběcích
a tvářecích strojů na světě. Dalšími z akcí
jsou slévárenský veletrh FOND-EX, veletrh
svařovací techniky WELDING, veletrh
technologií pro povrchové úpravy PROFINTECH a veletrh plastů, pryže a kompozitů PLASTEX.

I na těchto veletržních akcích se představí aktuální novinky z daných oborů,
které mohou pomoci v úsilí o znovunastartování průmyslové výroby a zotavení
z odstávek a ztrát způsobených výpadky
v důsledku protiepidemických opatření, jež
si vynutily v řadě odvětví i zastavení výroby, např. automobilového průmyslu, který
je pro českou i světovou ekonomiku jedním
z páteřních sektorů.
Ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR se chystá i program zaměřený na podporu start-upů.
Cílem bude propojit start-upy s inovačními firmami, potenciálními zákazníky i investory, kteří se strojírenského veletrhu
účastní.
Součástí veletrhu bude rozsáhlý doprovodný program, mj. B2B projekt Kontakt–
Kontrakt, který funguje na principu předem
sjednaných schůzek.
Petr Kostolník
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EFEKTIVNÍ SYNERGIE „MADE BY LEIPZIG”

M

ěsto knih či hudebního génia
J. S. Bacha je i významnou průmyslovou metropolí saské části Německa. A tamní výstaviště bude na jaře příštího
roku hostit od 2. do 5. března hned dva
evropské průmyslové veletrhy najednou.
Veletrh Intec patří k předním veletrhům
obráběcích strojů a automatizace výroby,
kde svou nabídku prezentují jak globální
koncerny, tak inovativně zaměřené malé
a střední firmy. Druhý veletrh Zuliefermesse
neboli Z je zase klíčovým termínem pro
evropské subdodavatele. Se svou specializací na inovativní a flexibilní subdodávky
pro průmysl je důležitou platformou pro
dodavatele hledající konkrétní spolupráci
a zakázky.
Kromě atraktivního portfolia vystavovatelů podtrhuje význam zmíněných veletrhů
i kompetentní odborné publikum. Návštěvníky jsou finální výrobci, systémoví dodavatelé i jejich servisní organizace. Poslední
ročník (2019) těchto veletrhů zaznamenal
12 l 05-2020

podle statistik společnosti Leipziger Messe
opět vyšší zájem: Cestu na tamní moderní
výstaviště našlo 24 400 převážně odborných návštěvníků.
Kovozpracující Intec
Patří mezi přední veletrhy kovozpracujícího
průmyslu nejen v Německu, ale i v Evropě.
Spolu s veletrhem METAV v Düseldorfu
tvoří stěžejní události kovozpracujících firem
v příštím roce 2021. Představí reprezentativní a kompletní nabídku v celém spektru
strojů a zařízení.

Se svojí nabídkou
strojů a automatizační
techniky se Intec
výborně doplňuje
se souběžným
veletrhem Z.

Těžiště nabídky tvoří obráběcí stroje,
systémy pro přípravu a finalizaci automatizované výroby i další výrobní technika pro
kovozpracování. Vedle standardní přehlídky
obráběcích strojů a multifunkčních center se
prezentují i specializované firmy nabízející
inovativní řešení „na míru“ i jednoúčelové
stroje. V rámci jednotlivých veletržních hal
budou představena nejrůznější řešení navazujících výrobních procesů pod hlavičkou
Průmyslu 4.0 či automatizace výroby obecně, včetně příkladů zpracování náročných
materiálů.
Profil nabídky shrnutý pod mottem „Inovace – technologie – výroba“, tvoří obráběcí
stroje a nástrojářské systémy, stroje na zpracování plechů, lisy a tvářecí stroje, ale i celé
výrobní linky a strojírenská centra.
V posledních ročnících se stále výrazněji
prosazuje výrobní automatizace a robotika,
průmyslové služby, skladová a manipulační
technika nebo výrobní technika pro produkci
zařízení na výrobu elektrické energie z ob-
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Za necelý rok se bude v Lipsku konat tradiční tandem dvou významných
mezinárodních akcí – veletrh Intec zaměřený na obráběcí stroje
a automatizaci výroby, a veletrh Z specializující se na
subdodavatelskou branži.
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novitelných zdrojů. Významné zastoupení na
veletrhu mají i výzkumná zařízení, instituce
i univerzity.
Subdodavatelský Z
Veletrh Z patří k předním evropským subdodavatelským přehlídkám a jeho těžiště
spočívá v subdodávkách pro automobilový
průmysl, výrobu dopravních prostředků,
strojírenství a další průmyslové obory.
Svou nabídku prezentují zejména subdodavatelé ze střední fáze produkčního řetězce.
V nomenklatuře této akce tak dominují
komponenty, spojovací a montážní procesy,
polotovary i hotové díly, ale i výrobní postupy
a procesy jako technologická subdodávka,
zušlechťování, montáž, testování, kompozitní
materiály, nástroje, pracovní pomůcky a související elektrotechnika a elektronika.
Tato subdodavatelská akce má výrazně
mezinárodní charakter (zhruba čtvrtina vystavovatelů je ze zahraničí) a patří k nejvýznamnějším v Evropě vůbec. Posledního veletrhu

se zúčastnili vystavovatelé z 22 zemí. Česká
republika zaujímá mezi expozicemi ostatních
zemí důstojnou pozici, a nabídka českých
firem se na tomto veletrhu setkává s velkým zájmem návštěvníků, mj. i kvůli jejich
geografické blízkosti, díky níž se tak mohou
uplatnit jako spolehliví subdodavatelé pro
německé výrobce. Expozice českých firem
organizovaná pod záštitou Ministerstva obchodu a průmyslu ČR tak poutala na veletrhu
zaslouženou pozornost.
Synergie přináší efektivitu pro všechny
Se svojí nabídkou obráběcích strojů a automatizační techniky se Intec výborně doplňuje
Výhodou je, že vstupenka na Intec
opravňuje k návštěvě veletrhu Z
a naopak, takže na dvou vzájemně
navazujících akcích mohou návštěvníci získat komplexní informace.

se souběžně probíhajícím veletrhem Zuliefermesse mj. i proto, že strojírenská branže je
jedním z nejvýznamnějších cílů subdodávek.
Tato veletržní kombinace zajišťuje výrazné
synergie pro vystavovatele i návštěvníky
hned v několika úrovních. Efektivní platforma
je ideální pro tvorbu strategických partnerství, dodavatelských aliancí i řetězců, stejně
jako pro inovativní transfer technologií.
V neposlední řadě jsou veletrhy i významnou
platformou pro inovace, kdy v rámci samotné
výstavy a v doprovodném odborném programu probíhají atraktivní inovační přehlídky prezentující řešení i nápady, jež mohou firmám
poskytnout důležitou inspiraci.
Nabídka vystavujících firem se tak na
lipských průmyslových veletrzích velmi
efektivně setkává s poptávkou. Odborní
návštěvníci oceňují ucelenou prezentaci
inovací a techniky napříč celým strojírenským
výrobním řetězcem.
Josef Vališka
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AUTOMATIZACE
A ROBOTIZACE
V PRŮMYSLU

MOŽNÁ RYCHLEJI, NEŽ SE ČEKALO

O

n už totiž, jak zdůrazňují nejrůznější
experti, politikové apod., nebude
nikdy takový jako dřív – tedy míněno
před dobou koronavirovou. A jak se říká, že
všechno zlé je také pro něco dobré, platí to
i v tomto případě.
Současnou mizérii je totiž možné pojmout
i jako šanci na urychlení věcí, které jsme chtěli
stejně udělat, jen doba nás asi přiměje udělat
to „dříve“. A robotů i razantní automatizace se
tak dočkáme asi rychleji, než se čekalo, nejen
tam, kde bylo jejich nasazení už dlouhodobě
plánováno, ale i kde se zatím s jejich nasazováním váhalo „až bude vhodná doba“. Nu,
a ta vhodná příležitost je právě tady – i když
asi jinak, než se předpokládalo.
14 l 05-2020

Potvrzuje to i rostoucí počet případů
nasazování robotů a automatizovaných
systémů v nejrůznějších prostředích od
nemocnic po průmysl, kde nahrazují
chybějící pracovníky, kterých byl akutní
nedostatek již dříve, nyní navíc zhoršený
výpadkem personálu v karanténě. Enormní
nárůst zakázek evidují výrobci autonomních
doručovacích robotů, a jsou urychleně
schvalovány legislativní podmínky jejich
provozu, které byly přitom ještě donedávna
jednou z hlavních bariér.
V průmyslových provozech a skladových
areálech se stále častěji objevují mobilní zásobovací platformy AMR. Dodavatelé automatizačních řešení – včetně těch českých –

se překonávají v rychlosti implementace
těchto systémů při posilování průmyslové
výroby aktuálně potřebných a nedostatkových produktů, jako jsou ochranné prostředky a pomůcky, plicní ventilátory, nebo
její konverzi z jiných oborů na výrobu těchto
komodit.
A je tak reálná šance, že právě díky tomuto
trendu vstoupíme do éry pokoronavirové jako
svět mnohem lépe připravený na moderní
podmínky novodobé digitalizované a vysoce
automatizované ekonomiky 21. století., kde
se Průmysl 4.0 nebo možná jeho ještě lépe
adaptované verze Průmysl x.0 stanou z dosavadních marketingových proklamací funkční
realitou.
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Svět sevřený pandemií koronaviru hledá řešení, jak se co nejrychleji
vrátit opět do starých kolejí. Ale opravdu chceme jen dostat
zase zpátky ten svět, co býval?
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TOX®-POWERPACKAGE

PNEUMATICKO-HYDRAULICKÝ POHON
S LISOVACÍ SILOU 2 AŽ 2000 KN
Nová příslušenství pro pneumaticko-hydraulické pohony rozšiřují
rozsah možných aplikací, zajišťují zvýšení stability procesu a technické
dostupnosti.

1

2

3

FOTO: TOX® PRESSOTECHNIK

T

OX®-Powerpackage je „horký výrobek” z portfolia pohonů firmy TOX®
PRESSOTECHNIK, který je každým
dnem prověřován v mnoha průmyslových
aplikacích. Je pečlivě navržen pro účelné
zpracování plechů, montáže komponentů
v individuální nebo sériové výrobě. Více
než 150 000 pohonů TOX®-Powerpackage
celosvětově zajišťuje přesnou lisovací sílu
pro aplikace, jako jsou spojování/klinčování, zalisování, lisování funkčních prvků,
značení, nýtování, děrování, upínání, tváření
a další.
Portfolio tvoří standardní pohony řady Q,
řady X a řady X-KT (oddělený multiplikátor), dále speciální pohony řady S a K.
Všechny verze pohonů vás ohromí svou
robustností, rozsahem lisovacích sil,
rychlostí, jednoduchým designem a ovládáním, provozní bezpečností, a to vše bez
nutností údržby.

Pohony jsou šetrné k životnímu prostředí.
Jsou charakterizovány nízkou spotřebou
vzduchu, velmi malým objemem olejové
náplně, a tedy i minimálním rizikem úniku
oleje. Pohony mají podobný tvar jako
pneumatické válce a je velmi snadné
je integrovat do konstrukce strojů, lisů,
výrobních linek apod. V nabídce jsou např.
i speciální vysokorychlostní pohony řady T.
Garantovaná životnost pohonů je
10 milionů cyklů v průběhu 12 měsíců.
Abychom byli schopni reagovat na
zvyšující se požadavky průmyslu na
flexibilitu a všestrannost, jsou pohony

Pohony je velmi
snadné integrovat do
konstrukce strojů nebo
výrobních linek.

1

TOX®-Powerpackage typ X-S řada-X

2

TOX®-Powerpackage řada-Q

3

Pneumaticko-hydraulický multiplikátor X-KT

TOX®-Powerpackage dále vyvíjeny a optimalizovány. Novinkou je např. inovovaný
systém pro nastavení celkového zdvihu,
který umožňuje jemné nastavení zdvihu z důvodu různé výšky nástroje nebo
tloušťky materiálu a zkracuje čas nutný pro
přestavení na minimum.
Další novinkou je vestavěné tlumení
střižného rázu ZSD, který se aktivuje 10 mm
před koncem celkového zdvihu. Hydraulické tlumení funguje v obou koncových
polohách válce, a v podstatě chrání nástroj.
Tlumení je nastavitelné vně válce a neobsahuje žádné opotřebitelné díly. V neposlední
řadě byla na trh uvedena přestavbová
sada pro pohony řady X ze starších
verzí 1030 a 2030 na novou verzi 3030.
ZVX blok je nahrazen jednoduchým a robustním ventilem s regulátorem tlaku.
www. tox-pressotechnik.com
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ROBOTIZOVANÁ PRŮMYSLOVÁ VÝROBA
ODOLÁVÁ NEJEN VIRŮM
Koronavirová krize přináší mnoho nových pohledů na většinu oblastí
života, průmyslovou výrobu nevyjímaje. Ta by v diskusích a hlavně
řešeních, jak dál ve zvládání krize, měla mít zásadní prioritu.

V

aČR průmyslová výroba tvoří pilíř
hospodářství. A tak přežití a obnova
našeho živobytí po pandemii je dána
včasnou obnovou naší průmyslové výroby.
Dvakrát však nelze vstoupit do téže řeky,
a tak i průmyslová výroba je a bude po
Covid-19 jiná.
V době, kdy čtete tento text, se snad již
situace narovnává, jinak by ekonomické
ztráty, beztak už vysoké, byly nevratné.
Úsilí „vypnutých“ podniků se snahou přeorientovat se na výrobu ochranných
pomůcek a zařízení s pomocí digitalizace,
3D tisku atp. je úžasné a úctyhodné. Tady
se ukázal přesah pravdivosti rčení, že bída
naučila Dalibora housti, do současnosti. Ale
jsou to nouzová řešení, proto se podívejme
na vliv koronaviru na průmyslovou výrobu
šířeji.
Základní problém průmyslových firem
v době koronakrize a co tato situace
podnikům skýtá
Průmyslové podniky potřebují k fungování
tři věci: odbyt pro své výrobky, zaměstnance ve výrobě a zabezpečené subdodávky.
Tyto aspekty tzv. rychlým vypnutím tvořily
základní problémy průmyslových podniků
v době koronakrize, kdy ale míra zasažení
a její případná náprava byla různá podle
sektoru průmyslu, konkrétního podniku
nebo země, kde působí. Odbyt v této krizi
je dán jednak tím, zda výrobek nezbytně
potřebujeme, a jednak vzdáleností a složitostí jeho dopravy k zákazníkovi. Nezbytná
potřeba v krátkodobém horizontu znamená,
že například lépe jsou na tom potraviny,
hygienické potřeby, ochranné pomůcky,
léky než velké těžební stroje. V dlouhodobém horizontu jde o zachování uzavřeného
koloběhu naplňování našich potřeb, kde
zase bez velkých těžebních strojů bychom
neměli suroviny pro výrobu zmiňovaných
ochranných pomůcek. Vzdálenost odbytu je
pak negativním obrazem globalizace. Viděli
jsme, že kamionová doprava nepřestala
fungovat na rozdíl od masivní mezikontinentální přepravy. To se projevilo i u subdodávek, jejichž logistika byla lepší v přímém
okolí ČR. Pokud jde o samotnou výrobu,
pak čím více pracovníků nutných na výrobní
lince, tím větší je v době koronaviru fragilita
16 l 05-2020

zachování výroby. A to považuji za východisko k chápaní automatizace a robotizace
v průmyslu v době pandemie Covid-19.
Nebývalý transfer výsledků badání
do podnikové praxe
Globální závislost na dovozu tak jednoduchých komodit, jako jsou roušky, nanofiltry, respirátory, ventilátory, pumpy atp.
přinutila podniky k neobvyklým průmyslovým inovacím, které deficit těchto pomůcek
bravurně výrobně i technologicky zvládají.
Tak rychlý technologický transfer výsledků vědy a výzkumu do praxe jsme tady
dlouho nezažili. Snad si z toho vyznavači
bodů a financování vědy pouze za vědecké články a publikace vezmou ponaučení,
protože spouštěná metodika 17+ pro
hodnocení univerzit vytváří tlak na to, aby
univerzity ztratily schopnost rozumět a dělat
konkrétní, dnes praktické věci. Pak by jejich
schopnost pomoci, jak jsme ji v krizi viděli,
zmizela. Iniciativa univerzit, akademických a vědeckých pracovišť, IT a dalších
pracovníků při výrobě uvedených pomůcek
nejvyšší kvality svědčí o tom, že jsme schopni využít nezměrného inovativního myšlení
našich strojařů a průmyslníků. To považuji za
největší přidanou hodnotu našeho průmyslu
a strojírenství, o kterou nesmíme přijít, nejen
v této současné krizi. A v krizi to představuje
největší šanci pro zachování výroby, pokud
je zasažena produkce vlastních výrobků.
Roboti se virem nenakazí
Pandemická krize paradoxně vnáší na automatizaci a robotizaci výroby nové pohledy.
Čím méně lidí na výrobních linkách, tedy při
vyšším stupni automatizace a robotizace,
tím je průmyslová výroba v karanténě podstatně méně zasažena. Čím méně lidí na
výrobní lince, tím spíše lze vytvořit nepotká-

Tak rychlý
technologický transfer
výsledků vědy
a výzkumu do praxe
jsme tady dlouho
nezažili.

vající se týmy pro jednotlivé směny a jejich
záměnnost.
Lze tedy říci, že plně automatizované
výrobní provozy mají v pandemické krizi
nesporné výhody. Dovolím si daný příklad zobecnit na vyšší stupeň digitalizace
průmyslové výroby a služeb, v tzv. čtvrté
průmyslové revoluci. Ta není jen o produktivitě práce, o jejíž záchranu nyní jde. Je
to změna způsobu získávání živobytí lidí,
o což v této krizi jde také. Jenže musíme
odlišit materiální výrobu a digitální služby.
Průmysl 4.0 nás vede k tomu, že digitální
služby jsou cennější, ale materiální výroba je jistější. Uvedu banální příklad. Co je
v době digitálních služeb cennější, vlastnit
síť hotelů nebo vlastnit internetovou aplikaci
na hledání ubytování, např. Booking.com?
Jistě usoudíme, že internetová aplikace.
Jenže tyto digitální služby v době koronavirové krize přestanou fungovat, zákazníci
zmizeli, hotely jsou prázdné, schází tradiční
hosté, ale s hotelem jako materiální výrobou
lze přece jen něco podniknout. Hotely lze
užít pro ubytování jiných hostů případně,
v dnešní krizi to mohou být lidé v karanténě, zdraví starší lidé potřebující izolaci,
zahraniční experti z Jižní Koreje pro Nošovice s předepsanou izolací, i bezdomovci.
Materiální výroba má vždy alespoň nějakou
hodnotu.
Ale digitální služby pro materiální výrobu
na tom jsou lépe než služby druhotné,
vlastně zbytné pro lidský život. Dálkový
přístup k zákazníkovi je možný i s Covid-19.
GE Aviation Czech testuje své nové letecké
motory v ČR již od února za vzdálené přítomnosti italských specialistů, kteří pracují
z domova v Turínu. V automatizované a digitalizované výrobě také můžeme vyrábět
nebo opravovat na dálku až u zákazníka,
např. 3D tiskem můžeme masky vyrábět
i ve vzdálené nemocnici, dálkový přístup
a rozšířená realita urychluje opravy.
Současná krize mi dává za pravdu a do
budoucna k tomu přímo vyzývá, jak nové
technologie automatizace, robotizace,
digitalizace, 3D tisku, internetu využít. Proto
je a bude žádoucí v digitální době přemýšlet
více o podnikání s internetem, o nových
podnikatelských modelech než jen o vlastní
tradiční výrobě. Ale z našeho přemýšlení
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nesmíme vlastní výrobu vynechat, neboť
nakonec ona je ta nezbytná.
Digitalizaci výroby a služeb nelze oddělovat od sociálního smíru
Jako poučení z dnešní krize lze očekávat
motivaci k automatizaci a robotizaci, ale
i k dalším změnám v délce logistických
řetězců, vlivu zásob na robustnost systémů
atp. Co bychom byli dali za plně robotizované linky pro výrobu ochranných pomůcek
v ČR? Na druhou stranu si však myslím,
že technologicky vyšší stupně automatizace včetně robotizace náš průmysl příliš
neovlivní. Robotizace je v něm již aplikována, včetně kolaborativních robotů. Dosud
to vždy bylo tak, že vznik nějakého stroje
vedl k potřebě stroj vyrábět, starat se o něj,
vylepšovat ho, a to vše nakonec vyžadovalo
více pracovní síly než původní činnost stroje
a také přeškolení lidí. Důsledkem ale byla
vždy větší efektivita, a tedy spotřeba.
Automatizace a robotizace nemůže celkově vyřešit problém nedostatku i kvalifikovaných pracovních sil, i když je to tak někdy
prezentováno. Může jej změnit, zmírnit, ale

ne odstranit. Výrobní linku bude ovládat
méně kvalifikovaných pracovníků, ale pro
její údržbu budeme potřebovat nové kvalifikované pracovníky. A míra univerzálnosti
použití automatizované a robotizované linky
klesne. Výrobní linka v pandemické krizi
bude odolnější, ale potřebu kvalifikovaných
pracovníků neodstraní.
Proto bychom rychlé či překotné nasazování automatizace a robotizace do výroby
a společnosti měli důsledně zvažovat.
Existuje Gaussova křivka lidských schopností a nemyslím si, že se lze v ní libovolně pohybovat. Z toho plyne, že některé
profese, zvláště ty zaměřené na fyzickou
práci, by asi bylo vhodné zachovat a neroProf. Ing. Michael Valášek, DrSc.,
je děkan Fakulty strojní ČVUT
a zabývá se mj. mechatronikou, tedy
propojením mechaniky s elektronikou a počítačovým řízením. V roce
2003 získal ocenění Česká hlava, loni
převzal za fakultu ocenění v soutěži
Vizionáři 2019.

