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ÚVOD DO LEKCIE
Éra priemyslu 4.0 podnietila transformáciu mnohých priemyselných odvetví. Nejde len o vývoj
digitálnych technológií dizajnu, ale aj o implementáciu doplnkových pokročilých technológií
do výrobného procesu a zavedenie pokročilého riadenia. Tento prístup, takzvaná pokročilá
výroba, umožňuje rýchly rast výrobných kapacít. Okrem iného môžu byť úpravy produktov
implementované štíhle v cykloch rýchlych prototypov, zatiaľ čo celá výroba zostáva
škálovateľná a cenovo dostupná. V rámci tejto metodiky môžu byť tiež vyvinuté nové materiály
a technológie. Lekcia predstavuje koncept modernej výroby a prehľad použitých technológií.

CIELE LEKCIE
Táto lekcia oboznámi študentov s hlavnou koncepciou modernej výroby; vrátane predstavenia
najbežnejších použitých technológií a ich výhod oproti konvenčnému prístupu. Uvádzajú sa
tiež štyri príklady možných aplikácií pre pokročilú výrobu. Študent by mal byť schopný popísať
typické technológie prezentované na hodine a zvoliť si najvhodnejšiu pre danú prípadovú
štúdiu.

1

ČO JE TO POKROČILÁ VÝROBA?

Pokročilá výroba je prístup založený na aplikácii inovatívnych technológií na zlepšenie
produktov alebo procesov. Spravidla sa používa pri vykonávaní procesov s vysokými
požiadavkami alebo pri výrobe špičkových výrobkov s významnými vlastnosťami;
nedosiahnuteľné tradičným prístupom [1].
Vďaka použitiu technológií patriacich k vyspelej výrobe sa spolupráca s partnermi na rovnakej
úrovni technologického pokroku zrýchľuje. Ďalej uľahčuje výrobu zložitých prvkov a eliminuje
typické chyby spôsobené konvenčným prístupom. Výsledky pokrokových procesov môžu byť
navyše oveľa lepšie ako riešenia ponúkané na trhu. Môže sa tiež skrátiť ich čas uvedenia na
trh, takže návrhy môžu rýchlejšie zodpovedať súčasným potrebám cieľového trhu.
Súčasné spoločnosti sa snažia zaviesť do svojich výrobných reťazcov pokrokovú výrobu; aby
sme mali konkurenčnú výhodu nad ostatnými. Toto je obzvlášť rozumné pri paralelnom
zavádzaní pokročilých obchodných a manažérskych metodík.
Pretože sa celá téma týka výroby, mal by byť hlavným faktorom tlak na spoločnosti, aby
transformovali svoje technológie na pokrokovú výrobu. Táto transformácia je výrazne
prospešná, ak konečný produkt je:
• Zložitý (napr. stroje vrátane viacerých doplnkových komponentov s detailmi na vysokej

úrovni);

• Inovatívny (napr. prototypy výrobkov s testovanými novými funkciami);
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• Dostupný a škálovateľný v medzinárodnej produkcii a distribúcii (napr. Jednoduché
dizajny, ktoré môžu ľahko vyrobiť a distribuovať partneri, čo eliminuje potrebu
celosvetovej prepravy a v závislosti od jediného workshopu);
• Variabilný (napr. rad výrobkov odlišujúcich sa v rôznych iba malých detailov).

2

POKROČILÁ VÝROBA VS TRADIČNÁ VÝROBA

Pokročilá a tradičná výroba sa líšia predovšetkým vo všetkých použitých technológiách, zatiaľ
čo ich účel zostáva rovnaký - získanie produktu. Tabuľka 1 obsahuje prehľad hlavných rozdielov
medzi týmito dvoma.
Tab. 1 Porovnanie pokrokových a tradičných technológií

Pokročilá výroba
Počítač - Aided Technologies (počítačový
návrh, simulácie a príprava pre výrobu)
CNC (počítačové číselné riadenie) obrábanie
Rýchle prototypy (napr. Aditívna výroba)
Aplikácie ICT (informačné a komunikačné
technológie) (napr. Internet vecí alebo
cloudové spracovanie)
Pokročilé automatické a robotizované
procesy s inteligentnými systémami
High - presné technológie
Monitorovacie procesy riadiacich systémov
Flexibilita a jednoduché prispôsobenie
výroby
Nové technológie priemyselných materiálov
(napr. kompozity alebo materiály na 3D tlač)
a bežné materiály (napr. Kovy alebo plasty)
Nízke emisie a aplikácia udržateľných /
zelených riešení

3
3.1

Tradičná výroba
Ručné kreslenie a pevnostné výpočty
založené na zjednodušených modeloch
Konvenčné obrábanie
Konvenčné výroby (napr materiál odstránenie procesy alebo vstrekovacích
foriem)
Ručne obsluhovaná výroba
Manuálne procesy alebo jednoduché
automatické procesy
Menej presné technológie
Človek dohľadá na systémy
Náročné prestavenie výrobných liniek, ktoré
sa zvyčajne zameriava na jeden typ výrobkov
Bežné materiály (napr. kovy alebo plasty)
Nekontrolovaný vplyv na životné prostredie

PREHĽAD TECHNOLÓGIÍ
Počítačom podporované technológie

Technológie podporované počítačom použiteľné v pokročilej výrobe spomenuté v tejto časti
sa venujú hlavne navrhovaniu prvkov. Zahŕňajú modelovanie a kreslenie, testovanie a prípravu
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na výrobu komponentov všetkých typov - mechanické časti, elektrické obvody, pneumatické
inštalácie atď.
Tieto technológie možno rozlíšiť na tri hlavné typy podľa účelu použitia: CAD (Computer-Aided
Design), CAE (Computer-Aided Engineering) a CAM (Computer Aided Manufacturing) [2].
3.1.1 CAD (počítačom podporovaný dizajn)
Programy CAD sa venujú 3D modelovaniu a obyčajnému kresleniu buď jednotlivých častí alebo
zostáv. Spravidla sú kompatibilné so systémami CAE a CAE; tak na ďalšiu validáciu a výrobu
pripravených návrhov. Umožňujú flexibilný proces navrhovania, ktorý môže byť čiastočne
automatizovaný, prispôsobenie vlastností častí vlastnostiam ostatných komponentov a ľahká
implementácia úprav do projektov.
3.1.2 CAE (počítačom podporované inžinierstvo)
Programy CAE sa zameriavajú na podporu práce inžinierov aplikáciou simulácií, ako je analýza
konečných prvkov (FEA), výpočet dynamiky tekutín (CFD), multibody dynamika (MBD) alebo
optimalizácia.
3.1.3 CAM (výroba podporovaná počítačom)
Programy CAM sú určené na riadenie obrábacích strojov na základe geometrie navrhnutej
pomocou softvéru CAD. Ich účelom aplikácie je znížiť čas od začiatku do konečnej podoby
produktu a poskytnúť vyššiu presnosť obrábania.
3.2

Aditívne technológie

Medzi aditívne technológie (niekedy nazývané aj 3D tlač) patrí rozmanitosť rôznych metód
vytvárania trojrozmerných objektov z digitálnych súborov. Na rozdiel od konvenčnej výroby
sú založené na kladení vrstiev materiálu na seba, nie na odstraňovaní materiálu z pôvodného
bloku. Môžu zahŕňať množstvo techník, ako je fúzia, vytvrdzovanie vystavením svetlu,
spekanie alebo tavenie. Môžu sa preto nanášať z rôznych materiálov, ako sú plastové vlákna,
kovové prášky alebo živice. Objekty vyrobené týmito metódami sa líšia z hľadiska ich
fyzikálnych a mechanických parametrov, ako aj presnosti rozmerov, povrchovej úpravy
povrchov a výplne.
Pre rýchle prototypy je typické použitie aditívnej výroby. Umožňuje rýchlejším a zvyčajne aj
lacnejším stavebným prvkom overiť ich návrhy a vlastnosti. Tlačené prvky možno použiť aj na
tvarovanie, vytváranie modelov alebo dokonca ako súčasť strojového zariadenia (veľa 3D
tlačiarní má technológie FFF / FDM); v závislosti od použitej technológie a materiálu [3] [4].
Medzi najbežnejšie techniky aditívnej výroby patria:
• FFF / FDM (fúzia plastových vlákien);
• SLA (vytvrdzovanie živice pôsobením svetla);
• SLS (laserové spekanie plastových práškov);
• SLM (laserové tavenie kovových práškov).
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3.3

CNC ( počítačovo riadené stroje) obrábanie

CNC je automatické riadenie strojov vrátane obrábacích nástrojov (je použiteľná aj pri
aditívnej výrobe). Patria sem vŕtačky, sústruhy, frézy, rezačky, píly, zváracie horáky alebo
trysky pre 3D tlač, formovanie alebo kladenie prvkov z plastov. CNC stroje majú riadiace
programy ovladania ich pohybov a ich komponentov tak, aby obrobili súčiastku požadovanej
geometrie alebo vytvorili požadovanú geometriu súčiastky z materiálu dodávaného do 3D
hlavy s dýzou.
Numerické riadenie eliminuje potrebu aktívnej účasti operátora na procese obrábania; stále
je však potrebný operátor, ktorý program zapne a niekedy zariadenie opätovne nainštaluje.
Môžu však obsluhovať viac ako jeden stroj a prijímať presnejšie prvky za kratší čas [4].
Aplikácia CNC technológie je typicky spojená s CAD a CAM softvérom, kde je možné prvok
navrhnúť a následne previesť na sadu prevádzkových pokynov pre CNC stroj.
3.4

IKT (informačné a komunikačné technológie)

Technológie IKT sa nepoužívajú samy osebe, skôr slúžia na podporu ostatných spomenutých v
tejto lekcii. Spravidla súvisia s výmenou údajov medzi strojmi a softvérom a ich spracovaním
[4].
3.4.1 IoT (internet vecí)
IoT je technológia pripájania fyzických objektov vybavená adekvátnymi senzormi v sieti. Pre
priemysel je obzvlášť dôležité zhromažďovať údaje o výrobe. To môže zahŕňať počítanie
objektov, overenie, či sú presne umiestnené do zásobníkov na výrobných linkách pre ďalšie
fázy procesov, váženie alebo skenovanie označených paketov.
Tiež jednotlivé stroje, ako sú priemyselné roboty alebo CNC stroje, si môžu vymieňať údaje
medzi sebou navzájom a s počítačmi alebo hlavnými riadiacimi zariadeniami. To môže zahŕňať
signály umožňujúce spustenie / zastavenie strojov alebo informácie ovplyvňujúce programy
robotov / CNC zariadení v závislosti od typu vyrábaného objektu.
3.4.2 Cloudové spracovanie
Cloud Processing je technológia prenášajúca výpočty z lokálnych modulov (CPU / GPU) na
online platformu na požiadanie. Takzvané cloudy sú dátové centrá prístupné cez internet
mnohými používateľmi. Ich aplikácia pre výrobu umožňuje prenos informácií medzi strojmi a
spracovanie údajov pre optimalizáciu a automatizáciu výrobných procesov. Pre kombináciu
údajov zhromaždených rôznymi senzorickými systémami a ich spracovanie vo vrcholných
obdobiach je cloud computing nadradený miestnym výpočtom.
3.5

Inteligentné systémy v robotike
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3.5.1 Softvérové balíčky
Stále viac výrobcov priemyselných robotov ponúka pre svoje zariadenia softvérové balíčky,
ktoré môžu rozšíriť možnosti robotov a uľahčiť programovanie určitých aplikácií. Medzi ne
patria napríklad:
• Sledovanie pohybu robotov pre zaistenie bezpečnej prevádzky v definovanom
prostredí a eliminácie rizík kolízie;
• Integrácia viac ako jedného robota alebo robota s CNC zariadeniami na zabezpečenie
bezpečnej a efektívnej spolupráce medzi nimi;
• Optické sledovanie procesu na prispôsobenie pohybu robota tak, aby bola zaručená
správna realizácia procesu (napr. pri zváraní).
3.5.2 Spolupráca s ľuďmi
Pre čiastočne transformované výroby je typická spolupráca s ľuďmi. Realizuje sa použitím
spolupracujúcich robotov (cobotov) alebo iných bezpečnostných zariadení (napríklad umelých
robotických koží) na zaistenie bezpečnosti operátorov v pracovnej zóne robota. Preto nie sú
potrebné žiadne ďalšie bariéry fyzickej bezpečnosti . Pretože flexibilita výroby je pre Priemysel
4.0 veľmi dôležitá, efektívna spolupráca s ľuďmi sa stáva jedným z najsilnejších trendov
vedúcich k ére Priemyslu 5.0. Súčasní coboti majú napriek tomu relatívne malé užitočné
zaťaženie a dosah, zatiaľ čo umelé robotické kože zvyčajne reagujú príliš dlho [5,6].
3.5.3 Mobilné roboty
Mobilné roboty sa zvyčajne používajú na prepravu vyrobených prvkov, niekedy sa však
používajú aj ako mobilné platformy pre priemyselných manipulátorov [7]. Môžu poskytovať
vyššiu pružnosť výroby a spájať fázy výrobného reťazca, zatiaľ čo nie sú fyzicky spojené ako
jedna výrobná linka. Spravidla trpia relatívne nízkym užitočným zaťažením (veľa modelov do
200 kg), nízkymi rýchlosťami a zlou presnosťou umiestnenia; aj keď väčšina z nich používa
senzory LIDAR alebo dokonca 3D kamery. Mnoho spoločností poskytujúcich mobilné
priemyselné roboty ponúka aj softvér na správu ich flotíl.
3.6

Metodológie podnikania a riadenia

Zavedenie modernej výroby do rutiny spoločnosti si vyžaduje paralelné zavedenie
adekvátnych obchodných a manažérskych metodík. Medzi ne patrí integrácia celého
dodávateľského / výrobného reťazca, pokročilé plánovanie a inovatívne technológie riadenia,
ako napríklad agilný manažment, štíhly manažment alebo digitalizované variácie Kanbanu.

4
4.1

APLIKÁCIE POKROKOVEJ VÝROBY
Automobilový priemysel

Automobilový priemysel je jedným z najviac využívajúcich technológie pokročilej výroby.
Uplatňovanie inovatívnych technológií na výrobu ju udržuje štíhlejšiu a umožňuje ľahšiu
reakciu na požiadavky trhu [8].
Automobilový priemysel okrem iného využíva pokrokové technológie na:
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• Redizajn predchádzajúcich výrobkov; ponúka z roka na rok nové verzie modelov
automobilov;
• Účinne obrábanie výrobkov so zložitými tvarmi povrchov, napríklad telies ;
• Rýchlu a opakovateľnú výrobu k medzinárodným štandardom;
• Simuláciu možných nárazov, opotrebenie a zaťaženia, ktoré sa vyskytujú počas typickej
jazdy; autá sú tak bezpečnejšie, odolnejšie a aerodynamickejšie;
• Zaručenie kompatibility mechanických častí s riadiacimi systémami a softvérom v
digitalizovanom prostredí;
• Prípravu dokumentácie pre prihlášky patentov bez potreby ďalších prác.

Skutočný príklad : Spoločnosť Tesla vyrába všetky svoje elektrické automobily pomocou
pokrokových robotov; aby odbremenili svojich pracovníkov od operácií náročných na prácu.
Týmto prístupom sa zrýchľuje aj celá doba výroby. Pretože globálny trh s elektrickými autami
exponenciálne rastie, spoločnosť Tesla uplatňuje pokrokové technológie, aby držala krok s
požiadavkami (ako napríklad znižovanie cien a rozširovanie dosahu svojich vozidiel) a zostala
neporaziteľným lídrom.

Obr. 1 Podvozok vozidla Tesla pred geometrickou optimalizáciou - vyrobený zo 70 komponentov [9]
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Obr. 2 Podvozok vozidla Tesla po geometrickej optimalizácii - vyrobený z 2 komponentov [9]

4.2

Letecký a kozmický priemysel

Letecký a kozmický priemysel tiež profituje z pokrokovej výroby tým, že udržiava štíhlejšiu
výrobu a vývoj výrobkov tak, aby vyhovovali čoraz prísnejším požiadavkám [8].
Letecký priemysel okrem iného využíva pokročilé technológie na:
• Úpravu návrhov pomocou optimalizátorov geometrie tak, aby boli ľahšie z hľadiska
hmotnosti a aerodynamickejšie. Pri tomto prístupe používajú konštruované vozidlá
počas prevádzky menej paliva;
• Návrh variabilných simulácií, aby sa zaručila maximálna bezpečnosť a odolnosť; najmä
z dôvodu vysokých nákladov a požiadavky na spoľahlivosť všetkých lietadiel;
• Dizajn a výroba vysoko presných komponentov (napr. pre hardvér riadiacich systémov
alebo povrchy z nanostruktúr);
• Tvorba riadiaceho systému (softvéru) na základe digitálnych modelov;
• Účinne testovanie vo virtuálnej realite a na strojových prvkoch so zložitými tvarmi
povrchov a funkciami, ako sú napríklad turbíny;
• Poskytnutie rýchlej a opakovateľnej výroby k medzinárodným štandardom;
• Zaručenie kompatibility mechanických častí s riadiacimi systémami a softvérom v
digitalizovanom prostredí;
• Prípravu dokumentácie pre prihlášky patentov bez potreby ďalších prác.
Príklad zo skutočného života : Spoločnosti Boeing a NASA používajú pri navrhovaní
nanotechnológie, ako sú napríklad Gamma Alloys, ďalšie vývoj tohto riešenia. Vďaka tomu sa
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znižuje celková váha ich remesiel, takže sa zvyšuje celkový dosah strojov. Aplikácia pokrokovej
výroby umožňuje použitie zložitých výpočtových modelov a vysoko presných technológií.
4.3

Zdravotnícke pomôcky

Sektor zdravotníckych prístrojov profituje predovšetkým z aplikácie nových materiálov a
rýchleho prototypovania nových návrhov [1].
Sektor zdravotníckych prístrojov okrem iného využíva pokrokové technológie na:
• Úpravu návrhov pomocou optimalizátorov geometrie a overujte ich pomocou
simulácií pevnosti, aby zodpovedali požiadavkám na tuhosť a pevnosť;
• Simuláciu činnosť mechatronických zariadení;
• Rýchle iteračné cykly testovania výroby a vylepšenia na testovacich návrhov v
skutočnom pracovnom prostredí;
• Výrobu z nových materiálov na zlepšenie mechanických schopností zariadení;
• Dizajn a výrobu vysoko presných komponentov (napr. prvkov implantátov);
• Tvorbu riadiaceho systému (softvéru) na základe digitálnych modelov;
• Efektívne prispôsobovanie, testovanie vo virtuálnej realite a na strojových prvkoch so
zložitými tvarmi povrchov a funkciami, ako je napríklad protetika;
• Poskytovať opakovateľnú výrobu doplnkovú k medzinárodným štandardom;
• Zaručiť kompatibilitu mechanických častí s riadiacimi systémami a softvérom návrhom
všetkých v digitalizovanom prostredí;
• Pripravte dokumentáciu pre prihlášky patentov bez potreby ďalších prác.
Skutočný príklad : 3D tlač umožňuje stavebné prvky, ktoré pri konvenčnej výrobe niekedy nie
je možné získať. Aplikácia tejto technológie môže byť tiež nákladovo a časovo efektívnejšia.
Spoločnosť Ortho Baltic ponúka pacientom špecifické 3D tlačené implantáty. Vyrábajú sa z
rôznych biokompatibilných materiálov, ktoré zaisťujú bezpečné mechanické vlastnosti prvkov.
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Obr. 3 Dizajn 3D tlačených implantátov čeľustnej kosti [10]

4.4

Farmaceutický priemysel

Farmaceutický priemysel najviac ťaží zo škálovateľnosti, vysokej presnosti a rýchlej
implementácie zmien do výroby [1].
Farmaceutický priemysel okrem iného využíva moderné technológie na:
• Rýchle iteračné cykly testovania výroby a vylepšenia na testovanie produktov v
skutočnom pracovnom prostredí;
• Škálovateľnosť výroby po skúške na malých sériách (napr. Výroba vakcín);
• Dizajn a výroba veľmi presných komponentov (napr. Výroba piluliek);
• Poskytujú opakovateľnú výrobu doplnkovú k medzinárodným štandardom.
Príklad zo skutočného života : Aplikácia pokrokovej výroby je obzvlášť prospešná, keď sa
uvoľňuje nový testovaný liek a je potrebné rýchlo zvýšiť jeho produkciu. Profesor Harris
Makatsoris z King's College v Londýne v súčasnosti pracuje na navrhovaní takzvaného riešenia
„factory in box“, čo je metóda na urýchlenie výroby vakcíny proti COVID-19. Jedna inštalácia
takéhoto stroja môže vyprodukovať až 600 dávok za minútu. Zariadenia s paralelným
pripojením však môžu vyrobiť dostatok vakcín pre celé národy [11].

5

PRÍKLAD

Łukasiewicz Research Network - Priemyselný výskumný ústav pre automatizáciu a robotiku
PIAP navrhol a postavil set-up cosnisting z:
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• Priemyselný manipulátor s modulom rýchlej výmeny nástrojov na mobilnom
priemyselnom robotovi;
• Priemyselný manipulátor s modulom na rýchlu výmenu nástrojov na ručnom vozíku;
• Štyri pracovné stanice s dokovacími stanicami;
• Bezpečnostný systém založený na optických skeneroch (neboli použité žiadne ďalšie
fyzické bariéry).

Roboty môžu pracovať na všetkých pracovných staniciach a vykonávať manipuláciu s
predmetmi a sledovaním ciest (simulujúce procesy ako zváranie). Inštalácia je umiestnená v
Centre pre výskum a vývoj moderných technológií CBiRNT. Používa sa na školenie špecialistov
na inovatívne technológie v automobilovom priemysle. Vďaka použitiu pokrokových
výrobných technológií môžu výrobné linky vybavené riešeniami, ktoré sú prezentované v
dizajne, vykonávať efektívnu, flexibilnú a štíhlu výrobu aj tých najnáročnejších častí [7].

Obr. 4 Umiestnenie v CBiRNT zahŕňajúce technológie modernej výroby

Pokiaľ ide o lekciu, v spomínanej inštalácii sú implementované nasledujúce technológie:
• CAD design (všetky stanice boli navrhnuté parametrickou metódou a neskôr boli

prenesené do virtuálnej reality);

• Inteligentné robotické systémy (automaticky dokujúci mobilný priemyselný robot);
• Aditívna výroba (keďže sa inštalácia rýchlo rozvíja, niektoré z jej častí sú 3D tlačené);
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• IoT (senzory komunikujúce jeden s druhým počas dokovania; aktivujúce optické
senzory bezpečnostného systému).

6

DODATOČNÉ ZDROJE - VR APLIKÁCIA

VR aplikácie zahŕňajú s modelom na nastavenej opísaného v príklade. Je naprogramovaný v
prostredí RobotStudio tak, aby prezentoval možné manipulačné úlohy a automatické
dokovanie na rôznych pracovných staniciach. Študent môže pozorovať praktické využitie
pokročilých výrobných technológií vo virtuálnej realite. Patrí sem zmena uhla pohľadu a
zväčšenie a zmenšenie celého prostredia.

Obr. 5 Vizuálny pohľad na nastavenie z príkladu v prostredí VR

7

ZHRNUTIE

Pokročilá výroba poskytuje veľa možností pre rozvoj priemyselných odvetví; najmä pre:
• Automobilový priemysel;
• Letectvo;
• Sektor lekárskych prístrojov;
• Farmaceutický priemysel.
Na digitalizáciu procesov navrhovania a simulácie, ako aj celej výroby, sa používajú zložité
technológie. Držia sa konceptu Priemyslu 4.0. Najbežnejšie sú:
• CAD / CAM / CAE;
• CNC a aditívna výroba;
• IoT a cloud computing;
• Inteligentné robotické systémy;
• Inovatívne obchodné / manažérske prístupy.
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Vďaka svojej výhode môže byť pokročilá výroba použitá pre prípady, ktoré sú:
• Zložité v dizajne;
• Inovačné;
• Vyžaduje sa, aby bol cenovo dostupný a škálovateľný vo výrobe;
• Často prestavované.

ÚLOHA
Predpokladajme, že musíte vylepšiť a spustiť dvakrát efektívnejšiu výrobu novej verzie
inteligentných hodiniek s tvarom poskytujúcim lepšie pevnostné parametre. Predstavte
koncepciu práce, ktorá sa má vykonať, a uveďte zoznam technológií pokrokovej výroby, ktoré
by pre to mohli byť prospešné. Navrhnite, ako môže ich použitie vylepšiť produkt a ovplyvniť
práce v továrni.
(Odpoveď by mala byť obmedzená na 3 000 znakov a umožniť študentovi zhodnotiť praktické
pochopenie základných princípov pokrokovej výroby. Za toto cvičenie sa uvedú až 3 body: za
primeraný výber diel, ktoré sa majú vykonať na dizajne, za správny výber technológií s
podpornými argumentmi - jednak pre dizajn a výrobu, jednak pre rozumné zhrnutie účinkov
takejto transformácie)

OTÁZKY
1. Ktorej z nasledujúcich spoločností by prospela transformácia ich výroby na pokrokovú
výrobu?
a) medzinárodná spoločnosť vyrábajúca mobilné vysávače a každoročne uvádzajúca na trh
svoju novú generáciu;
b) miestne sochárske remeslo, ktoré vytvára jedinečné vzory podľa objednávok;
c) laboratórium vykonávajúce viac testovacích prístupov, ktoré si vyžadujú nové lacné
nastavenia testovania s často modifikáciami;
d) Začiatok vytvárania ortézy prispôsobenej pacientovi na základe návrhov generovaných
automaticky z fotografií končatiny;
e) Žiadne z vyššie uvedených.
2. Ktorý z nižšie uvedených prípadov je založený na aplikácii pokrokových výrobných
technológií?
a) výroba odliatkov pre špeciálne zubné pečate s kypovou fotopolymerizáciou živíc
(technológia 3D tlače);
b) Výroba veľkých sérií zubných pást so spolupracujúcimi priemyselnými robotmi
navzájom komunikujúcimi a so širokou sieťou senzorov;
c) navrhovanie komponentov pre mobilné roboty v rastrovom grafickom editore (napr.
Photoshop);
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d) transformácia výroby inovatívnych (z dôvodu ich účelu práce) motorov z jednej kovovej
zliatiny na inú, roky bežne používanú;
e) Žiadne z vyššie uvedených
3. Ktorý z nasledujúcich systémov sa používa na návrh jednoduchého prvku ako 3D telesa
a jeho prípravu na aditívnu výrobu?
a) CAD;
b) CAM;
c) CAE;
d) Žiadne z vyššie uvedených.
4.

V ktorých z nasledujúcich prípadov môže mať prospech presná výroba?

a) stavba veľkej kozmickej lode zameranej na expedície na veľké vzdialenosti;
b) výroba robotov pre kolonoskopiu;
c) Výroba fotoaparátov na kapsulovú endoskopiu na kontrolu tráviacich systémov
pomocou zariadenia v tvare prehltnutej pilulky;
d) Vybudovanie riadiaceho systému bolidu F1 (hardvér);
e) Žiadne z vyššie uvedených.
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OTÁZKY- SPRÁVNE ODPOVEDE
Otázka

Odpovede

1

a, c, d

2

a, b

3

a, b

4

a, b, c, d
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ÚVOD DO LEKCIE
Zatiaľ čo sa technológia neustále vyvíja, možnosti výroby sa rozširujú a vyvíjajú do nových
odvetví. 3D tlač sa okrem iného javila ako odpoveď na potrebu rýchlej tvorby prvkov pre
testy a ich prispôsobenia. Pretože spoločnosť 3D Financial Times predpovedala, že 3D tlač
ma väčší potenciál ako internet, stala sa prítomnou vo väčšine oblastí profesionálneho i
každodenného života. Aditívne technológie priniesli obrovský záujem a zaujali inžinierov aj
technických laikov natoľko, že o nich počul takmer každý. V dnešnej dobe sa ľudia snažia
vytlačiť takmer všetko. Vytváranie hračiek, spoločenských hier alebo architektonických
modelov pomocou 3D tlačiarní sú pomerne jednoduché aplikácie. Táto technológia prispieva
k výrobe zložitých návrhov, ako sú časti strojov, prvky vozidiel, domy alebo dokonca protéza.
Počas pandémie COVID-19 vytvorili skupiny nadšencov 3D tlačiarní rôzne vzory ochranných
tvárových štítov pre zdravotníkov a darovali ich nemocniciam. Ako je jasne viditeľné,
technológia 3D hlboko zakorenila v našich životoch. Stále je však mnohými ľuďmi
nepochopená, najmä pokiaľ ide o jej účely a možnosti. O čo teda v 3D tlači ide?

CIELE LEKCIE
Táto lekcia oboznamuje študentov s hlavným konceptom 3D tlače vrátane predstavenia
najbežnejších technológií a materiálov. Študent by mal byť schopný rozlišovať medzi rôznymi
prístupmi k aditívnej výrobe a byť schopný zvoliť ten najvhodnejší postup pre daný prípad
rýchlych prototypov alebo výroby zákazkových prvkov.

1

ČO JE TO 3D TLAČ?

3D tlač, často nazývaná aj ako aditívna výroba, pokrýva rozmanitosť rôznych metód
vytvárania trojrozmerných objektov z digitálnych súborov. Všetky sú však založené na
pridávaní vrstiev z určitého materiálu, jeden na druhý, a ich zlúčení do pevného výrobku.
Proces kladenia vrstiev je podobný ako pri obyčajnej tlači s atramentovou tlačiarňou. Každá z
vrstiev môže byť považovaná za prierez objektu s danou výškou. Výsledkom aditívnej výroby
je teda 3D návrh priamo z počítačového návrhu zo softvéru CAD.
Aditívna výroba je založená na pridávaní nových vrstiev materiálov, na rozdiel od
konvenčných metód obrábania, ktoré zahŕňajú odstránenie častí pôvodného bloku z kovu
alebo plastu. V závislosti na technológii, materiáli, parametroch tlače a veľkosti alebo
geometrii objektu sa celý proces môže výrazne líšiť. Spravidla však umožňuje rýchlejšiu
konštrukciu výrobku ako konvenčná výroba. Znižuje tiež náklady na výrobu prototypov,
znižuje množstvo potrebného materiálu a umožňuje ľahké vytváranie zložitých tvarov.
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2

ADITÍVNA VÝROBA VS KONVENČNÁ VÝROBA

Aditívna výroba je metóda vytvárania fyzického objektu z digitálneho dizajnu. Môže zahŕňať
množstvo techník a materiálov, ale všeobecne je založená na pridávaní ďalších vrstiev. V
tomto aspekte sa líši od automatizovaného obrábania (napr. CNC), ktoré zvyčajne odstraňuje
materiál z objektu. Pokiaľ ide o tento aspekt, mala by sa 3D tlač porovnávať skôr so
subtraktívnou výrobou ako s formovaním (pozri tab. 1).
Zatiaľ čo subtraktívnu výrobu možno realizovať pomocou počítačového numerického
riadenia (CNC), v mnohých dielňach sa stále vykonáva ručne. To spôsobuje potrebu prípravy
jednoduchej mechanickej dokumentácie a zvyšuje riziko chýb počas výroby. Aj keď sa
aditívna aj subtraktívna výroba riadia pomocou počítača, je ich technológia iná, a teda
konečné výsledky sa výrazne líšia. Preto je výber správnej technológie pre dizajn taký
dôležitý.
Pretože 3D tlač zvyčajne spočíva v ukladaní jednej vrstvy na druhú, spôsobuje drsné povrchy
s viditeľnými krokmi (metódy s fotopolymerizáciou živíc sú v tomto aspekte trochu odlišné).
Potom môže byť nevyhnutná aplikácia povrchových úprav, čo znamená odlišnosť tejto
výroby od aditívnej. Pokiaľ však ide o zložité geometrie, aditívna výroba nezávisí od
geometrie nástroja, ako je to pri konvenčnom obrábaní. Zároveň to nie je také vhodné pre
vzory s visiacimi prvkami. Tlač takýchto pevných látok vyžaduje použitie ďalších podpôr z
použiteľného materiálu.
Taktiež nie je potrebný dohľad nad 3D tlačou. Mnoho výrobcov však investuje do
vzdialeného monitorovania, ktoré zvyšuje bezpečnosť a dodržiava princípy Industry 4.0. V
takomto systéme môžu byť základné parametre tlačiarne skontrolované alebo dokonca
zmenené online, aby bolo možné vyladiť tlačiareň tak, aby lepšie fungovala a aby bolo možné
správne zostaviť objekt.
Aj keď sú 3D tlačiarne zvyčajne spojené s plastmi, nespôsobujú také škody na životnom
prostredí. Množstvo odpadu z výroby touto metódou je oveľa menšie ako z konvenčného
obrábania. Mnohé materiály sú navyše úplne biologicky odbúrateľné alebo sa môžu po
opätovnom tavení znovu použiť.
Tab. 1 Porovnanie aditívnej výroby s subtraktívnou výrobou
Aditívna výroba
Subtraktívna výroba
Pridávanie materiálu vrstvy po vrstve
Odstraňovanie materiálu
Priamo z digitálneho modelu
Buď z digitálneho modelu (CNC), alebo z klasických
tech. postupov (konvenčné obrábanie)
Spravidla viditeľné vrstvy (stupňovité) - na dosiahnutie Rozmanitosť možných drsností, ktoré sa majú
hladkých povrchov je potrebné dodatočné spracovanie dosiahnuť na povrchoch
Dosiahnuteľná zložitá geometria vrátane zložitých
Dosiahnuteľné tvary závisia výlučne od technológie a
tvarov, priamych uhlov bez akéhokoľvek polomeru a
sú obmedzené
zložitých zárezov
Podpery potrebné pre stavebné objekty s
Možnosť odoberania materiálu z ktorejkoľvek strany,
nepravidelnými zmenami v ich prierezoch
pokiaľ môže byť predmet držaný vo zveráku
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Venované väčšinou malým objektom
Zvyčajne sa používa pre jednotlivé prototypy a
prispôsobené objekty

Použiteľné pre všetky veľkosti

Dlhý proces pre veľké objekty so zložitou geometriou
Po spustení tlačiarne nie je potrebný žiadny operátor

Pomerne rýchly proces
Od obsluhy sa vyžaduje, aby stroj obsluhoval alebo nad
ním dohliadal
Spravidla drahšie
Veľké množstvo odpadu

Najlepšie sa hodí pre veľké výrobné dávky

Spravidla lacný proces
Malé množstvo odpadu

Aditívna výroba spravidla robí proces prototypovania menších častí rýchlejším a lacnejším.
Pretože diely sú vyrábané priamo z ich digitálnych vzorov, nie je v tomto procese potrebná
žiadna technická dokumentácia. Je to obzvlášť dôležité, pretože v tejto fáze prác je
pravdepodobné, že sa návrh po validácii zmení.

3

TECHNOLÓGIE TLAČE

Keď sa aditívna výroba stala tak populárnym procesom, objavili sa a vyvinuli sa rôzne
metódy 3D tlače. Nasledujúca časť popisuje najbežnejšie alebo najzaujímavejšie. Existuje
však viac technológií, o ktorých sa vôbec nehovorí.
3.1

Vytláčanie materiálu

3.1.1 Výroba taveného vlákna (FFF)
Vytláčanie materiálu je najbežnejšia technológia aditívnej výroby, ktorá je populárna najmä
medzi domácimi používateľmi 3D tlače. Je to proces extrúzie roztaveného termoplastického
materiálu z dýzy pohybujúcej sa po naprogramovanej ceste a vytvárania vrstiev z nej (pozri
obrázok 3 1). Metóda modelovania fúzneho navrstvenia (FDM / FFF) je založená na
zahrievaní podkladovej dosky a dýzy na roztavenie termoplastického vlákna a vytvorenie
nového objektu nanašsním vrstiev. Roztopený materiál sa opäť ochladzuje. Keď sa vrstvy
ukladajú jedna na druhú, niektoré geometrie tlačeného predmetu môžu vyžadovať podporné
štruktúry (pozri zvislé pruhy na obrázku 3 1). Spravidla sa vytvárajú z tavných materiálov
alebo vytlačných materiálov, ale s nižšou výplňou.
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Obr. 3-1 Vytláčanie materiálu - účel práce Error! Reference source not found.

Modely vyrobené pomocou tejto technológie sa často používajú na rôzne účely rýchleho
prototypovania, pretože sú pomerne lacné. Môžu však byť tiež pomerne krehké.
3.1.2 Konštrukcia tlačiarne
Technológia 3D tlače FFF je najpopulárnejšia, najmä medzi neprofesionálmi. Preto je tento
typ tlačiarní najbežnejší pre základné aplikácie. Stalo sa to tak populárnym, že FFF tlačiarne
sú v našich domoch čoraz častejšie. Predpokladá sa, že v blízkej budúcnosti sa môžu stať
bežným vybavením domácnosti, podobne ako atramentové tlačiarne.
3.1.2.1 Osy
FFF tlačiarne sú zvyčajne akýmsi karteziánskym robotom, umožňujú pohyb nástroja pozdĺž 3
osí bez možnosti rotácie. Môžu sa samozrejme líšiť, pokiaľ ide o asociácie osí s časťami
tlačiarne alebo spôsob pohonu osí. Populárna konštrukcia tlačiarne FFF použitá v tlačiarňach
Prusa je uvedená na obrázku 3 2. Jeho osi X a Z posúvajú extrudér, zatiaľ čo os Y posúva
konštrukčnú dosku. Pretože os Z pôsobí proti gravitácii a vyžaduje si vysokú presnosť, aby sa
udržala správna výška vrstiev, je poháňaná závitovou skrutkou. Osy X a Y sú poháňané
ozubenými remeňmi. Skrutky aj remene sú priamo poháňané zodpovedajúcimi krokovými
motormi. Kinematické páry sa pochopiteľne realizujú nielen pomocou motorov, ale obsahujú
aj lineárne guľkové ložiská na ložiskových tyčiach, aby sa zabezpečila opakovateľnosť a
presnosť pohybu a zvýšila tuhosť konštrukcie.
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Obr. 3-2 Obrázok 3 2 Diely 3D tlačiarne FFF [8]:
1 - vozík Z (poháňaný skrutkami), 2 - koncový doraz X, 3 - montážna doska (s voliteľným tepelným lôžkom), 4
- tryska, vozík 5 - X (pás) poháňaný), 6 - extrudér, 7 - krokový motor extrudéra, 8 - pásový vozík X, krokový
motor 9 - Y, pásový vozík 10 - Y, nosné tyče osi 11 - Y, 12 - chladiaci ventilátor, krokový motor 13 - os Z 14 horúci koniec, 15 - nosné tyče osi X, 16 - nosné tyče osi Z, 17 - skrutky osi Z

3.1.2.2 Extrúder
Extrudéry sú časti zodpovedné za tavenie vlákien a ich kladenie na konštrukčné dosky. Môžu
sa líšiť z hľadiska konštrukcie a prvkov. Vlákno sa obvykle tlačí pomocou ozubených kolies
poháňaných krokovým motorom cez dýzu ohriatu na hotende. V závislosti od toho, či je
extrudér namontovaný na ráme tlačiarne alebo na vozíku, je proces extrúzie buď priamy,
alebo Bowdenov. Oba typy extrúzie používajú trysku namontovanú na vozíku (pozri obrázok
3 3). Rozdiely medzi aplikáciou Bowdenu a priamych extrudérov sú uvedené v tab. 2.
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Obr. 3-3 Schémy bowdenu (vľavo) a priameho extrudéra (vpravo) [9]

Tab. 2 Rozdiely medzi bowdenom a priamymi extrudérmi
Bowdenový extrudér
Priamy extrudér
Možné upchatie pri vytláčaní vlákna
Lepšie vytláčanie vlákna
Oneskorené stiahnutie vlákna
Rýchlejšie stiahnutie vlákna
Silnejší motor
Vyžaduje sa menej výkonný motor
Kompatibilita s menším počtom vlákien
Kompatibilita s viacerými typmi vlákien
Rýchlejší pohyb extrudéra
Pomalší pohyb extrudéra
Lepšia presnosť aj pri rýchlejších pohyboch
Možná strata presnosti pri dynamickom pohybe
Väčší priestor na zabudovanie
Menší priestor na zabudovanie

Extrudér môže tiež obsahovať chladiaci ventilátor, ktorý dynamicky znižuje teplotu
položených vrstiev a urýchľuje ich tuhnutie. Jeho použitie môže byť potrebné pre niektoré
vlákna.
3.1.2.3 Konštrukčná doska
Konštrukčná doska je prvkom každej 3D tlačiarne, ktorá má priamy kontakt s postaveným
predmetom. Zaručuje rovný povrch pre položenie vrstiev a priľne k prvej vrstve, aby udržala
tlačenú časť zafixovanú v referenčnom rámci. Počas procesu tlače môže byť pokrytý rôznymi
materiálmi alebo na zvýšenie adhézie použiť vyhrievanie podložky.
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3.2

Fotopolymerizácia vane

Fotopolymerizácia (pozri obrázok 3 4) je proces vystavenia fotopolymérnych kvapalín
(zvyčajne živíc) svetelným vlnám, vďaka ktorým sa stanú pevnými. Môže sa realizovať v
stereolitografii (SLA), maskovanej stereolitografii (MSLA), technológii priameho spracovania
svetla (DLP) alebo kontinuálnej DLP (CDLP). Všetky z nich sú založené na rovnakom princípe
svetelného osvetľovania vrstiev na doske pohybujúcej sa nahor v nádobe naplnenej živicou,
aby sa vytvrdili vybrané oblasti kvapaliny. Tento prístup je vhodný pre presné prvky s
hladkými povrchmi, ako sú zubné protézy alebo formy na šperky.

Obr. 3-4 Vatová fotopolymerizácia - účel práce [ [1]

3.2.1 Stereolitografia (SLA)
Stereolitografia je proces vytvrdzovania živice pomocou jednobodového laseru, ktorý sa
pohybuje okolo tvaru prierezu objektu. Tlačiarne SLA používajú zrkadlá, ktoré sa pohybujú
pozdĺž osí X a Y a odrážajú laserový lúč, aby dosiahli určené body rezu. Zatiaľ čo SLA tlač
poskytuje hladšie tvary ako DLP, je to tiež pomalšia metóda, pretože laser musí sledovať
dráhu v celom rozsahu prierezov.
3.2.2

Priame osvetľovanie (DLP)

Priame osvetľovanie je proces vytvrdzovania živice podobný stereolitografii, ale pomocou
digitálneho svetelného projektora sa na sledovanie celého obrazu prierezu naraz namiesto
trasovania po trasách v priereze laserovým lúčom. Živica je osvetľovaná zospodu LED
obrazovkami alebo UV zdrojom nasmerovaným na povrch zostavy radom mikro zrkadiel.
Pretože flashovaný obraz je bitmapa, vytvorené vrstvy sú kombináciami malých kociek
nazývaných voxely. Generovaný tvar preto nie je taký hladký ako ten, ktorý sa vyrába so SLA,
ale môže sa vytvoriť za kratší čas.
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Technológia DLP priniesla aj iné riešenia na základe neustáleho pohybu konštrukčnej dosky.
Takzvané Continuous Direct Light Processing (CDLP) funguje úplne rovnako ako DLP, ale nie
je založené na blikaní krok za krokom, takže čas na zostavenie výtlačku je kratší.
3.2.3

Maskovaná stereolitografia (MSLA)

Maskovaná stereolitografia je proces podobný priamemu spracovaniu svetla, pretože je
založený na LED poli ako svetelnom zdroji, blikajúcom UV svetle zloženom zo štvorcových
pixelov. Avšak používa veľa malých žiaroviek ako jeden veľký svetelný zdroj. Rozlíšenie
výtlačku závisí iba od počtu emitentov svetla a nezávisí od rozlíšenia jedného zdroja svetla.
Stavebné prvky s týmto prístupom môžu byť rýchlejšie ako s SLA a poskytujú plynulejšie
tvary ako s DLP.

3.3

Fúzia silového lôžka

Fúzia práškového lôžka je proces spojenia (fúzie) častíc kovového alebo plastového prášku s
vrstvami so zdrojom tepelnej energie (pozri obrázok 3 - 5 ). To je možné dosiahnuť
selektívnym laserovým spekaním (SLS), selektívnym laserovým tavením (SLM) a priamym
kovovým laserovým spekaním (DMLS), tavením elektrónovým lúčom (EBM) a viacprúdovou
syntézou (MJF). Tento prístup je vhodný pre dielce so zložitou geometriou s vyššími
požiadavkami na pevnosť.

Obr. 3-5 Fúzia práškového lôžka - účel práce [1]

3.3.1 Selektívne laserové spekanie (SLS)
Selektívne laserové spekanie je technológia používaná na výrobu plastových častí roztavením
tenkých vrstiev prášku umiestneného na práškovom lôžku pomocou laseru. Počas tohto
procesu sa konštrukčná doska tlačiarne pohybuje smerom nadol a ďalšia vrstva
termoplastického prášku sa umiestni na vrch predchádzajúcej vrstvy. Laser sa pohybuje
okolo povrchu konštrukcie a selektívne speká prášok, aby ho spevnil. K tomu je laserový lúč
odrazený dvoma pohybujúcimi sa mikro zrkadlami presne ako v SLA. Prášok, ktorý nie je
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spekaný, zostáva na svojom mieste až do ukončenia procesu tlače a slúži ako podporná
štruktúra pre nasledujúce vrstvy.
3.3.2 Priame laserové spekanie kovov (DMLS) a selektívne laserové tavenie (SLM)
Priame kovové laserové spekanie a selektívne laserové tavenie sú založené na rovnakom
princípe ako SLS, ale venujú sa kovovým častiam. Rozdiel medzi týmito dvoma je v tom, že
DMLS prášok neroztaví, ale zahreje ho, kým sa nespojí na molekulárnej úrovni. Pretože SLM
vyžaduje celú taveninu kovov pri primeranej teplote, nie je vhodný na výrobu dielov zo
zliatin. Prvky vyrobené pomocou technológií DMLS a SLM sú vystavené vnútornému
namáhaniu v dôsledku vysokých teplôt. Z tohto dôvodu môžu tlačené diely ako súčasť
dodatočného spracovania vyžadovať úľavu od tepla.
3.3.3 Tavenie elektrónovým lúčom (EBM)
EBM funguje podobne ako SLM; vyžaduje však oveľa vyšší energetický lúč zo zdroja. Jedná sa
teda o metódu oveľa rýchlejšiu, ako už bolo spomenuté, ale súvisí aj s menšími zvyškovými
pnutiami vznikajúcimi vo vyrobených dieloch. EBM napriek tomu nie je univerzálnou a
ľahkou metódou, pretože je možné ju realizovať iba vo vákuu s vodivými materiálmi.
3.4

Tryskanie materiálu

Tryskanie materiálu je proces rozprašovania mnohých malých kvapiek materiálov, ktoré
tvrdnú, zatiaľ čo sú vystavené UV svetlu alebo určitej teplote (pozri obrázok 3 - 6 ). Táto
metóda umožňuje tlač na viac materiálov a je vynikajúca pre realistické prototypy. Pretože
kvapôčky sú tryskané (nie ukladané) vrstvu po vrstve, vyžaduje tlač touto metódou ďalšie
podporné konštrukcie, ktoré sa tlačia súčasne z rozpustných materiálov. Tento prístup je
vhodný pre výtlačky rôznych farieb s hladkými a presnými povrchmi.

Obr. 3-6 Tryskanie materiálu - účel práce [1]

- 14 -

Multifunctional Innovative Learning Assisting Network for VET
in Advanced Manufacturing
Project No. 2018-1-PL01-KA202-050812

4

Materiály

4.1

FFF vlákna

Pretože technológia FFF je najbežnejšou medzi nadšencami tlače, vlákna sa stali jednou z
najdôležitejších tém, pokiaľ ide o 3D tlač. Prichádzajú v tvare drôtu navinuté na cievkach. Ich
rozmanitosť umožňuje stavebné diely s odlišným vzhľadom a mechanickými parametrami
(pozri obrázok 4-1 ). K tomu je nevyhnutná základná znalosť ich typických aplikácií, tlačových
požiadaviek a ďalších údajov. Nasledujúca časť obsahuje prehľad najbežnejších a
najpoužívanejších vlákien.

Obr. 4-1 Výtlačky z rôznych vlákien FFF [6]

4.1.1

PLA

Kyselina polymliečna je jedným z najbežnejších tlačových materiálov . Je plne biologicky
odbúrateľný termoplastický polyester vyrobený z obnoviteľných zdrojov. Je pomerne ľahké s
ním tlačiť a nie je to drahé. Je odolný voči deformácii. Jeho použitie teda nevyžaduje ďalšie
kryty ani špeciálnu prípravu tepelného lôžka. PLA sa topí okolo 150 - 180 ° C, preto nie je
schopná pracovať v prostredí s vysokou teplotou. Prvky z neho vyrobené môžu byť tiež príliš
krehké na to, aby fungovali pri vysokom zaťažení. PLA sa dodáva v rôznych farbách a
variantoch s rôznymi fyzikálnymi a mechanickými parametrami.
4.1.2 ABS
Akrylonitril-butadién-styrén je ďalšie veľmi populárne vlákno FFF, ktoré sa venuje hlavne
častiam s vyššou požadovanou odolnosťou proti nárazu a húževnatosťou. Taví sa okolo 220 °
C a v prípade potreby sa môže znovu roztaviť a znova použiť. Vďaka svojim lepším
pevnostným parametrom sa často používa pre prototypy (je tiež obľúbeným materiálom pre
kufre a hračky - sú z neho vyrobené LEGO kocky). Môže byť následne vyleštený alebo
opracovaný inými metódami bez rizika prasknutia jeho štruktúry. Je to však materiál, ktorý
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všeobecne vyžaduje lepšie tlačové podmienky ako PLA. Preto sa ABS zvyčajne používa pre
tlačiarne, na ktorých sú umiestnené kryty.
4.1.3 PET
Polyetyléntereftalát je pomerne lacný materiál, s ktorým sa dá ľahko tlačiť. Výsledkom sú
hladké povrchy. PET sa topí okolo 230 - 250 ° C a vyznačuje sa priemernými silovými
parametrami. Takisto nie je takmer vystavený žiadnym deformáciám a je možné ho použiť
bez ďalšieho krytu tlačiarne. Odporúča sa však použitie vyhrievania postele pri teplote 75 90 ° C. PET je nepremokavý materiál, najmä preto, že sa bežne používa pre plastové fľaše
(samozrejme sa nevyrába pomocou 3D tlače).
4.1.4 HIPS
Vysoko odolný polystyrén je húževnatý materiál, ktorý sa zvyčajne používa na vytvorenie
nosných štruktúr pre väčšie modely, pretože sa môže rozpustiť v limonéne. HIPS sa topí
okolo 220 - 240 ° C a vyžaduje posteľné kúrenie na približne 90 - 110 ° C. Tiež tlač s týmto
vláknom spôsobuje toxické výpary. Preto je nevyhnutný správny ventilačný systém oblasti
tlače. HIPS sa môže použiť na vytvorenie podpier pre tlačené prvky s vyššou presnosťou, ako
sú napríklad ložiská.
4.1.5 PVA
Polyvinylalkohol je ďalšie vlákno, ktoré sa zvyčajne používa na stavbu podporných štruktúr,
pretože sa rozpúšťa v teplej vode. Vďaka nízkym parametrom pevnosti nezaručuje presnosť
tvarov, ktoré sú s ním vytvorené. Tiež má tendenciu upchávať trysky a pri skladovaní sa
poškodzovať vlhkosťou. PVA sa topí okolo 200 ° C a je úplne biologicky odbúrateľný. Je tiež
pomerne lacný, takže je vhodný najmä na amatérske použitie.
4.1.6 Nylon
Nylon je relatívne pružný húževnatý materiál, ktorý umožňuje 3D vytlačky vystaviť úderom a
oderu. Je to dobrá voľba pre všetky diely s vysokou požadovanou životnosťou, ktoré nie sú
potrebné tuhé. Pretože sa nylon topí pri teplote 220 - 265 ° C, jedná sa tiež o tepelne odolný
materiál. Pretože je to hygroskopický polyamid, je neuralgický voči vlhkosti. Preto musí byť
na sklade vo vodotesných obaloch. Tlač pomocou nylonu vyžaduje vyhrievanie podložky pri
teplote 70 - 90 ° C. Aplikácia krytu tlačiarne sa odporúča, ale nie je povinná.
4.1.7 Polykarbonát
Polykarbonát (PC) je priehľadný, pružný materiál vhodný pre diely vystavené veľkému
zaťaženiu a vysokým teplotám. Pretože sa topí pri tlači 260 - 310 ° C, vyžaduje kryt a tepelnobezpečnostný systém, ako aj 80 až 120 ° C ohrev lôžka. Polykarbonát je tiež citlivý na vlhkosť,
preto musí byť skladovaný vo vodotesných nádobách.
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4.1.8 Polypropylén
Polypropylén je ľahký materiál s priemernými mechanickými parametrami. Je odolný proti
únave; dá sa teda použiť na remena alebo pánty. Je to však dosť drahé vlákno. Polypropylén
sa topí pri teplote 220 - 250 ° C a vyžaduje vykurovanie lôžka pri teplote 85 - 100 ° C.
4.1.9 Flexibilné
Pružné vlákna (zvyčajne TPE alebo TPU) sú vyrobené z netuhých materiálov, ako sú zmesi
plastov a gumy. Vďaka svojim mechanickým parametrom sa ťažko tlačia a nemusia fungovať
s niektorými typmi extrudérov. Pružné materiály sa topia pri teplote 225 - 245 ° C a je ťažké
ich vytlačiť, ale nevyžadujú ohrev ani kryt. Prvky zostavené z pružných vlákien môžu na
svojich povrchoch obsahovať guľky a šnúrky.
4.1.10 Vynútené materiály
Vynútené materiály sú kompozity z termoplastov s krátkymi uhlíkovými vláknami, jemným
kovovým práškom alebo drevným prachom. Zvyšujú pevnosť tlačených predmetov, zvyšujú
ich váhu alebo iba menia štruktúru a vzhľad. Tento typ materiálov môže byť založený na
rôznych vyššie spomenutých vláknach a zvyčajne nevyžaduje ani ohrev lôžka, ani kryt. Ich
teplota topenia je 190 ° C - 230 ° C. Obzvlášť drahé kovové vlákna môžu byť obzvlášť drahé.
4.1.11 Porovnanie
Prezentované vlákna sa líšia z hľadiska ich použitia, mechanických a fyzikálnych parametrov a
požiadaviek na skladovanie. Porovnanie je uvedené v tab. 3 a tab. 4 .
Tab. 3 Porovnanie požiadaviek na tlač pre vlákna FFF
Teplota
lôžka sa
zahreje

Zahrievanie
podložky

Chladenie

Krytovanie

°

Voliteľné

Požadovaný

Nevyžaduje
sa

Maliarska páska,
PEI,
sklenená
doska, lepiaca
tyčinka

°

Požadovaný

Nevyžaduje
sa

Odporúčané

Kaptonová
páska, ABS kaša

°

Odporúčané

Požadovaný

Nevyžaduje
sa

Lepiaca tyčinka,
maliarska páska

Požadovaný

Požadovaný

Odporúčané

Lepiaca tyčinka,
sklenená doska,
kaptonová
páska,
PET listy

Vlákno

Teplota trysky

PLA

190 až 220 ° C

45 až 60
C

ABS

220 až 250 ° C

95 - 110
C

PET

230 až 250 ° C

75 až 90
C

HIPS

220 až 245 ° C

100
až
115 ° C
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PVA

185-200 ° C

45 až 60
C

°

Voliteľné

Požadovaný

Nevyžaduje
sa

Maliarska páska,
PEI

Nylon

220 - 265 o C
(môže
byť
potrebný
celokovový
hotend)

70 až 90
C

°

Požadovaný

Požadovaný

Odporúčané

Lepiaca tyčinka,
PEI

Polykarbonát

260 - 310 o C (je
potrebný
celokovový
hotend)

80 - 110
C

°

Požadovaný

Požadovaný

Požadovaný

PEI, obchodné
lepidlo, lepiaca
tyčinka

Polypropylén

220 až 250 ° C

85 až 100
°C

Požadovaný

Požadovaný

Odporúčané

Baliaca páska,
polypropylénová
fólia

Flex (TPE /
TPU)

225-245 o C (
odporúča
sa
extrudér
s
priamym
pohonom )

45 až 60
C

°

Voliteľné

Požadovaný

Nevyžaduje
sa

Maliarska páska,
PEI

CF naplnené

200 - 230 o C (je
potrebná
tryska z tvrdej
ocele odolnej
proti
opotrebovaniu)

45 až 60
C

°

Voliteľné

Požadovaný

Nevyžaduje
sa

Maliarska páska,
PEI,
sklenená
doska, lepiaca
tyčinka

Plnené kovom

190-220 o C (je
potrebná
tryska z tvrdej
ocele odolnej
proti
opotrebovaniu)

45 až 60
C

°

Voliteľné

Požadovaný

Nevyžaduje
sa

Maliarska páska,
PEI,
lepiaca
tyčinka

Drevo plnené

190 až 220 ° C

45 až 60
C

°

Voliteľné

Požadovaný

Nevyžaduje
sa

Maliarska páska,
PEI,
sklenená
doska, lepiaca
tyčinka

Tab. 4 Porovnanie charakteristík vlákien FFF

Vlákno

Krehký

Tuhý

Húževnatý

Tepluvzdorný

Tlač je ťažká
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PLA

Áno

Áno

Áno

Nie

Nie

Nie

Nie

Nízka

Jednoduché
prototypy,
hračky

ABS

Nie

Áno

Áno

Áno

Áno
(objavujú sa
silné
deformácie
a
zmenšovanie
častí)

Nie

Nie

Nízka

Odolné časti
odolné proti
opotrebovaniu,
hračky

PET

Nie

Stredná

Áno

Áno

Stredná
(zobrazí
reťazec)

Nie

Nie

Nízka

Kontajnery,
obaly
elektroniky

HIPS

Nie

Áno

Nie

Áno

Áno
(spôsobuje
toxické
výpary
a
deformácie)

Nie

Áno

Nízka

Nosná
konštrukcia
pre ABS

PVA

Nie

Nie

Áno

Nie

Áno
(osnovy)

Áno

Áno

Vysoký

Nosné
konštrukcie

Nylon

Nie

Stredná

Áno

Áno

Áno (objaví
sa
silné
zvlnenie)

Áno

Nie

Stredná

Ozubené
kolesá

Polykarbonát

Nie

Stredná

Áno

Áno

Áno (objaví
sa
silné
pokrivenie a
vytekanie)

Áno

Nie

Stredná

Prototypy
Windows

Polypropylén

Nie

Stredná

Nie

Áno

Áno (objaví
sa
silné
zvlnenie a
nesprávne
sa
drží
postele)

Nie

Nie

Vysoký

Balíčky, pánty,
remene

Flex (TPE /
TPU)

Nie

Nie

Nie

Áno

Áno (objavia
sa guľky a
reťazce)

Nie

Nie

Stredná

Pružiny,
pneumatiky,
tesnenia,
nárazníky

CF naplnené

Áno

Áno

Áno

Áno

Áno (objaví
sa
mokvanie)

Nie

Nie

Stredná

Protéza, prvky
robotov,
automobilové
diely

Plnené
kovom

Áno

Áno

Nie

Nie

Stredná
(môžu
objaviť

Nie

Nie

Vysoký

Šperky,
architektonické
modely
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niektoré
kvapky)
Drevo
plnené

Áno

4.2

Áno

Áno

Nie

Nie
(ale
môže
sa
zobraziť
reťazenie)

Nie

Nie

Nízka

Nábytok,
architektonické
modely

SLA

Na rozdiel od pevných vlákien FFF, SLA živice prichádzajú v tekutej forme. Ich ceny sa líšia v
závislosti od požadovanej aplikácie. Živice určené pre zubné lekárstvo môžu byť dokonca až
desaťkrát drahšie ako základné materiály. Prvky vyrobené pomocou technológie SLA sú
všeobecne krehkejšie ako prvky získané z tlače FFF. SLA sa teda zvyčajne používa pre menšie
časti so zložitou geometriou, ktoré nie sú zaťažené veľkými silami.
4.2.1

Štandardné použitie

Výsledkom štandardných živíc sú hladké povrchy výtlačkov. Ich farba ovplyvňuje vlastnosti
vytvorených častí. Na získanie priehľadnej pevnej látky sa môže použiť číra živica. Vyžaduje si
to však dodatočné dokončenie povrchov. Tieto typy živíc sú relatívne lacné, ale majú tiež
nízku teplotu tepelného vychýlenia. Sú dobrou voľbou pre prototypy, umelecké modely,
architektonické modely alebo puzdrá pre LED.
4.2.2

Inžiniering

Tvorba strojárskych dielov si vyžaduje vyššiu tuhosť a lepšiu životnosť materiálov. Tvrdá
živica (podobná ABS), odolná živica (podobná PP) a živica naplnená keramikou mohli zvýšiť
niektoré mechanické parametre, ak boli po tlači dodatočne vytvrdené UV svetlom. Sú
vhodné na vytvorenie funkčných prototypov vzoru, ale nie sú dobrou voľbou pre diely s
tenkými stenami (skôr nie menej ako 1 mm).
4.2.3 Tepelne odolné
Tento typ živice je určený na prvky, ktoré sú vystavené teplotám až do 300 ° C. Vyžaduje tiež
dodatočné vytvrdenie UV svetlom po tlači a nie je dobrou voľbou pre diely s tenkými stenami
(skôr nie menej ako 1 mm). ). Tepelne odolné živice sú vhodné pre prototypy foriem.
4.2.4 Flexibilné
Tento typ živice je určený pre prvky, ktoré vyžadujú flexibilitu a majú vyzerať ako guma. Aj
keď sú pružné živice relatívne mäkké a vyznačujú sa vysokou odolnosťou proti nárazu,
nemajú všetky vlastnosti pravej gumy. Vyžadujú tiež dodatočnú úpravu UV svetlom po tlači a
nemali by sa používať na diely s tenkými stenami (skôr nie menej ako 1 mm). Sú vhodné na
rukoväte, úchyty alebo nositeľné prvky.
4.3

Prášky
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4.3.1 Polyamidy
Pri tlači SLS sa zvyčajne používajú polyamidové prášky. Najpopulárnejším je okrem iného
polyamid 12 (PA 12), známy tiež ako nylon 12. Má o niečo vyššiu cenu ako vlákna FFF a môže
byť plnená rôznymi prísadami. Polyamid 11 (PA 11) je tiež materiál, ktorý sa z času na čas
používa v technológii SLS, pretože má lepšiu pružnosť ako PA 12. Nie je však taký populárny
kvôli slabšej pevnosti.
Polyamidy môžu byť všeobecne plnené kovovými práškami, aby sa zmenil vzhľad tlačených
častí a zvýšila sa ich tuhosť, skleneným práškom sa zvýšila tuhosť, životnosť a teplotná
odolnosť zabudovaných prvkov alebo uhlíkové vlákna na zvýšenie tuhosti a pevnosti
vytvorených detailov pri zachovaní nízkej hmotnosti.
Výtlačky SLS sú zvyčajne zrnité, takže si vyžadujú povrchovú úpravu. Môže sa realizovať
rôznymi metódami, napríklad leštením, bez rizika narušenia štruktúry prvku.
4.3.2 Kovy
Kovové prášky tvoria širokú skupinu materiálov používaných pre technológie SLM a DMLS. Sú
to zvyčajne zliatiny ocele, hliníka, niklu, kobaltu, titánu a chrómu. Je však možná aj tlač z
drahých materiálov. Všeobecne mechanické a fyzikálne parametre materiálov závisia od
legovaných materiálov použitých pre prášky a líšia sa rovnako ako tieto parametre pre kovy v
ich typických formách. Príklad medze klzu a tvrdosti Vickers vybraných kovových práškov je
uvedený na obrázku 4 - 2 .
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Obr. 4-2 Mechanické parametre vybraných kovových práškov [12]

5

Zhrnutie

3D tlač sa stala takým populárnym trendom, ale pre väčšinu populácie je to stále trochu
tajomstvo. Správne pochopenie jeho princípov a technológií je zásadné pre navrhnutie
výrobného procesu zodpovedajúceho potrebám, požiadavkám a obmedzeniam. Preto by sa
pri vytváraní prvku malo všetko, od návrhu, cez výber technológie a až po výber materiálu,
venovať ďalšiemu účelu použitia. Aj keď je aditívna výroba úžasným nástrojom na rýchle
prototypovanie a prispôsobovanie, nie je to najlepšia výrobná technika pre mnoho ďalších
prípadov. Je potrebné pripomenúť, že naša plánovaná aplikácia prvku by mala mať zásadný
vplyv na výber prepojených výrobných technológií.

PRÍKLADY
Pretože vedci z výskumnej siete ŁUKASIEWICZ Research Network - Priemyselný výskumný
ústav pre automatizáciu a merania PIAP pracovali na projekte presného uchopenia v
obmedzenom operačnom priestore, museli na tento účel navrhnúť vysoko presné
uchopovacie čeľuste. Primárne mali v úmysle overiť, či sa ich návrhy hodia do operačného
priestoru a umožňujú otváranie / zatváranie uchopovača, premiestňovanie uchopených častí
z úložného priestoru a ich umiestnenie do puzdier. Na tento účel nemuseli byť vytvorené
čeľuste trvanlivé ani pevné, ale museli sa udržiavať nedeformované pri malom zaťažení.
Preto boli pôvodné prototypy vytlačené na technológii FFF s vláknami PLA a ABS (pozri
obrázok 5 - 1 ). Hneď ako testy preukázali geometrickú správnosť konštrukcie, boli vykonané
skúšky so zníženým tlakom (teda s menšou silou uchopenia) [13] . Z toho sa odvodilo, že
takto navrhnuté čeľuste sú schopné vykonávať požadované úlohy, ale ich drsnosť povrchu
významne ovplyvnila spoľahlivosť týchto skúšok. Teda model mohol byť buď potlačený inými
FFF vláknami a jeho povrch by potom mohol byť dokončený, alebo by mohla byť použitá iná
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technológia tlače. Na zlepšenie mechanických vlastností a získanie definovanej drsnosti
uchopovacej plochy bol v rámci technológie SLM s oceľovým práškom skonštruovaný druhý
prototyp čeľustí. S takýmto prototypom čeľustí by mohla byť celá robotická inštalácia
spustená bez rizika zlyhania spôsobeného vychýlením alebo zlomením čeľuste.

Obr. 5-1 Príklady testovaných čeľustí z PLA

ÚLOHY
Predpokladajme, že ste navrhli vešiak na kabáty s vianočným dizajnom (nepravidelné tvary)
pre 5 vrstiev. Keď to chcete vyskúšať a implementovať úpravy v prípade, že niektorý z vašich
predchádzajúcich predpokladov zlyhá, rozhodnite sa, ktorú technológiu 3D tlače a ktoré
materiály chcete použiť. Zamerajte sa na posúdenie trvanlivosti riešenia, jeho aplikácie a
konečného vzhľadu. V prípade potreby navrhnite viac ako jeden prototyp / konečný výtlačok.
Podporte svoj výber zodpovedajúcimi argumentmi.
(Odpoveď by mala byť obmedzená na 3 000 znakov a umožniť študentovi zhodnotiť praktické
pochopenie základných princípov 3D tlače. Za toto cvičenie sa uvedú až 3 body: za správny
výber technológie s podporným argumentom, za správna voľba materiálu zodpovedajúceho
technológii s podporným argumentom a pre logické myslenie s ohľadom na obmedzenia a
aplikáciu navrhovaného objektu)

OTÁZKY N
1. Ktoré z nasledujúcich tvrdení presne popisujú 3D tlač? (vyberte čo najviac odpovedí)
a. Je použiteľný v oblasti architektúry, medicíny a automobilového priemyslu.
b. Je to proces extrúzie termoplastických materiálov cez dýzu za vzniku pevnej látky.
c. Umožňuje vytvárať prispôsobené diely za kratší čas ako pri konvenčnej výrobe.
d. Je to technológia s obrovským predpokladaným potenciálom, ktorá umožňuje
inžinierovi postaviť objekt priamo z digitálneho 3D modelu.
e. Žiadne z vyššie uvedených tvrdení nie je pravdivé.
2. Ktoré zo spomenutých technológií zahrňovali dosku budovy pohybujúcu sa smerom dole,
zatiaľ čo sa do návrhu pridávali vrstvy? (vyberte čo najviac odpovedí)
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a.
b.
c.
d.
e.

Fotopolymerizácia
Fúzia silového lôžka
Vytláčanie materiálu
Tryskanie materiálu
Žiadne z vyššie spomenutých

3. Ktoré z vlákien FFF sú najvýhodnejšie na zostavenie navrhnutej súčasti a nevyžadujú kryt
tlačiarne, aby sa zabránilo deformácii? (vyberte čo najviac odpovedí)
a.
b.
c.
d.
e.

PLA
ABS
PET
PVA
Žiadny z nich sa nezhoduje s popisom z otázky.
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ĎALŠIE ZDROJE - APLIKÁCIA AR
Aplikácia AR, ktorá umožňuje študentom zvoliť si jeden z návrhov vo formáte .stl (možno ich
získať v jednej z bezplatných databáz - existuje dokonca aj databáza so skenmi sôch z Louvru
https://cults3d.com/en/tags/louvre ) a potom pre ňu vyberte spôsob 3D tlače. Potom môžu
byť prezentované informácie o hlavných kladoch a záporoch voľby a na pevnú látku je možné
pozerať z rôznych pohľadov s rôznymi prierezmi, aby sme predstavili jej vnútornú štruktúru
(podobnú ako je možné vidieť v počítačovom krájači - pozri obrázok obr. 1) , ale s možnosťou
videnia z ľubovoľného uhla a prierezu s akoukoľvek rovinou) .

Obr. 1 Krájač na časť

Potom bude možné aplikáciu podľa potreby vyvinúť pre potreby ďalších lekcií o 3D tlači.
Mohlo by to byť rozšírené o možnosť zvoliť si výplň výtlačku, šírku vrstiev a geometriu stôp
dýzy / laseru / dýzy. Prakticky by mohlo študentov naučiť, ako výber parametrov ovplyvňuje
finálny produkt tlače, a predstaviť jeho obvykle neviditeľné časti (zvnútra).
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OTÁZKY - SPRÁVNE ODPOVEDE
Otázka

Odpovede

1

a, c, d

2

b, c, d

3

a, c
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ÚVOD LEKCIE
Robotika je formovaná ako veda, ktorá ma svoj predmetom výskumu, zámery a ciele.
Umožňuje humanizáciu ľudskej práce, oslobodzuje ľudí od stresujúcich a stereotypných
aktivít a tiež výrazne zvyšuje bezpečnosť práce. Robotika však prináša aj dôležité ekonomické
aspekty, ako je zvyšovanie kvality a spoľahlivosti výrobkov, zvyšovanie stability výrobných
procesov, vyššiu produktivitu práce a tiež zvyšovanie kultúry výroby.
Úvodná lekcia sa zameriava na prehľad vývoja robotiky od prvých mechanických riešení,
ktoré neboli nazývané slovo robot, ale spĺňali myšlienky, princípy alebo funkcie robotov, ako
ich poznáme dnes.

CIELE LEKCIE
Účelom tejto lekcie je poskytnúť učiteľom stredných škôl prehľad najdôležitejších momentov
vo vývoji priemyselnej robotiky vo svete a načrtnúť ďalší vývoj v nasledujúcom období.
Cieľom lekcie je poskytnúť čitateľovi obraz prvých mechanických zariadení s automatickými
pohybmi, vysvetliť slovo robot, kedy bol prvýkrát použitý a čo to znamená, kedy bol
priemyselný robot prvýkrát vyrobený a použitý, ako sa robotika vyvíjala od prvého
priemyselného robota po súčasnosť.
Lekcia tiež predstavuje dôležité osobnosti vo vývoji robotiky.

GLOSSÁR
Názov
Kolaboratívny robot
humanoidný robot
Priemyselný robot

mobilný robot

Tab. 0.1 Hlavné pojmy
Definícia
Robot navrhnutý pre priamu interakciu s človekom
Robot s telom, hlavou a končatinami, vyzerajúci a pohybujúci sa ako človek
Automaticky riadený, preprogramovateľný, viacúčelový manipulátor,
programovateľné v troch alebo viacerých osiach, ktoré môžu byť pripevnené
na mieste alebo mobilné na použitie v aplikáciách priemyselnej
automatizácie
Robot schopný cestovať pod vlastnou kontrolou
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1

ROZVOJ DO ROKU 1900 – AUTOMATA

V dávnej minulosti sa zariadenia schopné samostatného pohybu označovali ako automatické
stroje - pohybovali sa samy. Dá sa ľahko predpokladať, že roboty sú relatívne novým
vynálezom - ale história robotiky v skutočnosti siaha až 2000 rokov p.n.l.
V 4. storočí pred nl matematik Archytas z Tarentum postuloval mechanického vtáka, ktorého
nazval „Holub“, obr. 1, ktorý bol poháňaný vodnou parou. Bol to prvý autonómny lietajúci
stroj staroveku. Lietajúci Pigeon je považovaný za vôbec prvé samohybné lietajúce
zariadenie. Archytas postavil robo-vtáka z dreva. Vták, zavesený na otočnej tyči, bol v
jednom bode schopný lietať asi 200 metrov predtým, ako mu došla para - čo robí Archytasov
experiment nielen prvým známym robotom, ale bol tiež jedným z prvých zaznamenaných
prípadov vedcom zaoberajúcim sa výskumom toho, ako vtáky lietajú.

Obr. 1 Parou poháňaný holub Archytas - lietajúci stroj staroveku

Mnohé starodávne mytológie zahŕňali umelé bytosti, ako napríklad hovoriace mechanické
slúžky postavené gréckym bohom Hephaestusom zo zlata, hlinené golemy židovskej legendy
a hlinené giganty nórskej legendy. Medzi prvé overiteľné automatizácie patrí humanoid,
ktorý nakreslil Leonardo da Vinci (1452 - 1519) okolo roku 1495. Leonardove zápisníky,
znovu objavené v 50-tych rokoch, obsahujú podrobné kresby mechanického rytiera v brnení,
ktorý bol schopný sedieť, mávať rukami a pohýnať hlavou a čeľusťou, obr.2.

Obr. 2 Gabriele Niccolai vytvoril tento automat z plánov vytvorených Leonardom da Vinci
i
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Jacques De Vaucanson vytvoril niekoľko automatov. Z nich najslávnejší automat je z roku
1737 The 'Digesting Duck' ', ktorá bola schopná napodobniť skutočnú kačicu mávnutím
krídlami, jesť obilie, stráviť ho a vyprázdniť a poháňal ho závažia, Obr.3.

Obr. 3 (Mylná) kresba amerického umelca o tom, ako mohla kačica digescie fungovať

Pier a Henry Jacquet Droz vytvoril spisovateľa v roku 1774. S asi 6 000 dielmi je možné
naprogramovať tak, aby reprodukoval každú správu až do 40 znakov. Veľkým úspechom
Jaquet-Droza so zariadením bolo osadenie celého mechanizmu do malého tela figuríny, obr.
4. 240-ročný stroj je považovaný za vzdialeného predka moderného programovateľného
počítača.

Obr. 4 Spisovateľský automat

V literatúre sa často odráža myšlienka vytvorenia umelého človeka. V roku 1818 napísala
Mary Shelly Frankenstein, príbeh o stavbe stvorenia podobného človeku. Pre Shelly robot
vyzeral ako človek, ale mal schopnosť fungovať ako stroj. Bola postavená z ľudských
komponentov, ktoré boli zmontované spolu maticami a skrutkami. Robot musel byť väčší ako
bežný človek a musel mať super ľudskú silu.

2

ROZVOJ OD ROKU 1900 – ROBOT

Termín „robot“ sa prvýkrát použil v hre, ktorú publikoval český spisovateľ Karel Čapek, obr.
5, v roku 1921. R.U.R. (Rossumove univerzálne roboty) bola to satira, roboty boli vyrobené z
biologických bytostí, ktoré vykonávali všetku nepríjemnú manuálnu prácu. Podľa Čapka slovo
robot navrhol jeho brat Josef zo slova robota, v českom jazyku prace a po slovensky práca.
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(Karel Čapek pracoval na svojej hre počas svojho pobytu v Trenčianskych Tepliciach na
Slovensku, kde jeho otec pracoval ako lekár.) Hra R.U.R nahradila populárne použitie slova
„automat“.

Obr. 5 Karel Čapek

V roku 1939 sa na svetovom veľtrhu objavil humanoidný robot známy ako Elektro, obr.6.
Sedem stôp vysoký (2,1 m) a vážiaci 265 libier (120 kg), mohol kráčať hlasovým povelom,
hovoriť asi 700 slov (pomocou rekordéra s rýchlosťou 78 ot./min), fajčiť cigarety, vyhodiť do
vzduchu balóny a hýbať hlavou a pažami , Teleso pozostávalo z oceľovej prevodovej vačky a
kostry motora potiahnutej hliníkovou povrchovou vrstvou.

Obr. 6 Robot Elektro

V rokoch 1941 a 1942 Isaac Asimov, obr. 7, sformuloval tri zákony robotiky a v tomto
procese vytvoril slovo „robotika“.

Obr. 7 Isaac Asimov
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Zákony robotiky od Isaaca Asimova
1. Robot nesmie ublížiť človeku alebo svojou nečinnosťou dopustiť, aby mu bolo
ublížené.
2. Robot musí poslúchnuť človeka, okrem prípadov, keď je to v rozpore s prvým
zákonom.
3. Robot sa musí chrániť pred poškodením, okrem prípadov, keď je to v rozpore s prvým
alebo druhým zákonom.

3

HISTÓRIA PRIEMYSELNÝCH ROBOTIKY

História priemyselnej robotiky sa zvyčajne stanovuje v 50-tych rokoch 20. storočia, hoci k
určitému vývoju v automatizácii došlo už predtým: konkrétne „programovateľné“ zariadenie
na striekanie farieb vynalez Pollardom a Roselundom v roku 1938 (Koetsier, 2019) a diaľkovo
ovládaný „Manipulátor“, vynájdený Goertzom v roku 1949. Prelom v priemyselnej robotike
bol však spôsobený géniom Georga Devola, ktorý v roku 1954 navrhol “Programmable
Article Transfer” (toto bolo meno dané pri podaní patentovej žiadosti (Devol, 1954)). Takéto
zariadenie bolo základom pre vývoj Unimate, ktorý je považovaný za prvý „pravý“
priemyselný robot v histórii. Devol, ktorý bol v podstate vedcom, potreboval
podnikateľského partnera, s ktorým konkrétnejšie vytvoril svoju predstavu robotického
manipulátora, ktorý by sa mohol použiť na automatizáciu priemyselných procesov. V roku
1954 sa stretol s inžinérom v odbore kozmického priemyslu Josephom Engelbergerom, obr.
8, a dohodli sa na založení spoločnosti, ktorá by mohla vyrábať roboty pre priemyselné
aplikácie. To viedlo k založeniu spoločnosti s názvom Unimaton, ktorá v roku 1961 vyrobila
prvý robot Unimate, obr. 9.

Obr. 8 George Devol and Joseph Engelberger

Obr. 9 Unimate, dedko priemyselných robotov
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Unimate bol hydraulicky robot a bol okamžite nainštalovaný v automobilovej spoločnosti,
konkrétne v továrni General Motors so sídlom v Trentone (New Jersey, USA), kde bol
nasadený na odoberanie súčiastok z tlakového lejacieho stroja. V nasledujúcich rokoch bolo
v automobilových továrňach inštalovaných niekoľko ďalších Unimates, ktoré boli nasadené
hlavne pre bodové zváranie automobilov a manipuláciu s obrobkami. V rovnakých rokoch
vzniklo niekoľko spoločností zaoberajúcich sa výrobou robotov, pretože mnohí podnikatelia
pochopili, že tento druh zariadení má veľký potenciál, najmä v automobilovom priemysle.
Spoločnosti ako Ford a General Motors začali zvažovať automatizáciu svojich výrobných
závodov a na dosiahnutie tohto cieľa potrebovali zariadenie, ako je nový robot. Takto došlo k
náhlemu nárastu objednávok robotických zariadení, čo dalo príležitosť prosperovať mnohým
výrobcom robotov. Jednou z takýchto spoločností bola napríklad spoločnosť AMF
Corporation: v roku 1962 vyrobili nový robot, ktorý sa nazýval Versatran (t. J. „Všestranný “).
Bol to valcový robot (obrázok 10).

Obr. 10 Robot Versatran 500

Medzitým ďalšie spoločnosti vyvíjali a vyrábali iné typy priemyselných robotov. Napríklad
spoločnosť KUKA vyvinula v roku 1973 robot Famulus, ktorého meno v latinčine znamená
„sluha“. V roku 1974, Cincinnati Milacron, hlavný výrobca obrábacích strojov, vyvinul robot s
názvom T3 (skratka pre „The Tomorrow Tool“), obr. 11, ktorý bol inštalovaný vo viacerých
automobilových závodoch, najmä v závodoch Volvo vo Švédsku. T3 bol prvý komerčne
dostupný priemyselný robot riadený minipočítačmi. V roku 1974 švédska spoločnosť ASEA
(teraz ABB) začala s výrobou robotov slávnej a úspešnej série IRB, známej po celom svete aj
svojou typickou oranžovou farbou, obr. 11. PUMA (Programovateľné univerzálne zariadenie
pre montáž alebo Programovateľné univerzálne manipulačné rameno) / 1978 / je
priemyselné robotické rameno vyvinuté Victorom Scheinmanom v priekopníckej robotickej
spoločnosti Unimation. PUMA, pôvodne vyvinutý pre General Motors, bol založený na
starších dizajnoch, ktoré Scheinman vynašiel na Stanfordskej univerzite, Obr.11. V roku 1978
japonský vedec Hiroshi Makino z univerzity Yamanashi navrhol novú kinematickú štruktúru.
Takáto štruktúra bola vyrobená z troch otočných kĺbov s rovnobežnými osami a
prizmatického kĺbu ležiaceho na konci ki-nematickej reťaze. Robot s touto štruktúrou bol
pomenovaný SCARA (skratka z „Robot Arm Arm of Selective Compliance Assembly“), Obr.11.
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Obr. 11 Prvý robot s elektrickým pohonom

Myšlienka použitia paralelných kinematických reťazcov namiesto klasických kinematických
reťazcov bola potvrdená a viedla k typu ľahkého robota s možnosťou pohybu vysokou
rýchlosťou. Archetypom tohto druhu robotov bol robot Delta z roku 1992, ktorý navrhol
švajčiarsky vedec Reymond Clavel. Na obr. 12 je súčasná rýchla delta robotov.

Obr. 12 Paralelný /delta/ robot

Po roku 1980 boli priemyselné roboty postupne vybavené počítačovým videním, dotykovými
senzormi a ďalšími prvkami, ktoré spadali do oblasti výskumu umelej inteligencie, obr. 13.