botizovat „za každou cenu“. S nadsázkou
se zeptejme, zda bychom chtěli robotizovat
profesionální fotbalisty nebo hokejisty...
Starý Řím byl „robotizován“ otroky, ale pak
bylo nutné obstarat chléb a hry.
Mimochodem, vyprávěl jsem jednomu
kolegovi, americkému profesorovi, o svých
pochybnostech, zda bych přijal zakázku
na robotizaci práce popeláře z etického
a sociálního pohledu, neboť i za tuto práci
mohou být někteří lidé vděční. Kolega
v souvislosti se sociálními dopady robotizace odpověděl, že v USA mají robotizovaný
svoz odpadu. Jezdí jen řidič a z popelářského auta vyjíždí robot pro barevné popelnice.
Ptal jsem se, co dělají ti bývalí popeláři.
Odpověď byla krutá – přišli o práci a z některých se stali zřejmě zloději. Co pak se
sociální stabilitou? Kolega to charakterizoval takto: Dobročinnost je cena za sociální
klid. I když jde tedy o triviální případ, myslím si, že ukazuje v plné nahotě problémy,
které ne zcela promyšlená robotizace může
vyvolávat a přinášet.
Michael Valášek
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PRŮMYSL 4.0 OČIMA FIRMY CNC INVEST
Společnost CNC invest si uvědomuje, že automatizované stroje jsou
rozhodujícími prvky digitálních továren, a tedy i součástí Průmyslu 4.0.
Její tým se snaží nacházet vhodná řešení pro zákazníky a připravovat
inspirativní ukázky.
1
Platforma SMART PANEL používá
speciální algoritmy, které dodávají data
o stroji v reálném čase.
2
Robotická buňka s dlouhotočným
automatem D25-1M8 prezentovala
kontrolu obrobků v automatickém
režimu.
3
1

Vysoký stupeň automatizace stroje
Citizen Cincom MC20 umožňuje
zkracování výrobních časů.
4
Stroj Cincom MC20 se pyšní vysokou
variabilitou práce s obrobky.
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2

Stroje z portfolia
CNC invest nabízejí
řešení, jak být
připraven na zapojení
strojů do průmyslové
sítě a M2M
komunikaci.

s ohledem na odběry elektrické energie. Optimalizace výrobních procesů i nákladů firmy
s minimalizací chyby lidského faktoru.
Důraz na prevenci a diagnostiku v síti
V případě výrobní linky i strojů se bude zvyšovat kvalita diagnostiky strojů a na základě
vyhodnocování parametrů z měřicích čidel se
bude lépe identifikovat závada, a hlavně se
bude závadám lépe předcházet. V podstatě
trendu Průmysl 4.0 jsou inteligentní výrobní
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jednou ukázkou robotické buňky se již
zákazníci mohli seznámit na loňských
jarních předváděcích dnech, další byla
k vidění na MSV v Brně, kde se strojem CITIZEN Cincom D25-1M8 získala firma Zlatou
medaili. Každým rokem se snaží CNC invest
přicházet s něčím novým, a proto od 1. ledna
2020 rozšířil portfolio strojů o stroje Miyano
od CITIZEN Machinery.
Jednotliví výrobci strojů i jejich zákazníci
stále přistupují k trendu Průmysl 4.0 různě. Firma CNC invest by ráda byla svým
zákazníkům nápomocná v modernizacích
v trendu Digitální továrna 2.0. V reálné praxi to
znamená sbírání a analyzování dat od strojů,
produktů, ale i materiálů. Manipulace s materiálem i výrobky, finální kontrola. Výrobní
zařízení i celá továrna bude v budoucnu vybavena množstvím senzorů a kamer pro sbírání
dat. Tato data budou zasílána do jednoho
místa, kde se s nimi bude dále pracovat,
případně v rámci systému budou automaticky
analyzována a na základě nich budou řízeny
jednotlivé systémy firmy dle zadaného algoritmu. V praxi to znamená hlídání celé výrobní
linky, plynulá regulace teploty v hale i v závislosti na čase a vytíženosti výrobní linky a také

operačními systémy a aby všechny zúčastněné jednotky „mluvily stejným jazykem“, spolupracuje Citizen s poskytovatelem specializujícím se na propojení rozdílných rozhraní.
SMART PANEL (viz. obr. 1) vznikl jako
inovativní systém, který způsobil revoluci
v interakci mezi lidmi a stroji. Platforma nejnovější generace používá speciální algoritmy,
které operátorům dodávají celou škálu dat
v reálném čase o výkonu stroje, k nimž je
přístup přes snadno použitelné a intuitivní
rozhraní (HMI).
Skutečné výhody tohoto systému:
• Prediktivní údržba snižuje prostoje stroje
• Zvýšená účinnost
• Delší životnost stroje
• Regulovatelná spotřeba energie
• Neustálé monitorování stroje
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stroje propojeny do vnitropodnikové sítě
a vše je řízeno a ovládáno z velínu pomocí
umělé inteligence pod dozorem lidí.
Záměrem firmy CNC invest je pomoci
zákazníkům získat stroje, které je budou přibližovat k tomuto cíli. Jak z pohledu vlastních
strojů, tak z pohledu automatizace výroby
a kontroly bez lidského faktoru. V této době
se firmy přesvědčují, že lidský prvek není jen
problematický z pohledu chyb, ale i třeba nyní
kvůli pandemii je problém se sdružováním lidí
na pracovišti. Samozřejmě, že i v budoucnu
bude lidský faktor stále nenahraditelný v určitých úsecích firemní organizace, což je určitě
žádoucí i dobré. Ale jak je vidět ze zahraničí,
převážně z Japonska, v prostorách výrobních
hal lidé ubývají a nahrazují je prvky automatizace a robotizace.
Z hlediska výrobců strojů, které CNC invest
zastupuje, tak má každý nějaké řešení, jak být
připraven na zapojení svých strojů do průmyslové sítě a M2M komunikaci. Dle standardu
výrobců obráběcích strojů musí stroj z pohledu Průmyslu 4.0 splňovat minimálně tyto
náležitosti: vzdálené ovládání stroje, čidla jako
predikce údržby, monitoring spotřeby energie
(Eco monitor) a sbírání výrobních dat (MES).
Pod dohledem senzorů
Stroje od firmy CITIZEN Machinery, konkrétně
dlouhotočné automaty Cincom a přesná soustružnická centra Miyano s více revolvery, splňují standard Průmyslu 4.0. Díky progresivní
digitalizaci mohou být výrobní kroky v jednom
stroji nebo také v několika strojích dohromady
monitorovány a dokumentovány. Zasíťování
strojů je klíčem k optimalizaci procesů.
Díky integrovaným senzorům je zaručen
trvalý dohled nad funkcemi stroje, což je
přínosem pro systém údržby během provozu.
Prostřednictvím vzdálené údržby je možný
přístup ke strojům odkudkoliv a digitální zásah
může v případě nouze vyřešit vážné problémy.
To nejen šetří čas, ale také zbytečné hovory.
Senzory instalované v soustruhu detekují
parametry následujících měřicích jednotek:
teplota, zrychlení a vibrace. Chyby v sledu
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procesů jsou detekovány senzory a přímo
přenášeny do PC odpovědného operátora.
V případě strojů integrovaných do výrobního řetězce je vyslán signál spolupracujícím
strojům, aby se zastavila výroba. Pokud např.
dojde k chybě na vykládací jednotce, výroba
na soustruhu i nakládacím systému bude
přerušena, dokud nebude chyba odstraněna.
Aby byla zajištěna hladká výměna dat mezi

POZVÁNÍ
DO SHOWROOMU
CNC invest plánuje během letních
měsíců ve svém showroomu průběžnou ukázku strojů od firmy CITIZEN
Machinery – dlouhotočné automaty
Cincom i přesné vícerevolverové soustružnické stroje Miyano s kluzným
vedením.
To vše pod mottem Miyano + Cincom
= Citizen v ČR konečně pod jednou
střechou!

Na strojích CITIZEN Miyano mohli návštěvníci
loňského veletrhu EMO vidět integrované
prvky robotizace, konkrétně gantry zakladače
obrobků z palety do stroje. Též byl k vidění
výše zmiňovaný SMART PANEL pro jednoduché a přehledné ovládání i diagnostiku. Za
zmínku stojí i další integrovaná robotizace
pomocí gantry manipulátorů ve strojích
CITIZEN Miyano GN 3200W Ocean technology. Tyto velmi přesné soustruhy pro produktivní tvrdé obrábění mají automatické zakládání do vřetena i otáčení obrobků a vyjmutí do
pásového zásobníku.
Optimalizace na více vřetenech
Z hlediska vysokého stupně automatizace
a zkracování výrobních časů stojí za zmínku
další stroj z výrobního závodu CITIZEN
Machinery, a to Cincom MC20 (obr. 3). Stroj
se pyšní třemi nebo čtyřmi vřeteny, až
12 řízenými osami a velkou variabilitou práce
s polotovarem i obrobky (obr. 4). Může
pracovat jak v lince propojený manipulátory
nebo i s podavači tyčí. Nejefektivnější využití
tohoto stroje je na práci s přířezem do průtechmagazin.cz l 19
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5
Vysoce přesný stroj YASDA PX30i
je mj. vybaven velkým paletovým
zásobníkem na 33 palet pro
automatickou výměnu.
6
Plně automatizované brousicí
centrum Amada DV1 s kamerovou
technologií CCD a zabudovanou
robotickou rukou.

měru až 45 mm a výsledný obrobek je soustružen i efektivně frézován. Díky velké variabilitě a až čtyřem vřetenům se daří co nejvíce
optimalizovat rozložení práce na jednotlivých
vřetenech bez prodlev. Též umožňuje i vysokou míru automatizace, tzn. i následné měření, korekce, ale např. i montáž jednoduchých
sestav přímo na stroji. Rychlost integrovaných manipulátorů na zakládání a vykládání
součástí jsou 4 sec. Manipulace s obrobkem mezi vřeteny je jen 2,5 sec. Tyto stroje
nacházejí uplatnění hlavně v automobilovém
průmyslu, např. v Toyotě, Aisinu a mnoha
dalších. Stroje MC20 jsou vhodné na výrobu
součástí s vysokou přesností a s mnohem
větší variabilitou obrobků oproti strojům typu
transferová linka nebo 6vřetenové automaty,
kde je již velmi složité přeseřizování a omezený výrobní program. Jednotlivá vřetena
mohou být vybavena funkcí LFV, kterou znají
snad již všichni zákazníci CITIZENU a nedají
na ni dopustit.
Na loňských zákaznických dnech firma
CNC invest předvedla své pojetí Průmyslu 4.0
s myšlenkou bezobslužného provozu na
dlouhotočných automatech, a podobné
pojetí bylo představeno i návštěvníkům
MSV 2019. V tomto pojetí byla předvedena
100% kontrola vyrobených obrobků s případnou korekcí do stroje v automatickém
režimu na robotické buňce (obr. 2), jejíž
základ tvořil stroj Citizen Cincom D25-1M8 s podavačem tyčí Iemca Boss 338.
Pro odebírání obrobků z vynašeče stroje
byl použit kolaborativní robot FANUC.
K odebírání obrobků dochází mimo stroj,
tudíž toto řešení neovlivňuje výrobní takt
20 l 05-2020

stroje, což je u dlouhotočných automatů
velmi důležité.
Přesné měření pro přesné obrábění
Jako poslední článek v robotické buňce je
měřicí zařízení Renishaw Equator 300 a samozřejmě místo na třídění OK a vadných kusů.
Měřicí zařízení vyhodnocuje očištěné obrobky,
je možné tisknout i protokol z měření a při zjištění rozměrové odchylky zašle měřicí zařízení
opravu korekce do stroje. Z hlediska Průmyslu
4.0 a kroku k digitální továrně jsou všechna
zařízení připojena na podnikovou síť pro vzdálené sledování. Navrhované řešení eliminuje
chybu obsluhy při měření a zadávání korekcí,
snižuje náklady na lidské zdroje, zvyšuje produktivitu a zajišťuje 100% kontrolu na výstupu.
V případě větší chyby dojde k zastavení stroje
a přivolání obsluhy.
Toto řešení je použitelné na širokou škálu
obrobků, robot může být doplněn 2D průmyslovou kamerou pro vybírání kusů z košíku, jak
bylo k vidění na MSV v Brně. Další možné řešení je implementace tohoto principu na více
dlouhotočných CNC automatech s jedním
manipulátorem a měřicím zařízením.
Společnost CNC invest ve spolupráci
s partnery nabízí řešení na klíč, a jak již
zákazníci firmy vědí, je nabízena i příprava
a odladění technologií.
Další špičkový japonský výrobce, firma
YASDA, používá řídicí systém FANUC iHMI
– inteligentní dotykové ovládací rozhraní s uživatelsky příjemnou nadstavbou OpeNe dle
standardu Průmyslu 4.0. Z hlediska automatizace je velmi zajímavý stroj YASDA PX30i,
který při vysoké standardní přesnosti nabízí

cenovou konkurenceschopnost proti jiným
5osým strojům s nižší přesností. Stroj je vybaven velkým zásobníkem nástrojů („matrixový”
typ pro až 306 nástrojů), velkým paletovým
zásobníkem na 33 palet pro automatickou
výměnu (obr. 5) a novým dotykovým panelem
umožňujícím jednoduché ovládání. Vysoká
rychlost a stabilní výměna palet je zajištěna
precizní automatizací.
Robotičtí brusiči
Automatizace a robotizace zasahuje i do
oblasti broušení. Curtis Machine Tools (CMT)
používá svoji řadu Vector pro sériové broušení menších dílů se submikronovými tolerancemi. Tyto kompaktní stroje mají flexibilní design
a mohou tak být upraveny pro konkrétní
aplikaci. Součástí stroje je integrovaný tříosý
zakladač pro manipulaci s obrobky. Vkládání
obrobků může být realizováno dopravníky,
např. hromadným vibračním separátorem,
a vykládat obrobky lze buď dopravníkem
s oddělením jednotlivých obrobků, případně
do paletky. Typickými poli aplikací Vectoru
jsou produkce nástrojů či díly pro automotive
(např. části turbodmychadel nebo vstřikovacích jednotek).
Tradiční výrobce s pověstnou japonskou
přesností a spolehlivostí Amada má v rámci
automatizace v broušení také bohaté zkušenosti. Pro velké dávky je určen model DV1
(obr. 6). Jde o plně automatizované brousicí
centrum s kamerovou technologií CCD.
Kamera i digitálně zaměřený CAD systém
umožňují automatické zaznamenání a zpracování dat, a lze měřit jak obrobek, tak i brusný
kotouč. Výsledek je porovnán s požadovanou
hodnotou, naměřená data jsou poté zpracována a obrobek je přebroušen k finálnímu
povrchu s přesností na mikrony. Zabudovaná
robotická ruka umožňuje automatickou produkci, např. velmi přesné profily lze brousit
v menších i větších sériích.
Robotickou ruku lze jako opci zvolit i k univerzální profilové brusce Meister G3. Tato
ruka, plně integrovaná do stroje, umožňuje
využít 15 stanic pro výměnu obrobků či brusných kotoučů.
Ing. Martin Novák, www.cnc-invest.cz
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JEDNODUŠŠÍ A FLEXIBILNĚJŠÍ
CHAPADLO PRO KOBOTY
Kolaborativní chapadlo SCHUNK EGH umožňuje snadný přístup do
světa kobotů. S variabilně nastavitelným zdvihem 80 mm pokrývá
paralelní chapadlo velmi široké spektrum obrobků.
1
2

3

Ř
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ízení přes IO-Link umožňuje samostatně definovat pozici prstů a vyhodnocovat status chapadla v každém
uchopovacím procesu. Paralelní kinematika
zajišťuje konstantní uchopovací sílu v celém
zdvihu, a přitom během programování není
nutné provádět žádnou kompenzaci ve
směru Z – což je velká výhoda v porovnání s chapadly se smykovou kinematikou.
Samotný status chapadla lze sledovat na
integrovaném světelném LED páse, který
zajišťuje hladkou interakci mezi obsluhou
a robotem.
Startovací sada umožňuje rychlý
a snadný přístup
Modul Plug & Work je k dispozici jako
startovací sada s vhodným rozhraním a UR vstupy pro koboty Universal

Robots. Během 30 minut jej lze uvést
do provozu a snadno a intuitivně naprogramovat. Díky flexibilním prstům
a výměnným vložkám je možné rychle
uchopit různé obrobky i rozmanité tvary.
Kolaborativní chapadlo EGH je ideální
volbou pro všechny aplikace v buňkách
s ochranným oplocením nebo pro aplikace, kde nedochází k přímému překrývání
1

Volně programovatelný zdvih a rychlé uvedení
do provozu jsou předpoklady, které chapadlu
EGH otevírají svět kobotů.

2

S variabilním nastavením zdvihu 80 mm
může chapadlo EGH flexibilně manipulovat
s různými díly.

3

Prsty chapadla lze velmi rychle a snadno
nastavit na různé obrobky.

pracovního prostoru člověka a robotu
(koexistence).
Typickým polem využití jsou manipulační a Pick&Place úlohy v čistém a mírně
znečištěném prostředí, např. v automobilovém a elektrotechnickém průmyslu nebo ve
strojírenství. Chapadlo EGH je standardizované ve velikosti 80 a zvládne při hmotnosti
kolem 1 kg manipulovat s díly vážícími až
0,5 kg. Při tvarovém uchopení až se 3 kg.
Pro spolupráce, kde pracují člověk a robot
bezprostředně, jako je například sekvenční
spolupráce, kooperace nebo reaktivní spolupráce, doporučuje SCHUNK certifikované
kolaborativní chapadlo EGP-C pro malé
díly nebo výkonné kolaborativní chapadlo
EGL-C s dlouhým zdvihem.
Gabriela Prudilová
techmagazin.cz l 21
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AUTOMATIZOVANÁ TVORBA HODNOT
V CELÉM PORTFOLIU DMG MORI
Širokým spektrem inovativních automatizačních řešení umožňuje
DMG MORI svým zákazníkům vyrábět autonomně a ekonomicky
v téměř každé oblasti aplikace.
1
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obrábění středně velkých dílů o hmotnosti
až 300 kg.
PH-AGV 50 – pro flexibilní výrobní procesy
Manipulační systém PH-AGV 50 (Automated
Guided Vehicle), který výrobce představil již
na loňském veletrhu EMO, je bezobslužný
transportní systém, vzniklý v rámci vývojového partnerství se společností Jungheinrich.
Umožňuje ještě flexibilnější procesy bez
omezení přístupu ke strojům.

DMG MORI
demonstruje v oblasti
automatizace své
komplexní řešení
přímo od výrobce
a z jedné ruky.

Po výrobním provozu či dílně se PH-AGV
50 pohybuje autonomně po volně programovatelných trasách. Jak regál na palety,
tak i přípravná místa jsou konstruovány
modulárně, proto lze později snadno napojit
další stroje. To umožňuje koncipovat automatizaci specificky pro daného zákazníka
a zajistit tak perspektivní provoz i v delším
časovém horizontu. Řízení a správu systému zajišťuje řídicí počítač LPS 4 z vývojové
dílny DMG MORI, který optimalizuje celý
průběh výroby.
Robo2Go – nyní s řízením MAPPS
Inovativní robotická automatizace pro
soustružnická centra Robo2Go Vision byla
na dnech otevřených dveří ve Pfrontenu
představena v součinnosti se strojem CTX
beta 1250 TC. Nové řešení Robo2Go Vision
nabízí možnost flexibilního uspořádání automatizace při zachování volného přístupu ke

FOTO: DMG MORI

V

oblasti automatizace demonstruje
DMG MORI své inovativní komplexní
řešení přímo od výrobce a z jedné
ruky. Pro tuto oblast byl ke konci roku 2017
úspěšný start společnosti DMG MORI
HEITEC a více než 50 realizovaných projektů. Všechny obráběcí stroje svého portfolia
bude nabízet s automatizačními řešeními,
aby vyhověla silně rostoucí poptávce.
DMG MORI nabízí rozsáhlou paletu
automatizací jak pro frézování, tak i pro
soustružení. Jde o inovativní a mnohostranná řešení pro autonomní a tím pádem ekonomickou výrobu. Nejnovějším highlightem
je nový systém PH CELL pro 5osá obráběcí
centra a vertikální stroje ve spojení s centrem DMU 65 monoBLOCK. Tento modulárně koncipovaný manipulační systém nabízí
místo pro až 40 palet různých velikostí do
rozměru 500 x 500 mm. Díky těmto parametrům je systém atraktivní především pro

2

3

1
Rozsáhle portfolio
automatizací DMG MORI
napříč celým spektrem
produktů.

4

2
PH-AGV 50 se pohybuje
autonomně po volně
programovatelných trasách.
3
Robo2Go Vision ve spolupráci
se strojem CTX beta 1250 TC.
4
NHX 4000 a NHX 5000 se
systémem LPP – lineárním
zásobníkem pro až 99 palet.
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stroji a s inteligentní bezpečnostní koncepcí
pro spolupráci člověka se strojem. Jde
o další vývojový stupeň flexibilní robotizace,
který umožňuje přímé zakládání z europalet
a dokáže díky nové 3D-kameře se spolehlivou identifikací předmětů pracovat i bez
specifických ukládacích rastrů pro konkrétní
obrobky.
Díky ovládání prostřednictvím dialogů
CELOSu a 3D-kameře lze výuku Robo2Go
Vision zvládnout za méně než deset minut.
Kromě toho DMG MORI poprvé představil
druhou generaci Robo2Go se strojem NZX
2000 s řízením MAPPS.
LPP – lineární zásobník pro až 99 palet
Systém LPP koncipovali vývojáři DMG
MORI pro obráběcí centra NHX 4000
a NHX 5000. Lze jím propojit až osm strojů
s celkem pěti přípravnými místy. Na dvou
úrovních lze uložit až 99 palet pro maxi-

mální produktivitu, na vyžádání lze
realizovat až 199 palet. Vstupem do
tohoto druhu automatizace je LPP 40
s paletami velikosti 400 x 400 mm. Největším automatizačním řešením této řady
je systém LPP 250 s paletami velikosti
2500 x 2500 mm pro maximální hmotnost
obrobků 10 000 kg. Umístit zde ale lze
i díly velké o Ø až 3400 x 2000 mm. Řízení
systému zajišťuje řídicí počítač DMG
MORI MCC-LPS, jehož efektivní a intuitivně ovladatelný software zajišťuje správu
obrobků, nástrojů i přípravků.
Široké spektrum automatizačních řešení
DMG MORI nabízí automatizační řešení od
kompaktní manipulace s obrobky a paletami
přes portálové zakladače až po větší kruhové zásobníky.
Kromě výše zmíněných systémů prezentoval výrobce celé spektrum inteligentních
řešení v únoru na dnech odevřených dveří

v Pfrontenu. Například kompaktní manipulační systémy pro obrobky a palety i portálové zakladače pro menší obrobky, WH CELL
na strojích DMU 50 3. generace a CMX 50 U,
systém PH 150 s deseti paletami u center
DMU 60 eVo a CMX 600 V a manipulaci
GX 6 u soustruhu CLX 350. Kruhové zásobníky palet pro těžké díly byly prezentovány
u obráběcích center řady monoBLOCK.
S centrem DMU 65 H monoBLOCK,
jednou z letošních světových premiér, byl
poprvé představen kruhový zásobník RPS 9
s přímým zakládáním do pracovního prostoru. V oblasti automatizované výroby velkých
dílů byl předveden také stroj DMU 200 Gantry s manipulací obrobků WH 210.
Touto šířkou své nabídky podtrhuje DMG
MORI svůj cíl nabídnout pro každou aplikaci
vhodné automatizační řešení.
Tereza Prochová
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„PLUG AND PLAY“, AUTOMATIZACE
VE STYLU MAZAK
Automatizace je pro společnost Mazak klíčovým tématem, jak firma
dokumentovala i na posledním veletrhu EMO, kdy ve své expozici
představila rekordních 15 samostatných automatizačních systémů.

V

rcholem automatizační sekce veletržní
expozice byly zejména čtyři nové
automatizační buňky, které demonstrovaly závazek japonského výrobce vyvíjet
pro svou zákaznickou základnu dostupná
„plug and play“ řešení snadno implementovatelné automatizace výrobních procesů.
Zmíněné kvarteto automatizačních systémů je dílem vývojářů skupiny Mazak Automation and Manufacturing Systems (AMS),
která působí v celé Evropě a podporuje
místní projekty v rámci příslušných zemí. Cílem je maximalizovat škálu automatizačních
produktů dostupných pro všechny stroje
Mazak, a nabízet zákazníkům inovativní
řešení, které jim umožní zvýšit produktivitu a ziskovost firmy. Se dvěma stroji ze
segmentu vertikálních obráběcích center
a dvěma soustružnickými centry dokumentují tyto automatizované systémy přínos
společnosti Mazak pro meziodvětvovou
spolupráci s řadou dodavatelů třetích stran.
Jedna z předváděných buněk zahrnovala
obráběcí centrum VTC-530C s vertikálním
pohyblivým sloupem a výkonným hlavním
vřetenem s 12 000 ot./min o výkonu 16 kW
24 l 05-2020

a řízením Siemens 828D. Stroj byl podporovaný řadou spolupracujících robotů Yaskawa.
V této buňce Mazak předváděl automatizační obrábění hliníkových součástí pro
náročný segment aerospace. Konkrétně
šlo o výrobu hliníkového dílu pro leteckou
sedačku, kdy obrobek do stroje vkládal
průmyslový robot Yaskawa GP25-12
s 12kg užitečným zatížením. Po dokončení
procesu obrábění převezme díl další robot,
kolaborativní HC10 s užitečným zatížením
10 kg, který byl namontován na automaticky řízeném vozidle (AGV) Grenzebach,
a obrobenou část převeze na měřicí stanici

Podpůrný robot
je schopen
manipulovat s obrobky
až do hmotnosti 15 kg,
což je ideální pro malé
automatizované
provozy.

ke kontrole, kde systém Renishaw Equator
provede měřicí inspekci.
Na rozdíl od tradičních průmyslových
robotů odstraňuje použití kolaborativních
robotů potřebu – a tudíž i nároky – na podlahovou plochu i náklady na bezpečnostní
infrastrukturu potřebnou pro konvenční roboty, protože koboty se automaticky zastaví,
pokud je detekována přítomnost člověka.
V další buňce bylo představeno vysoce
efektivní vertikální obráběcí centrum VCN-530C (nabízející nejvyšší produktivitu ve
své třídě), s automatizovaným robotickým
systémem manipulace s díly MA-20/400,
který využívá vynikající dostupnost pracovního prostoru díky širokým předním
dveřím. Prezentovaný model byl vybaven
hlavním vřetenem s 18 000 ot./min a 40nástrojovým zásobníkem HSK, nabízenými
výrobcem jako volitelné prvky.
Podpůrný robot je schopen manipulovat
s obrobky až do hmotnosti 15 kg (2 x 7,5 kg)
a délky 400 mm, což je ideální pro malé
automatizované provozy, jako je výroba elektronických rozvaděčů, na níž Mazak demonstroval schopnosti zmíněného stroje. Řešení
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1

Automatizovaný robotický systém MA-20/400
využívá vynikající dostupnost pracovního prostoru
obráběcího centra VCN-530C díky širokým dveřím.

2

Téměř 5m věžový systém RoboJob Tower
podporuje soustružnické centrum QT-250 MSY
úložnými zásobníky s dvoustranným výtahem.

3

Soustružnické centrum QT-350 MY vybavené
řešením pro správu strojů TA-35/270 představuje
„automatizaci na klíč“.

4

Integrované uživatelské rozhraní (GUI) umožňuje
naprogramovat celou buňku z ovládacího panelu
SmoothG.

obsluhy obráběcího stroje i pomocných
robotů lze ovládat pomocí ovládacího panelu
SmoothG CNC, a pokud se operátor během
výroby příliš přiblíží k pracovnímu prostoru,
integrovaný laserový skenovací systém cyklus
automaticky bezpečně zastaví.
Tento stroj byl také připojen do sítě v rámci prezentace nového průmyslového standardu Umati, který umožňuje zobrazit stav
zařízení v reálném čase. Mazak jako Umati
partner na veletrhu představil dva stroje
připojené k nově prezentovanému systému.
Velmi žádané soustružnické centrum Mazak QT-250 MSY se na EMO prezentovalo
v další buňce s podporou inovativního automatizačního systému RoboJob Tower, který
byl navržen pro delší cyklus bezobslužného
provozu s nízkými požadavky na zástavbovou plochu. Věžový systém s výškou
4,6 m je k dispozici s úložnými zásobníky
s dvoustranným výtahem, z nichž jeden zásobuje robota s užitečným zatížením 50 kg
pro vkládání obrobků do obráběcího stroje,
zatímco druhý umožňuje obsluze doplňování dílů. Kromě automatického vkládání
obrobků lze pomocí robota měnit i upínací
čelisti na obráběcím stroji. Věžový systém
s jen 5minutovou dobou výměny u nových
dílů a pouze 2 minutami u opakovaných dílů
může podle výrobce přinést průmyslovým
firmám působivé zvýšení produktivity.
Buňka představila rovněž výrobní proces
spojování hřídelí (Oldhamovu spojku), který
zdůraznil, jak mohou z automatizace těžit
aplikace s krátkými dobami cyklů.
Poslední ze čtveřice představených
automatizačních buněk reprezentujících
„automatizaci na klíč“ od skupiny AMS, bylo
soustružnické centrum QT-350 MY vybavené řešením pro správu strojů TA-35/270.
Automatizační systém, určený pro aplikace
zakládání velkých hřídelí, se skládá z asistenčního robota Fanuc o nosnosti 35 kg
s kapacitou pro zpracování obrobků až do
Ø 270 mm. Na příkladu této robotické buňky
Mazak předvedl výrobu hřídele hydraulického válce, kdy s obrobky mezi operacemi
manipuluje robot. Grafické uživatelské
rozhraní (GUI) integrované do CNC umožňuje
operátorovi naprogramovat celou buňku
z ovládacího panelu SmoothG.
www.mazakeu.cz
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ROBOTIZACE DOKONČOVACÍCH
OPERACÍ PO OBRÁBĚNÍ
Ne ve všech případech je možné, aby obrobek po třískovém obrábění
směřoval přímo ze stroje do kontroly, na montáž nebo do expedice.
Často je nutné zařadit jeho dokončení, např. umytí tlakovou kapalinou,
odstranění ostřin či sražení hran, označení apod.
1

Nástroj engraflexx AP s vychýlením až
15 mm pohání stlačený vzduch.

2

Nástroj engraflexx EC – zkrácená varianta pro
použití na soustruhu.

3

Nástroj engraflexx ESP – výklopné elektrovřeteno
s pohonem pomocí frekvenčního měniče.

1
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obrábění, protože jde o tzv. nedefinované
hrany. Jejich skutečná poloha kolísá od
teoretické hodnoty až v milimetrech, zejména v závislosti na tolerancích odlitku
nebo výkovku. Navíc je běžný požadavek

Vřeteno je
radiálně výklopné
a kopíruje skutečnou
polohu obráběné
hrany.

zákazníka na to, aby hrana byla po celém
obvodu rovnoměrná.
Výklopná vřetena engraflexx
Pro nasazení s robotem se pro takové
operace používají nástroje s výklopným
vřetenem poháněné (převážně) stlačeným
vzduchem. Vřeteno je radiálně výklopné
a kopíruje skutečnou polohu obráběné hrany. Jako vlastní obráběcí nástroj se většinou
používají standardní technické frézy. Jsou
možné obě varianty uspořádání pracoviště,
kdy obrobek je pevně upnutý a rameno
robota ho objíždí s výklopným vřetenem

FOTO: SEH Technik

P

lzeňská firma HOFMEISTER se
aktivně účastní řešení takovýchto
operací. Nejčastějším požadavkem
na úkony tohoto typu je sražení obvodových hran obrobku v automatickém cyklu
na robotizovaném pracovišti. Jedná se
zejména o odlitky a výkovky s členitou
konturou, kde není možné, aby hrany
srazil operátor po odebrání obrobku ze
stroje (není časový prostor pro takovou
činnost, je to fyzicky namáhavé, výsledky
jsou kus od kusu rozdílné, hrozí nebezpečí poranění). Je rovněž problematické,
aby sražení hran bylo provedeno v rámci

nebo naopak. Společnost HOFMEISTER řeší
tyto případy nástroji značky engraflexx od
švýcarské firmy SEH Technik, a zároveň je
i distributorem těchto produktů na českém
trhu. Výrobce nabízí široký sortiment výklopných vřeten s různými typy pohonů, celkem
v 25 různých provedeních. Pro použití
s robotem se nabízí varianta engraflexx AP
s pohonem stlačeným vzduchem, s vychýlením až 15 mm. Tento typ vyniká vysokou
rychlostí obrábění (až 8000 mm/min) a minimálními náklady na údržbu.
Existuje i varianta s elektropohonem prostřednictvím vysokofrekvenčního měniče.
Toto provedení má několik velmi zajímavých
výhod: Otáčky lze plynule regulovat, což
umožňuje v kombinaci s možností mechanického nastavení boční síly pro vyklopení
vřetena „vyladit“ podmínky obrábění na
konkrétní obrobek. Navíc ani při zatížení
otáčky nekolísají (jak se to stává u pneuma-

Pro správnou volbu varianty
engraflexx je nutné přesně popsat
požadavky kladené na výsledné
hrany, současný stav se všemi jeho
výhodami i nevýhodami a sdělit
očekávání kladená na nové řešení.

výklopných vřeten, které je možné nasadit
přímo na obráběcím stroji, bez nutnosti
dodatečných úprav. Všechny dříve uvedené
výhody se týkají i této varianty. Pro nasazení na menších strojích, zejména soustruzích, je k dispozici i zkrácená varianta. Pro
obrábění nepřístupných míst se vyrábí verze
s prodlouženým dosahem. Ta je vhodná
i pro odfrézování zbytků materiálu po lití.
Pro jemné dokončení hran, odstranění
ostřin nebo vyleštění povrchu lze použít

provedení výklopného vřetena v kombinaci s kartáčem nebo jiným nástrojem
na sražení ostřin. Výhodou je skutečnost, že nástroj reaguje na úbytek délky
vláken kartáče. Některé verze nástrojů
engraflexx snímají mechanicky skutečnou polohu obráběné hrany. Existuje
i provedení pouze s axiální kompenzací,
a to buď dopřednou, zpětnou, nebo
oboustrannou.
V další vyráběné variantě lze zablokovat
jeden směr vychýlení vřetena, což může být
výhodné při komplikovaném tvaru obrysu
obrobku. Společnost HOFMEISTER nabízí
speciální VHM frézy s geometrií vhodnou
pro obráběný materiál (např. přímá drážka,
levé stoupání šroubovice apod.).
Stanislav Škabraha, Hofmeister

▼ INZERCE

2

3
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tického pohonu), jsou stálé a tomu odpovídá i kvalita obrobené hrany.
Výhody elektrovřetena
I při horizontálním nasazení zůstává vřeteno
vyvážené, chová se stabilně. Boční přítlak
zůstává s měnícím se vychýlením konstantní. Zcela zásadní výhodou je skutečnost,
že výrobce garantuje bezúdržbový provoz.
Náklady na provoz elektrovřetena jsou ve
srovnání s pneumatickou variantou zanedbatelné. Různými funkcemi ve frekvenčním měniči je možné řídit další parametry
během obrábění. Existuje i provedení
techmagazin.cz l 27
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OKUMA & MISAN NABÍZÍ
AUTOMATIZACI OBRÁBĚNÍ
Řada výrobců používajících CNC obráběcí stroje v sériové výrobě
uvažuje o zavedení automatické výroby. Vede je k tomu hlavně úsilí
zvýšit produkci jejich stávající výroby, případně i produktivitu, počítáme-li
s tím, že automatizační zařízení zcela nahradí fyzickou obsluhu stroje.
1

který by zabraly neautomatizované stroje
stejné výkonnosti.
Díky tomu, že CNC stroj lze velmi snadno
přeseřídit na výrobu jiné součásti, může být
dnes automatizace efektivní i při poměrně
malých sériích. Jelikož CNC stroje standardně obsahují automatickou výměnu nástrojů,
je k automatické činnosti celého systému
nutno vyřešit ještě automatickou výměnu
obrobků a odpovídající odstraňování třísek.
Nesmí ovšem chybět spolehlivý řídicí systém
celého komplexu. Je pravda, že zcela bezobslužný stroj vznikne až připojením nějakého
systému nástrojové a obrobkové kontroly
a také určité diagnostiky případných poruch
výrobního procesu a stroje. Pokud se jedná
o automatizaci skupiny CNC strojů, pak je
nutná ještě mezioperační doprava a její řídicí
systém. Předpokladem funkčnosti celého

V

ýrobci někdy kalkulují i se snížením
nákladů na pracovní sílu. Obvykle
zavedením automatizace docílíme
vyšší stability kvality vyráběných součástí
vyloučením chyb obsluhy. Nemělo by se
zapomínat na to, že automatizací obrábění a bezobslužným provozem strojů se
podstatně zvýší počet pracovních hodin
stroje v měsíci, čili jeho využití. Lze také snížit
prostoje a v některých případech rozšířit
variabilitu výrobků. Výhodou moderních
automatických výrobních systémů je i malý
zastavěný prostor ve srovnání s prostorem,

2

1

3

2
Pružný výrobní
systém
s horizontálními
obráběcími centry.
3
Kompaktní řešení
PVS.
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Automatizace
s paletovými výměníky
a pomocí PVS.

4

4

Uspořádání PVS pro obrábění
velkých dílců.

5

Horizontální obráběcí
centrum s 10paletovým
výměníkem.

6

Víceúčelové obráběcí
centrum s gantry zakladačem
(Loader).

7

Paralelní výroba a obsluha
CNC soustruhů gantry
zakladači.

8 Centrum s vestavěným
zakladačem a zásobníkem
obrobků.

zařízení je vysoká spolehlivost každé jeho
součásti.
Realizace automatického obrábění není
dnes již žádnou novinkou. V pražském
VÚOSO byl v letech 1978 až 1984 vyvinut
pružný výrobní systém s automatickou
dopravou paletizovaných obrobků i nástrojů
a nepřetržitým bezobslužným provozem osmi
frézovacích obráběcích center. Ve své době
patřil tento PVS k nejpokrokovějším na světě.
Obsluha měla v jedné směně na starosti
upínání, přepínání a odepínání obrobků v paletizovaných upínačích. Vzácným příkladem
spolehlivosti komplikovaného strojního zařízení je fakt, že ve výrobě fungoval tento PVS
prakticky beze změny více než 24 let.
O tom, čím a jak obrábění v malosériové
výrobě automatizovat, rozhoduje řada kritérií.
Z technického hlediska je třeba zvážit např.
spolehlivost založení a upnutí obrobku,
náročnost zvoleného řešení na přestavení
při určité frekvenci změny obrobku nebo
možnost poškození obrobku při manipulaci.
Roli hraje požadovaný stupeň bezobslužnosti
strojů, dále velikost obráběné součásti i její
tvar a materiál. Jiný stroj i automatizační
prostředky bude vyžadovat výroba malých,
rotačních dílců a jiné řešení výroba velkých
prizmatických obrobků. Důležitým hlediskem
je případné omezení obsluhy obráběcího
stroje automatizačním zařízením. Je třeba se
vyhnout omezení seřizování a servisu stroje.
V neposlední řadě rozhoduje složitost obsluhy
7

5

6

i seřizování automatizačního prostředku
a jeho předpokládaná životnost.
Z ekonomického hlediska jde samozřejmě
o pořizovací cenu, náklady na provoz
a údržbu a také náklady na obsluhu

zařízení. Určitým doporučením může být
tato jednoduchá kalkulace: Při 8 hod. směně
a (v průměru) 21 pracovních dnech za měsíc
je pro výrobu ideálně k dispozici 168 pracovních hodin. K automatickému provozu
v tomto případě stačí obráběcí centrum
(centra) se dvěma paletami. Jestliže v této

FOTO: OKUMA, Misan
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dopravníkem. Speciální řídicí systém Okuma
MacMan-FMS sleduje dopravu obrobků na
paletách mezi stroji, vychystávacími stanicemi
a regálem, a poskytuje obsluze důležité informace o stavu zařízení. PVS může obsahovat
až 8 center včetně mycí stanice, regál s až
250 úložnými místy pro palety, zakladač,
až 8 manipulačních stanic pro upínání a odepínání obrobků.