Obr. 13 Robot s kamerou

Konštrukcie robotov sa v nasledujúcom období stabilizovali a ako nový koncept prichádza
dvojramenný robot spoločnosti Motoman na obr. 14. Každá ruka má 7 stupňov voľnosti. Má
široký rozsah pôsobenia a môže zdvíhať 20 kg. Jeho presnosť je v desatinách milimetra. Obe
ramená môžu pracovať samostatne, resp. spolupracovať pri montáži komponentov.
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Obr. 14 Duo-arm robot Motoman

Coboty alebo spolupracujúce roboty sú roboty určené na interakciu s ľuďmi v zdieľanom
priestore alebo na prácu bezpečne v tesnej blízkosti. Cobots vymysleli v roku 1996 J. Edward
Colgate a Michael Peshkin, profesori na Northwestern University. Americký patentový spis z
roku 1997 opisuje coboty ako „prístroj a spôsob priamej fyzickej interakcie medzi osobou a
manipulátorom na všeobecné použitie ovládaným počítačom“. Obr. 15.

Obr. 15 Cobot

4

PRVÝ HUMANOIDNÝ ROBOT, KTORÝ ZÍSKAL OBČIANSTVO

Na začiatku 20. storočia sa vyvinul pojem humanoidný stroj. Dnes si môžeme predstaviť
roboty veľkosti človeka, ktoré sú schopné myslenia a pohybu takmer ako človek.
V roku 1986 začala spoločnosť Honda svoj výskumný a vývojový program v oblasti
humanoidov s cieľom vytvoriť roboty schopné úspešne interagovať s ľuďmi. Sophia je
sociálny humanoidný robot, ktorý vyvinula hongkonská spoločnosť Hanson Robotics, 2016,
Obr.16. Je schopná zobraziť viac ako 60 výrazov tváre. V októbri 2017 sa Sophia stala
saudskoarabským občanom, prvým robotom, ktorý získal občianstvo akejkoľvek krajiny. V
novembri 2017 bola Sophia vymenovaná za vôbec prvého šampióna inovácií v rámci
Rozvojového programu OSN a je prvým nehumánnym človekom, ktorému bol udelený
akýkoľvek titul Organizácie Spojených národov.
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Obr. 16 Robot Sophia a Jimmy spievajú duet filmu „Povedz niečo“

5

TRENDY V ROBOTIKE

Vývoj v priemyselnej robotike sa presúva od jej individuálnej a „izolovanej“ inštalácie a
smeruje k skupinovým inštaláciám a budovaniu pracovných staníc robot - človek, obr. 17.

Obr. 17 Predikcia vývoja robotiky

Priemyselné roboty na mobilných platformách alebo inými slovami priemyselné mobilné
roboty (IMR - Industrial Mobile Robot) sa prezentujú ako nová kategória robotov. Tradičný
priemyselný robot získava nový technický znak, konkrétne mobilitu, obr.18.Otvorenie
synergických účinkov takejto integrácie umožňuje ďalšie zvýšenie stupňa automatizácie
výroby. IMR sa väčšinou používajú vo výrobných logistických reťazcoch a nevýrobných
závodoch. Integrácia priemyselného robota a mobilného podvozku umožňuje ďalšie
rozšírenie potenciálu využitia priemyselného robota.
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Obr. 18 Vývoj smerujúci k priemyselným mobilným robotom

Podobnú integráciu ako integrácia robota a mobilnej platformy je možné vidieť na obr. 19,
ktorý zobrazuje mobilný robot-vozidlo. To viedlo k Robocaru, ktorého základnou funkciou je
dosiahnutie autonómnej manipulácie alebo riadenia vozidla. V tejto oblasti existuje len
niekoľko skutočných vozidiel schopných autonómnej prevádzky. Niektoré krajiny už upravili
pravidlá cestnej premávky pre tento typ robotického vozidla.

Obr. 19 Integrácia automobilového robota

Vývoj humanoidných robotov a nahradenie ľudských častí a orgánov robotickými systémami,
protézami horných a dolných končatín, mechatronickým srdcom, ako aj ostatnými časťami
ľudského tela, sa považujú za veľmi dynamický trend, Obr.20.
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Obr. 20 Integrácia človeka a robota

Základným predpokladom rozvoja priemyselných robotov je dokonalosť ich štruktúry tak,
aby sa dosiahla vyššia mobilita a manévrovateľnosť, ako aj zvýšenie úrovne ich inteligencie s
cieľom zvýšiť ich autonómiu. Medzi kľúčové technológie priemyselných robotov patrí
použitie nových materiálových komponentov, ktoré sú tuhšie a ľahšie a ktorými je vylepšená
konštrukcia, zlepšenie dynamických vlastnosti pri väčšej nosnosti a vylepšené ovládače,
ramená vybavené rôznymi senzormi, a snímače videnia.
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OTÁZKY
1. Vývoj automatických zariadení a robotov možno rozdeliť do dvoch období a to:
a. do roku 1900 to bola doba robotov a po roku 1900 sú mechanické zariadenia
označované ako automata
b. do roku 1900 boli mechanické zariadenia označované ako automata a po roku
1900 začala doba vývoja robotov
c. obdobie od začiatku vývoja mechanických zariadení s automatickými pohybmi
až po súčasnosť je označované ako éra robotiky
d. prvé obdobie vývoja automatických zariadení je do roku 2000 a po roku 2000 je
obdobie servisnej robotiky
2. Slovo robot prvý krát používal:
a. Grécky matematik, fyzik a vynálezca Archimedes na označení pohybujúcich sa
mechanizmov
b. Mikolaj Kopernik a odvodil ho z poľského výrazu „ciežki robot“, čo znamená
ťažká práca
c. Karel Čapek v hre R.U.R. v roku 1920. Slovo robot pochádza z českého slova
robota- práca
d. Isaae Asimov v zbierke I Robot v roku 1950
e. Slovník Esperanto, v ktorom slovo robot je označené ako roboto
3. Prvý priemyselný robot bol zostrojený:
a. V Japonsku a nazýval sa ASIMO
b. V Nemecku a nazýval sa KUKA
c. V USA a nazýval sa UNIMATE
d. V Anglicku a nazýval sa KENWOOD
4. Trendy v priemyselnej robotike zahŕňajú (vyberte jeden alebo viac):
a. Vývoj mechanických zariadení s automatickým cyklom
b. Iba roboty pre automobilový priemysel
c. Viacramenné roboty, najmä duo- s dvoma ramenami
d. Cobot-robot pre spoluprácu s ľuďmi
E. Roboty pre domácnosť
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OTÁZKY – SPRÁVNE ODPOVEDE
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ÚVOD DO LEKCIE
Lekcia poskytuje účastníkom základné znalosti o tom, čo je priemyselný robot a aké sú jeho
vlastnosti. Účastník bude vedieť, aká je štruktúra robota, čo jednotlivé pojmy znamenajú v
robotike a aký je ich význam v rôznych aplikáciách.
V súčasnej dobe je robotika jedným z hlavných smerov rozvoja Priemyslu 4. Prakticky každý
profesionálny lektor alebo učiteľ sa stretne s robotom, vie, ako robot vyzerá, a vidí, čo robot
robí. Lekcia je zameraná na vysvetlenie a odborný pohľad na robot a jeho častí. Vysvetlenie
pojmov: ako je definovaný robot, čo znamenajú pojmy ako teach pendant, rameno, počet
osí, koncový efektor, aké sú metódy riadenia robota. Vysvetlenie týchto pojmov je dôležité z
hľadiska náležitej odbornosti a aplikácie robota.

CIELE LEKCIE
Cieľom tejto lekcie je poskytnuť základné znalosti o tom: čo je robotika a aké výhody prináša
pre priemyselnú prax, vysvetliť podobnosť priemyselného robota s ľudskov rukov, ako je
definovaný priemyselny robot podľa normy ISO a ako je definovaný v niektorých krajinach.
Avšak hlavným cieľom je, aby aj začiatočník v robotike pochopil aké hlavné časti robot má
a aké úlohy v štruktúre robota plnia. Čitateľ po preštudovaní tejto lekcie ziska komplexné
znalosti o tom čo je robot, z čoho sa sklada, ako funguje a pochopi kde robot je možné
použiť.

GLOSSÁR
Tab 0.1 Hlavné pojmy
Názov
Riadiaci systém
koncový efektor
manipulátor

prívesok
Senzor robota
Robotické rameno
Robotické zápästie

Defincíia
Sada logických riadiacich a napájacích funkcií, ktorá umožňuje sledovanie a
riadenie mechanickej štruktúry robota a komunikáciu s okolím (zariadením
a používateľmi).
Zariadenie špeciálne navrhnuté na pripevnenie k mechanickému rozhraniu,
aby robot mohol vykonávať svoje úlohy. Príklady: chápadlo, matica,
zváracia pištoľ, striekacia pištoľ
Stroj, v ktorom mechanizmus obvykle pozostáva zo série navzájom
spojených alebo posuvných segmentov na účely uchopenia a / alebo
premiestnenia predmetov (kusov alebo nástrojov) obvykle v niekoľkých
stupňoch voľnosti.
ručná jednotka spojená s riadiacim systémom, ktorým môže byť robot
naprogramované alebo presunuté.
Prevodník slúži na získavanie interných a externých informácií pre riadenie
robota
Primárne osi vzájomne prepájajú sadu článkov a poháňané kĺby
manipulátora, ktoré pozostávajú z článkov pozdĺžneho tvaru, ktoré
umiestňujú zápästie
Sekundárne osi zápästia navzájom prepájajú sústavu článkov a poháňané
kĺby manipulátor medzi ramenom a koncovým efektorom, ktorý
podporuje, polohuje a orientuje konečný efektor
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1

ČO JE ROBOTIKA A VÝHODY PRIEMYSELNEJ ROBOTICKEJ AUTOMATIZÁCIE

Robotika sa zaoberá návrhom, konštrukciou, prevádzkou a používaním robotov, ako aj
počítačových systémov na ich kontrolu, senzorickú spätnú väzbu a spracovanie
informácií. Tieto technológie sa používajú na vývoj strojov, ktoré môžu nahradiť človeka a
replikovať ľudské činnosti.
Priemyselné roboty zmenili výrobný priemysel - majú mnoho výhod. Ich prvou a
najdôležitejšou výhodou je ich efektívnosť. Úlohy plnia rýchlejšie ako manuálni robotníci a
ich prevádzková doba je výrazne vyššia. Kombinácia rýchlosti a prevádzkovej doby vedie k
vyššej vyrobnosti pri nižších prevádzkových nákladoch.
Okrem toho sú priemyselné roboty pri správnom naprogramovaní presne
opakovateľné. Tým sa dramaticky zlepší konzistentnosť výroby, zvýši sa celková kvalita
výrobkov a zníži sa odpad.
Priemyselné roboty zvyčajne dosahujú vysokú návratnosť investícií (NI) napriek vysokým
počiatočným nákladom. Zvýšenie produktivity z efektívnosti, konzistencie a znížených
prevádzkových nákladov spôsobilo to, že priemyselné roboty sa stali medzi výrobcami veľmi
populárne.
Priemyselné roboty majú mnoho výhod bez ohľadu na to, ktorý typ priemyselného robota sa
implementuje. Pokiaľ je robot správne naprogramovaný aby vyhovoval jedinečným
potrebám určitej aplikácie, takmer určite prekoná manuálnu prácu.
Trh s priemyselnými robotmi je veľký a rýchlo rastie. Základná technológia sa mení rovnako
rýchlo. Môže byť ťažké držať krok s rýchlym tempom zmien v robotickom priemysle, ale
pochopenie základov priemyselných robotov a ich výhody sú skvelým začiatkom.

2

PODOBNOSŤ ŠTRUKTÚRY RAMENA ČLOVEKA A ROBOTA

Roboty a ľudia zdieľajú spoločnú črtu. Ľudia a mechanické roboty – sú na prvý pohľad veľmi
rozdielne, ale v skutočnosti zdieľajú rovnakú základnú štruktúru väzieb (kostí) a kĺbov.
Jednoramenné priemyselné roboty
Základnou kostrou priemyselných robotov, ktorých hlavnú časť tvoria hlavne robotické
ramená, je kombinácia ramien a kĺbov. Vzťahujúc to na ľudské telo, časti, ktoré sa môžu
voľne ohýbať a pohybovať sa, ako sú lakte a plece, sú kĺby a kosti spájajúce tieto kĺby sú
rovnocenné s ramenami robota. Princíp pohybovania kĺbov a prenosu sily cez ramena je
rovnaký u ľudí i u robotov, obr.1.
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A - Shoulder, E – Elbow W – Wrist

Obr. 1 Podobnosť štruktúry ramena človeka a robota

Jednoramenné priemyselné roboty sa zvyčajne inštalujú na pevnom mieste na linke, aby
vykonávali danú úlohu pre veľké série.
Dvojramenné priemyselné roboty
V posledných rokoch narastala potreba výrobcov robotizovať rôznorodejšie úlohy, dopyt po
výrobkoch prudko kolísal a narastala potreba pružne prispôsobiť malú sériu a časovú výrobu
(JIT) a nahradiť ľudí rôznymi manuálnymi činnosťami. V dôsledku vývoja robotov pre túto
oblasť sú duálne roboty takmer identické s ľudskými rukami . Obr.2.
Dvojramenný, 15-osový robot s neuveriteľnou obratnosťou, voľnosťou pohybu v kompaktnej
stope. Obidve ramená môžu spolu dramaticky zjednodušiť činnosť nástrojov pri
manipulácii. Vynikajúca obratnosť a pohyblivosť zápästia robia z tohto dvojramenného
robota ideálne riešenie pre montáž, presun dielcov, starostlivosť o stroje, balenie a iné
manipulačné úlohy, ktoré predtým mohli vykonávať iba ľudia.
Roboty s dvoma ramenami poskytujú efektívny prístup pre automatizované vykonávanie
zložitých montážnych operácií. Vďaka dvojstrannej manipulácii môže robot s dvoma
ramenami súčasne riadiť relatívny pohyb a interakciu montážnych súčastí ako
človek. Vyžaduje si to však sofistikované programovacie a kontrolné algoritmy pre
spoluprácu so ramenami robota.
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Obr. 2 Dual robot

Plece/ ramenný klb (shoulder)
Prvá alebo druhá os robota sa niekedy označuje ako os ramena, pretože sa trochu podobá
ľudskému ramenu. Toto sa často používa pri opise humanoidných alebo dvojramenných
systémov.
Lakeť (elbow):
Kĺb, ktorý spája hornú ruku a predlaktie robota.
Zápästie (wrist)
Sada otočných kĺbov medzi ramenom a koncovým efektorom robota, ktoré umožňujú
orientáciu koncového efektora na obrobok. Vo väčšine prípadov môže mať zápästie určitú
mieru voľnosti, ktorá mu umožňuje uchopiť predmet s orientáciou na výšku, stúpanie a
vybočenie, obr.3.
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Obr. 3 Sada otočných kĺbov medzi ramenom a koncovým efektorom robota

Otáčanie (Roll) zahŕňa otáčanie zápästia okolo osi ramena
Rotácia nahor/nadol
Natáčanie (Yaw) zápästie doľava a doprava
Pitch otáčanie náhor- dole

3

DEFINÍCIA PRIEMYSELNÉHO ROBOTA

V literatúre sa pod pojmom priemyselný robot rozumie zariadenie, ktoré je schopné
samostatne riešiť rôzne manipulačné úlohy. V súčasnosti, hoci je priemyselný robot
definovaný ISO, existuje množstvo ďalších definícií s rôznymi interpretáciami, ale všetky
majú rovnakú podstatu.

Priemyselný robot definový ISO 8373:2012:
je automaticky kontrolovaný, preprogramovateľný, viacúčelový
manipulátor, ktorý je programovateľný v troch a viac osiach,
ktoré môžu byť na pevnom mieste, alebo mobilnom podvozku
pre účely priemyselnej automatizácie
Podľa japonských priemyselných noriem (JIS) sú priemyselné roboty definované ako „stroje,
ktoré majú manipulačné alebo pohybové funkcie, ktoré sú riadené automaticky, sú schopné
vykonávať rôzne úlohy prostredníctvom programu a používajú sa na priemyselné účely“.
Inými slovami, priemyselné roboty nie sú definované tvarom, ale podľa ich rozmanitých
funkcií.
Priemyselný robot je tiež definovaný ako:
Preprogramovateľný multifunkčný manipulátor určený na pohyb materiálu, častí, nástrojov
alebo špecializovaných zariadení prostredníctvom variabilných naprogramovaných pohybov
9/20

Multifunctional Innovative Learning Assisting Network for VET
in Advanced Manufacturing
Project No. 2018-1-PL01-KA202-050812

na vykonávanie rôznych úloh (R15.06). Základnými komponentmi sú: jedno alebo viac
ramien, ktoré sa môžu pohybovať v niekoľkých smeroch, manipulátor a počítačový ovládač,
ktorý poskytuje podrobné pokyny na pohyb.

4

ŠTRUKTÚRA A SÚČASTI PRIEMYSELNÉHO ROBOTA

Priemyselný robot sa skladá z „manipulátora“, ktorý pohybuje a vykonáva úlohy, „ovládača“,
ktorý ovláda a riadi manipulátor, a „programovacej jednotky“, ktorá riadi pohyb
manipulátora, obr. 4.

Obr. 4 Štruktúra priemyselného robota

Komponenty stacionárneho robota sú, obr. 5:
• Mechanická štruktúra :
ü Manipulátor
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•
•
•
•

ü Koncový efektor/nástroj
Riadiaca jednotka
Teach pendant, panel on-line programovania
Pohony
Senzory/systém videnia

Obr. 5 Súčasti priemyselného robota

4.1

Mechanická štruktúra - Manipulátor

Manipulátor pozostáva z kĺbov a ramien, obr. 6 :
- Kĺby poskytujú relatívny pohyb
- Ramena sú pevné členy medzi klbmi
Manipulátor robotov sa skladá z dvoch častí:
- Telo a ramena na polohovanie predmetov v pracovnom objeme robota
- Zápästie na orientáciu predmetov

Obr. 6 Robot manipulátor
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Ramená sú statický materiál, ktorý spája kĺby. Tým sa vytvorí kinematický reťazec. V ľudskom
tele sú spojenia kosti.
Kĺby sú súčasťou manipulačného systému, ktorý umožňuje otáčanie a / alebo translačný
pohyb.
Priemyselné ramená robotov sú vzájomne prepojené sady spojení s poháňanými kĺbami,
ktorý nesie a/alebo posúva zápästie a ruku alebo koncový efektor priestorom. Priemyselné
ramená robotov sa môžu líšiť veľkosťou a tvarom. Rameno priemyselného robota je časť,
ktorá umiestňuje koncový efektor. Za pomoci ruky priemyselného robota sa rameno, lakeť a
zápästie pohybujú a otáčajú tak, aby sa koncový efektor umiestnil na správne miesto. Každý z
týchto spojov dáva robotu ďalšiu mieru voľnosti. Jednoduchý robot s tromi stupňami
voľnosti sa môže pohybovať tromi spôsobmi: hore a dole, doľava a doprava a dopredu a
dozadu. Mnoho priemyselných robotov v továrňach dnes je šesťosových.
Os: Prejdená dráha v priestore, obvykle označovaná ako lineárny smer pohybu v ľubovoľných
troch rozmeroch. V karteziánskom súradnicovom systéme sa označenia X, Y a Z bežne
používajú na znázornenie smerov osi vzhľadom na Zem. X znamená smerovú rovinu alebo
priamku rovnobežnú so Zemou. Y znamená smerovú rovinu alebo priamku, ktorá je
rovnobežná so Zemou a kolmá na X. Z znamená smerovú rovinu alebo priamku, ktorá je
vertikálna a kolmá na zemský povrch.
Axis, Prismatic: Známy tiež ako translačná os. Zostava medzi dvoma tuhými členmi v
mechanizme umožňujúcom, aby jeden mal lineárny pohyb voči druhému a bol v kontakte s
ním.
Axis, Rotational: Známy tiež ako rotačná os. Zostava spájajúca dva tuhé prvky v
mechanizme, ktorý umožňuje otáčanie jedného vzhľadom k druhému okolo ohraničenej osi.
4.2

Koncový efektor a výmena nástroja

Koncový efektor je zariadenie na konci robotického ramena, ktoré je navrhnuté tak, aby
spolupracovalo s prostredím. Presná povaha tohto zariadenia závisí od použitia
robota. Zostava zápästia je pripevnená k ramenu, koncové efektory sú pripevnené k zostave
zápästia. Funkciou zápästia je orientovať koncový efektor a pracuje ako ruka. Táto časť
prichádza do priameho kontaktu s materiálom, s ktorým robot manipuluje. Niektoré variácie
efektora sú chápadlo, vákuové prisavky, magnety a zváracie horáky, obr. 7 . Existuje veľké
množstvo z nich pripravených na použitie, vrátane rúk na zdvíhanie predmetov, typov
podtlaku (sania) a nástrojov na zváranie a striekanie. Robot môže vykonávať veľmi široký
rozsah práce kombináciou flexibilného pohybu realizovaného ramenami robotov a
koncovými efektormi špecifickými pre danú úlohu.
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Obr. 7 koncové efektory robota

Výmena nástroja : Niektoré roboty sú schopné meniť koncové efektory a môžu byť
programované pre rôzne druhy úloh. V prípade priemyselných robotov výmený
mechanizmus pripojený k zápästiu robí roboty vysoko univerzálnymi a umožňuje im
vykonávať rôzne úlohy.
Výmenná nástrojov poskytuje flexibilitu pre aplikácie robotov tým, že umožňujú robotom
automaticky meniť koncové efektory (napr. uchopovače, nástroje na vákuové poháre,
pneumatické a elektrické motory, zváracie pištole a ďalšie), obr. 8. Menič nástrojov
pozostáva z hlavnej dosky a dosky s nástrojmi. Hlavná doska, namontovaná na ramene
robota, sa uzamkne k nástrojovej doske pomocou pneumaticky poháňaného blokovacieho
mechanizmu. Každá doska s nástrojmi je pripevnená k jedinečnému koncovému efektoru.

Obr. 8 Výmena nástroja koncových efektorov
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5

RIADIACA JEDNOTKA

V širšom slova zmysle je riadiaca jednotka robotov kombináciou hardvéru a softvéru na
programovanie a riadenie jedného alebo viacerých robotov. V užšom slova zmysle je
riadením robotov riadiaca jednotka serva, ktorá je zodpovedná za riadenie servomotorov.
Regulátor je "mozgom" robotického ramena a umožňuje častiam robota pracovať spoločne.
Funguje ako počítač a umožňuje pripojenie robota aj k iným systémom. Ovládač robotického
ramena spúšťa sadu inštrukcií napísaných v kóde nazývanom program. Program je vložený
s programovacou jednotkou. Mnoho súčasných priemyselných robotických ramien používa
rozhranie, ktoré sa podobá operačnému systému Windows alebo je na ňom postavené.
Jeho úlohou je plánovať činnosti robotov na základe informácií uložených v pamäti
riadiaceho počítača a informácií získaných zo senzorov a rozhodovať o úlohách, ktoré sa
majú vykonať. Bloková schéma riadenia priemyselného robota je znázornená na obr.9.
Zahŕňa všetky funkcie riadenia polohy a ponúka možnosť súčasného ovládania periférnych
zariadení. Riadenie robotov predstavuje mikroprocesorový systém, ktorý pracuje v súlade s
metódou multitasking. Je možné spracovať niekoľko postupných kontrolných procesov
súčasne. Vstupné a výstupné úrovne riadenia sú prezentované buď ako priemyselné zbernice
alebo ako diskrétne vstupy a výstupy. Sériové rozhranie sa dá nakonfigurovať a môže sa tiež
použiť na pripojenie inteligentných zariadení, ako sú čítačky čiarových kódov, systémy na
spracovanie obrazu atď.
Riadiace systémy robotov sú postavené na báze PC s procesorom a sú vybavené jednotkou
CD ROM. Pevný disk sa používa ako externá pamäťová jednotka, na ktorej je uložený
operačný systém a modul v reálnom čase (na prácu v reálnom čase). Riadiaci systém môže
byť vybavený multifunkčnou kartou, ktorá tvorí rozhranie medzi programovacou jednotkou,
počítačom a zabezpečením.

Obr. 9 Bloková schéma riadenia priemyselného robota

Riadiaci systém zabezpečuje:
• Tvorbu, úpravu a ukladanie programov;
• Diagnostiku systému;
• Riadenie dráhy ;
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•
•

Ovládanie servo pohonov;
Komunikáciu s externými modulmi;

Metódy riadenia priemyselného robota:
Obmedzené riadenie sekvencie:operácie pick-and-place pomocou mechanických dorazov na
nastavenie pozícií
Prehrávanie s riadením point-to-point: zaznamenáva pracovný cyklus ako sekvenciu bodov,
ktorú následne prehrá ako sekvenciu počas priebehu programu
Prehrávanie s nepretržitým riadením cesty: väčšia kapacita pamäte a / alebo schopnosť
interpolácie na vykonávanie dráh
Inteligentné riadenie: prejavuje správanie, ktoré ho robí inteligentným, napr. reaguje na
vstupy senzora, prijíma rozhodnutia, komunikuje s ľuďmi. Väčšina robotov nie je umelo
inteligentných. Až donedávna mohli byť všetky priemyselné roboty naprogramované len na
vykonávanie opakujúcich sa sérií pohybov, ktoré, ako sme už diskutovali, nevyžadujú umelú
inteligenciu. Neinteligentné roboty však majú dosť obmedzenú funkčnosť.

6

PROGRAMOVATEĽNÁ JEDNOTKA

Ručné vstupné zariadenie/teach pendant/ spojené s riadiacim systémom, pomocou ktorého
je možné programovať alebo pohybovať s robotom. (ISO 8373). To umožňuje ľudskému
operátorovi stáť v najpriaznivejšej polohe na pozorovanie, riadenie a zaznamenávanie
požadovaných pohybov v pamäti robota, obr. 10.
Mapovanie a zaznamenávanie polohy a orientácie robota a / alebo manipulačného systému,
keď sa robot manuálne pohybuje v krokoch z počiatočného stavu pozdĺž cesty do konečného
cieľového stavu. Poloha a orientácia každého kritického bodu (kĺby, základňa robota atď.) sa
zaznamenáva a ukladá do databázy pre každú naučenú pozíciu, ktorú robot prechádza na
svojej ceste k svojmu konečnému cieľu. Robot môže zopakovať cestu sám po sledovaní cesty
uloženej v databáze.

Obr. 10 Teach pendant na programovanie robota Drives
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7

POHONY

Pohon zabezpečuje pohyb do určených pozícií. Priemyselné ramená robotov obvykle
používajú jeden z nasledujúcich typov pohonov: hydraulické, elektrické alebo
pneumatické. Hydraulické pohonné systémy dávajú robotu veľkú rýchlosť a silu. Elektrický
systém poskytuje robotovi nižšiu rýchlosť a silu. Pneumatické pohonné systémy sa používajú
pre menšie roboty, ktoré majú menej osí pohybu. Jednotky by sa mali pravidelne kontrolovať
na opotrebovanie a v prípade potreby vymeniť.
Pohon robota premieňa dodávanú energiu na kinetickú energiu použitú na pohyb
robota. Základné typy pohonných systémov zahŕňajú (1) elektrické, (2) pneumatické a (3)
hydraulické.
Systémy elektrického pohonu. Elektromechanické pohonné systémy majú najväčšie
zastupenie v súčasných priemyselných robotov. Tieto systémy sú servomotory, krokové
motory a impulzné motory. Tieto motory premieňajú elektrickú energiu na mechanickú
energiu, aby poháňali robota.
Pneumatické systémy pohonu. Pneumatické pohonné systémy sa nachádzajú v približne 30
percentách súčasných robotov. Tieto systémy používajú na pohon robotov stlačený
vzduch. Pretože strojárne majú vo svojich pracovných priestoroch spravidla vedenia
stlačeného vzduchu, pneumaticky poháňaný robot je veľmi populárny. Bohužiaľ, tento
systém neumožňuje ľahké ovládanie rýchlosti ani polohy - nevyhnutných zložiek pre
úspešného robota.
Hydraulické pohonné systémy. Hydraulický pohon prevádza sily z vysokotlakovej
hydraulickej kvapaliny na mechanické otáčanie hriadeľa alebo lineárny pohyb. Výkon
hydraulickej kvapaliny je nákladovo efektívnejší pri krátkom zdvihu, priamočiare polohovanie
vyžadujúce vysoké sily, kontrolované zrýchlenie a opakovaný pohyb. Žiadny iný systém
pohonov nezabezpečuje toľko energie do tak malého balíka; žiadny iný pohon nie je taký
bezpečný alebo odolný voči nepriaznivým prostrediam.

8

SENSORY

Senzory umožňujú priemyselnému robotickému ramenu získať spätnú väzbu o svojom
prostredí. Robotovi môžu dať obmedzené zrakové a zvukové informácie. Senzor
zhromažďuje informácie a posiela ich elektronicky do riadiaceho systému robota. Jedným z
použití týchto senzorov je zabrániť tomu, aby dva roboty, ktoré úzko spolupracujú, narazili
do seba. Senzory môžu tiež pomôcť koncovým efektorom nastavením odchýlok
dielcov. Senzory videnia umožňujú robotovi vybrať a umiestniť položky, ktoré potrebuje
a naopak ignorovať tie, ktoré nepotrebuje.
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Montážne roboty sú vybavené snímačom sily, obr.11. V procese montáže a vkladania robot
môže pomocou presného snímača sily presne namontovať a vložiť určité časti stroja.

Obr. 11 Senzor sily pre montážne činnosti

Systém Eye-in-Hand: Vizuálny systém robota tvorí kamera, ktorá je namontovaná na alebo
v blízkosti chápadla robota, Obr.12. Toto usporiadanie uľahčuje výpočet umiestnenia a
orientácie objektu a eliminuje problémy s mŕtvym bodom, ktoré sa vyskytujú pri použití
statickej hornej kamery.

Obr. 12 Robotický system videnia

Typická aplikácia Systém Eye-in-Hand je určená pre priemyselný robotický výber
náhodne umiestnených objektov z kontajnera - systém Bin Picking 3D. Je to systém
strojového videnia na rozpoznávanie objektov, po ktorom nasleduje plánovanie dráhy
robotov, ktoré umožňuje uchopiť objekt bez kolízií a taktiež ho cielene umiestniť obr. 13.

17/20

Multifunctional Innovative Learning Assisting Network for VET
in Advanced Manufacturing
Project No. 2018-1-PL01-KA202-050812

Obr. 13 Systém výberu súčiastok zo zásobníka

OTÁZKY
1. Priemyselný robot je definovaný ako:
• Stroj, ktorý dokáže robiť všetko
• Automatické zariadenie určené pre vykonávanie jednoduchých
a opakujúcich sa manipulačných cyklov s vysokým stupňom inteligencie
• Automaticky riadený, preprogramovateľný, viacúčelový manipulátor, ktorý
je programovateľný v troch a viac osiach, ktoré môžu byť na pevnom
mieste alebo mobilnom podvozku pre účely priemyselnej automatizácie
• Každé zariadenie schopné vykonať pohyb
2. Základná štruktúra priemyselného robota má:
a. Manipulátor
b. Žeriav
c. Programovacia jednotka
d. Anténa
e. Riadiaci systém
3. Robot má senzory pre:
• Nemá senzory, pracuje automaticky
• Len sledovanie pohybov ramien tzv. vnútorné senzory pre odmeriavanie
dráhy
• Snímanie osvetlenia pracoviska a v prípade nedostatočného osvetlenia
robot sa vypína
• Má vnútorné senzory pre odmeriavanie pohybov ramien a iných veličín
napr. teploty v prevodovej skrini a má taktiež vonkajšie snímače, ku ktorým
patria najmä vizuálne systémy
4. Systém Bin Picking znamená, že:
• Robot je vybavený zvukovým signálom
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•
•
•

Robot má systém na sledovanie nepresnosti pohybov
Robot je vybavený vizuálnym systémom pre rozpoznávanie objektov
s nasledovným plánovaním dráhy pre odobratie objektu
Robot nepotrebuje programovaciu jednotku tzv. Teach Pendant
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ÚVOD DO LEKCIE
Znalosť základných funkcií a parametrov robota je nevyhnutná pre správne pochopenie a
používanie robotiky. Každý výrobca charakterizuje svojho robota kinematikou, rozsahom
pohybu, rýchlosťou pohybu, užitočným zaťažením a presnosťou.

CIELE LEKCIE
Lekcia poskytuje prehľad základných funkcií, ich významu, na základe ktorých si budete môcť
vybrať toho pravého robota pre konkrétne aplikácie. Lekcia poskytuje prehľad základných
funkcií, na základe ktorých si budete môcť zvoliť toho pravého robota pre konkrétne
aplikácie. Cieľom je, aby ste získali vedomosti o základných charakteristikách robota, ich
význame a dôležitosti, na základe ktorých budete schopní optimalizovať ich výber a návrh
výrobného pracoviska.

GLOSÁR
Názov
valcový kĺb
stupeň voľnosti DOF
kinematika dopredu

inverzná kinematika

zaťažovacia sila a /
alebo krútiaci moment
maximálny priestor

póza

Tab. 0.1 Hlavné pojmy
Definícia
Spojenie medzi dvoma článkami, ktoré umožňuje jednomu prekladať a
otáčať voči druhej okolo osi spojenej s prekladom.
Jedna z premenných (maximálny počet šiestich) potrebných na definovanie
pohyb tela v priestore. Poznámka: Z dôvodu možnej zámeny s osami sa na
označenie pohybu robota odporúča nepoužívať výraz „stupeň voľnosti“.
Matematické určenie vzťahu medzi súradnicou systémy dvoch častí
mechanického spojenia, založené na spoločných hodnotách tohto spojenia
Poznámky: Pre manipulátora sa zvyčajne určuje vzťah medzi súradnicovým
systémom nástroja a základným súradnicovým systémom.
matematické stanovenie spoločných hodnôt mechanického spojenia, na
základe vzťahu súradnicových systémov dvoch častí tohto prepojenia.
Poznámky: Pre manipulátora sa na určenie hodnôt spoja zvyčajne používa
vzťah medzi súradnicovým systémom nástroja a základným súradnicovým
systémom.
Na mechanické rozhranie alebo mobilnú platformu, ktorú je možné vyvinúť
pozdĺž rôznych smerov pohybu za stanovených podmienok rýchlosti a
zrýchlenie. Poznámka: Zaťaženie je funkciou hmotnosti, momentu
zotrvačnosti a statických a dynamických síl podporovaných robotom
Priestor, ktorý je možné zamiesť pohyblivými časťami robota, ako je
definované výrobcom, plus priestor, ktorý je možné zamiesť koncovým
efektorom a obrobkom. Poznámka: U mobilných platforiem možno tento
objem považovať za celý objem, ktorý je teoreticky možné dosiahnuť
cestovaním
Kombinácia polohy a orientácie v priestore. Poznámka 1: Poloha pre
manipulátora sa zvyčajne týka polohy a orientácie koncového efektora
alebo mechanického rozhrania. Poznámka 2: Poloha pre mobilného robota
môže obsahovať množinu pozícií mobilnej platformy a ľubovoľného
manipulátora pripevneného k mobilnej platforme s ohľadom na svetový
súradnicový systém
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Názov
presnosť pólov
jednosmerná
hranolový spoj

pracovný priestor

Definícia
Predstavte rozdiel presnosti medzi veliteľskou pozíciou a strednou
hodnotou dosiahnutej pózy pri návšteve veliteľskej pózy z rovnakého
smeru.
Zostava kĺzneho kĺbu medzi dvoma článkami, ktorá umožňuje jednej
lineárnej osi pohyb relatívny k druhému rotačnému kĺbu zostava otočného
kĺbu spájajúca dva články, ktoré umožňujú jednému rotovať voči druhému
okolo pevnej osi
Priestor, ktorý môže byť zametený referenčným bodom zápästia) zväčšený
o rozsah rotácie alebo translácie každého kĺbu v zápästí. Poznámka:
Pracovný priestor je menší ako priestor, ktorý môžu zamiesť všetky
pohyblivé časti manipulátora
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1

FUNKCIA A PARAMETRE PRIEMYSELNÉHO ROBOTA
Medzi hlavné funkcie robota patria:

• manipulačná schopnosť, t. J. schopnosť uchopiť, preniesť, orientovať a umiestňovať
objekty vrátane technologických nástrojov;
• Univerzálnosť znamená, že robot neslúži iba na jeden účel, ale môže byť tiež použitý na iné
účely za rôznych podmienok a iteračných vzťahov aplikovaného prostredia po zmene
programu, koncového efektora alebo nástroja.
• Vnímanie, schopnosť vnímať pracovné a prevádzkové prostredie z vnútorných a vonkajších
senzorov používaných na riadenie funkcií cieľového programu;
• Autonómia, schopnosť vykonávať požadovanú postupnosť úloh individuálne, podľa
daného programu alebo v kombinácii s určitým stupňom rozhodovania súvisiaceho s
výberom postupu vykonávania úlohy.
• Integrita, softvérová a hardvérová schopnosť zamerať funkčné skupiny a hlavné
subsystémy (a riadiaci subsystém) na jednu kompaktnú jednotku robotickej pracovnej
stanice, ak je to možné.
Pri implementácii priemyselnej robotiky a automatizácie do výrobných procesov je potrebné
pochopiť proces manipulácie a vybrať vhodný typ robota. Účelom priemyselného robota je
opakovať znovu a znovu svojú činnosť „rýchlo a efektívne premiestňovaním efektorov, ktoré
sú vhodné pre konkrétnu úlohu, na miesto, kde sa má táto úloha vykonať“. Napríklad pri
operácii oblúkového zvárania sa vyžaduje zvárací horák (nástroj) pripevnený na zapästi
robota (manipulátor rýchlo a presne premiestniť do miesta zvárania od začiatku zváračských
prác až do polohy v cieli.
Pokiaľ ide o manipulačné práce, nástroj na uchytavanie predmetov, ktorý je pripevnený na
zapästi robota (manipulátor), má pokyny na presun na miesto, kam sa majú premiestniť
predmety, ktoré sa majú premiestniť, vyzdvihnúť a presunúť na určené miesto, kde ich
nástroj rýchlo a presne uvoľní.
Na tieto účely musia byť priemyselné roboty vybavené základnými schopnosťami ako je
rýchlosť - na rýchly pohyb - ako aj presnosť - na zastavenie v požadovanej presnej polohe a
na zabezpečenie toho, aby nekmitali, keď sú v pohybe.
Výrobcovia robotov špecifikujú štandardné vlastnosti robotov a ich parametre podľa obrázku
1: typ, model, stručné charakteristiky, obrázok robota a základné technické údaje.
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KR 20
Priemyselný robot KR 20 je navrhnutý pre ľahké zaťaženie a vyznačuje sa jeho
univerzálnosťou a flexibilitou pri aplikácii niekoľkých priemyselných odvetví, ktoré
ponúkajú požadovaný priestor, dosah, nosnosť, rýchlosť a spotrebu energie, vďaka svojej
optimálnej dostupnosti do malých priestorov. Určený pre maximálnu presnosť a krátke
doby cyklu. Poloha na podlahu.
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Obr. 1 Typ, model, stručná charakteristika

2

ZÁKLADNÉ PARAMETRE PRIEMYSELNÉHO ROBOTU

Základné parametre priemyselného robota sú:
2.1

Počet osí

Na dosiahnutie ktoréhokoľvek bodu v rovine sú potrebné dve osi; na dosiahnutie
akéhokoľvek bodu v priestore sú potrebné tri osi. Na úplné riadenie orientácie konca ramena
(t. j. zápästia) sú potrebné ďalšie tri osi (vykyv, natáčanie a vybočenie ).
Na dosiahnutie akejkoľvek polohy je potrebné mať najmenej tri stupne voľnosti. Podľa
obrázku 2 sú to translačné v smere X, Y, Z pravouhlého súradnicového systému.
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Obr. 2 Dosiahnutie zmeny polohy v priestore

Ako je znázornené na obr. 3, existujú ďalšie 3 stupne voľnosti rotačného pohybu v
nezávislých osiach, ktoré sú potrebné na dosiahnutie orientácie uchopeného predmetu
alebo koncového efektora.

Obr. 3 Dosiahnutie zmeny polohy a orientácie v priestore

Tieto pohyby sa aplikujú na zápästie robota, aby sa dosiahla väčšia flexibilita konca ramena.
Ich mená pochádzajú z letectva: vykyv, natáčanie a vybočenie. „Vykyv“ predstavuje rotáciu
okolo osi Z, pojem „natáčanie“ predstavuje rotáciu okolo osi X a výraz „vybočenie“ rotáciu
okolo osi Y.
2.2

Kinematika priemyselných robotov

Kinematika sa vo všeobecnosti zaoberá analytickou štúdiou geometrie pohybu
mechanizmu:
• vo vzťahu k pevnému referenčnému súradnicovému systému,
• bez ohľadu na sily alebo momenty, ktoré spôsobujú pohyb.
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Na riadenie a programovanie robota musíme mať vedomosti o jeho priestorovom
usporiadaní a o referenčných prostriedkoch k prostrediu.
Mechanika manipulátora môže byť predstavovaná ako kinematická reťaz tuhých telies
(článkov) spojených otáčavými alebo prizmatickými kĺbmi, obr. 4. Skutočné usporiadanie
tuhých prvkov a kĺbov v robote určuje možné pohyby robota. Výsledný pohyb sa získa
zložením elementárnych pohybov každého spojenia vzhľadom na predchádzajúci.

Obr. 4 Retačný a prizmatický kĺb

V robotickej manipulácii existujú dve kinematické úlohy, obr. 5:
Priama (aj dopredná) kinematika - uvedené sú spoločné vzťahy (rotácie, lineárne pohyby) pre
rameno robota. Úloha: Aká je orientácia a pozícia koncového efektora?
Inverzná kinematika - zadaná je požadovaná pozícia a orientácia koncového efektora. Úloha:
Aké sú spoločné rotácie a orientácie na dosiahnutie tohto cieľa?

Obr. 5 Vzťah medzi doprednou a inverznou kinematikou

Dopredný kinematický opis konfigurácie koncového efektora (poloha a orientácia (ako
funkcia súradníc kĺbu, obr. 6).
Inverzný kinematický opis uhlov kĺbov ako funkcie konfigurácie koncových efektorov, obr.7.
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Obr. 6

2.3

Dopredná kinematika

Obr. 7 Inverzná kinematika

Stupne voľnosti

Robotické ramená sú charakterizované stupňom voľnosti. Počet stupňov voľnosti robota je
definovaný ako počet nezávislých spoločných premenných potrebných na určenie
umiestnenia všetkých spojení robota v priestore. Zvyčajne je to rovnaké ako počet osí.
Sériové manipulačné systémy sú vo všeobecnosti navrhnuté tak, aby umiestnili koncový
efektor so šiestimi stupňami voľnosti, ktorý pozostáva z troch posuvov/x,y,z/ a troch
orientácií. Toto poskytuje priamy vzťah medzi polohami ovládača a konfiguráciou
manipulátora definovaného jeho doprednou a inverznou kinematikou.
2.4

Dosah robota

Dosah robota je vzdialenosť od stredu robota k úplnému vysunutiu robotického ramena. Ako
už názov napovedá, „dosah“ robota je mierou toho, ako ďaleko môže robotické rameno
dosiahnuť, keď je úplne natiahnuté. Inými slovami, definuje hranice pracovného priestoru
robota.
Dosah je určený rôznymi fyzikálnymi faktormi o robote, vrátane:
Dĺžka jeho ramien
Celková veľkosť robota.
Dosah ramien (ramena s nízkym rozsahom pohybu môžu mať nízky dosah, aj keď je robot
veľký).
2.5

Rýchlosť pohybov

Ako rýchlo dokáže robot umiestniť koniec ramena. Toto môže byť definované ako uhlová
alebo lineárna rýchlosť každej osi alebo ako zložená rýchlosť, t. j. rýchlosť konca ramena, keď
sa pohybujú všetky osi.
Je definovaná ako maximálna rýchlosť konca ramena robota. Uvádza sa v metroch za
sekundu alebo v radiánoch za sekundu (rad / s). Tieto údaje sa líšia v prípade priemyselných
robotov a líšia sa v závislosti od tvaru a veľkosti pracovného priestoru, ako aj od typu
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kinematiky robota (a jeho dynamických účinkov) alebo zaťaženia pôsobiaceho na koncový
efektor.
V prípade lineárnych spojov je rýchlosť pohybu koncového bodu rovnaká ako rýchlosť
motora (lineárny elektrický motor, pneumatický alebo hydraulický valec). Lineárna rýchlosť
ramena vyjadrená v [m / s] je nasledovná:
p .d
v = n.
[m/s]
[2]
60.1000.i
Kde
n - otáčky motora;
d - priemer pastorka;
i - Prevodový pomer.
V prípade otočných kĺbov je rýchlosť koncového bodu daná uhlovou rýchlosťou ramena ω
[rad / s], rýchlosťou motora ωm a rýchlosťou jeho prevodu i (prevodový pomer).
w=

wm
i

wm =

2.p .n
60

[rad/s]

[3]

[rad/s]

[4]

Kde:
n – otáčky motora.
Táto hodnota sa často označuje ako najbezpečnejšia možná rýchlosť. Niektoré priemyselné
roboty umožňujú dosiahnutie maximálnej (nominálnej, 100%) rýchlosti, je však potrebné
zohľadniť bezpečnosť prostredia. Typické rýchlosti sa pohybujú od 1 do 20 metrov za
sekundu alebo 300 stupňov za sekundu. Rýchlosť pohybu ramena robota z polohy P1 do P2
je znázornená na obr.8.

Obr. 8 Vývoj rýchlosti pohybu jedného ramena robota
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2.6

Zrýchlenie

Zrýchlenie je definované, ako rýchlo sa os môže zrýchliť. Pretože ide o obmedzujúci faktor,
nemusí byť robot schopný dosiahnuť svoju maximálnu rýchlosť určenú pre pohyby na krátku
vzdialenosť alebo zložitú cestu vyžadujúcu časté zmeny smeru.
2.7

Pracovný priestor

Pracovný priestor priemyselného robota môže byť definovaný ako súbor všetkých koncových
polôh konca ramien, t. j. príruby, ktoré je možné dosiahnuť v koncových polohách každej z
osí robota. Je určený objemom priestoru vzhľadom na maximálny dosah príruby robota
alebo efektora pripojeného k prírube robota (uchopovač, nástroj atď.).
V koncových polohách pracovného priestoru robota zvyčajne nie je možné mať žiadnu
orientáciu koncového efektora. Pre efektor je často ťažké dostať sa k manipulovanému
objektu, ktorý sa nachádza v takejto polohe pracovného priestoru.
Pracovný priestor je dôležitým parametrom pri plánovaní úlohy robota. Všetky jeho pohyby
musia zostať vo vnútri pracovného priestoru, viď obr. 9. Pri výbere správneho robota sa
považuje za jednu z najdôležitejších charakteristík.
Výber pracovného priestoru závisí od povahy pracovných operácií, z ktorých je odvodená
použitá kinematická štruktúra robota. Pre štruktúry so sériovou kinematikou je typické, že
vykonávajú pohyb nezávisle od seba. Výsledný pohyb sa skladá z určitej postupnosti pohybov
vykonávaných týmito kinematickými pármi.
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Obr. 9 Pracovný priestor robota

2.8

Nosnosť robota

Nosnosť (efektívne zaťaženie) je definovaná ako maximálna hmotnosť manipulovaného
objektu, ktorú nesie koncový člen robota, pričom je stále možné zaručiť dynamické
parametre katalógu a presnosť pohybu. Kritická situácia nastane, keď sú ramená robota
úplne vyložené. Nosnosť robotov je väčšinou v rozsahu 0,5 kg až 2 000 kg; je možné, že za
určitých podmienok prekročí maximálnu kapacitu priemyselného robota a robot bude stále
schopný správne fungovať.
Za predpokladu, že zrýchlenie robota dramaticky vzrastie, jeho efektívne zaťaženie sa zníži.
Je ovplyvnená kinematikou robota, pohonom a schopnosťou efektora robota pevne uchopiť
manipulovaný objekt; Majte na pamäti, že hmotnosť samotného koncového efektora je
zahrnutá v celkovom užitočnom zaťažení. Nosnosť sa posudzuje z hľadiska statických a
dynamických účinkov.
Statické efekty
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• Deformácie spôsobené ramenom robota a jeho ďalšími podpornými časťami pôsobením
gravitácie.
• Mechanizmy ozubenia, ozubené hrebene a kolesá spôsobujú vôle, čo spôsobuje chyby pri
polohovaní.
• Tepelné efekty (spôsobené napr. Činnosťou robota) vedú k zmenám rozmerov ramena
robota.
Dynamické efekty
• Hlavné účinky sú účinky zrýchlenia. Inerciálne sily vedú k deformáciám v štruktúre
jednotlivých častí robota. Toto sa zvyčajne robí pri vysokých rýchlostiach. Tento efekt by sa
mal pri navrhovaní robota dôkladne preskúmať.
Záruka dynamických parametrov pri vysokých zaťaženiach sa týka rozmerov pohonu (výkon
motora, medzné momenty prevodových mechanizmov atď.), Zatiaľ čo záruka presnosti sa
týka tuhosti konštrukcie.
2.9

Uchopovacia sila

Uchopovacia sila je veľkosť sily, ktorou koncový efektor pôsobí na predmet, ktorý drží pri
pohybe robota. Uchopovacia sila nie je rovnaká ako užitočné zaťaženie. Pomysli na
priľnavosť tenisového hráča alebo horolezca. Aj keď osoba môže pomocou svojej ruky
zdvíhať maximálnu hmotnosť (užitočné zaťaženie), jej priľnavosť tiež hrá dôležitú úlohu pri
úspechu vo vybranej činnosti. Nielenže musíte brať ohľad na užitočné zaťaženie alebo silu
koncového efektora; musíte tiež zvážiť, ako pevne musí koncový efektor držať objekty.
2.10 Presnosť
Priemyselný robot má veľa metrológií alebo merateľných charakteristík, ktoré budú mať
priamy vplyv na efektívnosť robota počas vykonávania jeho úloh. Hlavnými merateľnými
vlastnosťami sú opakovateľnosť a presnosť.
Presnosť
- do akej miery môže robot dosiahnuť stanovenú pozíciu. Keď sa zmeria absolútna poloha
robota a porovná sa s príkazom, chyba je mierou presnosti. Presnosť sa môže líšiť v závislosti
od rýchlosti a polohy v pracovnej obálke a podľa užitočného zaťaženia.
2.11 Opakovateľnosť
Je definovaná - ako presne sa robot vráti do naprogramovanej polohy. To nie je to isté ako
presnosť. Môže sa stať, že keď sa dozviete, že ide do určitej polohy X-Y-Z, dostane sa len do 1
mm od tejto polohy. To by bola jeho presnosť, ktorá sa môže zlepšiť kalibráciou. Ak sa však
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táto pozícia naučí do pamäte kontroléra a zakaždým, keď sa tam pošle, vráti sa do 0,1 mm od
naučenej polohy, potom bude opakovateľnosť do 0,1 mm.
Vzťah medzi presnosťou a opakovateľnosťou, Obr.10.

Obr. 10 Vzťah medzi presnosťou a opakovateľnosťou robota

2.12 Kritériá presnosti a zdroje chýb priemyselného robota
Presnosť a opakovateľnosť sú rôzne parametre. Opakovateľnosť je zvyčajne najdôležitejším
kritériom pre robota a je podobná koncepcii „presnosti“ pri meraní. ISO 9283 stanovuje
metódu, pomocou ktorej je možné merať presnosť a opakovateľnosť. Zvyčajne je robot
poslaný na naučenú pozíciu viackrát a chyba sa meria pri každom návrate do polohy po
návšteve 4 ďalších pozícií. Opakovateľnosť sa potom kvantifikuje pomocou štandardnej
odchýlky týchto vzoriek vo všetkých troch rozmeroch. Typický robot môže, samozrejme,
urobiť pozičné chyby, ktoré presahujú toto, čo by mohlo byť problémom pre tento proces.
Okrem toho sa opakovateľnosť líši v rôznych častiach pracovného obalu a mení sa tiež s
rýchlosťou a užitočným zaťažením. ISO 9283 špecifikuje, že presnosť a opakovateľnosť by sa
mala merať pri maximálnej rýchlosti a maximálnom užitočnom zaťažení. To však vedie k
pesimistickým hodnotám, zatiaľ čo robot môže byť pri ľahkých zaťaženiach a rýchlostiach
omnoho presnejší a opakovateľnejší. Opakovateľnosť v priemyselnom procese podlieha aj
presnosti koncového efektora, napríklad chápadla, a dokonca aj konštrukcii „prstov“, ktoré
zodpovedajú chápadlu k uchopenému predmetu.
Geometricky môže byť presnosť polohy robota pre danú polohu definovaná ako vzdialenosť
medzi požadovanou polohou a polohou ťažiska (ťažiskom je stredná poloha všetkých bodov
vo všetkých smeroch súradníc), ktorá sa skutočne dosiahne po opakovaní pohybou
koncového efektora smerom do pôvodnej požadovanej polohy.
Matematicky je absolútna presnosť kompiláciou zložených chýb pre každú z karteziánskych
pozičných chýb x, y, z. Nakoniec je možné presnosť polohy robota pre konkrétny pracovný
priestor opísať ako najväčšiu chybu v zložení, ktorá je k dispozícii pre niekoľko pozícií
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rovnomerne rozložených vo vopred určenom pracovnom priestore alebo referenčnom
rámci.
Opakovateľnosť sa dá definovať ako miera zhody medzi niekoľkými pozíciami dosiahnutými
koncovým efektorom robota pre tú istú kontrolovanú polohu, ktorá sa niekoľkokrát opakuje
za rovnakých podmienok. Geometricky možno opakovateľnosť polohy definovať ako
polomer najmenšej gule, ktorá zahŕňa všetky polohy dosiahnuté pre tú istú požadovanú
polohu. Viac podrobností o výpočte presnosti a opakovateľnosti sú čitatelia, ktorí prejavia
záujem, odkázané na ISO: Medzinárodná organizácia pre normalizáciu: Manipulácia s
priemyselnými robotmi - výkonnostné kritériá a súvisiace skúšobné metódy, NF EN ISO9283.
Konečná presnosť robotického systému závisí od jeho mechanických nepresností, algoritmov
riadenia počítača a rozlíšenia systému. Mechanické nepresnosti sú spôsobené hlavne vôľou
kĺbov manipulátorov a ohýbaním spojov. Vôľa existuje v prevodových mechanizmoch, vo
vodiacich skrutkách a v ovládačoch hydraulických pohonov. Minimalizácia ohybov spoja je
hlavnou požiadavkou na konštrukciu spoja, pretože akékoľvek vychýlenie spoja v dôsledku
zaťaženia na konci robota spôsobuje chyby v polohe. Vyššia tuhosť spojov by sa však nemala
dosiahnuť podstatným zvýšením ich hmotnosti. Väčšia hmotnosť spôsobuje zvýšenie časovej
odozvy ramena. Algoritmy riadenia môžu spôsobiť chyby polohy kvôli chybám zaokrúhlenia v
počítači.
Presnosť je ovplyvnená aj vonkajšími faktormi. Pretože moment krútiaceho momentu sa
stáva stále dôležitejším v bode zápästia pri úplne rozšírenej konfigurácii, presnosť klesá v
pracovnom objeme, od bližšej polohy ramena k jeho základni, až do pozícií mimo rozsahu
pracovného objemu.
Väčšina výrobcov robotov poskytuje skôr numerickú hodnotu pre opakovateľnosť ako
presnosť svojich robotov. Dôvod je ten, že presnosť závisí od konkrétneho zaťaženia, ktoré
nesie chapadlo. Ťažšia váha spôsobuje väčšie vychýlenie spojení robota a väčšie zaťaženie
kĺbov, čo zhoršuje presnosť, zatiaľ čo hodnota opakovateľnosti je však takmer nezávislá od
zaťaženia chápadla.

OTÁZKY
1. Medzi základné funkcie robota patria:
a. Len manipulačná schopnosť s jedným objektom
b. Manipulačná schopnosť obsluhy výrobných strojov a triedenia objektov
c. Robot má viac funkcií, ku ktorým patria: univerzálnosť, vnímanie, autonómia,
integrita
d. Robot má viac funkcií, ku ktorým patria: univerzálnosť, manipulačná
schopnosť, vnímanie, autonómia, integrita
2. Aby sa dosiahol určitý bod v priestore a potrebná orientácia v tomto bode je treba:
a. 1°voľnosti pre dosiahnutie určitého bodu v priestore a 3°rotácie pre orientáciu
b. 2°voľnosti lineárneho pohybu pre dosiahnutie určitého bodu v priestore
a 2°voľnosti rotácie pre orientáciu
c. Postačia iba 3°voľnosti lineárnych pohybov pre dosiahnutie určitého bodu
v priestore a len 3°voľnosti rotácie pre orientáciu
d. 0°voľnosti pre lineárne pohyby a 3°voľnosti pre rotáciu
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3. Robot môže manipulovať s objektom o určitej maximálnej hmotnosti v rozsahu
minimálneho a maximálneho dosahu svojho koncového bodu (efektora). Tento rozsah:
a. Pohybov sa nazýva maximálna nosnosť robota, ktorá sa nesmie prekročiť
b. Pohybov sa nazýva pracovný priestor robota, v ktorom robot môže vykonávať
manipulačnú činnosť s podpísanou maximálnou hmotnosťou objektu
c. Pohybov je zakázaný, ak hmotnosť objektu, s ktorým robot má manipulovať je
menší ako dovolená maximálna hmotnosť
d. Robot nemá obmedzenú nosnosť
4. Pri výbere robota pre určitú aplikáciu sú rozhodujúce nasledujúce (vyberte jedného
alebo viacerých):
a. Maximálna nosnosť
b. Presnosť
c. Pracovný priestoro robota
d. Farba robota

LITERATÚRA
[1] K. Smock: 10 Robot Terms You Need to Know, 2017 https://blog.robotiq.com/10robot-terms-you-need-to-know
[2] KUKA KR: https://www.kuka.com/-/media/kukadownloads/imported/6b77eecacfe542d3b736af377562ecaa/0000262123_en.pdf?re
v=12a9b619a44249bdb82d9fb6672e3f71&hash=A206F7227E93A2E7345358837AFB1
153
[3] Dvance Robot Design: https://www.advancedrobotdesign.com/blog/six-degreesfreedom N/A
[4] A. Joubair: What are Accuracy and Repeatability in Industrial Robots?, 2016
https://blog.robotiq.com/bid/72766/What-are-Accuracy-and-Repeatability-inIndustrial-Robots
[5] Universal Robots - High Repeatability: https://youtu.be/9orN_aUDY7w
[6] Robotiq: https://blog.robotiq.com/10-robot-terms-you-need-to-know
[7] M. Bélanger-Barrette: What is a Force Limited Robot?
https://blog.robotiq.com/what-is-a-force-limited-robot
[8] Measuring the position repeatability of an industrial
robot
https://www.youtube.com/watch?v=hYueiQNrM_M
[9] Robot arm repeating within 5 micrometers!
https://www.youtube.com/watch?v=Aagm-z4nvRo
[10] R. M U R P H Y: INTRODUCTION TO AI ROBOTICS, MIT Press, 2012
[11] A. Thakur: Robotics Terminology, IIT Patna, 2017
19/20

Multifunctional Innovative Learning Assisting Network for VET
in Advanced Manufacturing
Project No. 2018-1-PL01-KA202-050812

OTÁZKY- SPRÁVNE ODPOVEDE
Otázky

Odpovede

1

d

2

c

3

b

4

a, b, c

20/20

Multifunctional Innovative Learning Assisting
Network for VET in Advanced Manufacturing
2018-1-PL01-KA202-050812

LEKCIA Č. 2.2.2: DRUHY PRIEMYSELNÝCH ROBOTOV
MODUL Č. 2.2: PRIEMYSELNÁ ROBOTIKA V POKROČILEJ
VÝROBE
BLOK Č. 2:

AUTOMATIZÁCIA A ROBOTIKA V
POKROČILEJ VÝROBE

Document Ref.:

O3 – Obsah lekcie

Document Version:

Final

Date:

01.07.2021

Distribution:

Partneri konzorcia projektu MILAN

Projekt financovaný Európskou úniou v rámci
programu ERASMUS + Strategické partnerstvá

Multifunctional Innovative Learning Assisting Network for VET
in Advanced Manufacturing
Project No. 2018-1-PL01-KA202-050812

OBSAH
OBSAH ....................................................................................................................................... 3
ZOZNAM OBRÁZKOV ................................................................................................................. 4
ZOZNAM TABULIEK .................................................................................................................... 4
ÚVOD DO LEKCIE ....................................................................................................................... 5
CIELE LEKCIE .............................................................................................................................. 5
GLOSSÁR .................................................................................................................................... 5
1 ANATÓMIA ROBOTOV ........................................................................................................ 6
2 TYPY KĹBOV ........................................................................................................................ 6
3 TYPY A CHARAKTERISTIKY PRIEMYSELNÝCH ROBOTOV...................................................... 7
4 KARTÉZSKE ROBOTY ......................................................................................................... 10
5 CYLINDRICKÝ ROBOT ........................................................................................................ 12
6 POLÁRNY ROBOT .............................................................................................................. 13
7 ARTIKULÁRNY /KLBOVÝ/ ROBOT ...................................................................................... 14
8 ROBOT SCARA ................................................................................................................... 16
9 ROBOTY S PARALELNÝM USPORIADANÍM KĹBOV - DELTA ROBOT .................................. 17
10 KINEMATICKÁ ŠTRUKTURA DVOJRAMENNÉHO ROBOTA ................................................. 18
OTÁZKY .................................................................................................................................... 19
LITERATÚRA ............................................................................................................................. 20
OTÁZKY – SPRÁVNE ODPOVEDE .............................................................................................. 22

3/22

Multifunctional Innovative Learning Assisting Network for VET
in Advanced Manufacturing
Project No. 2018-1-PL01-KA202-050812

ZOZNAM OBRÁZKOV
Obr. 1 Anatómia robota ............................................................................................................ 6
Obr. 2 Mechanické kĺby pre roboty ........................................................................................... 7
Obr. 3 Dva typy priemyselných robotov .................................................................................... 8
Obr. 4 Prehľad priemyselných robotov na základe ich kinematických štruktúr ...................... 10
Obr. 5 Kartézsky robot ............................................................................................................. 11
Obr. 6 Cylindrický súradnicový robot ...................................................................................... 12
Obr. 7 Polárny robot ................................................................................................................ 14
Obr. 8 Artikulárny robot .......................................................................................................... 15
Obr. 9 SCARA robot ................................................................................................................. 16
Obr. 10 Delta robot ................................................................................................................. 18
Obr. 11 Dvojramenný robot .................................................................................................... 19

ZOZNAM TABULIEK
Table 0.1 Hlavné pojmy ............................................................................................................. 5

4/22

Multifunctional Innovative Learning Assisting Network for VET
in Advanced Manufacturing
Project No. 2018-1-PL01-KA202-050812

ÚVOD DO LEKCIE
Pri implementácii priemyselnej robotiky pre automatizáciu výroby je potrebné pochopiť a
vybrať vhodný typ robota pre ich prevádzku. Nespočetné množstvo výrobcov používa
priemyselné roboty na automatizáciu úloh, zvýšenie bezpečnosti pracovníkov a zvýšenie
celkovej produkcie pri súčasnom znížení odpadu a prevádzkových nákladov. S rastúcim
počtom priemyselných robotov vo výrobných prostrediach sa zvyšuje dopyt po mnohých
rôznych typoch priemyselných robotov, ktoré vyhovujú konkrétnym aplikáciám a odvetviam.
V tejto lekcii preskúmame, aké typy priemyselných robotov sú dostupné na trhu, ako fungujú
a pre aké aplikácie alebo odvetvia sa zvyčajne používajú.

CIELE LEKCIE
Cieľom lekcie je oboznámiť Vás s typmi robotov a s oblasťami ich využitia vo výrobných
procesoch. Dozviete sa aký je robot so sériovou kinematikou a aké druhy týchto robotov
existuje podľa používania translančných alebo rotačných pohybov a aký je robot s paralelnou
kinematikou.

GLOSSÁR
Name
kĺbový robot
smer osi
kartézsky robot
kolaboratívny robot
cylindrický robot
paralelný robot /
paralelný odkazový
robot
polárny robot / sférický
robot
Robot SCARA

Table 0.1 Hlavné pojmy
Definition
Robot, ktorého rameno má tri alebo viac otočných kĺbov
Používa sa na určenie pohybu robota v lineárnom alebo rotačnom režime
Poznámka: „Axis“ sa tiež používa ako „mechanický kĺb robota“
Robot, ktorého rameno má tri prizmatické kĺby, ktorých osi sú zhodné s
karteziánskym súradnicovým systémom. Príklad: portálový robot
Robot navrhnutý pre priamu interakciu s človekom
Robot, ktorého rameno má najmenej jeden rotačný kĺb a najmenej jeden
hranolový kĺb a ktorého osi tvoria valcový súradnicový systém
Robot, ktorého ramená majú články, ktoré tvoria štruktúry uzavretej slučky.
Príklad: Stewartova platforma.
Robot, ktorého rameno má dva otočné kĺby a jeden hranolový kĺb a ktorých
osi tvoria polárny súradnicový systém
Robot, ktorý má dva paralelné rotačné kĺby na zaistenie zhody vo vybranej
rovine
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1

ANATÓMIA ROBOTOV

Manipulátor priemyselného robota pozostáva zo série kĺbov a spojovacích ramien , obr. 1.
Anatómia robota sa zaoberá štúdiom rôznych kĺbov a ramien a ďalších aspektov fyzickej
konštrukcie manipulátora. Robotický kĺb poskytuje relatívny pohyb medzi dvoma článkami
robota. Každý kĺb alebo os poskytuje určitý stupeň voľnosti pohybu. Vo väčšine prípadov je
ku každému kĺbu priradený iba jeden stupeň voľnosti.

Obr. 1 Anatómia robota

Ramena sú pevné časti umožňujúce vzájomný pohyb medzi klbami.

2

TYPY KĹBOV

Je zrejmé, že na dosiahnutie rôznych stupňov voľnosti sú potrebné rôzne robotické kĺby.
Kíby v robote sú obvykle obmedzené na 1 stupeň voľnosti, aby sa zjednodušila mechanika a
ovládanie manipulátora. V robotoch sa bežne vyskytujú dva typy kĺbov, obr.2 ,:
• otočné kĺby a
• prizmatické kĺby.
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Obr. 2 Mechanické kĺby pre roboty

3

TYPY A CHARAKTERISTIKY PRIEMYSELNÝCH ROBOTOV

Priemyselné roboty sú klasifikované podľa svojich kinematických štruktúr. Kinematika sa
vzťahuje na priestorové usporiadanie osí pohybu podľa ich poradia a štruktúry vo vzťahu k
sebe navzájom. Kinematika priemyselných robotov môže mať niekoľko prizmatických alebo
rotačných kĺbov alebo ich kombináciu.
Roboty sú zhruba rozdelené do dvoch typov podľa usporiadania kĺbov a ich prepojení: 1)
sériový typ a 2) paralelný typ , obr.3.
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Obr. 3 Dva typy priemyselných robotov

Priemyselné roboty sa používajú nielen v automobilovom priemysle, ale aj v mnohých ďalších
oblastiach, ako je napríklad elektrotechnický a elektronický priemysel a potravinársky
priemysel. Používajú sa pre širokú škálu účelov, vrátane zvárania, striekania, montáže,
manipulácie s materiálom a paletizácie, a aby sa prispôsobili každej operácii. Pre tieto aplikácie
sa používajú rôzne typy robotov. Existujú rôzne spôsoby, ako kategorizovať priemyselné
roboty, napríklad podľa prevádzky, odvetvia alebo veľkosti. Tu sa však zameriame na typ kĺbu
a mechanickú štruktúru robota.
Na základe mechanickej konfigurácie to znamená, že v závislosti od umiestnenia niekoľkých
kĺbov sa priemyselné roboty dajú rozdeliť do šiestich hlavných typov, a to: kĺbové roboty,
karteziánske roboty, roboty SCARA, polárne a valcové roboty, roboty delta, obr. 4.
Existuje však niekoľko ďalších typov konfigurácií robotov. Každý z týchto typov ponúka inú
konfiguráciu kinematického reťazca.

Princíp

Schéma kinematickej
štruktúry

TTT robot
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RTT robot

RRT robot

RRR robot

SCARA robot
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Robot s paralelnou
kinematickou štruktúrou

Robot s dvoma rukami

Obr. 4 Prehľad priemyselných robotov na základe ich kinematických štruktúr

4

KARTÉZSKE ROBOTY

Kartézske roboty sa nazývajú aj priamočiare alebo portálové roboty a majú kvadratickú
konfiguráciu. Tieto typy priemyselných robotov majú tri prizmatické kĺby / TTT /, ktoré
poskytujú lineárny pohyb posunutím po svojich troch kolmých osiach (X, Y a Z), obr. 5.
Kartézske roboty sa používajú vo väčšine priemyselných aplikácií, pretože ponúkajú flexibilitu
vo svojej konfigurácii, vďaka čomu sú vhodné pre konkrétne potreby aplikácií. Portálové
robotické systémy poskytujú výhodu veľkých pracovných plôch a lepšiu presnosť polohovania.
Hlavnými výhodami pohonov s lineárnym pohybom sú prispôsobená dĺžka （maximálna dĺžka
do 6000 mm. Portálové roboty sa ľahšie programujú, pokiaľ ide o pohyb, pretože pracujú s
lineárnym súradnicovým systémom XYZ. Ďalšou výhodou je to, že sú menej obmedzené
obmedzeniami podlahovej plochy.
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Obr. 5 Kartézsky robot

Výhody
• Poskytuje vysokú presnosť polohy
• Jednoduchá obsluha
• Vysoko prispôsobiteľné
• Zvláda ťažké bremená
• Nižšie náklady
• Pevná štruktúra
• Jednoduché programovanie off-line
Nevýhody
• Vyžaduje veľkú prevádzkový a inštalačný priestor
• Vyžaduje veľkú podlahovú plochu pre veľký pracovný priestor
• Obmedzenie súčasných pohybov
Aplikácie
Kartézky robot je užitočný pre stolné montážne aplikácie a ako portálové roboty na prepravu
materiálu a nákladu. Kartézske roboty sú obľúbenou voľbou, pretože sú veľmi flexibilné vo
svojich konfiguráciách, čo používateľom umožňuje prispôsobiť rýchlosť, presnosť, dĺžku a
veľkosť zdvihu robota. Kartézske roboty sú jedným z bežne používaných typov robotov pre
priemyselné aplikácie a často sa používajú pre CNC stroje a 3D tlač. Aj keď nie sú schopné
vykonávať zložité pohyby, ich úroveň presnosti je vysoká a dá sa ľahko ovládať, čo ich robí
vhodnými na použitie v oblastiach polovodičov, zdravotnej starostlivosti alebo na úlohy
manipulácie s chemikáliami, ako aj pre montáž malých častí alebo montáž elektronických
obvodov. ,
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Typické aplikácie sú:
• Operácie vyberania a umiestňovania
• Nakladanie a vykladanie
• Manipulácia s materiálom
• Montáž a submontáž
• Manipulácia s jadrovým materiálom
• Lepiace aplikácie

5

CYLINDRICKÝ ROBOT

Tento robot sa skladá zo základne a stĺpu, ale stĺp sa môže otáčať. Nesie tiež výsuvné rameno,
ktoré sa môže pohybovať hore a dole po stĺpci, aby sa poskytla väčšia voľnosť pohybu, obr. 6.
Valcový súradnicový robot je určený na manipuláciu pre obsluhu strojov a montáž.
Zatiaľ čo ich pôsobnosť je široká, nie sú veľmi vhodné na zložité úlohy, ktoré si vyžadujú pohyb
po kruhových dráhach. Rameno cylindrických robotov sa otáča vertikálne a vysúva sa a zasúva
sa z otočnej osi.
Kompaktná konštrukcia konca ramena umožňuje, že robot môže dosiahnuť body pracovného
priestoru bez straty rýchlosti a opakovateľnosti.
Valcový súradnicový robot: Robot s viac ako 50-ročnou históriou.

Obr. 6 Cylindrický súradnicový robot

Výhody
• Jednoduchá obsluha a inštalácia
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• Môže sa dostať všade okolo seba
• Vyžaduje menšie podlahové miesto
• Môže niesť veľké užitočné zaťaženie
Nevýhody
• Nedajú sa dosiahnuť manipulačné body okolo prekážok
• Nízka presnosť v smere rotačného pohybu
• Neuplatňujú sa v nových dizajnoch

Aplikácia
Valcové roboty sa často používajú v úzkych pracovných priestoroch na jednoduchú montáž,
obsluhu obrábacich strojov alebo nanášanie náterov vďaka svojej kompaktnej konštrukcii.
Používajú sa väčšinou v jednoduchých aplikáciách, kde sa materiály zhromažďujú, otáčajú a
ukladajú.
• Preprava LCD panelov
• Montážne aplikácie
• Aplikácia náterov
• Tlakové liatie
• Zlievarenské a kovacie aplikácie
• Nakladanie a vykladanie stroja

6

POLÁRNY ROBOT

Polárne roboty alebo sférické roboty majú rameno s dvoma rotačnými kĺbmi a jedným
lineárnym kĺbom/RRT/spojeným so základňou s otočným kĺbom, obr. 7. Osy robota
spolupracujú na vytvorení guľového pracovného priestoru prac. Polárne roboty sú považované
za jeden z prvých typov priemyselných robotov, ktoré sa kedy vyvinuli.
Valcové a polárne roboty pozostávajú zo štruktúr, ktoré sa prvýkrát použili pre priemyselné
roboty v prvých rokoch.
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Obr. 7 Polárny robot

Výhody
• Môže dosiahnuť manipulačne body všade okolo seba
• Dlhý horizontálny dosah
• Môže siahať nad alebo pod prekážky
• Veľký objem pracovného priestoru
• Vyžaduje menšie podlahové miesto
Nevýhody
• Nemožno siahať nad seba
• Krátky vertikálny dosah
• Nízka presnosť a opakovateľnosť v smere rotačného pohybu
• Vyžaduje sofistikovaný riadiaci systém
Aplikácia
Polárne roboty sa bežne používajú na tlakové liatie, vstrekovanie plastov, zváranie a
manipuláciu s materiálom. Používajú sa najmä pri bodovom zváraní.
• Tlakové liatie
• Manipulácia so sklom
• Stohovanie a vykladanie
• Vstrekovanie plastov
• Kovanie
• Zváranie
• Manipulácia s materiálom

7

ARTIKULÁRNY /KLBOVÝ/ ROBOT

Robot s kĺbovým ramenom pripomína ľudskú ruku. Zvyčajne stojí na základni, na ktorej sa
môže otáčať, zatiaľ čo môže sa kĺbovo viazať na „ramenný“ kĺb, ktorý je tesne nad základňou,
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Obr. 8. Robot sa môže tiež otáčať okolo kĺbov „lakťov“ a „zápästia“. Robot s kĺbovým ramenom
je najobľúbenejším typom robotov. Kĺbový robot má vysoko flexibilný pohyb.
Toto je dnes najbežnejší typ priemyselných robotov. Vyznačuje sa vysokým stupňom voľnosti,
ale súčasne je riadenie robota dosť komplikované.
Samotné rameno môže mať od dvoch rotačných kĺbov až po desať rotačných kĺbov, ktoré
pôsobia ako osi, pričom každý ďalší kĺb alebo os umožňuje väčší stupeň pohybu. Väčšina
kĺbových robotov využíva štyri alebo šesť osí.
Kĺbový robot sa nazýva aj antromorfný robot.

Obr. 8 Artikulárny robot

Výhody
• Vysoká rýchlosť
• Veľký pracovný priestor pri malej podlahovej ploche
• Dva alebo štyri spôsoby, ako dosiahnuť bod
Nevýhody
• Vyžaduje zložitejší riadiaci systém
• Zložité programovanie
• Komplikovaná kinematika
Aplikácie
Typickými aplikáciami pre kĺbové roboty sú montáž, oblúkové zváranie, manipulácia s
materiálom, obsluha strojov a balenie.
• Balenie potravín
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• Oblúkové zváranie
• Bodové zváranie
• Manipulácia s materiálom
• Obsluha strojov
• Automobilová montáž
• Výroba oceľových mostov
• Rezanie ocele
• Manipulácia so sklom
• Zlievarenské a kovacie aplikácie

8

ROBOT SCARA

Jedná sa o robota s pohybmi zakladných ramien v horizontálnej rovine. Koncový efektor je
pripevnený k ramenu,ktorý sa môže pohybovať iba horizontálne a rotovať, obr.9.
Tieto roboty pracujú tak, že pohybujú pažou vysokou rýchlosťou do bodu na rovnom povrchu
a potom zdvihnú a spustia efektor, čím sa stanú užitočnými pre operácie na vodorovných
povrchoch.
Roboty SCARA vynikajú bočnými pohybmi a zvyčajne sa pohybujú rýchlejšie a majú
jednoduchšiu integráciu ako karteziánske roboty.
Existujú dva typy konfigurácie robota SCARA: buď prvé dva kĺby sa otáčajú a tretí kĺb ma
prizmatický pohyb, alebo prvý kĺb má prizmatický pohyb a otáča sa druhý a tretí kĺb.
Roboty SCARA majú pracovnú obálku v tvare medzikruhu.

Obr. 9 SCARA robot

Výhody
• Vysoká rýchlosť
• Výšková os je pevná
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• Vynikajúca opakovateľnosť
• Veľký pracovný priestor
• Dva spôsoby dosiahnutia bodu
Nevýhody
• Vyžaduje zložitejší riadiaci systém
• Obmedzené na rovinné povrchy
• Ťažko programovateľné off-line
Aplikácie
Roboty SCARA sa zvyčajne používajú na montáž a paletizáciu, ako aj na biomedicínske
aplikácie.
• Montážne aplikácie
• Manipulácia s polovodičovými doštičkami
• Biomedicínske aplikácie
• Balenie
• Paletizácia

9

ROBOTY S PARALELNÝM USPORIADANÍM KĹBOV - DELTA ROBOT

Zatiaľ čo vyššie uvedené roboty majú sériové kĺbové spojenie, robot s paralelnými kĺbmi má
paralelné kĺbové spoje, obr.10.
Robot s paralelným spojením: Keď je kľúčom rýchlosť.
Vo všeobecnosti majú tieto roboty tri ramená na riadenie polohy efektora. Pracovný rozsah
je pomerne obmedzený, ale pretože každý kĺb má priamu kontrolu nad efektorom, jeho
schopnosť je dosiahnuť vysokorýchlostnú prevádzku.
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.
Obr. 10 Delta robot

Výhody
• Veľmi vysoká rýchlosť
• Vysoká prevádzková presnosť
Nevýhody
• Komplikovaná prevádzka
• Vyžaduje zložitý riadiaci systém
Aplikácie
Tieto roboty sa všeobecne používajú na aplikácie rýchleho vyzdvihnutia a umiestnenia
alebo prenosu produktu. Zvyčajne sa používajú v situáciách, ako je triedenie a výber
potravinárskych výrobkov bežiacich po dopravných pásoch.
• Potravinársky priemysel
• Farmaceutický priemysel
• Elektronický priemysel
• Letové simulátory
• Automobilové simulátory
• Zarovnanie optických vlákien
10 KINEMATICKÁ ŠTRUKTURA DVOJRAMENNÉHO ROBOTA
Dvojramenné priemyselné roboty majú najčastejšie 15 stupňov voľnosti pohybu, pričom každé
rameno má 7 stupňov voľnosti a navyše pridáva rotáciu okolo vertikálnej osi základne robota,
obr.11. Jeho parametre predurčujú robota na inštaláciu alebo manipuláciu s aplikáciami s
vysokým stupňom manipulácie, ako je to v prípade ľudí.
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Obr. 11 Dvojramenný robot

Hľadáte spoľahlivý spôsob, ako zvýšiť flexibilitu a zvýšiť produkciu? Zvážte robotický systém s
dvoma ramenami namiesto jedného. Duálne robotické systémy ponúkajú množstvo výhod:
• Flexibilné príslušenstvo
• Dostupnosť neobmedzených uhlov prístupu
• Zmena orientácie a opätovné uchopenie častí
• Dvojručné operácie - podobné ľudskej montáži
• Zlepšenie doby cyklu pri zachovaní bezpečnej rýchlosti prevádzky
• Viacnásobné súčasné úlohy
• Synchronizovaný pohyb umožňujúci bezpečnú manipuláciu s väčšími a ťažšími časťami.

OTÁZKY
1. Kinematika priemyselného robota môže mať niekoľko prizmatických T
alebo rotačných R kĺbov. Podľa ich kombinácie môžeme dostať robot typu:
Kombinácia
a)Kartézsk
y

b)Polár
ny

TTT
RRR
RRT (vertikálny)
RTT
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2. Kartézske roboty majú výhody:
a. Poskytujú vysokú presnosť polohy
Jednoduchá obsluha
Určené pre ťažké bremená
Jednoduché programovanie
b. Sú vysoko nepresné
Majú jednoduchú obsluhu
Sú určené len pre ľahké objekty
Jednoduché programovanie
c. Poskytujú vysokú presnosť polohy
Majú zložité programovanie
Sú určené len pre ľahké objekty
Vyžadujú iba malú podlahovú plochu
3. Hlavné aplikácie robota SCARA:
a. Montáž, paletizácia, biomedicínske aplikácie
b. Oblúkové zváranie, paletizácia, montáž
c. Oblúkové zváranie, biomedicínske aplikácie, striekanie
d. Montáž, paletizácie, biomedicínske aplikácie, bodové zváranie
4. Kinematická štruktúra duo-.dvojramenného robota je:
a. Podobná človeku, ale každé rameno musí mať iba päťprstové chápadlo
b. Podobná človeku a manipulačné činnosti ramien sú podobné ľudskej
manipulácii
c. Sú to 2 roboty vedľa seba
d. Nemá podobnosť s človekom
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OTÁZKY – SPRÁVNE ODPOVEDE
Otázky

Odpovede

1

1-a, 2-e, 3-d, 4-c

2

a

3

a

4

b
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ÚVOD DO LEKCIE
Skutočné priemyselné manipulátory robotov sú sofistikované stroje, ktoré v podstate fungujú ako
regulátory polohy a pohybu. Majú dostatočne výkonné riadiace a programovacie prostredie a dobré
komunikačné zariadenia, ktoré z hľadiska ich schopnosti riadia pohony ramien tak že tieto vykonávajú
úlohy podobné človeku.
Od začiatku vývoja sa priemyselné roboty skladajú z niekoľkých komponentov vrátane motorov,
valcov, káblov a ložísk. Na pohyb kĺbov sa používajú rôzne pohonné systémy. Ramená robotov sa
zvyčajne vyrábajú zo surovín, ako je oceľ, hliník, kompozitné materiály a liatina. Niektoré špeciálne
roboty, napríklad tie, ktoré sa používajú v čistých priestoroch, sú vyrobené z titánu.
Úlohou robotických pohonov je posúvať ramená robotov predpísaným spôsobom, aby sa dostali do
špecifikovaného stavu pohybu tak, aby operačný mechanizmus (efektor) vykonával požadované
manipulačné alebo technologické operácie s predpísanou presnosťou.
Robot môže byť poháňaný hydraulickými, pneumatickými alebo elektrickými prostriedkami.
Používajú sa dokonca aj roboty s kombinovaným usporiadaním pohonu. Tieto pohony sú schopné
vykonávať rotačný alebo translačný pohyb.

CIELE LEKCIE
Cieľom lekcie je prezentovať spôsoby konštrukčného riešenia a druhý pohonov robota. Po
preštudovaní lekcie získate znalosti o tom aké druhy pohonov používajú priemyselné roboty, aké
majú výhody a nevýhody. Dôležité vedomosti získate z oblasti transformačných mechanizmov,
ktorých úlohou je redukovať vysoké otáčky elektromotorov na výstupe na požadovaný pohyb ramien.

SKRATKY
AI
AO
CAD
PLC

Analógový vstp
Analógový výstup
Počítačom podporovaný dizajn
Programovateľný logický ovládač

GLOSSÁR
Tab. 0.1 Hlavné pojmy
Názov
adaptívne riadenie
smer osi

Definícia
Schéma riadenia, pri ktorej sa parametre riadiaceho systému upravujú od
podmienky zistené počas procesu
Používa sa na určenie pohybu robota v lineárnom alebo rotačnom režime.
Poznámka: „Axis“ sa tiež používa ako „mechanický kĺb robota“
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Názov
riadiaci systém
priemyselný robotický
systém
manipulátor

senzor robota
mechanizmus ovládaný
robotom
robotické rameno
servoovládanie

Definícia
Sada logických riadiacich a napájacích funkcií, ktorá umožňuje sledovanie a
riadenie mechanickej štruktúry robota a komunikáciu s okolím (zariadením a
používateľmi).
Systém pozostávajúci z koncových efektorov priemyselných robotov a
akýchkoľvek strojov, vybavenie, zariadenia, externé pomocné osi alebo
snímače podporujúce robot pri vykonávaní jeho úlohy
Stroj, v ktorom mechanizmus obvykle pozostáva zo série navzájom
spojených alebo posuvných segmentov na účely uchopenia a / alebo
premiestnenia predmetov (kusov alebo nástrojov) obvykle v niekoľkých
stupňoch voľnosti.
Prevodník slúži na získavanie interných a externých informácií pre riadenie
robota
Programovateľné v dvoch alebo viacerých osiach so stupňom autonómie,
pohybujúcom sa v jeho prostredí, plniť určené úlohy
Primárne osi vzájomne prepájajú sadu článkov a poháňané kĺby
manipulátora, ktoré pozostávajú z článkov pozdĺžneho tvaru, ktoré
umiestňujú zápästie
Proces, ktorým riadiaci systém robota ovláda akčné členy robota so snahou
dosiahnuť dosiahnutú pózu zhodnú s príkazovou pózou
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1

POHONOVÉ SYSTÉMY ROBOTOV

Pohony robotov väčšinou tvoria elektrické servomotory. Hydraulické motory sa používajú na
extrémne vysoké zaťaženie a na nasadenie vo výbušnom prostredí. Pneumatické motory sa väčšinou
používajú pre manipulátory alebo manipulačné zariadenia vykonávajúce jednoduché a opakované
pohyby.
Obr. 1 zobrazuje základnú klasifikáciu motorov používaných v pohonoch priemyselného robota (IR).

Obr.1 1 Základná klasifikácia pohonov robotov

2

ZÁKLADNÉ POŽIADAVKY TÝKAJÚCE SA POHONOVÝCH JEDNOTIEK
ROBOTOV

Cieľom robotických pohonov je zabezpečiť plynulý, nepretržitý a bez dopadov priebeh
manipulačných alebo technologických činností. Ďalším cieľom je vysoká presnosť
polohovania. Na dosiahnutie vyššie uvedeného sú potrebné malé hmotnosti a malé rozmery
v dôsledku vysokých zotrvačných síl a rýchlostí. Základné požiadavky na pohon robota
zahŕňajú:
1. Hladký rozbeh a brzdenie
Beh bez nárazu je potrebný z niekoľkých dôvodov. Prvým je bezpečné držanie
prepravovaného predmetu. Ak je pohyb bez nárazu, je potrebná menšia uchopovacia sila
ako v prípade trhaného pohybu. Druhým je eliminácia akéhokoľvek kmitania efektorov okolo
koncovej polohy, ktoré by sa mohlo vyskytnúť v dôsledku malej tuhosti.
2. Vysoká presnosť polohovania
Presnosť polohovania pracovnej hlavy závisí od použitej kinematickej štruktúry, tuhosti
konštrukcie hlavy, presnosti ovládania pohonu a spôsobu registrácie polohy. Existujú dva
základné princípy riadenia pohonu týkajúce sa riadenia pohybu. Ovládanie pohybu v smere
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jednotlivých osí - otvorený systém, ovládanie pohybu bez spätnej väzby - uzavretý systém
(poloha koncového prvku je riadená spätnou väzbou).
3. Dostatočná tuhosť polohy
Z pohonu pohybovej jednotky, ktorá je v pokoji, sa vyžaduje udržanie dosiahnutej polohy
napriek pôsobeniu vonkajších síl (do určitej miery). Pod pojmom „tuhosť polohy“ sa potom
rozumie schopnosť pohonu udržať dosiahnutú polohu. Takáto tuhosť sa dosiahne vďaka
konštrukcii spojenia medzi motorom a výstupom pohybovej jednotky. Tuhosť s vysokou
polohou je napríklad typická pre hydraulické motory. Minimálna tuhosť polohy je zrejmá u
elektrických a pneumatických motorov. Tento problém sa napríklad rieši umiestnením brzdy
medzi výstup motora a výstup pohybovej jednotky.
4. Minimálna hmotnosť / hmotnosť
Hmotnosť pohonu má vplyv na celkovú hmotnosť pohybovej jednotky, najmä v sériových
koncepciách kinematických štruktúr, kde môžu byť pohony umiestnené priamo v priestore
jednotlivých pohybových jednotiek, čím ovplyvňujú dynamické správanie celej štruktúry
robota alebo manipulátora. Požiadavka minimálnej hmotnosti pohonu pomáha dosiahnuť
minimálne zotrvačné sily pohyblivých častí konštrukcie vzhľadom na dynamiku a energetickú
náročnosť.
5. Minimálne rozmery
Minimálne rozmery sa týkajú nielen požiadavky na minimálnu hmotnosť, ale aj na vytvorenie
predpokladov na dosiahnutie najlepších možných manipulačných vlastností.
6. Vhodné priestorové usporiadanie
Vhodné priestorové usporiadanie pohonov má dopad na celú štruktúru robota a
manipulátora. Ovplyvňuje tiež prevádzkové možnosti celej stavby v prostredí s rôznymi
prekážkami atď.
Motory používané v pohonoch robotov musia spĺňať ďalšie predpoklady:
• vysoký výkon na jednotku hmotnosti, dostatočné regulačné vlastnosti;
• Vysoká účinnosť, tichý a rovnomerný chod aj pri nízkych rýchlostiach;
• Dlhá životnosť, minimálny vplyv na životné prostredie;
• Stabilný výkon motora alebo kapacita preťaženia výstupu;
• Rozsah a presnosť polohy, rýchlosti a momentovej kontroly;
• Zabezpečenie zariadenia, ochrana a bezpečnosť obsluhy;
• Údržba, spoľahlivosť prevádzky, životnosť a diagnostika;
• Ekonomické ukazovatele;

2.1

Elektrické pohony

Postupne rozširujúce sa jednosmerné a poslednom čase aj striedavé motory v spojení s
harmonickými a cykloidovými prevodovkami je elektrický pohon uprednostňovaný pohonom
pre konštrukciu robotov. Používajú sa servopohony s veľkými váhami na riadenie rýchlosti a
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riadenia nad riadením systému s vysokou presnosťou zisťovania polohy v uzavretej slučke.
Príklad umiestnenia elektrických pohonov a ich funkcie pre pohyb ramien ukazuje Obr.2.
Hnacia reťaz (systém) robota obsahuje motor, mechanizmus transformácie, ako sú
prevodové systémy a riadiaci systém. Príklad systému pohonu reťaze robota je znázornený
na obr.3.

Obr. 2 Rozmiestnenie elektrických pohonov a ich funkcie pre pohyb ramien

Obr. 3 Štruktúra elektrického pohonu priemyselných robotov

Na účely návrhu priemyselného robota sa používajú dve štandardné polohy pohonu. Pokiaľ
ide o prvý typ, sú pohony umiestnené na vonkajšej strane robota, pozri obr. 4. Pozitívnou
stránkou tohto umiestnenia je lepšia prístupnosť pre servis, lepšie odvádzanie tepla a
možnosť použitia väčších typov motorov.
Pokiaľ ide o druhý typ, sú pohony umiestnené vo vnútri jednotlivých častí robota, pozri
obr.5. Výhodou tohto riešenia je to, že káble potrebné na prenos riadiacich signálov
zabezpečujúcich pohyby robota môžu byť vedené vo vnútri robota. Ďalšou alternatívou je
kombinácia obidvoch typov pozícií pohonov.

9/19

Multifunctional Innovative Learning Assisting Network for VET
in Advanced Manufacturing
Project No. 2018-1-PL01-KA202-050812

Obr. 4 Pohony sú umiestnené na vonkajšej strane robota

Obr. 5 Poloha pohonov vo vnútri jednotlivých častí robota a demonštrácia robota DLR

Vývoj moderných pohonných jednotiek robotov sa zameriava na kompaktné pohonné
jednotky mechatronických typov. Zahŕňajú redukčné zariadenie, snímače polohy, rýchlosti,
zrýchlenia, teploty, magnetického toku a krútiaceho momentu, servomotor s integrovaným
meničom výkonu, riadiacu jednotku a komunikačné rozhranie, pozri obr.6 a obr. 7. Výhodou
vyššie uvedenej koncepcie pohonnej jednotky je v porovnaní s tradičnými pohonmi jej väčší
rozsah použitia. To spočíva v možnosti používať pohon v rôznych typoch zariadení bez toho,
aby bolo potrebné poskytovať ďalšie senzory pre pohon, pretože ich už obsahuje. Jednou z
jeho nevýhod je vyššia obstarávacia cena.
Softvér na zostavenie týchto kompaktných pohonných jednotiek je navrhnutý tak, aby sa
dosiahla autonómia a automatická identifikácia zmien parametrov. Vývoj v tejto oblasti sa
zameriava na uplatňovanie nových metód riadenia, ako je napríklad plug & produce.
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Obr. 6 Kompaktné pohonové jednotky –schéma

Obr. 7 Kompaktná pohonná jednotka - skutočná

3

TRANSFORMAČNÉ SYSTÉMY ROBOTOV – PREVODOVÉ SYSTÉMY

Transformačne systémy robotov umožňujú prenášať a upravovať pohyb, ktorý máme k
dispozícií na výstupe z motora na taký pohyb, aký potrebujeme na jednotlivých ramenách
robota.
Prevodový systém môžeme zaradiť medzi jeden z najdôležitejších uzlov robota, lebo
umožňuje transformovať hodnotu vstupných otáčok z motora (servomotora) na potrebnú
hodnotu výstupných otáčok na ramena robota. Otáčky servomotorov sú okolo 3000 ot/min.
Otáčky otáčania ramien robotov okolo rotačných osi sú však len okolo 30 ot/min. Preto musí
byť otáčanie motorov redukovane prevodom v pomere okolo 100:1. Na redukovanie otáčok
je možne využívať prevodové systémy rôznych typov a konštrukcií, podľa konkrétnych
požiadaviek výrobcu robotov.
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Prevodové systémy využívané pri stavbe robotov musia zabezpečovať presnú,
spoľahlivú a nenáročnú prevádzku, kde je zásah údržby minimálny. Medzi základné typy
prevodových systémov -prevodoviek využívaných v robotike, obr. 5.1 patria:
• prevodové systémy s ozubenými kolesami,
•

špeciálne prevodové systémy,

•

remeňové prevodové systémy,

•

skrutkové prevodové systémy.

Obr. 8 Základné typy prenosových sústav

Pri výbere vhodného prevodového systému je potrebné hodnotiť rozsah obvyklých
prevodových pomerov, tuhosť, účinnosť prevodovky ako aj zastavbové a pripájacie rozmery.
Prevodové systémy v robotických zariadeniach môžeme rozdeliť podľa druhu zmeny pohybu
do dvoch typov. Prvým typom je zmena otáčok z rotačného vstupu na rotačný výstup
(planétové, harmonické, cykloidné prevodovky, prevod cez ozubené koleso – pastorok)
a druhým typom je zmena rotačného vstupu na translačný výstup (ozubený hrebeň –
pastorok, ozubený remeň, guľôčková skrutka, valčeková skrutka), prípadne naopak.
Príklady riešenia pohybov klbov robota elektrickými pohonmi sú na obr. 9.
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Obr. 9 Pohon kĺbov s použitím harmonickej prevodovky a planetárnej prevodovky

Enkodér
Enkodér je zariadenie, ktoré udáva polohu (uhol) rotačného hriadeľa motora, obr.10. Vďaka
enkodéru môže poskytnúť hmatateľné údaje o tom, akým smerom a ako sa robot pohybuje.
Všeobecné optické snímače majú disk pripevnený k rotujúcemu hriadeľu motora. Disk má v
pravidelných intervaloch štrbiny, aby umožňoval prechod svetla a na oboch stranách disku sú
svetlo emitujúce diódy (LED) a prvky prijímajúce svetlo (fotodiódy), ktoré rozlišujú intenzitu
svetla (svetlo a tma).

Obr. 10 Princíp činnosti enkodéra

Keď sa motor otáča, svetlo buď prechádza štrbinami alebo je zablokované, takže uhol a
rýchlosť otáčania sa dajú určiť odčítaním signálov. To umožňuje servomotorom presne
kontrolovať polohu a rýchlosť.
3.1

Hydraulické pohony
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Tieto pohony sa používajú pre roboty pracujúce s extrémnym zaťažením (nosnosť) alebo pre
pracovné činnosti vykonávané v nebezpečnom výbušnom prostredí.
Na pohon priemyselných robotov sa väčšinou používajú lineárne hydromotory s / bez
akýchkoľvek ďalších ozubených kolies a radiálne piestové motory, ktoré majú prevod medzi
rotačným pohybom hriadeľa a lineárnym pohybom piestu buď vo forme centrálneho
excentrického hriadeľa alebo obvodového prstenca.
Príklad vybavenia robotického ramena hydraulickými pohonmi je znázornený na obr. 11, kde
sa na pohyb ramien č. 1, 2 a 3 používajú hydraulické pohony zabezpečujúce rovnomerný a
vyvážený zdvih robotických ramien.
Príklad usporiadania spojenia hydraulického robota s tromi pohonmi je na obr. 12. Podobne
by sa mohli pripojiť ďalšie pohony a mohli by tvoriť viacosový hydraulický robot.

Obr. 11 Hydraulický robot /3D CAD model/
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Obr. 12 Schéma zapojenia hydraulických pohonov

3.2

Pneumatické pohony robotov

Tieto pohony sa používajú na jednoduché manipulačné zariadenia vykonávajúce jednoduché
a opakované pohyby, ako sú napríklad pohyby objektov.
Výhodou pneumatických pohonov je nízka cena, ľahká údržba a dostupnosť stlačeného
vzduchu na väčšine pracovísk. Tieto výhody spôsobili, že sa pneumatické pohony stali
jedným zo základných prostriedkov automatizácie technologickej a manipulačnej činnosti a
boli použité pri navrhovaní manipulačných zariadení.
Nevýhodou pneumatických pohonov je ich znížená presnosť polohovania v dôsledku
stlačiteľnosti vzduchu, väčšie rozmery silových telies a obmedzený počet polôh na jednu os
pohybu. Pneumatický valec je obvykle spojený priamo s ramenom manipulačného
zariadenia.
Vytvorenie zariadení (manipulátorov, robotov atď.) pomocou pneumatických prvkov je
väčšinou možné vďaka modulárnej štruktúre jednotlivých osí pohybu (translačných,
rotačných), obr. 13 zobrazuje štvorosové pneumatické manipulačné zariadenie.
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Obr. 13 Príklady štvorosého pneumatického manipulačného zariadenia [10]

Pneumatická schéma manipulátora je znázornená na obr. 14.

Obr. 14 Pneumatická schéma manipulátora

3.3

Výhody a nevýhody jednotlivých pohonov

V porovnaní s hydraulickými pohonmi môže byť výhodou elektrických pohonov tiež
jednoduchosť napájania motora, jednoduché pripojenie k ovládacím prvkom, ľahká údržba a
čistá prevádzka. V porovnaní s hydraulickými pohonmi sú elektrické pohony menej hlučné a
nevyžadujú takú intenzitu chladenia a všeobecne taký veľký priestor na inštaláciu. Vykazujú
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tiež znížené počiatočné, prevádzkové a údržbové náklady. Ich nevýhoda spočíva v horšom
pomere hmotnosti a výkonu v porovnaní s hydraulickými pohonmi a v riziku úrazu
elektrickým prúdom.
Možno uviesť nasledujúce výhody pneumatických pohonov:
• Lacné;
• Jednoduché ovládanie;
• Spoľahlivé, možné použitie v nebezpečnom prostredí;
• Žiadne znečistenie životného prostredia;
• Médium sa nemusí vybíjať;
• Potenciál na vykonávanie rýchlych pohybov;
• Potenciál na vykonávanie ťažkých výťahov;
• „mäkké vlastnosti“;
Základné nevýhody:
• Znížený výstupný výkon;
• Ťažšie dosiahnutie požadovanej rýchlosti v dôsledku strednej stlačiteľnosti;
• Ťažšie dosiahnuť požadovanú presnosť umiestnenia; • potreba čistiť vzduch; • Potrebujete
mazať.
Výhody hydraulických pohonov:
• Nízka hmotnosť na výkonovú jednotku;
• Vysoká dynamika;
• Dostatočné regulačné vlastnosti (hladký chod, plné zaťaženie aj pri ω = 0);
• Možnosť vykonávať lineárne alebo priame pohyby;
Nevýhody hydraulických pohonov:
• Zmeny v kvalite motora súvisiace so zmenami teplôt a prevádzkových časov;
• vysoké požiadavky kladené na vlastnosti prevádzkového média;
• potenciálne znečistenie životného prostredia;
• hlučnosť výrobnej jednotky;
• Celkom ťažké dosiahnutie vysokých rýchlostí.
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OTÁZKY
1. Roboty pre pohon ramien môžu používať:
• Elektrický pohon
• Elektrický a pneumatický pohon
• Pneumatický a hydraulický pohon
• Elektrický, pneumatický a hydraulický pohon
2. Transformačné systémy robotov pre pohon ramien:
• Zabezpečujú prevod 220V na 110V
• Transformujú výstupné otáčky motora (3000ot/min) na približne 30ot/min ramena
• Transformujú analógové signály na číslicové
3. Robot s hydraulickým pohonom je vhodný pre použitie:
• Pre manipuláciu s ľahkými objektami
• Pre manipuláciu s ťažkými objektami
4.Robot s pneumatickým pohonom predstavuje:
• Zložitý stroj vhodný pre obrábanie
• Manipulačné zariadenie vhodné najmä pre zváranie
• Jednoduché manipulačné zariadenie, ktoré využíva stlačený vzduch
• Jednoduché manipulačné zariadenie, pretože má elektrické motory
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OTÁZKY – SPRÁVNE ODPOVEDE
Otázka

Odpovede

1

d
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b
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c
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ÚVOD DO LEKCIE
Obsluhu robota môže vykonávať iba pracovník oboznámený s jeho funkciami.
Prevádzka a programovanie robotov je zložitý proces, pri ktorom je potrebné programovať
okrem pozície robota tiež orientáciu nástroja alebo úchopu a rýchlosti pohybov ako aj vzťahy
k ostatným zariadeniam resp. s prostredím , v ktorom pracujú pomocou vstupov a výstupov.
Zariadenie, pomocou ktorého programátor naviguje robota a zadáva príkazy do PC sa nazýva
Teach pendant. Teach pendant patrí k najrozšírenejšej forme ručného manipulovania s
robotom resp. on-line programovania robotov.
Na rozpoznanie pozícií slúžia súradnicové systémy, pomocou ktorých zisťujeme vzájomné
polohy robotov, predmetov pracoviska a predmetov, ktoré sú premiestňované alebo
obrábané robotom. Používa sa spravidla spoločný súradnicový systém. Kalibrácia (justácia)
robotov sa vykonáva za účelom nastavenia správnych polôh jednotlivých ramien (osi) robota
voči základnému súradnicovému systému. Tato časť lekcie je zameraná na problematiku
spojenú s kalibráciou priemyselných robotov, jej význam pre presnosť polohovania TCP bodu
v pracovnom priestore robota a metódy kalibrácie, ktoré sú aplikovateľné pre priemyselné
roboty.

CIELE LEKCIE
Cieľom tejto lekcie je poskytnúť základné znalosti nutné pre obsluhu robota.
Z predchádzajúcich lekcií viete základné znalosti o kinematikách a funkciách robota a v tejto
lekcii sa naučíte ako a čím ovládať robot. Je vysvetlená programovacia jednotka nazývaná
Teach Pendant, pomocou ktorej viete pohybovať a on-line programovať robot. Ďalej sa
dozviete , v akých súradnicových systémoch robot pracuje a vzťah medzi nimi a ako sa robot
kalibruje, t.j. ako sa nastavujú vychodzie súradnice ramien robota.
Po preštudovaní tejto lekcie budete vedieť ovládať robot pomocou pendantu a pripraviť
robot pre prevádzku.

GLOSÁR
Názov
základný súradnicový
systém
príkazová póza /
programovaná póza
spoločný súradnicový
systém
off-line
programovanie
prívesok / učiť
prívesok

Tab. 1 Hlavné pojmy
Definícia
Súradnicový systém vzťahujúci sa na montážnu plochu základne
Poloha určená programom úloh
Súradnicový systém vzťahujúci sa na osi spojov súradníc kĺbu ktoré sú
definované vzhľadom na predchádzajúce spoločné súradnice alebo k
nejakému inému súradnicovému systému
Metóda programovania, pri ktorej je program úlohy definovaný na
zariadeniach oddelene od pre neskorší vstup do robota
Ručná jednotka spojená s riadiacim systémom, ktorým môže byť robot
naprogramované alebo presunuté
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Názov
stred nástroja TCP
súradnicový systém
nástrojov TCS
svetový súradnicový
systém

Definícia
Bod definovaný pre danú aplikáciu z hľadiska mechanického súradnicový
systém rozhrania
Súradnicový systém vzťahujúci sa na nástroj alebo na koncový efektor
pripojené k mechanickému rozhraniu
Stacionárny súradnicový systém vzťahujúci sa na Zem, čo je nezávisle od
pohybu robota
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1

OVLÁDANIE ROBOTA POMOCOU TEACH PENDANTU

Pred spustením robota sa uistite, že všetky zariadenia núdzového zastavenia sú správne
nainštalované a pripojené.
Povinnosti operátora robota zahŕňajú nastavenie, prevádzku a údržbu stroja. Povinnosti
zahŕňajú zadávanie vopred naprogramovaných pokynov, ktoré robot používa na výrobu
produktu alebo komponentu.
Zariadenie, pomocou ktorého programátor naviguje robota a zadáva príkazy do PC sa nazýva
Teach pendant ale tiežsa používa výraz Flex Pendant. Operátor pomocou teach pendantu
manipuluje s reálnym robotom manuálne.
Ide o zariadenie pripomínajúce tablet, ktoré slúži na ovládanie jednotlivých kĺbov robota a
všetkých jeho dostupných funkcií, obr.1. Pomocou Pendantu programátor presúva robota do
jednotlivých pozícií a ukladá ich do programu. Mnoho výrobcov dodáva Teach Pendant ako
príslušenstvo ku robotom, vďaka čomu je táto metóda pre programátora ľahko dostupná.
Robot môže byť naprogramovaný veľmi precízne, nakoľko je možné zadávať presné
súradnice v ľubovoľnom súradnicovom systéme ako aj natočiť jednotlivé kĺby robota podľa
potreby.

Obr. 1 Flex pendant pre robot KUKA pre KRC4

FlexPendant pozostáva z hardvéru aj softvéru a je samotným kompletným počítačom. Ten je
pripojený k ovládaču robota pomocou integrovaného kábla a konektora. Možnosť tlačidla
rýchleho pripojenia umožňuje odpojiť FlexPendant v automatickom režime a pokračovať v
prevádzke bez neho.
1.1

Ovládacie prvky a funkcie Teach pendantu

Ako príklad Teach Pendantu /Flex Pendant/ je uvedený KUKA Control Panel, ďalej nazývaný
KCP. Slúži k jednoduchej a nenáročnej obsluhe systému robota „KR C4“. Až na hlavné
vypínače sú na KCP umiestnené všetky prvky k ovládaniu a k programovaniu.
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Farebný grafický LCD displej s vysokým rozlíšením slúži k vizualizácii obslužných
a programovacích úkonov. Pripravené makra vedú k rýchlemu a bezpečnému vypracovaniu
programu. Na obr. 2 sa nachádza označenie najdôležitejších tlačidiel na prednej stráne KUKA
smartPAD.

Obr. 2 Umiestnenie tlačidiel na prednej strane Kuka smartPAD

Tačidla smartPADu:
1. Klávesový spínač na volanie správcovi spojenia. Prepínač je možné otočiť, iba ak je
vložený kľúč. Prevádzkový režim je možné zmeniť pomocou programu Connection
Manager.
2. Tlačidlo núdzového zastavenia. Zastaví robota v nebezpečných situáciách. Tlačidlo
EMERGENCY STOP sa po stlačení zaistí na svojom mieste.
3. 6D myš- Space-Mouse : Na ručný pohyb robota.
4. Klávesy jog: Na ručný pohyb robota.
5. Kláves pre nastavenie prepísania programu
6. Kláves pre nastavenie potlačenia krokovania
7. Kláves hlavnej ponuky: Zobrazuje položky ponuky na smartHMI
8. Stavové kľúče. Stavové kľúče sa používajú predovšetkým na nastavenie parametrov v
technologických balíkoch. Ich presná funkcia závisí od nainštalovaných balíkov
technológií.
9. Tlačidlo Štart: Tlačidlo Štart sa používa na spustenie programu.
10. Tlačidlo Štart dozadu: Tlačidlo Štart dozadu sa používa na spustenie programu
dozadu. Program sa vykonáva krok za krokom.
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11. Tlačidlo STOP: Tlačidlo STOP sa používa na zastavenie bežiaceho programu.
12. Klávesnica: Zobrazí klávesnicu. Spravidla nie je potrebné stlačiť túto klávesu, aby sa
zobrazila klávesnica, pretože smartHMI detekuje, keď je potrebný vstup z klávesnice,
a automaticky zobrazuje klávesnicu.

Na obr. 3 sa nachádza označenie najdôležitejších tlačidiel a prvkov na zadnej stráne KUKA
smartPAD.

Obr. 3 Umiestnenie tlačidiel a prvkov na zadnej strane panelu

1 Aktivačný prepínač
2 Tlačidlo Štart (zelené)
3 Aktivačný spínač

1.2

4 Pripojenie USB
5 Aktivačný spínač
6 Identifikačný štítok

Režimy činnosti pri ovládaní robota

K základným režimom ovládania činnosti robota patria:
- Manuálny režim
- Manuálny režim so zníženou rýchlosťou
Čo je to manuálny režim?
V ručnom režime je pohyb manipulátora pod ručným ovládaním.
Zariadenie na aktiváciu troch polôh musí byť stlačené, aby sa aktivovali motory
manipulátora, tj umožňujúce pohyb. Manuálny režim sa používa pri programovaní a
overovaní programu.
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Existujú dva manuálne režimy:
• Manuálny režim zníženej rýchlosti zvyčajne nazývaný manuálny režim.
• Manuálny režim plnej rýchlosti
Čo je manuálny režim zníženej rýchlosti?
V manuálnom režime zníženej rýchlosti je pohyb obmedzený na 250 mm / s. Okrem toho
existuje obmedzenie maximálnej povolenej rýchlosti pre každú os. Tieto obmedzenia osi
závisia od robota a nedajú sa zmeniť. Na aktiváciu motorov manipulátora sa musí stlačiť
zariadenie umožňujúce tri polohy.
VÝSTRAHA
Ak je to možné, manuálny režim prevádzky sa musí vykonať so všetkými osobami mimo
chráneného priestoru.
Úlohy bežne vykonávané v manuálnom režime zníženej rýchlosti.
Nasledujúce úlohy sa zvyčajne vykonávajú v manuálnom režime zníženej rýchlosti:
• Pri opätovnom uvedení do prevádzky po núdzovom zastavení zabrzdenie manipulátora
späť na cestu
• Oprava hodnoty vstupno / výstupných signálov po chybových stavoch
• Vytváranie a úpravy programov RAPID
• Spustenie, krokovanie a zastavenie vykonávania programu, napríklad testovanie programu
• Ladenie naprogramovanej polohy
Úlohy bežne vykonávané v manuálnom režime plnej rýchlosti
Podľa normy ISO 10218-1: 2011 je možné v režime manuálnej plnej rýchlosti vykonávať
nasledujúce úlohy:
• Spustenie a zastavenie vykonávania programu na konečné overenie programu
• Krokové vykonanie programu
• Nastavenie rýchlosti (0–100%)
• Nastavenie ukazovateľa programu (na Main, na rutinu, na kurzor, na servisnú rutinu atď.)
V manuálnom režime plnej rýchlosti nie je možné vykonať nasledujúce úlohy:
Zmena hodnôt systémových parametrov a zmena systémových údajov.

1.3

Programovanie robota metódou Teach-in pomocou teach pendantu

Na naprogramovanie robota obsluha pomocou pendantu presunie robot z jedného bodu do
druhého a každú pozíciu uloží jednotlivo, obr. 4.. Operátor taktiež ma možnosť testovanie
programu počas programovania. Keďže sa pracuje s reálnym robotom, je možné funkčnosť a
efektivitu programu otestovať priamo počas programovania a prípadne niektoré časti
programu doladiť.
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Obr. 4 Programovanie metódou Teach-in

Ako druhý krok nasleduje programovanie logickej časti riadenia chápadla a periférnych
zariadení. V tejto časti sa zadávajú aj rýchlosti pohybov jednotlivých dráh robota. Pri
automatickej činnosti potom robot využíva údaje z pamäte. Polohy jednotlivých dôležitých
bodov a orientácie nástroja v týchto bodoch sú pri metóde Teach-in automaticky zapísané
podľa ručného nastavenia. Ostatné funkcie robota sú naprogramované pomocou PC, alebo
priamo v editore programovacej jednotky. Programovacie jednotky umožňujú monitorovanie
vstupov/výstupov a systémových informácií, písanie programov v editore, umožňujú prístup
k výrobným dátam (priemerná doba cyklu, počet výrobných cyklov, ...), nastavenie
pracovných parametrov napr. pre zváranie priamo z pendantu. Modernejšie jednotky
disponujú analytickými funkciami pre optimalizáciu práce robota.
Operátor pracuje v reálnom fyzickom prostredí, čo mu poskytuje prehľad o umiestnení
robota, prekážkach na pracovisku a rozmiestneniu jednotlivých strojov a zariadení. Vďaka
tomu dokáže rýchlo odhaliť možné kolízie a problémy pri plánovaní pohybov robota.
1.4

Nastavenie rýchlosti pri ovládaní robota z pendantu (override)

V prípadoch presného nastavenia bodov je potrebné znížiť rýchlosť pohybu robota
pre dmosiahnutie želaného cieľa. K tomuto účelu slúži stavová klávesa „Ručné override“,
ktorá je k dispozícií len pri druhu prevádzky „Space-Mouse“, popr. „Prevádzková klávesa“.
Hodnotu pre „Ručné override (HOV)“ môžete zmeniť pomocou stavovej klávesy „Override“,
ktorá sa nachádza vpravo dole na displeji. Stlačením klávesy +/- sa hodnota zmení.
Nastavená hodnota sa zobrazí aj v HOV-symbolu v pravej lište stavových kláves, a
v stavovom riadku, obr. 7.
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Obr. 5 Zobrazenie nastavenia HOV v stavovom riadku a v ikone

2
2.1

SÚRADNICOVÉ SYSTÉMY ROBOTOV
Druhy súradnicových systémov a ich význam

Pohyb robota, nástroja alebo chápadla možno opísať v rôznych súradnicových
systémoch. Tieto súradnicové systémy sa používajú na realizáciu niekoľkých riadiacich
funkcií, vrátane off-line programovania, nastavovania programov, koordinácie pohybu
niekoľkých robotov alebo robota a ďalších servopohonov, kopírovania programov z jedného
robota na druhého atď. Súradnicové systémy slúžiace na uľahčenie joggingu a off-line
programovania.
Základné súradnicové systémy robotov ukazuje obr. 6:
- Svetový súradnicový systém definuje odkaz na spodnú hranicu, ktorá je
východiskovým bodom pre ostatné súradnicové systémy. Pomocou tohto súradnicového
systému je možné priradiť polohu robota k pevnému bodu v dielni. Svetový súradnicový
systém je tiež veľmi užitočný, keď dvaja roboti spolupracujú alebo keď vykonavajú spoločnú
manipuláciu.
- Súradnicový systém základne je priradený k montážnej ploche robota.
- Systém súradníc nástroja určuje stredový bod a orientáciu nástroja.
- Užívateľský súradnicový systém určuje polohu upínacieho prípravku alebo
manipulátora s obrobkami. Súradnicový systém objektov určuje, ako je obrobok umiestnený
v upínači alebo manipulátore obrobku.
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Obr. 6 Súradnicové systémy priemyselného robota

Pri riadení pohybu je najdôležitejšie riadenie pohybu chápadla alebo pohybu nástroja.
Pretože rôzne typy chápadiel a nástrojov majú rôzne rozmery, vyberie sa špeciálny bod,
ktorý nezávisí od typu nástroja a nazýva sa stredový bod nástroja (TCP). Tento bod je
východiskovým bodom súradnicového systému nástroja. Podobný bod možno použiť na opis
chápadla alebo súradnicového systému zápästia. Vzájomné spojenia nástroja, zápästia a
iných súradnicových systémov sú znázornené na obrázku 7. Toto je tiež bod, ktorý sa
pohybuje danou cestou danou rýchlosťou.

Obr. 7 Stredový bod nástroja

Jogging je ručne ovládaný pohyb s nízkou rýchlosťou. Jazdný pohyb robota sa dá ovládať
manuálne nasledujúcimi spôsobmi: - pohyb osi po osi, t. j. jedna os v čase - lineárny pohyb.
Stredový bod nástroja sa pohybuje lineárne v súradnicovom systéme - modifikovaný pohyb
okolo stredu nástroja, v prípade postupného krokovania je možné zvoliť veľkosť kroku.
Inkrementálny krokový pohyb umožňuje presné umiestnenie TCP, pretože pri ručnom
ovládaní pomocou pákového ovládača robota sa manipulátor pohybuje veľmi pomaly s veľmi
krátkymi krokmi. Počas ručného ovládania pomocou FlexPendant sa môžu zobraziť
informácie o polohe pre manipulátor aj pre ďalšie servá robotického systému.
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2.2

Súradnicové systémy na robotoch Kuka

Pri ručnom navádzaní robota pomocou prevádzkových kláves (JOG), alebo prostredníctvom
Space-mouse, tzv. 6D myší, je potrebné zvoliť súradnicový systém.
Nastavenie požadovaného súradnicového systému sa vykoná stlačením stavovej klávesy
podľa obr. 8.

Obr. 8 Klávesa výberu súradnicového systému

Robot Kuka má k dispozícií tieto súradnicové systémy, tab. 2.:
Tab. 2 Súradnicové systémy robota

Ikona

Význam
1.
Osový špecifický súradnicový systém
Každou osou robota je možné pohybovať samostatne v kladnom alebo
zápornom smere.
2.
Súradnicový systém WORLD
Pravouhlý súradnicový systém, ktorého začiatok leží v päte robota.
3.
Súradnicový systém BASE
Pravouhlý súradnicový systém, jeho začiatok leží na obrábanom diely.
4.
Súradnicový systém TOOL
Pravouhlý súradnicový systém, jeho začiatok je umiestnený na nástroji.
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2.2.1 Osový špecifický súradnicový systém
V osovom špecifickom súradnicovom systéme je možné každou osou robota
pohybovať jednotlivo v kladnom alebo zápornom smere, obr. 9. Prevádza sa to pomocou
prevádzkových kláves alebo Space-Mouse, pričom Space-Mouse dovoľuje súčasnú prevádzku
3 alebo 6 osí.

Obr. 9 Osovo špecifický súradnicový systém

Pri pohybe jednotlivými osami sú k dispozícii nasledujúce ovládacie klávesy a smery pohybu
vesmírnej myši, obr. 10.

Prevádzkové klávesy

Space-Mouse

Obr. 10 Prevádzkové klávesy a Space-Mouse pre pohyb v osovo orientovanom systéme

2.2.2 Súradnicový systém WORLD
Vzťažný súradnicový systém WORLD je absolútny pravouhlý súradnicový systém, jeho
začiatok leží vnútri podstavy robota. Nulový bod vzťažného systému zostáva pri pohyboch
robota vo svojej polohe, t.j. nepohybuje sa zároveň s robotom, obr. 11.
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Obr. 11 Súradnicový system WORLD

Pre pohyb jednotlivých osí sú k dispozícií nasledujúce prevádzkové klávesy, poprípade smery
Space-Mouse, obr. 12.

prevádzkové klávesy

Space-Mouse

Obr. 12 Prevádzkové klávesy a Space-Mouse pre pohyb v systéme WORLD

2.2.3 Súradnicový systém BASE
Vzťažný súradnicový systém BASE je pravouhlý (kartézsky) súradnicový systém, jeho začiatok
leží v externom nástroji, obr. 13. Tým môžu byť napr. zváracie kliešte. Ak sa pracuje v tomto
vzťažnom súradnicovom systéme, je smerodajný súradnicový systém externého nástroja,
tzn. že sa pohybuje obrábaným dielom okolo alebo pozdĺž príslušných súradnicových osí. Pri
dodaní robota leží počiatok súradnicového systému BASE v päte robota.

Obr. 13 Externý súradnicový system BASE
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Pre pohyb jednotlivých osí sú k dispozícií prevádzkové klávesy, poprípade pohybové smery
Space-Mouse, obr. 14.

Prevádzkové klávesy

Space-Mouse

Obr. 14 Prevádzkové klávesy a Space-Mouse pre pohyb v systéme BASE

2.2.4

Súradnicový systém TOOL

Súradnicový systém TOOL je pravouhlý, kartézsky súradnicový systém, jeho začiatok leží
v nástroji. Orientácia tohto súradnicového systému je spravidla zvolená tak, že jeho os X je
identická s pracovným smerom nástroja. Súradnicový systém TOOL stále sleduje pohyb
nástroja, obr. 15. Pri dodaní robota leží počiatok súradnicového systému TOOL v strede
príruby robota.

Obr. 15 Súradnicový systém TOOL

Pre pohyb jednotlivých osí sú k dispozícií nasledujúce prevádzkové klávesy, poprípade
pohybové smery Space-Mouse, obr. 16.
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Prevádzkové klávesy

Space-Mouse

Obr. 16 Prevádzkové klávesy a Space-Mouse pre pohyb v systéme TOOL

3
3.1

KALIBRÁCIA ROBOTOV
Definícia a význam kalibrácie robotov

Kalibrácia robotov je proces používaný na zlepšenie presnosti robotov. Kalibrácia robotov
môže výrazne zlepšiť presnosť robotov naprogramovaných v režime offline. Kalibrovaný
robot má vyššiu absolútnu aj relatívnu presnosť polohovania v porovnaní s nekalibrovaným
robotom; skutočná poloha koncového efektora robota lepšie zodpovedá polohe vypočítanej
z matematického modelu robota. Absolútna presnosť polohovania je obzvlášť dôležitá v
súvislosti s výmennosťou robota a off-line programovaním presných aplikácií. Kalibrácia jeho
nástrojov a obrobkov, s ktorými pracuje (tzv. Kalibrácia buniek), môže okrem kalibrácie
robota minimalizovať výskyt nepresností a zvýšiť bezpečnosť procesu.
Kalibrácia robota predstavuje definovanie nulových pozícií jednotlivých kĺbov robota. Je ju
možné označiť ako proces, ktorého úlohou je zabezpečiť, aby údaje zo snímačov
v jednotlivých kĺboch zodpovedali skutočnej polohe ramena robota. Pojem kalibrácia je
používaný aj v súvislosti s nastavením TCP bodu robota, ktorej cieľom je zlepšenie presnosti
určenia polohy TCP bodu robota v jeho pracovnom priestore. Pri sériovej kinematike, kde sú
jednotlivé kinematické dvojice radené za sebou, sa prípadné odchýlky v jednotlivých kĺboch
robota navzájom spočítavajú, čo v konečnom výsledku spôsobí odlišné (nesprávne) zaujatie
polohy TCP bodu, v porovnaní s polohou zodpovedajúcou hodnotám zo snímačov. Tento stav
zobrazuje obrázok 17, kde TCP 1 predstavuje skutočne nadobudnutú polohu ramena robota
a poloha TCP 2 zodpovedá údajom zo snímačov .Údaje o polohe kĺbov robota získava riadiaci
systém zo snímačov – enkodérov, ktoré sú súčasťou servomotorov.

Obr. 17 Skutočná poloha a poloha zo snímačov
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Spôsoby kalibrácie:
Ako už bolo uvedené, účelom kalibrácie je zabezpečiť, aby údaje z enkodérov zodpovedali
skutočnej polohe ramena robota. Kalibráciu vykonáva výrobca robota v záverečnej fáze jeho
montáže a zvyčajne nie je potrebné ju opakovať počas bežnej prevádzky. V priemyselnej
praxi sa však vyskytujú situácie, ktoré vykonanie kalibrácie vyžadujú:
• Nežiaduca kolízia na pracovisku – napr. úder alebo náraz do manipulátora robota,
•

Výmena motora alebo enkodéra v niektorej z riadených osí,

•

Výmena vnútornej kabeláže,

•

Vybitie záložných batérií a z toho dôvodu strata kalibračných údajov.

Existuje niekoľko postupov kalibrácie, ktoré sa u jednotlivých výrobcov robotov čiastočne
líšia. Spoločnou a jednoduchou metódou je kalibrácia pomocou referenčných značiek. Táto
technika je založená na vizuálnom nastavení každej osi robota do polohy 0°, s využitím
referenčných značiek umiestnených na jednotlivých osiach robota. Sú to napr. štítky, zárezy
a pod., obr.18.

Obr. 18 Referenčné značky

Po nastavení robota do referenčnej polohy, riadiaci systém vykoná automaticky korekciu
hodnôt z enkodérov pre každú z riadených osí. Presnosť uvedeného spôsobu kalibrácie závisí
na vizuálnom nastavení a teda jedná sa o menej presnú metódu.
Táto nevýhoda vizuálneho nastavenia nulových polôh osí u robotov je odstránená
používaním elektronických zariadení, pre presné určenie referenčnej polohy s algoritmami
prepočtov korekcií a automatickým nastavením referenčných polôh.
3.2

Kalibrácia robota Kuka

Kalibrácia (justácia) robotov Kuka sa vykonáva za účelom nastavenia správnych polôh
jednotlivých ramien (osi) robota voči základnému súradnicovému systému. Spôsob kalibrácie
na jednotlivých typoch robotov je rôzny, pričom závisí od kinematiky robota ako aj od
preferencií jeho výrobcu.
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Spôsob kalibrácie používaný pri priemyselných robotoch firmy KUKA, využíva dva typy
meracích zariadení a to:
1. Merací odchýlkomer – pri kalibrácií sa upevnia nad merací hrot pomocou závitu.
Predtým je nutné nastaviť pomocné rysky tak, aby sa prekrývali. Postupným
presúvaním ramena najmenšou rýchlosťou základnej hodnoty do zápornej dochádza
k pohybu meracieho hrotu, čo je možne sledovať na ručičke meracích hodiniek. Keď
hrot dosiahne dno drážky a začne ručička stúpať je meranie ukončené.
2. EMD – elektronický merací prístroj – pracuje na podobnom princípe ako meracie
hodinky z tým rozdielom, že je vybavený prepojovacím káblom na spojenie robota
s kalibračným prístrojom. Informácie z EMD prístroja sa prenášajú do robota, kde po
dosiahnutí kalibračnej polohy dôjde k automatickému vypnutiu robota, obr. 19.

Obr. 19 Digitálny merací prístroj EMD na kalibráciu robota

Pre zisťovanie polohy sa používa resolver, pričom ide o cyklické absolútne meranie. Pri
kalibrovaní sú pozície jednotlivých osí robota, obr. 11, v týchto hodnotách: A1 = 0°, A2 = 90°, A3 = 90°, A4 = 0°, A5 = 0°, A6 = 0°.

.
Obr. 20 Pozície osi robota
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Postup kalibrácie pre EMD:
1. Kalibrácia sa vykonáva iba v ručnom režime za pomoci osového súradnicového
systému.
2. Každá os sa musí nastaviť samostatne.
3. Je nutné začať u prvej osi a postupovať vzostupne.
4. Vykonávaný pohyb musí byť od kladnej hodnoty (+) k hodnote zápornej (-).
5. Na telesách jednotlivých osí sa nachádzajú pomocné rysky a pohyblivé meracie hroty,
ktoré pri meraní musia do seba presne zapadnúť, obr. 21.

Obr. 21 Poloha EMT pred meraním a postupom merania

Pri robotoch so sériovou kinematikou sa využíva sústava tlačidiel, pomocou ktorých je možne
odbrzdiť každý z pohonov samostatné. Presne súradnice pre kalibrovanie konkrétneho
robota sú uvedené na kalibračnom štítku.
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OTÁZKY
1. Zariadenie, pomocou ktorého programátor programuje robot sa nazýva:
• Controller
• Wi-fi
• Teach pendant
• Manipulátor
2. Pohyb robota možno opísať v rôznych súradnicových systémoch. Základnými
súradnicovými systémami robotov sú:
• Svetový súradnicový systém
Súradnicový systém základne
Užívateľský súradnicový systém
• Svetový súradnicový systém a systém súradníc nástroja
• Súradnicový systém základne
• Svetový súradnicový systém
Súradnicový systém základne
Systém súradníc nástroja
Užívateľský súradnicový systém
3. Kalibrácia robotov sa používa za účelom:
• Zlepšenia presnosti
• Zvýšenia nosnosti
• Zvýšenia rýchlosti
• Pre dosiahnutie zvýšenia nosnosti pri zvýšení rýchlosti
4. TCP znamená
• Three cycles of programming
• Tool centre point
• Tool change point
• Time closed pendant
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OTÁZKY-SPRÁVNE ODPOVEDE
Otázka

Odpovede

1
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2

d

3
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4

b
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ÚVOD DO LEKCIE
Cieľom výučby je oboznámiť študentov o zásadách programovania priemyselných robotov a
využitia robotov v priemysle. Diskutuje sa o rôznych stavebných blokoch a úvahách o
programe priemyselných robotov a sú predstavené široko používané prístupy
programovania robotov špecifické pre danú značku. Diskutuje sa o špecifikách
programovania priemyselných robotov a limitujúcich faktoroch v priemysle. Zobrazujú sa
výhody a nedostatky offline a online programovania a ako príklad sa uvádza budúci smer v
programovaní priemyselných robotov.

CIELE LEKCIE
Táto lekcia predstavuje prístup k programovaniu priemyselných robotov. Študenti pochopia
hlavné princípy a typy programovania priemyselných robotov, ako aj najbežnejšie používané
programovacie prístupy a nástroje.

SKRATKY
AI
umelá inteligencia
CAD
počítačom podporovaný dizajn
COBOL, ALGOL, Fortran, SIGLA, ROL, FUNKY, ERF, CIRCA
programovacie jazyky robotov
CPU
Centrálna procesorová jednotka CPU , nazývaná tiež centrálny procesor
l/O
vstup / výstup, komunikácia medzi systémom na spracovanie informácií
OEE
celková účinnosť zariadenia
OLP
offline programovanie
PLC
programovateľný logický radič, priemyselný digitálny počítač
RAP
balík reaktívnych opatrení
ROS
Robotický operačný systém
RTS
systém v reálnom čase
TAP
akčný pár testu
TCP
prenosový riadiaci protokol
WFH
práca z domu

GLOSSÁR POJMOV
Názov
Analógový vstup
Analógový výstup

Tabuľka 0.1 Hlavné pojmy
Definícia
Časť signálneho modulu, ktorý prijíma nepretržitý (analógový) signál zo
snímača, spínačov atď. A prevádza ho na digitálny signál (binárnu hodnotu),
ktorý je možné použiť v programe PLC.
Časť signálneho modulu, ktorý prevádza digitálny signál (binárnu hodnotu)
vytvorený programom PLC na nepretržitý (analógový) signál, ktorý sa
odosiela do aktuátora automatizovaného systému.
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Názov
Dátový blok (DB)

Digitálny vstup
Digitálny výstup

Definícia
Blok vytvorený v programovacom nástroji KROK 7. DB obsahuje jednu alebo
viac dátových položiek. Hodnoty dátových položiek sú definované
používateľom alebo programom PLC. Niektoré DB používajú FB na ukladanie
svojich výstupných údajov.
Časť signálneho modulu, ktorý prijíma dvojstupňový (digitálny) signál zo
snímača, spínačov atď. A prevádza ho na jednobitovú binárnu hodnotu,
ktorá sa používa v PLC programe.
Časť signálu modulu, ktorý prevádza jeden-bitové binárne hodnoty
vytvorené PLC programom do dvoch štátov (digitálny) signál, ktorý je sen t
do automatizovaného systému pohonu (y).
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OBSAH LEKCIE
1
1.1

PROGRAMOVANIE ROBOTOV
Spustenie programovania robota

Prvé skutočné „robotické programovanie“ bolo spolu s prvým priemyselným robotom.
Program Unimate vynašiel George Devol v roku 1954. Robot používal veľmi nízku úroveň
programovania, ktorá zahŕňala „výučbu“ robota. Užívateľ prikázal robotovi polohu, do ktorej
potom uložil polohy všetkých kĺbov. Keď sa program prehrával, kĺby sa pohybovali medzi
pozíciami a porovnávali ich s jeho aktuálnou pozíciou. Neexistoval žiadny „jazyk“ ako taký,
ale tento proces sa stále vyvija na úroveň moderných programovacích jazykov robotov [1].
Prvým jazykom robota bol MHI, ktorý bol vyvinutý v roku 1960 na riadenie robotického
ramena na MIT. Avšak až v 70. rokoch 20. storočia boli vyvinuté viacere programovacie
jazyky robotov. Nasledovala explózia programovacích jazykov v nasledujúcich niekoľkých
rokoch. Tu sa komplikácia začína. Nie je možné pokryť každý jeden jazyk robota, pretože ich
je veľa. Bežným spôsobom ich pochopenia je zameranie na tri „generácie“ programovacích
jazykov robotov [1,2].
1.2

Jazyky prvej generácie: Programovanie prostredníctvom učenia

Programovací jazyk VAL bol vyvinutý v roku 1973 na Stanfordskej univerzite pre použitie pre
malé výskumné roboty Vicarm. Avšak až v roku 1977, keď Vicarm kúpil Unimation, sa
programovací jazyk začal použivať v priemysle. To bola éra jazykov prvej generácie. Jazyky
prvej generácie pristupovali k programom pre robot na veľmi primitívnej úrovni a boli preto
vhodné na vysoko opakovateľné úlohy. Väčšina z nich bola založená na existujúcich
programovacích jazykoch, ktoré boli vyvinuté v 50. rokoch, napríklad COBOL, ALGOL alebo
Fortran. Jazyky môžu popísať funkcie a pohyby robota jednoduchým spôsobom. Boli
obmedzené z hľadiska vstupu senzora a komunikácie s inými robotmi. Medzi ďalšie príklady
programovacích jazykov prvej generácie patria SIGLA (1974), ROL (1976), FUNKY (1977) a
SERF (1978) [1,2]

2
2.1

PRINCÍPY PROGRAMOVANIE ROBOTOV AIN
Štyri scenáre pre robotické offline programovanie

Hoci robotická automatizácia môže urýchliť produkciu, môže tiež spôsobiť značné prestoje,
ak nie je programovanie robota rychlé . Na uľahčenie prevádzkyschopnosti robotov - pre
výrobné spoločnosti, ktoré si nemôžu dovoliť prerušiť výrobu, t.z. robotický program vytvoriť
bod po bode z jednotky teach pendant - sa čoraz viac využívajú offline programovacie
platformy robotov na prispôsobenie zložitým úloham systému .
Pomocou 3D znázornenia robotickej pracovnej bunky, ktoré vizuálne demonštruje, ako sa
robot pohybuje po naprogramovanej dráhe, je možné offline programovanie (OLP)
dosiahnuť prostredníctvom softvérových platforiem špecifických pre výrobcu originálneho
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zariadenia (OEM) alebo pomocou doplnkov tretích strán. OLP dáva skúseným a začínajúcim
programátorom robotov možnosť vytvoriť, otestovať a upraviť robotický program alebo
úlohu z pohodlia prostredia virtuálneho programovania na báze PC ešte predtým, ako bude
implementovaný v prevádzke. Môžeme rozlíšiť štyri nasledujúce situácie [1].
2.1.1

SCENÁR 1: Obmedzený prístup k pracovisku

Vír nových zdravotných problémov a regulácií podnietil podniky k implementácii sociálnej
dištancie spolu s politikami práce z domu (WFH). To spôsobilo obmedzený prístup k robotom
v továrni, čo sťažilo programovanie / preprogramovanie úloh.
2.1.2

SCENÁR 2: Prispôsobenie sa meniacemu sa dopytu

Zvýšenie dopytu po produktoch na všeobecné použitie má pracovníkov, ktorí sa snažia
dosiahnuť rekordné tempo kombinácie vysokých a nízkych objemov. S cieľom zvládnuť
požadovaný prechod na nový systém sa viac pozornosti venovalo inteligentným
technológiám, ako je softvér OLP, s cieľom znížiť prestoje programovania a optimalizovať
celkovú efektivitu zariadení (OEE).
2.1.3

SCENÁR 3: Rýchle zvyšenie stupňa automatizácie

Rovnako ako v prípade druhého scenára, rastúci dopyt po výrobkoch musí spoločnosti
integrovať nových robotov alebo presunúť staré. V obidvoch prípadoch bolo navrhnuté
použitie softvéru OLP, aby sa uľahčil plynulejší prechod na výrobu týchto základných
produktov.
2.1.4

SCENÁR 4: Testovanie nového prístupu

Podnik sa rozhodol riešiť náročné úlohy prostredníctvom inovácii a zavadzaním robotizácie.
Buď sa nasadzujú súčasné roboty, alebo sa kupujú nové roboty. Robotická automatizácia by
mohla byť v továrni predstavená prvýkrát. Bez ohľadu na prístup je to životaschopná metóda
nastavenia nových, zložitejších robotických úloh s offline programovaním.
2.2

Štyri kľúčové vlastnosti robotického offline programovania

Užívatelia sa musia usilovať o programovanie robotov na základe offline platforiem , ktoré
majú rozsiahlu knižnicu modelov a ponúkajú tieto štyri kľúčové vlastnosti [1] :
2.2.1

Detekcia kolízie robota

Ak v blízkosti pracuje niekoľko robotov, mali by byť naprogramované tak, aby fungovali ako
tím. Počas offline programovacieho procesu signalizuje funkcia detekcie kolízie potenciálne
nebezpečenstvo interferencie, čo umožňuje programátorovi vykonať úpravy a tým úsporu
nákladov pred zavedením programu do výroby.
2.2.2

Plánovanie dráhy robota

Aj keď je robot naprogramovaný na pohyb z bodu do bodu, je nevyhnutné plánovať dráhu
robota okolo konkrétnych prekážok, ako sú prípravky na držanie dielov. Vďaka plánovaniu
dráhy je programovanie robota na manévrovanie okolo pevných bodov jednoduchšie,
pretože aktivuje detekciu kolízie, aby sa zabránilo kolízii.
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2.2.3

Sledovanie polôh dielcov na dopravníku

Keď sú diely v rôznych polohách, sledovanie dopravníka môže pomôcť robotovi tieto diely
podľa potreby orientovať.
2.2.4

Cykly dráhy robota

Pri vykonávaní zváracích, dávkovacích alebo iných zložitých úloh môže funkcia cyklov dráhy
pomôcť automatizovať proces. Namiesto manuálneho učenia bodov do robota poskytuje
funkcia opakovaných cyklov dráhy tieto body automaticky. Tieto funkcie môžu pomôcť pri
testovaní scenára robota, ako napríklad: „Ako rýchlo dokáže robot ísť s konkrétnou
aplikáciou?“ alebo „Môže robot zvárať konkrétny diel?“ atď .
2.3

Štyri výhody robotického offline programovania pre výrobcov

Riadne a efektívne využívanie softvéru OLP môže pomôcť výrobcom dosiahnuť výrobných
cieľov vrátane [1] :
2.3.1

Vykonajte rýchlu integráciu s robotmi

Offline programovanie poskytuje spôsob vytvorenia programu robota, keď je pracovná
bunka stále vo fáze výstavby. Tento proces urýchľuje čas integrácie, pretože dátové súbory je
možné prenášať po dokončení a nainštalovaní pracovnej bunky v dielni.
2.3.2

Vykonajte rýchle zmeny robotov

Ak sa robot používa na spracovanie viacerých častí, offline programovanie umožňuje
programovať robota na „časť B“, keď je spustená „časť A“. Po dokončení „časti A“ je možné
naprogramované súbory stiahnuť do ovládača robota a spustiť tak „časť B.“
2.3.3

Nastavte funkčnú bezpečnosť robotov

OLP umožňuje stanovenie položiek, ako sú rušenie paží, obmedzenia rýchlosti a
bezpečnostné zóny. To zahŕňa schopnosť graficky prekrývať bezpečnostné zóny (limity
rozsahu robota) počas simulácie, čo umožňuje vizuálne potvrdenie a testovanie s pohybom v
simulácii.
2.3.4

Dosahujte pre roboty rýchle časy cyklov

Ak sú potrebné extrémne rýchle doby cyklov, platformy OLP môžu používateľom pomôcť
monitorovať pracovný cyklus robota, aby bolo možné monitorovať životnosť motora.

3
3.1

ARCHITEKTÚRA A ŠTRUKTÚRA TYPICKÉHO ROBOTICKÉHO PROGRAMU
Architektúra robotického programu

Jedným z prvých krokov k integrácii reaktivity a premýšľania bol systém balíkov reaktívnych
akcií (RAPs) vytvorený firmou Firby [ 3 ] s využitím prvej integrovanej trojvrstvovej
architektúry. Strednou vrstvou tejto architektúry je systém RAPs .
Aj keď sú architektúry trojvrstvových robotov veľmi populárne, používajú sa aj rôzne
dvojvrstvové architektúry . Kooperatívna inteligentná architektúra riadenia v reálnom čase
(CIRCA) je dvojvrstvová architektúra zameraná na zaručenie spoľahlivého správania [ 4,5 ].
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Stelesňuje pojem obmedzenej reaktivity - uznanie, že zdroje robota nie sú vždy dostatočné
na to, aby zaručili splnenie všetkých úloh. CIRCA sa skladá zo systému v reálnom čase (RTS) a
systému umelej inteligencie (AI) (AIS), ktoré sú do veľkej miery nezávislé. RTS vykonáva
cyklický plán dvojíc testovacích akcií (TAP), ktoré majú zaručené najhoršie správanie z
hľadiska snímania prostredia a podmieneného pôsobenia v reakcii. Je zodpovednosťou AIS za
vytvorenie harmonogramu, ktorý zaručene zabráni vzniku katastrofických zlyhaní a bude
prebiehať v reálnom čase.

Obr. 1 Multirobotová architektúra [ [1]

3.2

Popisy úloh

Programovanie nemôže inštruovať robota rovnakým spôsobom, ako by bolo možné
inštruovať ľudského pracovníka, ako má vykonať úlohu. Ak majú kvalifikovaní pracovníci
vedomosti o aplikáciách, zariadeniach, postupoch a všeobecných požiadavkách na výrobok,
ktorý sa má vyrobiť, stačí zhrnúť, čo je potrebné urobiť. V praxi, pretože je ťažké zakódovať
väčšinu požadovaných základných znalostí, sa zameriavame na princípy programovania,
ktoré sa podobajú pokynu (úplne) nekvalifikovaného pracovníka a presne hovoria, ako sa má
vykonať každý aspekt úlohy. Preto by sme pri programovani robotov dodržiavať tieto zasady
[1]:
• manuálne navedenie robota do požadovaných pozícií alebo dokonca po požadovaných
dráhach alebo trajektóriách, ak je dostatočná presnosť človeka
• jednoduché spôsoby, ako využiť údaje CAD, kedykoľvek sú k dispozícii
• používanie rôznych doplnkových spôsobov (komunikačné cesty medzi človekom a
robotom), ako sú reč a gestá
• choreografia resp. tvar pohybov dráhy, napríklad slučiek a podmienok, bez potreby
rozsiahlych programovacích schopností
• prostriedky na opísanie prijateľnej odchýlky, napr. Podľa očakávania, alebo normálnych
odchýlok od nominálnej dráhy
• špecifikácia toho, ako by sa malo vonkajšie snímanie používať pri nových druhoch
pohybov alebo pri riešení neznámych variácií . Tu môžme zahrnuť niektoré lakovacie
roboty zo starších časov, ktoré by mohli byť naprogramované ručným vedením.
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To je niekedy označovaný ako neodvratný problém, ktorý existuje v podobe singularity, ktorá
sa vyskytuje v rámci pracovného priestoru aj keď dnešné OLP systémy zvládnu tieto
problémy. Úloha programovania robota by mala obsahovať opis faktorov uvedených v Tab.1.
Tab.1 Faktory súvisiace s robotickými úlohami [1]

Produkt: Popis konečného tvaru a zostáv obrobkov, pokiaľ ide o tento
produkt; robotický systém plánuje operácie.

Obmedzenie robota

Užívateľská aplikácia

Proces: Na základe známych sekvencií konkrétnych výrobných operácií
je každá z nich špecifikovaná z hľadiska parametrov ich procesu.
Nástroj: Pohyb nástroja držaného robotom je určený programami alebo
manuálnym navádzaním; používateľ pozná proces, ktorý dosahuje.
Rameno: Rameno robota a jeho čelná príruba na pripevnenie nástroja
sú naprogramované na pohyb v karteziánskom priestore; používateľ
tento nástroj pozná.
Spoj : Pre každé zadané miesto sú určené uhly spoja, takže priame
pohyby sú ťažké; robot poskytuje koordinované riadenie serva.

• Systém zameraný na produkt by generoval konfigurácie a programy robotov a inštruoval
operátora o akejkoľvek manuálnej pomoci, ktorá by mohla byť potrebná (napr. upnutie).
Systém by určoval údaje o zváraní, ako je napríklad typ zvárania a koľko priechodov je
potrebných pre každý šev.
• Systém zameraný na proces by namiesto toho prijímal vstupy z hľadiska parametrov
zvárania, ktoré sa majú použiť, vrátane poradia zvarov. Systém vyberá vstupné signály do
procesného zariadenia (napríklad aké výstupné napätie by mal ovládač robota nastaviť tak,
aby sa zváranie vykonávalo určitým prúdom) a generovali by sa programy robota určujúce
pohyby zváracej pištole.
• Nástroj-centric spôsob programovania bude požadovať, aby prevádzkovateľ nastaviť
proces ručne konfigurácií zariadení, pokiaľ ide o ich rodných nastavenia a príslušné údaje o
nástroji by byť nakonfigurovaný tak, aby regulátor robot môže dosiahnuť naprogramované
pohyby, ktoré sú určené poskytnutím údajov o súradniciach a pohyboch týkajúcich sa
koncového efektora.
• Systém zameraný na rameno je prístup zameraný na nástroj, pretože kartézske a priame
pohyby môže (a musí byť) explicitne špecifikované / programované programátorom, je však
potrebná ďalšia práca, pretože robot nepodporuje všeobecný nástroj.
• Štýl zameraný na kĺby by bol potrebný, ak sa používa jeden z veľmi raných robotických
systémov, ktorý si vyžaduje programovanie priamky pomocou mnohých spoločných pozícií
blízko seba.
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3.3

Riadiace systémy robotov

Riadiaca jednotka robota má niekoľko dôležitých úloh, ktoré je potrebné vykonať, aby sa
spustil program: pohyb a ovládanie robotického manipulátora, prostriedky pre interregulátorom a computer komunikácií, rozhranie snímača a potrebné mechanizmy a funkcie,
ktoré umožňujú robot programovať, rozhranie robot - užívateľ a vykonávanie programu.

Obr. 2 Základná architektúra riadiaceho systému robota [2]

Riadenie pohybu zahŕňa niekoľko rôznych úloh a etáp , ako je znazornrné na obr. 3.

Obr. 3 Hlavné stupne riadenia robota [2]

Základnou úlohou plánovania dráh je pripraviť cestu robota a vložiť príslušné údaje do
interpolátora trás. Pohybovanie robotom znamená zadanie počiatočnej polohy / orientácie
{Ti} a konečnej polohy / orientácie {Tf} TCP ({stred nástroja) robota). Interpolátor na základe
údajov plánu dráhy vypočíta medziľahlé body v každom interpolačnom intervale pomocou
zadanej rýchlosti a zrýchlenia. Výstupy interpolátora sú základnými vstupmi pre servo slučky,
tj. tvoria cieľové body (referencie), ktoré musia servozosilňovače dosiahnuť. Dáta z
interpolátora sú filtrované cestným filtrom predtým, ako sú odovzdané servomotorom, aby
sa dosiahli plynulejšie zrýchlenia / spomalenia a udržali krútiace momenty motora v rozsahu
servomotora. Je tiež nevyhnutná úplná definícia parametrov pohybu vrátane rýchlostí a
zrýchlení. Niekedy je potrebné definovať medzipolohové / orientačné body (nazývané tiež
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„via points“) medzi počiatočnou a konečnou konfiguráciou. Tento postup lepšie definuje
požiadavky a prispeje k finálnej ceste. Ďalej, na získanie plynulosti dráh musí byť plánovač
trás spojitou funkciou so spojitou prvou deriváciou a dúfajme, že aj spojitou druhou
deriváciou [ 2 ]. Napríklad generátor dráhy môže byť implementovaný polynómom 5. rádu.
Použitie polynómu vyššieho rádu je motivované skutočnosťou, že je potrebný kvintický
polynóm, aby bolo možné určiť polohu, rýchlosť a zrýchlenie na začiatku a na konci každého
segmentu cesty.
Jednou z najzákladnejších vecí, ktoré musí riadiaci systém robota robiť, je implementácia
funkcií podobných PLC. Roboty sa používajú vo výrobných bunkách, kde digitálne /
analógové a logické riadiace jednotky riadia spôsob, akým sa veci dejú, konkrétne riadenie
systémov zodpovedných za manipuláciu s materiálom, prepravu, detekciu atď. Pre
prepojenie s týmito systémami musí robotický ovládač „hovoriť“ rovnako pracovať ako
logický radič alebo mať aspoň k dispozícii rovnakú funkcionalitu. Ovládač a program robota
musia byť následne schopné vykonávať nasledujúce funkcie.
3.3.1 Vstup digitálnych signálov
Robot musí byť schopný čítať z digitálnych vstupných signálov (s rôznymi elektrickými
úrovňami) a implementovať základné logické funkcie na získaných údajoch: čítanie
bloku, logické funkcie, radenie, počítadlá, časovače, detekcia hrán atď. schopný
pôsobiť na digitálne výstupy zmenou ich stavu (ON / OFF), aplikovaním časovaných
impulzov atď.
3.3.2

Vstupy analógových signálov.

Robot musí byť schopný čítať z analógových vstupov a poskytovať potrebné elektronické
obvody na multiplexovanie a analógovo-digitálny prevod, matematické funkcie na
spracovanie výsledkov a nevyhnutné obvody a digitálno-analógové prevodníky, ktoré
pôsobia na analógový výstup. signály.
3.3.3

Implementácia obslužných funkcií.

Programovací jazyk ovládača robota musí implementovať pokročilé matematické funkcie a
dátové štruktúry, ktoré môžu byť použité v rámci programu robota, aby umožnili
používateľovi koordinovať pohyb robota, čítať informácie alebo konať na linkách (otváranie /
zatváranie chápadiel, regulácia tlaku pneumatických akčných členov) , regulujte rýchlosť
externých motorov poháňaných výkonovými meničmi alebo externými servopohonmi, štart /
stop zariadením atď.)
Komunikácia medzi riadiacim a dohliadajúcim počítačom a riadiacimi jednotkami robota a
dokonca aj komunikácia medzi samotnými riadiacimi jednotkami robota je obvykle
podporovaná prostredníctvom siete založenej na protokole TCP / IP Ethernet. Medzi funkcie
spojené s týmto typom komunikácie patrí výmena súborov a programov, vykonávanie
vzdialených operácií ako zálohovanie a údržba systému atď. Typický robotický program
komunikuje s digitálnymi signálmi (obr. 4 a obr. 5)
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Obr. 4 Robotický program I / O komunikácia [2]

Procedúra I / O má nasledujúce výnimky:
1. Robot prijíma príkazy iba v automatickom režime. V manuálnom režime alebo v chybovom
stave sa signál pripravenosti robota nikdy neaktivuje.
2. V manuálnom režime systém vždy vráti stav offline.
3. V prípade chybovej situácie systém vráti stav chybového stavu a vyžaduje, aby užívateľ
vydal príkaz na uvoľnenie chyby.

Obr. 5 Príklad grafického rozhrania pre I / O komunikáciu programu robota [6]

4
4.1

PROGRAMOVACIE JAZYKY
Nástroje na vývoj softvéru

Aj keď významná výhoda plynie z navrhovania systémov využívajúcich presne definované
architektonické štýly, mnoho architektonických štýlov má aj súvisiace softvérové nástroje,
ktoré uľahčujú dodržiavanie tohto štýlu počas implementácie. Tieto nástroje môžu mať
formu knižníc volaní funkcií, špecializovaných programovacích jazykov alebo grafických
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editorov. Tieto nástroje uľahčujú vývoj softvéru v danom štýle a čo je dôležitejšie,
znemožňujú (alebo aspoň veľmi sťažujú) porušovanie obmedzení daného architektonického
štýlu. Výsledkom je, že systémy implementované pomocou týchto nástrojov sa zvyčajne dajú
ľahšie implementovať, pochopiť, odladiť, overiť a udržiavať. Tiež majú tendenciu byť
spoľahlivejšie, pretože nástroje poskytujú dobre vyvinuté schopnosti pre bežne potrebné
konštrukčné prvky riadenia, ako napríklad odovzdávanie správ, prepojenie s akčnými členmi
a senzormi a zvládanie súbežných úloh.
Programovacie jazyky a prostredia robotov sa tradične delia na online programovanie
(pomocou skutočného robota in situ) a offline programovanie (pomocou softvérových
nástrojov bez toho, aby ste robota obsadzovali). Online programovanie je teraz neobvyklé,
okrem toho overovať a manuálne nastaviť programy generované offline. Aj keď jazyky
robotov od rôznych výrobcov vyzerajú podobne, existuje veľa sémantických rozdielov, ktoré
súvisia s významom, keď sú spustené programy (robot vykonávajúci svoje operácie), aj so
spôsobom, ako je robot inštruovaný. Ponúka ako je spätné plnenie (aspoň vyhlásenie
pohybových) a aj nteractive úprava za výkladu robota (v kombinácii s obmedzeniami, aby sa
programovací jednoduchšie) tvoria robotické jazyky sa líšia od bežných počítačových
programovacích jazykov.
Počas posledného desaťročia a za súčasného vývoja je trendom zamerať sa na nástroj
(koncový efektor robota) a na znalosti procesu potrebné pre výrobný proces a nechať
operátora takýmto spôsobom vyjadriť úlohu robota. Tento vývoj vedie k potrebe zvýšenej
úrovne abstrakcie na zjednodušenie programovania, čo odráža skutočnosť, že takzvaný
robotický programátor veľmi dobre pozná výrobný proces, ale má dosť obmedzené
programovacie schopnosti. Zabudovaná inverzná kinematika umožňuje špecifikovať pohyb
nástroja v karteziánskych súradniciach, čo je v mnohých aplikáciách zjavne veľké
zjednodušenie. To znamená, že užívateľ robota by sa mohol viac sústrediť na prácu, ktorú má
vykonať robot, a menej na samotného robota. Nemôžeme však zanedbávať vlastnosti
robota, ako sú limity spojov. Pribúdajú príležitosti na zvýšenie úrovne abstrakcie s cieľom
ešte viac zjednodušiť používanie robotov kódovaním ďalších poznatkov o robotovi,
nástrojoch, postupe a pracovných bunkách do riadiacich systémov.
Takže užívateľ mohol jednoducho povedať, čo robot ma urobiť, a robot bude vedieť, ako to
urobiť, ale to by vyžadovalo rozsiahle znalosti o pracovnom prostredí a takzvanej strojovej
inteligencie. Potreba rozsiahleho modelovania prostredia robota je dobre známa. Snímanie
pracovného prostredia je nákladné, ale v priemyselnom prostredí by malo byť potrebné iba
príležitostne. Modelovanie musí zahŕňať úplnú dynamiku komponentov a obmedzenia
výrobného procesu. S týmito ťažkosťami nie je programovanie na úrovni úloh v praxi ešte
dosiahnuteľné. i t je dnes bežnou praxou vytvárať programy robota z geometrických dát v
CAD súboroch. To znamená, že aplikáciou CAD by mohlo byť prostredie použité na určenie
toho, ako má robot vykonávať požadované operácie so zadanými časťami. Softvérové balíčky
CAD sú výkonné 3-D nástroje a dnes sú medzi výrobnými spoločnosťami veľmi bežné. V
dôsledku toho je použitie týchto nástrojov na programovanie robotov žiaduce, pretože
operátor môže zahájiť offline programovanie potrebných výrobných operácií pomocou
trojrozmerného modelu produktu. Existujú dva možné prístupy:
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1. Pomocou rozhrania CAD parametrizujte preddefinované programy robotov a prispôsobte
ich správanie pomocou geometrických informácií [ 7 , 8 ]. To znamená definovať pohyby,
pridať parametre procesu, rozhodnúť sa, čo robiť s údajmi zo zariadení atď.
2. Generujte celý kód robota z informácií extrahovaných zo súboru CAD, vrátane kódu
rozhrania na prácu s bunkovými zariadeniami [ 9 , 10 ]. V zásade umožňuje používateľovi
naprogramovať pracovnú bunku zloženú napríklad z robota a ohýbacieho stroja. Robot sa
používa na podávanie a manipuláciu s plechmi do ohýbačky a na paletizáciu konečného
produktu.
Na programovanie a parametrizáciu systému je možné tiež použiť programovaciu jednotku
Teach (TPU) (obr.6) . Týmito zariadeniami sú v zásade počítačové jednotky s miestnym
operačným systémom (napríklad Windows CE), ktoré ponúkajú niekoľkým typom
používateľov možnosť programovať, parametrizovať a obsluhovať manipulátor robota.
Skutočné riadiace jednotky robotov sú tiež multitaskingové systémy, ktoré umožňujú
používateľovi vyvíjať a spúšťať viac úloh súčasne. To umožňuje nové úrovne funkčnosti a
vývojárom systému ponúka nové možnosti. Pomocou dostupných a bežných komunikačných
mechanizmov medzi úlohami, spolu so schopnosťou regulovať priority úloh (percento času
CPU), je možné nastaviť aplikácie na zvládnutie všetkých výziev, ktoré predstavujú bunky
priemyselnej výroby.

Obr. 6 Programovacia jednotka Teach, príklad vyvinutého grafického rozhrania procesu

V prípade robota ABB YuMi je demonštrované použitie jednotky Teach pre programovanie
robotov a funkčnosť je vysvetlená v doplnenom videu.

4.2

Programovací jazyk ROS

Open Source Robot Operating System (ROS) existuje už viac ako desať rokov a dnes preň
vytvárajú tisíce vývojových balíkov. Správa spoločnosti ABI Research z roku 2019 uviedla, že
do roku 2024 bude takmer 55% svetových robotov obsahovať balík ROS.
ROS, vyvinutá v roku 2007 v laboratóriu umelej inteligencie na Stanfordskej univerzite, je
vrstva middleware, ktorá môže bežať na viacerých operačných systémoch alebo bez nich. Aj
keď nejde o operačný systém (OS), ROS poskytuje služby, ktoré by sa od OS očakávali - ako je
napríklad abstrakcia hardvéru, kontrola zariadení na nízkej úrovni, implementácia bežne
používaných funkcií, odovzdávanie správ medzi procesmi a správa balíkov.
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Softvér v systéme ROS ponúka flexibilitu. Je usporiadaný v balíkoch a môže obsahovať uzly,
súbory údajov, konfiguračné súbory alebo čokoľvek, čo predstavuje užitočný modul. Vďaka
tomu je užitočný pre niekoľko robotických aplikácií a má dokonca potenciál rozšíriť svoje
schopnosti na už zavedený priemyselný hardvér v továrňach.
Napríklad sa aplikuje na automatizované riadené vozidlá (AVG), aby sa zabránilo kolíziám s
neďalekými strojmi v skladoch, a roboty typu pick-and-place na premenlivé pohyby pri
manipulácii s objektmi a vykonávaní predprogramovaných úloh. Tieto adaptívne funkcie sú
však často dosť obmedzené.
Open - source softvér má výhody, ktoré používateľom poskytujú plný prístup k zdrojovému
kódu. Ak chce vedúci závodu prispôsobiť program robota, má vývojár nielen prístup k kódu,
ale je ho schopný upraviť v rámci licenčnej zmluvy. Bol vyvinutý napríklad modul, ktorý
umožňuje dvom robotom spolupracovať na manipulačnej úlohe. Funkcia týchto robotov je
založená na údajoch z cloudu bodov z kamier, ktoré rozširujú videnie a vnímanie hĺbky pre
pochopenie prostredia. Preto sú možnosti robotickej aplikácie s kódom založeným na ROS
nekonečné, pretože výrobcovia by napríklad mohli inštalovať 3D kamery okolo pracovnej
bunky, aby zhromažďovali údaje o interakciách medzi robotmi a súčiastkami, na ktorých sa
pracuje. Dôležitou výhodou používania ROS je tiež minimalizácia zastarávania ( ROS používa
štandardný internetový protokol Transmission Control Protocol / Internet Protocol (TCP / IP)
) . To znamená, že nový robotický hardvér je možné nainštalovať na výrobnú linku bez toho,
aby boli ostatné časti systému zastarané, a že všetky zariadenia medzi sebou budú aj naďalej
„komunikovať“ bez potreby nákladného preprogramovania.
Všeobecne je ROS:
• Komunikačný systém (Publish Subscribe a Remote Method Invocation),
• Rámec a nástroje (zostavenie systému a správa závislostí, vizualizácia, nahrávanie a
opakované prehrávanie)
• Ekosystém (jazykové väzby, ovládače, knižnice a simulácia (altánok)). Robot Operating
System (ROS) je sada algoritmov otvoreného zdroja, softvéru ovládača hardvéru a
nástrojov vyvinutých na vývoj softvéru na riadenie robotov.
ROS zahŕňa vyspelé knižnice otvoreného zdroja, ktoré sa majú používať na navigáciu,
riadenie, plánovanie pohybu, videnie a simuláciu atď. (Obr.7) .
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Obr. 7 Obsah ROS 2 [11]

Pre výrobné účely je k dispozícii špecifická modifikácia ROS-Industrial , ktorá obsahuje
mnoho špecifických softvérových balíkov prispôsobených odvetviu . Všeobecné informácie o
o balíku s možno nájsť pomocou nasledujúcich odkazov na príbalovom konkrétnom-wiki.

5
5.1

PROGRAMOVACIE NÁSTROJE
Kompatibilita

Ovládače robotov od každého dodávateľa vykonávajú plánovanie pohybu inak, takže
neexistuje záruka, že sa simulovaný robot bude pohybovať tak, ako to robí skutočný robot.
Avšak, aj keď sa pohyb jednotlivých osí líši od simulácie bude definovaný pohyb TCP v
kartézskom priestore rovnaký. Všeobecne však platí, že nech už zvolíte akékoľvek OLP
riešenie, dá sa povedať, že robot, ktorý potrebujete simulovať, bude podporované. Vo
väčšine prípadov možno konkrétny požadovaný model robota pridať do simulácie z knižnice
(napríklad KUKA, Fanuc, ABB atď.). Ak pracujete s menším alebo menej známym predajcom
robotov, môže to byť náročnejšie. V softvéri OLP môžu byť programy vytvorené v simulácii
generované v proprietárnych jazykoch pre konkrétnu požadovanú značku robota.
Presná simulácia nástrojov a koncových efektorov, ako sú zváracie pištole, chápadlá alebo
dávkovače, môže byť náročnejšia. Vyžadujú sa parametre nástroja, ako aj posun TCP od
jazyka robota. V mnohých prípadoch je možné použiť CAD model nástroja, ktorý však nie je
nevyhnutne potrebný [12].
Ak je nástroj správne integrovaný do robotickej bunky, je možné uskutočňovať I / O volania v
simulácii podľa I / O požadovaných výrobcom nástroja. V simulácii môžu byť vykonávané a
zapínané a ovládané konkrétne I / O, ktoré budú korelovať s oblúkom zapnutým / vypnutým
oblúkom pri zváraní alebo plazmou zapnutou / vypnutou pre plazmový proces alebo
rozprašovaním zapnutým / vypnutým.
Keď robota programujete manuálne, robot sa zvyčajne kalibruje na konkrétny referenčný
rámec a takisto sa kalibruje na presnú polohu jeho spojov. Pri výučbe bodov programátor
rozbehne robota na presné miesto, aby bod naučil. Programátor môže vizuálne potvrdiť, že
naprogramovaný bod je kalibrovaný na požadované fyzické miesto. Niektoré body je možné
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programovať aj priamym zadaním súradníc. V programe určenom na dávkovanie lepidla
pozdĺž 10 mm škáry môže programátor učiť robota. Pomocou senzorov môžu niektorí roboti
vyrovnať tento kalibračný rozdiel. Napríklad robot vykonávajúci vkladaciu úlohu môže na
vykonanie rutiny vyhľadávania a otvoru použiť dotykovú sondu namiesto spoliehania sa na
veľmi presný bod. V závislosti na procese zákazníka môžu tieto alebo iné typy snímačov
pomôcť vyrovnať skutočnú časť s teoretickým CAD modelom okrem kompenzácie
nepresnosti robota [2].
5.2 Široko používané programovacie nástroje špecifické pre jednotlivých výrobcov
Väčšina ponúk špecifických pre určitú značku nepodporuje roboty iných značiek a modelov,
takže zaistenie kompatibility môže byť ťažké. Používatelia použitých robotov môžu mať
navyše ťažkosti s hľadaním podpory pre staré verzie radičov v rámci nového softvéru
špecifického pre konkrétnu značku. Niektoré najbežnejšie používané programovacie nástroje
robotov sú uvedené v tab.2.
Tab. 2 Simulačné a programovacie nástroje priemyselných robotov

Siemens Process Simulate
To umožňuje používateľom
prepojiť ich robotickú simuláciu s
celým
systémom
riadenia
životného cyklu produktu spolu s
ďalšími typmi výrobných údajov
vrátane návrhov a procesov.
Toto pripojenie sa však na
spustenie nevyžaduje

Robotmaster
Robotmaster je vybavený
rozhraním typu „klikni a ťahaj“
na vytváranie a úpravu polôh a
trajektórií robota. Rovnako ako
väčšina ostatných univerzálnych
riešení, Robotmaster je robot
agnostický a pracuje so všetkými
značkami a modelmi robotov a
koncových efektorov.
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VisualComponents
hardvérovo neutrálna simulačná
platforma, ktorá hostí modely od
viac ako 30 značiek robotov.