9

Obrábění nerotačních dílců, PVS
Společnost OKUMA, prostřednictvím společnosti MISAN s.r.o., nabízí celou řadu možností, jak automatizovat malosériovou výrobu.
Pro automatické obrábění nerotačních dílců
jsou k dispozici obráběcí centra s dvou nebo
vícepaletovým výměníkem obrobků (obr.
1). V nabídce jsou i různé varianty pružných
výrobních systémů s regálovými zásobníky
palet, kde dopravu palet s obrobky mezi regálem a obráběcími stroji obstarává regálový
zakladač s vlastním řídicím systémem. Tyto
prostředky umožňují pružně reagovat na
variabilní výrobu, ať už jde o změny typů
obrobků, nebo o proměnlivou velikost výrobních dávek. PVS systémy jsou konstruovány
stavebnicově, takže je možné kdykoli doplnit
jak stroje, tak regál i palety.
Detailnější pohled na jednu z variant PVS
poskytuje obr. 2. Jde o příklad obrábění komponent obráběcích strojů. Systém je určen
pro výrobu asi 150 typů obrobků v dávkách
od 1 do 20. Skládá se ze tří horizontálních
obráběcích center, regálového zakladače
(Stacker crane), paletového regálu o 20 sloupech a 4 řadách (Pallet rack). Pro manipulaci
s obrobky a přípravu palet jsou k dispozici
4 stanice (Handling stations). K PVS patří
systém distribuce procesní kapaliny (Coolant
system) a vlastní ovládání (FMS controller).
Ukázka kompaktního řešení PVS je na
obr. 3. Regál s paletami v 10 sloupcích
a dvou řadách je ve speciálním kontejneru,
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na který jsou napojeny jak stroje (horizontální
obráběcí centra), tak i manipulační stanice.
Nechybí samozřejmě řídicí systém PVS. Obrázek ilustruje možnost rozšíření PVS o další
obráběcí centrum.
Pětistranné obrábění velkých obrobků
K pětistrannému obrábění rozměrných dílců
je třeba dvoustojanových obráběcích center.
Tři taková centra obsahuje příklad uspořádání PVS na obr. 4. Stroje jsou umístěny po
stranách dráhy, po které pojíždí řízený vozík
(AVG) s paletami a obrobky. Regál s paletami, vychystávacími stanicemi a regálovým
zakladačem je s touto dráhou propojen
9

Automatizace obrábění rotačních dílců,
Gantry zakladače
Tam, kde je nízká variabilita typů obrobků
a středně-sériová výroba, vyplatí se použít
víceúčelový stroj se zakladačem. Jeden
10

Automatizace
vertikálního centra
a CNC soustruhu pomocí
samostatného robota.
10
Víceúčelové centrum
s robotem.
11
Automatická obsluha
dvou strojů pojíždějícím
robotem.

11
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době není možné stihnout požadovaný objem
produkce, a navíc není k dispozici obsluha na
další směny, lze použitím CNC obráběcího
centra (center) s vícepaletovým výměníkem
navýšit měsíční kapacitu teoreticky o dalších
168 (2. směna), případně 336 hodin (dvě směny) až na cca 500 výrobních hodin na jednom
stroji. Je-li k výrobě třeba ještě více hodin,
vyplatí se již použití mnohapaletového systému zvaného Pružný výrobní systém (PVS),
s regálem a zakladačem technologických
palet. Lze pak využít i zbývající dny v daném
měsíci v bezobslužném provozu.

Vícepaletové výměníky
Jestliže se jedná o výrobu malého počtu typů
obrobků, např. 5 typů, navíc v malých sériích,
ale vyžaduje se třísměnný provoz, je na místě
použít horizontální obráběcí centra s vícepaletovým výměníkem (viz. obr. 5). Řízení
výměníku zajišťuje NC stroje. Na obrázku má
stroj celkem 10 palet včetně palety na stole
stroje. Krajní paleta slouží k přípravě obrobků
(Handling station).
Podobně funguje i vertikální obráběcí centrum se šesti paletami ve výměníku. V tomto
případě byla na stroji místo stolu a upínaní
obrobku umístěna paleta. Přípravná stanice je
opět mimo výměník, takže je možná záměna obrobených kusů a polotovarů během
obrábění.

z příkladů řešení je na obr. 6. Jde o dvouvřetenové centrum a gantry zakladač.
Polotovary a obrobky transportuje zakladač
(Loader) pojíždějící na kolejnici nad strojem
a obrobkovým zásobníkem. OKUMA dodává celou řadu variant podobných řešení pro
vícestrojovou obsluhu, pro horizontální soustružnická centra i víceúčelová centra. Je
vyřešena i varianta zakladače pro vertikální
obráběcí centra a vertikální soustruhy, kde
je přístup řešen čelními dveřmi stroje včetně
bezpečnostního zajištění. K zakladačům se
dodávají výměnná chapadla dle typu obrobků. V sortimentu nechybí ani podavače
tyčového materiálu pro výrobu na soustružnických automatech. Jednu z dalších
možných variant vidíme na obr. 7. Obslužný
systém dvou CNC soustruhů tvoří dva paralelní gantry zakladače spolu s dopravníkem
polotovarů a obrobků (Blanks/finished parts
conveyor). Vše doplňuje měřicí stanice
hotových obrobků (Gauge system).
Zakladače se stavějí jak samostatně stojící
nad strojem na podporách nebo vestavěné
do stroje, tzv. on-machine loaders, podepřené konstrukcí stroje, kde je na levém boku
stroje umístěn zásobník obrobků.
Na obr. 8 je plně integrovaný gantry
loader do konstrukce soustružnického centra
se dvěma pracovními prostory. Systém lze
rozšířit o čisticí stanici, měřicí stanici, nebo
značící zařízení.

12

12 Robotické pracoviště
s kloubovým robotem ARMROID.

Pracoviště se samostatným robotem
Průmyslové roboty tradičně poutají značnou
pozornost při návrhu automatizačních zařízení.
Společnost MISAN v tomto ohledu nezůstává
stranou a nabízí několik řešení. Příklad na
obr. 9 ukazuje, jak je možné nahradit obsluhu
dvou obráběcích strojů jedním kloubovým, samostatně stojícím robotem. Případ je vhodný
pro obrobky podobného tvaru a velikosti, ale jinak nemá řešení žádná omezení. Stroje i robot
se snadno mechanicky přizpůsobí rozdílným
typům obrobků změnou chapadel, upínačů
a přestavením zásobníků.
Případ na obr. 10 je složitější o to, že jde
o obrábění flexibilně se měnících obrobků.
Robot proto musí být vybaven rozpoznávacím zařízením. Stojí opět samostatně

a obsluhuje víceúčelové obráběcí centrum
OKUMA. Další možnost nabízí obr. 11, kde
je schéma robotického pracoviště se dvěma
CNC soustruhy a robotem pohybujícím se
po přímočaré dráze. Kloubový robot střídavě
zakládá stejné polotovary do obou strojů
a vyjímá obrobené kusy. Pracoviště je určeno
k výrobě tvarově značně variabilních obrobků
ve větších sériích.
Stroje s vestavěným robotem
Výhodou robotů vestavěných přímo do pracovního prostoru obráběcího stroje je snadný
a rychlý přístup ke kterékoli pracovní zóně
včetně zásobníku obrobků. Zvládne nejen
manipulaci s obrobky, ale může pracovat bez
porušení bezpečnostních předpisů během
obrábění a podporovat funkce stroje.
Další výhodou tohoto řešení je ovládání
robota z NC systému stroje. Pro manipulaci
s obrobky do 5 kg hmotnosti je robot vestavěn do CNC jednovřetenového soustruhu
OKUMA řady LB3000 EX II (viz obr. 12).
Silnější verze určená pro obrobky s hmotností
do 10 kg se dodává s multifunkčními obráběcími centry OKUMA MULTUS.
Podrobné informace o možnostech automatizace strojů Okuma společně s mnohaletou zkušeností v této oblasti poskytuje
společnost Misan s.r.o.
Ing. Ondřej Svoboda, www.misan.cz

▼ INZERCE

∙ rozsáhlé možnosti automatizace
∙ vyšší produktivita

FOTO: OKUMA, Misan

= vyšší zisky
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SNADNÁ DIAGNOSTIKA
OD MURRELEKTRONIK
Sběrnicový systém Cube společnosti Murrelektronik nabízí rozsáhlé
diagnostické možnosti. Nově je umožněn ještě jednodušší přístup
k datům díky nové diagnostické bráně.

J

de o snadno realizovatelné řešení,
které poskytuje jasné informace v případě poruchy a urychluje postup při
odstraňování závad s výslednou maximální
využitelností strojů a systémů.
Dříve bylo vyhodnocování diagnostických dat možné pouze pomocí časově
náročného programování. Často bylo pro
každý nový systém nutno provádět ty samé
kroky, protože různé ovladače vyžadovaly
rozdílné diagnostické koncepce, navíc nebylo možné dosáhnout maximálního využití
diagnostických funkcí různých ovladačů.
Důsledkem toho nebylo možno chyby identifikovat dostatečně rychle, což často vedlo
i k dlouhým prostojům.
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Systém Cube a Gateway Cube67
Jde o vysoce výkonný decentralizovaný
sběrnicový systém, který v současnosti
využívají mnohá zařízení. Díky modulární
struktuře a instalační koncepci, která je
přizpůsobitelná různým požadavkům, je

Hlavní výhody Cube
jsou jednokabelový
systém, zalité moduly,
multifunkční kanály
a sdružené diagnostické možnosti.

možno systém realizovat pomocí bohaté
řady vstupních, výstupních i smíšených
modulů a širokého rozsahu funkčních
modulů (např. IO-Link, RS 485 atd.). Velkou
výhodou je jednokabelový systém přenášející jak komunikační data, tak napájecí
napětí, takže ke čtyřem větvím každého
sběrnicového uzlu je možno připojit celkem
až 32 modulů.
Nová diagnostická brána Cube67 v masivní konstrukci je praktickým modulem,
který poskytuje snadný a rychlý způsob
čtení diagnostických dat ze systému Cube
a tato data zprostředkovává uživateli. Je
integrována do kabelu mezi sběrnicovým
uzlem Cube a až čtyřmi větvemi. Plně zalité

FOTO: Murrelektronik
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moduly brány umožňují její použití v náročných podmínkách průmyslových podniků.
Standardní ethernetové rozhraní připojuje
diagnostickou bránu ke komunikační úrovni.
Přehledná topologie
Při spuštění systému Cube přečte diagnostická brána kompletní topologii i celý proces
komunikace včetně všech diagnostických
zpráv. Modul připraví všechna data vizuálně
a veškeré informace zobrazí nezávisle na
řízení a bez potřeby dalšího softwaru v každém vyhledávači bez ohledu na platformu.
Tak může mít přístup k těmto údajům každý

Pokud již tato přechodná chyba není akutní, je v řídicím systému považována za
„odstraněnou“, což je špatně. Často jde
totiž o předběžné upozornění na vážnější
problém.
Chybová hlášení v prostém textu
Nástroj poskytuje přehlednou tabulku ve
formátu CSV, která obsahuje přehled modulů i komponent, všech vstupů i výstupů
řešení instalace ke čtení. Je možno v ní
přiřadit názvy komponentám a uchovávat
označení pro všechny možné chyby pomocí
prostého textu. Tabulka pak bude následně

eliminovat, lze prostřednictvím souboru
CSV do systematiky importovat příkazy
pro přesná řešení, např. „zavřít ventil“
nebo „vyměnit kabel“. V ideálním případě
je v tabulce již uvedeno objednací číslo
výměnného dílu, čímž se značně urychluje
odstraňování závad.
Záznamy diagnostické brány lze uložit
k odeslání nebo pro statistické studie. To
umožňuje např. počítat spínací cykly vstupů
i výstupů a používat tyto informace při
strukturované údržbě v cyklických intervalech. Výměnný formát dovoluje používat
tato data také pro další systémy a integro-
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uživatel v síti, např. prostřednictvím rozhraní
člověk-stroj, tabletu nebo počítače v řídicí
stanici.
Uspořádání modulů je automaticky
zobrazeno v podobě zřetelné topologie
i v tabulkové formě na obrazovce. Zde
probíhá výstup kompletních procesních dat,
např. spínacích stavů jednotlivých vstupů
a výstupů. Diagnostická hlášení se zobrazují
v topologii i v přehledné tabulce.
Hlavní výhodou tohoto nástroje je
diagnostická paměť (logbook), kde se
ukládají tzv. tranzientní chyby, které se
vyskytují pouze přechodně (např. při
poškození kabelu ve vlečném řetězu nebo
při „přehřátí“ senzoru slunečním světlem).

1

Vizuální zobrazení nové diagnostické brány
Cube67.

2

Cube67 automaticky zobrazuje uspořádání
modulů v přehledné topologii.

zpětně importována tak, aby poskytla nástroji přístup k těmto názvům i označením.
Tento topologický náhled včetně tabulky
tak již neposkytují uživateli kódovaná
chybová hlášení, ale jasné informace, např.
„zkrat v hydraulické jednotce“ nebo „přerušení vodiče na analogovém senzoru
drážky 2 přepravní jednotky“. Tyto informace pomáhají rychle nacházet jednotlivé
chyby. Aby bylo možno chyby co nejrychleji

vat je přímo do různých aplikací, jako jsou
např. ERP nebo cloudové systémy.
Kdo má prospěch z Cube67?
Prospěch mají různé strany zainteresované
na životních cyklech strojů i systémů, např.
spouštěcí pracovník, který diagnostickou bránu využívá při zkoumání topologie a zjišťování
slabých míst, servisní pracovníci, kteří jsou
zapojením diagnostické brány schopni rychle
identifikovat a odstraňovat chyby, nebo provozovatel strojního zařízení, který začleněním
diagnostické brány získává natrvalo schopnost včas reagovat na případné problémy.
www.murrelektronik.cz
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CUBE67 VE SLUŽBÁCH ZECCHETTI
Dopravníkové a paletizační linky italské firmy Zecchetti dokážou
přemístit 60 000 plastových lahví za hodinu. Aby firma docílila zvýšení
provozní doby a rozšířila diagnostické schopnosti, využívá ve svých
aplikacích sběrnicový systém Cube od Murrelektronik.

P

ři spojení sběrnicového systému
se senzory IO-Link a s modulem
diagnostické brány Cube67 jsou
v Zecchetti schopni vytvářet aplikace vyhovující potřebám svých zákazníků.
Společnost Zecchetti již od roku 1960
vyrábí automatizační systémy a manipulační
technologie pro přepravu i paletizaci určené
výrobcům skleněných a plastových lahví,
a zajišťuje automatizované skladové instalace pro drobné obrobky i palety. Jejich
strojní linky si dokážou poradit i se složitými
požadavky např. na manipulaci se skleněnými lahvemi v různých tvarových variacích,
např. ve tvaru vysokého podpatku nebo
třeba ryby.
Technický tým Zecchetti se neustále zabývá inovacemi a prací na nových
technologiích. Jednou z nich je i použití
modulárního sběrnicového systému vstupů
a výstupů Cube. Tento systém zvolili proto,
jelikož umožňuje snadnou integraci modulu
diagnostické brány a zařízení IO-Link do
koncepcí automatizace. Díky flexibilitě
sběrnicového systému je možno snadno vytvářet správná řešení pro jakoukoli
aplikaci.
Díky modulární koncepci strojů, které
v Zecchetti vytvářejí, umožňuje systém
Cube jednoduše kombinovat různé strojní
komponenty. Instalování modulů Cube67
v procesních prostorách strojů usnadňuje
jejich připojení během přepravy a uvádění
do provozu. Pokud porovnáme tuto instalaci se zapojením jednotlivými vodiči (point-to-point), šetří Cube67 čas a snižuje chyby
při zapojení. S vlastnostmi, jako je plug-in
34 l 05-2020
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1

Příklad použití systému Cube67

2

Třífázové spínané zdroje od Murrelektronik

3

Systém Cube67 v praxi

připojení a robustní a kompaktní design,
nabízí systém Cube67 hodnotný poměr
cena-výkon po celý životní cyklus stroje.
Zjednodušený technický design, rychlá
montáž stroje, bezchybné uvedení do provozu a maximální doba provozu systému
přispívají k efektivitě balicích operací.
Protože jsou aplikace i procesy modulární, pomáhá Cube67 zjednodušit instalace.
Integrováním zařízení IO-Link do Cube67
se tak otevírají další možnosti. Vlastnosti jako přidání dalších 20 metrů kabelu
k senzorům IO-Link a možnost připojit až
128 zařízení IO-Link k jednomu sběrnicovému modulu jsou pro procesy zákazníků
jako Zecchetti důležité, protože jejich stroje
a aplikace potřebují plnit požadavky na
velké vzdálenosti.

Použití intuitivního webového serveru
Cube67 usnadnilo firmě integrování zařízení
IO-Link jako generických zařízení, protože
nevyžadují žádný další software ani rozhraní. „Jeho používání je intuitivní, a tak nemusíme pro své týmy zajišťovat další výcvik
pro tento software,“ říká Guido Corradi,
technik u Zecchetti. Webový server sběrnicového uzlu Cube67, využívající Ethernet/IP,
umožňuje konfigurovat a programovat celý
systém Cube67 velmi rychle a snadno.
A prostřednictvím integrované záložní funkce je možno celou konfiguraci uložit a pak ji
nahrát do dalšího stroje.
Většina zákazníků Zecchetti používá
ProfiNet, jiní spoléhají na EtherNet/IP – systém Cube67 umožňuje vypojit sběrnicový
modul, aniž by bylo nutné měnit celý systém. Jednoduchou výměnou sběrnicového
modulu může Zecchetti standardizovat
umístění sběrnicových modulů a přizpůsobit systém novému protokolu, čímž se
nejen zjednoduší instalace, ale i zvýší výkon
zařízení.
Aby firma co nejvíce snížila potenciální
rizika prostojů ve výrobě u svých zákazníků, které mohou způsobit ztrátu cenných
surovin v procesu automatizace, zabudovává diagnostickou bránu Cube67 do svých
dopravníkových a paletizačních aplikací.
Modul Cube67 poskytuje tu nejrozsáhlejší
diagnostiku, aniž by potřeboval dodatečné programování, a poskytuje přehled
o systému, který je nezávislý na prohlížeči
i platformě.
www.murrelektronik.cz
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DOSTUPNÝ
POPISOVACÍ LASER
Pro letošní rok připravila společnost
Panasonic zajímavou novinku v
podobě popisovacího laseru LP-RF
s velmi snadnou obsluhou a nízkými
pořizovacími náklady.

Přesnost
je naším
pohonem!

Jednou
z předností je
odnímatelná laserová
hlava, která usnadňuje
montáž i údržbu.