OCTOPUZ
OCTOPUZ tiež beží na simulačnej
platforme Visual Components.
Na vrchole tejto platformy,
OCTOPUZ poskytuje procesne
špeci f ic doplnkov pre výučbu
procesného-špeci f ickej cesty a
programy podpôr 15 značky
robotov
RoboDK
RoboDK je schopnosť importovať
dráhu nástroja CAM a prevádzať
ju do robotického programu pre
aplikácie, ako je obrábanie
robotov.

Ďalšie hlavné nástroje na simuláciu robotov
• Autodesk PowerMill (https://www.autodesk.ca/en/products/powermill/overview)
• Delmia (https://www.3ds.com/products-services/delmia/)
• Energid Actin (https://www.energid.com/actin)
• SprutCam Robot (https://www.sprutcam.com/home/sprutcam-robot)
• Artiminds (https://www.artiminds.com/)
• Kuka.SIM (https://www.kuka.com/en-ca/products/roboticssystems/software/simulation-planningoptimization/kuka_sim)
• FANUC RoboGuide (https://www.fanucamerica.com/products/robots/robotsimulation-software-FANUCROBOGUIDE)
• ABB RobotStudio (https://new.abb.com/products/robotics/robotstudio)
• Yaskawa Motoman MotoSim EG
(https://www.motoman.com/products/software/default)
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5.3 Špecifické programovanie robotov ROS
ROS-Industrial poskytuje podporný softvér pre mnoho platforiem dodávateľov. Každá
platforma vyžaduje pre ROS-Industrial odlišné kroky nastavenia a konfigurácie.
Softvérový balík ABB ( http://wiki.ros.org/abb ) obsahuje ovládače a podporné balíčky pre
priemyselné roboty ABB. Príslušné návody ( http://wiki.ros.org/abb_driver/Tutorials )
Softvérový balík Fanuc ( http://wiki.ros.org/fanuc ) obsahuje ovládače a podporné balíčky
pre priemyselné roboty Fanuc.
5.4

Príklad programovania robotov s programom ABB RobotStudio

Použitie offline simulačného prostredia na programovanie robotov je demonštrované a
diskutované na základe robota ABB YuMi v doplnenom videu a ilustrované v Tab.3.

Tab.3 Príklad programovania robotov (ABB RobotStudio [13])
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OTÁZKY
1. Kedy by bolo vhodné použiť offline programovanie robota ?
a.

Inžinieri vo výrobe a vo firme nemajú dobré programátorské schopnosti

b.

Robotický operátor je skúsený programátor a potrebuje priame testovanie

c.

Robot a celý výrobný systém potrebujú testovanie rôznych konfigurácií

2.

Prečo je potrebné, aby bol robot pred spustením programu kalibrovaný?
a. Pre istotu, že sa fyzické
naprogramovanými súradnicami

umiestnenie

a

súradnice

zhodujú

b.

Iba v prípade dvoch alebo viacerých robotov spolupracujúcich na výrobe

c.

Na ľahké programovanie

d.

Na zaistenie bezpečnosti prevádzky robota

e.

Je to požiadavka výrobcu robota

3.

Programovacia jednotka Robot Teach sa používa na
a.

Vizuálne monitorovanie činnosti robota

b.

Offline programovanie robotov

c.

Jednoduché programovacie úlohy a okamžité testovanie prevádzky

d.

Ako je počítačová myš pre výber položiek na obrazovke

e.

Ukladanie údajov počas prevádzky robota
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SPRÁVNE ODPOVEDE NA OTÁZKY
Otázka

Odpovede

1

a, c

2

a, d

3

c
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ÚVOD DO LEKCIE
Zložitosť procesu uchopenia manipulačného objektu robotom sa často podceňuje, pretože
pre ľudí vyzerá veľmi jednoducho. V lekcii sa dozviete, že to, čo robí ľudská ruka, je pre robota koncový efektor. V definícii koncového efektora sa dozviete, že koncový efektor je
súčasťou robota, ktorý interaguje s prostredím. Rovnako ako ľudské ruky, aj robot potrebuje
prostriedky na manipuláciu s predmetmi. Tento koncový efektor je zvyčajne spojený s koncom zápästia robota. Koncový efektor sa môže líšiť v závislosti od aktuálnej úlohy. Dozviete
sa tiež, že hlavným cieľom koncového efektora je vykonať úlohu manipulácie presne, bezpečne a rýchlo bez poškodenia objektu.

CIELE LEKCIE
V tejto lekcii sa dozviete, aké typy efektorov sa používajú na manipulačné operácie a ktoré
na technologické operácie, aby sme pochopili fungovanie chápadla, je podrobný manipulačný proces uvedený v grafickej podobe. Ďalej lekcia poskytuje základné rozdelenie chápadiel a predstavuje oblasti použitia viacprstových chápadiel a mechanické princípy používané
pri pohybe prstov chápadiel. V samostatných sekciách sú uvedené chápadlá používajúce
vákuum a elektromagnetické sily.

GLOSÁR
Tab. 0.1 Hlavné pojmy
Názov
systém automatickej
výmeny koncového
efektora
koncový efektor
chápadlo
priemyselný robot

Definícia
Spojovacie zariadenie medzi mechanickým rozhraním a koncovým efektorom, ktoré umožňuje automatickú výmenu koncových efektorov
Zariadenie špeciálne navrhnuté na pripojenie k mechanickému rozhraniu,
ktoré robotovi umožňuje vykonávať jeho úlohy
Koncový efektor určený na zaistenie a držanie
Automaticky riadený, preprogramovateľný, viacúčelový manipulátor, programovateľné v troch alebo viacerých osiach, ktoré môžu byť pripevnené na
mieste alebo mobilné na použitie v aplikáciách priemyselnej automatizácie.

-5-

Multifunctional Innovative Learning Assisting Network for VET
in Advanced Manufacturing
Project No. 2018-1-PL01-KA202-050812

1

DEFINÍCIA KONCOVÉHO EFEKTORA A MANIPULAČNÝ PROCES

Koncový efektor je všeobecný pojem, ktorý zahŕňa všetky zariadenia, ktoré je možné pripevniť
na zápästí robota. End of Arm Tooling, často označovaný ako EOT, je jedným z najdôležitejších
časti robotického ramena. Bežné typy sú zváracie zariadenia, striekacie pištole a chápadlá.
Koncové efektory sú definované ako:
• Zariadenie, ktoré sa pripája k zápästiu ramena robota a umožňuje robotovi vykonať konkrétnu úlohu.
• Koncový efektor znamená posledný článok (alebo koncový člen) robota
• V širšom slova zmysle možno koncový efektor považovať za súčasť robota, ktorý interaguje
s prostredím.
Robotické efektory sú rozdelené do dvoch typov:
Typ 1: Typ 1 sú chápadlá, ktoré sú určené na manipuláciu s predmetmi. Ich funkciou je chytiť
objekt, presunúť ho na iné miesto a objekt uvoľniť. Chápadlá sú najbežnejším typom koncového efektora. Môžu používať rôzne metódy uchopenia a štýly ovládania. Uchopovače robotov používajú na interakciu s objektom mechanizmus ľudského prsta, obr.1. 1.

Obr. 1.1 Ľudský a robotový prstový mechanizmus na interakciu s objektom

Typ 2: Typ 2 robotických efektorov sú technologické nástroje, pomocou ktorých robot vykonáva určitú technológiu. Nástroje na vykonávanie procesu, ako je bodové zváranie, striekanie, striekanie, 3D tlač, frézovanie, rezanie, meranie.
Proces uchopenia robota, obrázok 1.2, možno rozdeliť do nasledujúcich krokov:
i.

Približovanie k objektu: Týmto krokom je krok, počas ktorého je chápadlo umiestnené
v blízkosti objektu.

ii.

Prichádzanie do kontaktu: Do tejto doby sa dosiahne kontakt chapadla s obrobkom. V
prípade bezkontaktnej manipulácie je obrobok v rozmedzí silového poľa uchopovača.

iii.

Zvyšovanie uchopovacej sily pre uchopenie: Tento prírastok sily by mal byť v určitých
medziach, aby sa vopred pripravené časti nepoškodili a nevykĺzli z čeľustí.

iv.

Zaistenie objektu: Pri vynaložení dostatočnej sily sa odstráni celkový stupeň voľnosti
objektu a objekt sa zastaví nezávisle od chápadla.
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v.

Presunutie objektu: Tento krok zahŕňa presunutie objektu na požadované miesto.

vi.

Uvoľnenie objektu: V makroúrovni sa zvyčajne uvoľnenie objektu dosiahne gravitáciou

Obr. 1.2 Kroky zahrnuté v procese uchopenia

Klasifikácia chápadiel
Chápadlá je možné všeobecne klasifikovať rôznymi spôsobmi nasledujúcim spôsobom,
obrázok 1.3:

Obr. 1.3 Široká klasifikácia robotických chápadiel

Klasifikácia na základe počtu prstov
Na základe počtu prstov možno chápadlá rozdeliť na dva, tri, štyri a väčší počet prstov,
obr.1. 4:
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Uchopovače s jedným prstom
V podstate háčik. Toto je pravdepodobne najjednoduchší spôsob, ako dať robotovi chápadlo. Aj keď si myslíte, že to znie smiešne, niektoré aplikácie jednoducho potrebujú hák alebo
sondu, aby dosiahli to, čo musia urobiť. Pokiaľ ide o presnosť a opakovateľnosť, pravdepodobne to nie je veľmi presné, ale je to aj to najlacnejšie, čo môžete získať, nie je potrebná
žiadna energia, ani údržba. Dva uchopovače prstov Dva chápadlá prstov majú iba dva prsty,
za ktoré uchopia predmet. Tieto typy uchopovačov majú všeobecne plošný kontakt, pretože spravidla kvôli tvaru rebier nemôžu poskytnúť viac ako dva body dotyku.
Chápadlá s tromi prstami
Pretože chápadlo má tri prsty, môže mať kontakt v celej oblasti aj na povrchu. Ale použitie
troch prstov pri uchopení tiež zvyšuje konštrukčnú zložitosť a zložitosť ovládacieho prvku,
ktorý musí byť pre ne vyvinutý. Tri uchopovače prstov sú druhým bežným typom
používaným v priemyselných aplikáciách. Tri plutvové chápadlá majú tri čeľuste navzájom
umiestnené v 120 ° uhle. Tieto chápadlá sú špeciálne určené na uchopenie valcových predmetov.
Chápadla so štyrmi prstami
Chápadla so štyrmi prstami sú niekedy kombináciou dvoch dvojprstých a inokedy kombináciou vzájomne spolupracujúcich nezávislých prstov. Tieto chápadlá sa používajú v relatívne pre vysoko presné a náročné aplikácie.
Päťprsté chápadla, antromorfné ruky
Tieto chápadla sú vyvinuté najmä na základe výskumu, aby sa dosiahla vyššia obratnosť
ako je to v prípade ľudskej ruky. Existujú aj chápadlá s viac ako piatimi prstami. Dôvod,
prečo existuje veľa rôznych chápadiel, je ten, že existuje veľmi široká škála aplikácií, v
ktorých sa každému najlepšie darí.

Obr. 1.4 Uchopovače viacerých prstov

Sila potrebná na uchopenie predmetu
Aj keď na teleso pôsobí množstvo síl, ktoré boli uchopené robotickým ramenom, hlavnou
silou je trecia sila. Úchopná plocha môže byť vyrobená z mäkkého materiálu s vysokým koeficientom trenia, aby nedošlo k poškodeniu povrchu predmetu. Robotický uchopovač musí
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vydržať nielen váhu predmetu, ale aj zrýchlenie a pohyb, ktorý je spôsobený častým pohybom predmetu. Na zistenie sily potrebnej na uchopenie objektu sa používa nasledujúci vzorec

Kde

2

F - je

Sila potrebná na uchopenie predmetu

m - je

Hmotnosť objektu

a - je

Zrýchlenie objektu

mi -

Koeficient trenia

n - je

Počet prstov v chápadle

AKTÍVNE CHÁPADLA S TRANSFORMAČNÝM MECHANIZMOM 2

2.1 Pakový mechanizmus transformácie
Je to najčastejšie používaný mechanizmus, najmä vďaka svojej jednoduchosti a dostatočnej
presnosti uchopenia. Vývoj sily uchopenia závisí od zmien uhla otvorenia. V súlade s uvedeným sa mení aj zaťaženie jednotlivých prvkov, viď obr. 2.1.

Obr. 2.1 Mechanizmus transformácie páky

2.2

Transformačný mechanizmus využívajúci ozubený prevod

Tento typ bloku je ťažší ako mechanizmy transformácie páky. Ich výhoda spočíva v tom, že
namiesto plných ozubených kolies používajú iba ozubené segmenty, pozri obr. 2.2. Sú presné
a poskytujú veľmi dobre synchronizované pohyby čeľustí. Vďaka rôznym rýchlostiam prenosu je možné dosiahnuť rôzne rýchlosti otvárania čeľustí. To môže pomôcť ušetriť jeden pohyb robota a ušetriť tak čas.
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Obr. 2.2 Transformačný mechanizmus využivajúci ozubený prevod

2.3

Vačkový mechanizmus transformácie

Jeho výhoda spočíva v presnom alebo presnom nastavení postupu sily uchopenia. K dispozícii
sú kotúčové, bubnové alebo predné vačky, pozri obr. 2.3.

Obr.. 2.3

2.4

Vačkový mechanizmus transformácie

Mechanizmus transformácie podľa šablón

Je to podobné ako v predchádzajúcom spomenutom mechanizme. Na rozdiel od mecha-nizmu vačkovej transformácie je však jeho vstupný pohyb priamy, pozri obrázok 2.4.

Obr. 2.4 Mechanizmus transformácie podľa šablón

2.5

Mechanizmus transformácie využivajúci zavitovú skrutku
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Tento mechanizmus sa najčastejšie používa, ak je potrebné dosiahnuť vysoký prenos medzi
vstupným pohybom (pohon) a čeľusťami. Chápadla vybavené týmto transformačným mechanizmom sú schopné uchopiť ťažké predmety a udržiavať stále pracovné sily, čím prispievajú k bezpečnosti, pozri obr. 2.5.

Obr. 2.5 Mechanizmus transformácie využivajúci zavitových skrutiek

Existujú tri základné typy chápadiel na základe typu kontaktu:
•

Bodový kontakt

•

Linkový kontakt

•

Plošný kontakt

Bodový kontakt
Ako naznačuje názov, bodové kontaktné uchopenie nastane, keď sa uchopovacie prsty a
predmet, ktorý sa má chytiť, dostanú do kontaktu v niektorých konkrétnych bodoch. Pri
tomto type uchopenia existujú najmenej tri až štyri kontaktné body medzi uchopovacími
prstami a predmetom, ktorý sa má uchopiť.
Priamkový kontakt
Pri priamkovom kontakte sa kontakt medzi čeľusťou / prstom uchopovača uskutočňuje vo
forme čiary, ktorá je závislá od tvaru predmetu. Pri priamom kontakte sa musíte uistiť, že hypotetické čiary, ktoré sa vytvárajú počas kontaktu, sú rovnobežné alebo čo najbližšie k rovnobežke, inak je správne uchopenie príliš ťažké.
Plošný kontakt
Namiesto bodov alebo čiar je tu celá plocha prstov, ktorá prichádza v kontakte s objektom.
Spravidla je v plošnom kontakte kontakt dvoch povrchových plôch z opačných strán dostatočný na úplné obmedzenie objektu. Aktívna plocha uchopovača je to, čo je v skutočnosti v
kontakte medzi čeľusťou a predmetom, a súvisí s geometrickými tvarmi použitými v návrhoch
čeľustí. Je označený ako: bodový kontakt, líniový kontakt B, povrchový kontakt C, kruhový kontakt D a dvojitý kontakt E, obr. 3.1.
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Obr. 2.6 Kontakt medzi čeľusťou a predmetom

3

MAGNETICKÉ CHÁPADLA

Existujú dva typy magnetických chápadiel, permanentné magnety a elektro-magnety. Magnetické uchopovače sú vhodné iba na zdvihnutie železných predmetov a dajú sa veľmi ľahko
ovládať pri vyberaní a uvoľňovaní. Permanentný magnet je predmet, ktorý je vyrobený z materiálu so sieťou. Permanentné magnety vyžadujú mechanizmus na uvoľnenie uchopeného
predmetu,
ako
je
znázornené
na
obr.
4.1.

Obr. 3.1 Magnetické chápadla

Okrem permanentných magnetov je možné generovať aj magnetické pole. Magnetické pole
je generované drôtom navinutým do cievky. Keď elektrina prechádza drôtom, magnetické
pole sa stane aktívnym a pole zmizne, keď elektrina zmizne. Elektromagnetické zdvíhače sa
často používajú na zber rôznych železných a oceľových zvyškov. Sú bežné vo výrobných
odvetviach. Niektoré objekty je možné pri vyberaní pomocou magnetov zväčšiť. Tento problém sa dá znížiť pripojením elektromagnetov na striedavý prúd. Elektromagnetické uchopovače dokážu zachytiť a uvoľniť predmety za niekoľko sekúnd, čo je užitočné, keď záleží na
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čase. Ďalšie výhody elektromagnetických uchopovačov spočívajú v tom, že sa dajú dimenzovať
na veľmi veľké sily.

4

PRÍSAVKY

Vákuové uchopovače sa stávajú v prísavkách, prísavky sú vyrobené z gumy. Prísavky sú spojené hadičkami s podtlakovými zariadeniami na vyberanie predmetov a na uvoľňovanie predmetov, vzduch je odčerpávaný do prísaviek.
Podtlak je možné vytvoriť pomocou nasledujúcich zariadení:
•

Vákuové pumpy

•

Vyhadzovače

•

Pneumatické valce

Vákuové chápadla fungujú, keď rozdiel medzi atmosférickým tlakom a vákuovým tlakom
alebo podtlakom stačí na to, aby umožňoval zdvíhanie, držanie, pohyb a ďalšie. K tomu dôjde,
keď je jedna strana súčasti dostatočne veľká a plochá na to, aby vákuový uchopovač vytvoril
dostatočný rozdiel v tlaku. Vákuové uchopovače používajú ako zdvíhacie zariadenia prísavky
(vákuové poháriky). Existujú rôzne typy prísaviek a sú zvyčajne vyrobené z polyuretánu alebo
gumy a je možné ich používať pri teplotách od -50 do 200 ° C. Prísavku je možné rozdeliť do
štyroch rôznych typov; univerzálne prísavky, ploché prísavky s tyčami, prísavky s vlnovcom
a hĺbkové prísavky, ako je znázornené na obr. 5.1.

Obr. 4.1 Rôzne typy prísaviek

Univerzálne prísavky sa používajú na rovné alebo mierne klenuté povrchy. Univerzálne
prísavky sú jedným z najlacnejších prísaviek na trhu, ale s týmto typom prísaviek má niekoľko
nevýhod. Ak je podtlak príliš vysoký, prísavka sa výrazne zníži, čo vedie k väčšiemu opotrebeniu. Ploché prísavky s tyčami sú vhodné pre ploché alebo pružné predmety, ktoré pri zdvíhaní
potrebujú pomoc. Tieto typy prísaviek poskytujú malý pohyb pri zaťažení a udržujú oblasť, na
ktorú pôsobí tlak, čo znižuje opotrebenie plochej prísavky s tyčami, čo vedie k rýchlejšiemu a
bezpečnejšiemu pohybu. Prísavky s vlnovcom sa zvyčajne používajú na zakrivené povrchy, napríklad keď je potrebné oddelenie alebo keď sa uchopuje menší predmet a vyžaduje kratší
pohyb. Tento typ prísaviek sa dá použiť v niekoľkých oblastiach, ale umožňujú vysoký pohyb
pri uchopení a nízku stabilitu pri malom tlaku. Hĺbkovú prísavku je možné použiť na povrchy,
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ktoré sú veľmi nepravidelné a zakrivené, alebo ak je potrebné predmet zdvihnúť cez okraj.
Príklad použitia vákuového uchopovača na robotovi je znázornený na obr. 5.2.

Obr. 4.2 Príklad použitia vákuového uchopovača

5

KONCOVÝ EFEKTOR – NÁSTROJ

- Nástroje na odstránenie materiálu
Táto kategória zahŕňa nástroje na rezanie, vŕtanie a odhrotovanie nainštalované ako robotické
nástroje.
- Zváracie horáky
Zváranie je veľmi populárna robotická aplikácia. Zváracie horáky sa tak stali veľmi účinnými
koncovými efektormi, ktoré je možné sofistikovaným spôsobom ovládať pre optimalizované
zváranie.
Niektoré horáky sú dodávané s podávačom drôtu pre ešte lepšiu kontrolu procesu.
- Zváracie pištole
- Striekacie pištole
- Vreteno na vŕtanie a frézovanie
- Skrutkovače
- Vyhrievací horák

6

VÝMENA EFEKTOROV

Meniče efektorov sa používajú, keď jeden robot musí postupne používať veľa rôznych koncových efektorov. Používajú sa na štandardizáciu rozhrania medzi prírubou robota a
základňou nástroja. Môžu byť manuálne alebo automatické, pozri obr. Nižšie.
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7

PRÍKLAD MODULÁRNEHO EFEKTORA S VYMENITEĽNÝM MECHANIZMOM

OTÁZKY
1. Aký je možný kontakt medzi chápadlom a predmetom?
a. iba bodový kontakt
b. Bodový a líniový kontakt
c. Iba kontakt s oblasťou
d. Bodový, líniový a plošný kontakt
2. Do klasifikácie chápadiel na základe počtu prstov patrí:
a. Jednoprsté chápadlo a zvárací horák
b. Tréjprsté chápadlo a lepiaca pištoľ
c. Jedenoprsté a dva a viacprsté chápadla
3. Aké typy kontaktu s objektom môžu byť:
a. Iba bodový kontakt
b. Bodový a priamkový kontakt
c. Iba plošná kontakt
d. Bodové, líniové a plošné kontakty
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4. Ktorý krok nepatrí do operácie - manipulácia s objektom?
a. Uvoľnenie objektu
b. Prichádzam do styku
c. Blíži sa k objektu
d. Zaistenie objektu
e. Premiestnenie objektu
f. Zvyšovanie sily
g. Bodové zváranie

LITERATÚRA
[1] Robot end effector. Wikiwand, 2019,
https://www.wikiwand.com/en/Robot_end_effector
[2] M. Azima, A. Lobova , A. Pastukhov: Methodology for implementing universal
gripping solution for robot application, Manufacturing Engineering, 2019
[3] Marco
Ceccarelli:
mechanical
design
for
two-finger
grippers
https://www.researchgate.net/figure/Fig-1-A-scheme-for-mechanical-design-fortwo-finger-grippers_fig1_228915237
[4] Schunk gripper replicates the human hand. Simbiotic, 2015
[5] A.Gil Fuster: Gripper design and development for a modular robot, DTU Electrical
Engineering, 2015
[6] G. J.Monkman, S. Hesse, R. Steinmann, H. Schunk (2007). Robot Grippers, Wiley-VCH,
Weinheim (ISBN 0-13-033030-2).
[7] G. Bolmsjö (2006): Industriell robotteknik, Studentlitteratur, Lund(ISBN 91-44-285124)

- 16 -

Multifunctional Innovative Learning Assisting Network for VET
in Advanced Manufacturing
Project No. 2018-1-PL01-KA202-050812

OTÁZKY- SPRÁVNE ODPOVEDE
Otázka

Odpovede

1

d

2

c

3

d

4

g
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ÚVOD DO LEKCIE
Cieľom lkekcie je oboznámiť študentov s kolaboratívnymi robotmi (Cobots) a
bezproblémovým fungovaním robotov v kolaboratívnych prostrediach, napríklad s
predpokladom, že v budúcej výrobe bude prevládať autonómia úrovne 5. Za posledné
desaťročie došlo k obrovskému nárastu využívania robotov. Výroba bola ovplyvnená rastom
spolupracujúcich robotov. Na robotizovanom pracovisku už nie sú potrebné fyzické bariéry
medzi robotmi a ľuďmi. Spolupracujúce roboty, alebo Cobots, sú relatívne nedávnym
vývojom so sľubnou budúcnosťou, ktorá umožňuje bezpečnú interakciu človeka so strojom.
Tým, že umožňujú priamu spoluprácu medzi človekom a robotom, dodávajú nášmu chápaniu
toho, ako je možné automatizáciu integrovať do priemyslu nový rozmer. Spolupracujúce
roboty, inak známe ako Cobots, boli navrhnuté tak, aby bezpečne pracovali spolu s ľuďmi na
spoločnom pracovnom priestore. Tieto roboty so svojou zvýšenou flexibilitou a obratnosťou
dokážu plniť náročnejšie úlohy, ktoré bežné roboty nemôžu, a preto sa považujú za jeden z
budúcich trendov v robotike v priemysle.

CIELE LEKCIE
Táto lekcia predstavuje myšlienku a funkčnosť kolaboratívnych robotov, ktoré študentovi
predstavia kolaboratívne roboty. Cieľom je oboznámiť účastníkov s definíciou Cobotov,
oboznámiť sa s parametrami a schopnosťami Cobotov a predstaviť rôzne aspekty aplikácií
Cobotov v rôznych priemyselných odvetviach a ich príslušných funkcionalitách. Všeobecným
cieľom je poskytnúť vedomosti o potenciáli kolaboratívnych robotov a kolaboratívnych
funkcionalitách na využitie tohto potenciálu v praxi na zvýšenie efektívnosti výrobného
procesu.

SKRATKY
Cobot
SLP
STR
SRMS
SSM
PFL

Kolaboratívny robot
Bezpečná obmedzená poloha
Bezpečný rozsah krútiaceho momentu
Monitorovanie bezpečného zastavenia
Monitorovanie rýchlosti a separácie
Sila a sila obmedzená
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OBSAH LEKCIE
1
1.1

POZADIE A DEFINÍCIE
Súvislosti

Spoločnosť Mitsubishi Electric zaviedla termín „kooperatívna robotika“ tak, aby zahŕňala túto
širšiu definíciu spolupráce. Definíciu Cobotov môžeme ďalej rozšíriť tak, aby sa zaoberala
prostrediami, kde ľudia nepracujú spolu s robotom, ale vyžadujú pravidelný prístup do
robotickej bunky. V takýchto aplikáciách nastaviteľné bezpečnostné zóny (napríklad
pomocou bezpečnostných skenerov) v kombinácii s funkciami ako bezpečná obmedzená
rýchlosť (SLS), bezpečná obmedzená poloha (SLP) a bezpečný rozsah krútiaceho momentu
(STR) postupne obmedzujú polohu, rýchlosť a krútiaci moment robota dovoľujú ľudskú
prítomnosť.
Pri výrobe je bezpečnosť vždy hlavným cieľom. Zavedenie spolupracujúcich robotov okolo
roku 2005 zmenilo štruktúru robotizovaných pracovísk. Pred tým bola vo výrobnom závode
typická fyzická bariéra medzi robotmi a ľuďmi. Nové kolaboratívne robotické systémy
umožňujú flexibilnejšiu spoluprácu medzi ľuďmi a robotmi. Môžu existovať v rovnakom
priestore a je možné dynamicky interagovať prostredníctvom starostlivého návrhu. Dnes sú
kolaboratívne roboty takmer výhradne používané na menšie úlohy s užitočným zaťažením.
Po rozšírení možného súboru aplikácií zostane hlavným zameraním bezpečnosť.
1.2

Čo je to kolaboratívny robot?

Pojem „kolaboratívny robot“ je často nesprávny názov. Aj keď je kolaboratívny robot v
skutočnosti navrhnutý tak, aby spolupracoval s ľuďmi, samotné zariadenie nemusí byť
nevyhnutne obmedzené silou. To znamená, že robotická bunka je monitorovaná, je
bezpečná pre ľudských spolupracovníkov a spolieha sa aspoň na jeden zo štyroch režimov
spolupráce. Termín „kolaboratívny robot“ je jedinečný v tom, že popisuje skutočnosť, že
ľudia a roboty spolupracujú navzájom, a nie to, či sú roboty obmedzené silou. „Cobot“ je
slangový výraz používaný na označenie kolaboratívneho robota. Termín „Cobot“ sa opäť
používa väčšinou vtedy, keď hovoríme o robotoch s obmedzenou silou. Môžete teda v
podstate povedať, že robot s obmedzenou silou je Cobot.
Ak chcete používať Cobots, mali by ste pochopiť:
• Ako je rozdielny od „tradičného“ robota?
• Čo by sa malo považovať za COBOTA?
• Základy HRC (Human-Robot Collaboration) a ich pracovných priestorov
• Nové techniky monitorovania rýchlosti a separácie, ktoré môžu ďalej zvyšovať
bezpečnosť aplikácií Cobot
• Sú COBOTY skutočne také bezpečné, ako počujete?
Spolupracujúce roboty sú určené na prácu s ľuďmi. Sú vyrobené s bezpečnostnými prvkami,
ako sú integrované snímače, pasívna zhoda a detekcia nadprúdu. Integrované snímače
pocítia vonkajšie sily a ak je sila príliš veľká, povedú robota k zastaveniu pohybu. Väčšina
spolupracujúcich robotov sa dá ľahko naučiť demonštráciou, namiesto toho, aby vyžadovali
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hlboké znalosti programovania. Vďaka ich ľahkej implementácii a skutočnosti, že nie sú
potrebné žiadne ďalšie bezpečnostné prvky (ako sú ploty alebo vypínače), je možné ich
uviesť do prevádzky oveľa rýchlejšie. Väčšina spolupracujúcich robotov sa môže pohybovať aj
po továrni, aby mohla vykonávať rôzne úlohy na iných staniciach. Byť šikovnejší a
flexibilnejší, môžu vykonávať viac úloh a dokonca robiť všetko, čo môže človek [1] .

2

SPOLUPRÁCA ČLOVEKA A ROBOTA

Ľudia a roboti pracujú v priestore továrne a zvyčajne musia zdieľať určitý pracovný priestor.
Pracovný priestor pre spoluprácu má jasné vymedzenie obmedzeného priestoru a
pracovných priestorov pre spoluprácu . Tradičné priemyselné roboty majú obmedzený
priestor alebo musia byť zastavené, ak zdieľajú akýsi spoločný pracovný priestor. Na druhej
strane môžu Cobots zdieľať rovnaký pracovný priestor bez akýchkoľvek externých
bezpečnostných prostriedkov (Tab.1 )
Tab. 1 Obmedzený pracovný priestor a spoločný pracovný priestor [1]

Bola zvážená potreba bezpečných odstupov
od prekážok, ako sú napríklad zariadenia,
vybavenie a stavebné podpery a prístupové
cesty.
2016 oddiel 5.5.2 (ISO / TS 15066:
Musí
byť
zabránený
prístup
do
obmedzeného priestoru mimo spoločného
pracovného priestoru.
Ochranné zastavenie sa aktivuje, ak osoba
vstúpi do spoločného priestoru pre
spoluprácu [2]

Pracovný priestor priemyselných robotov je
úplne obmedzený
Metódy kolaboratívnej operácie
Monitorovanie
bezpečného
zastavenia
(SRMS): OSOBA VSTUPUJE
Monitorovanie rýchlosti a rozchodu (SSM)
2016 oddiel 5.5.4 (ISO / TS 15066: 2016)
Ak separačná vzdialenosť medzi nebezpečnou
časťou robotického systému a ktorýmkoľvek
operátorom klesne pod ochrannú separačnú
vzdialenosť, robotický systém musí spustiť
ochranné zastavenie.

Kolaboratívna prevádzka

Spolupráca
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Power and Force Limited (PFL)
2016 oddiel 5.5.5 (ISO / TS 15066:
Robotický systém je navrhnutý tak, aby
adekvátne znížil riziká pre operátora
neprekročením platných medzných hodnôt
pre kontakty [2].
Musí sa zabrániť kontaktu s citlivými
oblasťami tela, vrátane lebky, čela, hrtana,
očí, uší alebo tváre.

Obr. 1 Spolupráca človeka a robota [3]

3

PRIEMYSELNÝ VS. COLABORATÍVNY ROBOT

Porovnanie priemyselných a spolupracujúcich robotov je zhrnuté v tab.2.
Tab. 2 Typické rozdiely medzi priemyselnými a kolaboratívnymi robotmi

Priemyselné roboty
• Veľké pevné zariadenie
• Zvyčajne vyžaduje bezpečnostnú klietku
• Vysoký objem, vysoká rýchlosť výroby
• Komplexná integrácia a programovanie
• Je ťažké zmeniť polohu / presunúť

Kolaboratívne roboty
• Malý a flexibilný
• Podobná rýchlosť ako človek
• Rýchle nastavenie
• Jednoduché použitie
• Bezpečné po boku pracovníkov
-8-

Multifunctional Innovative Learning Assisting Network for VET
in Advanced Manufacturing
Project No. 2018-1-PL01-KA202-050812

• Vysoké náklady na nasadenie

4

• Nízke počiatočné náklady a rýchla návratnosť
investícií

PRIEMYSELNÝ VS. COLABORATÍVNY ROBOT

Vďaka svojej flexibilite a relatívne ľahkému použitiu v porovnaní s plne automatickými
robotickými systémami sa Cobots všeobecne považujú za cenovo dostupnú a atraktívnu
voľbu pre malé a stredné podniky. Títo výrobcovia môžu ťažiť z tradičnej hodnotovej ponuky
robotov - môžu vykonávať opakujúce sa alebo nebezpečné úlohy a uvoľňovať tak ľudských
pracovníkov, aby pridali hodnotu za oveľa nižšie vstupné náklady.
4.1

Funkčnosť Cobot

Bezpečnostná norma ISO 10218-1 [4] klasifikuje štyri typy prevádzky kolaboratívnych
robotov.
4.1.1 Bezpečnostne sledované zastavenie
Bezpečnostne sledované zastavenie pozastaví pohyb robota, zatiaľ čo sa operátor nachádza
na spoločnom pracovnom priestore. Robot udržuje energiu, ale nemôže sa pohybovať. Tento
pracovný priestor je zdieľaný priestor, v ktorom človek a robot vykonávajú úlohy. Aj keď je v
pracovnom priestore dostatok operátorov, Cobot pracuje pri vysokých rýchlostiach. To má za
následok rýchlejší čas cyklu.
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4.1.2 Ručné vedenie
Ručné vedenie umožňuje Cobotovi pohybovať sa priamym vstupom od operátora. Cobot
zostáva v bezpečnostne sledovanom zastavení, kým operátor nezačne aktivovať ručné
vodiace zariadenie prostredníctvom aktivačného spínača. S takými asistenciami sa
manévruje ľahšie ako s tradičnými vzormi.
4.1.3 Monitorovanie rýchlosti a vzdialenosti od človeka
Monitorovanie rýchlosti a rozchodu sa často nazýva robotický systém bez plotu.
Kolaboratívny robot sa môže pohybovať súčasne s operátorom, ak dodržiava vopred
stanovenú vzdialenosť od seba. Túto aplikáciu Cobot často monitoruje bezpečnostný
laserový skener oblasti.
4.1.4 Obmedzenie sily a sily inherentnou konštrukciou alebo riadením
Obmedzenia sily si vyžadujú špeciálneho robota, ktorý má zabudovanú spätnú väzbu sily.
Tento systém umožňuje Cobotovi zistiť kontakt s osobou. Toto je najobľúbenejší druh
Cobota. Vyžaduje si to rozsiahle posúdenie rizika, pretože operátor môže zostať v dosahu
Cobota.
4.2

Implementácia

4.2.1 Fáza návrhu
Implementácia riešenia typu „ plug-and-play“, ktoré zapadá do vášho robota mechanicky,
elektricky a softvérovo, sa ľahšie realizuje . To výrazne zjednoduší návrhovú časť procesu a
umožní inžinierom čo najskôr sa vrátiť k svojej každodennej rutine.
4.2.2 Fáza integrácie
Potom, čo ste inštalovali Cobot , musí sa naprogramovať. Programovanie je obvykle časovo
náročný a komplikovaný krok vyžadujúci špecifické zručnosti. To je jeden z dôvodov, prečo si
zvoliť robota s jednoduchým rozhraním drag-and-drop, softvérovým sprievodcom alebo
zodpovedajúcim aplikačným robotom.
Fáza prevádzky
Možno bude potrebné zabezpečiť, aby robot dlho nepracoval. Len čo sa robot zastaví, niekto
by mal byť nablízku, aby odhalil, čo sa práve stalo. Softvér, ktorý dokáže sledovať tieto akcie
a varovať pred stavom robota, je zásadný pre rýchlejší návrat do výroby. Softvér pre Cobot
je zvyčajne lacnejší v porovnaní so softvérmi priemyselných robotov.
Užšia integrácia strojov a Cobot je ľahšia vďaka zabudovaným digitálnym I / O radičom alebo
komunikačným protokolom založeným na sieti Ethernet, ako je napríklad Ethernet IP. Aby
ste minimalizovali zložitosť, obmedzte interakciu stroja na základné príkazy, ako je začatie
cyklu a dokončenie cyklu.
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4.3

Špecifické implementačné parametre Cobota

4.3.1 Prirodzená bezpečnosť
Cobots používajú všetky typy senzorov, ale ich hlavný rozdiel je v tom, že vám nemôžu
ublížiť. Zatiaľ čo robot s užitočnou hmotnosťou 35 kg by mohol potenciálne spôsobiť
zranenie, ak sa niečo pokazí, inherentne bezpečné roboty sú jednoducho príliš slabé na to,
aby vám ublížili.
4.3.2 Snímanie pokožky
Tento typ silovo obmedzeného robota je v priemysle menej rozšírený, ale je to
pravdepodobne najbezpečnejšia voľba. Tieto roboty používajú na snímanie nárazu rôzne
metódy hmatového snímania. Senzor meria vodivosť tela a automaticky zastaví robota, keď
dosiahne určitú prahovú hodnotu.
4.3.3 Snímače sily
Tieto typy robotov s obmedzenou silou majú iný spôsob vnímania sily pôsobiacej na ich telo:
veľký snímač sily a krútiaceho momentu na základni robota sleduje rôzne sily. Ak je robot
naprogramovaný tak, aby išiel do každého smeru, ale niečo mu bráni v pohybe, snímač sily
vycíti abnormálny vektor sily a zastaví robota. Túto techniku často používajú spoločnosti,
ktoré transformujú svoje priemyselné roboty na kolaboratívne roboty. Zmyslom
namontovania snímača sily a krútiaceho momentu na priemyselného robota je umožniť
výrobcovi robotov opätovne použiť osvedčený dizajn robota na výrobu kolaboratívneho
robota.
4.3.4 Spoločné snímanie
Kĺbové snímanie je najbežnejším typom robota s obmedzenou silou. V skutočnosti tento typ
Cobota využíva svoje kĺby na sledovanie síl pôsobiacich na jeho telo. Niektorí roboti
používajú príkon svojho motora a iní používajú snímače sily a krútiaceho momentu
zabudované v ich kĺboch. Tento typ snímania je pre koncového používateľa jednoduchý: v
ovládači musíte nastaviť iba jedno alebo dve bezpečnostné nastavenia a ste pripravení na
spustenie bezpečného robota.
4.4

Štandardizované funkcie

Technická špecifikácia ISO / TS 15066 „Roboty a robotické zariadenia - spolupracujúce
priemyselné roboty“ popisuje štyri typy spolupráce ako zásady ochrany a bezpečnostné
požiadavky :
• Obmedzenie sily
• Ručné vedenie
• Monitorovanie rýchlosti a rozchodu
• Saf ETY-hodnotené sledovanej zastávka
Prvým krokom v hodnotení požadovanom v norme ISO / TS 15066 je vykonanie posúdenia
rizika v súlade s normou EN / ISO 12100. Pri tomto posudzovaní rizika by sa mal zohľadniť
celý spoločný pracovný priestor, prístup, vzdialenosti a spôsob, akým bude operátor
interagovať s robotom. . Musí sa vziať do úvahy každá primerane predvídateľná kontaktná
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situácia medzi operátorom a robotom. Je dôležité zvážiť, či sa jedná o nejaké stacionárne
štruktúry a ďalšie aspekty, ako napríklad koncový efektor a obrobok.
Po klasifikácii každej potenciálnej kontaktnej situácie a stanovení limitov je potrebné každú
otestovať alebo vyhodnotiť. Použitá metóda závisí od konkrétneho typu nárazu.
Coboty majú obmedzenú rýchlosť a užitočné zaťaženie, čo niektorých používateľov, ktorí
hľadajú konvenčného robota, ktorý nevyžaduje nákladnú bezpečnostnú ochranu, sklame.
Najväčšou hodnotou Cobots je miesto, kde môžu oslobodiť kvalifikovaného zamestnanca od
podradných aspektov ich práce a sústrediť sa výlučne na aspekty vysokej hodnoty.
Bezpečnostná norma ISO 10218-1 klasifikuje štyri typy bezpečnostných funkcií spolupráce
robotov .
4.4.1 Obmedzenie sily
Schopnosť robota vyvíjať silu je obmedzená .
Použitie:
• Malé alebo vysoko variabilné aplikácie
• Podmienky vyžadujúce častú prítomnosť operátora
• Obsluha strojov
• Nakladanie / vykladanie
4.4.2 Ručné vedenie
Operátor vedie robota pohybmi.
Použitie:
• Robotický asistent zdvihu
• Vysoko variabilné aplikácie
• Obmedzená alebo malosériová výroba
4.4.3 Monitorovanie rýchlosti a separácia
Robot detekuje prekážku a znižuje rýchlosť.
Použitie:
• Simultánne úlohy
• Priame rozhranie operátora
4.4.4 Bezpečnostne hodnotené sledované zastavenie
Robot sa zastaví v prípade prítomnosti obsluhy alebo prekážky.
Použitie:
• Priame nakladanie alebo vykladanie dielov
• Inšpekcie procesu
• Funkcia zastavenia monitorovania rýchlosti a rozchodu
4.5

Robte a nerobte s Cobotmi
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4.5.1

Pred nasadením Cobot do výroby vykonajte

• Vedzte, ktorý zo štyroch preddefinovaných ochranných režimov budete používať.
• Vykonajte výpočty sily, rýchlosti, tlaku, energie, zadajte správne hodnoty.
• Odporúča sa overenie treťou stranou.
4.5.2 Musí to byť 20 N, ale 100 N je minimálna povolená hodnota pre tohto robota
• Nepredimenzujte robota.
• Minimálne veľké roboty poskytujú lepšiu kontrolu nad limitmi.
4.5.3 Nestrážte podľa vzdialenosti, keď naozaj potrebujete strážiť pomocou obmedzenia
sily a sily (PFL)
• Vedzte, ktorý zo štyroch preddefinovaných ochranných režimov budete používať pre
jednotlivé aplikácie.
4.5.4 Nenavrhujte ostré nástroje alebo nástroje bez minimálnych povrchových plôch
• Všetky povrchy musia byť zaoblené a musia mať minimálny povrch.
4.5.5 Nedovoľte, aby sa miesta so zvieraním dotýkali susedných povrchov
• Jasne definujte spoločný pracovný priestor a zvážte povrchové oblasti bodu
zovretia.
4.5.6

Nastavovanie bezpečnostných parametrov spolupráce musí byť chránené heslom

4.5.7 Prevádzkovateľ musí mať prostriedky na :
• Zastavte pohyb robota kedykoľvek jedinou akciou, prípadne
• Mať neobmedzené prostriedky na opustenie spoločného pracovného priestoru
4.5.8 Zariadenia núdzového zastavenia musia byť pre operátora ľahko dostupné
4.6

Výber cobotov

4.6.1 Štandardné roboty a ich vlastnosti
Zaistenie bezpečného využivania. Pretože operátor je zodpovedný za pohyb robota, musí byť
vždy informovaný o okolitých zariadeniach a bezpečnostných problémoch (obrázok 2). Je
možné vynútiť dodržiavanie limitov v pohybe, ako sú limity priestoru a mäkkých osí, aby ste
udržali obsluhu v bezpečí.
Umožnenie bezpečnej prevádzky. Prevádzkovateľ musí najskôr opustiť chránený priestor. To
je možné zistiť bezpečnostnými senzormi alebo dodatočným overením operátora. Aby bolo
možné robot znova povoliť v prevádzke, musí byť k dispozícii zámerný výber režimu.
Tab. 3 Je potrebné vziať do úvahy funkčnosť Cobota

Prevádzkové vlsatnosti
Reprezentatívne technológie
Relatívne nízke náklady / rýchla návratnosť 6 alebo 7 kĺbových ramien DoF
investícií
Snímanie sily / riadenie sily
Programuje sa ľahko / rýchlo
Žiadne body privretia / ostré hrany
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Rýchle nasadenie a integrácia
Ľahké systémy / malé rozmery
Veľkosť a prevádzkový rozsah človeka
Pracujte bezpečne a efektívne s ľuďmi
Nižšie požiadavky na výkon / údržbu
Všestranný, podporuje viac automatizačných
úloh
Prevádzkované pracovnou silou s rôznymi
úrovňami vzdelania

Programovanie pomocou demonštrácie
Ľahká konštrukcia / nové materiály
Neagresívny vzhľad / studené farby
Integrované snímače (krútiaci moment,
videnie, sonar atď.)
Softvérová centricita / inteligencia /
„vnímanie“
Vyhovujúce / gravitačne kompenzované /
ovládateľné ramená dozadu

Obr. 2 Rozmanitosť štandardných Cobotov

Tab. 4 Niektoré Coboty s ich parametrami
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Coboty majú spravidla možnosť vizuálneho programovania a vo väčšine prípadov aj funkčnej
simulácie.

Obr. 3 Programovanie Cobotov v priemysle

4.6.2 Cobot YuMi (ABB)
Na trhu existuje veľa spolupracujúcich robotov a ako príklad bola vybraná spoločnosť ABB
YUMI IRB14000. ABB YuMi IRB14000 je robot prvej generácie s dvojitým ramenom od
spoločnosti ABB robotics [5]. Názov YuMi je odvodený od slova „Ty a ja“ , ktoré sa podľa
názvu vyvinuli pre úzku spoluprácu s ľuďmi v priemyselných odvetviach [6]. Robot YuMi je
ľahký a nemusí byť zakrytý žiadnou ochrannou oblasťou, čo vedie k bezpečnejšiemu
pracovnému prostrediu pre pracovníka aj pre robota.
Každé rameno robota má 7 osí, ktoré ponúkajú väčšiu flexibilitu pohybu. Prehľad ramien a
kladný a záporný smer robota YuMi sú znázornené na obr.4. Každé rameno má pohyby
približne 664 mm pozdĺž osi Y, 1018 mm pozdĺž osi Z a 681 mm pozdĺž osi X. Tieto hodnoty sú
dôležité pri určovaní hraníc pri porovnávaní pohybu ľudskej ruky s ramenom robota.

Obr. 4 ABB YuMi Collaborative robot a YuMi Axis - prehľad [ 6 ]
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5

POUŽÍVANIE COBOTOV

Používanie Cobots by malo začať plánovaním projektového cyklu vrátane nasledujúcich
krokov.

Obr. 5 Cyklus použitia Cobota [1 ]

Pre plánovanie použitia je potrebné zahrnúť nasledujúce informácie:
1.
pokyny a informácie špecifické pre spoločnú aplikáciu týkajúce sa správneho
zaobchádzania, inštalácie a uvedenia do prevádzky, testov uvedenia do prevádzky,
postupov pri spustení, informácií o systéme atď.
2.
informácie špecifické pre robota, nástroje a obrobok vrátane efektívneho
užitočného zaťaženia a celkovej hmotnosti pohyblivých častí robota
3.
Očakávané a rozumne predvídateľné kontaktné situácie medzi robotickým
systémom a operátorom
Cobot je flexibilný a dokáže sa rýchlo naučiť prispôsobiť sa rôznym úlohám - od
vychystávania a umiestňovania až po obsluhu strojov (obr.6)
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Obr. 6 Plochy využívajúce Coboty [7]

5.1.1 Vyberte a umiestnite
Ručné vyberanie a umiestňovanie je jednou z najopakovanejších úloh, ktoré dnes vykonávajú
ľudskí pracovníci. Povaha úlohy môže často viesť k chybám, zatiaľ čo opakované fyzické
pohyby môžu viesť k namáhaniu alebo zraneniu. Úlohou vyzdvihnutia a umiestnenia je
každá, v ktorej je obrobok vyzdvihnutý a umiestnený na inom mieste. Môže to znamenať
funkciu balenia alebo triedenia z podnosu alebo dopravníka; neskôr často vyžaduje pokročilé
systémy videnia. Typické funkcie výberu a umiestnenia vyžadujú koncový efektor, ktorý
dokáže objekt uchopiť. Môže to byť buď uchopovač alebo vákuový efektor .
5.1.2

Obsluha strojov

Starostlivosť o stroj vyžaduje, aby osoba stála dlhé hodiny pred CNC strojom, vstrekovacím
strojom alebo iným podobným zariadením a mala sklon k svojim prevádzkovým potrebám.
Môže to byť výmena nástrojov alebo výmena surovín. Tento proces je dlhý a namáhavý pre
ľudského operátora. Nielen, že Cobots uvoľní ľudský operátor, ale jeden Cobot môžeme
využiť aj k použitiu obsluhy viacerých strojov, čo vedie k zvýšeniu produktivity.
5.1.3

Balenie a paletizácia

Podskupinou miestnych výberov je balenie a paletizácia výrobkov. Výrobky pred opustením
výrobného závodu musia byť na odoslanie riadne pripravené. Môže to zahŕňať zmršťovanie;
montáž a nakladanie skrinky; a škatuľu skladať alebo ukladať na paletu na prepravu. Tieto
úlohy sa opakujú a zahŕňajú malé užitočné zaťaženie, takže sú ideálne pre Cobots. Rýchla
zmena produktu je kľúčom pre všetky podniky, ktoré prevádzkujú objemovú výrobu od
vysokej po nízku. Na synchronizáciu robotického pohybu s dopravníkom je pre túto aplikáciu
potrebné sledovanie dopravníka.
5.1.4

Technologické úlohy

Procesná úloha je každá, ktorá si vyžaduje interakciu nástroja s obrobkom. Bežným
príkladom je spracovanie, dávkovanie alebo zváranie lepením. Každá z týchto procesných
úloh vyžaduje, aby nástroj opakovane postupoval po pevnej ceste. Vyškolenie nových
zamestnancov na dosiahnutie požadovaného výsledku trvá pomerne dlho. Použitím Cobota
možno programovanie vykonať na jednej jednotke a skopírovať ju do ďalších. Cobot tiež rieši
problém, kedy má pracovník vykonávať presné a opakujúce sa pohyby.
Výhodou mnohých systémov Cobot je ľahké programovanie pomocou metód
zaznamenávania polohy a polohy alebo tradičné programovanie CAD / CAM, uľahčenie
robotického programovania a programovanie Cobota každému, kto má skúsenosti so
zváraním.
5.1.5

Dokončovacie úlohy

Dokončovacie úlohy vykonávané ľudskými operátormi si vyžadujú manuálny nástroj a veľkú
silu. Vibrácie z náradia môžu spôsobiť zranenie obsluhy. Cobot môže poskytnúť potrebnú
silu, opakovanie a presnosť potrebnú na dokončenie úloh. Medzi tieto dokončovacie práce
patrí leštenie, brúsenie a odhrotovanie. Robota je možné naučiť manuálne alebo pomocou
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počítačových programovacích metód. Roboty, ktoré majú kontrolu sily, môžu pomôcť
robotovi urobiť robustnejšieho. To umožňuje robotovi zaobchádzať s rôznymi
dimenzovanými časťami. To sa dosahuje snímaním sily.
5.1.6

Kontrola kvality

Proces kontroly kvality zvyčajne zahŕňa úplnú kontrolu hotových dielov, obrázky vo vysokom
rozlíšení pre presne opracované diely a overenie dielov podľa modelov CAD. Upevnenie
viacerých kamier s vysokým rozlíšením na Cobots môže proces automatizovať a dosiahnuť
tak rýchlejšie výsledky. Inšpekciu je možné zachytiť aj digitálne a digitalizovať porovnanie s
počítačom generovaným procesom modelu. Používanie Cobotov na kontrolu môže mať za
následok kvalitnejšiu kontrolu, čo povedie k presnejším výrobným dávkam.

6

VÝVOJOVÉ TRENDY

Tempo rastu používania Cobotov bolo o niečo vyššie (23%) v porovnaní s tradičnými robotmi
z dôvodov, medzi ktoré patrí nedostatok vedomia, riadenie zmien a nedostatok efektívneho
výkonu v prípade použitia technológie alebo hodnotenia návratnosti investícií v podnikaní.
Predpokladá sa, že dodávky a výnosy spolupracujúcich robotov budú v najbližších piatich až
desiatich rokoch rýchlo rásť [8]. Až donedávna bola ponuka Cobotov obmedzená na hŕstku
dodávateľov. Väčšina hlavných dodávateľov priemyselných robotov sa v súčasnosti venuje
tomuto sektoru pomocou vlastného riešenia Cobot. Cobots čelí čoraz väčšiemu počtu
vyzývateľov a rozvíjajúci sa priemysel je naďalej rozdrobený, než aby sa podieľal na
tradičných priemyselných robotoch. Kolaboratívni roboti sa tešia úspechu na nových trhoch
a v aplikáciách, ktoré tradičné priemyselné roboty nepokryli ani na ne správne nepracovali. V
dôsledku toho sa celkový trh Cobot celkovo zvyšuje z dôvodu nasledujúcich faktorov:
• Celkové náklady na inštaláciu a integráciu systému sú pre Cobots nižšie.
• Coboty je možné používať na samostatných aj individuálnych pracovných staniciach a
nie je potrebné ich hlbšie integrovať do celkovej výrobnej linky.
• Na programovanie Cobot je potrebných menej školení a technikov
• Väčšie užitočné zaťaženie a ťažké aplikácie

OTÁZKY
1.

Čo to znamená - Monitorovanie rýchlosti a vzdialenosti od človeka (SSM)
a. Robotický systém je navrhnutý, ak separačná vzdialenosť medzi časťou
robotického systému a ktorýmkoľvek operátorom klesne pod ochrannú separačnú
vzdialenosť
b. Robotický systém je navrhnutý tak, aby sa zastavil, ak osoba vstúpi do
spoločného pracovného priestoru
c. Robotický systém je navrhnutý tak, aby sa zastavil, ak sa operátor pohybuje
veľmi rýchlo
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2.
Ktoré z týchto tvrdení popisujú výhody Cobotov oproti priemyselným
robotom?
a.

Malý a flexibilný

b.

Spravidla sa vyžaduje bezpečnostná klietka

c.

Veľký objem, vysoká rýchlosť výroby

d.

Podobná rýchlosť ako človek

e.

Rýchle nastavenie

f.

Jednoduché použitie

g.

Komplexná integrácia a programovanie

h.

V bezpečí po boku pracovníkov

3.
Pomenujte štyri typy prevádzky Cobot podľa normy ISO 10218-1 a
bezpečnosti
a.

Sila a obmedzenie sily

b.

Ručné vedenie

c.

Monitorovanie rýchlosti a vzdialenosti od človeka

d.

Monitorovanie bezpečného zastavenia

4.

Ktoré informácie musia byť obsiahnuté v dokumentácii k použitiu Cobot?
a.

Postupy certifikácie Cobot a najnovšie dátumy certifikácie

b. informácie špecifické pre kolaboratívnu aplikáciu týkajúce sa správnej
manipulácie, inštalácie a testov uvedenia do prevádzky
c.

Umiestnenie bezpečnostných svetiel a ich farba a miera blikania

d. informácie špecifické pre robota, nástroje a obrobok vrátane efektívneho
užitočného zaťaženia a celkovej hmotnosti pohyblivých častí robota
e. Rozumne predvídateľné kontaktné situácie medzi robotickým systémom a
operátorom
f.

Zoznam náhradných dielov
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SPRÁVNE ODPOVEDE
Otázka

Odpovede

1

a

2

a, d, e, f, h

3

a, b, c, d

4

b, d, e
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ÚVOD OD LEKCIE
Táto lekcia poskytuje slovník základných pojmov, definícií a pojmov pre servisné roboty v ich
rôznych aplikáciách. Všetky výrazy sú zoradené podľa abecedy.

CIELE LEKCIE
Cieľom tejto lekcie je oboznámiť študentov so slovnou zásobou a pojmami používanými v
servisnej robotike. Osvojenie si slovnej zásoby pomôže študentom ďalej, nezávisle študovať a
porozumieť problémom súvisiacim s používaním servisných robotov v rôznych oblastiach
života.

SKRATKY
AGV
AI

Automatizované riadené vozidlo alebo automatické riadené vozidlo
Umela inteligencia

GLOSÁR
Name
Referenčný rámec

Tab. 0.1 Hlavné pojmy
Definition
(alebo referenčný rámec) súradnicový systém v priestore, voči ktorému sa
určuje poloha alebo zmena polohy daného telesa.
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1

RÔZNE DEFINÍCIE SPOJENÉ SO SERVISNÝMI ROBOTMI

Poľnohospodárske roboty - Poľnohospodárske roboty sú mobilné roboty používané na
automatizáciu tradičných poľnohospodárskych postupov náročných na prácu, pričom niektoré
sú úplne autonómne a iné čiastočne autonómne. Poľnohospodárske roboty pomáhajú riešiť
konkrétne spoločenské problémy týkajúce sa našej rastúcej ľudskej populácie tým, že:
• zlepšenie výnosov plodín,
• monitorovanie životného prostredia stopy , a
• zmiernenie rozsiahleho nedostatku pracovných síl.
Pomáhajú poľnohospodárom tiež zvyšovať efektivitu, znižovať prevádzkové náklady a
umožňovať najnovšie techniky presného poľnohospodárstva.
Popularita rastie u poľnohospodárskych robotov. Už bol vybavený pokročilými senzormi
videnie úspešne podieľajú rôzne aplikácie s pre:
• robotický postrek na ničenie buriny;
• automatizovaný inteligentný zber plodín;
• robotické sadenie a siatie; a
• robotické prerezávanie a riedenie.
Ďalšou dôležitou robotickou technológiou je automatizácia škôlky.
AGV - An utomated riadené vozidlo alebo utomaticky riadenej vozidlo je mobilný robot, ktorý
môže nasledovať po značených dlhých radoch alebo drôty na podlahe, alebo využitie
rádiových vĺn, videnie kamery, magnety, alebo laserov pre navigáciu. Používajú sa na prepravu
ťažkých materiálov okolo veľkej priemyselnej budovy, napríklad továrne alebo skladu.
AI - Umelá inteligencia - Jedná sa o štúdium metód, ktoré umožňujú, aby sa počítače chovali
inteligentne. Počítač je inteligentný do tej miery, že robí správne a nie nesprávne veci. Správna
vec je akákoľvek akcia, pri ktorej je najväčšia pravdepodobnosť dosiahnutia cieľa, alebo po
technickejšej stránke akcia, ktorá maximalizuje očakávanú užitočnosť. AI zahŕňa úlohy ako
učenie, uvažovanie, plánovanie, vnímanie, porozumenie jazykom a robotika.
Autonómny robot - tiež známy ako autorobot alebo autobot. Je robot, ktorý môže w ork
dlhšiu dobu bez ľudského zásahu . Autonómne roboty sa zvyčajne považujú za podpole umelej
inteligencie . Aj S A robot , ktorý vykonáva správanie alebo úlohy s vysokým stupňom
autonómie (bez vonkajšieho vplyvu). Na fungovanie autonómnych robotov sú potrebné
základné technické prvky - napríklad:
• pohybový systém,
• mapovanie,
• navigačné algoritmy
• technológia snímania životného prostredia.
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Autonómia - je sloboda od vonkajšej kontroly alebo vplyvu; nezávislý. Vo svete autonómnych
mobilných robotov to znamená, že vykonáva svoje poslanie s nulovým až minimálnym
zapojením ľudí.
Funkcie autonómie servisného mobilného robota umožňujú:
• Autonómne skúmanie . Algoritmus robota dokáže identifikovať zatiaľ nepreskúmanú
oblasť a definuje optimálnu stratégiu prieskumu.
• Nájdenie cesty . Tieto AlgoRem THM hľadá optimálnu cestu z cesty .
• Simultánna lokalizácia a mapovanie s ohľadom na okolie. Pomocou lidaru dokáže robot
rozpoznať svoje blízke okolie a pomocou údajov senzorov sa lokalizovať na mape, ktorá
sa dokončí v priebehu jeho pohybu.
• Automatické sledovanie cesty
• Odhaľovanie a vyhýbanie sa prekážkam
• Opätovné plánovanie trasy v reálnom čase . Ak vyhýbanie sa prekážkam vedie k
významnej medzere s pôvodne plánovanou cestou, táto funkcia vyhľadá na zavedenej
mape novú cestu, ktorá umožní robotovi dosiahnuť svoj konečný cieľ.
• Klasifikácia objektov do kategórií prostredníctvom: vizuálneho rozpoznávania,
algoritmu učenia a rozpoznávania.
Stavebné roboty - tieto roboty sú profesionálne servisné roboty používané pri stavbe nových
budov. Rovnako ako väčšina robotov, aj stavebné roboty dokazujú svoju hodnotu tým, že
poskytujú významné úspory prevádzkových nákladov vďaka zvýšeniu doby prevádzky a
zníženiu nákladov na pracovnú silu.
Stavebné roboty sú stále v prvej fáze vývoja.
Niekoľko nových využití stavebných robotov sa používa na:
• 3D tlač veľkých štruktúr pomocou robotického ramena a aditívnych výrobných
postupov;
• roboty na murovanie
• dvojramenné robotické ťažké vybavenie na situácie pri katastrofách;
• lezecké roboty na stavbu vysokých konštrukcií; a
• nositeľné exoskeletóny na pomoc pracovníkom pri namáhavých prácach.
Stavebné roboty sú stále relatívne nové.
Klasifikácia servisných robotov - Servisné roboty sú kategorizované podľa osobného alebo
profesionálneho použitia.
• Osobný služobný robot alebo služobný robot na osobné alebo domáce použitie,
• Profesionálny servisný robot alebo servisný robot na profesionálne použitie.

Zákaznícky servis roboty - oni sú profesionálne servisné roboty určené pre komunikáciu so
zákazníkmi. Tieto roboty môžu mať humanoidné a nehumanoidné tvary a automatizovať
väčšinu najzákladnejších úloh v oblasti služieb zákazníkom. Ich hodnota spočíva v úsporách
pracovnej sily, efektívnosti a dobe prevádzkyschopnosti.
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Väčšina robotov poskytujúcich zákaznícke služby sa používa na pomoc zákazníkom pri hľadaní
položky alebo dokončení úlohy. Nasadzujú sa v maloobchode s cieľom usmerniť zákazníkov po
obchode, ako aj v pohostinstve.
Roboty služieb zákazníkom nájdete v:
• banky,
• nákupné centrá,
• rodinné zábavné centrá a
• viac.
Hodnota zákaznícky servis robotov spočíva nielen vo svoje schopnosti komunikovať so
zákazníkmi efektívnejšie ako ľudský pracovníkov, ale ich schopnosť zhromažďovať údaje o
zákazníkoch počas face-to-face interakcie. Roboty služieb zákazníkom majú veľký potenciál
pre vývoj interaktívnych marketingových a rebrandingových stratégií a pre sledovanie a
analýzu správania zákazníkov.
Obranné roboty - tieto roboty sú robotmi profesionálnej služby, ktoré sú nasadené armádou
v bojových scenároch. Často sú určené na zdokonalenie existujúcich schopností vojakov a na
maximálnu možnú mieru ich udržiavania mimo dosahu ublíženia. Jednou zo skupín obranných
robotov sú exoskeletony pre obranné aplikácie, ktoré boli vyrobené s cieľom zvýšiť vytrvalosť
a pohyblivosť vojakov. Prišli vo forme:
• exoskeletóny celého tela;
• exoskeletony dolnej časti tela;
• pasívne vojenské exoskeletony;
• exoskeletony zachytávajúce energiu; a
• stacionárne vojenské exoskeletony.
Ďalšou formou obranného robota sú poľní roboti. Tieto roboty vykonávajú rôzne funkcie
vrátane:
• nosenie ťažkej techniky;
• operujúci v nebezpečných situáciách s cieľom udržať vojakov v bezpečnejšej
vzdialenosti; a
• záchrana zranených vojakov v bojových zónach.
Existujú obranné roboty v obranných aplikáciách, ktoré sú vybavené zbraňami pre útočné
schopnosti.
Stupeň autonómie - Podľa ISO 8373 servisné roboty vyžadujú „určitý stupeň autonómie“, čo
je „schopnosť vykonávať zamýšľané úlohy na základe aktuálneho stavu a snímania bez
ľudského zásahu“. U servisných robotov to siaha od čiastočnej autonómie - vrátane interakcie
ľudského robota - po úplnú autonómiu - bez aktívneho zásahu ľudského robota.
Exoskeleton roboty - e xoskeleton roboti sú nasadené v širokom spektre aplikácií, ktoré sú
určené na šaša, rozšíriť alebo zvýšiť telu vlastné pohyby. Tieto roboty poskytujú základnú
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podporu pre ľudský pohyb s potenciálnym využitím od spotrebného tovaru až po vojenské
nasadenie.
Primárne aplikácie pre dnešný trh s exoskeletónovými robotmi sú zamerané na rehabilitačné
služby v lekárskej oblasti - tréning svalových pohybov a pomoc pri zotavení po zranení
presnejším a efektívnejším spôsobom, ako bolo doteraz možné. Používajú sa tiež v armáde na
boj proti únave a zraneniam vojakov v boji. Čiastočné exoskeletóny môžu poskytnúť
ergonomickú podporu pracovníkom v priemysle, ktorí vykonávajú opakujúce sa alebo
stresujúce práce.
Vývoj týchto robotov mimo vojenského a zdravotníckeho sektoru sa zameriava predovšetkým
na exoskeletony dolnej alebo hornej časti tela so zreteľom na konkrétnu aplikáciu.
Haptické zariadenie - umožňuje používateľom prostredníctvom dotykovej spätnej väzby cítiť,
či sa dostanú na povrch . Miera spätnej väzby sa môže prispôsobiť rôznym typom tkanív a uhlu
medzi pohybom kurzora a normálnym povrchom. Hmatová spätná väzba musí byť poskytnutá
veľmi rýchlo, pretože hmatový zmysel má vysoké časové rozlíšenie. Zatiaľ čo aktualizácia
geometrického modelu s frekvenciou 50 Hz je dostatočná na čisto vizuálnu spätnú väzbu, na
verné znázornenie dotykových vnemov je potrebná oveľa vyššia frekvencia 1 000 Hz. T
Interakcia človeka a robota - znamená výmenu informácií a akcií medzi človekom a robotom
za účelom vykonania úlohy pomocou používateľského rozhrania.
Humanoidní roboti - tieto roboty sú profesionálne servisné roboty postavené tak, aby
napodobňovali ľudský pohyb a interakciu. Humanoidné roboty sú relatívne novou formou
profesionálneho servisného robota.
Humanoidné roboty sa používajú pri inšpekciách, údržbe a reakcii na katastrofy v elektrárňach
na zbavenie ľudských pracovníkov pracných a nebezpečných úloh. Rovnako sú pripravení
prevziať bežné úlohy pre kozmonautov v kozmickom cestovaní. Medzi ďalšie rozmanité
aplikácie patrí poskytovanie spoločnosti pre starších a chorých, vystupovanie ako sprievodca
a komunikácia so zákazníkmi v role recepčného, prípadne dokonca ako hostiteľ pre rast
ľudských transplantovaných orgánov.
Vnútorné roboty - tento typ robota pracuje vo vnútri domov a miestností v krytých budovách.
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Obr. 1.1 Príklady vnútorných robotov: a) iRobot Roomba 675 ( https://www.irobot.com/ ); b) Autonómny
krytý bezpečnostný robot Cobalt Robotics ( https://www.cobaltrobotics.com/ )

Priemyselné čistiace roboty - sú to zvyčajne mobilné robotické roboty pre konkrétnu
aplikáciu, ktoré automatizujú priemyselné čistiace procesy. Tieto roboty kvôli bezpečnosti a
efektívnosti automatizujú rutinnú, nebezpečnú alebo špinavú prácu. Majú za úlohu vykonávať
rôzne práce, ako je napríklad dezinfekcia priestoru a odstránenie toxických farieb, ktoré tiež
zvyšujú estetický dojem z pracovného priestoru a zabezpečujú plynulý chod prevádzky.
Priemyselné čistiace roboty sa dajú použiť mnohými rôznymi spôsobmi.
Ich aplikácie zvyčajne zahŕňajú:
• plne automatické systémy na čistenie skla pre veľké konštrukcie;
• stieranie, vysávanie a čistenie priemyselných areálov a na údržbu budov;
• nástenné lezecké roboty na čistenie stien kotlov;
• čistenie, leštenie a odstraňovanie náterov pre nádoby a nádrže;
• robotické čistenie trupu veľkých lodí; a
• robotické čističe stodoly.
Priemyselné čistiace roboty môžu autonómne čistiť takmer akýkoľvek priemyselný povrch
alebo pracovisko.
Inšpekčné roboty - Tieto roboty sú mobilné servisné roboty s pokročilými kamerovými
senzormi, ktoré sa zvyčajne používajú na kontrolu kritickej a hodnotnej infraštruktúry.
Inšpekčné roboty sú buď poloautonómne, kde sú naučené zavedenými cestami, alebo úplne
autonómne, schopné samy sa v nich orientovať. Kontroly sú presnejšie, ak ich vykonávajú
roboty, a pretože roboty môžu pracovať dlhšiu dobu bez prestávok, poskytujú komplexnejšie
kontroly ako manuálne procesy, najmä v nebezpečných prostrediach.
V spektrálnych robotoch sa používajú ako:
• na diaľkovú vizuálnu a ultrazvukovú kontrolu potrubí sa používajú mobilné a vzdušné
roboty;
• kontrola feromagnetických štruktúr v jadrových a energetických aplikáciách;
• rýchla vizuálna kontrola nádrží, potrubí, plavidiel, veľkých plechov a konštrukcií;
• mobilná a vzdialená automatizovaná kontrola hladín ropy a zemného plynu na mori,
únikov, povrchových podmienok a akustických anomálií;
• autonómna kontrola kanalizácie; a
• robotická kontrola listov rotora veternej turbíny.
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Inšpekčné roboty poskytujú oproti manuálnym inšpekčným procesom mnoho výhod, najmä v
nebezpečných situáciách.
Logistické roboty - automatizujú proces skladovania a prepravy tovaru pri ceste cez
dodávateľský reťazec. Často sa používajú v skladoch a skladovacích zariadeniach na
organizáciu a prepravu výrobkov. Logistické roboty ponúkajú ďaleko vyššia
prevádzkyschopnosť oproti manuálnym Labo r , čo vedie k významné zvýšenie produktivity a
rentability pre tých Nasadenie logistických robotov.
Primárnou aplikáciou logistických robotov je použitie mobilných automatických riadených
vozidiel (AGV) v skladoch a skladovacích zariadeniach na prepravu tovaru.
Medzi ďalšie príklady logistických robotov patria robotické ramená, ktoré triedia predmety z
košov alebo z montážnych liniek. Existuje niekoľko foriem logistických robotov, ktoré sa
používajú na doručovanie liekov a laboratórnych vzoriek do nemocníc a laboratórií.
Mobilný robot - je stroj riadený softvérom, ktorý pomocou senzorov a inej technológie
identifikuje svoje okolie a pohybuje sa po svojom okolí. Mobilné roboty fungujú pomocou
kombinácie umelej inteligencie (AI) a fyzických robotických prvkov, ako sú kolesá, pásy a nohy.
Navigácia robota - to znamená schopnosť robota určiť svoju vlastnú pozíciu vo svojej vzťažnej
sústave a potom plánovať cestu k nejakej bránkovej mieste. Robot alebo akékoľvek iné
mobilné zariadenie vyžaduje na navigáciu vo svojom prostredí reprezentáciu, tj. Mapu
prostredia a schopnosť interpretácie tejto reprezentácie.
Navigáciu je možné definovať ako kombináciu troch základných kompetencií:
• Self- lokalizácia
• Plánovanie cesty
• Tvorba máp a ich interpretácia
Niektoré robotické navigačné systémy používajú simultánnu lokalizáciu a mapovanie na
generovanie 3D rekonštrukcií svojho okolia.
• Lokalizácia robota označuje schopnosť robota určiť si svoju vlastnú pozíciu a orientáciu
v referenčnom rámci .
• Plánovanie cesty je efektívne rozšírenie lokalizácie, pretože vyžaduje určenie aktuálnej
polohy robota a polohy cieľového miesta, a to v rovnakom referenčnom rámci alebo
súradniciach.
• Budova mapy môže mať tvar metrickej mapy alebo ľubovoľného zápisu popisujúceho
polohy v referenčnom rámci robota.
Odomerty - je použitie údajov z pohybových senzorov na odhad zmeny polohy robota v
priebehu času. V robotike ju používajú niektorí roboti s nohami alebo kolesami na odhadnutie
ich polohy vzhľadom na východiskové miesto.
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Vonkajší robot - odolný voči poveternostným vplyvom, do každého terénu a schopný niesť
robot s ťažkým nákladom. Tieto vonkajšie robotické platformy možno použiť na výskumné
úlohy v nasledujúcich oblastiach: prieskum, bezpečnosť, poľnohospodárstvo, armáda alebo
dokonca ťažobný priemysel.
Osobné servisné roboty - servisné roboty pre osobné / domáce použitie
Tieto roboty sú rozdelené do nasledujúcich skupín:
A.
Roboty pre domáce úlohy:
1. Robotní spoločníci / asistenti / humanoidi,
2. Vysávanie, čistenie podláh,
3. Kosenie,
4. Čistenie bazénu,
5. Čistenie okien
B.
Zábavní roboti
1. Hobby roboty
2. Multimédiá / vzdialená prítomnosť
3. Vzdelávanie a výskum
4. Ostatné
C.
Pomoc starším ľuďom a osobám so zdravotným postihnutím
1. Robotizované invalidné vozíky
2. Osobné pomôcky a pomocné prístroje
3. Ďalšie asistenčné funkcie
4. Osobná preprava (AGV pre osoby)
5. Domáca bezpečnosť a dohľad
6. Ostatné Osobné / domáce roboty
Profesionálny servisný robot - je servisný robot pre profesionálne použitie. Tieto roboty sú
rozdelené do nasledujúcich skupín:
A.
Poľná robotika
1.
poľnohospodárstvo
2.
Dojacie roboty
3.
Ostatní roboti pre chov hospodárskych zvierat
4.
Lesníctvo a pestovanie lesov
5.
Ťažobné roboty
6.
Vesmírni roboti
7.
Iná poľná robotika
B.
Profesionálne čistenie
1.
Čistenie podláh
2.
Čistenie okien a stien (vrátane stenových lezeckých robotov)
3.
Čistenie nádrží, rúrok a potrubí
4.
Čistenie trupu (lietadlové vozidlá atď.)
5.
Ostatné úlohy čistenia
C.
Systémy kontroly a údržby
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1.
Zariadenia, rastliny
2.
Nádrž, rúry, potrubia a kanalizácia
3.
Ostatné systémy kontroly a údržby
D.
Stavba a demolácia
1.
Demontáž jadrových zbraní
2.
Stavebná konštrukcia
3.
Roboty pre ťažké / civilné stavby,
4.
Ostatné stavebné a demolačné systémy
E.
Logistické systémy
1.
Prostredia na výrobu vozidiel s automatizovaným sprievodcom
(AGV)
2.
Nevýrobné prostredia AGV (vnútorné)
3.
Manipulácia s nákladom, vonkajšia logistika
4.
Ostatné logistické systémy
F.
Lekárska robotika
1.
Diagnostické systémy
2.
Operácia alebo terapia asistovaná robotom
3.
Rehabilitačné systémy,
4.
Ostatné lekárske roboty
G.
Záchranné a bezpečnostné aplikácie
1.
Robotov na hasenie požiarov a katastrof,
2.
Sledovacie / bezpečnostné roboty,
3.
Ostatné záchranné a bezpečnostné roboty
H. Obranné aplikácie,
1.
Odmínovacie roboty,
2.
Bezpilotné vzdušné prostriedky,
3.
Bezpilotné pozemné vozidlá
4.
Bezpilotné podvodné vozidlá
5.
Ostatné obranné aplikácie
I.
Podvodné systémy (civilné / všeobecné použitie)
J.
Poháňané ľudské exoskeletóny
K.
Letecké dopravné prostriedky bez ľudskej posádky (všeobecné
použitie)
L.
Mobilné platformy sa všeobecne používajú
M. Podvodné systémy (civilné / všeobecné použitie)
N. Hoteloví a reštaurační roboti
O.
Mobilné navádzanie, informačné roboty
P.
Roboti v marketingu
Q.
Radosť z roboty jazdí
R.
Ostatné (tj. Knižniční roboti)
S.
Ostatné profesionálne servisné roboty, ktoré nie sú uvedené vyššie
Servisný robot - Robot, ktorý vykonáva užitočné úlohy pre ľudí alebo zariadenie. Servisné
roboty sú výnimkou priemyselnej automatizácie. (ISO 8373)
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Poznámka: Klasifikácia robota na priemyselného robota alebo servisného robota sa vykonáva
podľa jeho zamýšľanej aplikácie. Rovnaký stroj teda možno v závislosti od aplikácie
klasifikovať ako priemyselný robot alebo ako servisný robot.
Teleoperovaný robot - je to diaľkovo ovládaný robot, ktorý môže mať nejaký druh umelej
inteligencie, ale bežne prevezme jeho príkaz od ľudského operátora a vykoná presne podľa
pokynov. Roboty s operáciou T sa používajú väčšinou v lekárskych ordináciách a v policajných
a vojenských operáciách.

OTÁZKY
1.

Ktorý z nasledujúcich robotov nie sú interiérovými typmi:
a.
Vesmírni roboti
b.
Robotický vysávač
c.
Robotické kosačky na trávu

2.

Ktoré prostredie nie je pre roboty služieb zákazníkom
a.
banky,
b.
výrobný závod
c.
nákupné centrá,
d.
môj

3.

Ktoré zariadenia patria robotom osobných služieb
a.
Vysávanie, čistenie podláh
b.
Vesmírni roboti
c.
Dojacie roboty
d.
Robotizované invalidné vozíky

4.

Ktoré zariadenia nepatria do osobných servisných robotov
a.
Robotní spoločníci
b.
Operácia asistovaná robotom
c.
Ťažobné roboty
d.
Hobby roboty
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OTÁZKY - SPRÁVNE ODPOVEDE
Otázka

Odpovede

1

a, c

2

b, d

3

a, d

4

b, c
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ÚVOD DO LEKCIE
V moderných výrobných systémoch sa stále častejšie používajú servisné roboty. Aby boli tieto
systémy konkurencieschopné, musia byť nielen nákladovo efektívne, čo do značnej miery
určuje ich produktivita. Moderné výrobné systémy musia byť tiež bezpečné pre pracovníka a
životné prostredie, flexibilné a schopné rýchlo reagovať na meniace sa potreby trhu. To núti
výrobné systémy spĺňať špecifické požiadavky v samotnej výrobe, ako aj v jej prostredí a
logistike. Splnenie týchto požiadaviek je často možné vďaka implementácii automatizácie a
robotizácie vrátane použitia servisných robotov

CIELE VYUČOVACEJ HODINY
Hlavným cieľom tejto hodiny je zoznámiť študentov s možnosťami použitia rôznych typov
servisných robotov vo výrobných závodoch.
Táto lekcia v skrátenej forme zoznámi študenta so servisnými robotmi uplatniteľnými v
modernej priemyselnej výrobe. Výsledkom naučenia sa materiálu z tejto lekcie bude študent
porozumieť problémom vyplývajúcim zo špecifických logistických požiadaviek v modernom
priemysle. Pozná potenciál servisných prác a bude vedieť tento potenciál využiť v praxi na
zvýšenie efektivity výrobného procesu.

SKRATKY
AGV
AMR

Automatizované vedené vozidlo
Autonómny mobilný robot

SLOVNÍČEK POJMOV
názov
Odometria

Tabuľka 0.1 Hlavné pojmy
Definícia
Použitie údajov zo senzorov pohybu na odhad zmeny polohy v priebehu
času. V robotike ho používajú niektorí nožní alebo kolesoví roboti na odhad
svojej polohy vzhľadom na miesto štartu.
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OBSAH LEKCIE
1
1.1

ÚVOD
Servisné roboty pre priemyselné aplikácie Automatizované vedené vozidlá

Podľa definícií uvedených v norme ISO 8973 [2]:
„Servisný robot - je to robot, ktorý vykonáva užitočné činnosti pre ľudí alebo zariadenia s
výnimkou automatizovaných priemyselných aplikácií.
• POZNÁMKA 1: Automatizované priemyselné aplikácie zahŕňajú, ale nie sú
obmedzené na, výrobu, kontrolu, balenie a montáž.
• POZNÁMKA 2: Zatiaľ čo kĺbový robot používaný na výrobnej linke je priemyselný
robot, rovnaký kĺbový robot používaný na kŕmenie jedla je servisný robot. "
Servisné roboty teda nevykonávajú úlohy automatizácie procesov ani jednotlivé operácie v
rámci priemyselných procesov. Tieto procesy však môžu podporovať. A je to tak a úroveň
využívania servisných robotov v priemyselných podmienkach sa každým rokom zvyšuje. Úlohy
vykonávané servisnými robotmi vo výrobných závodoch je možné rozdeliť do troch skupín:
• Logistické úlohy vrátane medzioperačnej dopravy
• Kontrolné úlohy vrátane ochrany priemyselných zariadení
• Priama podpora výrobným pracovníkom vrátane použitia exoskeletov na zvýšenie
fyzických schopností človeka
Podľa vyššie uvedenej normy ISO 8973 [2] sa servisné práce delia na:
• Osobný servisný robot -je to robot na osobné použitie, robot na nekomerčné
úlohy, spravidla ho obsluhuje neprofesionál, napr .:
o domáci čistiaci robot,
o automatický invalidný vozík,
o robot na podporu osobnej mobility,
o robot na cvičenie domácich zvierat.
• Profesionálny servisný robot - servisný robot pre profesionálne aplikácie,
používaný na komerčné úlohy, zvyčajne obsluhovaný riadne vyškoleným
operátorom, napr .:
o robot čistiaci verejné priestory,
o doručovací robot v kanceláriách a nemocniciach,
o hasičský robot,
o rehabilitácia robot a chirurgický robot v nemocnici.
Roboty na profesionálne úlohy predstavujú veľkú skupinu robotov, ktorá zahŕňa:
• poľnohospodárstvo,
• ovocný sad,
• chov,
• ťažba,
• lesníctvo,
• konštrukcia,
• potravinársky priemysel,
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

profesionálne čistenie,
kontrola a servis priemyselných zariadení,
logistika,
zdravotníctvo, nemocnice
záchranné, bezpečnostné, policajné aplikácie,
vojenské aplikácie,
podvodné práce,
letectvo a vzdušný priestor,
pohostinnosť,
reštaurácie a kaviarne,
obchod,
hračky,
atď.

Táto lekcia sa zameriava iba na profesionálne servisné roboty, ktoré sú použiteľné v
priemyselnom prostredí. Rysom týchto robotov je mobilita, chápaná ako schopnosť meniť
svoju pozíciu v priestore.
Mobilné roboty používané v priemysle možno rozdeliť do dvoch skupín:

1.2

•

neautonómne AGV (Automated Guided Vehicles). Sledujú prísne definované trasy,
napr. Označené koľajami na podlahe alebo značkami na stenách. Často majú trvalo
pripojený externý zdroj napájania.

•

Autonómne mobilné roboty (AMR) tiež známe ako MIR (Mobile Industrial Robots). Ich
práca nie je obmedzená ovládacími alebo napájacími káblami a jedinými prekážkami,
ktoré môžu v ich blízkosti vzniknúť, napr. Stenami a inými prvkami výrobnej alebo
skladovej haly. Riadenie týchto robotov je rozsiahle, tieto roboty sú schopné prijímať
rozhodnutia, napr. V prípade nárazu na prekážku na ceste.
Vozíky AGV a roboty AMR (MIR)

Na obrázku 1 je znázornený vozík AGV s nosnosťou až 2 tony, ktorého trasa je mapovaná
reflexnou stopou namaľovanou na podlahe.
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Obrázok 1.1
Vozík AGV od Autoguide. nosnosť až 2 tony,
zdroj: https://www.agmobilerobots.com/mylo-1/

Vyššie uvedené rozdelenie všetkých AGV na neautonómne AGV a roboty AMR nie je striktné
a vzniklo hlavne vďaka riadiacim a navigačným systémom, ktoré roboti používajú. Niektorí
veria, že roboty AGV možno nazvať všetkými bezpilotnými prostriedkami vrátane tých, ktoré
sa môžu pohybovať po danej ceste. Iní sa domnievajú, že názov robota, vrátane autonómneho
robota alebo mobilného robota MIR, by mal byť vyhradený iba pre vozidlá vybavené
pokročilým navigačným a riadiacim systémom, ktorý dáva vozidlu autonómiu. Obvykle ide o
systémy využívajúce laserové skenery, ktoré umožňujú relatívne jednoduchú zmenu dráhy.
Tieto systémy nevyžadujú natretú reflexnú dráhu na podlahe ani indukčnú slučku
namontovanú na podlahe. Metódy riadenia vozidiel AGV (robotov) sú uvedené v časti 2.4.
Často sa používa slovo „robot“
Všetky druhy vozidiel AGV, bez ohľadu na ovládacie a navigačné techniky používané v týchto
vozidlách, sa stali častou súčasťou flexibilných výrobných systémov (FMS).

2
2.1

VOZIDLÁ AGV
AGV ako súčasť FMS

Moderné výrobné systémy, aby splnili požiadavky konkurencie, musia fungovať nielen
efektívne a spoľahlivo, ale musia byť aj flexibilné, tj. Rýchlo a ľahko sa prispôsobiť požiadavkám
trhu. Charakteristikou liniek FMS je schopnosť rýchlo reagovať na potreby trhu, schopnosť
vyrábať široký sortiment výrobkov. Dobrým príkladom liniek FMS sú výrobné linky v
automobilovom priemysle. Takéto systémy umožňujú napríklad výrobu jednotlivých kópií
automobilov podľa špecifických potrieb zákazníkov uvedených v objednávkach, kde zákazníci
špecifikovali svoje požiadavky, ako sú: typ motora, farba a typ laku karosérie, typ čalúnenia a
interiérový dizajn.
Flexibilné výrobné systémy vyžadujú perfektne fungujúcu logistiku. Prvky na výrobu
konečných výrobkov musia byť dodané na výrobnú linku v dohodnutom čase, množstve a
triedení. Systémy vozidiel AGV, ktoré sa vďaka svojmu pokročilému riadeniu často nazývajú aj
roboty AGV, sú dokonalým doplnkom flexibilných výrobných systémov. Tieto systémy
prispievajú k zvýšeniu spoľahlivosti výrobných procesov znížením ľudskej chyby.
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Vozidlá AGV umožňujú vnútornú bezúdržbovú prepravu medzi výrobnou linkou a skladom:
• výrobky, polotovary a súčiastky,
• nástroje,
• kontajnery (kontajnery),
• mrhať.
2.2

Druhy AGV

Vo vlastnej doprave s použitím AGV sa používajú rôzne typy AGV. Patrí k nim:
• Odťahovacie vozidlá,
• Jednoduché prepravné vozíky (vozíky),
• Vysokozdvižné vozíky (vysokozdvižné vozíky),
• Jednotkové nákladné vozidlá.
2.2.1 Odťahové vozidlá
Tieto vozíky sú určené na ťahanie ručne naložených vozíkov. Pohybujú sa po pevnej trase vo
forme slučky s určenými medziľahlými a koncovými bodmi a riadiacimi stanicami pre
operátora v cele nakládky / vykládky a manipulácie. Spravidla sa nemôžu pohybovať v
opačnom smere.
2.2.2 Vozíky na vozíku
Tieto kočíky sú veľmi univerzálne. Môžu tiež fungovať ako jedno nakladacie vozíky alebo ako
ťažné vozíky. Pohybujú sa po ceste označenej magnetickou páskou namontovanou v podlahe.
Môžu byť vybavené pokročilými navigačnými a riadiacimi systémami, napríklad s použitím
laserových skenerov, ktoré týmto vozidlám poskytujú značnú autonómiu. Také vozidlá
môžeme nazývať aj transportné roboty.
2.2.3 Vozidlá pevnosti
Vysokozdvižné vozíky sú flexibilné a univerzálne, pretože sú vybavené zdvíhacím
mechanizmom, ktorý im umožňuje manipulovať s rôznymi druhmi bremien, ako napríklad:
• palety,
• valčeky,
• stojany.
Tieto vozíky môžu byť vybavené elektrickým alebo hydraulickým pohonom na zdvíhanie vidlíc.
Môžu byť tiež vybavené čítačkami a riadiacimi systémami, ktoré sa používajú na:
• automatická identifikácia produktu,
• sledovanie nákladu nákladného vozidla v reálnom čase,
• riadenie zásob a vyhľadávanie produktov v sklade.
2.2.4 Jednotkové nákladné vozidlo
Tento typ kočíka je veľmi univerzálny. Ich manévrovateľnosť je veľmi vysoká. Dokážu sa plaviť
po úzkych, komplikovaných cestách. Umožňujú prepravu nákladov rôznych veľkostí a tvarov.
Na ich naloženie a vyloženie je potrebné použiť dopravníky alebo iné nakladacie zariadenia.
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2.2.5 Príklady AGV (robotov)

Obrázok 2.1
Autonómny mobilný robot od MiR, spolupracujúci s valčekovým dopravníkom
Zdroj ASTOR. 1- robotický valčekový dopravník, 2-staničný valčekový dopravník

Robot je vybavený pracovným modulom vo forme valčekového dopravníka 1. Robot sa
pohybuje na výrobnú linku, na ktorej začiatku (alebo na konci) je namontovaný stacionárny
valčekový dopravník. Po detekcii označovača (špeciálna dutina vo výške skenera) môže byť
robot presne ukotvený k stacionárnemu valčekovému dopravníku 2.
Po vložení do doku vhodný senzor informuje riadiaci systém robota o tom, že valce je možné
ovládať na robote aj na stacionárnom dopravníku a že na robot je umiestnený (napr. Kartón
alebo škatuľka) (alebo je z robota prenesený na robot dopravník.
Stacionárny riadiaci systém dopravníka by mal byť schopný reagovať na signály z riadiaceho
systému robota. Ide o zabezpečenie synchronizácie otáčania valcov stacionárneho
valčekového dopravníka a robotického dopravníka.
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Obrázok 2.2
Robot AGV vybavený valčekovým dopravníkom
1- paleta, 2- laserový skener, 2- valčekový dopravník, 3- laserový skener
zdroj: SEW

Obrázok 2.2ukazuje robot AGV, prod. SEW je určený na prácu s valčekovým dopravníkom.
Robota je možné použiť na prepravu a premiestňovanie kartónov, paliet, ale aj tašiek so
sypkým materiálom podobným spôsobom ako robot znázornený na obr.
Obrázok 2.3ukazuje robot AGV určený na ťahanie nákladných vozíkov na dané miesto. Robot
je vybavený špeciálnym spriahadlom, ktoré pomocou 3D kamery automaticky detekuje
čakajúci vozík na konkrétnom mieste, zavesí ho a po doručení na správne miesto - odpojí.
Autonómny mobilný robot sa pohybuje po predtým zmapovanej oblasti, pričom sa vyhýba
prekážkam na svojej ceste a venuje pozornosť ľuďom, ktorí prechádzajú okolo.

Obrázok 2.3
Robot MiR, ktorý môže ťahať vozíky až do 500 kg (zdroj ASTOR)
1- vozík bez pohonu s košom, 2- automatická spojka, 3- robot AGV, 4- hnacie kolesá robota, 5- otočné
podporné kolesá.

2.3

Úlohy mobilnej robotiky vykonávané spoločnosťami AGV

Vozidlá AGV vykonávajú nasledujúce úlohy typické pre mobilnú robotiku:
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2.3.1 Plánovanie misií
Plánovanie misie spočíva vo vytváraní následných aktivít, aby AGV dokončila stanovený cieľ.
2.3.2 Plánovanie trajektórie
Spočíva vo vytváraní postupných cieľových bodov v pracovnom priestore AGV, pričom sa
zohľadňujú prekážky na trase a ďalšie obmedzenia a kritériá (napr. Časové kritérium alebo
kritérium dĺžky trasy)
2.3.3 Bezkolízna implementácia plánovanej trajektórie
Spočíva v nasledovaní cesty, identifikácii prekážok, určovaní polohy robota.
2.4

Metódy riadenia AGV

Riadenie pohybu AGV sa vykonáva pomocou rôznych metód, ktoré je možné konvenčne
rozdeliť do dvoch skupín:
A. Metódy založené na existencii fyzickej dráhy umiestnenej pod povrchom alebo na
povrchu zeme (podlahy), po ktorej sa má vozidlo pohybovať.
B. Pokročilé metódy, ktoré nevyžadujú fyzickú transportnú cestu.
Medzi metódy podľa bodu A patria:
•

Metóda indukčnej slučky- spočíva v umiestnení jedného elektrického drôtu do
špeciálneho potrubia tesne pod povrchom substrátu. V tomto vodiči prúdi prúd
konštantnej, definovanej frekvencie, ktorý generuje elektromagnetické pole. Intenzitu
poľa detekuje anténa vozidla. Vozidlo sa pohybuje takým spôsobom, že hodnota sily
elektromagnetického poľa vnímaná anténou je čo najvyššia. Táto metóda je jednou z
najstarších a najefektívnejších metód ovládania vozíka AGV.
Nevýhodou tejto metódy je, že v prípade zmeny trasy existuje potreba zasahovať do
zeme a vykonávať práce s cieľom položiť drôt podľa novej cesty (trasy vozidla).

•

Metóda reflexie- spočíva v umiestnení a upevnení (napr. prilepení) na substrát pozdĺž
plánovanej dráhy, pásky vyrobenej z feromagnetického materiálu, ktorý generuje
magnetické pole, alebo reflexnej pásky (odrážajúcej svetlo). Detekcia cesty v prípade
magnetického poľa sa vykonáva pomocou antény vozidla. V prípade použitia reflexnej
pásky sa detekcia dráhy vykonáva pomocou senzorov odrazeného svetla. Odrazovú
čiaru je možné natrieť aj na podklad. Metóda je jednoduchá a lacná. Umožňuje rýchlu
úpravu trasy.
Nevýhody tejto metódy sú: nízka odolnosť pásky voči mechanickému poškodeniu a
citlivosť antény na prítomnosť iných feromagnetických materiálov. Túto metódu je
možné použiť iba vo vnútri budov.

Metódy podľa bodu B zahŕňajú:
•

Laserová navigačná metóda s referenčnými bodmi.
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Táto metóda spočíva v určení súradníc vozidla pomocou laserového lúča vyžarovaného
laserovým skenerom umiestneným v hornej časti vozidla. Laserový svetelný lúč obieha
nákladné auto niekoľkokrát až niekoľkokrát za sekundu. Na určitých miestach v
miestnosti (napr. Na stenách, stĺpoch) sú laserové reflektory (značky). Laserový lúč
odrazený od reflektorov sa vracia do skenera. Umožňuje presné, interferometrické
meranie vzdialenosti medzi skenerom a reflektormi a uhlov medzi nimi. Na tomto
základe je možné presne určiť súradnice polohy vozidla.
Táto metóda má mnoho výhod, ako napríklad:
- vysoká presnosť pri určovaní súradníc polohy (1-2 mm),
- môžu byť použité v budovách aj mimo budov,
- jednoduchá úprava trasy vozidla,
- nie je potrebné zasahovať do podlahy miestnosti.
Jednou nevýhodou tejto metódy je, že reflektory musia byť viditeľné skenerom.
Iné známe metódy, ako napríklad ultrazvuková metóda alebo metóda GPS, sa v praxi
nepoužívajú, najmä v interiéri.
•

2.5

Metóda RFID (rádiofrekvenčná identifikácia)- metóda automatického ukladania a
čítania údajov, ktorá nevyžaduje ovládanie operátorom. Pasívne transpondéry,
umiestnené v pravidelných intervaloch v zemi, odosielajú nákladnému vozidlu
informácie, aby mohli správne ovládať činnosť vozidla. Riadiaci systém, založený na
dátach získaných prostredníctvom transpondérov, umožňuje znížiť rýchlosť vozidla v
potenciálne nebezpečných bodoch, ako sú križovatky alebo úzke miesta. Je možné
ovládať smer jazdy, blokádu problémových miest a monitorovať jednosmerné trasy.
Automatická identifikácia skladovacích miest pomocou transpondérov umožňuje
rýchlu a bezchybnú prevádzku systému riadenia premávky AGV a značnú úsporu času.
Napájanie AGV

Vozidlá AGV sú poháňané elektrickou energiou z palubných batérií. Aby bola zaistená plynulá
prevádzka AGV, je potrebné pravidelne vymieňať batérie za plne nabité alebo používať
automatické systémy nabíjania batérií.
Ručná výmena batérie zahŕňa vybratie vybitej batérie z vozidla a jej výmenu za plne nabitú
batériu.
Automatická výmena batérie založená na použití špeciálneho robota, konštrukcia
manipulačného systému je prispôsobená použitému systému AGV. V prípade vybitia batérie
tento robot nahradí plne nabitú batériu. Tento robot podporuje AGV a tiež kontroluje stav
batérií v sklade batérií.
Systém automatického nabíjania batérií umožňuje nepretržitú prevádzku vozidiel. Nabíjanie
prebieha na automatických nabíjacích staniciach. Batérie sa nabíjajú vtedy, keď je medzi
úlohami prestávka alebo sa zistí, že sú málo nabité.
2.6

Bežiaci systém AGV

Vozidlá AGV sú určené na pohyb v priestoroch závodu. Vyžadujú vhodný substrát. Podklad je
zvyčajne hladká a čistá podlaha pokrytá epoxidovou živicou. Takáto podlaha by mala byť bez
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kazov a nerovností. Bežecký systém mobilného robota používaného v závodných halách
pozostáva z hnacích kolies, poháňaných elektromotormi s redukčnými prevodmi a otočnými
podpornými kolesami. K hnacím kolesám môžu byť pripojené snímače na meranie rýchlosti
vozidla a prejdenej vzdialenosti. Informácie z týchto senzorov, nazývané senzory odometrie
[1], slúžia na ovládanie a navigáciu robota.
Úlohou podvozku je zaistiť schopnosť manévrovať s vozidlom v uzavretých priestoroch
chodieb a skladov.

3

BEZPEČNOSŤ VOZIDIEL AGV

S informáciami poskytovanými výrobcami AGV, že tieto vozidlá sú bezpečné (alebo úplne
bezpečné), by sa malo vždy zaobchádzať s určitou rezervou. Používanie AGV na pracoviskách
je vždy nebezpečné. Hlavným nebezpečenstvom je zrážka idúceho vozidla s ľudskou bytosťou.
Príslušnú úroveň bezpečnosti na pracoviskách, kde sú v prevádzke vozidlá AGV, je možné
zaistiť iba vtedy, ak sa tieto vozidlá používajú správne a dodržiava sa kultúra práce a disciplína.
Usmernenia o tom, ako správne organizovať bezpečnú dopravu rastlín pomocou AGV, sú
zahrnuté v norme EN-ISO 3691-4: Priemyselné nákladné autá. Bezpečnostné požiadavky a
overenie. Časť 4: Priemyselné vozíky bez vodiča a ich systémy.
Predpokladá sa, že metódy zabezpečenia práce AGV musia byť adekvátne zónam, v ktorých
AGV pôsobia.
Existujú zóny:
• uzavretá zóna,
• spoločná zóna.
Uzavretá zónaje obmedzený priestor, ktorý je fyzicky oddelený pre premávku automobilov s
prístupom iba oprávneným osobám. Takáto zóna by mala pozostávať z plotu pozdĺž celej trasy
vozíka a dverí, brány alebo pohyblivého krytu umožňujúceho prístup do tejto zóny. Prístupový
prvok by mal mať nasledujúce funkcie:
• byť otvorené iba zvonku,
• je možné otvoriť iba zvonku pomocou kľúča,
• otvárať zvnútra bez kľúča,
• pri otváraní zastavte všetky pohyby invalidného vozíka v zakázanej oblasti,
• samotné zatváranie by nemalo vozíky reštartovať.
Spoločná zóna je priestor, kde sa odohráva nákladné auto, chodci a vozidlá riadené
operátormi.
Ak sa používa zakázaná zóna, mali by byť splnené vyššie uvedené štandardné odporúčania.
Hlavný rozdiel medzi zakázanou zónou a spoločnou zónou je v tom, že v zakázanej zóne nie sú
potrebné žiadne prostriedky na detekciu personálu.
Pri použití spoločnej zóny musia byť v prvom rade splnené požiadavky na prostriedky na
detekciu osôb na ceste nákladného vozidla. Tieto opatrenia by okrem iného mali mať tieto
vlastnosti:
•

by mali pracovať najmenej po celej šírke vozíka a nákladu v každom smere jazdy,
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•

by mala umožniť zastavenie invalidného vozíka brzdovým systémom pred kontaktom
s osobou, pričom sa vezme do úvahy stav podlahy,

•

by mali detekovať časti tela čo najbližšie k podlahe, najmä kvôli riziku rozdrvenia nôh.

Norma odporúča, aby v prípade, že nie je možné použiť prostriedky na detekciu personálu v
každom smere jazdy (napr. Vysokozdvižné vozíky vybavené vidlami), mala by byť maximálna
rýchlosť vozíka obmedzená na 0,3 m / s a vozík by mal byť schopný zastaviť to vo vzdialenosti
600 mm.
To znamená, že ak je rýchlosť vozidla obmedzená na 0,3 m / s, je možné úplne obísť opatrenia
detekcie personálu. Ďalšou všeobecnou požiadavkou na zabezpečenie spoločných priestorov
je zachovanie primeraných bezpečnostných medzier 0,5 m širokých a 2,1 m vysokých medzi
časťami nákladného vozidla, nákladu a prívesov a priľahlými pevnými konštrukciami pozdĺž
cesty.
Tam, kde nie je možné zaistiť vzdialenosť 0,5 m, je táto oblasť považovaná za nebezpečnú
zónu. Pred vstupom do takejto zóny by mala byť rýchlosť vozíka znížená na 0,3 m / s a mal by
zaznieť zvukový výstražný signál.
Pri určovaní vzdialenosti medzi miestom, kde vozidlo zastavuje, a detekovaným predmetom
by sa mali vziať do úvahy rozmery vozidla a prepravovaného nákladu. Správna vzdialenosť by
sa mala prijať na základe odporúčaní PN-EN ISO 13854: 2020-03: Bezpečnosť strojných
zariadení-Minimálne vzdialenosti na zabránenie rozdrvenia častí ľudského tela.

PRÍKLADY
Na internete nájdete mnoho príkladov konkrétnych riešení servisných robotov pôsobiacich v
oblasti výrobného podniku. Tu navrhujeme niekoľko vybraných položiek týkajúcich sa
materiálu uvedeného v lekcii:
• AGV systém CEIT
https://www.youtube.com/watch?v=-Ld-Crjg7tk
• Automatizované navádzané vozidlá, skladovacie a vyhľadávacie stroje, 2XL NV,
automatizácia skladu
https://www.youtube.com/watch?v=S8zDRu72HD0
• Inteligentné AGV pre výrobu Audi A8
https://www.youtube.com/watch?v=WDyELW5qhsQ
• AGV - Bezpečnejšia preprava (úplné pokrytie)
https://www.youtube.com/watch?v=jpP0zBFmQ9g
• Automatizované navádzané vozidlá
https://www.youtube.com/watch?v=mEzCMS50mtE
• Autonómne mobilné roboty (AMR) v akcii
https://www.youtube.com/watch?v=M0fL5Q6rGws
Odporúčame študentom, aby nezávisle hľadali ďalšie príklady, ktoré môžu byť vzdelávacie a
inšpiratívne pre ich vlastné výskumné a technické činnosti.
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OTÁZKY NA SAMOKONTROLU
1. Úlohy, ktoré vykonávajú servisné roboty vo výrobných závodoch, sú:
a. logistické úlohy
b. čistenie kúpeľní
c. ochrana priemyselných zariadení
d. zvýšiť fyzické schopnosti človeka
2. Metódy založené na existencii fyzickej cesty používajú:
a. indukčná slučka
b. metóda odrazu
c. metóda laserovej navigácie
d. Metóda RFID
3. Vozidlá AGV vykonávajú bezúdržbovú vnútornú prepravu:
a. stlačte na obed
b. výplata
c. výrobky, polotovary a súčiastky,
d. nástroje,
4. Obmedzený priestor, ktorý je fyzicky oddelený pre premávku automobilov s
prístupom iba oprávneným osobám, sa nazýva:
a. uzavretá zóna
b. pracovisko
c. spolmmonová zóna
d. oblasť aplikácie
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OTÁZKY - SPRÁVNE ODPOVEDE
Otázka

Odpovede

1

a, c, d

2

a, b

3

c, d

4

a
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ÚVOD DO LEKCIE
Automobilový priemysel je už mnoho rokov najväčším používateľom priemyselných robotov.
Táto lekcia predstavuje najdôležitejšie úlohy vykonávané robotmi v automobilových
závodoch. Budú predstavené rôzne typy robotov a ich vybavenie, ktoré sa používa na
vykonávanie týchto úloh.

CIELE LEKCIE
• Oboznámiť účastníkov s hlavnými problémami špecifickými pre aplikácie robotov v

automobilovom priemysle ;
• Prezentácia vzorových robotických aplikácií v automobilovom priemysle ;
• Označenie zdrojov informácií o robotike v automobilovom priemysle

1

CHARAKTERISTIKA AUTOMOBILOVÉHO PRIEMYSLU

Automobilový priemysel je odvetvie zodpovedné za návrh, vývoj, výrobu a distribúciu
motorových vozidiel, ako sú osobné automobily, nákladné autá, autobusy, motocykle a
terénne vozidlá. Začalo sa to v druhej polovici 19. storočia postavením prvého voza bez koňa.
Odvtedy sa technológia posunula výrazne vpred. V súčasnosti je väčšina vozidiel založená na
spaľovacích motoroch alebo dokonca na elektromotoroch.
Pretože väčšina ľudí nejako využíva prostriedky technológií motorových vozidiel, je potrebné,
aby vyrobené vzory vyhovovali predovšetkým vysokým štandardom; hlavne čo sa týka
bezpečnosti. Z tohto dôvodu je pravdepodobné, že celá výroba bude menej kontrolovaná
ľuďmi a bude vysoko kontrolovaná. V prípade, že sa vyskytne nejaká vada, sú okamžite vrátené
celé dávky pomerne drahých výrobkov. To sa môže rozšíriť aj na celú výrobnú sériu, čo môže
spoločnosti spôsobiť vážne finančné problémy.
Výrobné procesy sa neustále menia, aby boli stále aktuálne, a to aj z dôvodu veľkého dopytu
na trhu. V súčasnosti sa na planéte Globe používa viac ako 1,1 miliardy automobilov a
predpokladá sa, že ich počet do roku 2040 prekročí 2 miliardy [2] . Preto automobilový
priemysel rastie exponenciálne. Na uspokojenie vysokého dopytu používajú továrne pokročilé
automatizačné a robotizačné technológie, ktoré sa držia konceptu Industry 4.0 a modernej
výroby.
Lídrami na medzinárodnom automobilovom trhu sú Čína, Spojené štáty americké, Japonsko,
India, Nemecko, Mexiko a Južná Kórea.
Výrobné procesy sa neustále menia, aby boli stále aktuálne, a to aj z dôvodu veľkého dopytu
na trhu. V súčasnosti sa na planéte Globe používa viac ako 1,1 miliardy automobilov a
predpokladá sa, že ich počet do roku 2040 presiahne 2 miliardy. Automobilový priemysel teda
exponenciálne rastie. Na uspokojenie vysokého dopytu používajú továrne pokročilé
automatizačné a robotizačné technológie, ktoré sa držia konceptu Industry 4.0 a modernej
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výroby. Na druhej strane rozvinuté krajiny s hustou mestskou architektúrou znižujú svoje
požiadavky na automobily. To núti výrobcov ponúkať nové, ekonomickejšie a ekologickejšie
riešenia, čo zvyšuje atraktivitu ich návrhov pre ľudí z veľkých metropol. Často je to možné iba
pri použití moderných výrobných postupov.
Lídrami na medzinárodnom automobilovom trhu sú Čína, Spojené štáty americké, Japonsko,
India, Nemecko, Mexiko a Južná Kórea. Prírastok v automobilovom priemysle tiež vyvoláva
rast na trhu s fosílnymi palivami a má tiež nepriaznivý vplyv na životné prostredie.

2

ÚLOHY PRE ROBOTOV

Roboty v automobilových spoločnostiach pracujú s lepšou opakovateľnosťou a presnosťou.
Vďaka tomu sú nevyhnutné ľudské chyby obmedzené na minimum. Ďalej sú uvedené typické
úlohy robotov v spoločnostiach týkajúce sa ich použitia v automobilovom priemysle.
2.1

Manipulácia

Manipulácia je všeobecný pojem pre uchopenie a presun prvkov z jedného miesta na druhé.
V automobilovom priemysle sa to väčšinou týka nosenia dielov medzi výrobnými linkami alebo
obsluhy strojov (napr. Vykladanie foriem po formovaní). Roboty sa však môžu použiť aj na
umiestnenie a manipuláciu s prvkami pod obrábacími nástrojmi alebo riadiacimi systémami
[3] .
2.2

Zostavenie

Na montáž mechanických častí vozidiel sa často používajú priemyselní manipulátori v
automobilovom priemysle. Vďaka svojej konštrukcii (dokonca až 7 DOF - stupňov voľnosti) a
schopnostiam môžu vykonávať komplikované pohyby pri vysokom užitočnom zaťažení pri
vysokej presnosti. To je obzvlášť výhodné pre pripevnenie dielov s presahom alebo
prechodom. Systémy videnia integrované s robotizovanými nastaveniami môžu navyše
dokonca zvýšiť svoju presnosť prispôsobením sa premenlivému stavu procesu.
Roboty zodpovedné za montáž mechanických častí sa môžu líšiť z hľadiska svojej konštrukcie
(zvyčajne sa používajú 3-7 robotov DOF - v závislosti od veľkostí prvkov a iných okolností).
Spravidla sú vybavené chápadlami určenými pre konkrétnu aplikáciu a sadami senzorov.
Montážne úlohy zvyčajne vykonávajú roboty pri montáži výplní dverí, čelných skiel, blatníkov
a menších častí [3] .
2.3

Upevnenie skrutiek

Pri montáži vozidiel roboti nielen manipulujú s predmetmi a umiestňujú ich do požadovaných
polôh. Skrutky tiež uťahujú pomocou špeciálneho systému skrutkovania. Roboty použité na
tieto účely sa líšia z hľadiska konštrukcie (podobne ako pri montážnych úlohách sú použiteľné
roboty 3 - 7 DOF) . Automatické utiahnutie skrutiek je oproti konvenčnému prístupu výhodné
z hľadiska jeho účinnosti a kvality, pretože systémy pracujú s naprogramovanou uhlovou
rýchlosťou a maximálnym krútiacim momentom [4] .
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Úlohy spojené s upevňovaním skrutiek sú typické pre montáž všetkých častí komponentov
vozidiel; sú však obzvlášť dobre viditeľné pri pripevňovaní kolies.
2.4

Paletizácia

Paletizácia je proces používaný zvyčajne pri výrobe subsystémov pre vozidlá. Po hlavnej časti
výroby je potrebné komponenty usporiadať na paletách v pravidelných vzorkách. V závislosti
od hmotnosti a veľkostí obidvoch prvkov a paliet sa používajú roboty rôznych konštrukcií (3 7 DOF), užitočné zaťaženie a dosah. Na umiestnenie dielov do požadovaných pozícií sa
používajú rôzne typy a modely chápadiel. Je potrebný ich adekvátny výber, aby sa zaručilo
pevné uchytenie, a tým zachovanie presnosti procesu.
Okrem výroby vozidiel, paletizačné úlohy sú tiež často používajú, keď regeneráciu vopred používa komponenty.
2.5

Zváranie

Priemyselné robotické ramená (zvyčajne 6 DOF) s relatívne veľkým užitočným zaťažením a
odolnými konštrukciami sú schopné oblúkového zvárania. V automobilovom priemysle ide o
jednu z metód vzájomného pripevňovania kovových komponentov (napr. Komponentov
podvozku alebo rámu). Na bodové zváranie je možné použiť roboty s menším užitočným
zaťažením, ale stále dostatočne veľké na to, aby zdvihli zváraciu hlavu. Túto metódu možno
použiť na pripojenie plechových komponentov, ako je napríklad karoséria.
Roboty môžu byť použité buď na uchopenie prvkov a ich umiestnenie pod zvárací horák, alebo
na zdvihnutie horáka a sledovanie naprogramovaných chodníkov. Musia pracovať v
špeciálnych bunkách chránených bariérou pred zváracími clonami a závesmi. Robotizácia
tohto procesu je nadradená jeho manuálnej verzii z hľadiska opakovateľnosti a zvýšenia kvality
práce v spoločnosti (bezpečnosť zamestnancov ). Technológia robota - podporovaný zváranie
často prináša aplikáciu otočného regulátora polohy stolov a ďalšie zodpovedajúce zariadenie
pre montážne prvky [3] .
2.6

Povrchová úprava a Mac h ining

Väčšie priemyselné roboty (zvyčajne 6 robotických ramien DOF alebo karteziánske roboty) sa
môžu použiť aj na držanie nástrojov a na obrábanie prvkov, ako aj na konečnú úpravu ich
povrchov. Tieto procesy môžu byť použité v automobilovom priemysle na výrobu väčšinou
akýchkoľvek prvkov, vŕtanie otvorov alebo ich závitovanie. Automatizácia technológie rezania
a orezávania sa môže uplatniť aj na plechy, napríklad plechy na karosérie vozidiel. Na leštenie
povrchov pred a po lakovaní sa môžu použiť aj robotické ramená. Drsnosť je teda výrazne
znížená, aby sa dosiahol hladký, aerodynamický tvar a zaručila priľnavosť farby.
Zariadenia používané na povrchovú úpravu alebo obrábanie musia byť vybavené príslušnými
nástrojmi. Patrí sem široká škála vrtákov, sústruhov, mlynov, rezačiek, píl a leštičiek. K
vybranému nástroju môžu byť navyše pripojené zodpovedajúce snímače alebo prídavné
zariadenia, ako sú ventilátory na odvod dymu alebo chladiace systémy [3] .
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2.7

Maľovanie a natieranie

Farby a náterové látky používané v automobilovom priemysle sú veľmi toxické pre topánky.
Pokrytie väčších častí vyžaduje dlhé striekanie, ktoré nemožno prerušiť; pretože to môže
ovplyvniť výsledný vzhľad detailov. Mnoho spoločností preto na zabránenie škodlivým
účinkom na zamestnancov a na vyrovnanie sa s nedostatkom pracovných síl na trhu
profesionálnych maliarov využíva na predbiehanie svojich povinností priemyselné roboty.
Typicky používané robotické ramená (zvyčajne 6 DOF) sledujú naprogramované trasy s
vysokou presnosťou [3] . Ich príruby sú vybavené zariadením potrebným na vykonávanie
daných úloh. Mnoho výrobcov robotov navyše poskytuje príkazy alebo softvérové balíčky
určené na maľovanie alebo povrchovú úpravu.
2.8

Tesnenie

Na kladenie plomb sa môžu použiť aj priemyselné roboty vybavené hlavami na ukladanie
tesnení, ktoré sú pomocou hadíc pripevnené k čerpacím staniciam. Typicky sa na tieto účely
používajú karteziánske manipulátory, ale tiež robotické ramená so 4 až 6 DOF môžu ísť v
náročnejších prípadoch (napr. Tesnenie pre ploché prvky, ako napríklad dvere batožinového
priestoru). Výsledkom použitia robotických nastavení je vyššia presnosť a opakovateľnosť
procesu. Okrem toho chráni zamestnancov pred toxicitou penových zlúčenín. K tesniacim
zariadeniam môže byť pripojené aj prídavné zariadenie, ako sú ventilátory na odvod dymu,
systémy čistenia vody alebo snímače na ovládanie tesnení [3] .
2.9

Ovládanie

Na riadenie detailov po procesoch sa môžu použiť aj roboty, ktoré majú senzorické systémy.
Vďaka svojej komplexnej kinematike môžu hodnotiť kvalitu v mnohých rôznych bodoch a
uhloch pohľadu. V automobilovom priemysle sa môžu použiť na kontrolu kvality zváraných
alebo lakovaných dielov, ako aj presnosti zostavených detailov.
2.10 Preprava
Veľkovýroba sa zvyčajne nedrží na jednej dlhej výrobnej linke. Vyžaduje teda presun z jedného
do druhého alebo uskladnenie. Pretože automobilový priemysel má tendenciu obracať výrobu
na plne automatizovanú a nezávislú od človeka, vyžaduje si zariadenia na prepravu prvkov. Na
tomto mieste sú autonómne mobilné roboty (AMR). Vďaka svojej konštrukcii môžu zdvihnúť
relatívne vysoké užitočné zaťaženie a pôsobiť v ľudskom prostredí. Sú to sťažnosti na
štandardy robotov, takže nevyžadujú špeciálne cesty obmedzené prístupom zamestnancov.
Vďaka svojim pokročilým senzorickým systémom a algoritmom môžu pracovať vo flotile,
orientovať sa a dokovať s vysokou presnosťou , ako aj komunikovať s externými zariadeniami
pomocou technológie IoT (Internet vecí) [3] .
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3

TYPY ROBOTOV

Ako už bolo spomenuté vyššie, roboty používané v automobilovom priemysle sa líšia z hľadiska
svojej konštrukcie a použitia. Najbežnejšie typy sú uvedené nižšie.
3.1

Robotické ramená

Robotické ramená sú jednou z najbežnejších v priemyselnej praxi. Sú tak populárne vďaka
svojej univerzálnosti a dajú sa použiť na väčšinu účelov, pretože sa líšia hmotnosťou,
užitočným zaťažením, dosahom, rýchlosťami a konštrukciou. Najbežnejším typom je 6 DOF,
pretože môžu dosiahnuť všetky konfigurácie v rámci svojho operačného priestoru. Avšak 3
alebo 4 stupňami voľnosti roboty sú tiež bežné paletizačné aplikácie (na ich konci - efektor
typicky zostáva rovnobežná so základnou rovine). Na druhej strane, redundantné 7 DOF
robotické ramená môžu byť užitočné pri práci v zložitejšom prostredí a pri vykonávaní
komplikovanejších operácií.
Rozsah rozmanitosti robotických ramien od jedného výrobcu je uvedený v obr. 1 .

Obr. 1 Priemyselné robotické ramená spoločnosti [5]

3.2

SCARA

SCARA ( Selective Compliance Assembly Robot Arm ) sú zariadenia 3 DOF (dva otočné a jeden
prechodový) určené na montáž ľahkých komponentov. Sú rýchlejšie ako iné konštrukcie
podobnej veľkosti a pomerne presné. Na druhej strane vyžadujú zložitejšie riadiace systémy
ako karteziánske roboty a sú drahšie ako tieto. Tiež sú zvyčajne ľahké, ale sú schopné zdvihnúť
iba nízke užitočné zaťaženie. Niekedy sa roboty SCARA používajú v pároch, aby sa umožnili
operácie podobné zostavovaniu s ľudskými ramenami (pozri obr. 2 ).
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Obr. 2 SCARA robot od spoločnosti Kawasaki [6]

3.3

Robot Delta

Roboty Delta sú založené na paralelnej konštrukcii a umožňujú rýchle procesy „pick-andplace“. Používajú sa hlavne na balenie hotových výrobkov alebo podzložiek. Vďaka svojej
kinematike môžu preorientovať svoje nástroje (pozri obr. 3 ).

Obr. 3 Delta robot od spoločnost ABB 19[7]

3.4

Karteziánske súradnicové roboty

Karteziánske súradnicové roboty pozostávajú z kombinácií troch prechodných ex. Takéto
štruktúry sú veľmi populárne pre CNC obrábacie nástroje a 3D tlačiarne, ako aj pre presun
objektov z jedného miesta na druhé (pozri obr. 4 ). Roboty tohto typu používané na
automobilové účely sú pomerne veľké. Niekedy sú nakoniec vybavené aj ďalšou osou otáčania.
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Obr. 4 Kartézsky robot od spoločnosti Wobit [8]

3.5

Autonómne mobilné roboty

Autonómne mobilné roboty sú mobilné platformy používané hlavne v skladoch na prepravu.
Môžu sa tiež použiť na ťahanie alebo tlačenie iných zariadení alebo dokonca na prenášanie
priemyselných robotov, aby sa mohli automaticky premiestniť. Sú ovládané bezdrôtovo a na
ich pohyb dozerajú systémy optických senzorov. Preto môžu mapovať prostredie a dokovať na
deklarované pracovné stanice. Takéto zariadenia sa líšia svojimi veľkosťami, rýchlosťami,
presnosťou polohovania a rýchlosťami (pozri obr. 5 ).

Fig. 5 Autonómne mobilné roboty od spoločnosti MiR [9]

3.6

Coboty

Spolupracujúce roboty, tak - zvané cobots, sú podobné robotickej paže. Vzhľadom na svoje
nižšie užitočné zaťaženie, rýchlosti, rozmery a hmotnosti však vyhovujú bezpečnostným
normám bez toho, aby medzi nimi a operátormi boli aplikované akékoľvek bezpečnostné
bariéry (pozri obr. 6 ). Spravidla sa používajú na zložité operácie, ktoré si vyžadujú vykonávanie
aspoň časti práce človekom.
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Fig. 6 Coboty od spoločnosti Universal Robots [10]

4

DODATOČNÉ VYBAVENIE

Takmer každá operácia vykonávaná priemyselnými robotmi si vyžaduje pripojenie
dodatočného vybavenia. Najčastejšie používané sú uvedené nižšie.
4.1

Chápadlá

Uchopovače robotov sú nástroje určené na uchopenie prvkov tak, aby sa pohybovali z jedného
miesta na druhé. Líšia sa pokiaľ ide o ich užitočné zaťaženie a rozsah uchopenia, ako aj typ
napájania a kinematická štruktúra. Medzi inými sa rozlišujú tieto typy uchopovačov:
- Pneumatické uchopovače (najbežnejšie, s jednou uzavretou a jednou otvorenou polohou)
-

Uchopovače dvoch prstov

-

Paralelné uchopovače

-

Radiálne chápadlá

-

Uchopovače troch prstov

-

Uchopovače viacerých prstov

- Servoelektrické chápadlá (s lineárne riadenými polohami prstov)
-

Uchopovače dvoch prstov

-

Paralelné uchopovače

-

Radiálne chápadlá

-

Uchopovače troch prstov

-

Uchopovače viacerých prstov

- Vákuové uchopovače
- Elektromagnetické uchopovače
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4.2

Skrutkovacie hnacie systémy

Automatické systémy skrutkovania sú zvyčajne zložené z podávacích systémov dodávaných so
skrutkami a vretenom pripevneným k prírube robota. Skrutky sa vyfúknu do hlavy a potom sa
pomocou závitu utiahnu otočným prvkom (pozri obr. 7 ). Takéto zariadenia sú niekedy
sprevádzané optickými sledovacími systémami, aby sa zohľadnilo možné vychýlenie skrutiek.

Obr.. 7 Automatický systém skrutkovania pomocou WEBER [11]

4.3

Zváracie zariadenie

Procesy zvárania je možné ľahko robotizovať vybavením robotických ramien horákmi,
napájacími systémami, senzormi na sledovanie švov a kontrolnými systémami (pozri). Hadice
sa obvykle umiestňujú do spe
nosiče pripevnené k segmentom robota. Drôt sa dodáva do horáka namontovaného na
prírubu ramena, zatiaľ čo ho plameň taví, aby spojil dva prvky. Na ich udržanie v pokoji sa
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používajú buď zváracie stoly, alebo automatické polohovače. S takýmto prístupom môžu byť
zapojené tieto technológie:
• Odolnosť proti s hrniec w Zváracie
• Laserové sv
• Oblúkové zváranie kovovým plynom
• Zváranie elektrickým oblúkom na volfrám
• Tenký g Auge oblúk w Zváracie
• Plazmové zváranie
• Laserový h ybrid w Zváracie
Pokračujú aj pokusy o vývoj robotizovaných metód kontinuálneho ultrazvukového zvárania.

Obr. 8 Príklad robotizovaného zváracieho nastavenia od spoločnosti Fronius

4.4

Robotické kože

Robotické plášte sú prvkami bezpečnostných systémov, ktoré umožňujú prácu človeka v
priamom dosahu robota. Zvyčajne sú vyrobené z mäkkých podložiek naplnených snímačmi
tlaku / sily, ktoré sú umiestnené ako plášte na priemyselných robotických ramenách (pozri obr.
9 ). Po zistení nárazu sa celé nastavenie prepne do režimu núdzového zastavenia.
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Obr. 9 Umelá koža pre robota od spoločnosti Blue Danube Robotics [13]

4.5

Obrábacie nástroje

Priemyselné roboty môžu byť efektívne použité na úber materiálu; predovšetkým na leštenie
a leštenie, pokiaľ ide o automobilový priemysel. Takéto nástroje sa montujú na príruby (pozri
obr. 10 ), aby sa výroba mohla vykonávať ako na 6osých CNC strojoch. Inovatívne metódy
leštenia niekedy zahŕňajú použitie ďalších senzorov sily / krútiaceho momentu, ktoré pôsobia
proti povrchu s najvyššou presnosťou.
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Obr. 10 Príklad leštiaceho nástroja zostaveného na prírube robota [14]

4.6

Systémy nanášania farieb / plomb

Systémy nanášania farieb a tesnení sa zvyčajne skladajú z nádrží / kontajnerov a čerpacích
staníc, hadíc, zmiešavacích hláv a dýz na nanášanie látok na povrchy (pozri obr. 11 ) .
Konštrukcia nastavení pre tieto aplikácie je podobná ako pri zváraní. Mnoho výrobcov
priemyselných robotov ponúka aj softvérové balíčky s pokynmi a virtuálnym prostredím
určeným pre tieto aplikácie.

Obr.. 11 Nastavenie pre striekanie farieb spoločnosťou Graco [15]
- 16 -

Multifunctional Innovative Learning Assisting Network for VET
in Advanced Manufacturing
Project No. 2018-1-PL01-KA202-050812

5

ZHRNUTIE

Automobilový priemysel je veľa ako každá iná; je však interdisciplinárnejšie vyvinuté a
vynikajúce z hľadiska prísnych požiadaviek na produkt. Z tohto dôvodu je robotizácia tohto
odvetvia veľmi žiaduca, aby bola výroba opakovateľná a eliminovalo sa riziko ľudských chýb.
Technológie Industry 4.0 sa bežne používajú na:
• Ovládanie strojov;
• Paletizácia;
• Obrábanie;
• Ukladanie tesnení;
• Zváranie;
• Preprava;
• Povrchová úprava;
• Maľba;
• Poťahovanie;
• Uťahovacie skrutky;
• Spolupráca s ľuďmi.
Umožňujú dosiahnuť vyššiu presnosť a vyššiu bezpečnosť práce . Vďaka tomu je zaručená
životnosť a spoľahlivosť vozidiel a ich súčastí; teda aj bezpečnosť používateľa.

ÚLOHY
V rámci tejto lekcie môžu študenti dostať úlohu vytvoriť koncept robotickej inštalácie pre
vybraný výrobný proces v oblasti automobilového priemyslu. napr
• zváranie radiátorom
• natretie nárazníkov
• zostava svietidla

O predložených návrhoch je možné diskutovať v skupinách s možnosťou účasti lektora.
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OTÁZKY
1. Ktoré z nasledujúcich procesov sú typické pre automobilový priemysel?
a.

Uťahovacie skrutky ku kolesám

b.

Leštenie karosérií automobilov

c.

Ukladanie tesnení dverí automobilu

d.

3D tlač z termoplastických prvkov

e.

Zváranie kovových prvkov

f.

Žiadne z vyššie spomenutých

2.
Pre ktoré z nasledujúcich aplikácií by boli robotické rameno 4 DOF
najvhodnejšie pre robotov?
a.

Lakovanie nepravidelných prvkov na karosériách automobilov

b.

Leštenie hladkých povrchov automobilov s kupé

c.

Paletizácia plechov pred obrábaním

d.

Ultrazvukové kontinuálne zváranie

e.

Žiadne z vyššie spomenutých

3.
Čo o utonomous mobilných robotov môžu byť použité pre, v automobilovom
priemysle?
a.

Paletizácia regenerovaných častí

b.

Prepravné prvky

c.

Oblúkové zváranie

d.

Leštenie

e.

Žiadne z vyššie spomenutých

4.
Ktorý z nasledujúcich automobilových procesov sa dá pri pripájaní umelej kože
robota uskutočniť, keď je človek v bunke robota?
a.

Oblúkové zváranie karosérií automobilov

b.

Striekanie toxickými farbami

c.

Zdvíhanie ťažkých kovových plechov

d.

Žiadne z vyššie spomenutých
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OTÁZKY - SPRÁVNE ODPOVEDE
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1

a, b, c, e

2

c

3

b
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d
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ÚVOD DO LEKCIE
Potravinársky priemysel sa u nás vyvíja mimoriadne dynamicky. Je to jedna z najdôležitejších
oblastí poľského hospodárstva a domáce čerstvé a mrazené výrobky sa dostávajú nielen na
domáce trhy, ale tešia sa aj neustálemu záujmu zahraničných spotrebiteľov. Platí to pre
zeleninu aj ovocie a mliečne výrobky, ktoré nedávno začali vstupovať na ázijské trhy.
S cieľom splniť rastúce očakávania trhu a zákazníkov sa podnikatelia pokúšajú postupne
optimalizovaťvšetky svoje prebiehajúce procesy vo svojich výrobných a spracovateľských
závodoch. Robotizácia môže byť spôsob, ako to dosiahnuť.

CIELE VYUČOVACEJ HODINY
Hlavným cieľom tejto hodiny je zoznámiť študentov s najdôležitejšími problémami
špecifickými pre robotické aplikácie v potravinárskom a nápojovom priemysle a
• Prezentácia ukážkových aplikácií robotických technológií v potravinárskom a
nápojovom priemysle;
• Identifikácia zdrojov informácií o robotike v potravinárskom priemysle.

SKRATKY
AGV
AMR
FMCG

Automatizované navádzané vozidlá
Autonómny mobilný robot
Rýchlo sa pohybujúci spotrebný tovar, ako sú potraviny, farmaceutické a tabakové výrobky.

SLOVNÍČEK POJMOV
Tabuľka 0-1 Hlavné pojmy

názov

Definícia

paleta

Platforma je určená na skladovanie a prepravu tovaru. Palety sú
zvyčajne vyrobené z dreva a majú štandardné rozmery,
stanovené medzinárodne, napr. 1 000 × 1 200 mm, 800 × 1 200
mm.

paletizácia

Skladanie tovaru na palete. Naložená paleta je obvykle zabalená
do fólie.
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OBSAH LEKCIE
1

ÚVOD - ROBOTICKÉ OPERÁCIE V PROCESE VÝROBY POTRAVÍN A NÁPOJOV

Potravinársky priemysel sa vyznačuje určitými vlastnosťami, ktoré ovplyvňujú citlivosť tohto
priemyslu na robotizáciu. Potravinárske výrobky najčastejšie patria do skupiny takzvaných
rýchloobrátkových spotrebných tovarov (FMCG). To je vo všeobecnosti spojené s krátkou
trvanlivosťou. To zase znamená, že mnohé potravinárske výrobky je možné vyrábať iba v
blízkosti príjemcu (spotrebiteľa), aby bola cesta z továrne do obchodu čo najkratšia.
Výsledkom je, že globalizácia v potravinárskom priemysle vyzerá trochu inak ako v iných
oblastiach. Veľké medzinárodné skupiny sú ochotnejšie postaviť svoje výrobné závody v
prijímajúcich krajinách. Na miestnych trhoch zároveň títo veľkí hráči konkurujú miestnym
výrobcom, spravidla patriacim do segmentu MSP. Rastliny patriace do veľkých závodov sú
nasýtené automatizačnými zariadeniami a systémami,
Hlavné výhody robotizácie v potravinárskom priemysle je možné uviesť v nasledujúcich
bodoch:
• zvýšenie výkonu
• vysoká opakovateľnosť procesu,
• zlepšenie kvality výrobkov,
• dodržiavanie hygienických výrobných podmienok,
• zníženie nákladov na pracovnú silu,
• zlepšenie pracovných podmienok zamestnancov,
• flexibilita výroby.
Posledný aspekt súvisí so špecifickosťou trhu s potravinárskymi výrobkami - výrobný systém
musí zabezpečiť schopnosť rýchlo reagovať na zmeny v požiadavkách tohto trhu, ktoré často
vyplývajú zo zmien preferencií spotrebiteľov. To núti výrobcov poskytovať rôzne výrobky
vyrábané v krátkych sériách, ktoré sa často líšia iba balením. Použitie robotov umožňuje rýchlu
zmenu výroby bez nákladných štrukturálnych zmien automatizovaných inštalácií. Úpravy
robotických systémov si spravidla vyžadujú zmeny v aplikačnom softvéri robotov a
spolupracujúcich zariadení, niekedy výmenu alebo konverziu uchopovacieho zariadenia.
Podľa údajov zverejnených Medzinárodnou federáciou robotiky IFR [1] počet inštalovaných
priemyselných robotov na svete v roku 2019 presiahol 2,7 milióna. Z toho cca. 81 tisíc. roboty
pracujúce v závodoch potravinárskeho priemyslu -Obrázok 1 Počet priemyselných robotov
nainštalovaných podľa odvetví.
Hlavnými úlohami robotov v potravinárskom priemysle je manipulácia s rôznym materiálom /
predmetmi. Tieto operácie je možné rozdeliť do oblastí, v ktorých sa vykonávajú:
• príprava potravinového výrobku - manipulácia s mäkkým, často mokrým predmetom,
ktorý si vyžaduje opatrnosť, bez rýchlych pohybov a vysokých zrýchlení,
• balenie výrobku - prenos produktu z transportéra na transportér alebo do obalu, často
vyžadujúci veľmi rýchly pohyb (pohyb) produktu, sledovanie jeho polohy, napr. balenie
cookies / čokolády do škatúľ alebo fľaše do prepraviek,
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•

paletizácia produktu - najčastejšie stohovanie hromadných balíkov, ako je napríklad
zmršťovací obal, balík krabíc, veľké boxy na prepravnú paletu.

Okrem toho sa môžete stretnúť s procesmi robotickej depaletizácie - odoberaním výrobkov z
paliet pri vytváraní konkrétnych zásielok (podľa prijatých objednávok) a pri rozbaľovaní
kontajnerov / obalov na potravinárske výrobky, napr. Fliaš, pohárov.
Roboty slúžia aj na prepravu surovín, polotovarov a výrobkov medzi rôznymi stanicami vo
výrobných halách alebo hotových výrobkov do skladov.

Obrázok 1 Počet priemyselných robotov nainštalovaných podľa odvetví

Ako vidíte, z pohľadu aplikácie robotov ide o manipuláciu s materiálom. Podľa údajov IFR viac
ako polovica všetkých robotov nainštalovaných v priemysle pracuje s týmto typom aplikácií Obrázok 2.

Obrázok 2 Tradičná bunka na ručné fazetovanie - operátor pri práci.

Jedná sa teda o veľmi známu oblasť. Mnoho rokov efektívnej implementácie robotických
riešení v aplikáciách „Manipulácia s materiálom“ nám umožnilo vyvinúť množstvo riešení
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niektorých špecifických problémov. Používajú sa aj v potravinárskom priemysle. Výrobcovia
vyvinuli špecifické robotické konštrukcie, ktoré sú špeciálne navrhnuté na vykonávanie
interoperabilných prepravných operácií.
Hlavné dôvody, prečo sú roboty obzvlášť účinné v aplikáciách potravinárskeho priemyslu,
možno rozdeliť do štyroch skupín:
• Roboty môžu pracovať bez prerušenia - výrobné linky v potravinárskom priemysle sú
veľmi často v nepretržitom režime. Keď takéto linky obsluhuje človek, musí sa počítať
s ďalším zamestnaním, aby náhodná, dokonca ani dočasná indispozícia obsluhy
nezastavila celú linku. V prípade robotov tento problém neexistuje.
• Možnosť zvládnuť veľkú záťaž - jednotlivé výrobky sú najčastejšie balené v hromadných
baleniach, ktorých hmotnosť môže byť značná. Napríklad voda v 1,5-litrových alebo 2litrových fľašiach je najskôr zabalená v baleniach po 6. takéto balenie musí byť
umiestnené na palete. Vykonávanie činností nakladania palety je veľká fyzická
námaha. balenie 6 fliaš vody 1,5 litra s hmotnosťou 9 kg. Balenie 10 vreciek cukru alebo
múky s hmotnosťou 10 kg.
• Postavením špeciálnych uchopovačov je možné roboty prispôsobiť skupinovému
uchopeniu, napríklad súčasnému uchopeniu niekoľkých fliaš.
• Roboty sú veľmi rýchle, rovnako ako niektoré výrobné linky v závodoch na výrobu
potravín a nápojov. Napríklad v závodoch na výrobu vodky sa v konečnom rade výrobky
pohybujú rýchlosťou až 20 000. fľaše / hod.
Preto sú výrobcovia stále viac ochotní zaviesť do svojich tovární robotizáciu. Každý rok príde
do priemyslu viac ako 170 000 pracovných miest. roboty určené na prepravu -Obrázok3 Počet
nových inštalácií priemyselných robotov za rok podľa aplikácie. Niekoľko tisíc z nich je
inštalovaných v závodoch potravinárskeho priemyslu vyrábajúcich potraviny a nápoje.

Obrázok3 Počet nových inštalácií priemyselných robotov za rok podľa aplikácie
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2

POŽIADAVKY A ZÁSADY ROBOTIZÁCIE ŠPECIFICKÉ PRE POTRAVINÁRSKY A NÁPOJOVÝ
PRIEMYSEL

V potravinárskom priemysle existujú špecifické podmienky, ktoré sú v iných oblastiach
robotizácie neslýchané, napr .:
• vlastnosti jedného produktu:
o rôzne, niekedy meniace sa tvary
o krehké výrobky a ich obaly
o veľmi odlišné obaly (poháre, plechovky, vrecká, papierové vrecká);
• environmentálne vlastnosti:
o hygienické požiadavky - tam, kde je priamy kontakt s potravinami
o pracovať pri extrémnych alebo premenlivých teplotách a rôznej vlhkosti (napr.
chladiarenské sklady, sušičky, prevádzka v peci);
• požiadavky na výrobné zariadenia vrátane robotov, napr .:
o vodeodolný,
o odolnosť voči praniu.
Výrobcovia s ohľadom na aplikácie v takýchto podmienkach vyvinuli špeciálne varianty
priemyselných robotov. Príkladom sú roboty určené na prácu v sterilnom prostredí (často sa
im hovorí „robot do čistej miestnosti“). Ich konštrukcia vo všeobecnosti poskytuje určitý
stupeň ochrany na úrovni IP69 (International Protection Rating), ktorá zaručuje vysokú
ochranu pred malými pevnými časťami a prachom, ako aj úplnú hydroizoláciu.
Príkladom veľmi rýchleho robota, ktorý môže vo všeobecnosti pracovať s pokročilým
systémom videnia, je robot Delta Obrázok 4 Robot typu delta: a) kinematická štruktúra, b)
pracovný priestor, ponúka mnoho výrobcov. Tieto roboty majú veľmi malý pracovný priestor,
tj vertikálny pohyb ich nástrojov je relatívne malý, často rádovo jeden alebo niekoľko cm.
Môžu však dosiahnuť veľmi vysoké zrýchlenia pracovného hrotu. To sa premieta do veľmi
krátkeho cyklu prepravných operácií z jedného bodu do druhého. Tieto roboty sa bežne
používajú na balenie jednotlivých produktov vyzdvihnutých z pohybujúceho sa dopravníka.

a)

b)

Obrázok 4 Robot typu delta: a) kinematická štruktúra, b) pracovný priestor

Ďalším typom operácie, pre ktorú bolo vyvinutých množstvo špecifických konštrukčných
riešení, je paletizácia, teda stohovanie tovaru na palety. Cieľom je tesne zabaliť tovar do
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kompaktného celku, takzvaného paletizovaného balíka (prekládky). Je umiestnená na palete,
s ktorou je možné manipulovať ako s jednou jednotkou. Potom, čo je celý stoh produktov
stohovaný, je plná paleta spravidla zabalená do fólie (fólie) a prepravená do skladu alebo na
zberné miesto pre zákazníkov. Obecná schéma vytvárania paliet je uvedená naObrázok 5
Tvorba paliet - všeobecná schéma.

Obrázok 5 Tvorba paliet - všeobecná schéma

Každá paleta je určená svojou veľkosťou (dĺžka x šírka x výška), hmotnosťou a objemom
materiálu, ktorý je na nej umiestnený. Dĺžky a šírky paliet sú medzinárodne štandardizované.
Maximálna výška nákladu (vrátane palety) je 220 cm. Je teda zrejmé, že na umiestnenie tovaru
na paletu sú potrebné roboty s vysokou nosnosťou a dosahom (aj vertikálne). Nevyžaduje sa
však, aby robot manipuloval s tovarom a v celom rozsahu zmenil jeho orientáciu. Roboty
určené na paletizáciu majú preto spravidla menej ako 6 stupňov voľnosti, najčastejšie 4 -Error!
Reference source not found..
Pri formulovaní predpokladov robotizácie procesu paletizácie zákazník spravidla uvádza
požadovaný spôsob usporiadania tovaru na palete, takzvaný vzor paletizácie. Tím aplikácií
musí túto požiadavku vziať do úvahy pri výbere typu a veľkosti robota. Môže sa ukázať, že
konkrétny vzor paletizácie požadovaný zákazníkom nie je vôbec možný[4]. Požadovaný vzor
paletizácie tiež ovplyvňuje konštrukciu uchopovača. Musí umožniť nielen umiestnenie
každého prvku do danej polohy, ale aj bezpečné odstránenie chápadla bez toho, aby sa prvok
premiestnil alebo sa predtým odložil. Softwarové balíky pre modelovanie a simuláciu sú veľmi
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nápomocné pri plánovaní a navrhovaní robotických paletizačných staníc. Umožňujú vám
zobraziť rozloženie navrhnutej stanice a skontrolovať rozsah a pohyby robota počas úlohy.

Obrázok 6 Príklady robotov na paletizáciu - zľava: Motoman PL190, ABB IRB460, KUKA KR 40 PA

3
3.1

PRÍKLADY ROBOTICKÝCH APLIKÁCIÍ V POTRAVINÁRSKOM A NÁPOJOVOM PRIEMYSLE
Paletizácia vriec s cukrom

V roku 2018 spustila spoločnosť Łukasiewicz-PIAP do prevádzky vážiacu a paletizačnú linku na
vrecia s cukrom v cukrovare Nakło v Nakło nad Notecią (Poľsko). Zmluva na výstavbu trate
uzavretá s Národnou cukrovarníckou spoločnosťou (Krajowa Spółka Cukrowa „Polski Cukier“)
stanovila paletizáciu výrobkov balených v dvoch typoch vriec:
• vrecia obsahujúce 50 kg cukru, usporiadané v siedmich vrstvách, tri vrecká v každej
vrstve,
• vrecia obsahujúce 25 kg cukru, sedem alebo osem vrstiev, 2 × 2 vrecká.
V oboch prípadoch mali byť vrecia po naplnení zašité.
Hlavné zariadenia v robotizovanej paletizačnej stanici sú[2]:
• robot KUKA KR 180-3200 PA
• valčekový transportér z vážiacej stanice
• valčekový paletový dopravník.
Transportéry sú navzájom umiestnené pod uhlom 90 °. Použitý robot je paletizačný robot, má
iba štyri stupne voľnosti. Preto nemôžete definovať nástroje pripevnené k jeho prírube
najjednoduchšou 4-bodovou metódou [2].
Ako nástroje bol použitý špecializovaný uchopovač, ktorý umožňoval zber vriec oboch veľkostí
z valčekového dopravníka. Tento chápadlo bolo špeciálne navrhnuté pre túto aplikáciu. toto
je typický postup. je potrebné zdôrazniť, že funkčnosť uchopovača do značnej miery určuje
úspech celej aplikácie a potom produktivitu paletizačnej stanice počas výrobnej operácie.
Bunka je riadená a kontrolovaná radičom PLC. Typ manipulovaných vriec a vzor paletizácie sú
zvolené na paneli spolupracujúceho operátora (panel HMI).
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Obrázok 7 Bunka s paletizačným robotom na stohovanie tašiek na paletu [2]

3.2

Paletizácia fliaš na pivo

Robotický stojan na simultánnu paletizáciu a depaletizáciu kontajnerov obsahujúcich fľaše
naplnené pivom pre pivovar „Bosman“ v Štetíne bol v tom čase jednou z najväčších aplikácií
tohto druhu v Poľsku. Projekt bol realizovaný v roku 2005.
Pivovar "Bosman" je jedným z výrobných závodov koncernu Carlsberg. Špecializuje sa na
výrobu krátkych sérií špeciálnych produktov pripravených na konkrétnu sezónu klubových
príležitostí. Tieto výrobky majú spravidla charakteristické štítky a sú balené v špecifických
obaloch, napr. Škatuliach s informáciami o výrobku.
Cieľom práce bolo vyvinúť a zrealizovať paletizačnú stanicu vybavenú štvorosovým
priemyselným robotom KUKA KR 180 PA s nosnosťou 180 kg a dosahom 3,2 metra, ktorá
vykonáva tieto činnosti:
• Súčasné uchopenie 4 prepraviek obsahujúcich celkom 80 plných fliaš, ich stohovanie
na priľahlú paletu a následné premiestnenie samotných fliaš na dopravný pás do
kartónky. Plné prepravky s fľašami (5 vrstiev prepraviek s 8 prepravkami vo vrstve)
dodáva vysokozdvižný vozík, ktorý súčasne odnesie paletu s prázdnymi prepravkami zo
susedného hniezda. Paletizačná stanica bola vybavená dvoma miestami pre palety
obsahujúce boxy s plnými fľašami a dvoma miestami pre palety s prázdnymi boxmi.
• simultánny prenos zo špeciálneho stola na jednu z dvoch paliet kartónových škatúľ
dodaných dopravníkom z kartónu. Stojan bol prispôsobený na prácu v dvoch režimoch
- kartónovanie v jednom balení po 20 alebo 10 fliaš. V závislosti od zvoleného
prevádzkového režimu robot súčasne prenáša zo stola na paletu 4 boxy s kapacitou 20
fliaš alebo striedavo 5 alebo 3 boxy s kapacitou po 10 fliaš.
Hlavnými zariadeniami v robotizovanej paletizačnej komore boli:
• priemyselný robot KUKA KR 180 PA
• transportéry fliaš, kufríkov a škatúľ
• stanice na nakladanie a vykladanie paliet
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•
•

oplotenie stojana poskytujúce prístup pre vysokozdvižné vozíky, ktoré by mohli
vymieňať palety na nakladacích a vykladacích staniciach bez prerušenia prevádzky celej
inštalácie
hlavný počítač riadiaci celú stanicu (Festo s centrálnou jednotkou E.IPC-HC20),
spolupracujúci s monitorom obrazovky, na ktorom bol implementovaný vlastný systém
používateľského rozhrania.

Robot pracoval s chápadlom, ktoré bolo navrhnuté a vykonávané špeciálne pre túto aplikáciu.
Tento chápadlo vám umožňuje vyberať fľaše, kufre a škatule bez akéhokoľvek prestavovania.
Polohovacie činnosti na stojanoch určených pre plné a prázdne boxy vykonávajú štyri výťahy
vybavené štyrmi svorkami. Pohyb vysokozdvižných vozíkov na umiestnenie a vyberanie paliet
je riadený semaformi umiestnenými na každej zo šiestich vstupných brán a navyše prúdovými
slučkami zabetónovanými pri vchode do každej z týchto brán. Pohyb kartónov z dopravníka na
stôl robota vykonáva špeciálny buldozér vybavený dvoma nezávisle pôsobiacimi ramenami.
Všetko je riadené hlavným počítačom stanice spolupracujúcim s riadiacim systémom robota.
Samotný program hlavného počítača, okrem činností spojených s riadením všetkých prvkov
stanice, tiež umožňoval:
• výber prevádzkového režimu pomocou príslušných ovládacích tlačidiel alebo
pripojenej klávesnice,
• zastavenie stanice (bez ohľadu na núdzové zastavenie),
• monitorovanie na obrazovke monitora stavu takmer 120 vstupných signálov,
niekoľkých kľúčových programových premenných a stavu 4 ďalších počítadiel
počítajúcich naplnené kartóny a palety,
• prevádzka stanice v režime ručného ovládania, určená predovšetkým na diagnostiku a
servis, ale aj na podporu automatickej prevádzky v prípade menších porúch.
Prevádzku aplikácie predstavuje film. Je tiež k dispozícii v prostredí YouTube na kanáli, ktorý
prevádzkuje Ł-PIAP:
https://www.youtube.com/watch?v=wlKtHD3vjTA
Tam môžete vidieť aj ďalšie robotické aplikácie realizované spoločnosťou Łukasiewicz - PIAP.

4

ZHRNUTIE

Roboty v závodoch vyrábajúcich potraviny a nápoje vykonávajú najjednoduchšie operácie
presúvania jednotlivých výrobkov alebo ich hromadného balenia. Je to práca, ktorá
nevyžaduje špeciálnu kvalifikáciu, preto sú počty zamestnancov na tomto type pozícií jedny z
najnižších. To znamenalo, že mnoho rokov robotizácia v potravinárskom priemysle
jednoducho nebola výnosná. Prvé polohy boli implementované tam, kde si práca vyžadovala
veľa úsilia (manipulácia s ťažkými predmetmi) alebo boli pracovné podmienky náročné alebo
dokonca nebezpečné. Veľkou bariérou bola aj komplikovaná manipulácia s robotmi.
Zavedenie týchto zariadení do výrobnej praxe bolo často spojené s potrebou zamestnať
vysokokvalifikovaných špecialistov na automatizáciu a robotiku. To bolo obzvlášť
problematické pre malé spoločnosti, ktoré sa pokúsili predstaviť prvé, jediné robotické
stanice. Časom sa však objavia roboty, ktorých používanie je jednoduchšie. Zároveň sú v
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porovnaní s nákladmi na ľudskú prácu relatívne lacnejšie, a to napriek stále bohatšiemu
vybaveniu a stále rastúcemu sortimentu spolupracujúcich zariadení, ktoré rozširujú oblasť
možných aplikácií. V posledných rokoch je deficit pracovnej sily badateľný aj vo vyspelých
krajinách, a to aj pri vykonávaní najjednoduchších činností.
To všetko robí roboty stále odvážnejšie vstupovať do oblasti potravinárskeho a nápojového
priemyslu. Vznik rodiny kolaboratívnych robotov je ďalším impulzom k rozšíreniu robotizácie
v tomto odvetví.

ÚLOHY
V tejto lekcii dostanú študenti iba jednoduché otázky na diskusiu v skupine a nejakú interakciu
s lektorom.

OTÁZKY NA SAMOKONTROLU
1. V roku 2019 bol počet priemyselných robotov nainštalovaných v závodoch
potravinárskeho priemyslu na svete
a. pod 50 tisíc jednotiek
b. medzi 50 a 80 tisíc jednotiek
c. medzi 80 a 100 tisíc jednotiek
d. viac ako 100 tisíc jednotiek
2. Medzi úlohy, ktoré vykonávajú priemyselní roboti v závodoch vyrábajúcich potraviny a
nápoje, patria:
a. balenie výrobkov
b. lakovanie výrobkov
c. zváranie výrobkov
d. paletizácia produktu
3. Počet stupňov voľnosti bežne používaných pre paletizačné roboty je:
a. 3
b. 4
c. 5
d. 6
4. Charakteristikou delta robotov používaných na balenie potravinárskych výrobkov je:
a. nízke zrýchlenia, nízke maximálne rýchlosti, veľký pracovný priestor
b. nízke zrýchlenia, vysoké maximálne rýchlosti, veľký pracovný priestor
c. vysoké zrýchlenia, vysoké maximálne rýchlosti, malý (nízky, plochý) pracovný
priestor
d. vysoké zrýchlenia, vysoké maximálne rýchlosti, veľký pracovný priestor
5. Najbežnejší spôsob zabezpečenia zabalenej palety je:
a. zmazanie celej palety
b. lepenie paletizovaných balíkov
c. nasadenie špeciálnych mechanických svoriek
d. pokrytie palety špeciálnym krytom.
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ÚVOD DO LEKCIE
Táto lekcia predstavuje všeobecné charakteristiky zváracích procesov a špecifickosť ich
robotizácie. Budú predstavené rôzne typy robotov na tento účel, ako aj ďalšie vybavenie, ako
sú zváracie súpravy, polohovacie stoly, ochranné kryty atď. Budú predstavené rôzne
konfigurácie robotických zváracích staníc a príklady konkrétnych implementácií .

CIELE LEKCIE
Poskytnuté informácie umožňujú študentovi oboznámiť sa s hlavnými problémami robotizácie
procesov oblúkového zvárania . Budú predstavené princípy výberu konfigurácie robotického
systému a typ robota pre robotizáciu oblúkovým zváraním . Ďalej budú poslucháči
oboznámení v osvedčených postupov s pomocou príkladov dobre realizovaných aplikácií
robotické oblúkové zváracej techniky. Po absolvovaní tejto lekcie študenti získajú vedomosti
a zručnosti, ktoré im umožnia pripraviť sa a podieľať sa na realizácii projektov zváracej
robotizácie, ako aj efektívne využívať tento typ inštalácie, a to na úrovni operátora aj
technického dozoru.
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1

Všeobecná prezentácia zváracej technológie - klasifikácia

Elektrické zváranie patrí medzi tie technológie, ktoré boli do značnej miery robotický. Najmä
v automobilovom priemysle.
V robotickom zváraní existujú aj ďalšie zváracie techniky, napríklad:
A. laserové zváranie,
B. plazmové zváranie,
C. Zváranie elektrónom.
Predmetom tejto hodiny je elektrické zváranie, ktoré je jednou z najbežnejšie používaných
robotických metód zvárania. Tejto lekcii sa nevenujú ďalšie techniky robotického zvárania.
1.1

Procesy zvárania elektrickým oblúkom

Že k následnej RC zváranie spočíva v trvalej spájanie dvoch alebo viacerých kovových prvkov
lokálnou aplikáciou tepelnej energie vo forme elektrického oblúka, v dôsledku ktorej sa roztaví
na mieste a potom stuhne. Takto sa vytvorí spoj, ktorý je nevyhnutnou súčasťou spoja.
Pri robotickom zváraní sa používajú rôzne metódy oblúkového zvárania v ochrannom plyne.
1.1.1 Ochranné plyny
Ochranné plyny chránia oblasť zvárania pred poveternostnými vplyvmi, najmä plynmi, ktoré
obsahuje, ako je kyslík, dusík a para. V závislosti od materiálu, ktorý sa má zvárať, môžu
atmosférické plyny ovplyvňovať kvalitu zvaru alebo samotný proces zvárania.
Používajú sa hlavne ochranné plyny: oxid uhličitý, argón, dusík, kyslík, vodík a hélium. Aktívne
ochranné plyny sú: oxid uhličitý a zmes oxidu uhličitého v určitom pomere s argónom. Inertné
plyny sú argón alebo hélium.
1.1.2 Metóda používaná pri robotickom zváraní
Najbežnejšie používané metódy v robotickom zváraní sú:
• MIG / MAG - (kovový inertný plyn / kovový aktívny plyn). Táto metóda spočíva v
spájaní prvkov so spotrebnou elektródou v tieni inertných alebo aktívnych plynov.
• TIG - (Tungsten Inert Gas) - Táto metóda spočíva v použití netaviteľnej volfrámovej
elektródy v štíte inertných plynov vo forme hélia alebo argónu alebo ich zmesi.
• Nízkoenergetické metódy, ktoré sú rozšírením metódy MIG / MAG, ako napríklad:
o
CMT - (prenos studeného kovu)
o
Cold Ar c - zváranie za studena
Tieto metódy boli vyvinuté relatívne nedávno, asi pred 20 rokmi, a sú prielomom vo vývoji
zváracích techník. Sú rozšírením metódy MIG / MAG. Vyžadujú však použitie úplne nových,
digitálne riadených zdrojov energie vo forme invertorových zváracích strojov a nových
systémov na privádzanie zváracieho drôtu do miesta, kde sa vytvára zvar. Výhodou týchto
metód je veľmi dobrá kontrola a stabilita procesu zvárania. Je možné presne spojiť diely
vyrobené z tenkých plechov, bez obáv z vyhorenia, ako aj oceľové prvky s hliníkovými prvkami.
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1.1.3 Metóda MIG / MAG
Princíp zvárania MIG / MAG je znázornený na obr.1

Obr.1-1 Zváranie metódou MIG / MAG
1 drôt ochranného plynu, 2 zvárací drôt, 3 podávač zváracieho drôtu, 4 cievka drôtu, 5 - horák, 6 komora
ochranného plynu, rameno 7 robota, 8 valec ochranného plynu, 9 - navádzaný zvárací drôt horák, 10 elektrický oblúk, 11 - zvárané predmety (obrobok), 12 zvárač

Cievkový zvárací drôt je napájaný podávačom valčekového drôtu, ktorý je pripevnený k
ramenu robota. Jednou z elektród je taviaci drôt. Prúd je dodávaný do pohybujúceho sa
zváracieho drôtu cez prúdový kontakt. Medzi elektródou, ktorou je zvárací drôt, a obrobkom
svieti elektrický oblúk. Oblasť oblúka je chránená ochranným plynom, ktorý sa privádza dýzou,
ktorej výstup je sústredný s elektródou. Rozdiel medzi týmito metódami spočíva v ich
rozdielnom použití a použití rôznych ochranných plynov.
Metóda MAG používa aktívny ochranný plyn vo forme zmesi v určitých pomeroch: kyslík, oxid
uhličitý a argón. Ochranný plyn umožňuje získať kvalitný zvar a znížiť rozstrek počas procesu
zvárania. Na zváranie nízkouhlíkových a nízkolegovaných ocelí sa používa metóda MAG.
Pri metóde MIG sa používa iba inertný plyn, najčastejšie argón alebo argón alebo hélium alebo
zmes týchto plynov. Metóda MIG sa používa na zváranie zliatin hliníka alebo nehrdzavejúcej
ocele.
1.1.4 Metóda TIG
Princíp zvárania TIG je znázornený na obrázku 2.
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Obr. 1-2 TIG zváranie
1 - zvárací horák, 2-rameno robota, 3 fľaša s ochranným plynom, 4 nespotrebovateľná volfrámová elektróda,
5 - oblak ochranného plynu, 6 - elektrický oblúk, 7 - zvárané predmety, 8 - možnosť: privádzanie zváracieho
drôtu, 9 - zvárač

Pri metóde TIG žiari elektrický oblúk medzi zváraným predmetom a nespotrebovateľnou
elektródou z volfrámu. Teplo emitované týmto oblúkom spôsobuje lokálne topenie zváraných
prvkov a privádzaný ochranný plyn chráni miesto roztaveného kovu a vznikajúci spoj pred
účinkami škodlivých atmosférických faktorov zo vzduchu, ako sú napríklad kyslík alebo vodná
para. . Zváranie sa môže uskutočňovať buď bez prísunu prídavného kovu, napríklad pri zváraní
tenkostenných prvkov, alebo s automatickým prísunom prídavného kovu vo forme zváracieho
drôtu. Pri zváraní hrubších prvkov sa používa ďalšie spojivo. Ako ochranný plyn sa používa čistý
argón (99,98%) alebo zmes argónu a hélia, čo v prípade zvárania zliatin hliníka zaisťuje lepšiu
kvalitu zvarov. TIG zváranie sa používa hlavne na spájanie prvkov z hliníkových zliatin, medi
alebo vysokolegovaných ocelí.
1.1.5

Nízkoenergetické metódy: CMT (postup zvárania za studena ), Cold Arc (zváranie za
studena)

Princíp zvárania týmito metódami je znázornený na obr . 3.
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Obr. 1-3 Zváranie CTM / studeným oblúkom
1 - zvárací drôt vedený v horáku, 2 - servopohon na podávanie drôtu. 3-topánky s ochranným plynom, 4-zvárací
drôt, 6-cievka so zváracím drôtom, 7-horák, 8-elektrický oblúk, 9-zvárané predmety, 10-kovová kvapka, 11napájací systém drôtu.

Fázy pracovného procesu sa opakujú s frekvenciou do cca. 70 Hz: a) - zapálenie oblúka, b) - tvorba
kvapky tekutého kovu na konci drôtu, c) - mierne vytiahnutie drôtu, aby sa kovová kvapka ľahšie
odpojila, d) - zapálenie oblúka aby sa vytvorila ďalšia kvapka kovu.

Metódy CMT a Cold Arc sa v porovnaní so zváraním MIG / MAG vyznačujú veľmi malým
množstvom dodávaného tepla a mimoriadne stabilným, digitálne riadeným zváracím
oblúkom. Tieto metódy si vyžadujú nové, špeciálne navrhnuté, digitálne riadené zváracie
stroje a nový spôsob automatického privádzania zváracieho drôtu na miesto, kde sa vytvára
zvar.
Metódy CMT a Cold Arc sa stali prielomom v zváracej technike, pretože umožnili použitie
zvárania na spájanie veľmi tenkých plechov (0,3 mm) bez obáv z popálenia, deformácie a
deformácie, ktoré v dôsledku toho vznikajú pri iných zváracích technikách. príliš veľa zvárania.
teplo v dôsledku neúplne riadeného elektrického oblúka. Pri zváraní CMT alebo studeným
oblúkom digitálny riadiaci systém zváracieho stroja deteguje skrat, okamih výskytu oblúka a
pomáha miernym zatiahnutím odpojiť kvapku roztaveného kovu na konci drôtu. Počas
zvárania sa teda zvárací drôt posúva dopredu a akonáhle dôjde ku skratu, je opäť mierne
zatiahnutý. Takže máme pohyb drôtu dopredu a dozadu. Tento proces sa opakuje s
frekvenciou až do cca. 70 Hz. To vyžaduje použitie drôtu servopohonom pre vhodnými
dynamikou. Vďaka rýchlemu digitálnemu nastaveniu tento nový proces spájania riadi každý
prechod materiálu do zvaru, krok za krokom. To poskytuje vynikajúce lepenie hrán, schopnosť
vyplniť medzery a schopnosť individuálne ovplyvňovať geometriu spoja.
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Samotný zvárací oblúk zavádza teplo vo fáze žeravenia iba veľmi krátko. Skrat je riadený a
udržiavaný skratový prúd je nízky. Výsledkom je dodávka ďalšej kvapky roztaveného materiálu
do zvaru bez rozstrekovania. Detekcia a nastavenie dĺžky oblúka je automatické. Zvárací oblúk
je digitálne riadený, takže zostáva stabilný bez ohľadu na povahu povrchu obrobku alebo
rýchlosť zvárania. Nízkoenergetické metódy sú vhodné aj na takmer bezstriekané spájkovanie
žiarovo pozinkovaných a elektrolyticky pozinkovaných oceľových plechov zváracím drôtom z
medi a kremíka. Vďaka použitiu nízkoenergetických metód zvárania bolo možné prvýkrát
vytvoriť zvárané spoje (presnejšie spájkované spoje) medzi oceľou a ľahkými kovmi.