Ú

FOTO: Panasonic

zká spolupráce s uživateli zejména v oblasti automobilového
průmyslu pomohla definovat
funkce, které jsou pro většinu aplikací
nadbytečné. Výsledkem vývoje tak
vznikl laserový popisovací systém
s nejdůležitějšími funkcemi, přesto
široce dostupný v rozumné cenové
hladině.
Popisovač s odnímatelnou laserovou
hlavou umožňuje označovat výrobky
textem, čárovým nebo 2D kódem.
Díky vysoké přesnosti lze popisovat
i polovodičové součástky a miniaturní konektory. Typické oblasti použití
jsou značení plastových dílů, baterií,
ložisek, ozubených kol, řemenic, ale
také nástrojů pro obráběcí stroje, jako
jsou frézy, vrtáky apod. Lze je dále
použít na značení kabelů, vodičů nebo
kovových odlitků, výkovků apod.
Jednoduché nastavení
Součástí dodávky zařízení je software Laser Marker NAVI Smart, který
umožňuje na počítači nebo tabletu
navrhnout a na výrobek umístit např.
logo, 2D kód nebo text. Software se

Pokud potřebujete přesnou práci,
přesné díly - zeptejte se nás na naše
schopnosti.Nabízíme CNC obrábění,
CAD/CAM, konstrukci:

následně využívá i k ovládání popisovacího zařízení. Jeho obrazovku lze
přizpůsobit podle charakteru uživatele,
např. pro technika, který značení navrhuje, bude odlišná než pro operátora
zařízení. Ovládací tablet je možné
k popisovači připojit bezdrátově
prostřednictvím wifi.
Výkon laseru, rychlost skenování
a frekvence pulzů se nastavují s ohledem na materiál a popis. Uživateli
je k dispozici knihovna kombinací
materiálů a vzorů značení. Nejběžnější
úlohy je tedy možné nastavit jediným
stiskem tlačítka.
www.panasonic-electric-works.cz

 5-osé frézování až do velikosti obrobku
2100 x 2100 mm
 3-osé frézování až do velikosti obrobku
600 x 550 mm
 CNC soustružení
 Dělení materiálu, broušení na plocho, atd.
 3D konstrukce v PTC Creo (Pro E)
 CAM programování v PTC Creo (Pro E)
 Simulace obrábění v NCSimul
 Povrchové úpravy (kalení, nitridace,
elox, černění, atd.)

TOX® PRESSOTECHNIK s.r.o.
Tuřanka 1314 / 110, Brno, 627 00

tox-pressotechnik.com

TÉMA AUTOMATIZACE A ROBOTIZACE V PRŮMYSLU

INFORMACE! ONLINE!
ALE JAK JE ZVLÁDAT?
Určitě budete souhlasit, že informací kolem nás je víc než dost.
Jenže jak si udržet přehled? V oboru automatizace
je situace stejná, jako všude jinde.
1

CO VŠE NAJDETE NA INTERNETU?
Dovolte krátký a jistě neúplný výčet:
• pro rychlý nákup, pro zjištění cen dodacích lhůt kdykoliv a kdekoliv: internetový
obchod Online shop (pro software pod
názvem AppWorld),
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• p
 ro rychlé výpočty, návrhy a simulace:
17 simulačních nástrojů,
• pro pohotové vyhledání podle parametrů:
15 vyhledávačů výrobků,
• pro individuální přizpůsobení výrobků
požadavkům: konfigurátory výrobků,
• pro kreslení schémat: FluidDraw,
• pro modely CAD: CAD online,
• pro vyhledání návodů, podkladů, dokumentace: portál podpory,
• pro náhradní díly: interaktivní katalog
náhradních dílů (i pro konfigurované
výrobky),
• pro konstrukci manipulátorů během několika minut: Handling Guide Online,
• pro tvorbu dokumentace pro Eplan:
Eplan schematic solution.
Všechno ale můžete mít pohromadě a na
několik kliknutí. Klíčem je pomůcka pod
názvem Quicksearch, která je zdarma ke
stažení na stránkách firmy Festo a nevyžaduje žádnou instalaci. Prostě stažený

soubor spustíte a je to, nebudete potřebovat pomoc vašich specialistů IT. Software
má jedno jediné okno a vlastně jen jedno
zadávací pole (viz obr. 1). Přesto se s ním
intuitivně dostanete ke všemu, co potřebujete.
NĚKOLIK PŘÍKLADŮ,
NEJPRVE PŘEDEVŠÍM PRO
KONSTRUKTÉRY
Bleskurychle k údajům o výrobku,
který znáte:
Do zadávacího pole napíšete označení
nebo objednací číslo, nebo dokonce jen název – a je to. Nebo postačí zkopírovat údaje
do schránky, Quicksearch bleskurychle
zareaguje. Okamžitě máte pod ikonkami
odkazy na vše, co je k dispozici. Přímo jsou
viditelné všechny hlavní parametry, schematická značka, fotografie, popis. Cokoliv
lze kopírovat do schránky.

FOTO: Bosch Rexroth
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a jednu stranu je úžasné, co vše
je možné online, na druhou stranu
nás to nutí učit se v tom nekonečnu
informací vyznat. Zejména nyní, kdy jsme
více než kdy jindy odkázáni na internet, je
správná orientace poněkud obtížnější.
Pojďme se podívat na nástroj firmy
Festo, který vám nabídne prakticky všechny
dostupné informace, a to z jediného místa.
Jedná se o „rozcestník“, který pomůže všem, od konstruktérů a projektantů
přes nákup, výrobu, uvedení do provozu
i údržbu. Dostanete se tak nanejvýš na tři
klepnutí myší k čemukoliv, co potřebujete.

2

3

1
Hlavní a jediné okno
nástroje Quicksearch
2
Vyhledávače výrobků
3
Nástroje pro výpočty
a návrhy/simulace

FOTO: Bosch Rexroth

Potřebujete výrobek, ale znáte jen
několik parametrů:
Pomohou vám vyhledávače výrobků (je
jich 15, viz obr. 2), které umožní postupným upřesňováním požadavků dojít k požadovanému. Podobně pracují i simulační
nástroje (obr. 3, je jich už 17), které pro
vás dokonce všechno spočítají/nasimulují.
Použít můžete ale i strom se strukturovanými kapitolami.
Práce se sestavami/kusovníky
(včetně cen a dodacích lhůt) např.
pro nákup:
Vložit můžete celou sestavu (kusovník), dokonce nevadí, že vaše tabulka
neobsahuje objednací čísla nebo typová
označení. Vkládat můžete i složité konfigurační kódy, např. ventilových terminálů.
Jediným kliknutím se dozvíte aktuální
dodací lhůty pro danou položku nebo
celý kusovník.

Podklady po ruce, nejen návody,
ale třeba i certifikáty:
Odkazy vedou přímo do katalogových
listů, katalogu náhradních dílů včetně
rozpadu složitějších výrobků na jednotlivé komponenty, ke všem návodům,
servisním popisům a jiným pomůckám
na portálu podpory. Samozřejmostí
jsou modely CAD v 80 různých formátech.
Chcete informace předat dál? Stačí
zkopírovat položku či kusovník a vložit
do požadovaného místa (např. e-mailu).
Jedinou operací vložíte vše v podobě
ikonek s odkazy. Během chvilky tak předáte
informace ostatním.
Kdykoliv přepnete jazyk (v nabídce je
66 možností), vše se okamžitě změní –
nejen Quicksearch, ale i všechny odkazy.
Za pár vteřin se tak dostanete např.
k dokumentaci v angličtině, němčině či
jiném jazyce.

Kreslení schémat:
Jediným kliknutím přenesete výrobek či
sestavu do schématu v softwaru FluidDraw
(licenci zakoupíte online během několika
minut) včetně zvolené jazykové mutace.
Individualizace:
Quicksearch si snadno přizpůsobíte.
Obratem ruky lze doplnit sloupce s cenami
vaším skladovým označením nebo jinými
údaji. Tyto údaje mohou být uloženy centrálně na vaší síti a využívány všemi kolegy.
Díky Quicksearch se snadno zorientujete
– popis všech funkcí by byl velmi dlouhý,
ale díky tomu, že je vše intuitivní, zvládnete
práci bez podrobného návodu.
Budete-li v rychle se měnících podmínkách
potřebovat pomoc či se rozhodnete nabídku
využít, rádi pomůžeme i poradíme včetně případné konzultace – jak jinak, než „online“!
www.festo.cz
techmagazin.cz l 37

TÉMA AUTOMATIZACE A ROBOTIZACE V PRŮMYSLU

KONSTRUKČNÍ HLINÍKOVÝ SYSTÉM
PRO PRŮMYSLOVÉ APLIKACE
Systém hliníkových konstrukčních prvků a profilů umožňuje snadnou
a rychlou stavbu rámů jednoúčelových strojů, paletových dopravníků,
ochranných oplocení, zásobovacích regálů a dalších zařízení pro
potřeby průmyslové výroby.

1
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kryty všechny běžně používané velikostní
řady od 20 až do 100 mm. Sortiment spojovacích prvků tvoří téměř tři desítky různých
komponent, které umožňují spojení profilů
s opracováním i bez opracování konců profilů. Konstrukční profily mají optimalizovaný

Výrobní pracoviště
lze snadno
přizpůsobovat
změnám v automatizaci výrobních cyklů.

průřez a je možno jimi vést a akumulovat
tlakový vzduch, případně vakuum.
Bohaté příslušenství
Společnost Bosch Rexroth nezůstala
pouze u profilů a spojovacích prvků, ale do
svého sortimentu přidala také velmi rozsáhlé příslušenství užitečné pro konstrukci
a stavbu montážních pracovišť, jako jsou
např. průmyslová neoslňující svítidla,
elektrické zásuvkové lišty, držáky nářadí,
ergonomické zásobníky materiálu, informační tabule, balancéry, loketní opěrky, držáky LCD monitorů, otočné pracovní židle,
gravitační skluzy, vybavení pro antistatická

FOTO: Bosch Rexroth
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tímto konstrukčním stavebním
systémem přišla jako první na světě
společnost Bosch ve druhé polovině
20. století. Základem stavebnice je eloxovaný konstrukční profil z hliníkové slitiny
s T-drážkami po obvodu a několik spojovacích prvků. Konstrukční systém se plně
osvědčil a dodnes jej společnost, nyní již
Bosch Rexroth, vyrábí a prodává úspěšně
po celém světě. Výrobní pracoviště tak lze
snadno přizpůsobovat potřebám zkracujících se výrobních cyklů, automatizaci výroby nebo změně vyráběného sortimentu.
V současnosti řada konstrukčních profilů
zahrnuje více než 100 typů, jimiž jsou po-

2

3

4

5
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pracoviště, zvedáky materiálových beden,
hliníkové kabelové žlaby a řada dalších
komponent.

1

Dopravníkový systém VarioFlow Plus
s destičkovým řetězem ve farmacii.

2

Konstrukční profily a jejich napojení.

Dopravníkové systémy
Na bázi hliníkového konstrukčního profilu
byly rovněž vyvinuty paletové dopravníkové
systémy TS 1, TS 2plus, TS 5 a Active Mover, které nalézají uplatnění v montážních
aplikacích pro transport produktů o hmotnosti od několika gramů až do 300 kg na
paletu. Pro transportní úlohy kusových produktů z bodu A do bodu B, například v potravinářském, farmaceutickém, elektrotechnickém, ale i v automobilovém průmyslu,

3

Příklad provedení tříosého manipulátoru.

4

Jednoduché sestavení montážního pracoviště.

5

Prodejna společnosti PK Servis v Táboře,
kde lze také konstrukční systém objednat.

6

Konstrukce dopravníku pro automatizovanou
výrobu.

se s výhodou používá dopravníkový systém
VarioFlow Plus s destičkovým řetězem.
Softwarová podpora
Pro usnadnění práce konstruktérů a projektantů dala společnost Bosch Rexroth volně
k dispozici softwarový nástroj MTpro, který
obsahuje všechny 3D modely komponent
celého systému. Samozřejmostí je podpora
přímého exportu těchto modelů do běžných
CAD programů, vytváření kusovníků a další
funkcionality.
Petr Nedorost
PK Servis – se souhlasem Bosch Rexroth
techmagazin.cz l 39
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SOFTWARE PRO VÝROBU
V NÁVAZNOSTI NA ERP

POD TAKTOVKOU POČÍTAČŮ

N

a trhu je široký výběr informačních
systémů této kategorie a orientovat
se v nich není zejména pro méně
zkušené a „neajťáky“ snadné. Radou
a pomocí mohou samozřejmě přispět
zkušení profesionálové, ale je dobré
zachovat určitou dávku obezřetnosti, zda
doporučí obecnější koncepční řešení nebo
určitý konkrétní produkt či dodavatele,
s nímž jsou často také provázáni. Situaci
ještě komplikuje skutečnost, jak je obecně
pravidlem, že neexistuje jeden univerzální
systém, který by vyhovoval (byť s určitými
limity) pro všechny typy firem (ačkoli se
o tom nezřídka marketing snaží zákazníky
přesvědčit) a pro jeho skutečně optimální
fungování je většinou potřeba řešit zadání
pro konkrétní případ a podmínky.
40 l 05-2020

Menší firmy mají jiné potřeby a požadavky než velké průmyslové kolosy s globální
působností, propojené s pobočkami třeba
na druhém konci světa, a nepotřebují tak ve
svém systému všechny funkce, které jsou
pro jiné podniky nezbytností. Ale i v tomto
případě je obecnou nutností schopnost
rychlé a bezproblémové komunikace všech
součástí firmy uvnitř i vně – softwaru, zařízení i lidí.
V případě výrobních firem mají výhodu ty ERP systémy (dnes již nezbytná
součást podnikového vybavení), které
umožňují propojení na software používaný pro výrobu a navázání výrobních
procesů na ekonomiku a logistiku.
Umožňují vytvořit komplexní řešení
zahrnující maximum aspektů v automa-

tizované i digitalizované formě poskytující dokonalý přehled o aktuální situaci
ve firmě.
Dalším podstatným faktorem může být
modularita systému. Ta umožňuje jednak
nakonfigurovat jej co nejlépe odpovídajícím
požadavkům dané firmy, jednak zajistit
jeho rozvoj a přizpůsobování podmínkám
tak, jak se vyvíjí samotná firma a její potřeby. I těch je ovšem k dispozici velmi široká
nabídka. A díky nim mají výrobní podniky
možnost mít pod kontrolou vše potřebné,
a být tak schopné pružně reagovat na
neustále se měnící podmínky, což může
být v dnešním rychlém, globalizovaném
světě plném nelítostné konkurence životně
důležitou výhodou. Pokud tedy zvolí ten
správný...

FOTO: archiv

Dříve stály firmy před rozhodnutím, zda pořídit IT systém pro řízení
chodu podniku, anebo jet „postaru“. Dnes už je ERP či systém pro
podporu výroby (MES) samozřejmostí, a klíčová otázka zní: Jaký?
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RUŠNÝ MANAGEMENT FLOTIL STILL
V distribučním centru společnosti BSH Hausgeräte Service Nauen
GmbH se využívá více než 140 vozíků, které se postupně vybavují
softwarem STILL pro management flotil neXXt fleet a FleetManager 4.x.
1

2

3

O
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nline portál STILL poskytuje neustále hodnotná data pro analýzy vozíků
týkající se spotřeby energie, počtu
motohodin nebo vhodnosti určitých vozíků
pro dané nasazení. V dostupnosti, ovladatelnosti i vizualizaci nastavuje optimalizátor
flotil nová měřítka.
Do distribučního centra v Nauenu se
svážejí velké spotřebiče, např. myčky
nádobí, mrazničky a ledničky z výrobních
závodů BSH, odkud se distribuují do více
než 20 distribučních míst v celém Německu. Zde výkonný management flotil pomáhá
při přesně načasované expedici až 20 000
velkých spotřebičů denně.
Optimalizátor flotil nastavuje nová měřítka
Relevantní informace pro management flotil
se přehledně zobrazují na online portálu
STILL neXXt. Portál se skládá z řady webových aplikací, které lze snadno spustit odkudkoli. V neXXt fleet se pro rychlé analýzy
a optimalizace nasazení vozíků v databázi
kombinují komerční technická data z hostitelského SAP systému STILL s provozními
daty vozíku.
S neXXt fleet může BSH velmi dobře
kontrolovat aplikace pro opravy, poško-

1 Přehledně se zobrazují automatická upozornění
na určité termíny, např. kontroly FEM.
2 Nasazené vozíky RX 20-20 a RX 60-25 rychle
zvládají přejezdy na ploše logistického centra
dosahujícího až 80 000 m2.
3 Domácí spotřebiče se v centru stohují
s vozíkem RX 60-25.

zení vozíků, servis i údržbu. Přenos dat
probíhá rychle a bezchybně. Ke každému
vozíku je dále možné okamžité zobrazení
veškerých údajů. Přehledně se zobrazují
automatická upozornění na určité meze
nákladů nebo na termíny, např. kontroly FEM spolu s protokoly o zkoušce.
Tím lze okamžitě shromáždit potřebné
údaje o vozíku a zvolit vozík, který je pro

WEBOVÝ PORTÁL
PRO VŠECHNY SLUŽBY

Softwarová řešení jsou již mnoho
let součástí portfolia STILL. Online
portál neXXt fleet je aplikací vlastního
digitálního systému STILL neXXt.
Tento portál poprvé umožňuje řídit
v rámci jediného přístupu řadu využití
– i z mobilních koncových zařízení.

příslušné nasazení vhodný. Na webovém portálu je dále možné členit vozíky
do skupin, např. příjem a výdej zboží.
Výsledkem je optimální vytížení a lepší
kontrola vozíků.
Optimalizátor flotil STILL neXXt fleet nabízí všechny možnosti inteligentního sběru
provozních dat i jejich analyzování a zpracování. Procesy v logistice se tak zjednoduší, zrychlí a zpřehlední.
Snížení škod způsobených nehodami
Díky kontrole přístupu k vozíkům jsou veškeré
údaje transparentně evidovány v systému
FleetManager 4.x a poskytovány aplikaci
neXXt fleet k vyhodnocení. V důsledku této
vysoké transparentnosti správy flotily zaznamenalo logistické centrum společnosti BSH
pokles počtu nehod. Vysoká zatížení vozíku
totiž spolehlivě měří senzor šokových událostí.
Závěr
V expedičním centru BSH v Nauenu nabízí
optimalizátor flotil STILL neXXt fleet veškerá
relevantní data o vozících, přehledně je
zpracovává v centrální databázi a umožňuje
precizní analýzy pro optimalizaci správy
flotily. Přináší to větší přehlednost a lepší
kontrolu investičních nákladů i nákladů na
údržbu a opravy.
www.still.cz
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SBĚR (LÉČIVÝCH BYLIN) DAT Z VÝROBY
Sice sběr bylin s výrobou možná na první pohled nesouvisí,
ale sbírají se proto, aby po svém zpracování pomáhaly léčit,
hojit a podobně. Co to má společného se sběrem výrobních dat?
Zdánlivě pramálo – ale je to tak úplně pravda?
doba od nahlášení poruchy do doby, kdy
se na odstranění začíná pracovat, typ
a druh poruchy i vlastní doba opravy, dále
pak náklady na opravu, na náhradní díly,
a to nejen na konkrétní opravu, ale sledování v čase atd.

Čas výrobní i nevýrobní
Připomeňme nyní hlavní výrobní data,
která bývají předmětem sběru. Stroj
(výrobní technologie) – směnnost, čistý výrobní čas, množství produkce (v měrných
42 l 05-2020

jednotkách dle typu výroby), množství
neshodných výrobků. Dále nevýrobní
čas a hlavně důvody nevýrobního času:
seřizovací čas, čekání na materiál, nenaplněnost kapacity atd. Samozřejmě také
technologické parametry vlastního výrobního procesu (tlaky, teploty, otáčky atd.)
jednak pro analýzy řízení jakosti, ale i jako
doklad zákazníkovi, jak jsou dodržovány
technologické podmínky výroby ve vztahu
k předepsaným technologickým výrobním
parametrům.
Samostatnou kapitolou je právě nevýrobní čas z důvodů poruchy výrobní technologie. Tady nastupuje celá další oblast
tvorby datové základny a sběru dat pro
následné analýzy a vyhodnocení: Reakční

Zcela zásadní je
vytvoření správných
vazeb mezi nasbíranými daty.

Můžeme začít léčit
To nejdůležitější je ale teprve před námi,
a to rozhodnout o změnách a opatřeních,
jejichž cílem je zlepšení efektivity (léčba)
výrobních procesů. V naprosté většině pří-
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nešní výrobní technologie umožňují organizování poměrně velmi
rozsáhlých sběrů dat od výrobních
technologií i operátorů, kteří s nimi pracují.
Jaké budou požadavky na takový sběr dat?
Bezpochyby to musí být pravdivost dat,
k tomu asi není třeba komentáře, neboť
následné výsledky a závěry uzavřené nad
nepravdivými daty nebudou generovat nic
jiného, než nepravdivé výsledky.
Sběr dat by měl být opakovatelný – tedy
ve srovnatelných podmínkách tak, aby se
kdykoli mohl transparentně zopakovat,
a tak následně porovnávat data získaná
v různých časových obdobích. Data by
měla mít odpovídající četnost a pravidelnost, aby jejich vyhodnocení mělo náležitou
statistickou přesnost.