2

POŽIADAVKY A PODMIENKY ZVÁRACÍCH PROCESOV

Požiadavky a podmienky pre podmienky zvárania platia pre:
• Zváracie procesy a kvalita vykonaných zvarov,
• Kvalifikácie vrátane zváračov a zváračských operátorov, ako aj personálu dohľadu nad
zváraním a personálu nedeštruktívnej kontroly a skúšania,
• Podmienky bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP) počas zvárania.
2.1

Požiadavky a podmienky na vykonávanie zváracích procesov, hodnotenie zvaru,
kvalifikácia zváračov a personálu zapojeného do procesu zvárania a skúšania zvaru

Zváranie je technológia, ktorá sa široko používa v rôznych priemyselných odvetviach. Kvalita
vykonaných zvarov má zásadný vplyv na vhodnosť a bezpečnosť výrobkov. Bezpečnosť
výsledných štruktúr závisí od usilovnosti a zručností zváračov. V priebehu rokov sa vyvinuli
rôzne metódy testovania kvality (vrátane pevnosti) zváraných spojov. Skúšanie zvaru môžeme
rozdeliť na deštruktívne a nedeštruktívne skúšky. Pri deštruktívnom testovaní je zvar zničený,
aby sa otestovala jeho pevnosť a / alebo aby sa uskutočnila mikroskopická metalografická
analýza. Pri nedeštruktívnom testovaní sa používajú röntgenové a ultrazvukové metódy. V
mnohých situáciách nie je možná 100% kontrola zvaru. V tomto prípade sa zameriavame
najmä na správnu organizáciu celého procesu zvárania vrátane vykonávania zvarov zváračmi
so špecifickou, overenou a kontrolovanou kvalifikáciou.
Pravidlá pre hodnotenie kvality zvarov, hodnotenie a kvalifikáciu zváračov, dohľad nad
organizáciou a procesmi zvárania sú obsiahnuté vo viacdielnej európskej a medzinárodnej
norme:
EN ISO 3834: 2007: „Kvalitatívne požiadavky na tavné zváranie kovových materiálov“ - jeho
norma je cenným sprievodcom pre organizátorov výroby a technológov.
Pri výrobe pomocou robotického zvárania sa zvyčajne zaoberáme stabilizovanými procesmi.
Pred zváraním sú spojené prvky upevnené v správne navrhnutých zváracích držiakoch. To vždy
zaručuje ich jednoznačnú a opakovateľnú polohu, čo má rozhodujúci vplyv na opakovateľnosť
zváracieho procesu. Pri robotickom zváraní sa nevyskytujú ľudské chyby prítomné pri ručnom
zváraní, ako sú vibrácie zváračovej ruky, dočasná nesústredenosť, únava, mierne odlišné
umiestnenie horáka vzhľadom na zváraný predmet, príliš rýchle alebo príliš pomalé vedenie
horáka . Robot sa neunaví a vedie zvárací horák zakaždým rovnakým, opakovateľným
spôsobom, elektrický oblúk je riadený pokročilým digitálnym riadiacim systémom zvárača,
ktorý zaisťuje opakovateľné vysoko kvalitné zvary.
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2.2

Ohrozenie zdravia a života pri zváraní a použité ochranné opatrenia

Proces zvárania je spojený s rôznymi nebezpečenstvami . Tieto riziká majú nepriaznivý vplyv
na zdravie a bezpečnosť zvárača a jeho okolia. Dlhodobé vystavenie týmto rizikám spôsobuje
choroby z povolania, zdravotné postihnutie až predčasnú smrť.
Charakter zvárača je zvyčajne spojený so zváracou maskou, ktorá mu chráni oči a tvár pred
rozstrekovaním a UV žiarením.
UV žiarenie a rozstrek sú iba malou časťou rôznych druhov nebezpečenstiev, ktorým je zvárač
a jeho okolie vystavení. Pochopenie podstaty rôznych druhov hrozieb je predpokladom dobrej
organizácie pracoviska a uplatnenia vhodných ochranných opatrení. Pri robotickom zváraní
počas výrobného procesu je vystavenie operátora nebezpečenstvu zjavne nižšie ako pri
zváračovi pri ručnom zváraní. znižuje vystavenie zvárača rizikám, ktoré sa vyskytujú pri ručnom
zváraní. Na druhej strane, vo fáze spustenia výroby na robotickom stojane, programovania
robotov on-line, nastavenia parametrov zvárania, robotický operátor a programátor sledujú
prácu robota a zvar vyrobený pomocou masky a bytia, pre dobré pozorovanie zvarov v
bezprostrednej blízkosti horáka robota, tj v polohe veľmi podobnej polohe zvárača pri ručnom
zváraní. Počas fázy uvádzania do prevádzky je programátor robotov vystavený
nebezpečenstvu podobne ako zvárač s ručným zváraním.
2.2.1 Nebezpečenstvo dymu zo zvárania
Zvárací dym uvoľňovaný počas zvárania je zmesou vysoko a stredne disperzných pevných
častíc a chemikálií. Toxicita dymu zo zvárania súvisí s nežiaducimi fyzikálno-chemickými
reakciami, ktoré sa vyskytujú po ich preniknutí hlboko do ľudského tela. Vystavenie účinkom
dymu zo zvárania je priamou príčinou mnohých chorôb z povolania, rakoviny a predčasných
úmrtí.
Znečisťujúce látky vo výparoch zo zvárania sa delia do 3 základných skupín:
a) látky, ktoré vážia dýchací systém a pľúca, ako sú oxidy železa a hliníka. Tieto látky pri
dlhodobom používaní a vysokej koncentrácii veľmi zaťažujú dýchacie cesty a pľúca.
b) toxické látky a jedovaté látky, ktoré pri dlhodobej aplikácii a vysokej koncentrácii
spôsobujú veľkú záťaž pre dýchacie cesty a pľúca. To vedie k chronickým ochoreniam,
ako je bronchitída alebo astma. Medzi tieto látky patria: kyselina kyanovodíková, oxid
uhoľnatý a oxid uhličitý, oxidy chrómu a mangánu. Tieto látky spôsobujú podráždenie
slizníc a dýchacích ciest, zastavujú dýchanie alebo jeho silné zrýchlenie, rovnako ako
zrýchľujú pulz, bolesti hlavy, premáhanie, závraty vedúce k mdlobám, zvracaniu,
hromadeniu vody v tele, ktoré môžu spôsobiť smrť.
c) látky, ktoré sú karcinogénne alebo karcinogénne, napr. chróm, olovo, berýlium alebo
oxidy niklu. Tieto látky vo výparoch zo zvárania môžu spôsobiť zhubné nádory.
Predávkovanie zvyšuje riziko rakoviny. Zvyčajne majú tieto látky aj jedovatý účinok.
Právne dojednania
Na pracovisku zvárača je potrebné určiť prípustné koncentrácie látok v ovzduší. Koncepcia
prípustných úrovní pre chemické látky vo vzduchu v pracovnom prostredí predpokladá, že pre
každú látku existuje koncentrácia, pri ktorej a pod ktorou nedôjde u pracovníka k žiadnym
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škodlivým zmenám na zdraví. V jednotlivých krajinách existujú právne predpisy týkajúce sa
maximálnych prípustných koncentrácií prachu a plynov, ako aj prípustných koncentrácií a
intenzít ďalších faktorov škodlivých pre zdravie v pracovnom prostredí.
Tieto nariadenia definujú:
• najvyššia prípustná koncentrácia - vážený priemer, ktorého vplyv na zamestnanca
počas 8-hodinového denného a 42-hodinového týždenného pracovného času po dobu
jeho odbornej činnosti by nemal spôsobovať negatívne zmeny na zdraví,
• najvyššia prípustná okamžitá koncentrácia - priemerná hodnota, ktorá by nemala
spôsobiť negatívne zmeny v zdravotnom stave zamestnanca, ak počas zmeny zostáva v
prostredí najviac 30 minút,
• maximálna prípustná koncentrácia
- z dôvodu ohrozenia zdravia alebo života
zamestnancov sa nesmie v pracovnom prostredí nikdy prekročiť.
Mali by sa uplatňovať kolektívne a individuálne ochranné opatrenia :
• všeobecné vetranie,
• miestne vetranie (sacie zariadenia),
• sanie spojené so zariadením (horáky s odsávaním),
• stierky spojené s ochrannými štítmi,
• oválne dýzy nastavené v ľubovoľnej polohe.
2.2.2 Riziká žiarenia elektrického oblúka
Žiarenie elektrickým oblúkom predstavuje veľmi vážne zdravotné riziko pre zváračov, ako aj
pre ľudí pracujúcich v blízkosti zváracích staníc. Pri vysokej teplote oblúka je emitované
intenzívne optické, tepelné a ultrafialové žiarenie.
Optické žiarenie pozostáva z:
• aj ntense optické žiarenie,
• u ultrafialové žiarenie,
• pásma vyžarovania charakteristické pre prvky obsiahnuté v zváraných materiáloch (v
rozsahu od asi 300 nm do 700 nm),
• tepelné žiarenie zváracích plynov
Ultrafialového žiarenia vyskytujúce sa pri zváraní process s zahŕňa nasledujúci rozsah vlnových
dĺžok:
• ultrafialové UVC - 100 ÷ 280 nm
• ultrafialové UVB - 280 ÷ 315 nm
• UVA ultrafialové - 315 ÷ 380 nm.
V oblasti viditeľného žiarenia sú zváracie procesy zdrojom modrého svetla (400 ÷ 480 nm),
zatiaľ čo tepelné žiarenie sa vyskytuje v blízkej a strednej infračervenej oblasti.
Nebezpečenstvo žiarenia elektrickým oblúkom ovplyvňuje oči aj pokožku.
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Uplatňované kolektívne a individuálne ochranné opatrenia:
- obrazovky,
- obaly,
- zváracie masky,
- ochranné rukavice a odev.
2.2.3 Hluk
Zváracie procesy sú významným zdrojom hluku v pracovnom prostredí. Zvlášť nebezpečné sa
ukazujú zváracie procesy (vrátane tepelného rezania), pri ktorých úroveň intenzity zvuku
výrazne prekračuje platné bezpečnostné normy, často sa blížiace k hranici bolesti pre človeka.
Vplyv hladiny hluku na ľudský organizmus možno považovať za dva aspekty:
• aspekt škodlivých účinkov hluku na ľudský organizmus - účinky na zdravie,
• nepríjemný vplyv na človeka - nepohodlie.
• t he zamestnávateľ je povinný poskytnúť zamestnancom ochranu pred rizikami
súvisiacimi s vystavením hluku tým, že:
• zabezpečenie takých technologických procesov, ktoré nespôsobujú nadmerný hluk,
• poskytovanie strojov a technických zariadení, ktoré generujú najmenší hluk, ktorý
neprekračuje prípustné limity hladiny hluku,
• poskytovanie riešení na minimalizáciu hladiny hluku vo zváracích procesoch.
Ak sa parametre intenzity hluku zvýšia, zamestnávateľ by mal prijať opatrenia na zabránenie
tomu, aby boli zamestnanci vystavení hluku. Môžu to byť dva druhy aktivít. V prvom rade by
sa mali robiť pokusy o technologické opatrenia zamerané na elimináciu nebezpečenstva
obťažovania, pokiaľ to neprinesie očakávané výsledky, mali by sa prijať organizačné opatrenia.
2.2.4 Nebezpečenstvo požiaru
Nebezpečenstvo požiaru je jedným z najväčších nebezpečenstiev pri zváraní, jeho príčiny sú
zvyčajne výsledkom neznalosti zvárača v oblasti BOZP a nepozornosti pri zváraní.
Najbežnejšie príčiny požiarov počas zvárania sú:
• nedostatočná príprava priestorov a vybavenia pre zváračské práce,
• nedostatok vedomostí o povinnostiach a požiadavkách na BOZP v oblasti požiarnej
ochrany a nedodržiavanie zavedenej technológie zváracích prác,
• zváračské práce vykonávané osobami bez kvalifikácie a primeraného školenia v tejto
oblasti,
• nedostatok adekvátnej kontroly po ukončení zváracích prác.
Požiare počas procesu zvárania sú jedným z najväčších a najbežnejších nebezpečenstiev.
KONKRÉTNY lar pozornosť by mala byť venovaná dodržiavaní niekoľkých zásad:
• akékoľvek horľavé alebo výbušné látky musia byť odstránené z pracoviska ,
• zakryť nehorľavým materiálom všetky časti horľavých materiálov, ktoré sa nedajú
odstrániť z pracoviska,
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• pracovisko by malo byť vybavené hasiacimi prostriedkami, napr. hasiacim prístrojom,
vodnou tlakovou pištoľou,
• pripraviť a umiestniť do blízkosti pracoviska nádobu s vodou na odpadový zvárací drôt
a elektródy, ako aj na odrezanie kovových častí z odpadu,
• zabezpečiť meranie a dodržiavanie prípustných bezpečných koncentrácií horľavých
plynov, kvapalín, pár alebo prachu zmiešaných so vzduchom alebo inými oxidačnými
činidlami a zabezpečiť primerané vetranie,
• zabezpečiť ochladenie konštrukcií alebo zariadení obklopujúcich miesto zvárania,
• zriadiť technické zábrany chrániace pred postriekaním alebo plameňom,
• chrániť priľahlé miestnosti pred prenikaním plameňov, iskier a kovových častíc, utesniť
všetky otvory a medzery v stenách, podlahách a stropoch,
• odstráňte zvyškové plyny a pary horľavých kvapalín zo všetkých nádrží a potrubí po
plynoch alebo rôznych druhoch horľavých kvapalín a potom zmerajte koncentráciu
plynných pár v atmosfére,

2.2.5 Nebezpečenstvá spôsobené elektromagnetickými poľami
Okolo všetkých vodičov, cez ktoré preteká elektrický prúd, sa vytvára elektromagnetické pole.
Zvárači sú vystavení intenzívnym elektromagnetickým poliam. Oblúkové zváranie často
vyžaduje vysoké prúdy. Zváracie zariadenie a vybavenie, najmä drôty, sú často v priamom
kontakte s telom zváračky. Zdroj energie (zvárač) by mal byť umiestnený čo najďalej od miesta
zvárača. Na hodnotenie expozície a stanovenie celkovej dávky pre pracovnú zmenu by sa malo
vykonať meranie škodlivého poľa.
Na tento účel je zamestnávateľ povinný:
• identifikácia zdrojov elektromagnetických polí,
• pravidelný zber a uchovávanie informácií o vystavení pracovníkov elektromagnetickým
poliam,
• Stanovenie riziká vyplývajúce z expozície zamestnanca na žiarenie, na základe
limitných hodnôt E zriadenú v krajine,
• predchádzanie úrazom v dôsledku vystavenia zamestnancov kardiostimulátorom
alebo podobným lekárskym implantátom elektromagnetickým poliam, ako aj
zamestnancom vyžadujúcim osobitnú ochranu v dôsledku ich zdravotného stavu, napr.
tehotné ženy,
• ochrana: varovanie, značenie zdrojov elektromagnetických polí, nutnosť použitia
individuálnej ochrany a používanie obrazoviek.
2.2.6 Úraz elektrickým prúdom
Úraz elektrickým prúdom môže byť životu nebezpečný aj pri veľmi nízkych prúdoch. Riziko
úmrtia pomocou AC je približne 4- krát vyššie. Tu zohráva rozhodujúcu úlohu technický stav
zariadení a stav napájacej siete. Osobitná pozornosť by sa mala venovať poškodeným káblom
a elektrickým vodičom, chybnému uzemneniu, únikom z chladiacich systémov. Všetci
zamestnanci musia byť bezpodmienečne školení v zásadách prvej pomoci v prípade úrazu
elektrickým prúdom.
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3

KONFIGURÁCIA ROBOTICKÝCH BUNIEK NA OBLÚKOVÉ ZVÁRANIE

Trh robotických zváracích zariadení ponúka širokú škálu robotov, robotických zváracích
zariadení, sprievodných a ochranných prostriedkov.
Základné komponenty robotickej bunky na oblúkové zváranie sú:
1 ) priemyselný robot pozostávajúci z manipulátora a riadiaceho systému prispôsobeného na
prácu so zváracím strojom a otočným stolom,
2 ) zvárací horák s potrebnou inštaláciou a zvárací stroj prispôsobený na prácu s
robotom,
3 ) zváracie polohovače alebo rotátory nazývané zváracie manipulátory,
4 ) inštalácia ochranného plynu,
5 ) zvárací držiak,
6 ) zariadenie na čistenie horáka a korekciu bodu CTP,
7 ) ochranné zariadenia, ploty, clony, ventilačné zariadenia,
8 ) riadiaci systém robotickej bunky s riadiacim systémom zodpovedným za
bezpečnosť,
9 ) elektrická a prípadne pneumatická inštalácia.
Bunku je možné použiť v laserových a optických systémoch na sledovanie zvarov na možné
korekcie trajektórie robota.
3.1

Priemyselný robot umožňuje pohybom horáka sledovať navrhnutú trajektóriu.

Zvyčajne sa pri oblúkovom zváraní používajú roboty, ktorých manipulátor umožňuje realizáciu
pohybu CP a má šesť stupňov voľnosti. Ovládací systém robota by mal byť prispôsobený na
prácu so zváračom a použitým pozicionérom alebo otočným stolom.
Dosah ramena robota by sa mal prispôsobiť veľkosti zváraných prvkov a kapacita jeho ramena
by mala zodpovedať hmotnosti pohyblivej inštalácie namontovanej na ramene robota.
3.2

Zvárací horák s inštaláciou a zváracím strojom

Zváracie zariadenie prispôsobené na prácu s konkrétnym typom priemyselného robota
dodáva najčastejšie jeden dodávateľ. Takáto inštalácia obsahuje:
• zvárací horák s pripevnením na rameno robota a
• NTI-kolízie spojka,
• elektrické káble,
• konektory,
• systém podávania zváracieho drôtu,
• zvárač .
3.3

Zváracie polohovače

Tieto zariadenia sa používajú na zmenu polohy a orientácie zváraných prvkov počas zvárania.
Pozicionéry sú vybavené zváracími držiakmi navrhnutými individuálne pre zváranú
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konštrukciu. Polohovače sú univerzálne zariadenia. Sú vybavené pohonmi. V jednoduchých
pozicionéroch je možné použiť pneumatické pohony umožňujúce dvojpolohovú zmenu polohy
(pohyb zo dorazu na doraz). V zložitých pozicionéroch sa používajú servopohony riadené
riadiacim systémom robota. Môžu mať rovnakú štruktúru ako servopohony používané v
osových pohonoch robotických manipulátorov. Potom je možné naprogramovať synchrónne,
koordinované pohyby pozicionéra počas pohybov ramena robota, čo výrazne rozširuje
možnosti vytvárania zvarov zložitých tvarov.
3.4

Inštalácia ochranného plynu

Inštalácia obsahuje fľašu ochranného plynu, potrebné vedenia, redukčné ventily. Účelom
inštalácie je priviesť plyn cez horák do oblasti, kde sa vykonáva zvar, aby sa zabránilo kontaktu
medzi zvarovou lázňou a vzduchom. Vzduch a predovšetkým pozadie, vodná para, môže mať
nepriaznivý vplyv na vytvorený spoj (pozri 1.1.1).
3.5

Zvárací horák

Polohovače sú univerzálne zariadenia. Na druhej strane, zváracie horáky sú zvyčajne
skonštruované individuálne pre daný zvarenec. Zváracie horáky sú vybavené svorkami
(ovládanými ručne alebo pneumaticky), ktoré zaisťujú zreteľnú a opakovateľnú polohu častí v
horáku počas zvárania.
Konštrukcie zváracích držiakov by mali mať aspoň tieto vlastnosti:
a ) zabezpečiť pri zváraní jednoznačnú a opakovateľnú polohu dielov,
b ) pri zvarovaní nespôsobujte kolíziu s horákom,
c ) umožniť vybratie zváranej zostavy z držiaka po zváraní,
d ) byť dostatočne tuhý a odolný, aby vydržal namáhanie vyvolané zmršťovacím zváraním
počas chladenia zvaru a bol odolný voči zvarenému rozstreku,
e ) umožňujú ľahké odstránenie nečistôt,
3.6

Čistenie horáka a korekcia bodu CTP

Zváracia bunka by mala byť vybavená systémom čistenia horáka v automatickom cykle, ako aj
systémom kontroly a korekcie bodu C T P horáka (bod definovaný na konci horáka
namontovaného na robotovi, ktorý je referenčnou hodnotou). bod pre riadiacu jednotku
robota, podľa ktorého sa generujú programy). Takýto systém umožňuje znížiť čas zastavenia
potrebný na údržbu horáka a jeho opätovné nastavenie po kolízii.

4

ROBOTY PRE OBLÚKOVÉ ZVÁRANIE

Na zváranie je možné použiť štandardné, univerzálne 6-osové roboty s riadením CP, ktorých
riadiaci systém je prispôsobený spolupráci so zváracím zariadením. Tieto roboty by mali mať
zodpovedajúcu zdvíhaciu kapacitu a dosah ramien. Niektoré aplikácie vyžadujú závesného
alebo nástenného robota. Tento spôsob montáže robota je možné použiť, ale iba ak to
umožňuje výrobca.
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5

DODATOČNÉ VYBAVENIE PRE ROBOTICKÉ ZVÁRANIE

V niektorých robotických zváracích aplikáciách majú skutočné polohy miest, kde by mal byť
zvar umiestnený, vzhľadom na rozmery zváraných častí a ich výrobné tolerancie, ako aj spôsob
ich upevnenia vo zváracom prípravku, určitý rozptyl (sú nie presne opakovateľné). V takýchto
prípadoch sa používajú optoelektronické snímače sledovania švov , ktoré merajú odchýlky
skutočnej polohy zvarov od referenčnej polohy po prvom skúšobnom behu trajektórie (bez
elektrického oblúka). Po úvodnom spustení má systém informácie a sú vykonané opravy
trajektórie. Ďalej je robot umiestni zvar s na správnych miestach, po opravenom trajektóriu.

6

PRÍKLADY ROBOTICKÝCH APLIKÁCIÍ NA OBLÚKOVÉ ZVÁRANIE

Filmy na You Tube :
MIG / MAG zváranie:
[1] MIG / MAG zváranie so spolupracujúcimi robotmi KUKA
https://www.youtube.com/watch?v=_3AXcZaEbPw
[2] Soudage Robot MIG Berceaux https://www.youtube.com/watch?v=THYtCh_bgEU
TIG zváranie:
[1] Zvárací robot Motoman TIG so systémom videnia MotoSense
https://www.youtube.com/watch?v=nHHM--ao8qo
[2] Adaptívne robotické zváranie - funkcia prispôsobenia väzby Yaskawa
https://www.youtube.com/watch?v=0oEz6UrT9Ro
[3] Nový stroj na zváranie za studena môže zvárať železné rúry na medené rúry
https://www.youtube.com/watch?v=1ghjuJ7G360
Zváranie CMT:
[1] CLOOS - laserový online snímač
https://www.youtube.com/watch?v=3opYb79_ozE
[2] Zvárací robot Motoman TIG s kamerovým systémom MotoSense
https://www.youtube.com/watch?v=nHHM--ao8qo
[3] Adaptívne robotické zváranie - funkcia nastavenia väzby Yaskawa
https://www.youtube.com/watch?v=0oEz6UrT9Ro
[4] ABB Roboter mit Fronius CMT
https://www.youtube.com/watch?v=4kPOh9Y9bTI
Snímač sledovania švov:
[1] Seam Tracking Sensor TH6i - Oči robota
https://www.youtube.com/watch?v=3XfuOOPKGLA
[2] CLOOS - laserový online senzor https://www.youtube.com/watch?v=3opYb79_ozE
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[3] Sledovanie DAIHEN 6D https://www.youtube.com/watch?v=4Ghv1LU3YS8

ÚLOHY
V rámci tejto lekcie môžu študenti dostať úlohu vypracovať koncept robotického zváracieho
zariadenia pre vybraný výrobný proces, napr.
• zváranie malých prvkov,
• zváranie veľkých, ťažkých prvkov.

Koncept by mal obsahovať tak technológiu, ako aj bezpečnostné vybavenie. Predložené
návrhy je možné diskutovať skupinovo za účasti lektora.

OTÁZKY
1 Ktorá z týchto skratiek sa nevzťahuje na postup zvárania:
a. MIG
b. ČĽR
c. MAG
d. TIG
2 Ktoré z týchto zariadení nie sú základnými súčasťami bunky na robotické oblúkové
zváranie:
a. priemyselný robot
b. lakovacia pištoľ
c. zváracie polohovače
d. zariadenie na čistenie horáka

LITERATÚRA
[1] Robotic Welding, Intelligence and Automation RWIA’2010, Editors: Tarn, Tzyh-Jong,
Chen, Shan-Ben, Fang, Gu (Eds.), Springer 2011
[2] Pires J. Norberto, Loureiro Altino, Bölmsjo Gunnar: Welding Robots. Technology,
System Issues and Application, Springer 2006
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ÚVOD DO LEKCIE
Úkosovanie okrajov prvkov, ktoré sa majú zvárať, je jednou zo základných technologických
operácií používaných na spájanie plechov, rúr alebo profilov s hrúbkou steny presahujúcou 3
mm. Použitie automatizovaného rezania s použitím priemyselného robota, ktoré je dôležité z
hľadiska kvality spoja, umožňuje získať mnoho výhod, merateľných (výrazné zlepšenie kvality
obrábania, zvýšená účinnosť, získanie opakovateľnosti obrábania , možnosť obrábania
všetkých kovov) a nemerateľné (zlepšovanie zdravotných a bezpečnostných podmienok,
používanie ekologickej technológie). Pri celkovom hodnotení konkrétneho riešenia pre
robotickú úkosovaciu inštaláciu má veľký význam technológia rezania, ako aj konfigurácia
stanice a jej zariadenia.

CIELE LEKCIE
Hlavným cieľom tejto hodiny je zoznámiť študentov s najdôležitejšími problémami robotizácie
procesov rezania a úkosovania plechov a
• Naučiť sa pravidlá pre výber reznej technológie, konfigurácie robotického systému a
typu robota pre robotizáciu operácie rezania/úkosovania;
• Oboznámiť účastníkov s príkladmi dobre implementovaných aplikácií technológie
robotického rezania/skosenia.
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OBSAH LEKCIE
1

VŠEOBECNÁ PREZENTÁCIA TECHNOLÓGIE REZANIA/SKOSENIA

Vyplýva to z údajov zverejnených Medzinárodnou federáciou robotiky IFR [1], viac ako 25%
všetkých robotov, nainštalovaných dnes v priemyselných závodoch, dnes pracuje v oblasti
zváracích technológií. Výrobné podniky z automobilového priemyslu najčastejšie používajú
robotizované bunky na oblúkové zváranie a bodové zváranie. Už niekoľko rokov vývoja je
pozorovaná robotizácia procesov rezania kovov. Vyrezávanie prvkov z plechov sa spravidla
vykonáva pomocou CNC rezacích strojov. Nepoužívajú sa na ďalšie spracovanie, najmä na
úkosovanie a vykonávanie ďalších otvorov a dutín. Tieto operácie sa zvyčajne vykonávajú
manuálne (Obrázok 1.1) alebo použitím mechanického opracovania. Takto realizované
procesy sú veľmi časovo náročné a výsledky ručnej práce nie sú vždy uspokojivé z hľadiska
kvality.

Obrázok 1.1 Tradičná bunka na ručné fazetovanie - operátor pri práci.

V takejto situácii je stále viac používaným riešením robotizácia. Robotizovaná technológia
zaisťuje vysokú a stabilnú kvalitu rezu. Robotizované bunky ponúkajú buď rozhodnezlepšená
účinnosť[2]. Odstránenie operátora z procesnej zóny navyše prakticky eliminuje významné
typy rizík v oblasti bezpečnosti práce.
Za posledných niekoľko rokov PIAP realizoval tri rôzne riešenia robotizovaných skosených
článkov. Líšia sa v závislosti od typu robota, konfigurácie článku a technológie rezania.
Zakaždým vlastnosti bunky vyplynuli z predpokladaných funkčných parametrov očakávaných
zákazníkom. Zahŕňa predovšetkým celkové rozmery spracovaných prvkov, hrúbku rezu a
požadovanú účinnosť.
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2

BOZP NA REZACÍCH/ÚKOSOVACÍCH PRACOVISKÁCH

V ručných úkosovacích staniciach sa spravidla používa rezanie kyslíkom. Takto uskutočňovaný
proces vytvára veľmi nebezpečné pracovné podmienky. Obsluha pracuje v nepohodlnej
polohe a je priamo pred plameňom (obr. 1.1). Je vystavený vdýchnutiu nebezpečných výparov
a pár, hluku, popáleninám z triesok a horúcich detailov. Existuje tiež riziko rozdrvenia ťažkými
detailmi pri ich premiestňovaní na pracovnom stole alebo medzi pracovným stolom a úložným
poľom.
Hrozby uvedené vyššie zmiznú v robotických úkosovacích staniciach. Hlavným dôvodom
zlepšenia zdravotných a bezpečnostných podmienok je fyzické premiestnenie ľudí mimo
procesu počas samotnej operácie rezania. Zostávajúce hrozby vyplývajú z použitej technológie
rezania a konfigurácie robotickej stanice.

3

POŽIADAVKA A PODMIENKY PROCESY REZANIA/ÚKOSOVANIA

Z technologického hľadiska musí proces úkosovania zaistiť vhodné geometrické parametre
skosenia, tj. Šírku a uhol skosenia. Dôležitá je aj kvalita povrchu. Je to čiastočne spôsobené
použitou technológiou rezania. Záleží tiež na tom, ako je rezný nástroj vedený.

4

TECHNOLÓGIE REZANIA PLECHU

Rezanie a úkosovanie plechu je jednou z najčastejšie vykonávaných technologických operácií
v strojárskom priemysle. Mechanické rezanie alebo razenie sa používa hlavne na tenké plechy
a väčšinou na rezanie rovných hrán. V súčasnosti sa na hrubšie plechy používajú rôzne tepelné
(plynové, plazmové, laserové) alebo vodné technológie rezania. Každá z týchto technológií má
svoju špecifickosť a rozsah aplikácií, v ktorých je najekonomickejšia. Aby bolo možné vybrať
najlepšiu technológiu rezania pre danú aplikáciu, je potrebné vziať do úvahy náklady na
prípravu inštalácie, cenu rezacieho zariadenia a spolupracujúcich zariadení, prevádzkové
náklady a predovšetkým spektrum materiálov, ktoré sa má rezať, hrúbka detailov, ich rozmery
a s tým spojená možnosť automatizácie rezania.
4.1

Rezanie kyslíkom (plynom)

Plynové rezanie, tiež nazývané kyslík alebo autogén, je spôsob štiepenia materiálu lokálnym
spaľovaním (oxidáciou) v prúde čistého kyslíka a vyfukovaním vznikajúcich oxidov. Aby mohlo
dôjsť k horeniu, bod, kde prúd kyslíka začne pracovať, by mal byť predhriaty na vhodnú
teplotu, známu ako bod vzplanutia. Na zahriatie materiálu je možné použiť acetylén, propán
alebo zemný plyn. Teplota vzplanutia pre čisté železo je 1050 ° C, zatiaľ čo pre oceľ s 1,5%
uhlíkovou prímesou - už 1380 ° C. Pretože teplota vznietenia materiálu musí byť nižšia ako
teplota topenia, rezanie kyslíkom je možné použiť iba pre nízkouhlíkové a nízkolegované
konštrukčné ocele.
4.2

Plazmové rezanie

Plazma, niekedy označovaná ako štvrtý stav hmoty, je ionizovaný plyn, v ktorom sa atómy
rozpadli na ióny a elektróny. Celý objem obsadený plazmou je elektricky neutrálny. Je to veľmi
dobrý vodič prúdu a jeho elektrický odpor klesá so zvyšujúcou sa teplotou (na rozdiel od
kovov).
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Plazmové rezanie zahŕňa zahrievanie materiálu do kvapalného stavu elektrickým oblúkom a
jeho rýchle vyfukovanie silným prúdom plynu rýchlosťou blízkou rýchlosti zvuku. Plazma
umožňuje presný prechod elektrického oblúka smerom k rezanému materiálu a vystavuje ho
pôsobeniu tepla (teplota 10 000-20 000 ° C) a mechanického (tlaku plynu). Plazmové rezanie
je proces určený na oddelenie všetkých elektricky vodivých materiálov. Bežne používaným
plazmovým plynom je vzduch, a preto nehrozí riziko výbuchu.
4.3

Rezanie laserom

V prípade rezania laserom je rezacím médiom horúci laserový lúč a technický plyn pod tlakom.
Podmienkou získania dobrej kvality rezu a zachovania tolerancie rozmerov rezaných prvkov je
presné vedenie rezného prúdu stabilným rezacím strojom s vysokou odolnosťou proti
vibráciám a dobrou opakovateľnosťou pracovných pohybov.
4.4

Rezanie vodou

Rezanie vodou sa vykonáva nasmerovaním veľmi úzkeho prúdu vody pod vysokým tlakom,
ktorý sústredí všetku svoju energiu na malú plochu rezaného materiálu, odstráni materiál,
ktorý mu stojí v ceste, a vykoná rez. Kinetická energia toku sa premieňa na dekohéznu prácu
materiálu. Rezaný materiál nie je vystavený mechanickému preťaženiu a tepelným vplyvom
(teplota rezu približne 40 ° C) a výsledný polotovar nevyžaduje ďalšie spracovanie. Vodné
rezacie zariadenia sa zvyčajne vyrábajú ako špecializované stroje.
Na automatizáciu skosenia plechov pomocou priemyselných robotov sú vhodné iba prvé dve
technológie: plynové (kyslíkové) rezanie a plazmové rezanie

5

ROBOTIZOVANÉ ZKOSENIE PLECHU - KONFIGURÁCIA BUNKY

Vo všeobecnosti sú základnými prvkami robotickej úkosovacej bunky:
• priemyselný robot,
• rezanie technologickej inštalácie
• dva pracovné stoly s rozmermi roštu 1500x1000 mm,
• riadiaca skrinka s ovládacím panelom,
• systém zabezpečenia pracovnej oblasti polohy.
Každé z týchto zariadení môže byť rôznych typov a verzií. Robot môže byť napríklad
namontovaný nehybne alebo na koľajnici, na podlahe alebo v stropnej (zavesenej) polohe.
Každé z týchto základných zariadení je dodávané so špecifickým a procesne špecifickým
príslušenstvom. Kyslíkový horák napríklad potrebuje zapaľovač, najlepšie automatický.
Oplotenie bunky spravidla obsahuje dvere s blokádou otvárania a svetelnými závesmi.
Podrobná konfigurácia inštalácie robotického úkosovania musí byť vždy prispôsobená povahe
procesu a podrobnostiam, ktoré sa majú spracovať.

6

ROBOTY PRE REZANIE/SKOSENIE PLECHOV

Pri výbere robota rozhoduje niekoľko faktorov. V prvom rade je dôležité, ktorá technológia
rezania sa má na pracovnej stanici používať. V prípade rezania kyslíkom sú všetky
technologické zariadenia (horák, ventily a vedenia) relatívne ľahké a postačuje robot s
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nosnosťou (užitočným zaťažením) 6 kg. Pri plazmovom rezaní je samotný horák rozhodne
ťažší. Plazmový horák je chladený kvapalinou, takže celková hmotnosť káblov, ktoré robot
nesie, môže dosiahnuť až 10 kg. Navyše v mnohých modeloch plazmových rezacích súprav,
ktoré sú navrhnuté tak, aby pracovali s robotom, je na ramene robota v blízkosti horáka
nainštalovaná špeciálna jednotka na separáciu plynu. Celkovo by mal robot určený na
plazmové rezanie mať užitočné zaťaženie najmenej 20 kg.
Ďalším dôležitým parametrom je očakávaná pracovná plocha. Obvykle to vyplýva z veľkosti
skosených detailov. Pri výbere správneho robota pamätajte na to, že v prípade úkosovania je
horák, teda nástroj, často naklonený. Preto je potrebné zaistiť náhradnú plochu pracovnej
oblasti robota vo vzťahu k rozmerom prvkov, ktoré budú skosené.
Malo by sa tiež pamätať na to, že v prípade plazmovej technológie každá vibrácia horáka počas
rezania zanecháva na povrchu materiálu značku. Preto sa na tento typ rezania používajú
špeciálne modely robotov so zvýšenou tuhosťou. V prípade robotov KUKA boli tieto modely
označené ako HA (High Accuracy) a umožňovali používateľom zvládať ťažké bremená pri
zachovaní opakovateľnosti s presnosťou na stotiny milimetra.

7

TECHNICKÉ PROBLÉMY ROBOTIKOU REZANIE/SKOSENIE

Robotické úkosovacie inštalácie nie sú najľahšie. Pri ich implementácii existuje mnoho
problémov, ktorých riešenie je nevyhnutné na zabezpečenie ich plnej funkčnosti.
Kvalita povrchu po skosení.
V prípade plazmového rezania je kvalita povrchu veľmi dobrá a spravidla spĺňa požiadavky
následných operácií, v ktorých sa má diel používať. V prípade rezania kyslíkom je povrch často
nerovný a vytvára sa záblesk stuhnutého kovu, ktorý niekedy zostáva „prilepený“ k obrobku.
Tieto kontaminanty je potrebné odstrániť. Musí to urobiť operátor robotickej pracovnej
stanice. Preto sú také bunky často vybavené základnými zámočníckymi nástrojmi a uhlovou
brúskou.
Zabezpečenie konštantnej vzdialenosti medzi plazmovým horákom a obrobkom.
Počas skosenia, keď je horák naklonený vzhľadom na časť, zmenou vzdialenosti horáka od časti
sa zmení šírka úkosu. Najmä to môže byť dôsledok deformácie plechu po predchádzajúcich
rezoch alebo tepelných účinkov počas skosenia. V takejto situácii môže dôjsť dokonca k
nekontrolovanému kontaktu obrobku s horákom, v dôsledku čoho je vonkajšia dýza
plazmového horáka poškodená. Preto by v staniciach s plazmovým rezaním mali byť použité
systémy na ovládanie vzdialenosti medzi horákom a detailom. Najčastejšie sa používajú
systémy na meranie skutočného napätia plazmového oblúka (ktoré závisí od dĺžky oblúka, tj.
Vzdialenosti horáka od obrobku) alebo špeciálne diaľkomery, prispôsobené na prácu v
blízkosti procesu plazmového rezania.
Nakladanie s odpadmi
Pri rezaní vzniká veľa odpadu. Obvykle sa zbierajú pod stolové rošty, na ktoré sú umiestnené
skosené detaily, pre špeciálne vane, nádoby. Projektant zariadenia na robotické úkosovanie
musí predpokladať spôsob rýchleho a jednoduchého vyprázdnenia týchto kontajnerov a
prenosu ich obsahu na skládky odpadu závodu.
-9-

Multifunkčná inovatívna sieť podporujúca vzdelávanie pre
odborné vzdelávanie a prípravu v pokročilej výrobe
Projekt č. 2018-1-PL01-KA202-050812

8
8.1

UKÁŽKA ROBOTICKÝCH APLIKÁCIÍ PRE REZANIE/SKOSENIE
Robotická komora na úkosovanie plechov so stacionárnym robotom a rezaním
kyslíkom

Táto bunka je vhodná na automatické skosenie prvkov s malými rozmermi v závislosti od typu
robota [4]. V aplikácii uvedenej na obrázku bol použitý robot KUKA KR16F. Hlavné zložky bunky
sú nasledujúce:
• Robot (A1)
• Riadiaca skrinka robota (A2)
• Rozvodná skriňa bunky (A3)
• Dva pracovné stoly: ľavý (A4) a pravý (A5)
• Dve sady svetelných závesov vľavo (A6, A7) a vpravo (A8, A9)
• Signálne veže: vľavo (A10) a vpravo (A11)
• Alarm (A12)
• Automatické zapaľovacie zariadenie (A13)
• Príslušenstvo na rezanie
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Obrázok 8.1 Rozloženie robotickej bunky na skosenie plechov so stacionárnym robotom a rezanie kyslíkom

Model KR16F je pripravený špeciálne na prácu vo vysokých teplotách. Preto je zápästie
pokryté špeciálnou farbou. Robot potrebuje dodatočné pneumatické napájanie na chladenie
zápästia.
Skosenie sa vykonáva na dvoch stoloch. Pracovná plocha robota je preto rozdelená na dve
zóny: ľavú a pravú. Zábradlie uzatvára celú bunku a tiež oddeľuje zóny. Vstup do zón je
chránený svetelnými závesmi. Robot je vybavený špeciálnymi snímačmi namontovanými v
prvej osi na rozpoznanie zóny, kde pracuje. Zóna obsadená robotom je pre operátora uzavretá.
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Obrázok 8.2 Robotická bunka na úkosovanie plechov so stacionárnym robotom a rezanie kyslíkom počas
práce

8.2

Robotický článok na fazetovanie plechov pomocou plazmového rezania

Hlavným zariadením bunky je robot. Bol vybraný model KR60L30HA od spoločnosti KUKA [6].
Má pracovnú plochu s polomerom viac ako 2,4 m. Vďaka tomuto rozsahu je robot schopný
pracovať na pracovnom stole 1,6x3,2 m. To sú tiež maximálne rozmery spracovaných prvkov.
Ako rezný nástroj bol použitý plazmový horák. Je poháňaný a ovládaný súpravou FineFocus
800 od Kjellberg[4]. Maximálna hrúbka kvalitného rezu je asi 40 mm. Počas plazmového
rezania vychádza mnoho škodlivých plynov a pár. Plazmový oblúk a hluk (viac ako 100 dB
horákom), ktoré sa vyskytujú v procese rezania, sú nebezpečné pre ľudské zdravie. Preto je
robot tienený špeciálnou ochrannou komorou. Je namontovaný na železnici a môže sa
pohybovať po cele. V extrémnych polohách komora kryje aj stôl, na ktorom sa v súčasnosti
vykonáva skosenie. Strecha komory je spojená s ventilačným systémom. Dodatočné oba stoly
majú vlastné odsávače pár, umiestnené pod roštom. Sú tiež spojené s ventilačným systémom.
Bočné steny komory sú vyrobené zo špeciálneho materiálu, ktorý zaisťuje veľmi dobré
potlačenie hluku. Na oboch predných stenách sú nainštalované špeciálne dvere. Sú naplnené
lamelovými závesmi s ochranou proti zváraniu. Počas skosenia musia byť dvere na oboch
stranách komory zatvorené a zaistené.
Usporiadanie robotizovanej bunky na fazetovanie plechov pomocou plazmového rezania
Obrázok 8.3. Obsahuje nasledujúce hlavné podskupiny:
• Priemyselný robot KUKA KR60L30HA (A1)
• Riadiaca skrinka robota (A2)
• Rozvodná skriňa bunky (A3)
• Operačná konzola (A4)
• Pracovné stoly: vľavo (A5) a vpravo (A6)
- 12 -
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•
•
•
•

Pohyblivá ochranná komora A7)
Žeriavy: vľavo (A8) a vpravo (A9)
Plazmová súprava Kjellberg FineFocus 800 (A10)
Priemyselné vetranie (A11

Obrázok 8.3 Usporiadanie robotického článku na skosenie plechov pomocou plazmového rezania

V tejto bunke sú veľmi dôležité problémy s bezpečnosťou. Mnoho použitých riešení má
funkciu, ktorá znemožňuje vstup človeka do pracovného priestoru robota. Riadiaci systém
monitoruje stav senzora v uzamykacích mechanizmoch dverí. Ak nie sú dvere zatvorené,
plazmová súprava sa prepne do stavu „vypnuté“. Na oboch dverách sú dodatočne
namontované ochranné svetelné závesy. Na podlahe, pozdĺž železnice, sú rozložené rohože
citlivé na tlak. Sú prepojené s bezpečnostným ovládačom a zisťujú, či sa niekto chce dostať
medzi stoly a stenu komory.
Pri použití pohyblivej ochrannej komory hrozí nebezpečenstvo vniknutia do obsluhy alebo inej
osoby, ktorá bude počas prepravy komory na železnici. Preto sú v každom z rohov komory
okrem zvukovej a svetelnej signalizácie namontované bezpečnostné nárazníky. Sú aktívne, keď
sa komora spustí a zablokujú sa na medzipristátí. Ak systém rozpozná abnormálny stav
senzorov zodpovedných za bezpečnosť, všetky bunkové zariadenia sa zastavia, najmä robot sa
zastaví v núdzovom režime a pred pokračovaním programu musí byť posunutý do takzvanej
základnej polohy.
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Obrázok 8.4 Robotický článok na fazetovanie plechov s použitím plazmového rezania počas inštalácie.

Bunka dohliada na riadiaci systém nainštalovaný v samostatnej skrini. Obsahuje PLC, ktoré
riadi celú bunku, bezpečnostný regulátor a ovládače motorov zodpovedných za pohyb
komory. Ovládací panel je namontovaný na stene v blízkosti komory.
V robotickom článku na úkosovanie plechov s využitím plazmového rezania bolo použitých
mnoho moderných riešení, ktoré zlepšujú funkčnosť celej inštalácie a pracovné podmienky
operátorov. Medzi inými existujú:
• Automatické ovládanie vzdialenosti medzi horákom a skoseným prvkom - zaisťuje
horák pred neúmyselným dotykom s prvkom počas rezania. Takýto nekontrolovaný
dotyk môže byť dôsledkom deformácie plechu po predchádzajúcich rezoch alebo
tepelných účinkov počas skosenia. V skutočnosti je vonkajšia tryska plazmového
horáka poškodená.
• Riadenie vetracej sekcie v pracovných tabuľkách - zvyšuje účinnosť celého
ventilačného systému v komore. Kapucne v tabuľke sú rozdelené do štyroch sekcií.
Každá sekcia sa zapína/vypína tlmičmi, ovládanými signálmi z robota. V danom čase je
otvorená iba táto časť, nad ktorou robot práve teraz skosil.
Predstavený robotický článok na fazetovanie plechov s použitím plazmového rezania
obsluhujú dve osoby. Funguje od konca roku 2008, spravidla v 2- alebo 3-zmennom režime.
Bunka sa pri prechode z jednej smeny do druhej nevypne.
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Obrázok 8.5 Robotický článok na fazetovanie plechov s využitím plazmového rezania počas ťažby

ÚLOHY
V tejto lekcii dostanú študenti iba jednoduché otázky na diskusiu v skupine a nejakú interakciu
s lektorom.

OTÁZKY
1 Aké sú parametre skosenia:
a. šírka skosenia
b. uhol skosenia
c. dĺžka skosenia
d. hrúbka skosenia
2 Ktoré z týchto technológií sa používajú v robotickej úkosovacej cele:
a. Rezanie kyslíkom
b. Rezanie laserom
c. Rezanie vodou
d. Plazmové rezanie
3 Hlavnými hrozbami pri ručnom skosení sú
a. nízka teplota
b. nebezpečné výpary a pary
c. hluk
d. riskovať rozdrvenie
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OTÁZKY - SPRÁVNE ODPOVEDE
Otázka

Odpovede

1

a, b

2

b, d

3

b, c, d
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ÚVOD DO LEKCIE
Cieľom hodiny je poskytnúť študentovi znalosti o použití priemyselných robotov na prenos
materiálov alebo prvkov alebo súčastí stroja vo výrobnom procese. Medzioperačné prepravy,
obsluha strojov, dodávanie prvkov do stroja a ich zber po spracovaní, balení, paletizácii a
depaletizácii patria k tým operáciám, kde je často namáhavá práca vykonávaná ľudskou
bytosťou možné nahradiť prácou strojov, vrátane priemyselné roboty.

CIELE VYUČOVACEJ HODINY
Poskytnuté informácie umožňujú študentovi dozvedieť sa o potenciáli, vrátane možností a
výhod, využívania robotov na pohyb materiálov na krátke vzdialenosti. Po oboznámení sa s
materiálom z hodiny bude študent schopný kriticky sa pozrieť na pracovisko a naznačiť, ako
nahradiť únavnú a namáhavú prácu človeka robotom.
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OBSAH LEKCIE
1

ÚVOD

Podľa Encyclopedia Britannica možno väčšinu spôsobov použitia robotov v priemyselnej
výrobe rozdeliť do troch kategórií:
1. manipulácia s materiálom,
2. spracovateľské operácie,
3. montážne a riadiace operácie.
Táto lekcia sa zaoberá iba problémami súvisiacimi s používaním robotov na manipuláciu s
materiálom.
Manipulácia s materiálom robotmi sa môže vzťahovať na operácie, ktoré pozostávajú z:
a. zbierať materiály z jedného miesta, prepravovať ich na krátku vzdialenosť a potom
ich odložiť na iné miesto. Tieto operácie tiež zahŕňajú paletizáciu a depaletizáciu.
b. obsluha strojov, spočívajúcich v privádzaní dielov do stroja a zbieraní dielov po
spracovaní zo stroja,
c. preprava materiálov v priestoroch výrobného závodu s využitím autonómneho
vedeného vozidla (AGV), ako aj skladové hospodárstvo.
Otázky súvisiace s používaním robotov na manipuláciu s materiálom môžu byť veľmi
rozmanité, pretože sa týkajú veľmi odlišných aplikácií robotov v rôznych priemyselných
odvetviach a odvetviach. Úplne iný prístup je potrebný pri manipulácii s materiálom vo
farmaceutickom alebo potravinárskom priemysle a úplne odlišný napríklad v sklárskom,
oceliarskom, strojárskom, automobilovom priemysle alebo pri výrobe stavebných materiálov.
Použitie robotov na manipuláciu s materiálom a na prepravu má nahradiť človeka pri výkone
únavnej, monotónnej a nebezpečnej práce. K takýmto prácam patrí napríklad
premiestňovanie cementových vriec z pásového alebo valčekového dopravníka a ich ukladanie
na palety alebo napríklad na obsluhu lisov. Pri týchto prácach okrem rôznych hrozieb hrozí aj
zranenie chrbtice. Použitie robota zvyšuje efektivitu výrobnej stanice a zdravotné a
bezpečnostné podmienky. Roboti sa neunavia, môžu pracovať súvisiace s manipuláciou s
materiálom rýchlejšie a presnejšie ako ľudia. Okrem toho je u človeka menšia
pravdepodobnosť zranenia.
Aby mohol priemyselný robot efektívne vykonávať úlohu prenosu, mal by mať nasledujúce
vlastnosti:
• vhodný rozsah manipulátora,
• primeraná nosnosť,
• primeraná rýchlosť ramena,
• byť vybavený vhodným uchopovacím zariadením (uchopovačom)
• byť primerane riadené a naprogramované.

2

UCHOPOVAČE A UCHOPOVACIE ZARIADENIA

Uchopovač robota by mal umožniť spoľahlivé a opakovateľné uchopenie prenášaného
predmetu. Pri prenášaní uchopeného predmetu by ste nemali meniť jeho orientáciu a polohu
v chápadle. Na (obr. 1) je ako príklad znázornený jednoduchý pneumaticky ovládaný čeľusť.
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Obrázok 2.1Pneumaticky poháňaný čeľusť. 1- pohon, 2-čeľuste s uchopovacími koncami

Obrázok 2.2 Prísavka určená na prepravu tovaru zabaleného v kartónových škatuliach
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Obrázok 2.3 Paletizačný robot s uchopovačom na manipuláciu s vrecami s voľným materiálom (napr.
Cement) Zdroj (Comau)

Pohybujúce sa objekty so zložitými tvarmi, ako sú prvky karosérie, tašky s voľným materiálom,
veľké kartónové škatule, palety, vyžadujú komplexné uchopovače. Také chápadlá môžu byť
vybavené vlastnými servopohonmi a snímačmi a môžu mať vhodné ovládanie a softvér. Ich
konštrukcia môže byť z hľadiska zložitosti porovnateľná s robotickým manipulátorom.
Hmotnosť komplexného uchopovača môže výrazne prekročiť hmotnosť prenášaného
predmetu.
V Obrázok 2.3 Paletizačný robot s uchopovačom na manipuláciu s vrecami s voľným
materiálom (napr. Cement) Zdroj (Comau) je zobrazený robot vybavený uchopovačom na
prepravu vriec sypkého materiálu z valčekového dopravníka.
Pri navrhovaní robotickej stanice a pri výbere robota s príslušnou nosnosťou a dosahom je
potrebné vziať do úvahy zaťaženie manipulátora robota statickými a dynamickými silami
prenášaného predmetu a uchopovača. Stávajúce a dynamické sily a momenty ovplyvňujú
spoľahlivosť a trvanlivosť robota. Nemali by prekročiť prípustné hodnoty uvedené v technickej
dokumentácii výrobcu robota. V prípade komplexných uchopovačov môže byť tiež vhodné
použiť výraz uchopovacie zariadenie.
Rozdelenie chápadiel v závislosti od ich konštrukcie a použitia bolo podrobne popísané v
odbornej literatúre o priemyselnej robotike a v lekciách školiaceho systému MILAN. Zvyšok
tejto lekcie predstavuje iba niektoré z chápadiel používaných v bežných priemyselných
robotických aplikáciách a dôležité aspekty, ktoré je potrebné vziať do úvahy pri výbere a
používaní chápadiel.
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2.1

Správanie chápadla v prípade výpadku napájania

Pri návrhu robotizovanej stanice je potrebné vziať do úvahy správanie chápadla v prípade
výpadku napájania alebo stlačeného vzduchu. Vynecháme tu hydraulické chápadlá, ktoré sa
dnes v priemyselných výrobných zariadeniach používajú len zriedka.
2.2

Uchopovače čeľustí

V najjednoduchších vzduchom poháňaných čeľusťových uchopovačoch výpadok prúdu
spôsobí okamžitú stratu upínacej sily čeľustí a spadnutie predmetu. V niektorých aplikáciách
je tento stav prijateľný, pretože nespôsobuje žiadnu škodu. V prípade najjednoduchších
chápadiel prerušenie dodávky stlačeného vzduchu spôsobí, že predmet spadne a zastaví
pracovnú stanicu v núdzovom režime.
V prípade, že prerušenie napájania spôsobí stratu upínacej sily čeľustí a spadnutie predmetu,
čo by malo za následok materiálne straty, alebo ak by pád predmetu bol z iných dôvodov
neprijateľný, mali by sa použiť chápadlá so špeciálnou mechanickou štruktúrou, v ktorých
prerušenie napájania nespôsobí stratu čeľustí upínacej sily.
2.3

Vákuové chápadlá

V sacích chápadlách je podtlak najčastejšie spôsobený prevádzkou vákuového ejektorového
čerpadla zásobovaného stlačeným vzduchom. Ejektorové čerpadlo je vákuový generátor
používaný v sacích strojoch kvôli svojej jednoduchosti, nízkej hmotnosti a bez pohyblivých
častí. Prietok vzduchu čerpadlom je potrebný na vytvorenie vákua. Nedodržanie dodávky
stlačeného vzduchu do čerpadla spôsobí okamžitú stratu uchopovacej sily. Schéma prevádzky
sacieho chápadla s ejektorovým čerpadlom je znázornená na obrázku 4:

Obrázok 2.4 Prísavka s ejektorovým čerpadlom

Ak je strata uchopovacej sily v prípade poruchy systému napájania ejektorového čerpadla
stlačeného vzduchu neprijateľná, potom by mal byť napájací systém ejektorového čerpadla
vybavený vyrovnávacími nádržami vhodného objemu. Vzduch z týchto nádrží bude naďalej
dodávať ejektorové čerpadlo dostatočne dlhý čas po tom, čo kompresor v systéme stlačeného
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vzduchu prestane fungovať, napríklad v dôsledku výpadku napájania. Počas tejto doby by mal
byť robot bezpečne zastavený v núdzovom režime, keď robot položil predmet na vopred
určené miesto.
Špecifickosť sacích chápadiel vyžaduje pre svoju efektívnu a rýchlu prevádzku, aby pri odložení
predmetu nielen vypol vytváranie podtlaku, ale aby aj sací komora dala krátky impulz pretlaku
vzduchu, aby sa predmet odpojil. z prísavky rýchlejšie. V opačnom prípade dôjde k určitému
„prilepeniu“ prísavky k predmetu, ktorý je uchopený, keď je vákuum vypnuté.
2.4

Elektromagnetické chápadlá

Elektromagnetické chápadlá sa používajú v elektromechanickom priemysle, ako aj v
automobilovom priemysle na podávanie oceľových plechov do lisu na lisovanie častí karosérie.
V takýchto staniciach sú listy naskladané na pevné miesto v blízkosti lisu. Robot je vybavený
uchopovačom pozostávajúcim z jedného alebo viacerých elektromagnetov. Detailný záber na
chápadlo, ktorého elektromagnety sú napájané, spôsobí uchopenie oceľového plechu, ktorý
potom robot umiestni do správnej polohy vzhľadom na lisovací nástroj. Vzhľadom na výskyt
zvyškových síl magnetizmu má magnetický uchopovač svoju vlastnú špecifickosť činnosti
spočívajúcu v nevýhodnom fenoméne „prilepenia“ listu k chápadlu aj po vypnutí
elektromagnetov chápadla. Plech sa nechce od chápadla oddeliť, napriek tomu, že do
chápadla netečie prúd. Preto je elektromagnetický uchopovač vybavený pomocným
pneumatickým pohonom, ktorý spôsobuje mechanické trhanie „lepeného“

3
3.1

TYPICKÉ ÚLOHY SÚVISIACE S MANIPULÁCIOU S MATERIÁLOM ROBOTOM
Vyzdvihnutie položky z vopred určeného miesta a jeho uloženie na iné určené miesto

Takáto úloha sa často nachádza v prevádzke stroja. Robot (manipulátor) odoberá prvky z
pevného miesta stroja, najčastejšie z podávača, v ktorom sú objekty usporiadané v danom
poradí, a potom ich podáva do stroja v konkrétnej polohe na spracovanie. Po spracovaní robot
vyzdvihne spracovaný prvok a doručí ho na iné definované miesto (napr. Na paletu alebo
podávač). Ak má obrobok po obrábaní iný tvar ako pred obrábaním, potom je robot vybavený
dvojitým uchopovačom, z ktorých jeden je určený na uchopenie predmetu podávaného do
stroja a druhý na zber obrobku po obrábaní.
V niektorých aplikáciách, napríklad z dôvodov získania danej kapacity stroja alebo nedostatku
miesta v stroji, nie je možné použiť dvojité chápadlo na ramene robota. Potom môže byť
potrebné na obsluhu stroja použiť dva roboty, z ktorých jeden je kŕmny robot a druhý prijímací
robot.
3.2

Vyzdvihnutie položky z pevného miesta, jej prenášanie a odloženie

Pri tejto úlohe robot vyberie predmet z vopred určeného miesta a umiestni ho do kontajnera
v náhodnej polohe. Táto úloha sa vyskytuje napríklad pri obsluhe strojov, napr. Strojov na
vstrekovanie plastov alebo strojov na tlakové liatie. Robot vyberá položky z pevného miesta.
Položky, ktoré sťahujete, majú rovnakú polohu a priestorovú orientáciu.
3.3

Vyzdvihnutie položky z kontajnera
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Táto úloha je veľmi bežná pri navrhovaní robotickej stanice. Veci, ktoré má robot vyzdvihnúť
a prenášať, ležia v kontajneri v náhodných polohách. Úloha prenosu v takýchto prípadoch je
vyriešená jedným z nasledujúcich spôsobov:
A / Aplikácia podávača (napr. Vibračného) a orientačného zariadenia.
Objekty sú podávané podávačom (napr. Vibračným podávačom) do zarovnávacieho
zariadenia, kde sú napr. Gravitačne orientované a zoradené v konkrétnej polohe. Tieto
predmety sú z vopred určeného miesta zachytené uchopovačom umiestneným na konci
ramena robota. Táto metóda sa používa na uchopenie a prenášanie malých kovových alebo
plastových predmetov, pre ktoré nie je škodlivé trepanie vo vibračnom podávači a vzájomné
trenie. Túto metódu nemožno použiť na jemné a krehké časti.
B / Aplikácia systému videnia s 3D kamerou a šesťosého robota s chápadlom.
Kamera systému je upevnená a nasmerovaná na prvky umiestnené v kontajneri v náhodných
polohách. Pred vybratím položky z kontajnera sa vykoná analýza obrazu z kamery a na tomto
základe sa „zadá“ položka, ktorá je v najlepšej pozícii na získanie. Riadiaci robot prijíma
informácie zo systému videnia a na základe toho sa určuje priestorová orientácia a poloha
uchopovača na uchopenie objektu.
Popisovanú úlohu, ktorá sa nazýva „Náhodné vyberanie košov“, dobre ilustruje video na yube:
• Inteligentné automatické vyberanie košov s Pickit 3D
https://www.youtube.com/watch?v=mySU2teAtmA
Rýchlosť spracovania informácií v moderných systémoch obrazovej analýzy a rýchlosť ramena
robota sú také vysoké, že metóda opísaná vyššie v časti B je použiteľná aj v prípade
zachytávania pohyblivých prvkov, napríklad na dopravnom páse. Táto úloha je popísaná v
bode 3.4
3.4

Vyberanie položky z pohybujúceho sa podávača.

Objekty sa pohybujú pásovým dopravníkom alebo horným dopravníkom, ktorý je neustále v
pohybe. Úlohou robota je chytiť predmet z dopravníka a potom ho premiestniť a nechať na
pevnom mieste a v určitej polohe.
Úloha vyzdvihnúť predmet z pohybujúceho sa nosiča je ťažšia ako úloha vyzdvihnúť predmet
z pevného nepohyblivého miesta. Robot by mal mať informácie o rýchlosti podávača, aby v
čase vychystávania bola rýchlosť uchopovača rovnaká ako rýchlosť predmetu na podávacom
páse.
Informácie o rýchlosti objektu môže robot získať zo senzora rýchlosti alebo z použitého
systému videnia.
Realizáciu tejto úlohy ilustrujú videá na you tube, ktoré ukazujú efektívne vyberanie čokolád
alebo sušienok robotom DELTA z pohybujúceho sa dopravného pásu a ich ukladanie do škatúľ.
Robot typu DELTA je znázornený na obrázku 4:
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Obrázok 3.1 Robot so štruktúrou Delta 1- guľové kĺby, 2-otočné rameno, 3-pohonný motor, 4- pasívne
ramená, 5- mobilná plošina, 6- sací chápadlo (napájanie chápadla je vynechané), 7-podstavec.

Roboty DELTA sú veľmi rýchle zariadenia. Prvky týchto robotov, ako sú pasívne ramená,
rotujúce ramená a mobilná platforma, sú vyrobené z vhodne tvarovaného uhlíkového vlákna,
ktoré je odolným a veľmi ľahkým materiálom. To umožňuje výrazne znížiť dynamické sily
vznikajúce pri pohybe ramena robota, kde sa zaoberáme striedavým zrýchľovaním a
spomaľovaním prvkov manipulátora.
U robota typu DELTA je posunutie pohyblivej plošiny 5, na ktorej je pripevnený chápadlo (napr.
Vákuová prísavka), výsledkom kombinácie pohybov troch identických kinematických reťazcov.
Každý z nich pozostáva z rotujúceho ramena 2, ktoré je poháňané elektromotorom
upevneným na základni 7. Pasívne ramená 4 sú spojené guľovými kĺbmi 1, ktoré tvoria tri
rovnobežníky umiestnené na troch stranách mobilnej plošiny 5. Súčasne , konce rotujúcich
ramien 2 sú spojené s guľovými kĺbmi s rovnobežníkmi vyrobenými z pasívnych ramien 4.
3.5

Paletizácia a depaletizácia

Čo je paletizácia? Paletizácia je o ukladaní predmetov na palety špecifickým spôsobom.
Používanie paletizačných robotov je stále bežnejšie. Použitie priemyselných robotov je
odôvodnené opakovateľnosťou činností a hmotnosťou a tvarom prvkov, ktoré je potrebné
premiestniť. Nahradenie ľudskej práce robotmi je úplne vhodné a odôvodnené. Rozmery
paliet boli štandardizované, čo prispelo k zjednoteniu rozmerov zariadení používaných na ich
manipuláciu, prepravu a skladovanie. V Európe sa najčastejšie používajú drevené palety
označené ako EPAL alebo 1 EUR podľa normy ISO 445 (podľaObrázok 3.2Obrázok 3.2 Drevená
paleta systému EPAL1.) s rozmermi 1200x800x144mm. Tieto palety umožňujú vstup vidlíc
vysokozdvižných vozíkov a AGV bez posádky zo štyroch strán, čo umožňuje ich jednoduchú a
efektívnu manipuláciu pri skladovaní a preprave.
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Obrázok 3.2 Drevená paleta systému EPAL1.

Paletizačné stanice, vrátane paletizácie cementových vriec, je možné sledovať v pohybe na
nasledujúcich videách:
• Automate 2017 - Rôzne typy priemyselnej robotiky - Chicago Illinois
https://www.youtube.com/watch?v=VsHbFTHKpBk
• ABB Robotics - paletizačné kartóny
https://www.youtube.com/watch?v=7U1-X5ogsKA
• ŽMP ENGINEERING - Robotická výroba paletizácií s robotom na koľajnici
https://www.youtube.com/watch?v=xHIVahKQ2ME
• Robotický paletizátor s viacúčelovým uchopovačom
https://www.youtube.com/watch?v=9_JIqAUNFgc
• Rukoväť robota prepracovaného pre logistiku
https://www.youtube.com/watch?v=5iV_hB08Uns
• Nové skladové roboty spoločnosti Boston Dynamics
https://www.youtube.com/watch?v=8dyJNk5rMrA
Všimnite si toho, že kinematický systém ramena paletizujúceho robota je veľmi často
navrhnutý tak, aby tvoril kĺbový rovnobežník. To zaisťuje prirodzenú, nezmenenú uhlovú
orientáciu chápadla počas pohybu predmetu tovaru (taška, paleta, lepenka atď.).
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Obrázok 3.3Robot na paletizáciu. (Zdroj FANUC).

ÚLOHY
V tejto lekcii dostanú študenti iba jednoduché otázky na diskusiu v skupine a nejakú interakciu
s lektorom.

OTÁZKY NA SAMOKONTROLU
Označte prosím príslušné vety:
1. Manipulácia s materiálom priemyselným robotom znamená:
a. proces s použitím priemyselného robota, ktorého cieľom je zlepšiť
pevnostné vlastnosti materiálu,
b. inšpekcia s použitím robota, ktorej účelom je posúdiť materiál použitý vo
výrobe,
c. kontrola materiálu pred odoslaním zákazníkovi,
d. zbierať materiály z jedného miesta, prepravovať ich na krátku vzdialenosť a
potom ich odložiť na iné miesto.
2. Pri uchopení predmetu prísavkou:
a. je potrebné vytvoriť vákuum, napr. pomocou ejektorového čerpadla,
b. nie je potrebné vákuum,
- 14 -
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c. porucha siete stlačeného vzduchu môže spôsobiť, že ejektorové čerpadlo
prestane fungovať a strata vákua a zmiznutie uchopovacej sily sacieho
chápadla, a následne pád uchopeného predmetu a zastavenie činnosti
robota.
3. Uchopenie predmetov náhodne umiestnených na dopravnom páse počas pohybu
s robotom:
a. vyžaduje použitie efektívneho systému 3D videnia, ktorý rozpoznáva
polohu a orientáciu detailov, ako aj pohyb dopravného pásu,
b. na tento účel je potrebný iba rýchly šesťosý robot,
c. vždy je potrebné zastaviť pohyb pásu, keď robot uchopí detail,
4. Paletizácia a depaletizácia pomocou robota:
a. sú vždy alternatívou k ručnému nakladaniu a prekladaniu, najmä v
neprítomnosti zamestnancov,
b. umožňujú vykonávať tieto práce oveľa rýchlejšie ako zamestnanci, a preto
je to vždy ekonomicky opodstatnené riešenie,
c. uľaviť ľuďom v práci, ktorá je obzvlášť zdraviu škodlivá a môže mať za
následok poranenie chrbtice, trvalé a ťažké postihnutie a invaliditu,
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OTÁZKY - SPRÁVNE ODPOVEDE
Otázka

Odpovede

1

d

2

a, c

3

a

4

a, c
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ÚVOD DO LEKCIE
Priemysel 4.0 je dnes veľmi populárnou témou kvôli veľkému vplyvu na výrobu. V priebehu
storočí sa podmienky a metódy výroby výrobkov a služieb zmenili. Priamym dôvodom týchto
zmien bol a stále je technologický pokrok. Tento pokrok viedol k vytvoreniu pracovného
prostredia, v ktorom sa spája fyzický a virtuálny svet. Ľudia, stroje, objekty a systémy sú
prepojené prostredníctvom IKT a internetu, dynamicky komunikujú v reálnom čase,
organizujú a optimalizujú procesy. Ako súčasť inteligentných výrobných systémov sú
prepojené všetky továrenské komponenty od dodávky po prepravu. Vďaka tomu môže
priemyselná výroba flexibilným spôsobom uspokojiť individuálne potreby klienta, a to vďaka
optimálnemu využitiu zdrojov.
Táto lekcia definuje základné pojmy súvisiace s priemyslom 4.0 , popisuje, ako sa zmenilo
výrobné prostredie , naznačuje hlavné technológie používané vo výrobnom procese a
zásady, ktoré podporujú spoločnosti implementujúce scenáre odvetvia 4.0 . Využitie
technológií Industry 4.0 môže výrobcom priniesť veľa výhod, vyžaduje si však pochopenie
výziev a ťažkostí, ktoré so sebou prináša . V tejto lekcii sú niektoré z nich predstavené.

CIELE LEKCIE
Po absolvovaní tohto modulu budú študenti schopní:
• porozumieť základnej myšlienke Priemyslu 4.0
• identifikovať a porovnať korene priemyselnej revolúcie
• špecifikovať základné princípy Priemyslu 4.0
• odhadnúť prínosy a výzvy

SKRATKY
3DP

3D tlač

AM

Aditívna výroba

AR

Rozšírená realita

ICT

Informačné a komunikačné technológie

IIoT

Priemyselný internet vecí

GLOSSÁR
1

ČO JE TO PRIEMYSEL 4.0?

Priemysel 4.0 je pojem, ktorý označuje inteligentné sieťové prepojenie strojov a procesov
pre priemysel pomocou informačných a komunikačných technológií. Kombinuje výrobu,
informačné technológie a internet. Pojem popisuje novú etapu v organizácii a riadení celého
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hodnotového reťazca počas celého životného cyklu produktu. Životný cyklus výrobku je
zameraný na zákazníkov, rastúcu túžbu po prispôsobení a zahŕňa všetko od pôvodného
konceptu k objednávke, vývoj, výrobu, dodanie koncovému zákazníkovi a recykláciu, ako aj
všetkých súvisiacich služieb.
Nie je to iba nová technológia a nástroje, ktoré zlepšujú efektívnosť výroby. Je to revolúcia v
spôsobe, akým celé podnikanie funguje a rastie. Zameriava sa na autonómnu výmenu
informácií, spúšťanie akcií a nezávislú kontrolu. Počítač nie je hlavnou technológiou pre
priemysel 4.0, ale skôr internet. Výrobcovia s počítačmi skôr komunikujú, ako by ich mali
obsluhovať. Systém pozostávajúci z údajov, umelej inteligencie, strojov a komunikácie nie je
iba automatizovaný, ale aj inteligentný. Stroj je schopný zhromažďovať údaje, analyzovať ich
a na základe tejto analýzy prijímať rozhodnutia. Môže fungovať nezávisle a zaviesť do
priemyslu vlastnú optimalizáciu, poznávanie a prispôsobenie.
Základné vlastnosti odvetvia 4.0 sú:
•

automatizácia výrobných procesov vďaka prechodu od manuálnej práce k robotike ,

•

využitie bezpilotných prostriedkov, ktoré zlepšujú dopravné a logistické systémy ,

používanie výrobných technológií zvyšujúcich zložitosť a presnosť vyrábaných
výrobkov ,
•
•

stroje navzájom komunikujú a sú schopné samoriadenia .

Tento koncept možno tiež nazvať „smart factory“ (USA) alebo Industrie 4.0 (z projektu v
oblasti high-tech stratégie nemeckej vlády, ktorá podporovala automatizáciu výroby). Pojem
„Industrie 4.0“ bol prvýkrát verejne predstavený v roku 2011 skupinou zástupcov z rôznych
oblastí (napríklad obchodu, politiky a akademickej obce) v rámci iniciatívy na zvýšenie
nemeckej konkurencieschopnosti vo výrobnom priemysle. Nemecká spolková vláda prijala
túto myšlienku vo svojej stratégii špičkových technológií pre rok 2020. V priebehu rokov bolo
predstavených veľa definícií odvetvia 4.0. Tu sú niektoré z nich :
Priemysel 4.0 využívajúci silu komunikačných technológií a inovatívne vynálezy na podporu
rozvoja výrobného priemyslu (Kagermann, Wahlster & Johannes, 2013 ) .
Priemysel 4.0 je obklopený obrovskou sieťou pokrokových technológií v celom hodnotovom
reťazci. Servis, automatizácia, robotika s umelou inteligenciou, internet vecí a aditívna
výroba prinášajú do úplne novej éry výrobných procesov. Hranice medzi skutočným svetom
a virtuálnou realitou sa stierajú a spôsobujú jav známy ako Cyber-Physical Production
Systems (CPPS) (Schumacher, Erol & Sihn, 2016) .
Priemysel 4.0 plne využíva nastupujúce technológie a rýchly vývoj strojov a nástrojov na
zvládnutie globálnych výziev s cieľom zlepšiť úroveň odvetvia. Hlavným konceptom
priemyslu 4.0 je využitie pokrokových informačných technológií na nasadenie služieb
internetu vecí.
Produkcia môže bežať rýchlejšie a plynulejšie s minimálnymi prestojmi vďaka integrácii
technických znalostí. Preto bude mať vyrobený produkt lepšiu kvalitu, výrobné systémy sú
efektívnejšie, ľahšie sa dosahujú a dosahujú úspory nákladov (Wang et al., 2016) .
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Bez ohľadu na použitú definíciu väčšina autorov načrtla význam Industry 4.0 ako fenoménu
založeného na kľúčových témach týkajúcich sa kyberfyzikálnych systémov (CPS), internetu
vecí (IoT) a priemyselného internetu. 1.1 Deväť pilierov Industry 4.0 a ich význam pre
priemyselnú činnosť
Digitalizácia priemyslu spojeného so štvrtou revolúciou je založená na deviatich pokrokových
technologiach, ktoré zohrávajú kľúčovú úlohu . Tieto technológie sa používajú na zlepšenie
všetkých oblastí výrobných procesov. Či už pracujete vo výrobnom priemysle alebo nie, je
nevyhnutné sa s týmito piliermi oboznámiť, pretože sa očakáva, že budú mať rozsiahly dopad
vo všetkých priemyselných odvetviach a celej spoločnosti.
1.1

Deväť pilierov Industry 4.0 a ich význam pre priemyselnú činnosť

Digitalizácia priemyslu spojeného so štvrtou revolúciou je založená na deviatich pokrokových
technologiach, ktoré zohrávajú kľúčovú úlohu . Tieto technológie sa používajú na zlepšenie
všetkých oblastí výrobných procesov. Či už pracujete vo výrobnom priemysle alebo nie, je
nevyhnutné sa s týmito piliermi oboznámiť, pretože sa očakáva, že budú mať rozsiahly dopad
vo všetkých priemyselných odvetviach a celej spoločnosti.

Obr. 1 Hlavné piliere konceptu Industry 4.0

1.1.1 Veľké dáta a analýzy
Zhromažďovanie a analýza údajov je spoločnou témou všetkých pilierov. Pretože informácie
sú mocnosťou, umožňuje nám meniť údaje na informácie. Údaje pochádzajú z mnohých
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rôznych zdrojov, ako sú: hlavné prevádzkové údaje z riadiacich systémov , údaje o kvalite
produktu a procesu , záznamy o manuálnych operáciách vykonávaných personálom ,
informácie o výrobných a prevádzkových nákladoch , prvotná detekcia a ďalšie nasadenia
monitorujúce systém , informácie o užívateľovi o využití produktu a spätná väzba. Analýza
údajov predtým zaznamenaných údajov sa používa na zistenie hrozieb, ktoré sa vyskytli v
rôznych výrobných procesoch skôr v priemysle, a tiež na predpovedanie nových problémov,
ktoré sa vyskytujú, ako aj rôznych riešení na zabránenie tomu, aby sa v priemysle vyskytovali
opakovane.
1.1.2 Autonómne roboty
Autonómni roboti môžu danú úlohu dokončiť presne a inteligentne v stanovenom časovom
limite a zamerať sa tiež na bezpečnosť, flexibilitu, všestrannosť a spoluprácu. Medzi typické
aplikácie robotov patria zváranie, lakovanie, montáž, demontáž, vyberanie a umiestňovanie
dosiek plošných spojov, balenie a označovanie, paletizácia, kontrola výrobkov a testovanie.
Dosahujú výsledky s vysokou výdržou, rýchlosťou a presnosťou. Sprostredkujú bežné úlohy a
rozhodujú, čo robiť vo výnimočných situáciách. Niektoré z nich (cobots) sú určené pre
priamu spoluprácu človeka s robotom v spoločnej zone alebo v blízkosti ľudí a robotov.
Roboty vo výrobe sa vyvíjajú pre ešte väčšie využitie, sú čoraz autonómnejšie, flexibilnejšie a
kooperatívnejšie. Tieto roboty budú stáť menej a budú mať väčší rozsah schopností, než aké
sa dnes používajú pri výrobe. Medzi hlavné výhody používania autonómnych robotov patrí
zlepšenie rýchlosti a presnosti rutinných operácií, zvýšenie efektivity pri práci s ľuďmi popri
sebe, zníženie rizika úrazu zamestnancov v nebezpečných prostrediach a dôslednosť práce,
pretože roboti nemajú aby rozdelili ich pozornosť na množstvo vecí.

Obr. 2 Robot, ktorý pomáha pri preprave

1.1.3 Simulácia
Simulácia je forma napodobňovania situácie, procesu alebo prostredia. Používa sa na
využitie dát v reálnom čase na zrkadlenie fyzického sveta vo virtuálnom modeli, ktorý môže
obsahovať stroje, produkty a ľudí . Vďaka simuláciám sú operátori schopní testovať a
optimalizovať nastavenia stroja vo virtuálnom svete pred fyzickým prechodom, skrátením
časov nastavenia stroja a zvýšením kvality.
1.1.4 Systémová integrácia
Systémová integrácia, ktorá umožňuje vzájomné prepojenie rôznych počítačových systémov,
čo umožňuje skutočnú komunikáciu a prenos údajov medzi systémami ako softvérom, môže
pôsobiť ako koordinovaný celok. To je ideálne pre všetky výrobné spoločnosti, pretože stroje
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z celej továrne je možné prepojiť cez celú výrobnú linku a zabezpečiť tak bezproblémový a
efektívny priebeh.
1.1.5 Priemyselný internet vecí (IIoT)
Priemyselný internet vecí označuje sieťové pripojenie a pripojenie všetkých položiek, aby
mohli odosielať, prijímať a spracovávať údaje. Je to výsledok množstva inteligentných
výrobných zariadení, ktoré sú vzájomne prepojené cez internet. To môže viesť k zníženiu
výrobného času, pomôcť pri riadení rizika a výrobcom ušetrí cenné zdroje, ako sú čas a
peniaze.
1.1.6 Kybernetická bezpečnosť
Priemysel 4.0 je založený na bezprecedentnej integrácii priemyselných zariadení. Pri
využívaní internetu vecí a cloud computing v podnikaní môže ponúknuť rad výhod, to všetko
je potrebné chrániť. Stále viac pripojené a automatizované priemyselné zariadenia a široké
siete prichádzajú so širšími možnosťami pre útok. Rovnaká technológia, ktorá umožňuje
zdieľanie a štúdium údajov v podniku, môže byť prístupná zvonku, aby sa tieto údaje ukradli
alebo poškodili. Všetci výrobcovia chcú chrániť svoje najcennejšie údaje vrátane duševného
vlastníctva, údajov o zákazníkoch a ich výrobkoch, mnohým z nich však chýbajú skúsenosti a
odborné znalosti, aby mohli reagovať na výzvy IIoT. Bezpečnosť je kľúčovým rozhodovacím
faktorom pre organizácie pri zavádzaní infraštruktúry I I oT.
1.1.7 Cloud
Cloud je sieť vzdialených serverov na ukladanie, správu a spracovanie údajov. To môže byť
veľmi výhodné pre spoločnosti, ktoré požadujú väčšie zdieľanie údajov medzi webmi a
hranicami spoločností, a môže to zlepšiť dostupnosť a integritu údajov. Spoločnosti
poskytujúce cloudové služby uľahčujú používateľom pomoc pri ukladaní súborov a aplikácií
na vzdialených serveroch a následný prístup k všetkým údajom prostredníctvom Internetu.
To pre používateľa znamená flexibilitu, aby mal prístup k zdrojom a umožňoval im vzdialenú
prácu podľa ich pohodlnosti. Táto kapacita je dôležitá hlavne na ukladanie údajov
generovaných počas celého výrobného procesu, pretože stroje a snímače produkujú viac
údajov ako osoba a tieto údaje sú vždy pripojené. Cloudové výpočty rovnako znižujú
investície do technologických zdrojov a umožňujú zmluvné využitie úložného priestoru a
kapacity spracovania , čo poskytuje flexibilitu, svižnosť a prispôsobivosť . Tiež umožňuje
spoluprácu medzi zákazníkmi a dodávateľmi. Zákazník sa môže predovšetkým zúčastňovať
všetkých fáz výrobného procesu, a preto sa zvyšuje jeho spokojnosť.
1.1.8 Aditívna výroba (AM)
Aditívna výroba, známa tiež ako 3D tlač, ako metóda vytvárania fyzického objektu z
digitálneho dizajnu umožňuje vytvárať ľahšie a pevnejšie súčasti a systémy a hrať dôležitú
úlohu v kľúčových oblastiach, ako sú dizajn, prototypy a malosériová výroba. Výrobný
reťazec je proces premeny surovín na komodity. Akokoľvek, mnohé kroky sú nutné previesť z
dostupných zdrojov do produktov, ako je dizajn, plánovanie, výroby a predaj. Zdá sa, že v
poslednej dobe sa zmenil postup výrobného reťazca, pretože jeho kroky zmenila technológia
aditívnej výroby alebo 3D tlač (3DP) . Zakázkové výrobky so zložitou geometriou je možné

-9-

Multifunctional Innovative Learning Assisting Network for VET
in Advanced Manufacturing
Project No. 2018-1-PL01-KA202-050812

navrhnúť a vytlačiť pomocou prídavnej technológie. Trhy teda možno zásobovať bez toho,
aby spoločnosti museli skladovať alebo vyrábať komodity s veľkými nákladmi .
1.1.9 Rozšířená realita (AR)
Augmented reality zobrazuje digitálny obsah v reálnom stave prostredníctvom zariadení, ako
je napríklad mobilný telefón alebo špeciálne okuliare. Rozšírená realita a virtuálna realita,
technológie, ktoré kombinujú skutočný svet a digitálny svet pomocou počítačovej vedy,
obohacujú vizuálny zážitok používateľov aj spotrebiteľov generovaním pohlcujúcich zážitkov.
V priemysle možno AR použiť na návrh a výrobu, montážne práce, školenie , ako online
navigačný systém pre operátorov, vizualizáciu pokynov, rozvoj spolupráce človeka a robota,
prípadovú štúdiu automobilu. Medzi základné prvky z k AR systému sú vizualizácie tech
nológií, kamera, sledovací systém, a užívateľské rozhranie.

https://www.youtube.com/watch?v=cfdBgJdFC6Q
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2

VÝVOJ PRIEMYSELNEJ REVOLÚCIE (OD 1. DO 4.)