Data (byliny) rozličných druhů
Jen z tohoto nástinu možných oblastí
sběrů dat a jejich typů je zřejmé, že to je
oblast opravdu rozsáhlá. V žádném případě
nelze tuto oblast zúžit na seznam „sbíraných“ výrobních dat (bylin), která jediná
jsou ta správná. Zcela jiná data výrobních
technologií budou shromažďovat firmy
s opakovanou, sériovou i linkovou výrobou
a zcela jiná budou sbírat a vyhodnocovat
firmy s výrobou zakázkového typu, tedy
s minimální opakovatelností. Rozhodné
pro optimální strukturu dat, které budou
sbírány, bude i branže, ve které konkrétní
firma působí – strojírenství, elektrotechnický
a chemický průmysl, zpracování plechů,
nástrojárna atd.
Nedílnou součástí sběru dat, má-li být
tato oblast uchopena opravdu komplexně,
je i odvádění práce operátory vlastních
výrobních technologií. Opět s velmi odlišnými požadavky v sériových i zakázkových
výrobách s malou opakovatelností výroby
a konkrétní branže.
Posbírali jste tady (byliny) data, která
jsou pro nás důležitá a která jsme schopni
v daných reálných výrobních podmínkách
získat. Propojení oblasti sběru dat od
výrobních technologií a odvádění práce,
údržby atd. je další důležitou fází. Zcela zásadní v pokračování je vytvoření správných
vazeb mezi nasbíranými daty tak, abychom
ve výsledku získali co možná nejpřesnější
informace, kde se „ztrácí“ produktivita
práce, kde je nízké využití kapacity stroje,
pracoviště nebo výrobní linky, kde se
produktivita ztrácí v neshodných výrobcích, kde se ztrácí ve špatných logistických
procesech atd.

▼ INZERCE
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padů, kdy jsou analyzována data výrobních
procesů, se ukazuje, že příčiny neefektivity,
nekvality, ztrát a dalších problémů leží nejen
ve vlastní výrobě, ale i v jiných oblastech:
v technické přípravě výroby, v logistických
procesech, a to jak v oblasti nákupu, tak
i vnitřních skladovacích a přepravních procesech, v obchodu apod. Pak už je nutno
rozhodnout o dalších změnách (přimíchání
dalších bylin).
V praxi se stále častěji ukazuje, že
zdánlivě úzká a uzavřená oblast sběru
výrobních dat při analýze příčin neefektivity,
ztrát a dalších komplikací začne ukazovat
i na oblasti, které s vlastním sběrem dat od
výrobních technologií zdánlivě souvisí jen
velmi málo nebo vůbec.
Nad takto vytvořenou analytickou
základnou následuje rozhodování o konkrétních krocích, změnách, úpravách
(namíchání správných bylin) v příslušných oblastech a jejich uvedení do
praxe. Tato fáze zpracování nasbíraných
výrobních dat bývá nejkomplikovanější,
neboť nemusí obsahovat jen relativně
snadnější organizační změny a opatření,
ale může sahat i do investičních oblastí.
Pak následuje rozhodnutí o tom, jaké
konkrétní oblasti budou změněny. Zde je
třeba připomenout, že výběr konkrétních
změn a opatření by měl být, mimo jiných
vlivů, organizován tak, aby bylo zřejmé, jak (negativně, pozitivně) se takový
zásah projevil. Pokud v konkrétní věci
bude provedeno více zásahů najednou,
pak je v následném vyhodnocení sporné

exaktně určit, jaký konkrétní vliv mělo to
či ono opatření na vlastní výsledek.
Někdy dobře, jindy špatně
Ještě je na místě připomenout, že každá
konkrétní výrobní firma je propojený organismus, kde jedna oblast doplňuje a spolupracuje s druhou. Při úvahách o změnách
a zásazích do takového organismu je třeba
mít tuto skutečnost na paměti. V praxi
to znamená, že konkrétní zásah (podaná
bylina) sice může zdánlivě pomoci na jednom místě, ale tentýž zásah (bylina) může
způsobit komplikace nebo i „kolaps“ v jiné
části organismu výrobní firmy.
A teď jsme znovu na začátku – sběr
dat (bylin) pokračuje, jejich vyhodnocení
kontinuálně probíhá a management sleduje,
jak se konkrétní kroky, změny a úpravy
(směs bylin) pozitivně nebo také negativně
projevily v dosahovaných skutečnostech
a výsledcích.
Tam, kde se to podařilo, pokračujeme
nastoupeným směrem (použité byliny
zůstávají), a tam, kde se výsledky neprojevily nebo nejsou dostatečně progresivní,
je třeba navrhnout změny (zvolit jiné byliny)
tak, aby cíle byly splněny.
„Nekonečnost“ celého tohoto procesu
(naznačená na obrázku) je nejen zřejmá, ale
je podmínkou k tomu, aby „léčba“ byla ve
svém výsledku opravdu účinná, efektivní
a vedla k předpokládaným výsledkům.
Ing. Jiří Flídr, poradce v oblasti výrobních
a logistických procesů
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NOVÁ GENERACE SAP ERP SE BLÍŽÍ.
JSTE NA NI PŘIPRAVENI?
Nová generace SAP ERP – SAP S/4 HANA – plně nahradí od roku
2027 současnou verzi systému. Stávajícímu SAP ECC 6.0 nebude
poskytována standardní podpora a ani nebude dále rozvíjen.
Jaké jsou možnosti přechodu na nový systém?
1 S/4 HANA slibuje
zjednodušení datového
modelu.
2 Varianty přechodu
na S/4 HANA.
3 Není třeba se konverze
obávat.

1

2
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Varianty přechodu na SAP S/4 HANA
Možností, jak získat nový systém, je hned
několik. Všechny vyžadují důkladnou
přípravu a analýzu postupu. Proto byste se
neměli ptát zda, ale kdy na SAP S/4 HANA
přejdete a jaká bude metoda nasazení ve
vaší firmě.

Konverze
Většina uživatelů systémů ze skupiny SAP
Business Suite využívá on-premise verzi.
I s tím SAP S/4 HANA počítá. Je proto možné
nadále využívat vlastní infrastrukturu a pouze
přejít na nový ERP. Tato metoda je vhodná
pro firmy, kde aktuální stav procesů odpovídá

FOTO: Aimtec
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AP S/4 HANA využívá známou
databázi SAP HANA a uživatelské
prostředí Fiori. Cílem je zjednodušit
práci uživatelům SAPu, ale také ulehčit
výpočetní technice. Jedním z hlavních
benefitů nového systému je snížení jeho
náročnosti a zvýšení výkonu systému.
„Esfor“ slibuje i snadnější nasazení, konfiguraci a business procesy. A protože
se bavíme o leadru IT světa, je samozřejmostí zabudování funkčností pro IoT,
zpracování Big Dat nebo Machine Learning. SAP S/4 HANA je tak zbrusu novým
nástrojem připraveným na budoucnost
podnikového světa.

použití stávajícího SAP ERP systému. Systém
je konvertován včetně nastavení a se zachováním veškerých (i historických) dat.
Nová implementace
Druhým způsobem je zcela nová implementace, při které je možné provést kompletní
redesign procesů. Ze současného ERP
systému (který nemusí být nutně jen SAP),
se otevřené položky převedou na SAP S/4
HANA. Tady už máte možnost zvolit z on-premise nebo cloudové verze, případně
z jejich kombinace. Historická data se
nepřevádějí, přístup k nim je možné zabezpečit přes původní systém.

PŘI VÝBĚRU MŮŽE POMOCI
I CHYTRÝ PROGRAM
Ústředním krokem při zavádění nového
systému ERP je především vytvoření specifikace
a zadání – co se od systému očekává
a co by měl splňovat.

Transformace celého prostředí
V případě, že využíváte více systémů SAP
Business Suite nebo více ERP systémů, je při
přechodu na SAP S/4 HANA možnost sjednotit všechny pod jeden globální systém, opět
s možností výběru mezi cloudem, on-premise
řešením a hybridním prostředím.
Jak vypadá přechod na SAP S/4 HANA
Proces přechodu na SAP S/4 HANA je
možné provést v několika fázích. První fází
je provedení technického upgradu, při kterém dojde k vlastní změně systému na SAP
S/4 HANA. Jde o sled technických kroků,
jako jsou migrace databáze, konverze

Hlavní benefit nového
systému je snížení
jeho náročnosti
a zvýšení výkonu.
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dat do nového datového modelu, úprava
zákaznických modifikací a další operace,
které jsou podpořeny množstvím nástrojů speciálně vyvinutých k tomuto účelu.
Původní funkcionality jsou zachovány díky
použití tzv. Compatibility Package.
Po technickém upgradu může následovat
postupný přechod na nové SAP S/4 HANA
procesy s uživatelským prostředím Fiori.
Jde o formu reinženýringu systému, při kterém dojde k přizpůsobení procesů v S4.
Máme náš SAP upravený na míru. Je
třeba se bát?
Ať už jde o menší zákaznické úpravy nebo
naprosto celé Add-ons, jakými jsou např.
SappyWMS nebo SappyMES, není třeba se
přechodu na SAP S/4 HANA obávat. Je ale
třeba v přípravné fázi dbát na to, aby byla
i tato specifika včas otestována a upravena tak, aby po spuštění nového prostředí
vše fungovalo, jak má. Naše systémy jsou
na konverzi připraveny, stačí nám tedy jen
zavolat, kdy chcete spustit projekt přechodu
na SAP S/4 HANA.
Jan Vápeník, Aimtec

Generátor
specifikace
provede zájemce
po krocích celým
procesem.

K

tomuto účelu je nutno důsledně zmapovat nebo nově modelovat
všechny obchodní procesy společnosti. Proto je nezbytné předem shromáždit specifické požadavky všech dotčených
oddělení, kterých se nasazení ERP bude
týkat a budou jej využívat nebo do něho
poskytovat data. Kvůli značnému úsilí,
které tento úkol vyžaduje a nedostatku
zkušeností v odděleních, je tato analýza
obvykle svěřena externím konzultantům,
což bývá ovšem nákladné a nezřídka vyžaduje komplikované plánování s externími specialisty.
Existuje však i možnost přinejmenším
podstatnou část z toho vyřešit pomocí
bezplatného programu Erpplanner.com,
který jeho tvůrci (německá poradenská
společnost Evolvio a softwarová firma
Abas) charakterizují jako online automatický generátor specifikace. Pro využití programu je nutná registrace a přihlášení na
https://app.erpplanner.com, a plánovač
ERP následně provede zájemce různými
otázkami, které jsou rozděleny do kategorií a potřebné k vytvoření specifikace na
základě jeho konkrétních požadavků.
Výstupem jsou specifikace (v Excelu), které je následně možné i upravit či
doplnit, přičemž aktuální stav lze kdykoli
uložit pro pozdější upřesnění. Výhodou
je, že dotazník nemusí být vyplněn celý
najednou, protože díky funkci úložiště

může na zpracování kdykoli pokračovat,
což zajišťuje, že si otázky může zadavatel
důkladně promyslet bez tlaku termínů.
Z počátečního tzv. dlouhého seznamuje je
pak možné přejít na upřesnění do užšího
seznamu (tzv. short list), kde jsou už definovány cíleně zaměřené specifikace, které
poslouží pro předběžný výběr potenciálně
vhodných řešení.
Po vyplnění dotazníku je specifikace
vhodná jako digitální nabídkový dokument k navázání počátečního kontaktu
s potenciálně vhodnými poskytovateli
ERP, nebo je možné ji předat příslušnému
poskytovateli ERP, s nímž jsou následně
procesy i požadavky probírány detailněji.
Dodavatel ERP nabídne, jak by jeho řešení
s ohledem na zadané požadavky mohlo
vypadat. Na základě toho je pak možné
vytvořit finální či předběžnou specifikaci, která v kombinaci s nabídkou tvoří
smluvní základ poskytovaných služeb. Je
tak prvním krokem pro implementaci ERP
a následné přijetí projektu.
Výhodou oproti externím konzultantům ERP je kromě časové flexibility při
zpracování dotazníku úspora nákladů –
firma tak může nejprve získat představu
o požadavcích, které musí nový software
splňovat, aniž by podstoupila jakékoli
finanční riziko.
Kamil Pittner
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ZLATÝ TROJÚHELNÍK DIGITÁLNÍ TOVÁRNY

N

eexistuje žádný systém, který by zajistil kompletní digitalizaci výrobního
podniku. Existuje však mnoho SW,
které jsou vynikající ve svých specializovaných oblastech. Jsme tedy nuceni stavět
digitální továrnu z těchto systémů stejně
jako dům z cihel a všem je při tom jasné, že
dokud nebudou jednotlivé stavební prvky
inteligentně komunikovat, zůstaneme stát
na polovině cesty.
Každá stavba probíhá postupně a má-li
dobře dopadnout, musí existovat projekt –
architektura cílového systému. Společnost
Siemens používá termín „zlatý trojúhelník“
digitální továrny. Vrcholy tohoto trojúhelníku
tvoří tři klíčové systémy: Podnikový ERP
systém (např. oborově zaměřený QAD pro
výrobní podniky), PLM systém a MES.
ERP pro výrobní firmy či podnikový systém
zajišťuje komunikaci s obchodními partnery,
bankovními a státními institucemi, prodej,
nákup, plánování výroby i nákupu, skladování, controlling a finance.
PLM systém musí zajistit kompletní návrh
výrobků. Obvykle se na něj napojují specializované 3D a 2D CAD nástroje, které
z něj čerpají data o materiálech a výrobcích
a sdílejí přes něj 3D modely a výkresy.
V poslední době se PLM systémy rozšiřují
i o správu kusovníků a postupů a vznikají
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v nich i grafické návodky pro operátory.
V ideálním případě je vše propojeno, takže
když změníte v modelu kótu nebo tvar,
změní se v 2D výkresech, kusovnících
i v návodkách.
MES zajišťuje řízení výroby. Obsahuje APS
nástroj pro podrobné rozvrhování operací
z hlavního plánu na jednotlivé stroje. Zobrazuje frontu práce operátorům na strojích,
podporuje zavážení strojů materiálem, operativní změny ve výrobě, a hlavně evidenci
výroby. Často se MES napojuje na stroje
přímo přes jejich řídicí systémy nebo parazitně, pokud přímé napojení není možné.
Cílem napojení je především automatizace
sběru dat o vyrobeném množství, časech
a přerušení výroby, případně o parametrech, za nichž výroba probíhala. Někdy
MES dokonce aktivně kontroluje, zda výroba probíhá za požadovaných podmínek,
a v případě nesouladu dokáže stroj zastavit.
Komunikace mezi vrcholy zlatého trojúhelníku
PLM musí poskytnout vývojářům vždy
aktuální číselník materiálů i surovin. Ty
jsou spravovány nákupčími v podnikovém
systému, takže ERP systém musí průběžně aktualizovat v PLM materiály. V PLM
vznikají vyráběné artikly, kusovníky a někdy
i postupy. Ty potřebuje ERP systém, aby

dokázal zkalkulovat plánované standardní náklady
na výrobky a současně
je využívá pro plánování
výroby a nákupu. Totéž potřebuje MES ještě rozšířené
o návodky, aby mohl řídit
a evidovat výrobu.
Podnikový ERP systém
plánuje výrobu i nákup ve
střednědobém horizontu.
Vychází při tom z prognóz
prodeje a ze zakázek,
započítává zásoby, rozpracovanost, materiál na
cestě a zohledňuje i změny
v kusovnících v čase. Plánuje obvykle na dny a do
neomezených kapacit. Tzn.,
že pouze informuje hlavního
plánovače o přetížení nebo nevytížení
výrobních zdrojů a hlavní plánovač rozhoduje o způsobu řešení a zanáší změny do
hlavního plánu s předstihem tak, aby mohl
zareagovat i nákup.
V krátkodobém horizontu předává ERP
systém hlavní plán (naplánované pracovní
příkazy) do systému MES. Ten má vlastní
APS nástroj pro detailní rozvržení výrobních
operací na stroje. Snaží se splnit termíny
z hlavního plánu a hledá možnosti, jak optimálně rozložit operace na pracoviště. Aby
MES mohl řídit výrobu, potřebuje z PLM aktuální kusovníky, postupy a návodky. Kvůli
přeplánování hlavního plánu musí MES
informovat ERP systém o rozpracovanosti.
Do PLM zase předává MES informace o výrobních odchylkách, aby vývojáři a technologové věděli, kde a proč probíhala výroba
jinak, než ve svých záměrech (kusovnících,
postupech, návodkách, CNC programech)
předpokládali.
Takto by tedy měl vypadat ideálně
postavený integrovaný informační systém
moderní továrny 2020. Problémem je, že
pořízení a implementace každého vrcholu
zlatého trojúhelníku stojí miliony korun.
Firmy již fragmenty mají a provozují, a ty
jsou jen omezeně připraveny na integraci
s okolím. A někteří majitelé firem stále ještě
investice do informačních technologií nevidí
jako srovnatelné s klasickými investicemi
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Již několik desítek let probíhá ve výrobních firmách po celém světě
postupná automatizace výroby, ale v posledním období nabrala takové
tempo, že se začalo mluvit o nové vývojové éře v dějinách lidstva, éře
Digitalizace nebo Průmyslu 4.0.
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do výrobních technologií. Pak je tedy nutné
šetřit – jít do kompromisů.
Kde jsou největší příležitosti k úsporám
investic?
Jednoznačně ve využití přesahů funkcionality jednotlivých vrcholů trojúhelníku
a pak v implementaci lokálních levnějších
nástrojů. Největší přesahy nabízí kvalitní
ERP systém. Dokáže spravovat kusovníky
i postupy místo PLM systému a často při
tom nabízí uživatelům i velmi dobrý komfort.
Pokud v konstrukci vznikají rozsáhlé kusovníky, je dobré, když podnikový systém
dokáže aktualizovat materiály pro CAD
systémy a importovat z nich kusovníky.
Technologům to ušetří práci, protože pak
pouze zpřesňují naimportované kusovníky
a doplňují postupy.
ERP systémy často umí i spravovat
dokumenty. Není však rozumné vkládat do
ERP plnohodnotné výkresy a 3D modely, protože jde o velké soubory, které by
mohly v dlouhodobém horizontu ohrozit
chod podnikového systému. Navíc se ERP
systémy stále častěji přesouvají do Cloudu
a velké dokumenty nemá smysl přetahovat
internetem od konstruktérů k provozovateli
Cloudu a zpět.
Některé podnikové systémy obsahují
i funkce typické pro MES, zejména organizaci a skenování materiálového toku od
nákupu přes sklady, výrobu až po expedici
a evidenci práce. Tím se dají ušetřit miliony
korun. Zejména v komfortu evidence práce
a napojení strojů však bývají největší rozdíly
mezi konkrétními řešeními.
Existují i lokální systémy, které částečně
nahrazují renomované PLM. Jedná se např.
o systémy pro řízení dokumentů s propracovaným workflow, rozšířené o komunikaci
s CAD systémy (např. EasyArchiv/ EasyPLM) nebo o specializované nástroje pro
technology, které spravují dokumentaci
a snaží se o co nejkomfortnější tvorbu
technologických kusovníků a postupů. Tyto
systémy lze, možná i dočasně, postavit do
levého spodního vrcholu zlatého trojúhelníku, pokud budou dobře integrovány s ERP.
Nelze však od nich očekávat dynamické
propojení interních dat ve 3D modelech,
2D výkresech a návodkách, a je tudíž nutné
počítat s náročnějším změnovým řízením
hlídaným nikoli automaticky systémem, ale
pouze uživatelem.
Na trhu existuje mnoho relativně levných
specializovaných SW a podnikaví odborníci
z jednotlivých oddělení firmy si je vyhledávají a prosazují jejich zakoupení i implementaci. Je na IT specialistech a osvícených
manažerech podniku, aby aktualizovali
a ctili cílovou architekturu celofiremního
informačního systému a koordinovali nákup
vhodných navzájem komunikujících komponent.
Vladimír Bartoš, Minerva ČR

ZAPOJTE DO PODNIKÁNÍ INTELIGENCI
NEJEN V DOBĚ EPIDEMIE
Umělá inteligence, internet věcí nebo strojové
učení se stávají nedílnou součástí nové generace
podnikových informačních systémů, označovaných
zkratkou ERP (Enterprise Resource Planning).