Obr. 3 Štyri priemyselné revolúcie (Source: transportgeography.org)

2.1

Prvá priemyselná revolúcia

Prvou priemyselnou revolúciou, ktorá trvala približne od roku 1760 do roku 1840, bol
prechod z manuálnej výroby na využitie parného stroja. Prvýkrát niektoré zvieracie alebo
ľudskej práce mohli byť nahradené mechanickou prácou . Vďaka vynálezu parných strojov
bolo použitie vodnej a parnej energie a najrôznejších ďalších strojov viedlo k priemyselnej
transformácii spoločnosti s vlakmi, mechanizácii výroby. Najväčšie zmeny prišli v
priemyselných odvetviach v podobe mechanizácie. Mechanizácia bola dôvodom, prečo sa
poľnohospodárstvo začalo nahrádzať priemyslom ako chrbticou spoločenskej ekonomiky.
Objavili sa nové formy výrobných činností, ktoré vytvorili priemyselné mestá s rôznymi
funkciami a špecializáciou (oceľ, textil, nástroje atď.). Tieto mestá sa zvyčajne nachádzali v
blízkosti zdrojov energie, ako sú uhoľné polia a vodopády, alebo v lokalitách dobre
napojených na regionálnu dopravnú sieť. Mechanizácia umožnila prvým priemyselným
krajinám urýchliť ich rozvoj, čo viedlo k narastajúcim rozdielom medzi industrializujúcimi sa a
nepriemyselnými ekonomikami.
2.2

Druhá priemyselná revolúcia

Druhá priemyselná revolúcia sa začala koncom 19. storočia a pokračovala začiatkom 20.
storočia. Ich hlavnou hnacou silou bolo zavedenie elektriny a montážna linka v
automobilovom priemysle od Henryho Forda v roku 1913. Priemyselný sektor sa
exponenciálne zrýchlil, pretože každý zamestnanec sa sústredil iba na jednu pracovnú
jednotku. Uplatňovanie zásady masovej produkcii pozdĺž montážnej linky, ktorý bol schopný
zvýšiť výrobné výkon pri nižšej koordinácii práce, úlohy, procesov a strojov. Elektrifikácia tiež
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hrala dôležitú úlohu pri podpore vzniku moderných telekomunikačných systémov, ako sú
telegrafy, rádiá, telefóny a neskôr televízory . Rozvoj hromadných foriem diaľkovej dopravy,
ako je železnica a parník, ďalej umožnil rozšíriť výrobný dosah na trhu.
2.1

Tretia priemyselná revolúcia

Tretia priemyselná revolúcia sa začala v 60. rokoch a bola významne ovplyvnená vývojom
polovodičov, osobných počítačov (70. a 80. roky), počítačových sietí (WLAN, LAN, MAN ...) a
zjavným vznikom internetu. Profitovalo z neustálej automatizácie niekoľkých výrobných
procesov pomocou strojov, ktoré sú schopné opakovať sériu úloh za relatívne dobre
definovaných parametrov a minimálneho dohľadu. Spoliehal sa tiež na rozvoj informačných
technológií, spočiatku s digitálnym počítačom, a potom na jeho konvergenciu s
informačnými technológiami do konca 20. storočia. Na automatizáciu výroby bola použitá
elektronika a informačné technológie. Pokrok vo výpočtovej technike viedol k
programovaniu strojov, čo otvorilo dvere progresívnej automatizácii. Prostredníctvom
nových technológií otvorila tretia priemyselná revolúcia dvere do vesmírnych expedícií,
výskumu a biotechnológií.
2.2

Štvrtá priemyselná revolúcia

Štvrtá priemyselná revolúcia, známa tiež ako priemysel 4.0, je érou sietí . Priemysel 4.0
kladie dôraz na digitálne technológie z posledných desaťročí na úplne novú úroveň pomocou
vzájomného prepojenia prostredníctvom internetu vecí (IoT), prístupu k údajom v reálnom
čase a zavedenia kyberfyzikálnych systémov. Priemysel 4.0 ponúka komplexnejší, vzájomne
prepojenejší a holistickejší prístup k výrobe. Prepája fyzické s digitálnymi a umožňuje lepšiu
spoluprácu a prístup naprieč oddeleniami, partnermi, dodávateľmi, produktmi a ľuďmi.
Priemysel 4.0 umožňuje vlastníkom firiem lepšie kontrolovať a porozumieť všetkým
aspektom ich fungovania a umožňuje im využívať okamžité údaje na zvýšenie produktivity,
zlepšenie procesov a podporu rastu.

3

ZÁSADY PRIEMYSLU 4.0

Priemysel 4.0 obsahuje šesť princípov návrhu. Tieto princípy podporujú spoločnosti pri
identifikácii a implementácii scenárov Industry 4.0.
1. Interoperabilita: Objekty, stroje a ľudia musia byť schopní komunikovať
prostredníctvom internetu vecí a internetu ľudí. Toto je najdôležitejší princíp, ktorý
skutočne robí z továrne inteligentnú. Táto schopnosť prepojiť všetko v spoločnosti, všade
a so všetkými je nevyhnutná na to, aby sa využili poznatky poskytované údajmi na
zvýšenie efektívnosti a zlepšenie procesov. Implementácia a prijatie novej technológie má
iba obmedzenú kapacitu, ak si produkt alebo systém nemôže vymieňať kontextové
informácie s inými produktmi a systémami. Podobne zostáva interakcia medzi strojmi a
ľuďmi obmedzená na jednoduché a definované prípady bez interoperability.
2. Virtualizácia: Schopnosť vytvoriť virtualizovaný pohľad na operácie alebo virtuálne
kópie všetkého, aby ste videli, ako nové zariadenie alebo procesy ovplyvnia operácie.
Digitálne dvojčatá alebo 3D modely sa používajú na optimalizáciu výkonu stroja, čo
umožňuje spustiť scenáre typu „čo keby“ a testovať vplyv nového vybavenia. Môžu tiež
pôsobiť ako spoločníci fyzických objektov, aby mohli operátori zobraziť stav stroja v
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reálnom čase , analyzovať výkon, testovať riešenia a identifikovať potenciálne problémy
skôr, ako nastanú. To vám môže pomôcť predĺžiť životnosť fyzického majetku vašej firmy,
odhaliť neefektívnosť prevádzky, znížiť náklady na údržbu a lepšie porozumieť vášmu
zariadeniu.
3. Decentralizácia: Schopnosť kybernetických fyzických systémov rozhodovať
samostatne a vykonávať svoje úlohy čo najautonómnejšie. To dáva priestor pre
prispôsobené produkty a riešenie problémov. To tiež vytvára flexibilnejšie prostredie pre
výrobu. V prípade neúspechu alebo konfliktu cieľov je problém delegovaný na vyššiu
úroveň. Avšak aj pri implementácii týchto technológií je v celom procese nevyhnutnosťou
zabezpečenie kvality.
4. Real-Time Capability: Inteligentná továreň musí byť schopná zhromažďovať údaje v
reálnom čase, ukladať alebo analyzovať ich a prijímať rozhodnutia podľa nových zistení.
To sa neobmedzuje iba na prieskum trhu, ale aj na interné procesy, ako napríklad zlyhanie
stroja na výrobnej linke. Inteligentné objekty musia byť schopné identifikovať poruchu a
znova delegovať úlohy na iné obsluhujúce stroje. To tiež výrazne prispieva k flexibilite a
optimalizácii výroby.
5. Orientácia na služby: Výroba musí byť zameraná na zákazníka. Ľudia a inteligentné
objekty / zariadenia musia byť schopní efektívne sa pripájať cez internet služieb, aby
mohli vytvárať produkty na základe špecifikácií zákazníka. To je miesto, kde sa stáva
nevyhnutným internet služieb.
6. Modularita: Na dynamickom trhu je nevyhnutná schopnosť spoločnosti Smart Factory
prispôsobiť sa novému trhu. V typickom prípade by priemernej spoločnosti
pravdepodobne trvalo týždeň, kým by preštudovala trh a zodpovedajúcim spôsobom
zmenila svoju výrobu. Na druhej strane musia byť inteligentné továrne schopné rýchlo a
plynulo sa prispôsobiť sezónnym zmenám a trendom na trhu.
7.

4
4.1

VÝZVY A DOPAD PRIEMYSLU 4.0
Výhody priemyslu 4.0

Medzi výhody odvetvia 4.0 patrí vyššia produktivita a efektívnosť , vyššia flexibilita a agilita a
vyššia ziskovosť. Priemysel 4.0 tiež zlepšuje zákaznícke skúsenosti. V priemysle 4.0 rast
produktivity vyplýva zo zlepšenia práce mozgov a rozhodovacieho procesu. Produkcia je
väčšia a rýchlejšia vďaka efektívnejšiemu a efektívnejšiemu prideľovaniu zdrojov. Viaceré
oblasti výrobnej linky sú efektívnejšie vďaka technológiám spojeným s priemyslom 4.0 .
Niektoré z týchto efektívnych postupov sú výsledkom menšieho výpadku strojov a
schopnosti vyrábať viac produktov a robiť ich rýchlejšie. Aj t je jednoduchšie sc pivom výrobu
smerom nahor alebo nadol v elegantnej f actor. Je tiež jednoduchšie predstaviť nové
produkty na výrobnej linke, ako aj vytvoriť príležitosti pre jednorazové výrobné série, výrobu
rôznych zmesí a ďalšie. M Achin-k-stroj a stroj na človeka interakcie umožňuje customizaton
a malých sérií. Je možné mať flexibilný výrobný proces, pri ktorom je možné na jednej
výrobnej linke vyrábať rôzne výrobky s rôznymi nástrojmi a formami. Napríklad dynamicky
programované roboty s vymeniteľnými nástrojmi umožňujú výrobcom rýchlo a efektívne
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prepínať medzi vyrábanými modelmi so zanedbateľnou stratou účinnosti. Vďaka odozve a
hlbokej dostupnosti informácií, ktoré sú k dispozícii v rámci odvetvia 4.0, môžu výrobcovia
poskytovať zákazníkom lepšie služby. V niektorých prípadoch môžu byť k dispozícii
samoobslužné pohľady na operáciu. Detailné a pritom kontextové dáta môžu byť základom
pre rýchle riešenie problémov medzi zákazníkmi a výrobcami.
Ak sa chcete dozvedieť viac o tom, ako štvrté výrobné revolúcie menia produktivitu a rast,
sledujte stránku https://www.youtube.com/watch?v=AyWtIwwEgS0 .
4.2

Výzvy priemyslu 4.0

Implementácia Industry 4.0 môže spôsobiť veľké výzvy , takže je dôležité poznať tie hlavné:
Adaptácia - Spoločnosti a ich priemyselné procesy sa musia adaptovať na rýchle zmeny, ak
ich vývoj v ich sektore a konkurencia nemajú nechať pozadu. Priemysel 4.0 má trvalý vplyv
na ex isting obchodné modely a najmä tiež vytvárať s novými, digitálne - často ničivý obchodné modely. Ťažiskovým bodom tohto trendu je zvyšovanie zákazníckych výhod
prostredníctvom rastúcej škály hodnotných riešení (namiesto výrobkov) a intenzívnejšie
vytváranie sietí so zákazníkmi a partnermi. Špeciálna kvalita digitálnej zmeny spočíva v
rýchlom zrýchlení rýchlosti zmeny. Rušivé inovácie tiež spôsobia, že sa priemyselné odvetvia,
ako je informačný a komunikačný priemysel, udržateľne transformujú v krátkom časovom
období . Aj t si vyžaduje nové obchodné modely, riadenie zmien, prepojenie všetkých
oddelení, nábor a rozvoj nových talentov a vyšetrenie kultúry complany je.
Cyber riziko - Aj ntegration výpočtu, sietí a fyzikálnych procesov je to, čo charakterizuje 4.
priemyselnú revolúciu dnešnej doby . Aj keď tento trend poskytuje jasné obchodné výhody,
viedol tiež k výrobným sieťam, ktoré sú vzájomne prepojenejšie, zložitejšie a
heterogénnejšie. Výsledkom je, že súčasné výrobné siete fungujú so zvýšeným rizikom
kybernetických incidentov. Kybernetické incidenty sa neobmedzujú iba na kybernetické
útoky. Kybernetický útok na výrobné zariadenie by bol škodlivý, ale nejde o najvýznamnejšiu
hrozbu pre prevádzkovú kontinuitu siete. V skutočnosti sa takmer každý deň môže vyskytnúť
malé až veľké prerušenie siete alebo procesu v dôsledku nesprávnej konfigurácie, chybných
príkazov, chýb softvéru alebo zlyhania zariadenia . Všetky incidenty by mali byť odhalené a
malo by sa im zabrániť pomocou správneho plánu. Vyžaduje si nepretržité monitorovacie
riešenia, pretože dôsledky priemyselného kybernetického bezpečnostného útoku môžu
zahŕňať stratu výroby, zničenie výrobných závodov a zariadení, smrť a zranenie
zamestnancov, výbuchy a únik jedovatých plynov alebo dymu spôsobujúci zranenie a smrť
osôb, -zamestnanci alebo civilisti, vplyv na životné prostredie, vládne pokuty, poškodenie
reputácie spoločnosti a strata dôvery investorov a zákazníkov.
Posun v zamestnaní - zmena podmienok pre pracovníkov. Úlohy sa presunú z manuálnej
práce na automatizáciu. Mnoho pracovných miest mizne, zatiaľ čo my získame veľa nových
pracovných miest, pretože sa budú vyžadovať rôzne zručnosti. Z krátkodobého hľadiska
trend smerom k väčšej automatizácii vytlačí niektorých často nízkokvalifikovaných
pracovníkov, ktorí vykonávajú jednoduché a opakujúce sa úlohy (montáž a výroba) . Rastúce
používanie softvéru, konektivity a analytiky zároveň zvýši dopyt po zamestnancoch s
kompetenciami v oblasti vývoja softvéru a IT technológií, ako sú odborníci v oblasti mec
hatronics so softvérovými zručnosťami , analytikou alebo úlohami v oblasti výskumu a vývoja
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. Pokiaľ ide o pracovnú silu, najviac možných výziev je: nedostatok domácich talentov na
podporu rozvoja a nasadenia iniciatív Industry 4.0, nedostatok vedomostí o technológiách,
predajcoch a partneroch outsourcingu IT, ktorí by mohli pomôcť pri realizácii základnej
iniciatívy, nedostatok jednotné vedenie, ktoré sťažuje koordináciu medzi jednotkami v rámci
spoločnosti.

Obr. 4 Oblasti priemyslu 4.0 vplyvu na pracovnú silu (Zdroj: Boston Consulting Group)
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PRÍKLADY
1. Audi a výroba - Vďaka inteligentnej továrni prispôsobuje Audi svoju výrobu
budúcnosti. V tejto továrni budúcnosti, spracovanie veľkých objemov dát - tvorba a
inteligentné spojenie veľkých objemov dát - umožní dát - riadený a teda veľmi flexibilné a
vysoko efektívnu výrobu. Výrobnou metódou, pri ktorej už Audi nemusí stavať svoje
vozidlá na montážnej linke, ale podľa radikálne nového, rušivého konceptu, je modulárna
montáž. Okrem tohto významného projektu, Audi pokračuje mnoho ďalších zaujímavých
projektov pre výrobu budúcnosti - z používania virtuálneho - reality okuliare metal 3D
print ng
https://www.youtube.com/ watch? v = sqCbYd8O8MU # action = zdieľať
2. Autonómne roboty TUG pracujú v nemocniciach a pomáhajú s presunom materiálu a
klinickým materiálom.
https://aethon.com/wp-content/uploads/2018/04/healthcare_box_video.mp4
3.

Digitálne dvojča https://www.youtube.com/watch?v=RaOejcczPas&t=127s

4. REWO - rozšírená realita sa používa v postupoch a pracovných pokynoch vizualizáciou
nového procesu pre pracovníkov
https://www.youtube.com/watch?v=kCHHN2IKRt0&feature=youtu.be
5. Autonómne roboty v sklade Alibaba v Číne sú zodpovedné za presun tovaru ľudským
pracovníkom https://www.youtube.com/watch?v=FBl4Y55V2Z4&feature=youtu.be
6. Stuxnet ako strecha, že priemyselné kybernetické útoky sú možné - Priemyselný
kybernetický útok Stuxnet v roku 2010 bol dobre zdokumentovaný a dokázal, že malware
môže prekonať priemyselné riadiace systémy a oklamať operátorov, aby verili, že proces
funguje normálne, aj keď v skutočnosti je fungujú ďaleko mimo prijateľných limitov.
Stuxnet sa šíril, až kým nenašiel určený cieľ, riadiaci systém PLC. Malvér zaviedli USB flash
disky. Stuxnet oklamal prevádzkovateľov zariadení prepísaním skutočných procesných
premenných tak, aby sa na displeji riadiaceho systému zobrazovali „normálne hodnoty“.
Zdá sa, že sa nevyskytli žiadne alarmy ani automatické bezpečnostné vypínacie systémy a
udalosti,
takže
operátori
nevedeli,
že
proces
centrifúgy
sa
trhá.
https://www.youtube.com/watch?v=7g0pi4J8auQ
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OTÁZKY
1. Ktoré z nasledujúcich vyhlásení popisuje priemysel 4.0? (vyberte čo najviac
odpovedí)
a) Priemysel 4.0 znamená použitie nových strojov vo výrobnom procese.
b) Stroj môže zhromažďovať informácie a robiť na základe nich rozhodnutia.
c) Základná technológia v priemysle 4.0 je založená na sieťach, ktoré umožňujú prenos
informácií medzi komponentmi systému.
d) Nová technológia nemôže zvýšiť efektivitu podnikania v inteligentných továrňach.
e) Žiadne z vyššie uvedených tvrdení nie je pravdivé.
2. Čo z toho je jedným z pilierov Industry 4.0? (vyberte čo najviac odpovedí)
a) Veľké dáta a analýzy
b) Roboty, ktoré môžu pracovať autonómne
c) 3D tlač
d) Globálna sieť serverov.
3. Ktorá z nasledujúcich možností je hlavnou črtou štvrtej priemyselnej revolúcie? (vyberte
čo najviac odpovedí)
a) Elektrina
b) Globalizácia
c) Siete
d) Počítačová veda
4. Flexibilita a optimalizácia výroby sa týka: (zvoľte toľko odpovedí, koľko platí)
a) Virtualizácia
b) Decentralizácia
c) Schopnosť pracovať v reálnom čase
d) Produktivita
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Otázka

Odpovede

1

b, c

2

a, b, c, d

3

c
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c
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ÚVOD LEKCIE
Hlavným cieľom tejto lekcie je predstaviť hlavné komponenty používané v priemysle 4.0. Na
začiatku študenti získajú vedomosti spojené s celkovou predstavou o internete vecí
používaných v priemyselných odvetviach (priemyselný internet vecí). V tejto časti bude
predstavená a stručne popísaná schéma takého systému. V druhej časti sa študentom
predstaví koncept cloudových výpočtových a kyberfyzivkých systémov. Z tohto hľadiska tiež
predstavíme významné informácie týkajúce sa bezpečnosti týchto riešení (napr. Správne
spôsoby dosiahnutia uspokojivej úrovne kybernetickej bezpečnosti). Ako posledná časť bude
predstavená a popísaná kognitívna výpočtová technika. Ďalej budú stručne popísané
najdôležitejšie riešenia v tejto technológii.

CIELE LEKCIE
• Vysvetlenie a ukážky, aké sú hlavné ciele a funkcie priemyselného internetu vecí (IIoT) a jeho
hlavných zložiek.
• Vysvetlenie, aké sú hlavné komponenty výpočtového cloudu. Ukážka ich základného
použitia.
• Vysvetlenie, čo je kyberfyzikálny systém a aké sú najdôležitejšie príklady týchto riešení.
• Vysvetlenie kognitívnych výpočtov. Príklady riešení. Abbreviations (optional)

1

ČO JE INTERNET VECÍ

Internet vecí (IoT) je myšlienka, ktorá spája diverzifikované zariadenia v jednej spoločnej
počítačovej sieti. Umožňuje presnú a rýchlu komunikáciu medzi človekom a modulmi
vytvárajúcimi sieť. Predpoklady tohto konceptu definujú typy komponentov, ktoré je možné
použiť. Jedná sa o: výpočtové zariadenia, mechanické a digitálne stroje (so zvoleným
jedinečným identifikátorom). Ďalej sa tvrdilo, že musí byť zabezpečená schopnosť prenášať
údaje po sieti bez interakcie s človekom. Internet vecí zaisťuje pohodlné a stabilné rozhranie,
pomocou ktorého môže ľudský operátor ľahko komunikovať so sieťou a každým zariadením.
Definícia internetu vecí sa časom zmenila. Súviselo to s tým, že sa používalo viac
diverzifikovaných technológií - napr. strojové učenie, analýza v reálnom čase alebo
zabudované systémy. Tradičná myšlienka Internetu vecí ako zabudovaného systému s
niektorými špecializovanými senzormi sa zmenila na poloautomatický inteligentný systém
založený na vyhodnocovacej doske s bezdrôtovými senzorovými sieťami a inteligentnými
(alebo takmer inteligentnými) algoritmami, ktoré dokážu reagovať na meniace sa pojmy. Na
trhu je IoT väčšinou prepojený s inteligentnými domami - vrátane zariadení a zariadení, ktoré
podporujú jeden alebo viac špecializovaných ekosystémov ovládaných externými
zariadeniami (ako smartphony). IoT má svoje uplatnenie aj v oblasti bezpečnosti. Známym
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príkladom takéhoto systému je biometria. Mali by sme vziať do úvahy systém, v ktorom je
užívateľ rozpoznaný podľa svojich vlastných merateľných znakov (napr. odtlačkov prstov,
dúhovky, sietnice alebo žíl na rukách). Z tohto hľadiska sa takéto riešenie skladá z dvoch
hlavných častí - zariadenia (na zhromažďovanie znakov) a algoritmov, ktoré musia
rozpoznávať, či je užívateľ ten, o kom tvrdí, že je. Ďalšie príklady týkajúce sa internetu vecí a
jeho aplikácií sú uvedené na obrázku 1. umiestnenom nižšie.

Obr. 1 Diverzifikované zariadenia používané v koncepcii internetu vecí [1].

2

PRIEMYSELNÝ INTERNET VECÍ (IIOT)

Priemyselný internet vecí (IIoT) je špecializovaný typ nedávno spomínanej myšlienky. V takom
prípade zariadenia získavajú a analyzujú údaje z pripojených zariadení, prevádzkových
technológií (OT), miest a ľudí. Je zaujímavé, že rovnaká implementácia sa môže líšiť v
diverzifikovaných priemyselných systémoch. Napríklad v jednom z nich bude systém IIoT slúžiť
na sledovanie niektorých špecifických parametrov, zatiaľ čo v druhom bude riadiť, či vyrobené
výrobky neobsahujú chyby. Mali by sme mať na pamäti, že priemyselná verzia Internetu vecí
pozostáva z niektorých špecifických technológií. Najdôležitejšie sú: Cyber-Physical Systems
(CPS, tieto riešenia budú podrobne popísané v ďalšej časti tohto dokumentu), Cloud
computing (táto technológia bude tiež podrobne popísaná v ďalšej časti tohto dokumentu),
Edge computing, Big analýza údajov a umelá inteligencia / strojové učenie. Predtým, ako bude
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Obr. 2 Schéma systému priemyselného internetu vecí [2]

každá z týchto technológií popísaná, by sme chceli predstaviť schému systému priemyselného
internetu vecí. Je to znázornené na obrázku 2 umiestnenom nižšie.
Typický systém priemyselného internetu vecí (IIoT) má vrstvenú architektúru. Na obrázku
vidíme tri hlavné časti - cloud, sieť a edge. Prvý z nich je zodpovedný za výpočet a komunikáciu
s každou cloudovou službou (v týchto podmienkach môžeme tvrdiť, že je k dispozícii viac
diverzifikovaných služieb - napr. Analytika, optimalizácia alebo dokonca nejaké inžinierstvo).
Najdôležitejším príkladom tohto poskytovateľa služieb je Amazon s platformou AWS. Druhou
časťou typickej architektúry je sieť. Zahrnuté sú tu všetky komunikačné algoritmy a protokoly
(napr. HTTP, FTP, HTTPS). V tejto časti je navyše zahrnutá všetka bezpečnosť. Hlavným cieľom
takejto vrstvy je bezpečnosť odosielania a prijímania údajov. Okrem toho musí skontrolovať,
či sú údaje správne a či je správne poukázané na odosielateľa a príjemcu. Známym príkladom
takýchto subsystémov sú komunikačné protokoly s určitou symetrickou alebo asymetrickou
kryptografiou. Druhou, dobre známou a často používanou možnosťou, je bezpečnosť založená
na certifikátoch. Každé zariadenie má svoj vlastný certifikát podpísaný bránou a potom musí
byť každá správa správne skontrolovaná, a to aj z hľadiska integrity. Posledná vrstva sa nazýva
okrajová vrstva. Tu sú zahrnuté všetky zariadenia a senzory. Je to vrstva, kde sa zhromažďujú
všetky potrebné parametre a údaje. Zahŕňa tiež niektoré používateľské rozhrania, pomocou
ktorých môže každý používateľ jednoducho komunikovať s celým systémom IIoT. Je to naozaj
dôležité, pretože niekedy tieto systémy vyžadujú skôr rozhodnutie používateľa, ako jeho
vlastné. Takýto postup platí v rozhodujúcich a nebezpečných situáciách. Momentálne
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môžeme prejsť na stručný popis Edge Computing, analýzy veľkých dát a umelej inteligencie.
Toto sú tri časti systému, ktoré sa väčšinou používajú v riešeniach IIoT.
Edge computing
Prvou technológiou, ktorú by sme chceli v krátkosti popísať, je edge computing. Je to
myšlienka, ktorá je v protiklade k cloud computingu. Znamená to, že ide o distribuovanú
výpočtovú paradigmu, ktorá sa pokúša presunúť v úložisku počítačových údajov bližšie k
miestu (alebo zariadeniu), kde je to potrebné. Priamo odkazuje na decentralizované
spracovanie údajov na okraji siete. Priemyselný internet vecí (IIoT) vyžaduje hraničné výpočty
aj cloudové výpočty. Súvisí to so skutočnosťou, že IIoT potrebuje transformáciu produktivity,
výrobkov a služieb v priemyselných prácach.
2.1

Analýza veľkých dát

Analýza veľkých dát je proces skúmania veľkých a rozmanitých súborov údajov alebo veľkých
údajov. Tento proces zahŕňa aj transformáciu údajov, ich predbežné spracovanie a ich
preskúmanie s výpočtom niektorých štatistických parametrov. Veľké dáta sú výzvou, ako sú
problémy so zachytávaním údajov, ukladaním údajov, analýzou údajov, hľadaním, prenosom,
vizualizáciou, dopytovaním, aktualizáciou, ochranou osobných údajov a zdrojom údajov. Súvisí
to so skutočnosťou, že veľké dáta boli pôvodne spojené s tromi hlavnými konceptmi:
objemom, rýchlosťou a rozmanitosťou. Je skutočne dôležité pochopiť, že keď pracujeme s
veľkými údajmi, neanalyzujeme každú vzorku osobitne, ale všetky údaje naraz. Umožňuje nám
ľahko sledovať, čo sa stane, keď majú niektoré parametre konkrétne hodnoty. Táto predpoveď
nie je väčšinou možná, ak analyzujeme jednu vzorku naraz.
2.2

Umelá inteligencia / strojové učenie

Obr. 3 Príklad rozpoznávania objektov [3]

Posledná najdôležitejšia technológia použitá v priemyselnom internete vecí v umelej
inteligencii. Oba tieto pojmy sú spojené s riešeniami počítačovej vedy, ktorých cieľom je
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vytvorenie počítačových systémov, ktoré budú fungovať a reagovať ako ľudia. Strojové učenie
je hlavnou myšlienkou umelej inteligencie. Umožňuje zvýšiť presnosť predikčných algoritmov.
Vďaka tomu je systém „inteligentnejší“. Najdôležitejšie riešenia spojené s umelou
inteligenciou sú v dnešnej dobe Konvolučné neurónové siete (CNN), Rekurzívne konvolučné
neurónové siete (RCNN) a Bayesovské siete. Medzi tradičné ciele týkajúce sa umelej
inteligencie patrí uvažovanie, reprezentácia vedomostí, plánovanie, učenie sa, spracovanie
prirodzeného jazyka, vnímanie, počítačové videnie (a rozpoznávanie objektov) a schopnosť
pohybovať a manipulovať s objektmi.

3

CLOUDOVÉ VÝPOČTY

Obr. 4 Grafické znázornenie myšlienky cloud computingu [4]

Hlavnou myšlienkou cloud computingu je dostupnosť zdrojov počítačového systému na
požiadanie. Z tohto hľadiska musíme myslieť na výpočtový výkon a ukladanie dát. Užívateľ
nemá priamy prístup k zdrojom (ani nevie, kde sa nachádzajú a aký je druh). Pojem cloud
computing sa väčšinou používa na stručné opísanie dátových centier, ktoré sú dostupné cez
internet. Cloudové zdroje sú niekedy obmedzené na jednu organizáciu. V dnešnej dobe môže
dokonca jeden používateľ definovať svoj vlastný cloud, ktorý bude k dispozícii cez internet.
Na tento účel je možné použiť Synology [5] alebo WD My Cloud [6]. Samozrejmosťou sú aj
služby dostupné online - napr. Microsoft Azure [7] alebo Amazon AWS [8]. Užívateľ môže
nielen nasadiť riešenie do týchto služieb, ale aj používať niektoré externé funkcie, ktoré sú na
týchto serveroch k dispozícii. S týmito systémami je oveľa jednoduchšie pracovať a vytvárať
presné a presné systémy.
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4

KOGNITÍVNE VÝPOČTY

Definíciu kognitívneho výpočtu vyvinula v polovici roku 2014 medziodborová skupina
odborníkov [12] z BA-Insight, Babson College, Basis Technology, Cognitive Scale, Customer
Matrix, Decision Resources, Ektron, Google, HP Autonomy, IBM , Microsoft / Bing, Next Era
Research, Oracle, Pivotal, SAS. Saxena Foundation, Synthexis a Textwise / IP.com. Tento
projekt viedli Sue Feldman zo spoločnosti Synthexis a Hadley Reynolds zo spoločnosti NextEra
Research. Sponzorovali ju spoločnosti Customer Matrix, HP Autonomy a IBM. Cieľom
projektu bolo definovať, v čom sa kognitívne výpočty líšia od tradičných výpočtov, a poskytnúť
nechránenú definíciu kognitívneho výpočtu, ktorú by mohli použiť ako meradlo IT priemysel,
vedci, médiá, používatelia technológií a kupujúci. V súčasnosti neexistuje žiadna široko
dohodnutá definícia kognitívneho výpočtu ani na akademickej pôde, ani v priemysle [10].
Všeobecne sa výraz kognitívne výpočty používa na označenie nového hardvéru a / alebo
softvéru, ktorý napodobňuje fungovanie ľudskej mysle a pomáha zlepšovať ľudské
rozhodovanie. V tomto zmysle je CC nový typ výpočtov s cieľom presnejších modelov toho,
ako ľudský mozog cíti, odôvodňuje a reaguje na podnety. Odkaz na aplikácie CC a adaptívne
zobrazenia stránok (AUI) na úpravu obsahu pre konkrétny typ publika. Preto sa hardvér a
aplikácie CC usilujú o to, aby boli dizajnovo efektívnejšie a vplyvnejšie. Niektoré funkcie,
ktoré môžu kognitívne systémy vyjadrovať, sú: Adaptívne - môžu sa učiť pri zmenách
informácií a vývoji cieľov a požiadaviek. Môžu vyriešiť nejasnosti a tolerovať
nepredvídateľnosť. Môžu byť navrhnuté tak, aby sa živili dynamickými údajmi v reálnom čase
alebo takmer v reálnom čase, čo znamená: Interaktívne - môžu ľahko interagovať s
používateľmi, aby títo používatelia mohli pohodlne definovať svoje potreby. Môžu tiež
komunikovať s inými procesormi, zariadeniami a cloudovými službami, ako aj s ľuďmi. Môžu
pomôcť pri definovaní problému kladením otázok alebo hľadaním ďalších vstupných zdrojov,
ak je vyhlásenie o probléme nejednoznačné alebo neúplné. Môžu si „pamätať“ predchádzajúce
interakcie v procese a vracať informácie, ktoré sú v danom okamihu vhodné pre konkrétnu
aplikáciu. Môžu rozumieť (kontextové), identifikovať a extrahovať kontextové prvky, ako sú
význam, syntax, čas, umiestnenie, príslušná doména, predpisy, profil používateľa, proces, úloha
a cieľ. Môžu čerpať z viacerých zdrojov informácií vrátane štruktúrovaných aj
neštruktúrovaných digitálnych informácií, ako aj senzorických vstupov (vizuálne, gestické,
sluchové alebo poskytované senzormi). Technologické platformy so značkou kognitívnej
výpočtovej techniky sa zvyčajne špecializujú na spracovanie a analýzu veľkých,
neštruktúrované súbory údajov. Dokumenty na spracovanie textu, e-mailové správy, videá,
obrázky, zvukové súbory, prezentácie, webové stránky, sociálne médiá a mnoho ďalších
formátov údajov je často potrebné manuálne označiť metadátami, aby sa dali odoslať do
počítača na účely analýzy a získania prehľadu. Hlavnou výhodou využitia kognitívnej analýzy
oproti tradičnej analýze veľkých dát je, že tieto súbory údajov nie je potrebné vopred
označovať. Medzi ďalšie charakteristiky kognitívneho analytického systému patria [11]:
Adaptabilita: kognitívne analytické systémy môžu pomocou strojového učenia adaptovať sa na
rôzne kontexty s minimálnym dohľadom človeka; Interakcia v prirodzenom jazyku: kognitívne
analytické systémy môžu byť vybavené chatbotom alebo vyhľadávacím asistentom, ktorý
rozumie dotazom, vysvetľuje prehľady údajov a komunikuje s ľuďmi v prirodzenom jazyku.
Kognitívne výpočty sú použitie počítačových modelov na simuláciu procesu myslenia človeka
v zložitých situáciách, v ktorých môžu byť odpovede nejednoznačné a neisté. Táto fráza je úzko
spojená s kognitívnym počítačovým systémom IBM, Watson. Kognitívne výpočty sa
prekrývajú s AI a zahŕňajú mnoho rovnakých základných technológií na napájanie
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kognitívnych aplikácií vrátane expertných systémov, neurónových sietí, robotiky a virtuálnej
reality (VR).
Kognitívne výpočty [12] umožňujú vypočítať novú triedu problémov. Rieši zložité
situácie, ktoré sa vyznačujú nejednoznačnosťou a neistotou; inými slovami, rieši ľudské
problémy. V týchto dynamických, na informácie bohatých a meniacich sa situáciách majú údaje
tendenciu často sa meniť a sú často protichodné. Ciele používateľov sa vyvíjajú, keď sa
dozvedia viac a predefinujú svoje ciele. Kognitívny výpočtový systém ponúka syntézu nielen
informačných zdrojov, ale aj vplyvov, kontextov a poznatkov, aby mohol reagovať na plynulú
povahu porozumenia používateľov ich problémom. Aby to bolo možné, musia systémy často
zvážiť protichodné dôkazy a navrhnúť odpoveď, ktorá je skôr „najlepšia“ ako „správna“.
Vďaka kognitívnym výpočtovým systémom je kontext vypočítateľný. Identifikujú a extrahujú
kontextové prvky, ako napríklad hodinu, miesto, úlohu, históriu alebo profil, aby predstavili
súbor informácií, ktorý je vhodný pre jednotlivca alebo pre závislú aplikáciu zapojenú do
konkrétneho procesu v konkrétnom čase a mieste. Poskytujú strojom riadenú náhodnosť
brodením sa v masívnych zbierkach rozmanitých informácií, aby našli vzory a potom tieto
vzory použili na reagovanie na potreby okamihu. Kognitívne výpočtové systémy predefinujú
podstatu vzťahu medzi ľuďmi a ich čoraz rozšírenejším digitálnym prostredím. Môžu hrať pre
používateľa úlohu asistenta alebo kouča a v mnohých situáciách riešenia problémov môžu
konať prakticky autonómne. Hranice procesov a domén, ktoré tieto systémy ovplyvnia, sú stále
elastické a vznikajú. Ich výstupy môžu byť normatívne, naznačujúce, poučné alebo jednoducho
zábavné. Na dosiahnutie tejto novej úrovne výpočtovej techniky musia byť kognitívne systémy:
Adaptívne - Musia sa učiť pri zmenách informácií a vývoji cieľov a požiadaviek. Musia vyriešiť
nejednoznačnosť a tolerovať nepredvídateľnosť. Musia byť skonštruované tak, aby sa živili
dynamickými údajmi v reálnom čase alebo takmer v reálnom čase. Interaktívne Musia ľahko
interagovať s používateľmi, aby mohli pohodlne definovať svoje potreby. Môžu tiež
interagovať s inými procesormi, zariadeniami a cloudovými službami, ako aj s ľuďmi.
Iteratívne a stavové - Musí pomôcť pri definovaní problému kladením otázok alebo hľadaním
ďalších zdrojov informácií, ak je vyhlásenie o probléme nejednoznačné alebo neúplné. Musia
si „pamätať“ predchádzajúce interakcie v procese a vracať informácie, ktoré sú v danom
okamihu vhodné pre konkrétnu aplikáciu. Kontextové [12] Musí rozumieť, identifikovať a
extrahovať kontextové prvky, ako sú význam, syntax, čas, umiestnenie, vhodné doména,
predpisy, profil používateľa, proces, úloha a cieľ. Môžu čerpať z viacerých zdrojov informácií
vrátane štruktúrovaných aj neštruktúrovaných digitálnych informácií, ako aj senzorických
vstupov (vizuálnych, gestických, sluchových alebo poskytovaných senzormi). Kognitívne
systémy sa od súčasných výpočtových aplikácií líšia tým, že sa pohybujú ďalej od tabuliek a
výpočtov na základe predkonfigurovaných pravidiel a programov. Aj keď sú schopné
základných výpočtov, dokážu odvodiť a dokonca aj domýšľať na základe širokých cieľov.
Okrem týchto princípov je možné kognitívne výpočtové systémy rozšíriť o ďalšie nástroje a
technológie. Môžu integrovať alebo využívať existujúce informačné systémy a podľa potreby
pridať rozhrania a nástroje špecifické pre doménu alebo úlohu. Mnoho dnešných aplikácií
(napr. Vyhľadávanie, elektronický obchod, eDiscovery) vykazuje niektoré z týchto funkcií, ale
je zriedkavé nájsť všetky z nich plne integrované a interaktívne. Kognitívne systémy budú
koexistovať so starými systémami do neurčitej budúcnosti. Mnoho kognitívnych systémov
bude vychádzať z dnešných zdrojov IT. Ambície a dosah kognitívnych výpočtov sú však
zásadne odlišné. Opustením modelu počítača ako prístroja sa usiluje o priblíženie výpočtovej
techniky k užšiemu a základnému partnerstvu v ľudskom úsilí.
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5

CYBER FYZIKÁLNY SYSTÉM

Kybernetický svet a fyzický svet sa v uplynulom desaťročí považovali za dva odlišné subjekty.
Vedci však zistili, že tieto dve entity po integrácii senzorov / akčných členov do kybernetických
systémov navzájom úzko súvisia. Kybernetické systémy reagovali na fyzický svet tým, že
umožňovali riadenie v reálnom čase vychádzajúce z konvenčných zabudovaných systémov, a
tak vznikla nová výskumná paradigma s názvom Cyber Physical System (CPS). V tejto
paradigme sa skúmajú hlavné výzvy v integrácii kybernetického sveta s fyzickým svetom a jeho
aplikáciami. Navrhuje sa architektúra, ktorá obsahuje niekoľko modulov podporujúcich CPS.
Každý modul v navrhovanej architektúre má svoj vlastný význam a je ho možné aplikovať na
rôzne aplikácie [13]. Kyberfyzikálne systémy (CPS) [14] sú integrácie výpočtových, sieťových a
fyzických procesov. Zabudované počítače a siete monitorujú a riadia fyzické procesy so
spätnoväzbovými slučkami, kde fyzikálne procesy ovplyvňujú výpočty a naopak. Ekonomický
a spoločenský potenciál takýchto systémov je oveľa väčší, ako sa realizoval, a do vývoja tejto
technológie sa na celom svete investujú veľké investície. Táto technológia stavia na staršej (ale
stále veľmi mladej) disciplíne vstavaných systémov, počítačov a softvéru zabudovaného v
zariadeniach, ktorých hlavným poslaním nie je výpočet, ako sú napríklad autá, hračky, lekárske
prístroje a vedecké prístroje. CPS integruje dynamiku fyzických procesov s dynamikou softvéru
a sietí, poskytuje abstrakcie a techniky modelovania, návrhu a analýzy pre integrovaný celok.
Ako disciplína je CPS inžinierska disciplína zameraná na technológie so silným základom v
matematických abstrakciách. Kľúčovou technickou výzvou je spojiť abstrakcie, ktoré sa v
priebehu storočí vyvíjali pre modelovanie fyzikálnych procesov (diferenciálne rovnice,
stochastické procesy atď.), S abstrakciami, ktoré sa v počítačovej vede vyvíjali v priebehu
desaťročí (algoritmy a programy, ktoré poskytujú „procedurálnu epistemológiu“ [ Abelson a
Sussman]). Prvé abstrakcie sa zameriavajú na dynamiku (vývoj stavu systému v čase), zatiaľ čo
druhé sa zameriavajú na procesy transformácie údajov. Počítačová veda, ktorá vychádza z
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Turingovho-cirkevného poňatia vypočítateľnosti, abstrahuje od základných fyzikálnych
vlastností, najmä od času, ktoré sú potrebné na zahrnutie dynamiky fyzického sveta do oblasti
diskurzu (pozri obrázok nižšie).

Obr. 5 Koncept kyberfyzikálnych systémov [14]

ÚLOHY
V tejto lekcii dostanú študenti iba jednoduché otázky, o ktorých môžu diskutovať v skupine, a
niektoré interakcie s lektorom.

OTÁZKY
1. Aké sú hlavné faktory internetu vecí (uplatniť všetky):
a. Elektrina
b. Globalizácia
c. Siete
d. Počítačová veda
2. Čo znamená priemyselný internet vecí
a. Virtualizácia
b. Decentralizácia
c. Schopnosť reálneho času
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d. Prepojenie niektorých špecifických technológií, ako sú: kyberfyzikálne systémy,
cloudové výpočty, hraničné výpočty, analýza veľkých dát, umelá inteligencia
3. Hlavné charakteristiky cloud computingu sú (vzťahujú sa na všetky):
a. Zdroje počítačových systémov sú k dispozícii na požiadanie
b. Počítače skryté v cloude
c. Výpočty vykonané jedným veľkým počítačom
d. Služby počítačovej vedy dostupné prostredníctvom siete
4. Čo znamená kognitívne výpočty
a. Všetky počítače spolupracujú
b. Hardvér a / alebo softvér, ktorý napodobňuje fungovanie ľudskej mysle
c. Počítače pripojené k ľudským telám
d. Softvér s funkciami AI
5. Čo sú kybernetické fyzické systémy
a. Projekt na vytvorenie Cyborgov
b. Umelé ľudské orgány
c. Počítače pripojené k ľudským telám
d. Nová paradigma výskumu, v ktorej fyzikálne procesy ovplyvňujú výpočty a naopak v
uzavretej slučke
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ÚVOD LEKCIE
Táto lekcia ukazuje a vysvetľuje hlavné komponenty konceptu Industry 4.0
Obsah lekcie
• Ukážky, ako môže priemyselný internet vecí ( IIoT ) výrazne zlepšiť prevádzku, zvýšiť

efektivitu a znížiť náklady.

• Aká je úloha veľkých dát vo štvrtej priemyselnej revolúcii.
• Prečo cloud computing
• Informácie o zbere údajov z IIoT , úloha analýzy údajov.
• Príklady digitálnych riešení.

CIELE LEKCIE
• porozumieť úlohe veľkých dát a analytiky v priemysle 4.0
• porozumieť úlohe cloud computingu v priemysle 4.0
• pochopiť úlohu priemyselného internetu vecí
• pochopiť, prečo je zhromažďovanie údajov úzko spojené s využívaním internetu vecí
• sledovať a pochopiť príklady digitálnych riešení

SKRATKY
AR
VET
VR
IoT
IIoT

1
1.1

Rozšírená realita
Odborné vzdelávanie a príprava OVP
Virtuálna realita
Internet vecí
Priemyselný internet vecí

INTERNET VECÍ (IOT) A PRIEMYSELNÝ INTERNET VECÍ ( IIOT )
IOT

Internet vecí je to, čo umožňuje objektom a strojom, ako sú mobilné telefóny a senzory,
„komunikovať“ navzájom, ako aj s ľuďmi, aby vypracovali riešenia. Integrácia tejto technológie
umožňuje objekty pracovať a riešiť problémy samostatne. IoT je pohyb spájajúci fyzické veci
(objekty, najmä tie, ktoré neboli historicky zapojené) k internetu a k sebe navzájom pomocou
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bezdrôtových technológií. Medzi predmety môže patriť všetko od kávovarov po sochy
mestských budov. Pozrite si základnú myšlienku IoT:
https://www.youtube.com/watch?time_continue=315&v=sfEbMV295Kk&feature=emb_title
O hlavnom koncepte siete inteligentných zariadení sa hovorilo už v roku 1982, keď sa upravený
automat Coca-Cola na Carnegie Mellon University stal prvým spotrebičom pripojeným k
internetu, ktorý dokáže nahlásiť svoj inventár a či sú novo naložené nápoje studené alebo nie. .
Rastie časť zariadení IoT vytvorených pre spotrebiteľské použitie, vrátane pripojených vozidiel,
domácej automatizácie, nositeľnej technológie, pripojeného zdravia a zariadení s možnosťami
vzdialeného monitorovania. Hlavné aplikácie IoT:
• Inteligentné domy - zariadenia internetu vecí sú súčasťou širšieho konceptu

automatizácie domácnosti, ktorý môže zahŕňať osvetlenie, kúrenie a klimatizáciu, médiá
a bezpečnostné systémy .

• Starostlivosť o starších ľudí - Jednou z kľúčových aplikácií inteligentného domu je
poskytovanie pomoci osobám so zdravotným postihnutím a starším osobám. Tieto
domáce systémy využívajú asistenčnú technológiu na prispôsobenie sa konkrétnym
postihnutiam majiteľa .
• Lekárska a zdravotná starostlivosť - Internet zdravotníckych vecí ( IoMT ) je aplikácia
IoT na lekárske a zdravotné účely, zhromažďovanie a analýza údajov na účely výskumu a
monitorovania.
• Doprava - IoT môže pomáhať pri integrácii komunikácií, riadenia a spracovania

informácií v rôznych dopravných systémoch. Aplikácia IoT sa vzťahuje na všetky aspekty
dopravných systémov (tj vozidlo, infraštruktúru a vodiča alebo užívateľa) .
• Výroba - IoT môže realizovať bezproblémovú integráciu rôznych výrobných zariadení
vybavených funkciami snímania, identifikácie, spracovania, komunikácie, ovládania a
vytvárania sietí.
• Priemyselné aplikácie - známe ako IIoT , priemyselné zariadenia IoT získavajú a

analyzujú údaje z pripojených zariadení, prevádzkových technológií (OT), miest a ľudí. V
kombinácii s monitorovacími zariadeniami prevádzkových technológií (OT) pomáha IIoT
regulovať a monitorovať priemyselné systémy.

• Poľnohospodárstvo - Monitorovanie a kontrola prevádzky udržateľných mestských a

vidieckych infraštruktúr, ako sú mosty, železničné trate a veterné farmy na mori ,je
kľúčovou aplikáciou internetu vecí.
• Energetický manažment - Značný počet energeticky náročných zariadení (napr.

Žiarovky, domáce spotrebiče, motory, čerpadlá atď.) Už integruje internetové pripojenie,
ktoré im umožňuje komunikovať s verejnými službami nielen za účelom vyváženia výroby
energie, ale tiež pomáha optimalizovať spotrebu energie. ako celok.
• Inteligentné mesto - Existuje niekoľko plánovaných alebo prebiehajúcich rozsiahlych

nasadení internetu vecí, ktoré umožňujú lepšiu správu miest a systémov.
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1.2

IIoT

IIoT je viazaná k technológií, ako sú kybernetickej bezpečnosti, cloud computing, hranou na
počítači, mobilnými technológiami, machine-to-machine, 3D tlač, pokročilé robotike,
spracovanie veľkých objemov dát, internet vecí, technológie RFID a kognitívne výpočty. Ďalej
je popísaných päť najdôležitejších.
• Kyberfyzikálne systémy (CPS): základná technologická platforma pre IoT a IIoT, a teda
hlavný nástroj na pripojenie fyzických strojov, ktoré boli predtým odpojené. CPS
integruje dynamiku fyzického procesu s dynamikou softvéru a komunikácie a poskytuje
abstrakcie a techniky modelovania , návrhu a analýzy.
• Cloudové výpočty: Vďaka cloudovým výpočtom je možné na rozdiel od priameho

pripojenia k serveru nahrávať a načítať IT služby a zdroje z Internetu. Súbory je možné
uchovávať skôr v cloudových úložných systémoch než v miestnych úložných
zariadeniach.
• Edge computing: Paradigma distribuovaného výpočtu, ktorá približuje ukladanie

počítačových údajov bližšie k miestu, kde je to potrebné. Na rozdiel od cloudových
výpočtov označuje edge computing decentralizované spracovanie údajov na okraji siete.
Priemyselný internet vyžaduje skôr architektúru edge-plus-cloud ako architektúru
založenú na čisto centralizovanom oblaku; za účelom transformácie produktivity,
výrobkov a služieb v priemyselnom svete.
• Analýza veľkých dát: Analýza veľkých dát je proces skúmania veľkých a rozmanitých

súborov údajov alebo veľkých údajov.

• Umelá inteligencia a strojové učenie: Umelá inteligencia (AI) je oblasť počítačovej vedy,

v ktorej sa vytvárajú inteligentné stroje, ktoré fungujú a reagujú ako ľudia. Strojové
učenie je kľúčovou súčasťou AI, ktorá umožňuje softvéru presnejšie predpovedať
výsledky bez výslovného programovania.
1.3

IIoT v priemysle 4.0 - príklady

1.3.1 Prečo IIoT ?
Výroba predstavuje jednu z najväčších príležitostí na využitie konkrétnej návratnosti investícií
do IIoT :
• Lepšie riadenie

Správa veľkého počtu aktív zapojených do výroby vrátane flotíl vysoko špecializovaných
strojov.
• Úspora času

Skrátenie času potrebného na výrobu produktov, tvárou v tvár neustále sa meniacim trhovým
a spotrebiteľským premenným.
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• Zníženie nákladov

Zlepšenie vnútornej podnikovej efektívnosti a zároveň pomoc pri znižovaní prevádzkových
nákladov a nákladov na údržbu .
• Zákaznícka skúsenosť

Riešenie problémov so zákazníkmi a transformácia zákazníckej skúsenosti a zároveň pomáha
zákazníkom znižovať náklady .
Vo výrobe vidí 63% podnikov IoT ako „strategickú“ cestu efektívnejšej konkurencie s
produktmi a službami, ktorá spoločnostiam umožňuje:
• Zlepšiť podnikanie

IoT môže vo výrobných organizáciách zvyšovať energetickú aj prevádzkovú efektivitu a
zvyšovať tak kvalitu, priepustnosť, výťažnosť a správu obmedzení.
• Urobte zmysluplné veľké dáta

IIoT je základom pre umožnenie pokročilej analýzy, ktorá bude riadiť rozhodnutia v reálnom
čase, a to na mieste aj v celej organizácii .
• Darí sa mu v digitálnej ekonomike

IIoT je kľúčovým predpokladom inovácie, digitálnej transformácie a vývoja nových digitálnych
obchodných modelov zameraných na zákazníka.
Pozrite si základnú myšlienku IIoT :
https://www.youtube.com/watch?v=0mvrTeK9kME
a
https://www.pwc.com/gx/en/technology/pdf/industrial-internet-of-things.pdf
1.3.2 Platforma Emmerson
Existuje priamy návrh riešenia od spoločnosti Emmerson, viac na
https://www.emerson.com/documents/automation/reaching-top-quartile-through-digitaltransformation-en-5287422.pdf
Kľúčom k tomuto prístupu je flexibilná sada technologických riešení s názvom digitálny
ekosystém Plantweb ™, ktorá je podložená odbornými znalosťami spoločnosti Emerson.
Plantweb , portfólio interoperabilných technológií, softvéru a služieb, pomáha zákazníkom
realizovať merateľné zlepšenia v oblasti spoľahlivosti, bezpečnosti, riadenia energie a celkovej
prevádzky. Digitálne ekosystém poskytuje zákazníkom úplnú flexibilitu a rozšíriteľnosť v
spôsobe, akým prijať IIoT a stavia ich na ceste k digitálnej transformácie. Kľúčom k úspechu je
prepojenie vašej technológie s cieľom zabezpečiť, aby ekosystém rastlín fungoval spoločne.
Mnoho firiem už ma zahrnuté vo výrobných prevádzkach technologie-ako sú snímače a
inteligentné ventily a môže sledovať výrobné linky a priemyselné procesy v reálnom čase,
sledovanie teploty, prietoku, tlaku, ventil otvorenie a zatvorenie, a ďalšie faktory, ktoré výrobu
ovplyvňjú. Výrobcovia davajú tiež značné investície do zabezpečovacích systémov určených na
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reagovanie na údaje zo senzora a vypnutie stroja, v prípade potreby, čo znižuje riziko
katastrofickeho zlyhania a dlhších prestojov.

1.3.3 InvestCorp
(* ) https://www.investcorp.com/wp-content/uploads/2019/11/Emerging-use-of-IIOT.pdf
SmartSpace platforma bola postavená pre rýchly a efektívny vývoj nových lokalizačných
vedomí aplikácií, čo umožňuje konfiguráciu SmartSpace rýchlo prototyp nápady realizovať a
nasadenie nových riešení. Kombinácia vysoko presnej technológie snímača s modulárnou a
individuálne konfigurovateľnou softvérovou vrstvou, ktorá zavádza procesnú logiku a
priestorové modelovanie, umožňuje vytvoriť digitálnu kópiu alebo digitálne dvojča veľmi
zložitých procesov (obrázok 1 ).

Obr. 1 Vytváranie aplikácií SmartSpace so softvérovou a hardvérovou platformou24 , (*)
Riešenie SmartSpace obsahuje veľa kontaktných bodov v priestore IoT a bude základom
inteligentnej továrne budúcnosti. Je priekopníkom v priemysle 4.0 a ťaží z kľúčových hybných
síl na trhu v tomto odvetví - najmä zo znížených nákladov na technológiu senzorov. V centre
riešenia je spojenie „fyzického sveta“ s „kybernetickým svetom“. Proces replikácie skutočného
sveta v digitálnom modeli dostal názov Digitálne partnerstvo alebo Digitálne dvojča. Tento
proces môže mať tri hlavné odlišné aplikácie:
• twin výrobku: Digitálny reprezentácie fyzického produktu k modelu produktu správanie v
nákladovo efektívnym spôsobom
• Vývojové dvojča: Alternatíva alebo dodatok k fyzickému prototypovaniu za účelom
testovania nových produktov / technológií
• Výrobné dvojča: simulácia virtuálneho závodu vrátane usporiadania procesu, toku materiálu
atď. Na simuláciu a optimalizáciu výroby identifikáciou dopadu zmien
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SmartSpace spadá do tretej kategórie - produkčné dvojča - a má tak niekoľko relevantných
kontaktných bodov v nepretržitej automatizácii a optimalizácii procesov opísaných vyššie v
tomto dokumente. Rovnako ako v prípade mnohých ďalších riešení IoT v inteligentnej továrni,
má aj SmartSpace dôsledky pre priame vytváranie hodnôt pre zákazníka, ale má vplyv aj na
vzťahy medzi dodávateľmi a zákazníkmi, ako aj na celkový dátový fond, ktorý sa nepretržite
napája na ukladanie veľkých dát (obrázok 2).

Obr. 2 Prehľad inteligentnej továrne

2
2.1

CLOUDOVÉ VÝPOČTY A VEĽKÉ DÁTA
Cloudové výpočty

V jednoduchom popise: https://www.zdnet.com/article/what-is-cloud-computing-everythingyed-need-to-know-about-the-cloud/
https://searchcloudcomputing.techtarget.com/definition/cloud-computing
• Čo je to zjednodušene povedané cloud computing?

Cloud computing je dodávka výpočtových služieb na požiadanie - od aplikácií po úložný a
výpočtový výkon - zvyčajne cez internet a za priebežných platieb.
• Ako funguje cloud computing?

Namiesto vlastnenia vlastnej výpočtovej infraštruktúry alebo dátových centier si môžu
spoločnosti prenajať prístup k čomukoľvek od aplikácií po úložiská od poskytovateľa
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cloudových služieb. Jednou z výhod využívania služieb cloud computingu je, že firmy sa môžu
vyhnúť počiatočným nákladom a zložitosti vlastníctva a údržby vlastnej IT infraštruktúry a
namiesto toho jednoducho platiť za to, čo používajú, keď ich používajú.
• Aké služby cloud computingu sú k dispozícii?

Služby cloud computingu v súčasnosti pokrývajú širokú škálu možností, od základov úložného
priestoru, sietí a výpočtovej sily až po spracovanie prirodzeného jazyka a umelú inteligenciu,
ako aj štandardné kancelárske aplikácie. Cez cloud sa teraz dá poskytovať takmer každá služba,
ktorá nevyžaduje, aby ste boli fyzicky blízko k hardvéru počítača, ktorý používate.
• Čo sú príklady cloud computingu?

Cloudové výpočty sú základom pre obrovské množstvo služieb. Patria sem spotrebiteľské
služby, ako je Gmail alebo zálohovanie fotografií v smartfóne v cloude, aj keď k službám, ktoré
umožňujú veľkým podnikom hostovať všetky ich dáta a spúšťať všetky ich aplikácie v cloude.
Netflix spolieha na cloud computing služby spustiť svoj jej streaming video služby a jej ďalšie
obchodné systémy taky, a majú rad ďalších organizácií.
Cloudové výpočty sa stávajú predvolenou voľbou pre mnoho aplikácií: dodávatelia softvéru
čoraz viac ponúkajú svoje aplikácie ako služby cez internet než ako samostatné produkty pri
pokuse o prechod na model predplatného. Existuje však potenciálna nevýhoda cloud
computingu v tom, že môže pre spoločnosti, ktoré ich používajú, priniesť aj nové náklady a
nové riziká
Najlepší poskytovatelia cloudových služieb v roku 2020: AWS, Microsoft Azure a Google Cloud,
hybridní hráči a hráči SaaS
• Ako funguje cloud computing?

Namiesto vlastnenia vlastnej výpočtovej infraštruktúry alebo dátových centier si môžu
spoločnosti prenajať prístup k čomukoľvek od aplikácií po úložiská od poskytovateľa
cloudových služieb.
Jednou z výhod využívania služieb cloud computingu je, že firmy sa môžu vyhnúť počiatočným
nákladom a zložitosti vlastníctva a údržby vlastnej IT infraštruktúry a namiesto toho
jednoducho platiť za to, čo používajú, keď ich používajú.
Poskytovatelia služieb cloud computingu zase môžu ťažiť z významných úspor z rozsahu
poskytovaním rovnakých služieb širokej škále zákazníkov.
• Aké služby cloud computingu sú k dispozícii?

Služby cloud computingu v súčasnosti pokrývajú širokú škálu možností, od základov úložného
priestoru, sietí a výpočtovej sily až po spracovanie prirodzeného jazyka a umelú inteligenciu,
ako aj štandardné kancelárske aplikácie. Cez cloud sa teraz dá poskytovať takmer každá služba,
ktorá nevyžaduje, aby ste boli fyzicky blízko k hardvéru počítača, ktorý používate.
• Čo sú príklady cloud computingu?
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Cloudové výpočty sú základom pre obrovské množstvo služieb. Patria sem spotrebiteľské
služby, ako je Gmail alebo zálohovanie fotografií v smartfóne v cloude, aj keď k službám, ktoré
umožňujú veľkým podnikom hostovať všetky ich dáta a spúšťať všetky ich aplikácie v cloude.
Netflix spolieha na cloud computing služby spustiť svoj jej streaming video služby a jej ďalšie
obchodné systémy taky, a majú rad ďalších organizácií.
Cloudové výpočty sa stávajú predvolenou voľbou pre mnoho aplikácií: dodávatelia softvéru
čoraz viac ponúkajú svoje aplikácie ako služby cez internet než ako samostatné produkty pri
pokuse o prechod na model predplatného. Existuje však potenciálna nevýhoda cloud
computingu v tom, že môže pre spoločnosti, ktoré ich používajú, priniesť aj nové náklady a
nové riziká.
• Výhody a nevýhody cloud computingu

Cloudové výpočty nie sú nevyhnutne lacnejšie ako iné formy výpočtov, rovnako ako prenájom
nie je vždy lacnejší ako dlhodobý nákup. Ak má aplikácia pravidelné a predvídateľné
požiadavky na výpočtové služby, môže byť ekonomickejšie poskytovať túto službu interne.
Niektoré spoločnosti sa môžu zdráhať hostiť citlivé údaje v službe, ktorú využívajú aj
konkurenti. Presun na aplikáciu SaaS môže tiež znamenať, že používate rovnaké aplikácie ako
súper, čo môže sťažiť vytvorenie akejkoľvek konkurenčnej výhody, ak je táto aplikácia jadrom
vášho podnikania.
Aj keď môže byť jednoduché začať používať novú cloudovú aplikáciu, migrácia existujúcich
údajov alebo aplikácií do cloudu môže byť oveľa komplikovanejšia a nákladnejšia. A zdá sa, že
v súčasnosti je nedostatok cloudových zručností u zamestnancov s DevOps a znalostí o
monitorovaní a správe viacerých cloudov v obzvlášť krátkom čase.
2.2

Veľké dáta

2.2.1 Popis „veľkých dát“
Veľké dáta sú výraz, ktorý popisuje veľké množstvo dát - štruktúrovaných aj
neštruktúrovaných. Najdôležitejšou skutočnosťou je, ako usporiadať údaje, aby ich bolo
možné lepšie analyzovať. Big Data možno analyzovať, aby sa z nich vyvodili lepšie závery a
rozhodnutia pre rôzne oblasti.
Používanie veľkých dát
Spoločnosti v dnešnej dobe čoraz viac využívajú big data, aby prekonali svojich kolegov. Vo
väčšine priemyselných odvetví budú existujúci konkurenti aj noví účastníci na trhu využívať
stratégie vyplývajúce z analyzovaných údajov, aby konkurovali, inovovali a zachytili hodnotu.
Big Data pomáha organizáciám vytvárať nové príležitosti na rast a úplne nové kategórie
spoločností, ktoré môžu kombinovať a analyzovať odvetvové údaje. Tieto spoločnosti majú
dostatok informácií o produktoch a službách, nákupcoch a dodávateľoch, preferenciách
spotrebiteľov, ktoré je možné zachytiť a analyzovať .
Pojem „veľké dáta“ je relatívne nový. Vyplynulo to z toho, že veľa spoločností začalo
zhromažďovať a ukladať veľké množstvo informácií. Koncept, ktorý začal na začiatku roku
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2000, keď priemyselný analytik Doug Laney formuloval dnes už bežnú definíciu veľkých dát
ako tieto tri :
• Objem. Organizácie zhromažďujú údaje z rôznych zdrojov vrátane obchodných

transakcií, sociálnych médií a informácií zo senzorov alebo údajov medzi strojmi. V
minulosti by jeho skladovanie bolo problémom - ale nové technológie (napríklad
Hadoop) záťaž zmiernili. Samotný názov „Big Data“ súvisí s veľkosťou, ktorá je obrovská.
Veľkosť údajov zohráva veľmi dôležitú úlohu pri určovaní hodnoty z údajov. To, či
konkrétne údaje možno skutočne považovať za veľké údaje alebo nie, závisí tiež od
objemu údajov. Preto je „objem“ jednou z charakteristík, ktorú je potrebné zohľadniť pri
práci s „veľkými údajmi“.

• Rýchlosť. Dátové toky prichádzajú bezprecedentnou rýchlosťou a je potrebné s nimi

zaobchádzať včas. Pojem „rýchlosť“ sa vzťahuje na rýchlosť generovania údajov.
Skutočný potenciál údajov závisí od toho, ako rýchlo sa údaje generujú a spracúvajú, aby
vyhoveli požiadavkám.

• Roznorodosť. Údaje prichádzajú vo všetkých typoch formátov - od štruktúrovaných

súborov údajov, číselných údajov v tradičných databázach až po neštruktúrované
textové dokumenty, e-mail, video, zvuk, údaje z burzových cenných papierov a finančné
transakcie. Rozmanitosť sa týka heterogénnych zdrojov a povahy dát, štruktúrovaných
aj neštruktúrovaných. Počas predchádzajúcich dní boli tabuľky a databázy jediným
zdrojom údajov, ktorý väčšina aplikácií brala do úvahy. V dnešných dňoch sa v
analytických aplikáciách uvažujú aj údaje vo forme e-mailov, fotografií, videí,
monitorovacích zariadení, súborov PDF, zvuku atď. Táto rôznorodosť neštruktúrovaných
údajov predstavuje určité problémy pri ukladaní, ťažbe a analýze údajov.

2.2.2 Prečo sú dôležité veľké dáta ?
Dôležitosť veľkých dát vyplýva zo skutočnosti, koľko údajov sa zhromažďuje, ale ako
spoločnosť získané dáta využíva. netočí sa okolo toho, koľko dát spoločnosť má, ale ako
spoločnosť využíva zhromaždené dáta. Správna a riadená analýza uložených údajov vám môže
pomôcť v nasledujúcich odpovediach:
• Úspora nákladov : Niektoré nástroje veľkých dát, ako sú Hadoop a cloudová analýza,

môžu priniesť podnikom nákladové výhody, keď sa majú ukladať veľké objemy dát, a
tieto nástroje tiež pomáhajú pri identifikácii efektívnejších spôsobov podnikania.
• Čas : Vysokorýchlostné nástrojov, ako Hadoop a v - pamäti analytika možno ľahko
identifikovať nové zdroje údajov, ktorá pomáha firmám analyzovanie okamžite dát a
robiť rýchle rozhodnutia na základe Learnings.
• Pochopiť trhové podmienky: analýza spracovanie veľkých objemov dát môžete získať

lepšie pochopenie súčasných trhových podmienok.

- 13 -

Multifunctional Innovative Learning Assisting
Network for VET
in Advanced Manufacturing
Project No. 2018-1-PL01-KA202-050812

2.2.3 Hlavné zdroje z veľkých objemov dát
Veľké dáta môžu slúžiť na poskytovanie výhod v mnohých rôznych oblastiach, ako napríklad:
• Big dát vo vzdelávaní priemyslu : dynamické programy učenia , eframing, učebné
materiály.
• Veľké dáta v poisťovacom priemysle : Poistný priemysel má význam nielen pre
jednotlivcov, ale aj pre obchodné spoločnosti. Poistenie si udržiava významné miesto
preto, lebo podporuje ľudí v čase nepriaznivých situácií a neistoty.
• Zhromažďovanie informácií : zhromažďované z mnohých zdrojov.
• Veľké dáta vo vládnom priemysle, rôzne záznamy a databázy týkajúce sa občanov .
• Kyber ochrana:
• Veľké dáta v bankovom sektore : množstvo dát v bankových sektoroch rastie každou
sekundou.

2.2.4 Nástroje na analýzu veľkých dát v reálnom čase
• Búrka

Storm, ktorý teraz vlastní spoločnosť Twitter, je distribuovaný výpočtový systém v reálnom
čase.
• Cloudera

Cloudera ponúka nástroje Cloudera Enterprise RTQ, ktoré ponúkajú interaktívne analytické
dotazy v reálnom čase na údaje uložené v HBase alebo HDFS.
• Gridgrain

GridGain je podnikový open source gridový počítač vyrobený pre Javu. Je kompatibilný s
Hadoop DFS a ponúka náhradu za Hadoop's MapReduce.
• SpaceCurve

Technológia, ktorú SpaceCurve vyvíja, môže objavovať základné vzory vo viacrozmerných
geodátach.

ÚLOHY
V rámci modulu skúšky by mal vývojár predstaviť niekoľko zadaní (napr. Úlohy / laboratórne
projekty), ktoré testujú schopnosť študentov porozumieť a uplatniť materiál hodiny. Cvičenia
by sa mali rozvíjať s ohľadom na konkrétneho študenta, napríklad či je cieľom študenta
aplikácia alebo či je všeobecne chápaný alebo oboje.
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OTÁZKY
1.

Ktorá definícia najlepšie vyhovuje rozšírenej realite?
A.

Technológia, ktorá mení fyzické objekty na digitálne objekty

B.

Technológia, ktorá prekrýva digitálne informácie nad skutočnými položkami *

C.

Technológia, ktorá úplne ponorí používateľov do nového digitálneho prostredia

D.
Technológia, ktorá umožňuje dosiahnuť porozumenie obrázkov na ľudskej
úrovni
2.

3.

4.

Ako pomáha internet vecí v mestách ?
A.

Výrobok c bčané viac inteligentnejšie

B.

Pomáha iba pri dobrej organizácii dopravných prostriedkov

C.

Pripravte mestá na leto.

D.

Zlepšite systém v správe miest a systémov *

Čo je problém zabezpečenia veľkých dát?
A.

Existuje veľké množstvo dát

B.

Nevieme, ako analyzovať údaje

C.

Nepoznáme žiadnu technologickú platformu na usporiadanie údajov

D.

Big Data security je spracovanie strážnych dát a analytických procesov *

Prečo sú dôležité veľké dáta ? Ktoré odpovede sú nepravdivé?
A.

Ak chcete u nderstand podmienkam na trhu

B.

Nie nie je správne

C.

Na zníženie nákladov

D.

Pre zníženie času
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ÚVOD LEKCIE
Táto lekcia predstavuje virtuálnu realitu (VR) a rozšírenú realitu (AR) ako nové riešenia IKT,
ktoré môžu byť užitočné, efektívne a výnosné pri inštalácii pokročilej výroby. Predstavuje tiež
aplikácie technológií AR a VR v priemysle a výrobe, a najmä v oblasti vzdelávania a školenia,
návrhu a vývoja, servisu a údržby a podpory a spolupráce v rámci úloh.

CIELE LEKCIE
Ciele hodiny sú:
• Ukázať vlastnosti, charakteristiky a rozdiely VR a AR.
• Predstaviť zariadenia implementujúce VR a AR.
• Oboznámiť študentov s konkrétnymi príkladmi použitia VR a AR vo výrobných procesoch.

SKRATKY
AR
VET
VR

1

Rozšírená realita
Odborné vzdelávanie a príprava OVP
Virtuálna realita

AR VS VR

Augmented reality (AR) ako technológia prekrýva virtuálne obrázky (rozšírené komponenty,
ako sú 3D objekty, multimediálny obsah alebo textové informácie) do skutočného sveta.
Potom sa premietané objekty javia, akoby koexistovali v rovnakom priestore so skutočným
prostredím (Azuma et al., 2001). Tieto objekty sú umiestnené v správny čas a na správnu
pozíciu vzhľadom na perspektívu používateľa.
Koncept virtuálnej reality (VR) označuje plne simulovanú realitu vytvorenú v počítačových
systémoch (Martín-Gutiérrez et al., 2017). VR umožňuje používateľom pohybovať sa v 360stupňovom virtuálnom svete, pričom tento svet pozorujú zo všetkých perspektív a v
závislosti od aplikácie dokonca umožňujú používateľom interagovať s týmto virtuálnym
svetom. Používatelia ako taký už nevnímajú svoje skutočné fyzické prostredie. Namiesto
toho sú úplne ponorení do virtuálneho sveta, možno za asistencie VR okuliarov. Používatelia
tak majú možnosť vyskúšať si videá alebo obrázky z uzavretej 360-stupňovej perspektívy a
pohybovať sa po virtuálnom svete. Inžinier by napríklad mohol interagovať s týmto plne
počítačom generovaným trojrozmerným prostredím a manipulovať s realistickým
zobrazením produktu v reálnom čase.
Augmented Reality sa líši od virtuálnej reality v jednom konkrétnom, rozhodujúcom ohľade:
zatiaľ čo používatelia VR zažívajú úplné ponorenie do virtuálneho sveta, bez ohľadu na to,
kde sa skutočne nachádzajú, používatelia AR v skutočnosti musia byť na konkrétnom mieste,
aby rozšírili svoje skúsenosti s realitou, obohatili obsahujú užitočné informácie podľa ich
polohy.
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Medzi AR a VR však nie je žiadna jemná hranica; koncept kontinua reality a virtuality je teda
založený na kontinuálnej škále medzi skutočným svetom a plne virtuálnym prostredím
(Milgram & Kishino, 1994). Obrázok 1 ukazuje príklad prechodu z reality (skutočný Range
Rover) na AR (zmiešanie skutočného motora s počítačom generovaným objektom na účely
údržby) na VR ( realistický 3D model automobilu), ako je uvedené v (Ma, Gausemeier, Fan,
Grafe, 2011) .

Obr. 1 Od skutočného života k virtuálnej realite (Ma, Gausemeier, Fan, Grafe, 2011)

2

HARDWARE PRE AR A VR

Ďalší rozdiel medzi virtuálnou realitou a rozšírenou realitou sa týka hardvéru, ktorý je
potrebný: zatiaľ čo pre aplikácie VR sú potrebné okuliare VR alebo kartónová náhlavná
súprava, na používanie aplikácií AR stačí moderný smartphone alebo tablet. Tento hardvér je
analyzovaný v nasledujúcich častiach (Mealy, 2018, Mealy, 2018a, Mealy, 2018b).
2.1

AR zariadenia

2.1.1 Microsoft HoloLens
HoloLens je jeden z profilových displejov namontovaných na hlave (HMD) na trhu, čiastočne
kvôli marketingovému vplyvu spoločnosti Microsoft. Ale bez ohľadu na marketing sa
HoloLens ukázal byť jedným z najpôsobivejších HMD prvej generácie a prešiel dlhou cestou k
nastaveniu štandardu pre headsety AR.
HoloLens je samostatná náhlavná súprava, ktorú nie je potrebné pripájať k počítaču alebo
notebooku. Jeho zabudované senzory mapujú prostredie okolo vás a umiestňujú 3D
hologramy. Rozpoznáva gestá a hlas pre vstup používateľa. Rovnakým spôsobom , ako je
vizuál prekrytý navrchu skutočného sveta, má HoloLens zabudovaný 3D reproduktorový
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systém namiesto slúchadiel, ktoré prekrývajú zvuk AR nad skutočným zvukom. Pomáha to
zabrániť uzavretiu používateľa pred skutočným svetom. Ak sú správne namapované,
umožňuje HoloLens tiež oklúziu hologramov digitálneho sveta fyzickými objektmi v reálnom
svete. Holografická guľa, ktorá sa kotúľa pod stolom skutočného sveta, mohla zmiznúť z
dohľadu, akoby bola skutočná.

Obr. 2 Microsoft Hololens 2 (odkaz download link)

Dodatočné zdroje: Video: Predstavujeme Microsoft HoloLens 2,
https://www.youtube.com/watch?v=eqFqtAJMtYE Video: Microsoft Hololens vysvetlený! Budúcnosť počítačov, https://www.youtube.com/watch?v=NwY-6sQDYnk
2.1.2 Meta 2
Meta 2 je AR headset, ktorý dokáže vytvoriť environmentálnu mapu fyzického sveta, v ktorej
bude možné zobraziť svoje 3D hologramy. Ďalej obsahuje sledovanie ruky a gestá na
navigáciu a na zobrazenie hologramov využíva odrazené projekcie pred polopriehľadným
zrkadlom.
Meta sa odtrhla od HoloLens v jednej hlavnej kategórii: Meta sa rozhodla pripútať Meta 2 k
počítaču. Podľa vedúceho vývojárskych vzťahov spoločnosti Meta to bola zámerná voľba
(pozri neďaleký bočný panel „Exploring the Meta 2“). Aj keď táto funkcia odstraňuje vašu
schopnosť voľne sa túlať po vašom prostredí, ponúka väčší výpočtový výkon a väčšie zorné
pole. Meta 2 má 90-stupňový FOV, takmer rovnako veľký ako headsety VR súčasnej
generácie a takmer trikrát väčší ako HoloLens. Toto väčšie zorné pole pomáha umiestniť
Meta 2 ako zariadenie, ktoré by jedného dňa mohlo nahradiť vašu tradičnú 2D obrazovku.

Obr. 3 Meta 2 AR headset (odkaz download link)
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Dodatočné zdroje:
Článok: Devindra Hardawar, Bližší pohľad na náhlavnú súpravu Meta 2 AR,
https://www.engadget.com/2017-03-12-meta-2-ar-headset.html
Video: Meta 2 AR | Praktické | SXSW 2017,
https://www.youtube.com/watch?v=5dOxmCPExkQ
Video: Meta 2 robí z rozšírenej reality realitu,
https://www.youtube.com/watch?v=TyXePLD54uU
2.1.3 Magický skok
Magic Leap už dlho zostáva v tieni sveta AR a neustále sa objavuje, aby vypustil pôsobivé
nové ukážkové video svojej technológie. Magic Leap One sa skladá z troch samostatných
komponentov:
•

Ľahké oblečenie: Ochranné okuliare zobrazené na hlave používateľa

•

Lightpack: vreckový počítač na napájanie vizuálov a prijímanie vstupov

•

Ovládanie: Ovládač so šiestimi stupňami voľnosti (6DoF), ktorý umožňuje vstup a
haptickú spätnú väzbu do a zo systému

Magic Leap One je samostatné zariadenie, ktoré sa dá voľne nosiť (napríklad Holo-Lens), ale
stále je potrebné ho pripútať k počítaču Lightpack (napríklad Meta 2). Malá veľkosť
Lightpacku však dáva jasne najavo, že Magic Leap One je určený pre samostatnejší a
mobilnejší zážitok ako Meta 2. Podobne ako HoloLens a Meta 2 má Magic Leap One
množstvo integrovaných senzorov na detekciu povrchy, roviny a ďalšie objekty, ktoré
umožňujú digitálne mapovanie vášho fyzického prostredia. To by malo umožniť robustnú
interakciu objektov s vašim prostredím (digitálne gule odrážajúce sa od vašich fyzických
stien, virtuálni roboti schovaní pod fyzickými stolmi atď.). Vstup je ponúkaný
prostredníctvom ovládacieho prvku, ale systém Magic Leap údajne podporuje aj množstvo
vstupných režimov, ako je hlas, gestá a sledovanie očí.

Obr. 4 Magic Leap 1 (obrázok stiahnutý z oficiálnej webovej stránky Magic Leap)

Dodatočné zdroje: Video: Magic Leap One je teraz k dispozícii,
https://www.youtube.com/watch?v=gsV9QruA6Go
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2.1.4 Mira Prism
Tvorcovia Mira Prism pristupujú k ponuke cenovo dostupného zážitku z AR odlišne. Mira
Prism, ktorá sa vyhýba tomu, aby do náhlavných súprav boli integrované palubné počítače
ostatných náhlavných súprav AR, použije na napájanie AR mobilné zariadenie. Všetko, čo
potrebujete, je kompatibilné mobilné zariadenie a náhlavná súprava Prism, a môžete vyraziť.

Obr. 5 Mira Prism (odkaz download link)

Dodatočné zdroje: Video: Mira Prism Pro: Vaša platforma pre kompatibilitu s používaním,
https://player.vimeo.com/video/364410995?h=74f6764007
2.2

VR zariadenia

2.2.1 Špičkové zariadenia
Súčasné špičkové náhlavné súpravy VR sú takmer všetky napájané z externého počítača. Nie
všetky špičkové zariadenia súčasnej generácie ponúkajú zážitok z miestnosti, ktorý umožňuje
používateľom pohybovať sa vo fyzickom priestore a odrážať ich vo svete VR. Nie všetky
špičkové náhlavné súpravy súčasnej generácie pracujú s dvojicou ovládačov pohybu. Všetky
tieto zariadenia majú široké zorné pole (FOV) a všeobecne displeje s veľmi vysokým
rozlíšením. Väčšina z týchto zariadení prvej generácie je pripojená pomocou kábla k počítaču,
ktorý ich napája.
High-end tvoria headsety ako HTC Vive, Oculus Rift and the newest Oculus Quest 2,
Windows Mixed Reality headsets a v menšej miere aj PlayStation VR. PlayStation VR je
trochu odľahlá, pretože neponúka rovnaký priestorový zážitok ako ostatné náhlavné súpravy.
Ponúka však prémiovejší zážitok z VR ako mnoho iných možností na strednej úrovni.
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Obr. 6 Courtesy of HTC Vive. HTC Vive, ovládače a senzory (odkaz download link)

Obr. 7 Oculus Go, Rift S and Quest (odkaz download link)

Obr. 8 Playstation VR (obrázok stiahnutý z webu Playstation)

2.2.2 Zariadenia strednej úrovne
Google Daydream a Samsung Gear VR sú hlavnými vážnymi konkurentmi strednej triedy pre
prvú generáciu headsetov. Na spustenie zážitku z VR je potrebné zariadenie Android so
slušnými špecifikáciami. Ich zorné pole je o niečo menšie ako u náhlavných súprav vyššej
triedy a majú pomalšiu obnovovaciu frekvenciu, takže sa obrázky na obrazovke obnovujú
menejkrát za sekundu.
Oba sú vybavené jedným pohybovým ovládačom, ktorý ponúka tri stupne voľnosti pohybu a
umožňuje voľne sledovať (ale nie úplne sledovať) pohyb ovládača v priestore. Ani jeden z
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nich neponúka žiadny zážitok z rozsahu miestnosti, ani nesleduje polohu používateľa mimo
otáčania a orientácie hlavy.
Tri stupne voľnosti (3DoF) vo vzťahu k ovládačom náhlavnej súpravy VR zvyčajne znamenajú,
že ovládač má iba rotačné sledovanie. Je to v podstate spárované s polohou náhlavnej
súpravy. Na rozdiel od náhlavných súprav vyšších tried, ako sú HTC Vive alebo Oculus Rift, ak
by ste mali ovládač položiť na podlahu a odísť od neho pri nosení týchto náhlavných súprav
3DoF, ovládač by si nezachoval svoju pozíciu v 3D priestore.