H

lavním úkolem těchto softwarových
řešení stále zůstává řízení všech
podnikových procesů, od financí
přes nákupy až po logistiku, s okamžitě
a přehledně dostupnými informacemi
o stavu hospodaření firmy i celé její pobočkové sítě. Díky zakomponování funkcí
umělé inteligence (AI) a automatizace
mnoha procesů mohou však být řízení
podniku i práce s daty ještě jednodušší
a především efektivnější. Ze seznamu
úkolů navíc naráz vypadnou nejrůznější
rutinní činnosti.
Průmysl 4.0 ve výjimečném stavu
Narušení globálních dodavatelských
řetězců kvůli pandemii vedlo některé firmy
k úplnému zastavení výroby, řada jiných
zaznamenala snížení poptávky nebo
naopak její rychlý nárůst. Ačkoliv digitální
transformace a Průmysl 4.0 s aktuálním
stavem zdánlivě nemají nic společného,
opak je pravda. Ukazuje se totiž, že čím
dál firma došla v digitalizaci, tím menší
škody mohla utrpět. Po návratu k „normálu“ se firmy budou snažit poučit se

Po návratu
k „normálu“ se firmy
budou snažit poučit
se z krize a zvýšit
svoji odolnost.

z krize a zvýšit svoji odolnost. V nové
a chaotické situaci kolem koronaviru je ve
velké výhodě ten, kdo má přehled o celém
svém dodavatelském řetězci, partnerech
i zákaznících. Prostor pro zlepšení nabízí
i výrobní procesy.
„Dokud podnik bude organizovat
výrobu jako sled na sobě nezávislých
aktivit, mezi nimiž se informace předávají
tu automaticky (digitálně) tu manuálně,
nikdy nebude tak efektivní jako jeho
konkurence, která k digitalizaci přistoupí
holisticky a na organizaci práce se dívá
jako na jeden provázaný celek,“ vysvětluje
Ivo Procházka, expert na internet věcí
a digitální dodavatelský řetězec v SAP ČR.
Průmysl 4.0 nabízí řadu konkrétních
technologií, které pomohou firmám zvýšit
efektivitu běžného chodu i odolnost a agilitu během nenadálých situací. Například
AI a strojové učení jsou již nasazovány
v dílčích procesech, ale zatím nejsou
zapojeny ve vyhodnocování a plánování
základních činností firmy. Nejvíce je potřeba automatizovat rutinní procesy s nízkou
přidanou hodnotou. Závislost na lidské
práci mohou snižovat i mobilní technologie, virtuální či rozšířená realita, 3D tisk
nebo digitální dvojčata. Řízení celého
podniku a práce s daty je díky zakomponování funkcí AI a automatizace mnoha
procesů jednodušší a efektivnější.
„Často se zapomíná například na plynulé a včasné zásobování automatizované
výrobní linky. Chod těch nejlepších výrobtechmagazin.cz l 47

Technologie jako základna pro růst
Vedení firem, které má k IT dost daleko,
nedoceňuje, jak velký pokrok technologie
za posledních deset let udělaly a jak dramatický dopad jejich využívání na podnikání
může mít. Čím dříve firma nové technologické postupy zavede, tím větší konkurenční náskok získá. Ruku v ruce s tím jde
i nesprávné zařazení IT v rámci organizační
struktury.
„Podniky nedoceňují, že je to právě IT,
které v 21. století rozhodne o jejich budoucím úspěchu. Ve výrobních firmách je IT
často nákladovou položkou, a ne strategickým nástrojem rozvoje podnikání. Vedlejší
role IT se odráží v organizační struktuře,
kde se IT skrývá ve finančním oddělení
a nezaujímá rovnocenné místo s ostatními
odděleními. IT oddělení mnohdy ani nerozumí tomu, co digitalizace výroby znamená,
a výroba naopak nechápe, jak důležité
jsou pro ně IT technologie,“ zdůrazňuje Ivo
Procházka.
České firmy se přitom mohou lehce
inspirovat např. Amazonem. I když přes
internet prodává spoustu různého zboží, je
v podstatě IT firmou. IT nástroje Amazonu
řídí logistické operace tak dobře, že je
schopen vychystat objednávku ještě ten
samý nebo nejpozději následující den,
a z distribučních center pokrývá velkou
část trhu. Pro mnoho firem včetně kamenných obchodů je Amazonu těžké konkurovat, zejména pokud jde o rozsah nabídky
a rychlost dodávky.
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Dalším inspirativním příkladem může
být společnost Škoda Auto, která již před
pár lety realizovala několikaměsíční projekt
přechodu na inteligentní systém SAP HANA
během necelých dvou dnů. Odstávka
byla naplánována na víkend, v pondělí už
muselo být vše plně funkční. Díky nasazení
nového řešení je firmě umožněna komplexní
digitalizace podnikových procesů včetně
vedení účetnictví, controllingu, personálních
procesů, všeobecného nákupu, správy
originálních dílů i příslušenství. To vše bylo
plánováno dlouhodobě v souladu s firemní
strategií. Navíc lze přistupovat k systému
z mobilních telefonů či tabletů.
Sběr dat z výroby a logistiky
Základem pro jakoukoliv inteligentní analýzu
jsou data. České výrobní a logistické firmy
se většinou začínají se sběrem dat a jejich vyhodnocováním teprve seznamovat.
A to prostřednictvím menších, taktických
inovací, jako je např. jednoduché připojení
výrobních strojů pomocí externích senzorů.
Seznamují se nejenom s tím, jak data sbírat,
ale i s tím, jak je vyhodnocovat a jak z nich
vyvodit závěry třeba pro lepší zorganizování výroby. Firmy vlastněné zahraničním
kapitálem, u nás povětšinou přítomny v automobilovém průmyslu, jsou ve sběru dat,
jejich vyhodnocování a zapojení do řízení
výroby většinou dále. Také častěji nasazují
robustnější řešení zasahující celou výrobu
nebo logistiku.
Ve výrobní firmě jsou to data přímo
z produkce, tedy např. z CNC center nebo
jiných strojů. Výrobní stroje jsou již senzory
osazeny nebo se k nim externí senzory dají

doplnit. Sbíraná data se následně využívají
např. pro lepší pochopení toho, jak efektivně stroj a jeho obsluha pracují, nebo pro
prediktivní údržbu, která vhodnou kombinací předchozích zkušeností a současných
trendů včas upozorní na možnou poruchu.
V logistické firmě to jsou data o poloze
dodávky a jejích environmentálních charakteristikách. Tato data zákazníka informují,
kde se dodávka nachází a jestli je s ní zacházeno dle jeho požadavků. Například zda
se teplota uvnitř kontejneru nedostane nad
určenou maximální hodnotu. Pořízení jednoduché senzoriky, díky níž bude mít firma
přehled o tom, co se ve výrobě či v logistice
vlastně děje, je relativně levné a rychlé. Co
jednoduché není, je rozmyslet se, jaká data
chce firma sbírat a co chce jejich sběrem
a analýzou dosáhnout.
Přeorganizování výroby směrem k vyšší
procesní integraci a automatizaci dle intencí
Průmyslu 4.0 vyžaduje zásadní zásah do
fungování firmy a robustní řešení pro sběr,
ukládání a vyhodnocování dat.
Povědomí firmy o průběhu výroby je
mnohdy založeno na zkušenostech, odhadech a dobré víře. Realita reprezentovaná
analýzou dat (tj. jak moc jsou stroje a jejich
obsluha vytíženy, kolik kusů výrobku vyprodukují za směnu, jak moc se opotřebovávají
nástroje a další) je mnohdy velmi překvapí.
„Sběrem a analýzou dat získá podnik
lepší vhled do organizace práce a na základě získaných dat se bude lépe rozhodovat
i řídit své podnikání,“ dodává Ivo Procházka
ze SAP ČR.
Kamil Pittner
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ních podniků v zahraničí však řídí data,“ říká
Ivo Procházka.
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KOSMICKÁ TĚŽBA LÁKÁ
NOVODOBÉ PROSPEKTORY
Soukromé firmy chtějí těžit suroviny z Měsíce i asteroidů
a v USA již vznikla i první univerzita pro výchovu budoucích
kosmických těžebních specialistů.

N

ASA odhaduje, že kolem Slunce
obíhá asi 781 454 skalnatých kosmických těles, přičemž desítky tisíc
z nich jsou koncentrovány v oblasti mezi
oběžnými dráhami Marsu a Jupitera. Jsou
pojmenované jako pás asteroidů.
Data získaná z průzkumných kosmických
sond ukazují, že na asteroidech lze nalézt
cenné suroviny, jako zlato, stříbro, kobalt či
třeba titan nebo platinu. Bylo jen otázkou
času, kdy se s postupem technologického
vývoje umožňujícího proniknout hlouběji do
vesmíru dostanou do hledáčku zájmu moderních prospektorů. Například jeden z asteroidů
objevený v roce 1852 obsahuje železo v odhadované hodnotě 10 000 kvadrilionů dolarů.
Americký prezident Donald Trump na
počátku dubna podepsal exekutivní příkaz,
který podporuje těžbu zdrojů na Měsíci
i asteroidech. Uvádí se v něm mj., že:
50 l 05-2020

„Vesmír je legálně a fyzicky jedinečnou doménou lidské činnosti a USA ho nepovažují
za globální veřejný statek (global commons), a Američané by měli mít právo zapojit se do komerčního průzkumu, získávání
a využívání zdrojů ve vesmíru v souladu

Podle dat
z průzkumných
kosmických sond by
se na asteroidech
mohly nalézat cenné
suroviny, jako zlato,
stříbro, kobalt, titan
nebo platina.

s platnými zákony.“ Což je ovšem v rozporu s dosud respektovaným konceptem,
že vesmír je „společným zdrojem“, který
by měl být dostupný všem, proto Trumpův
dokument vyvolal značně kontroverzní reakce. USA na to však mají zjevně jiný názor,
a budou pravděpodobně usilovat o jeho
komercionalizaci ve svůj prospěch. Návrh
zákona (U.S. Commercial Space Launch
Competitiveness Act) obsahující pravidlo
„nálezců -správců“, podle něhož by soukromé americké společnosti měly všechna
práva na odměnu z kosmických těles, byl
nastolen už v roce 2015 (předtím nebyla
dána vlastnická práva a koncese na těžbu
ve vesmíru, který nepatří žádné zemi).
Přípravka kosmických horníků
Americká báňská univerzita Colorado
School of Mines už dokonce spustila jako
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PRÁVNÍ ASPEKTY
KOSMICKÉ TĚŽBY
Smlouva o vesmíru z roku 1967 –
dokument OSN podepsaný 102 zeměmi včetně USA – zakazuje státům
přivlastňovat si jakákoli astronomická
tělesa.
Sporné ale je, zda by to platilo i pro
soukromé společnosti těžící asteroidy. Smlouva je základem nejnovějšího mezinárodního kosmického práva:
Brání zemím v uvádění jaderných
zbraní do vesmíru, používání Měsíce
jako vojenské základny nebo nárokování vlastnictví Měsíce či planet. Ale
pokud jde o těžbu asteroidů, je formulace neurčitá. Relevantní klauzule
říká: „Vnější vesmír včetně Měsíce
a jiných nebeských těles nepodléhá
vnitrostátnímu přivlastnění na základě
žádosti o svrchovanost, použitím
nebo okupací nebo jakýmkoli jiným
způsobem.“
Zastánci těžby z asteroidů tvrdí, že
existuje několik mezer, které by jim
to umožnily. Jedním z argumentů je,
že smlouva se vztahuje na národy,
nikoli společnosti nebo jednotlivce.
Dokument však také uvádí, že země
zodpovídají za zajištění toho, aby
soukromé osoby a korporace v rámci
jejich hranic dodržovaly všechny
podmínky smlouvy. Pravděpodobnější mezerou je jemná nuance mezi
„přivlastněním“ a „použitím“ kosmického tělesa.
Další část smlouvy říká: „Vnější vesmír včetně Měsíce a jiných
nebeských těles bude volný pro průzkum a použití všemi státy.“ Pokud
je těžba technicky využitelná a nejde
o přivlastnění, mohlo by to být legální.
Tak by se jakýkoli materiál získaný
těžbou z asteroidu stal majetkem
těžařů poté, co jej odstraní z asteroidu.
Jako precedens uvádějí přístup
NASA, která si misí Apollo Měsíc
nepřivlastnila, jen horninu, co z něj
Apollo přivezlo.

3

FOTO: AMC, DSI

4

první na světě studijní program vesmírných zdrojů (https://space.mines.edu),
zaměřený na tuto problematiku s cílem
připravit experty na vesmírné zdroje
budoucnosti. Studenti se budou vzdělávat
např. v oblasti geomechaniky, elektrochemie, solární a jaderné energetiky, robotiky, automatizace, pokročilé výroby či
metalurgie. Kosmická těžba je předmětem
zájmu báňské školy už dlouho – poprvé
uspořádala konferenci na toto téma už
v roce 1999. A přestože první důlní sondy
neodstartují do kosmu dříve než za 5 nebo
10 let, coloradská univerzita doufá, že

1

Vizualizace kosmické lodě třídy Harvestor
společnosti DSI pro těžbu asteroidů.

2

První etapou britské AMC je vypuštění satelitu
APS-1 pro vyhledávání asteroidů.

3

V druhé etapě by průzkumná sonda AEP-1 provedla
spektrální průzkum na nejcennějších asteroidech.

4

Cílem společnosti DSI bylo získat z asteroidů
vzácné kovy a vodu.

připraví průkopníky a specialisty tohoto
nového byznysu v předstihu.
Věc má ovšem háček. Těžba v kosmu,
i když je teoreticky možná, není rozhodně

jednoduchou záležitostí. Její v praktická
realizace klade řadu technických výzev,
které nebude vůbec snadné zvládnout.
Jako první by mohl přijít na řadu náš
nejbližší souputník – Měsíc, kde se nachází
řada surovin. Na projektu, jak dopravit
horniny z Měsíce na Zemi, pracuje např.
floridská firma Moon Express. Mezi nejzajímavější měsíční komodity patří helium-3,
jež je zvažováno jako palivo pro jadernou
fúzi, a na něž se upírá pozornost řady zemí,
např. Číny, která plánuje své výpravy na
Měsíc už v průběhu několika let. Avšak těžba z měsíčního regolitu by podle propočtů
techmagazin.cz l 51
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vědců byla velmi neefektivní – k získání tuny
helia-3 bude potřeba desítek milionů tun
měsíční horniny.
Získávat by se na Měsíci mohly i vzácné
kovy jako iridium, paladium a platina.
Anebo něco, co má pro kosmické výpravy
neméně mimořádnou hodnotu – voda.
Právě tímto směrem se ubírají úmysly
japonské společnosti Ispace, která chce
již brzy vyslat na Měsíc průzkumné roboty
a vyjádřila záměr získat první lunární
vodu už v roce 2024. Vzácné kovy a voda
z kosmických zdrojů byly také cílem společností jako Deep Space Industries (DSI)
či Planetary Resources, které se ovšem
zaměřovaly na jejich získávání z asteroidů, přičemž vytěžené suroviny by se
nedopravovaly na Zemi (čímž by odpadl
jeden z klíčových problémů futuristických
projektů), ale prodávaly dál firmám přímo
v kosmickém prostoru.
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Reálná šance nebo jen další bublina?
S plány na zahájení těžebních operací
v kosmu přišlo v uplynulých letech hned
několik ambiciózních startupů s tím, že
už během několika let budou připraveny
počáteční koncepční mise a technologické demonstrátory, a posléze i rozsáhlejší
operace. Z velkých hráčů patří v této
oblasti mezi klíčové USA a Čína, ale stranou
nechce zůstat ani Rusko, které loni nabídlo
v této oblasti spolupráci Lucembursku.
Pro mnohé bude možná překvapením, že
právě jeden z nejmenších evropských států,
Lucemburské velkovévodství, má v tomto
ohledu výrazné ambice. Tamní parlament
už před třemi lety schválil zákon uznávající právo na kosmické zdroje a právě
s lucemburskou podporou firma Planetary
resources v roce 2018 vypustila družici
Arkyd-6 obsahující technologický demonstrátor určený k detekci vodních zdrojů ve
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Podle nápadu vídeňských vědců z AIRC by se
asteroid mohl změnit na kosmickou stanici a těžilo
by se z vnitřku ven. (Foto: AIRC)
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Téměř celý asteroid 16 Psyche, který je jedním
z prvních kandidátů NASA na těžbu ve vesmíru,
tvoří nikl a železo. (Foto: NASA)

vesmíru. Tím jako první završila svůj projekt
průzkumu kosmických zdrojů. Nicméně po
převzetí Planetary resources společností
Consensys Space se už její zaměření na využití těchto zdrojů dostalo na vedlejší kolej
a prioritou se stal vývoj satelitních technologií. Také firma DSI (založená v roce 2012),
která představila smělé plány na rozvoj
těžebních aktivit na asteroidech, svůj program po akvizici americkou Bradford Space
Inc. (BSI) odsunula do pozadí a zaměřila
se na technologie pohonných systémů.
Z původních projektů tak už zůstala jen
britská Asteroid Mining Corporation (AMC),
založená v 2016, která avizuje svůj program
na získávání kosmických zdrojů ve třech
etapách.
První etapou je vypuštění satelitu APS-1,
plánovaného na letošní rok, pro vyhledávání
asteroidů. Satelit by měl provést spektrální
průzkum 5000 asteroidů blízkých Zemi
(NEA) s cílem zjistit nejvýhodnější kandidáty na těžbu. Jím získaná data chce AMC
komercionalizovat prostřednictvím databáze Space Resources Database, a poskytnout údaje o asteroidech a jejich složení
akademickým, průmyslovým a vládním
zákazníkům.
Poté by v roce 2023 mohla následovat
průzkumná sonda AEP-1, která by navštívila vybrané nejcennější asteroidy, provedla
spektrální průzkum jejich složek a otestovala připevňovací i těžební mechanismy. Třetí
fází by pak byla těžební sonda AMP-1, plánovaná na rok 2028, první komerční mise
AMC. Bude navržena tak, aby byla schopna
získat 20 tun platiny (což odpovídá 10 %
současné celosvětové roční dodávky) a být
používána také jako testbed pro technologie využití zdrojů in situ a aditivní výroby
s výhledem využití asteroidů jako základu
pro mimozemskou ekonomiku.
A nelze samozřejmě opomenout ani
kosmickou agenturu NASA, mezi jejímiž
projekty lze najít i plánovanou cestu k asteroidu 16 Psyche, který téměř celý tvoří nikl
a železo. Mise byla původně plánována na
rok 2023, ale agentura zvažuje díky nově
navržené efektivnější a levnější trajektorii
zahájení již v roce 2022 a navázání kontaktu
v roce 2026. NASA už dříve vydala zprávu,
dokumentující, že těžba kosmických zdrojů
je možná s již dnes existujícími technologiemi a její realizace bychom se mohli dočkat
už během několika následujících dekád.
Vladimír Kaláb

FOTO: AIRC, NASA
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KOSMICKÉ LETADLO
BUDOUCNOSTI
Firma Exodus Space Corporation plánuje postavit
vesmírné letadlo pro dopravu nákladu (později i lidí)
ze Země do vesmíru.
1

1
Vizualizace kosmického letadla.
Po dosažení požadované výšky se
oddělí přední část.
2
AstroClipper bude startovat z ranveje
jako konvenční stroje.
2

FOTO: Exodus Space

A

stroClipper, jak je kosmická loď nazvaná, bude startovat z ranveje jako
konvenční letoun, doletí do vesmíru
a poté znovu přistane na Zemi. Dostat
se na oběžnou dráhu mu pomůže posilovač v zadní části, který letadlu poskytne
rychlost potřebnou k překonání zemské
atmosféry.
Exodus je sice nová společnost, ale
s kosmickým průmyslem má hluboké zku-

Technologický
demonstrátor poslouží
jako základ pro vývoj
suborbitálního
a orbitálního letounu.

šenosti, její členové pracovali například pro
SpaceX, Lockheed Martin či NASA. Prvním
krokem je technologický demonstrátor, který by létal v zemské atmosféře. Bude sloužit
jako základ pro vývoj suborbitální a orbitální
kosmické lodi. Firma už zažádala o patenty
a shání prostředky na financování prvního
zkušebního stroje velikosti dronu nazvaného AstroClipper Pico. Ten by se měl podívat
do výšky 10 km, aby ověřil realizovatelnost

technologie. Pokud rozvoj i financování
půjde podle plánu, měl by Pico vzlétnout
kolem roku 2022. V případě, že bude tato
fáze úspěšná, má Exodus šanci získat více
finančních prostředků na přípravu prvních
suborbitálních letů, kterých by firma chtěla
dosáhnout v roce 2024. Učiní tak pomocí
kosmické lodi o velikosti malého letadla
Cessna s názvem AstroClipper Nano,
navržené tak, aby vynesla 100 kg nákladu
do výšky přibližně 100 km.
Po kosmické lodi Nano by měly následovat další dva modely, které by do roku
2030 mohly nakonec nést do vesmíru až
1200 kg nákladu. Svůj ambiciózní projekt
chce Exodus završit typem nazvaným
AstroClipper Max, jenž by mohl létat až
se dvěma desítkami cestujících – tedy za
předpokladu, že bude schválen k přepravě
lidí.
Josef Vališka
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KALEIDOSKOP
CHCETE ZMIZET
KAMERÁM?
Všude kolem číhá bezpočet kamer,
které nás neustále pozorují v obchodech, na ulicích, monitorují poznávací značky, ale dokážou i rozpoznávat
tváře a identifikovat osoby.

„DRAČICE“
SE DO DŮCHODU
NECHYSTÁ
Americké letectvo
a Lockheed Martin dokončily
upgrade U-2, čímž vylepšily
schopnosti nestárnoucího
průzkumníka.

Byť jsme v éře nejmodernějších špionážních satelitů,
americká armáda se nechce
vzdát proslulého špionážního
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CHYTRÁ KYTIČKA
Unikátní solární systém SmartFlower se nejen otáčí
za Sluncem jako květina, ale také se jí i podobá.
Přenosný hi-tech solární systém je tvořen
sadou 12 vějířovitě poskládaných solárních listů trojúhelníkového tvaru, které po
rozvinutí připomínají květ rostliny, a směrovaných inteligentním řídicím systémem
neustále ke Slunci. Takovýto design prý
umožňuje dosáhnout až o 40 % účinnější
výstup než tradiční solární panely, ačkoli
zabírá mnohem méně místa. Navíc ve srovnání s konvenčními panely, které vyžadují
jednou za čas vyčistit, SmartFlower je
samočisticí, což zajišťují kartáčky na spodní
straně listů.
Panely se po rozvinutí nastaví do provozní pozice, vestavěný ventilátor zajišťuje sní-

stroje U-2 „Dragon Lady“. Tato
letadla jsou dodnes používána
pro vzdušný průzkum i civilní
výzkumné úkoly ve službách
USAF a NASA. Letoun vyvinutý
v polovině 20. století v proslu-

žení teploty, aby zabránil přehřátí systému
a zajistili jeho optimální fungování, protože
efektivita solárních panelů přímo závisí na
teplotě. Systém monitoruje povětrnostní
podmínky a v případě, že nevyhovují (např.
je příliš silný vítr) nebo po západu Slunce,
se panely automaticky složí. Po návratu
k provozně vyhovujícím podmínkám se
SmartFlower automaticky rozvine a pokračuje ve výrobě elektřiny.
Systém dodávaný s výkonnou vestavěnou baterií bude k dispozici ve třech
typech: SmartFlower, výkonnější systém
SF Plus a speciální SF EV pro dobíjení
elektromobilů.

lém středisku SkunkWorks
patřil k nejpřísněji utajovaným
zbrojním programům a částečně spadal do působnosti CIA. Jeho hlavním trumfem
je schopnost dlouhodobého
letu ve výškách
kolem 20 km
(např. odhalil
sovětskou raketovou základnu
na Kubě, čímž
začala karibská
krize).

Poslední upgrade jeho pozorovacích schopností výrazně
zvýšil jeho optický výkon v širším rozsahu povětrnostních
podmínek. „Dračí dáma“ U-2,
která létá v režimu 24/7 po
celém světě, tak nyní nese na
palubě špičkový 10pásmový
snímač SYERS-2C s vysokým
prostorovým rozlišením a senzory pro výměnu dat s platformami 5. generace, díky nimž
stále poskytuje cenné zpravodajské informace.

FOTO: archiv, Tom Goldstein

To přirozeně vyvolalo snahu se zvídavým kamerovým systémům vyhnout
a objevují se první systémy, jejichž
cílem je tuto identifikaci zkomplikovat či
znemožnit. Jedním z nich je oděv s matoucím obrazem, který vyvinuli výzkumníci na Marylandské univerzitě.
Zkoumali, jak fungují některé z algoritmů, které umožňují detekci lidí
v obrazech, a pak je oklamali tím, že jim
podvrhly kód, aby si myslely, že se dívají
na něco jiného. Vzorek na tričku obsahuje změť různých grafických prvků, které
kamerový systém nedokáže vyhodnotit
jako něco, co má uloženo v databázi,
a tím se na daný objekt zaměřit. Tyto
maskovací systémy využívají skutečnost,
že počítače a AI přes svou enormní
výkonnost v porovnávání vzorů jsou
totiž při detekci osob nakonfigurovány
na určitý vzorec (např. rozpoznávání lidí
s rouškou) a to, co se z něj vymyká, je
pro ně svým způsobem „neviditelné“,
resp. nezařaditelné do dané kategorie.
Experimenty, jako je např. projekt CV
Dazzle, však ukázaly, že k tomu, aby
byla osoba efektivně neviditelná v systémech rozpoznávání obličeje může
posloužit i určitým způsobem provedený make-up a styling vlasů.

NITĚ PROZRADÍ PŮVOD OBLEČENÍ
Americká firma EON představila systém integrované
digitální identifikace (RFID) ve formě nitě, která se
během výroby vkládá přímo do oděvu.

Takzvané obsahové vlákno je malá RFID
nit vybavená souhrnem digitalizovaných
informací, které lze všít do jakéhokoli oděvu
ve fázi výroby. A i když jsou konvenční ID
štítky vystřižené, vlákno RFID obsahuje
důležitá data umožňující sledování celého
výrobního řetězce. Světové značky zavádějí
technologii EON-ID RFID Thread i jako
ochranu proti padělatelům.
S obdobným řešením přišla i francouzská firma Primo 1D v podobě patentované
technologie E-Thread. Jde o textilní vlákno,
v němž je integrován miniaturní elektronický
čip. RFID přízi lze dodávat v segmentech
nebo na cívkách. Inovace, která podle
výrobce umožňuje neviditelné, neoddělitelné a neměnné diskrétní začlenění elektroniky do textilu nebo formovaných plastů je
dílem laboratoře Grenoble CEA LETI Lab
(Technology Institute Lab). Umožňuje přímé

FOTO: EON, Primo, Spanner, Tethers Unlimited

KOSMICKÝ
LIKVIDÁTOR
Vesmírný odpad představuje
významnou hrozbu, která se
zvyšuje s tím, jak se stává
jednodušší a levnější stavět
a vypouštět satelity.

S rostoucím počtem kosmických objektů se zvyšuje i riziko
kolize a dokonce jen pár srážek by mohlo vytvořit kaskádu
trosek, která způsobí, že určité

DEZINFEKČNÍ BRÁNY
PRO BEZPEČNÝ VSTUP
Slovenská firma Spanner SK kvůli
současné koronavirové situaci a výpadku poptávky rozšířila své portfolio
o vstupní dezinfekční brány.

Jsou určeny především pro pracoviště
s větší koncentrací osob, kde je časově
a personálně náročné dezinfikovat lidi
individuálně. Vstupní dezinfekční brány
vyrobené z nerezové oceli mohou být
instalovány před vstupy do budov,
kancelářských prostor, výrobních závodů
nebo třeba zdravotnických zařízení. Celý
proces dezinfekce je plně automatizovaný a bezkontaktní, a zabere pouhých 5 s.
Při vstupu do prostoru brány se
automaticky spustí dezinfekční proces,
během něhož je z 8 trysek aplikován
pomocí vysokotlakého čerpadla s provozním tlakem 5 barů dezinfekční prostředek. Samostatná tryska ještě slouží
k dezinfekci rukou. Spotřeba dezinfekce
(v závislosti na nastaveném tlaku) činí
0,11– 0,14 l/min a kapacita zařízení by
měla zvládnout dezinfekci až 700 osob
za hodinu.
Výrobce upozorňuje, že nejde o
totální ochranu před koronavirem, ale
především způsob, jak snížit riziko
přenosu infekce. V nabídce je i možnost
bezbariérové varianty. Firma nevylučuje, že se v budoucnu mohou takováto
zařízení stát běžným prvkem výbavy
průmyslových objektů.

připojení čipu k sadě dvou vodičů, které
se chovají jako anténa, napájecí a (nebo)
datová sběrnice, přičemž výsledná sestava
je tak malá, že může být začleněna do
textilního vlákna a integruje informace do
samého jádra materiálu, které s ním zůstává
po celou dobu jeho životnosti.

orbitální oblasti budou nepoužitelné. Jednou z možností, jak
dostat konkrétní, již nežádoucí
satelit z orbitální dráhy, je nyní
testované řešení s označením
Terminator Tape.
Systém vyvinutý firmou
Tethers Unlimited (TU) představuje modul velikosti notebooku připevněný na povrch
družice (v tomto případě 70kg
satelitu Prox-1, který se mj.
zasloužil i o úspěšné otestování solární plachty LightSail 2).

Modul obsahuje pruh elektricky
vodivé pásky o délce 70 m,
který při rozvinutí dovede zvýšit mírný atmosférický odpor
satelitu na nízké oběžné dráze,

a tím jej navést do atmosféry,
kde shoří. Poté, co Terminator
rozvinul pásku, zaznamenala
americká vesmírná sledovací
síť, že satelit okamžitě začal
sestupovat více než 24krát
rychleji. TU nyní spolupracuje
s firmami Millennium Space
Systems, TriSept a Rocket
Lab na misi Dragracer, která
porovná „deorbitování“ dvou
identických satelitů, z nichž
jeden bude obsahovat modul
Terminator Tape.
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RETRO RELAX

CO SE PSALO PŘED VÍCE NEŽ PŮL STOLETÍM
V POPULÁRNÍM ČASOPISE „SVĚT TECHNIKY“
z umělých vláken. Uchovávají jim proto hlas
molů, kteří mezitím zhynou.

NEJBEZPEČNĚJŠÍ LETADLO
Po mnohaletém úsilí
se povedlo týmu konstruktérů a výzkumníků
vytvořit projekt letadla
Rotavion, které je velmi odlišné od dosud
známých konstrukcí
letadel. Je 7 m dlouhé,
rozpětí nosných ploch
je 6,7 m a celková
výška 2,5 m.
Podle jejich tvrzení
má být díky možnosti
vzletu a přistání v každé situaci nejbezpečnějším na světě. Jde
v podstatě o vznášedlo se schopností vertikálního startu
vat po vodorovné dráze. Žaluzie zvolna
i přistání, poté se však změní v letadlo,
zavřou kryt rotorů a vytvoří účinnou noskteré vyvine vodorovnou rychlost 280
nou plochu. V několika vteřinách přesáhkm/h. Stroj má dva vodorovně uložené
ne vodorovná rychlost kritickou hranici
protiběžné rotory v prstencovém krytu
65 km/h, poté pilot vysadí spojku rotorů,
o průměru 4 m. Kryt lze svrchu i zespodu
čímž se veškerý výkon motoru soustředí
uzavřít žaluziemi. Nad rotory je trup s kana tlačnou vrtuli a letadlo zvyšuje rychbinou pro pilota a jednoho společníka
lost až na 280 km/h. Opětovným zapoa motor o výkonu 260 k pohánějící
jením rotorů může letadlo přistát
přes převodové soukolí oba ropozvolným svislým klesáním
Jednou
tory. Současně motor pohání
nebo při zavřených žaluziích
z dalších
i zadní stavitelnou vrtuli uloa vypojených rotorech i jako
rotorových verzí je
dopravní letadlo
ženou mezi dvěma ocasními
běžné letadlo.
s reaktivním pohonem
plochami.
dosahující rychlosti
Řízení je do jisté míry
650 km/h.
shodné s řízením helikoptéry.
Při startu pilot spustí motor, nastaví listy zadní tlačné vrtule na nulové
stoupání. Pak zvýší stoupání listů rotorů
k dosažení zdvižné síly a letadlo počne
svisle stoupat rychlostí 180 m/min. Po
výstupu do určité výšky seřídí pilot listy
tlačné vrtule a letadlo se počne pohybo-

Ve Švédsku sestrojil jeden vynalézavý
technik míč, který vysílá nepřetržitý signál.
Díky tomu by podle vynálezce mohli hrát
kopanou i lidi se ztrátou zraku.

KOPÁNÍ BEZ DŘINY
V Karagandském dole byl v nedávné
době poprvé vyzkoušen nový agregát na
hloubení svislých šachtových jícnů. Celý
tříposchoďový stroj má výšku více než
16 metrů a váží 140 tun. Po úspěšných
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V jednom kostele v Chicagu existuje robot,
který zapisuje mladým novomanželům na
jejich snubní prstýnky jména. Svatí otcové
ujišťují, že snoubenci takto sezdaní žijí lépe
a šťastněji než obyčejní.

DOPRAVNÍ PÁSY
Až 30 kilometrů dlouhé dopravní pásy vyrábějí v západním Německu. Pásy nahradí na
velkých stavbách dopravu nákladními auty
nebo úzkokolejnými drahami a pak tam,
kde nejsou pro dopravu podmínky, např.
kde je hornatý nebo bažinatý terén. Ukazuje
se, že na tyto velmi náročné dopravní pásy
se osvědčují tkaniny z umělých vláken.

NA CHLAZENÍ MLÉKA
V Oděse vyrobili nové zařízení MCHU-12
na chlazení mléka. Celou aparaturu tvoří
jediný agregát, což umožňuje snadné přenášení ze zimních farem na letní pastviště.
Zařízení dokáže ochladit během dvou
hodin až dvě tuny mléka na 7 až 8 stupňů
Celsia.

testech zařízení samočinně vybírá zeminu
a zanechává za sebou hotový šachtový
jícen o průměru 6,5 metru, zpevněný železobetonem.

NAHRÁVKY MOLŮ
Americký klub Přátelé rozhlasu, který popularizuje nové vynálezy z oboru radiotechniky, nedávno zachytil na magnetofonový
pásek zvuky, které vydávají moli, když
žerou vlnu. Ptáte se, proč? Na to odpověděl
předseda klubu, že je to v zájmu našich
potomků, kteří budou nosit šaty jedině

DŮM Z KRABIC
Na Výstavě úspěchů národního hospodářství SSSR v Moskvě budil zaslouženou pozornost dům stavěný z velkých
prvků, tzv. krabic. Celé bytové jednotky
se vyrábějí v průmyslových závodech
a na staveniště, kde se poté skládají do
celků, se dopravují na trajlerech.

FOTO: archiv

MÍČ PRO SLEPCE

ROBOT VŠEUMĚL

PENTAKA 8

NEOBVYKLÝ
NÁRAZNÍK

Kamera Pentaka 8 z podniku VEB Kinowerke
Dresden z NDR je vlastně zdokonalená AK
8. Používá film 2 x 8 mm a má trojí nastavení běhu: normální chod, jednotlivé snímky
a zpětné převíjení. Je vybavena počítadlem
filmu s akustickým signálem. Další výhodou
je možnost změny frekvence od 8, 16, 24
až do 48 snímků. Hledáček je rovněž se
signálem, který upozorní na začátek a na
konec filmu. U kamery je možnost výměny
objektivů. K dispozici jsou objektivy Biotar
1 : 2/12,5 mm, Biotar 1 : 2/25 mm a Sonnar
1 : 2,8/40 mm. Výřez hledáčku je omezen
maskami podle objektivu. Pro usnadnění snímání je vyloučen vliv paralaxy hledáčku. Ke
kameře se vyrábí titulkovací zařízení a různé
jiné doplňky, usnadňující práci.

Francouzský inženýr Jean Gerin
zlepšil bezpečnost svého vozu
tím, že na jeho předek otočně
upevnil náhradní kolo. S touto
úpravou může dle svého tvrzení,
podloženém praktickými zkouškami, najet při rychlosti 60 km/h
na betonový sloup, popřípadě
při rychlosti 50 km/h absolvovat
srážku s jiným vozidlem, aniž by
svůj vůz poškodil.
Sílu nárazu částečně pohltí
nahuštěná pneumatika, avšak
jako zábrana havárie působí
především otočně uložené kolo,
po němž se překážka odsune
mimo vůz, popřípadě vůz vybočí
mimo překážku, čímž se energie
nárazu rozloží na řadu momentů
a do značné míry se zneutralizuje.
Jak zdůrazňuje Gerin, není tento
pohyblivý nárazník řešením pro
srážky při vysokých rychlostech,
avšak že bezpečně ochrání vozidlo při nižší rychlosti.

VYHRAJTE VSTUPENKY DO NTM
Cena pro tři nejrychlejší řešitele: Voucher do Národního
technického muzea v Praze pro dvě osoby. Nenechte si ujít
jedinečný zážitek z nově koncipovaných expozic
představujících staletí technického vývoje.
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Vyluštění sudoku
z minulého čísla TM 04/2020:
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Pravidla sudoku:
Vyplňte hrací
plochu složenou
z devíti čtverců tak,
aby v každé řadě,
v každém sloupci
a v každém čtverci
byly umístěny číslice
od 1 do 9, přičemž
se čísla v jedné řadě,
sloupci či čtverci
nesmí vyskytnout
dvakrát.
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Vylosovaní luštitelé sudoku
z minulého čísla:
František Turzik, Příbor
Soňa Šternová, Trutnov
Alexandra Polanská, Praha

Vyluštěné sudoku stačí zaslat e-mailem (predplatne@techmagazin.cz)
nebo na adresu redakce: TechMagazín, Pod višňovkou 31, 140 00 Praha 4
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▼ INZERCE

OD VYDAVATELE

N

a tomto místě obvykle nacházíte
přehled veletrhů a zajímavých akcí,
které stojí za povšimnutí a na něž
vás chceme upozornit. Rádi bychom vám
samozřejmě jejich výběr nabídli i nyní, ale
realita je jiná.
Jednoduše veletrhy nejsou – v důsledku
koronavirové pandemie a s ní spojených
krizových opatření byla zrušena tradiční
plejáda těchto akcí, nebo přesunuta na
jiný termín. A to včetně tak významných
a renomovaných tradičních akcí, jako
jsou Hannover Messe, Amper, prestižních
autosalonů apod., které vůbec poprvé ve
své letité historii byly nuceny sáhnout k tak
bezprecedentnímu kroku.
Současná doba není jednoduchá, nicméně, jak jste už mohli zaznamenat, přes
aktuální obtíže, s nimiž se potýkají všechny
firmy – nás nevyjímaje – se snažíme dělat
vše pro to, abyste vy, naši čtenáři nebyli
o nic ochuzeni.
Fungujeme tedy v dosavadním režimu
a neděláme dvojčísla či vydání s redukovaným počtem stran, jak bývá obvyklým
trikem v období, kdy je méně inzerce, aby
se snížily náklady, ale „jdeme do toho
naplno“, stejně jako když jsme před
10 lety (shodou okolností rovněž v krizových časech) startovali.
A i když se i TechMagazín musí stejně
jako jiná periodika vypořádat s poklesem
inzerce, snažíme se najít přijatelná řešení,
která by nebyla na úkor našich čtenářů

a partnerů z řad firem, které samozřejmě
chceme zvlášť v této svízelné době podporovat, aby i tyto extrémní podmínky zdárně
„ustály“.
Doufáme, že se nám společně podaří
tuto krušnou etapu překonat a vrátit se co
nejdříve k běžnému životu a pokračovat
v dosavadní spolupráci i (v řadě případů
opravdu nadstandardních) přátelských
vztazích, kterých si velmi ceníme. Držíme
vám palce, aby se vám podařilo důsledky
krize zvládnout co možná nejlépe.

Měsíčník pro technické obory, vědu,
výzkum, strojírenství, plastikářský
a automobilový průmysl, IT
a technické školství.
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Každý měsíc losujeme z nově příchozích
objednávek předplatného (včetně
obnovených) jednoho výherce, kterého
odměníme zajímavou věcnou cenou.
Pro květnové vydání jsme vylosovali:
Irena Stoklasová, Prostějov

tištěného média a internetu vydavatele.

Cenu do soutěže – Flash disk Ultra Fit
USB 3.1 s kapacitou 32 GB – věnuje
společnost SanDisk.

MK ČR E 19708

Nevyžádané rukopisy a fotografie se nevracejí.
Kopírování nebo rozšiřování obsahu, případně
jeho částí (není-li určeno výslovně pro osobní
potřebu) výhradně se souhlasem vydavatele.
Za obsah inzerce zodpovídá zadavatel.
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Řízení budoucnosti:
Nakládání s informacemi

Navštivte naše stránky
https://www.murrelektronik.cz/cz/novinky/
nakladani-s-informacemi/
Najdete zde White paper a mnoho dalších informací
o nejnovějších trendech v IIoT.

Diagnostická brána Cube67 je nástroj, který poskytuje ta
správná data ve správný čas a správném formátu té správné
osobě, nehledě na to, kde na světě se zrovna nachází!

www.murrelektronik.cz