Obr. 9 Google Daydream (odkaz download link)

Obr. 10 Samsung Gear VR s ovládačom (odkaz download link)

2.2.3 Zariadenia nižšej triedy
Aktuálnu dolnú časť trhu s náhlavnými súpravami VR zaberá Google Cardboard a jeho
varianty. Rovnako ako náhlavné súpravy VR na strednej úrovni, aj prostredie Google
Cardboard je poháňané samostatným mobilným zariadením, napríklad smartfónom. Na
rozdiel od skúseností so strednými vrstvami však prostredie Google Cardboard môže bežať
na mnohých rôznych mobilných zariadeniach vrátane zariadení nižšej triedy.
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Prehliadač Google Cardboard môže vyrobiť ktorýkoľvek výrobca podľa špecifikácií
Cardboard, ktoré poskytuje Google. Táto flexibilita viedla k existencii množstva tvarových
faktorov. Jediné, čo majú tieto zariadenia spoločné, je to , že všetky sú napájané
prostredníctvom samostatného mobilného zariadenia, všetky majú podobné šošovky a
takmer všetky sa pri akejkoľvek interakcii vo virtuálnom svete spoliehajú na jediné tlačidlo na
slúchadle. Obmedzená interakcia, ktorú Google Cardboard ponúka, ju obmedzuje na niečo
viac ako „prehliadača VR“, ktorý ponúka používateľom oveľa pasívnejší zážitok zo spotreby
ako headsety strednej a vyššej triedy.

Obr. 11 Google Cardboard (odkaz download link)

3

Aplikácie AR a VR v priemysle a výrobe

V tejto kapitole sú predstavené aplikácie technológií AR a VR v priemysle a výrobe. Sú
rozdelené do nasledujúcich kategórií: Vzdelávanie a školenie, Dizajn a vývoj, Servis a údržba
a Podpora a spolupráca pri úlohách.
3.1

Vzdelávanie a odborná príprava

VET spočíva v vzájomnom pôsobení medzi teóriou a praxou, tj získavaní vedomostí a
budovaní skúseností experimentovaním (Mekacher, 2019). Kľúčom k úspechu v odbornej
príprave je poskytnúť študentovi príležitosť pracovať v novom skutočnom prostredí; je to
však často ťažké a nákladné dosiahnuť. AR a VR preto prinášajú veľkú výhodu v tom, že
umožňujú študentom opakovane vyskúšať rôzne aktivity bez ďalších výdavkov a potrebných
ďalších zdrojov. Vďaka tomu sa môžu ku kľúčovým výzvam vrátiť vlastným tempom (Sevgi,
2018). To hrá zásadnú úlohu pri zlepšovaní praktických vedomostí študentov a ich schopnosti
samostatne riešiť problémy. Potom môžu byť teoretické vedomosti študentov aplikované na
skutočné priemyselné problémy. Táto metodika sa môže použiť na experimenty, ktoré sa
dajú ťažko vykonať v tradičnom prostredí triedy, alebo na analýzu nedokončených a zložitých
procesov. (Mekacher, 2019)
Vďaka vloženiu digitálneho obsahu do skutočného prostredia je AR sľubným nástrojom na
vývoj novej metodiky výučby súvisiacej s pracovným priestorom (Henrysson, Ollila &
Billinghurst, 2007). Pozitívne účinky AR sa v tejto súvislosti preukázali v rôznych aspektoch,
napríklad na efektívnosti pokynov týkajúcich sa zvýšenej pozornosti, účasti a motivácie
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používateľov (Kamarainen et al., 2013). Ďalej možno experimentálny a prieskumný charakter
aktivít AR dobre kombinovať so situovanými a konštruktivistickými teóriami učenia
(Dunleavy, Dede & Mitchell, 2009). A nakoniec, najdôležitejšou výhodou AR je jeho
„jedinečná schopnosť vytvárať pohlcujúce hybridné výučbové prostredia, ktoré kombinujú
digitálne a fyzické objekty, a tým uľahčujú rozvoj zručností v oblasti spracovania, ako je
kritické myslenie, riešenie problémov a komunikácia prostredníctvom vzájomne závislých
cvičení spolupráce.“, podľa Dunleavy, Dede, and Mitchell (2009, p. 20).
Vzdelávanie o obsluhe a údržbe strojov (od motorových vozidiel až po celé priemyselné
podniky) je často prvoradé v procese odbornej prípravy priemyselno-technického odborného
vzdelávania (Fehling, Müller & Aehnelt, 2016). Tieto stroje sa nielen stávajú zložitejšími, ale
vzhľadom na zvyšujúcu sa automatizáciu nie je možné zaručiť úplnú dostupnosť ich všetkých
častí (priestorových aj obsahových) pre každý prípad. Prekonaním mediálnej medzery medzi
skutočným a digitálnym vzdelávacím obsahom AR nielen vizualizuje prvky strojov, ktoré sú
prakticky skryté, ale môže tiež prezentovať súvisiace procesy a vzťahy medzi príčinami a
následkami v systematickom kontexte. Pretože AR zahŕňa aj skutočné prostredie a iba
zobrazuje ďalšie vrstvy, používa sa skôr pri skutočných nastaveniach. Jeho typická aplikácia
môže zahŕňať rozpoznávanie a označovanie detailov, aby sa študent mohol učiť súčasne pri
pohľade na skutočné stroje. Okrem toho sa AR môže použiť na odhalenie prvkov skrytých
zvonku alebo na prezentáciu simulácií skutočných procesov, ako sú toky alebo prenosy tepla.
Na druhej strane, aplikácia VR vo vzdelávaní dáva príležitosť na vytvorenie zložitých
laboratórií a zariadení bez potreby míňať veľké množstvo peňazí alebo veľké oblasti. To je
obzvlášť užitočné pre priemyselno-technické odborné vzdelávanie, pretože vybavenie
potrebné na efektívne učenie je pomerne drahé. Študenti, ktorí používajú tieto rámce, môžu
buď pozorovať 3D časti alebo zostavy z rôznych pohľadov, alebo sa zúčastňovať
interaktívnych cvičení. To je prospešné v porovnaní s tradičným učením, pretože aplikácia VR
spája praktický prístup s teoretickými poznatkami (Kustandi et al., 2020). Študent môže ďalej
voľne experimentovať v rámci rámca bez rizika poškodenia nastavenia, ktoré zapája ich
tvorivosť a vlastnú iniciatívu. Výsledky tvrdia, že používanie VR môže podporiť motiváciu
študentov učiť sa a rozvíjať zručnosti, vďaka čomu je štúdium podstatne efektívnejšie a
efektívnejšie. VR môže tiež povzbudiť študentov, aby získali dobré vyučovacie postupy a
implementovali inovatívne modely výučby do technológií.
Webel et al. (2013)) analyzujú, ako sa dá AR využiť na odovzdanie zručností a vedomostí zo
skúseného pracovníka novému. Vyvinuli tréningovú platformu, kde účastník výcviku používa
tablet ako tréningovú pomôcku pri výučbe vykonávania údržby veľkých priemyselných
strojov. Stážista používa tabletu na natáčanie strojov a spolu s videomatikom sú poskytované
rôzne pomôcky. Týmito pomôckami môžu byť mediálne súbory, ako sú obrázky alebo filmy,
ktoré poskytnú účastníkovi ďalšie informácie, alebo superponované modely ukazujúce, ako
by sa mali vykonávať rôzne úlohy, napr. Otočenie páky v rôznych smeroch. Ak má stážista
otázky, môže kontaktovať diaľkového trénera s tabletom. Spolu s touto tabletou Weber a
kol. vyrobil náramok, ktorý môže používateľovi dávať haptické náznaky. Náramok má šesť
ovládačov vibrácií, ktoré môžu byť použité ako pomôcka pre stážistu. Pretože tieto akčné
členy je možné ovládať jednotlivo, je možné generovať rôzne vnemy, napr. „Otáčanie v
smere hodinových ručičiek“. Takto môže stážista dostávať rady pri vykonávaní čiastkových
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úloh, ako napríklad „otočiť tento prepínač proti smeru hodinových ručičiek“. Môže tiež
poskytnúť spätnú väzbu, ak účastník konania urobí chybu.
Centrum pre výskum a vývoj moderných technológií je poľská inštitúcia špecializujúca sa na
školenia pre automobilový sektor. Má rozmanitosť robotických článkov pripravených na
rôzne aplikácie a výkon - okrem iného zostavu so štyrmi pracovnými stanicami a dvoma
priemyselnými manipulátormi, jednu na dokovateľnom ručnom vozíku a druhú na
dokovateľnom mobilnom robotovi. Toto nastavenie umožňuje študentom precvičiť si
programovacie schopnosti v oblasti kombinácie mobilnej robotiky pre továrne s
jednoduchými procesmi montáže a paletizácie. Navyše, celé modelované nastavenie (pozri
obr. 12) bolo naprogramované v softvéri RobotStudio a následne implementované do VR pre
okuliare HTC VIVE. To umožňuje študentovi sledovať simulované možné aplikácie robotov;
preto sa dá prakticky použiť ako multimediálna výučba pre študentov. (Falkowski et al.,
2021)

Obr. 12 Vizualizácia zariadenia použitého v Centre pre výskum a vývoj moderných technológií

Tallinská technická univerzita pripravila kurz zahŕňajúci VR v programovaní robotov. Jeho
hlavným cieľom je poskytnúť študentom základnú teóriu robotiky a naučiť ich zručnosti
skutočného používania robota ABB YuMi. Kurz kombinuje teoretické znalosti s ich praktickou
aplikáciou. To sa realizuje v rámci úloh dostatočne komplikovaných na to, aby umožnilo
hlboké porozumenie tomu, ako manipulovať s robotom, a udržať ho pre študentov
atraktívnym. Jednou z takýchto úloh je teda naprogramovanie ABB YuMi na hranie xylofónu.
Pre väčšinu softvérových balíkov robotickej virtuálnej simulácie je možné previesť virtuálny
model na použiteľný model VR (pozri obr. 13 a obr. 14), ktorý je možné spustiť cez internet
alebo stiahnuť do počítača. V rámci aktuálneho školenia boli študenti požiadaní, aby
otestovali model VR robota YuMi pomocou okuliarov Oculus Rift VR, aby získali ešte hlbšie
porozumenie a virtuálny pocit a vnímanie fungovania celého systému. Kurz je ukončený
testovaním skutočného správania sa robota, aby bola splnená zadaná úloha, a overením
programu robota vyvinutého na fáze virtuálnej simulácie. Vyvinutý program sa nahrá do
robota YuMi, ktorý je k dispozícii na internete a funguje ako živý kanál YouTube. (Falkowski
et al., 2021)
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Obr. 13 Prístup k modelu V behom výcviku robotov na Tallinnskom technologickom stredisku Centrum
mechatroniky a autonómnych systémov

Obr. 14 Spustený model VR robota ABB YuMi

Záverečný modul kurzu je testovanie skutočného správania robota na splnenie danej úlohy a
overenie programu robota vyvinutého na fáze virtuálnej simulácie. Vyvinutý program sa
nahrá do robota YuMi dostupného cez internet a funguje ako živý kanál YouTube
(https://youtu.be/y-t93kfVyVQ. Celý kurz preto môže prebiehať ako e-kurz alebo čiastočne
ako e-kurz a čiastočne v laboratóriu, pretože je to potrebné pre súčasných účastníkov.
Okrem toho umožňuje získať praktické zručnosti bez toho, aby ste prešli teoretickou
úrovňou, v závislosti od potrieb účastníka. (Falkowski et al., 2021)
Projekt MILAN (http://milan-project.eu/), zameraný na výzvu Erasmus+ Horizontálna priorita
„Otvorené a inovatívne postupy v digitálnej ére“ na rok 2018, prebieha s cieľom vypracovať
vysokokvalitné, otvorené a inovatívne školiace materiály a nástroje v oblasti robotiky a
automatizácie, zahŕňajúce technológie VR a AR. Projekt zahŕňa online platformu vzdelávania
a školenia, ktorá integruje sériu e-learningových kurzov o robotike a multimediálnej knižnice.
Okrem tradičných multimediálnych objektov (ako sú fotografie, videá atď.) Obsahuje
knižnica aj 3D objekty a simulácie, ktoré môže študent zažiť v AR alebo VR. Podporovaná je
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široká škála zariadení, od počítačových staníc vybavených systémami AR / VR a náhlavnými
súpravami až po obľúbené mobilné zariadenia, napr. smartfóny. (Pilat et al., 2021)

3.2

Dizajn a vývoj

Dizajn a vývoj je oblasť, kde AR / VR môže mať veľký vplyv a viesť k veľkým úsporám
(Regenbrecht, Baratoff & Wilke, 2005). Pri navrhovaní a vývoji na rôzne priemyselné účely
môže byť vytvorenie modelov a testovanie rôznych dizajnových riešení skutočne nákladné,
vytvorenie týchto modelov môže tiež trvať veľa času (Gausemeier et al., 2011).
Testovanie ergonómie vozidla je jednou z oblastí, kde by mohlo byť využitie AR prospešné.
Spolu s Volkswagenom Gausemeier a kol. vyvinuli testovacie zariadenie založené na AR,
ktoré by sa dalo použiť na simuláciu nových modelov automobilov (Gausemeier et al., 2011).
Testovacia lavica pozostávala zo skutočného automobilu bez stropu a palubnej dosky. Počas
jazdy má vodič na hlave namontovaný displej (HMD) s integrovanými kamerami, ktorý
zvyšuje viditeľnosť vozidla a trate pomocou virtuálnych modelov. Týmto spôsobom je možné
vyhodnotiť nové koncepty návrhu bez zmeny hardvéru. Kombinácia skutočného sveta a
virtuálnych modelov poskytuje realistickejší scenár ako použitie iba virtuálnych modelov.
Laboratóriá virtuálneho inžinierstva spoločnosti Volkswagen používajú HoloLens spoločnosti
Microsoft na pomoc pri vytváraní ďalšej generácie automobilov. Prostredníctvom 3D PC so
zmiešanou realitou manipulujú so zmenšeným modelom auta, menia kolesá, farbia farby,
tvar tela a ďalšie pomocou jednoduchých gest alebo hlasových povelov (obr. 15). Táto
technológia už bola nasadená v šiestich laboratóriách prevádzkovaných spoločnosťou
Volkswagen Group IT a plánuje sa prejsť od jednoduchej kozmetickej práce k hlbšej
inžinierskej práci na vozidlách. Volkswagen už nejaký čas používa rozšírenú realitu a virtuálnu
realitu predovšetkým na získanie trojrozmerného pohľadu. Teraz transformujú túto
technológiu na nástroj technického rozvoja. Technológia umožňuje vykonávať zmeny
efektívnejšie a niekoľko tímov v rôznych krajinách môže bezproblémovo spolupracovať. Tímy
môžu priamo sledovať a porovnávať minimálne zmeny modelu a potom sa rozhodnúť. To
znamená, že môžu dosiahnuť svoj cieľ rýchlejšie. (Volkswagen, 2017; Surur, 2017)
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Obr. 15 Inžinieri z laboratória virtuálneho inžinierstva spoločnosti Volkswagen Group IT sa pozreli na
konštrukciu podvozku súčasného Golfu (odkaz download link)

Inžinieri v závode v Tennessee v USA začali s prípravou montáže ďalšej generácie elektrických
vozidiel Volkswagen, ktorá sa plánuje začať v roku 2022, a tiež so zvyšovaním výroby nového
modelu Atlas Cross Sport. Nový nástroj, ktorý zahŕňa náhlavné súpravy pre rozšírenú realitu,
pomohol tímu navrhnúť výrobné linky prostredníctvom modelovania interakcie zariadení v
reálnom prostredí a zisťovania potenciálnych problémov. (Price, 2020)

Obr. 16 Spoločnosť VW vybudovala svoj vlastný systém plánovania továrne AR, ktorý dáva inžinierom „väčší
priestor na manévrovanie a rýchle zlepšenie pri práci s citlivými údajmi“. Testovanie interakcie technikov
spoločnosti Volkswagen s virtuálnym strojom; sú schopní presúvať objekty a meniť ich polohu v reálnom
čase (odkaz download link)

V inom projekte týkajúcom sa automobilového priemyslu sa AR používa na porovnanie
skutočných automobilových dielov s ich zodpovedajúcimi konštrukčnými údajmi (Nolle &
Klinker, 2006). To sa robí tak, aby sa ubezpečil, že diely boli vyrobené s dostatočnou
presnosťou a zodpovedajú správnemu modelu auta. Virtuálne údaje CAD sa superponujú na
objekt ako transparentné modely, čo umožňuje ľahký spôsob, ako zistiť, či nedochádza k
nesúladu. V leteckom priemysle existuje niekoľko aplikácií alebo AR. Regenbrecht, Baratoff
and Wilke (2005) uvádzajú dva príklady toho, ako použili AR na zlepšenie procesu
navrhovania. Prvý príklad zahŕňa návrh kabíny lietadla. Aj keď je relatívne ľahké zobraziť
niektoré časti prostredia kabíny, napr. umiestnenie sedadla, v digitálnom modeli môže byť
zobrazovanie iných typov informácií oveľa ťažšie. Príkladom toho sú simulácie rôznych
fyzikálnych vlastností, ako sú teplota a tlak. Autori zostrojili prototyp, ktorý zobrazil 3D
vizualizáciu údajov o výpočtovej dynamike tekutín ako prekrytie do skutočného sveta. Dalo
by sa to použiť na zvýraznenie oblastí s vysokými hodnotami tlaku v kabínach lietadiel. V
druhom prípade Regenbrecht, Baratoff a Wilke opisujú, ako by mohol fungovať včasný vývoj
ovládania kokpitu. Nositeľmi HMD a umiestnením magnetických značiek na tabuľu môžu
návrhári testovať rôzne nastavenia. Každý značkovač zodpovedá inému rozchodu alebo
množine ovládacích prvkov a mnoho dizajnérov môže spolupracovať. Ďalším odvetvím, ktoré
používa AR, je námorný priemysel. Jedným z príkladov je nástroj na plánovanie rozloženia
potrubí vo veľkých lodiach (Olbrich et al., 2011). Často môžu existovať problémy s
nezrovnalosťami medzi konštrukčnými údajmi a skutočnou loďou a je možné, že bude
potrebné upraviť rozloženie potrubia. Dnes to riešia operátori pomocou drôtových modelov.
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Obsluha pomocou týchto špeciálnych drôtov kontroluje, či je rozloženie potrubia správne. Ak
nie, drôty sú ohnuté tak, aby sa zmestili. Potom sa zmerajú drôty a podľa údajov sa ohnú
skutočné rúrky. To môže byť časovo náročné a namiesto toho je možné použiť AR nástroj.
Pomocou nástroja je možné rúry prakticky vizualizovať pomocou tabletu. Ak rúrky nepasujú,
je možné ich upraviť pomocou nástroja. Upravené rozloženie sa uloží a je možné ho priamo
preniesť do výroby rúr.

Obr. 17 Na obrázku je aplikácia pre plánovanie virtuálnych potrubí spustená na počítači Tablet-PC. Užívateľ
môže interaktívne upravovať virtuálne segmenty potrubí dotykovou interakciou (Olbrich et al., 2011)

Fang, Ong & Nee (2012) opisujú, ako možno AR použiť na plánovanie trajektórií
priemyselných robotov. Konkrétne popisujú, ako by mohli optimalizovať dráhu pohybu
robota pomocou AR na vizualizáciu cesty pred skutočným pohybom skutočného robota.
3.3

Servis a údržba

AR môže technikom poskytovať technickú podporu pri údržbe a službách technickej pomoci,
pričom nie sú dostatočne skúsení na to, aby sa dokázali vyrovnať s rastúcou komplexnosťou
moderných produktov (Porcelli et al., 2013). Porcelli a kol. (2013) predstavujú hlavné
technické a organizačné výzvy, s ktorými sa treba stretnúť, aby bolo možné zaviesť AR aj do
procesu dodávania služieb údržby, prípadovou štúdiou v priemyselnom kontexte. Jedným z
hlavných problémov, s ktorými sa stretávame na pracovných staniciach ručnej montáže, je
ľudská chyba pri vykonávaní operácií. Dalle Mura, Dalle, Dini and Failli (2016) navrhujú
inovatívny systém založený na interakcii medzi snímačom sily a zariadením s rozšírenou
realitou (AR), ktorý slúži na to, aby pracovníkovi poskytol potrebné informácie o správnom
poradí montáže a upozornil ho na v prípade výskytu chýb. V BMW sa mechanickí a
elektronickí technici na virtuálnom vozidle učia, ako demontovať motor tak, aby vyhovoval
novému rozvodovému remeňu. Táto schopnosť má nielen veľký ekonomický potenciál: robí
komplexnú prácu oveľa bezpečnejšou.
Video: Rozšírená realita BMW: https://youtu.be/P9KPJlA5yds
Spoločnosť Porsche používa od roku 2018 na riešenie zložitých problémov so službami
rozšírenú realitu (AR), vďaka ktorej môžu technici miestneho zastúpenia komunikovať so
špecialistami vzdialenými tisíce kilometrov a počas práce pristupovať k technickým
informáciám bez použitia rúk. Odkedy pandémia koronavírusu začala v marci brániť
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terénnym technikom v predajniach, používanie diagnostických nástrojov AR sa strojnásobilo,
hovorí automobilka. Technici predajne teraz používajú okuliare AR na hľadanie pomoci od
odborníkov približne raz denne v rámci jedného predajcu. (White, 2020) Thyssenkrupp,
nemecká železiarska a oceliarska spoločnosť, ktorá sa zaoberá výrobou ocele a výrobou a
servisom výrobkov na báze ocele (výťahy, technológie, strojárske výrobky, automobilový
priemysel), digitalizovala proces údržby svojej divízie výťahov, ktorá poskytuje spoločnosti
takmer 60% z jeho celkovej EBITDA. Za týmto účelom poskytla okuliare s rozšírenou realitou
HoloLens viac ako 24 000 operátorom údržby, aby mohli vidieť a identifikovať problémy s
údržbou a mať hands-free prístup k informáciám o odbornej podpore. Tiež majú prístup v
reálnom čase ku všetkým informáciám spoločnosti o prediktívnej údržbe výťahov. To
umožňuje technikom analyzovať potreby údržby každého výťahu v reálnom čase. Okuliare
slúžia aj na školenie technikov. Použitie týchto technológií umožnilo spoločnosti
ThyssenKrupp skrátiť dobu zastavenia jej výťahov o 50%, znížiť počet žiadostí o údržbu na
jednu štvrtinu, predĺžiť životnosť jej výťahov a zvýšiť bezpečnosť operátorov. Torres and
Pastor).
Video:
Thyssenkrupp
AG
zmiešaná
https://www.youtube.com/watch?v=5CRlJaA9X00

3.4

realita

s

HoloLens,

Podpora úloh a spolupráca

Jedným z prvých príkladov podpory úloh bolo použitie HMD pri výrobe lietadla Boeing
Caudell a Mizell (Caudell & Mizell, 1992) . Pracovník nosí HMD a pri umiestňovaní drôtov
dostane vizuálnu pomoc. Boli to Caudell a Mizell, ktorí v roku 1990 vytvorili termín „
Augmented Rea lity“ .
Regenbrecht, Baratoff and Wilke (2005) popisujú, ako možno AR použiť na pomoc
priemyselnému pracovníkovi v rôznych úlohách, ako je umiestnenie poistiek a vyberanie
predmetov. V jednom z ich príkladov pracovník, ktorý vyrába kokpit nákladného vozidla,
umiestňuje na dosku rôzne typy poistiek (rôznych farieb ). Existuje veľa rôznych modelov
nákladných vozidiel, takže dosky vyzerajú veľmi odlišne. Použité schémy sú čiernobiele
výtlačky s rôznymi číslami, ktoré označujú rôzne typy poistiek. Pracovníkom pri plnení ich
úloh pomáha natáčanie dosky a pridanie prekrytia, ktoré ukazuje, kde by mali byť
umiestnené rôzne typy poistiek.
AR by sa dalo uplatniť aj v sektore nehnuteľností a budov. Woodward et al. (2010) naznačujú,
že AR možno použiť na interaktívne prezentácie na stavenisku, napr. Na ukážku klientom,
ako by budova mohla vyzerať po renovácii.
Stutzman et al. (2009)popisujú ďalší spôsob, ako by AR mohla zlepšiť spoluprácu. Navrhujú,
že ak by boli pracovníci vybavení ručným počítačom s kamerou a rôznymi senzormi,
„účinnosť zariadenia sa dá zlepšiť poskytnutím bohatšej metódy komunikácie“. Vedúci v
riadiacej miestnosti by mohli ľahšie usmerňovať činnosti pracovníkov a získať lepší prehľad o
pracovnom stave.
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Ďalším relatívne skorým príkladom toho, ako by sa AR dalo využiť kolaboratívnym spôsobom,
je AR konferenčný systém prezentovaný Kato & Billinghurst (1999). Vďaka svojmu systému
získavajú používatelia prístup k virtuálnej zdieľanej tabuli, kde môžu spolupracovať s 2D aj 3D
údajmi.
Matsas & Vosniakos (2017) predstavujú výcvikový systém založený na VR, pokiaľ ide o
serióznu hru, ktorá simuluje v reálnom čase spoluprácu medzi priemyselnými robotickými
manipulátormi a ľuďmi pri vykonávaní jednoduchých výrobných úloh. Prezentovaný scenár
sa týka spolupráce v oblasti kladenia pások pre výrobu leteckých kompozitných dielov.
Michalos et al. (2016)predstavujú nástroj rozšírenej reality (AR) na podporu operátorov, kde
ľudia a roboti spolupracujú na zdieľanom priemyselnom pracovisku. Systém poskytuje
vizualizáciu AR procesu montáže, video a textové pokyny a aktualizácie stavu výroby. Tento
nástroj tiež zvyšuje bezpečnosť operátora a je v súlade s prostredím hybridnej montáže
vďaka ponorným schopnostiam technológie AR. Hardvérové nastavenie sa skladá z AR
vybavenia a značiek, ručných zariadení pre vstup používateľa a sieťovej infraštruktúry na
prepojenie robota s databázou úložiska.

OTÁZKY
1. Ktorá definícia najlepšie vyhovuje rozšírenej realite?
a) Technológia, ktorá mení fyzické objekty na digitálne objekty
b) Technológia, ktorá prekrýva digitálne informácie nad skutočnými položkami *
c) Technológia, ktorá úplne ponorí používateľov do nového digitálneho prostredia
d) Technológia, ktorá umožňuje dosiahnuť porozumenie obrázkov na ľudskej úrovni
2.

Ktorá definícia sa najviac hodí k „virtuálnej realite“?

a) Technológia, ktorá mení fyzické objekty na digitálne objekty
b) Technológia, ktorá prekrýva digitálne informácie nad skutočnými položkami
c) Technológia, ktorá úplne ponorí používateľov do nového digitálneho prostredia *
d) Technológia, ktorá umožňuje dosiahnuť porozumenie obrázkov na ľudskej úrovni
3.

Rozdiel medzi VR a AR
a) VR zvyšuje vašu víziu | AR ju nahrádza
b) VR je skutočný svet | AR je virtuálne prostredie
c) VR nahrádza vašu víziu | AR k tomu pridáva

4.

Čo znamená v pohlcujúcej technológii MR?
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a) Zmiešaná realita *
b) Meraná realita
c) Viac reality
d) Zrkadlová realita
5.

Aké sú typy zariadení VR:

a) High-end, mid-tier, low-end *
b) High-end a low-end
c) Vysoké rozlíšenie a nízke rozlíšenie
6.

Ktoré z nasledujúcich zariadení sa používa v AR?

a) HTC Vive
b) Oculus Rift
c) Microsoft HoloLens
d) Google Cardboard a varianty
e) Windows Mixed Reality
f) Meta 2
g) PlayStation VR
h) Magic Leap
i) Google Daydream
j) Samsung Gear VR
k) Mira Prism
7.

Ktoré z nasledujúcich zariadení sa používa pre VR?

a) HTC Vive
b) Oculus Rift
c) Microsoft HoloLens
d) Google Cardboard a varianty
e) Windows Mixed Reality
f) Meta 2
g) PlayStation VR
h) Magic Leap
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i) Google Daydream
j) Samsung Gear VR
k) Mira Prism
8.

Technológie AR / VR sa používajú v priemysle / pokrokovej výrobe pre

a) Odborné vzdelávanie a príprava
b) Dizajn a vývoj
c) Podpora úloh a spolupráca
d) Servis a údržba
e) Žiadny z nich
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ÚVOD DO LEKCIE
S bezpečnosťou spotrebiteľov v súvislosti s používaním výrobkov a bezpečnosťou pracovísk
sa v Európskej únii zaobchádza s najväčšou pozornosťou. Relevantné ciele súvisiace so
zaistením bezpečnosti občanov si našli dôležité miesto v zakladajúcich zmluvách a potom sú
podrobne uvedené v právnych aktoch EÚ, ako sú nariadenia a smernice. Bezpečnostné
právne predpisy sa vzťahujú tak na výrobcov výrobkov, ktorí sú zo zákona povinní poskytovať
bezpečné výrobky, ako aj na zamestnávateľov, ktorí sú zo zákona povinní zaisťovať bezpečné
pracoviská. Predpisy Európskej únie, ktoré sa vzťahujú na výrobky, sa vzťahujú na veľké
skupiny výrobkov, ako sú stroje, hračky, lekárske prístroje. Európske harmonizované normy
zohrávajú dôležitú úlohu v európskom systéme zaistenia bezpečnosti výrobkov. Priemyselné
roboty, automatizované a robotické výrobné bunky a linky sa spracúvajú vo fáze ich návrhu,
výroba a predaj ako výrobky a vzťahujú sa na ňu príslušné nariadenia a smernice o strojových
zariadeniach. Po inštalácii a uvedení týchto zariadení do prevádzky u zamestnávateľa sa s
nimi zaobchádza ako s pracoviskami a vzťahujú sa na ne príslušné požiadavky obsiahnuté v
smerniciach o ochrane zdravia a bezpečnosti. V prípade bezpečnosti robotov, ako aj
automatizovaných a robotických buniek a výrobných liniek sa zaoberáme právnymi
požiadavkami a technickými požiadavkami. Táto lekcia predstavuje tieto témy. Ich znalosti sú
potrebné tak pre konštruktéra, dodávateľa, dovozcu priemyselných robotov a výrobných
liniek, ako aj pre zamestnávateľa, ktorý bude tieto roboty a výrobné linky používať a kde sú
tieto zariadenia pracoviskami. Táto lekcia sa zameriava na zabezpečenie pracovného
priestoru robota pomocou ochranných zariadení a systémov.
Táto lekcia je zameraná na problematiku BOZP v oblasti strojov, najmä priemyselných
robotov a robotizovaných článkov a liniek.

CIELE VÝUČBY
Materiál tejto lekcie MILAN by mali byť známi študentmi a mal by ich používať ako
konštruktér, dodávateľ, dovozca priemyselných robotov a robotizovaných výrobných liniek,
tak aj zamestnávateľ, ktorý bude tieto roboty a výrobné linky používať a kde sú tieto
zariadenia pracoviskami. Táto lekcia sa zameriava na európske právne a štandardné otázky
týkajúce sa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP) v robotických výrobných
zariadeniach.
Obsah lekcie obsahuje:
• hlavný materiál (vysvetlenie predmetu),
• príklady,
• cviky.
Cieľom hodiny je poskytnúť účastníkom (študentom a žiakom) obsah hodiny zreteľne a
stručne. Predpokladá sa, že po zvládnutí učebnej látky účastník pochopí význam a dôležitosť
činností vykonávaných vo výrobnej spoločnosti pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci
(BOZP) vrátane fungovania systémov riadenia BOZP.
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Bude rozumieť cieľom a úlohám preventívnych akcií služieb BOZP a porozumieť
povinnostiam zamestnávateľa a zamestnanca pri organizovaní bezpečného pracoviska. Bude
schopný identifikovať hrozby na pracovisku a nastaviť pre ne príslušné úrovne rizika.
Pochopenie zmyslu a účelnosti opatrení prijatých v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri
práci jednotlivými zamestnancami by sa malo prejaviť v lepšej, efektívnejšej a bezpečnejšej
organizácii práce celého podniku. Na lepšie upevnenie vedomostí obsahuje lekcia kontrolné
otázky. Na konci je zoznam literatúry, pomocou ktorého si môžete prehĺbiť vedomosti o
diskutovanej problematike.

OBSAH LEKCIE
1

VŠEOBECNÉ OTÁZKY

Predpisy a pravidlá v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia vo väčšine krajín sveta sa
považujú za veľmi dôležité pre život a zdravie spoločnosti. Preto sú pevne zakomponované
do právnych systémov jednotlivých krajín. Predpisy o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci
(OHS) sa preto nepovažujú za voľné odporúčania, technické rady alebo takzvané správne
inžinierske postupy, ale za povinnosti, ktorých uplatňovanie vyžaduje zákon.
Táto lekcia sa zameriava na všeobecné zdravotné a bezpečnostné predpisy pre robotické
inštalácie. V predvolenom nastavení sa jedná o pravidlá platné v Európskej únii.
Takéto objasnenie je potrebné, pretože podobné predpisy o ochrane zdravia a bezpečnosti v
iných krajinách sveta sa navzájom líšia a môžu sa výrazne líšiť od predpisov platných v
krajinách EÚ.
Existuje vôľa harmonizovať právne predpisy v EÚ. Harmonizácia práva spočíva v založení
práva v jednotlivých členských štátoch na spoločných princípoch. Harmonizácia nemusí
nevyhnutne znamenať jednotnosť práva.
Ustanovenia právnych predpisov EÚ sú obsiahnuté v smerniciach a iných právnych aktoch.
Sú vytvorené Komisiou a Radou EÚ a potom sú prenesené do zákonov jednotlivých členských
krajín na základe nariadení príslušných ministrov a zákonov.
Podľa právnych predpisov EÚ sú priemyselné roboty a robotické zásuvky a inštalácie
zahrnuté vo veľkej skupine výrobkov, ktoré sa všeobecne nazývajú stroje. Z tohto dôvodu sa
všetky úvahy uvedené v nasledujúcej lekcii o strojoch vzťahujú aj na priemyselné roboty a
robotické inštalácie.
Ustanovenia právnych predpisov EÚ, ktoré sa týkajú technickej bezpečnosti, boli vytvorené
tak, aby boli čo najtransparentnejšie a vzťahovali sa na veľké skupiny výrobkov. Tieto
ustanovenia sa zameriavajú viac na rôzne typy nebezpečenstiev pre stroje, a nie na tie, ktoré
ovplyvňujú iba úzke skupiny výrobkov.
Vytvorené právo v EÚ je založené na takzvaných primárnych zdrojoch práva, ktorými sú
ustanovenia uvedené v zmluvách.
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Na základe článku zmluvy vypracúvajú Komisia a Rada smernice o novom prístupe, ktoré sa
týkajú ochrany jednotného európskeho trhu pred výrobkami neznámeho pôvodu a pred
výrobkami, ktoré môžu predstavovať hrozbu pre život a zdravie spotrebiteľov,
Smernice, takzvané sociálne politiky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pracovníkov
pri práci, vypracúva Komisia a Rada EÚ na základe mandátov udelených v zmluvách o článku.
Vidíme teda, že z hľadiska ustanovení zmluvy týkajúcich sa technického zariadenia (napr.
Stroja vrátane robota a robotickej inštalácie) sa dá pozerať súčasne z dvoch strán. (Obr. 1):

Obrázok 1 Zákony EÚ o bezpečnosti výrobkov a bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci (OHS)

Ako ona :
- výrobok, ktorý sa má predávať na jednotnom európskom trhu a ktorý je bezpečný pre
spotrebiteľa. Ide o ochranu trhu a práv spotrebiteľov EÚ na bezpečné výrobky. Toto právo je
zakotvené v čl. 25.26, 27, 114, 115 Lisabonskej zmluvy /
alebo
- pracovisko bezpečné pre zdravie používateľa (operátora). Reč je o predpisoch o ochrane
zdravia a bezpečnosti. Právo na zabezpečenie pracovných miest je zakotvené v článku 118a
Rímskej zmluvy a článku 127 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva (obr. 1):
Táto lekcia sa zameriava iba na otázky bezpečnosti a ochrany zdravia, a teda na tie problémy,
na ktoré sa vzťahuje pravá strana obrázku 1.
Problémy týkajúce sa ľavej strany obrázka 1 sú predmetom lekcie 4.1.2.
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2

STROJ AKO VÝROBOK A STROJ AKO SÚČASŤ ZARIADENIA NA PRACOVISKU

Právne systémy členských štátov Európskej únie sú harmonizované s právnymi predpismi EÚ,
preto existuje veľká podobnosť predpisov o ochrane zdravia a bezpečnosti v jednotlivých
členských krajinách. Harmonizácia práva, tj snaha o založenie zákona na podobných
princípoch, nevyhnutne neznamená proces harmonizácie práva. EÚ neukladá členským
štátom jednotné zákony týkajúce sa zdravotných a bezpečnostných predpisov. Právne
predpisy EÚ uvedené v smerniciach o sociálnych sieťach definujú iba takzvanú úroveň
minimálnych požiadaviek (obr. 2). Nariadenia o ochrane zdravia a bezpečnosti v jednotlivých
členských krajinách sa môžu líšiť v úrovni prijatých minimálnych požiadaviek. Minimálne
požiadavky v jednotlivých krajinách však musia byť minimálne na úrovni minimálnych
požiadaviek stanovených v smerniciach o sociálnom zabezpečení, okrem iného v smernici
2009/104 / ES nazývanej smernica o nástrojoch.
Na ľavej strane obrázka je úroveň bezpečnosti nového stroja, ktorý opúšťa továreň a je
určený na predaj, označený červenou farbou. Problémy týkajúce sa ľavej strany výkresu sú
predmetom lekcie 4.2.1.
Táto lekcia sa zameriava iba na otázky bezpečnosti a ochrany zdravia, ktoré sú kryté právami
na obrázku
Vidíme, že bezpečnostné požiadavky na stroje, ktoré sú pracoviskami, sú nižšie ako na nové
stroje.
Minimálne bezpečnostné požiadavky na pracoviská sú nižšie ako základné požiadavky, ktoré
musia spĺňať nové stroje určené na predaj a použitie na európskom jednotnom trhu.
V dôsledku opotrebovania stroja môže úroveň bezpečnosti stroja, ktorý je pracoviskom,
kolísať, klesať, nikdy by však nemala byť nižšia ako úroveň akceptovaných minimálnych
požiadaviek. Úlohou služieb BOZP vo výrobnom závode by mala byť pravidelná plánovaná
kontrola strojov (pracovísk) za účelom kontroly ich bezpečnostnej úrovne. Na základe
výsledkov tejto kontroly by sa mali prijať príslušné nápravné a preventívne opatrenia, ako
napríklad: výmena alebo oprava stroja, výmena alebo uplatnenie nových technických
ochranných opatrení.
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Obrázok 2 Úroveň základných požiadaviek a úroveň minimálnych požiadaviek - porovnanie

V dôsledku opotrebovania stroja môže úroveň bezpečnosti stroja, ktorý je pracoviskom,
kolísať, klesať, nikdy by však nemala byť nižšia ako úroveň akceptovaných minimálnych
požiadaviek. Úlohou služieb BOZP vo výrobnom závode by mala byť pravidelná plánovaná
kontrola strojov (pracovísk) za účelom kontroly ich bezpečnostnej úrovne. Na základe
výsledkov tejto kontroly by sa mali prijať príslušné nápravné a preventívne opatrenia, ako
napríklad: výmena alebo oprava stroja, výmena alebo uplatnenie nových technických
ochranných opatrení.
Základom fungovania systému riadenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vo výrobnom
závode [1] by mali byť plánované preventívne opatrenia.

3
3.1

POSÚDENIE RIZIKA ROBOTICKÝCH PRACOVÍSK
Nebezpečenstvo a riziko

Pojmy „nebezpečenstvo“ a „riziko“ sú základné pojmy používané v technikách posudzovania
bezpečnosti strojov. Tieto pojmy sú nejednoznačné a je veľmi ťažké ich definovať. Môžu sa
interpretovať rôzne v rôznych oblastiach činnosti, a preto je nemožné uviesť jednu
univerzálnu definíciu týchto pojmov. V hovorovom jazyku a dokonca aj v špecializovaných
slovníkoch sa tieto výrazy často používajú ako synonymá alebo sa navzájom identifikujú.
V otázkach týkajúcich sa posudzovania technickej bezpečnosti strojov a zariadení vrátane
hodnotenia bezpečnosti pracovísk majú pojmy „ohrozenie“ a „riziko“ striktne definovaný
význam.
Dobrým zdrojom vysvetlenia použitých výrazov je norma [6].
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Ďalej uvádzame niektoré z výrazov uvedených vo vyššie uvedenej norme:
Zranenie - fyzické zranenie alebo zhoršenie zdravia
Nebezpečenstvo - je potenciálnym zdrojom škody.
Tento pojem môže byť špecifikovaný, napr. Mechanický, elektrický, chemický, tepelný,
rádiologický, nebezpečenstvo požiaru, výbuchu atď.
Nebezpečenstvo môže byť trvalé, napr. Nebezpečenstvo rotujúcej časti pracovného stroja,
alebo neočakávane, napr. Riziko zasiahnutia zlomeným prvkom stroja, ktorý bude zo stroja
odhodený odstredivou silou. Nebezpečenstvom môže byť klzká podlaha, izolovaný vodič pod
napätím, ostrá hrana zábradlia atď. Nebezpečenstvo môže viesť k nebezpečnej udalosti.
Nebezpečná udalosť - je udalosť, ktorá môže spôsobiť škodu.
Pohotovostna situacia - je situácia, v ktorej je človek vystavený najmenej jednej hrozbe.
Riziko - kombinácia pravdepodobnosti vzniku škody a závažnosti tejto škody (obr. 3):

Obrázok 3 Riziko ako kombinácia závažnosti škody a pravdepodobnosti vzniku škody

Odhad pravdepodobnosti by mal brať do úvahy:
• či je vystavená jedna osoba alebo veľa ľudí,
• aká je pravdepodobnosť vzniku nebezpečnej udalosti,
• či je možné vyhnúť sa škode alebo ju obmedziť.
Správne pochopenie pojmov „nebezpečenstvo“ a „riziko“ má zásadný význam pri hodnotení
bezpečnosti stroja.
Riziko je vždy spojené s nebezpečenstvom. Ak existuje aspoň jedno nebezpečenstvo,
neexistuje žiadne riziko.
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Príklad: klzká podlaha je nebezpečenstvo, ktoré môže viesť k nebezpečnému pádu, ktorý
môže mať za následok napríklad všeobecné podliatiny a zlomeninu ruky.
3.2

Analýza rizík

Analýza rizika (obr. 4) je proces, ktorý nám poskytuje informácie o úrovni rizika daného
stroja alebo pracoviska.
Analýza rizika zahŕňa:
a) definovanie obmedzení strojov vrátane robotického pracoviska,
b) identifikácia všetkých možných hrozieb,
c) odhad rizika.
Analýza rizika sa môže vzťahovať na ktorúkoľvek fázu implementácie projektu nového stroja
alebo sa môže vykonávať pravidelne s cieľom preskúmať úroveň bezpečnosti na pracovisku
ako súčasť systému riadenia BOZP ako nápravné alebo preventívne opatrenia.

Obrázok 4 Proces hodnotenia rizika

3.2.1 Definovanie obmedzení stroja a identifikácia nebezpečenstiev
Pred identifikáciou nebezpečenstiev je potrebné presne určiť, kadiaľ vedie hranica stroja, čo
obsahuje stroj (pracovná stanica), ktorý bude predmetom identifikácie nebezpečenstva, a čo
k stroju nepatrí. Poskytnutie takýchto hraníc niekedy nie je zrejmé, pretože v mnohých
prípadoch sa zaoberáme komplexnými technologickými linkami pozostávajúcimi z mnohých
strojov, podávačov a vyrovnávacích pamätí a ďalších zariadení.
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Proces identifikácie nebezpečenstva, ktorý sa niekedy označuje ako „mapovanie
nebezpečenstiev“, by sa mal vykonávať čo najopatrnejšie, aby sa nezmeškalo žiadne
nebezpečenstvo, ktorého riziko by mohlo mať vplyv na následné hodnotenie bezpečnosti
stroja.
Nasledujúce normy pomáhajú identifikovať nebezpečenstvá:
• EN ISO 12100: 2012. Bezpečnosť strojov. Všeobecné princípy návrhu. Posúdenie a
zníženie rizika. Táto norma obsahuje veľa cenných rád, ako vykonať proces
identifikácie nebezpečenstva.
• Príloha B k tejto norme Príklady nebezpečenstiev, nebezpečných situácií a
nebezpečných udalostí sú obsiahnuté vo viacstranovej tabuľke, v ktorej bol
zhromaždený zoznam rôznych druhov nebezpečenstiev, ktoré sa môžu vyskytnúť v
rôznych fázach životnosti stroja.
• EN ISO 10218-1: 2011 Roboty a vybavenie pre robotiku - Bezpečnostné požiadavky na
priemyselné roboty - Časť 1: Roboty.
• V prílohe A s názvom „Zoznam významných nebezpečenstiev“ vyššie uvedených
noriem je uvedená tabuľka, v ktorej boli prevzaté a podrobne opísané rôzne riziká
vyskytujúce sa v priemyselných robotoch.
• EN ISO 10218-2: 2011 .. Roboty a zariadenia pre robotiku - Bezpečnostné požiadavky
na priemyselné roboty - Časť 2: Robotický systém a integrácia. V prílohe A: „Zoznam
významných nebezpečenstiev“ je tabuľka, v ktorej boli prevzaté a podrobne opísané
rôzne druhy nebezpečenstiev vyskytujúcich sa v robotických hniezdach a výrobných
linkách.
Proces identifikácie nebezpečenstva pre stroj alebo pracovisko by mal byť náležite
zdokumentovaný. Pokyny, ako by mala vyzerať dokumentácia z procesu identifikácie
nebezpečenstva, sú uvedené v EN ISO 12100: 2012
Na pracoviskách by proces identifikácie a odhadu rizika mal pravidelne vykonávať skúsený
odborník v rámci systému riadenia kvality OHS.
Dokumentácia identifikácie nebezpečenstva je základom pre ďalší krok v hodnotení
bezpečnosti stroja (pracoviska), ktorým je proces posudzovania rizika.
3.2.2 Odhad rizika
Odhad rizika je možné vykonať pomocou rôznych metód.
Môžeme zvoliť kvalitatívne alebo kvantitatívne metódy.
Kvalitatívne metódy sú jednoduchšie a používajú sa oveľa častejšie. Najbežnejšie používanou
metódou je graf [9] Obr. 5:
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Obrázok 5 Graf odhadu rizika [9]

Pri tejto metóde sa berú do úvahy štyri parametre:
S - následky udalosti:
S1 - ľahké zranenie alebo nepríjemné pocity,
S2 - ťažké zranenia jedného alebo viacerých ľudí,
S3 - smrť jednej osoby,
S4 - smrť mnohých ľudí.
A - frekvencia vystavenia riziku spojenému s nebezpečenstvom:
A1 - zriedkavé až časté,
A2 - časté až trvalé.
B - možnosť ochrany pred hrozbami:
B1 - možné za určitých podmienok,
B2 - takmer nemožné.
W - pravdepodobnosť nepriaznivej udalosti:
W1 - veľmi malý,
W2 - malý,
W3 - pomerne veľká.
Úroveň rizika:
--- minimálne riziko,
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1–2 nízke riziko,
3-5 stredné riziko,
6-7 vysoké riziko.
Príklad (obr. 6):
Zistené nebezpečenstvo bolo popísané parametrami: S3, A1, W1. Graf ukazuje, že
odhadovaná úroveň rizika tohto nebezpečenstva je malá (2).
Odhadovaná úroveň rizika bola odhadnutá na malú, aj keď účinky udalosti sú tragické (S3).
Frekvencia vystavenia riziku spojenému s týmto nebezpečenstvom je však zriedkavá (A1) a
pravdepodobnosť nežiaducej udalosti spojenej s týmto nebezpečenstvom je veľmi nízka
(W1).

Obrázok 6 Stanovenie úrovne rizika pre identifikované nebezpečenstvo na základe grafu rizika

V kvalitatívnych metódach vrátane grafickej metódy je úroveň rizika vždy uvedená v
konvenčnej škále. Napríklad na trojbodovej škále: 1 - nízke riziko, 2 - stredné riziko, 3 vysoké riziko alebo napr. Na päťbodovej stupnici: 1 - nízke riziko, 2 - nízke riziko, 3 - stredné
riziko, 4 - vysoké riziko, 5- veľmi vysoké riziko. Môžu sa použiť aj iné stupnice.
Použitie kvalitatívnych metód je iba zdanlivo jednoduché. Tieto metódy, ak majú poskytnúť
spoľahlivé a objektívne výsledky, si vyžadujú skúsenosti odhadcov, aby nepodľahli pokušeniu
podceňovať alebo zvyšovať úroveň rizika. Preto sa odporúča, aby odhad úrovne rizika v
kvalitatívnych metódach nerobili jednotlivci, ale tímy zložené zo skúsených odborníkov.
Metódy kvantitatívneho odhadu rizika sú presnejšie, pretože sú založené na teórii
pravdepodobnosti. Nie sú však také populárne ako kvalitatívne metódy. Kvantitatívne
metódy sa považujú za ťažšie ako kvalitatívne metódy. V mnohých prípadoch sa tieto metódy
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nedajú vôbec použiť z dôvodu nedostupnosti potrebných štatistických údajov o prevádzke
daného typu stroja alebo pracoviska. To zabráni výpočtom.
3.2.3 Hodnotenie rizika, prijateľné riziko
Riziko vždy existuje a sprevádza nás v živote, v práci, na každom kroku od narodenia.
Fungujeme vo veľkej miere tým, že sa spoliehame na intuíciu. Neustále vyhodnocujeme
(hodnotíme) riziko. Intuitívne prijímame malé riziká a príliš nad nimi nerozmýšľame.
Neakceptujeme však riziká, ktoré považujeme za veľké a veľmi veľké. Tieto riziká nás nútia
hlbšie premýšľať, robiť rozhodnutia a kroky na ich zníženie alebo ak je možné eliminovať
hrozby, ktoré ich spôsobujú.
Pri hodnotení rizika stroja alebo pracovnej stanice je hodnotenie rizika (obr. 4) fázou
hodnotenia rizika, v ktorej rozhodujeme, či:
a / existujúcu mieru rizika môžeme považovať za prijateľnú a situácia si nevyžaduje ďalšie
kroky alebo či
b / súčasnú úroveň rizika považujeme za príliš vysokú, neprijateľnú a z toho vyvodzujeme, že
je potrebné prijať opatrenia na zníženie tohto rizika.
3.2.4 Prijateľné riziko
Prijateľné riziko je riziko, ktoré vám umožní vykonávať vašu prácu bezpečne. Často sa pridáva
dodatok „za prijateľné náklady“. Jedná sa o to, že pri znižovaní rizika nám vznikajú náklady
(pozri 2.2.5). Aplikácia technických opatrení, ktoré musíme použiť na zníženie úrovne rizika,
stojí.
Čo znamená prijateľné riziko?
V britskej literatúre o znižovaní úrovne rizika na pracovisku sa predpokladá, že riziko
prijateľné pre operátora na pracovisku je také riziko, ktoré je porovnateľné s rizikom, ktoré
tento operátor pociťuje za bežných domácich podmienok.
3.2.5 Zníženie rizika, zvyškové riziko
Riziko na pracovisku môžeme znížiť:
a) použitie riešení konštrukcií strojov, robotickej výrobnej stanice, vďaka ktorej sú tieto
riešenia samy osebe bezpečné,
b) použitie technických ochranných opatrení v podobe: štítov, senzorov, záclon,
dotykových podložiek, ventilačných systémov vrátane bezkontaktných ochranných
opatrení ako sú svetelné clony, laserové skenery, fotoaparáty atď.
c) používanie informačných prostriedkov, ako sú: výstražné tabule, značky, svetelná a
zvuková signalizácia, pokyny, školenie a osobné ochranné prostriedky.
Vyššie uvedené činnosti sa často nazývajú Trojica technickej bezpečnosti alebo Princíp
komplexnej bezpečnosti.
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Vyššie uvedené akcie by sa mali vždy použiť v poradí uvedenom vyššie.
Najprv sa teda pokúsime uplatniť akciu A.
Ak napriek použitiu štrukturálnych riešení stále existuje zvyškové riziko na úrovni, ktorú
nemôžeme akceptovať, použijeme akciu B, ktorú doplníme akciou C.
Akcie C môžu iba dopĺňať akcie B, čo zase môže dopĺňať akcie A.
Ostatné akcie sú nesprávne. Preto napríklad ochranné masky používané zamestnávateľom
ako osobné ochranné pracovné prostriedky pre pracovníkov v robotickej lakovni nemôžu
nahradiť absenciu plne funkčného výfukového systému v tejto lakovni. Je zodpovednosťou
zamestnávateľa prijať všetky dostupné opatrenia vrátane technických opatrení na zníženie
rizika (vrátane opatrenia B).
Dostatočné opatrenia na zníženie rizika sa považujú za činnosti, pri ktorých zvyškové riziko
nepresahuje prijateľnú úroveň rizika.
3.2.6 Náklady a prínosy vyplývajúce zo zníženia rizika
Zníženie rizika na pracovisku je spojené s nákladmi. Na oplátku získame bezpečnejšie
pracovisko, kde je práca menej únavná, zamestnanec je menej ohrozený úrazmi, je menej
vystavený rôznym nebezpečenstvám a chorobám z povolania atď. Miera rizika na pracovisku
by nemala byť vyššia ako úroveň rizika akceptovaná ako prijateľná.
Obrázok 7 predstavuje grafy „ziskov a strát“ v dôsledku zníženia rizika na pracovisku. Tieto
grafy sú z [2].

Obrázok 7 Zisky a straty v dôsledku zníženia rizika od [13]
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Grafy na tomto výkrese sú čisto ilustračné. Ukazujú, že investície do ochranných opatrení na
dosiahnutie práce s veľmi nízkym rizikom by mali byť mierne a rozumné. Výsledný graf 3
predstavuje trendy zmien celkových nákladov v dôsledku zníženia rizika, čím sa zvyšuje
úroveň bezpečnosti Pb%. Predpokladá sa, že ak je pracovisko úplne nebezpečné (tj. Úroveň
bezpečnosti Pb je nulová (graf 2), náklady na straty (Ks) sú z tohto dôvodu 100%. Straty
máme iba na mieste, kde je úroveň bezpečnosti Pb = 0 S nárastom nákladov (Kr) (graf 1) na
ochranné zariadenia sa zvyšuje úroveň bezpečnosti, náklady na straty (Ks) sa znižujú a zisk
(Zs) sa objavuje v porovnaní s jeho absenciou v úplne nebezpečnej polohe, kde Pb = 0.
Celkový zisk Zw (diagram 3) vzniká po odpočítaní hodnoty Kr pre ochranné opatrenia
zvyšujúce úroveň bezpečnosti polohy od Zs:
preto Zw = Zs - Kr.
Pre úroveň bezpečnosti Pb opt% má zisk Zw maximálnu hodnotu.
Keď sa snažíme získať dokonale bezpečné pracovisko (Pb takmer 100%), sme nútení používať
veľmi nákladné ochranné opatrenia. Náklady na tieto opatrenia Kr exponenciálne stúpajú
(graf 1) a absorbujú zisky Z z ich použitia. Nastáva situácia, že Kr ≥ Zs
Podnik potom stráca technický a ekonomický zmysel.
Ak je úroveň zabezpečenia Pb opt pre nás neprijateľná (pretože úroveň rizika je pre nás stále
príliš vysoká), potom by sa malo zvážiť ekonomické cítenie projektu. Bude možné
predpokladanú veľmi nízku úroveň rizika dosiahnuť použitím veľmi drahých ochranných
zariadení s obvykle obmedzenými prostriedkami projektu?

4

ROBOTICKÁ INŠTALAČNÁ DOKUMENTÁCIA

Nová robotická inštalácia vyrobená podľa požiadaviek zákazníka výrobcom so sídlom v EÚ,
rovnako ako každý stroj je zákazníkovi odovzdaný spolu s potrebnými dokumentmi:
•
•
•
•

Technická dokumentácia zariadenia, ktorej obsah musí byť v súlade so smernicou o
strojových zariadeniach,
Pokyny výrobcu, ktorých forma a obsah je v súlade so smernicou o strojových
zariadeniach,
Kópia vyhlásenia o zhode ES / EÚ pre celú inštaláciu,
Ďalšie správy a správy, ktoré sa predpokladajú v kontakte s výrobcom zariadenia

Zvyčajne sa po inštalácii u zákazníka inštalácia reštartuje a vykonajú sa záverečné kolaudačné
testy.
Označenie CE inštalácie robí výrobca robota.
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Stojí za zmienku, že zákazník dostane kópiu vyhlásenia o zhode ES / EÚ. Originál tohto
vyhlásenia o zhode alebo kópia vyhlásenia notára sa nevyžadujú.
Výrobca uchováva pôvodné vyhlásenie o zhode spolu s dokumentáciou týkajúcou sa
posudzovania zhody zariadenia.
Dokumentácia z vykonaného posúdenia zhody sa neprenáša na zákazníka, pretože v
právnych predpisoch EÚ takáto požiadavka neexistuje.
Pokiaľ nebol prenos tejto dokumentácie výslovne dohodnutý v zmluve uzavretej medzi
výrobcom a obstarávateľom pred pokračovaním v projekte.
Dodané pokyny výrobcu a vyhlásenie o zhode by mali byť v jazyku zrozumiteľnom príjemcovi
v danej krajine. Takže v nemčine, ak je príjemcom Nemecko, alebo v poľštine, ak je príjemca
v Poľsku.
Po formálnom prijatí inštalácie zákazníkom sa jeho právny stav zmení.
Inštalácia už nie je produktom, ktorý má spĺňať základné požiadavky smerníc nového
prístupu, ale stáva sa pracoviskom, ktoré spĺňa požiadavky smerníc o sociálnom zabezpečení.
Vlastníkom pracoviska je verejný obstarávateľ, ktorým je obvykle zamestnávateľ.
Vyhlásenie o zhode ES / EÚ je jediným právnym dokumentom pre zákazníka, certifikát
výrobcu, že výrobok, ktorý predáva, spĺňa všetky bezpečnostné požiadavky stanovené v
právnych predpisoch EÚ, ktoré sa na tento výrobok vzťahujú. Vzor vyhlásenia ES / EÚ je
uvedený v prílohe k smernici o strojových zariadeniach.
Ďalšie dokumenty, ktoré sa predávajúci niekedy pokúša namiesto vyhlásenia o zhode ES / EÚ
vydať zákazníkovi, ako napríklad: Laboratórne certifikáty, CE certifikáty o zhode, Európske
certifikáty, Európske bezpečnostné certifikáty ES, Vyhlásenia o parametroch, Vyhlásenie o
zhode s Štandardy atď. Sú pre zákazníka neplatné a zbytočné a v prípade strojov nemajú
právnu silu, a preto by príjemca nemal tieto dokumenty vôbec akceptovať.
Jediným prijateľným dokumentom je Vyhlásenie o zhode ES / EÚ, ktorého platná šablóna je
uvedená napr. V prílohe k smernici o strojných zariadeniach 2006/42 / ES.
Osobitná pozornosť by sa mala venovať všetkým typom vyhlásení a osvedčení vydaných
výrobcami z Ďalekého východu.
Ak máte pochybnosti o tom, čo robiť, mali by ste využiť dobré dôveryhodné špecializované
poradenstvo.

5

MODERNIZAČNÉ PRÁCE

Často sa kladie otázka:
Môže užívateľ, vlastník produktu (stroja) po záručnej dobe sám vykonávať opravy a
modernizáciu, bez obáv zo straty platnosti vyhlásenia o zhode ES / EÚ? Musí užívateľ
využívať služby výrobcu stroja?

- 18 -

Multifunkčná inovatívna sieť na podporu učenia sa pre odborné
vzdelávanie a prípravu v oblasti pokročilej výroby
Projekt č. 2018-1-PL01-KA202-050812

Vyhlásenie o zhode ES / EÚ je certifikát výrobcu požadovaný zákonom pri predaji nového
stroja na jednotnom európskom trhu. V tejto deklarácii výrobca na svoju zodpovednosť
informuje, že v čase vydania vyhlásenia o zhode ES / EÚ pre nový stroj na predaj a v našej
situácii robotická výrobná linka spĺňal všetky základné požiadavky nového prístupu EÚ.
Smernice, ktoré sa vzťahujú na tento výrobok. Toto vyhlásenie sa vyžaduje podľa právnych
predpisov EÚ, keď sa má stroj predávať a / alebo používať na európskom jednotnom trhu po
prvýkrát. Vyhlásenie ES / EÚ sa vzťahuje iba na nové zariadenie a pre toto zariadenie sa
vydáva iba raz.
Výrobca nemôže niesť zodpovednosť za neskorší stav linky. Ako už bolo uvedené, vyhlásenie
ES / EÚ sa vydá iba raz, keď sa stroj uvedie do JRE ako nový. Vyhlásenie o zhode ES / EÚ sa
týka vlastností produktu v deň vydania tohto vyhlásenia.
Používateľ, ktorý vlastní linku, by sa mal starať o jej stav a úroveň bezpečnosti používania,
pravidelne vymieňať spotrebný materiál a médiá za nové a v prípade potreby vykonať
opravy. Potom je to stále rovnaká výrobná linka. Jeho parametre sa nemenia, nevznikajú
nové, nepreskúmané hrozby. Riziko na tejto pozícii zostáva nezmenené.
Majiteľ linky je tiež oprávnený ísť o krok alebo niekoľko krokov ďalej a rozšíriť túto linku,
prestavať ju, vôbec zmeniť svoj účel. Ale potom (veľmi často sa to stane nevedomky) sa
majiteľ linky omylom stane výrobcom nového stroja založeného na tomto existujúcom stroji.
Nový stroj má svoju novú históriu. Môže predstavovať nové hrozby. Stáva sa z neho nové
pracovisko s nepreskúmanou úrovňou rizika. Pri takomto novom stroji musí vlastník
opätovne vykonať proces posudzovania zhody a vydať svoje vyhlásenie o zhode ES / EÚ.
Zodpovednosť za výrobok (v tomto prípade za zodpovednosť za výrobnú linku) je v EÚ
neprenosná. Preto si vlastník linky nemôže najať spoločnosť na vykonávanie modernizačných
prác, posudzovanie zhody a nakoniec vydanie vyhlásenia o zhode ES / EÚ pre zodpovednosť
za tieto modernizačné práce.
Takáto spoločnosť môže samozrejme vykonávať modernizačné práce (ako subdodávateľ),
nemôže však vydávať vyhlásenie o zhode ES / EÚ, pretože nie je vlastníkom tohto
modernizovaného stroja. Predpisy EÚ jasne určujú, kto a kedy a za akých okolností môže
vydať vyhlásenie o zhode ES / EÚ.
Vydávanie vyhlásenia o zhode ES / EÚ spoločnosťou zamestnanou na modernizačné práce by
bolo nezákonné.
Ak máte pochybnosti o tom, ako postupovať, je bezpečné vyhľadať odbornú pomoc.
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OTÁZKY NA VLASTNÚ KONTROLU
Uveďte správnu odpoveď na tieto otázky:
1. Aká je harmonizácia práva v Európskej únii?
a. nahradiť vnútroštátne právo v jednotlivých členských štátoch právom
Európskej únie,
b. o snahe založiť zákony v jednotlivých členských krajinách na spoločných
princípoch,
c. o zavedení rovnakých európskych noriem vo všetkých členských krajinách.
2. Čo sú základné požiadavky a čoho sa týkajú?
a. toto sú požiadavky na bezpečnosť výrobkov na jednotnom európskom trhu.
Tieto požiadavky sú uvedené v takzvaných smerniciach nového prístupu
b. to sú požiadavky na bezpečnosť na pracovisku a sú obsiahnuté v smerniciach
Európskej únie
c. to sú požiadavky na kvalifikáciu zamestnancov vrátane vzdelania a
odpracovaných rokov vyžadovaných pre pozície v členských krajinách
3. Čo sú minimálne požiadavky a s čím súvisia?
a. to sú požiadavky ustanovené v právnych predpisoch EÚ a týkajú sa
odpracovaných rokov a vzdelania pre operátorov robotickej výrobnej linky
b. to sú požiadavky stanovené v práve EÚ týkajúce sa minimálnej prípustnej
úrovne bezpečnosti na pracoviskách v členských štátoch EÚ.
c. ide o minimálne požiadavky stanovené v práve EÚ, ale jednotlivé členské štáty
môžu, ak to považujú za vhodné, prijať prísnejšie požiadavky ako minimálne
požiadavky stanovené v práve EÚ,
d. toto sú minimálne požiadavky stanovené v práve EÚ a týkajú sa minimálnej,
prijateľnej úrovne spoľahlivosti robotických výrobných liniek v
automobilovom priemysle.
4. Čo je vyhlásenie o zhode ES / ES?
a. Toto je dokument vydaný výrobcom a týka sa nového stroja. Výrobca v tomto
dokumente uvádza na svoju vlastnú zodpovednosť, že výrobok je v súlade s
predpismi, tj spĺňa všetky základné požiadavky všetkých smerníc nového
prístupu, ktoré sa na tento výrobok vzťahujú. Toto vyhlásenie má prispieť k
dôvere zákazníka vo výrobcu a výrobok.
b. Je to dokument podpísaný skupinou spotrebiteľov, v ktorom sa zhodujú na
tom, že daný výrobok má bezchybnú kvalitu a je možné ho kúpiť bez rizika.
c. Toto je dokument (jeho kópia), ktorý by mal zákazník dostať pri zakúpení
nového stroja.
5. 5. Aké je hodnotenie rizík na pracovisku?
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a. o periodickej analýze rizika a hodnotení rizika s cieľom odpovedať na otázku,
či súčasná úroveň rizika na danom pracovisku neprekračuje prijateľnú mieru
rizika a či je potrebné prijať opatrenia na zníženie úrovne rizika.
b. porovnanie úrovne rizika na rôznych pracoviskách na rôznych oddeleniach na
danom pracovisku.
c. o periodickej identifikácii nebezpečenstva a hodnotení rizík na pracovisku.
6. Aký je komplexný princíp bezpečnosti?
a. princíp testovania bezpečnosti celých komplexov zariadení.
b. princíp správania, pri ktorom sa snažíme uplatňovať opatrenia v pevnom
poradí s cieľom znížiť riziko na pracovisku.
c. princíp, v ktorom sa snažíme pokryť všetky aspekty bezpečnosti práce ako
celku.
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2. Sociálne smernice (právny stav k 21/05/2019).
•

Smernica Rady 89/391 / EHS z 12. júna 1989 o zavádzaní opatrení na podporu
zlepšenia bezpečnosti a ochrany zdravia pracovníkov pri práci. Táto smernica sa
nazýva aj „rámcová smernica“.

•

Smernica Rady 89/654 / EHS z 30. Novembra 1989 o minimálnych požiadavkách v
oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (prvá samostatná smernica v zmysle
článku 16 ods. 1 smernice 89/391 / EHS).

•

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/104 / ES zo 16. septembra 2009 o
minimálnych požiadavkách v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci pri
používaní pracovných prostriedkov zamestnancami pri práci (druhá samostatná
smernica v zmysle článku 16 ( 1) smernice 89/391 / EHS) (Text s významom pre
EHP)

•

2001/45 / ES Európskeho parlamentu a Rady z 27. júna 2001, ktorým sa mení a
dopĺňa smernica Rady 89/655 / EHS.

•

Smernica Rady 89/656 / EHS z 30. Novembra 1989 o minimálnych požiadavkách v
oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pracovníkov používajúcich ochranné
prostriedky (tretia samostatná smernica v zmysle článku 16 ods. 1 smernice 89/391
/ EHS).

•

Smernica Rady 90/269 / EHS z 29. mája 1990 o minimálnych požiadavkách na
ochranu zdravia a bezpečnosti pri ručnej manipulácii s bremenami v prípade
nebezpečenstva, najmä poranenia chrbtice pracovníkov (Štvrtá samostatná
smernica v zmysle článku 16 ( 1) Smernica 89/391 / EHS).

•

Smernica Rady 90/270 / EHS z 29. mája 1990 o minimálnych požiadavkách v oblasti
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci so zariadeniami vybavenými monitormi
obrazovky (piata samostatná smernica v zmysle článku 16 ods. 1 smernice 89/391 /
EHS).

•

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/37 / ES z 29. apríla 2004 o ochrane
pracovníkov pred rizikami spojenými s vystavením účinkom karcinogénov ** alebo
mutagénov pri práci (šiesta osobitná smernica v zmysle článku 16 ods. 1) smernice
89/391 / EHS).

•

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2000/54 / ES ** z 18. septembra 2000 o
ochrane pracovníkov pred rizikami spojenými s expozíciou biologickým faktorom
pri práci (siedma osobitná smernica v zmysle článku 16 ods. 1 smernice Smernica
89/391 / EHS).

•

Smernica Rady 92/57 / EHS z 24. júna 1992 o vykonávaní minimálnych
bezpečnostných a zdravotných požiadaviek na dočasných alebo mobilných
staveniskách (ôsma osobitná smernica v zmysle článku 16 ods. 1 smernice 89/391 /
EHS).
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•

Smernica Rady 92/58 / EHS z 24. júna 1992 o minimálnych požiadavkách na
bezpečnostné a / alebo zdravotné značky na pracovisku (deviata samostatná
smernica v zmysle článku 16 ods. 1 smernice 89/391 / EHS).

•

Smernica Rady 92/85 / EHS z 19. októbra 1992 o zavádzaní opatrení na podporu
zlepšenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci tehotných pracovníčok a
pracovníčok krátko po pôrode alebo dojčiacich pracovníčok (desiata osobitná
smernica v zmysle článku 16 ods. 1 smernice 89/391 / EHS).

•

Smernica Rady 92/91 / EHS z 3. novembra 1992 o minimálnych požiadavkách
zameraných na zlepšenie podmienok bezpečnosti a ochrany zdravia pracovníkov v
banských zariadeniach ťažiacich nerasty pomocou vrtov (jedenásta samostatná
smernica v zmysle článku 16 ods. 1 smernice 89/391 / EHS).

•

Smernica Rady 92/104 / EHS z 3. decembra 1992 o minimálnych požiadavkách na
zvýšenie bezpečnosti a ochrany zdravia pracovníkov v povrchovom a podzemnom
ťažobnom priemysle (dvanásta osobitná smernica v zmysle článku 16 ods. 1
smernice 89/391 / EHS) ).

•

Smernica Rady 93/103 / EHS z 23. Novembra 1993 o minimálnych požiadavkách v
oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na rybárskych plavidlách (trinásta
osobitná smernica v zmysle článku 16 ods. 1 smernice 89/391 / EHS).

•

Smernica Rady 98/24 / ES zo 7. apríla 1998 o ochrane zdravia a bezpečnosti
pracovníkov pred rizikami spojenými s chemickými faktormi pri práci (štrnásta
osobitná smernica v zmysle článku 16 ods. 1 smernice 89/391 / EHS). ).

•

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 99/92 / ES zo 16. Decembra 1999 o
minimálnych požiadavkách na bezpečnosť a ochranu zdravia zamestnancov na
pracoviskách, kde sa môže vyskytnúť výbušná atmosféra (pätnásta podrobná
smernica v zmysle článku 16 ods. 1 smernice 89/391 / EHS).

•

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/44 / ES z 25. júna 2002 o
minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách na vystavenie
pracovníkov rizikám vyplývajúcim z fyzikálnych faktorov (vibrácií) (šestnásta
osobitná smernica v zmysle článku 16) (1)) 1 smernice 89/391 / EHS).

•

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2003/10 / ES zo 6. februára 2003 o
minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách na vystavenie
pracovníkov rizikám vyplývajúcim z fyzikálnych faktorov (hluk) (sedemnásta
osobitná smernica v zmysle článku 16) (1)). 1 smernice 89/391 / EHS).

•

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2013/35 / EÚ z 26. júna 2013 o
minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách na vystavenie
pracovníkov fyzikálnym rizikám (elektromagnetické polia) (dvadsiata osobitná
smernica v zmysle článku 16 ods. 1) ) .1 smernice 89/391 / EHS). Táto smernica
nahradila smernicu 2004/40 / ES, ktorá bola osemnástou samostatnou smernicou,
ktorá nenadobudla účinnosť.
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•

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/25 / ES z 5. apríla 2006 o
minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách na vystavenie
pracovníkov rizikám vyplývajúcim z fyzikálnych faktorov (umelé optické žiarenie)
(19. samostatná smernica v zmysle Článok 16 ods. 1 smernice 89/391 / EHS).

Vybrané európske normy
1. ISO 45001: 2018. Systémy riadenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci Požiadavky a pokyny na používanie
2. EN ISO 12100: 2012. Bezpečnosť strojov. Návrh všeobecných pravidiel. Posúdenie a
zníženie rizika.
3. EN ISO 10218-1: 2011. Roboty a vybavenie pre robotiku - Bezpečnostné požiadavky
na priemyselné roboty - Časť 1: Roboty
4. EN ISO 10218-2: 2011 - Roboty a vybavenie pre robotiku - Bezpečnostné požiadavky
na priemyselné roboty - Časť 2: Robotický systém a integrácia
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OTÁZKY - SPRÁVNE ODPOVEDE
Otázka

Odpovede

1

b

2

a

3

c

4

a, c

5

a, c

6

b
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ÚVOD DO LEKCIE
S bezpečnosťou spotrebiteľov v súvislosti s používaním výrobkov a bezpečnosťou pracovísk
sa v Európskej únii zaobchádza s najväčšou pozornosťou. Relevantné ciele súvisiace so
zaistením bezpečnosti občanov si našli dôležité miesto v zakladajúcich zmluvách a potom sú
podrobne uvedené v právnych aktoch EÚ, ako sú nariadenia a smernice. Bezpečnostné
právne predpisy sa vzťahujú na oboch: výrobcov výrobkov a zamestnávateľov, ktorí sú zo
zákona povinní poskytovať bezpečné pracoviská. Predpisy Európskej únie, ktoré sa vzťahujú
na výrobky, sa vzťahujú na veľké skupiny výrobkov, ako sú stroje, hračky a lekárske prístroje.
Európske harmonizované normy zohrávajú dôležitú úlohu v európskom systéme zaistenia
bezpečnosti výrobkov.
Priemyselné roboty, automatizované a robotické výrobné bunky a linky sa vo fáze návrhu,
výroby a predaja považujú za výrobky a vzťahujú sa na ne príslušné nariadenia a smernice
týkajúce sa veľkej skupiny výrobkov (vrátane strojov). Po inštalácii a uvedení týchto zariadení
do prevádzky u zamestnávateľa sa s nimi zaobchádza ako s pracoviskami a vzťahujú sa na ne
príslušné požiadavky obsiahnuté v smerniciach o ochrane zdravia a bezpečnosti. V prípade
bezpečnosti robotov, ako aj automatizovaných a robotických buniek a výrobných liniek sa
zaoberáme právnymi požiadavkami a technickými požiadavkami. Táto lekcia predstavuje
tieto témy. Ich znalosti sú potrebné pre konštruktéra, dodávateľa, dovozcu priemyselných
robotov a výrobných liniek, ako aj zamestnávateľa, ktorý bude tieto roboty a výrobné linky
používať a kde sú tieto zariadenia pracoviskami.
Táto lekcia MILAN sa zameriava na európske právne a normové otázky týkajúce sa
bezpečnosti práce v robotických výrobných zariadeniach.

CIELE VÝUČBY
Účelom tejto lekcie je oboznámiť študentov s právnymi predpismi Európskej únie o
bezpečnosti výrobkov a preskúmať obmedzené normy pre stroje, vrátane priemyselných
robotov a robotických výrobných staníc. Snahou bolo študentovi vysvetliť, ako sa tento
zákon vyvinul a aký je jeho súčasný účel. Aj keď sa lekcia 4.1.1 zameriava viac na otázky
BOZP, tj vytváranie bezpečných pracovísk, táto lekcia predstavuje problém bezpečnosti
strojov zo strany ich výrobcu bezpečných výrobkov. Tento prístup je v duchu práva EÚ. Už vo
fáze návrhu myslíme na bezpečnosť produktu. V tejto lekcii sa študent oboznámi s právnymi
a technickými otázkami týkajúcimi sa procesu posudzovania zhody produktu so základnými
požiadavkami smerníc nového prístupu.
Získané vedomosti budú užitočné pre študenta v budúcnosti, keď sa bude podieľať na
procese nákupu / predaja stroja, predajcu-zákazníka, ako aj keď sa bude podieľať na procese
navrhovania a výroby nového produktu, alebo v procesu vytvárania bezpečného pracoviska.
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OBSAH LEKCIE
1
1.1

PRÁVNE PREDPISY EURÓPSKEJ ÚNIE TÝKAJÚCE SA BEZPEČNOSTI VÝROBKOV
Priemyselná robotika v oblasti bezpečnostných právnych predpisov EÚ o výrobkoch

Právne akty EÚ, vrátane aktov týkajúcich sa bezpečnosti používania výrobkov, sú tvorené
takým spôsobom, aby sa týkali čo najširších skupín výrobkov. Tým sa zabráni nadmernému
množeniu právnych aktov a vytváraniu úzkych právnych aktov. Pravidlá EÚ týkajúce sa
bezpečnosti výrobkov sa skôr ako na ich výkonnosť zameriavajú na riziká spojené s ich
používaním.
Priemyselné roboty majú veľmi široké uplatnenie; používajú sa v rôznych technológiách a
rôznych priemyselných odvetviach a odvetviach. Ich využitie neustále rastie. Riziká a
súvisiace riziká na robotických pracoviskách sa môžu veľmi líšiť. Odlišné riziká sa vyskytujú
napríklad v automobilovom priemysle na výrobných staniciach využívajúcich veľké lisy
obsluhované robotmi, ako na robotických staniciach vo farmaceutickom, cukrárskom alebo
potravinárskom priemysle. Preto každá robotizovaná pozícia vyžaduje individuálny prístup k
analýze hrozieb a hodnoteniu rizika.
Priemyselné roboty všetkých druhov, automatické manipulátory, zásuvky, inštalácie a
vedenia robotizované v súlade s právnymi predpismi EÚ o bezpečnosti výrobkov sú
klasifikované ako stroje. Tieto stroje sú v právnych predpisoch EÚ obzvlášť dôležité z dôvodu
ich vplyvu na rozvoj ekonomiky. Prevažná väčšina predpisov, ktoré sa vzťahujú na
bezpečnosť strojov, sa samozrejme týka aj robotov a robotických staníc.
V súlade so zásadami vytvárania požiadaviek na bezpečnosť výrobkov (vrátane strojov)
nazývaných nový prístup sa v právnych aktoch nazývaných smernice nového prístupu dávajú
výrobcovi vo forme takzvaných základných požiadaviek sú všeobecné požiadavky. , vrátane
bezpečnostných prvkov stroja. Avšak bez uvedenia, ako je možné tieto požadované
vlastnosti (vlastnosti stroja) získať.
Naopak, normy harmonizované s danou smernicou podrobne špecifikujú požiadavky na
použitie technických opatrení na splnenie týchto základných požiadaviek, pozri obr. 1:
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Obrázok 1 Smernica o strojových zariadeniach a harmonizované normy

Uplatňovanie technických noriem na bezpečnosť strojov je v EÚ dobrovoľné. Pre výrobcov
strojov sa však odporúčajú z praktických dôvodov. Uplatňovanie požiadaviek týchto noriem
na proces navrhovania a výroby stroja potom uľahčuje proces posudzovania zhody stroja
vrátane poskytovania dôkazov o tom, že vyrobený stroj spĺňa základné požiadavky smerníc
nového prístupu.
1.2

Primárne a sekundárne právo EÚ

Ustanovenia práva EÚ navrhuje Komisia a potom ich prijíma Rada a Európsky parlament na
základe mandátov udelených orgánom, ktoré sú zakotvené v zmluvách.
Zmluvy o založení EHS, Európskych spoločenstiev a založení Európskej únie od začiatku
obsahujú články o:
a) - európske slobody a b) právo občanov na bezpečnostné pracoviská.
Vyššie uvedené ustanovenia zmluvy sa považujú za takzvané primárne zdroje práva. Na ich
základe takzvané sekundárne právne akty EÚ, ako sú smernice a nariadenia.
Európske slobody, ktoré sú základom vzniku Európskych spoločenstiev a Európskej únie,
predpokladajú voľný pohyb v rámci EÚ:
• tovar,
• kapitál,
• pôrod,
• služby.
Dodržiavanie týchto slobôd stráži Európska komisia, ktorá má k dispozícii príslušné právne
nástroje vo forme smerníc a nariadení.

2
2.1

SMERNICE NOVÉHO PRÍSTUPU
Primárne a sekundárne pramene práva EÚ
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Smernice sú právne akty EÚ určené vládam členských krajín s cieľom implementovať
ustanovenia v nich obsiahnuté ich začlenením do právnych predpisov jednotlivých členských
krajín.
Ustanovenia právnych predpisov EÚ obsiahnuté v smerniciach, ktoré boli následne
implementované do vnútroštátnych právnych predpisov, sa vzťahujú na výrobcov, dovozcov,
distribútorov a inštalatérov výrobkov. Predpisy EÚ sú právne akty určené na priamu aplikáciu
v členských štátoch.
Vyššie uvedené ustanovenia zmluvy týkajúce sa voľného pohybu tovaru a práva občanov na
bezpečné zamestnanie sú primárnymi zdrojmi práva.
Stali sa hlavným zdrojom práva na vytvorenie dvoch doplňujúcich sa skupín právnych
ustanovení týkajúcich sa:
A. Bezpečnosť používania vyrobených výrobkov. Tieto ustanovenia sú určené výrobcom
výrobkov, dovozcom, distribútorom a inštalatérom,
B. Vytváranie bezpečných pracovných miest. Tieto ustanovenia sú určené
zamestnávateľom, ktorí sú organizátormi pracoviska. Tieto ustanovenia tiež ukladajú
zamestnancom povinnosť spolupracovať so zamestnávateľom a dodržiavať predpisy o
bezpečnosti a ochrane zdravia.
2.2

Smernica o strojových zariadeniach 2006/42 / ES

2.2.1 Štruktúra smernice o strojových zariadeniach
Smernica o strojových zariadeniach je právny dokument týkajúci sa návrhu, výroby a
vytvárania technickej dokumentácie bezpečných strojov a ich posudzovania zhody,
označovania a sprístupňovania na trhu Spoločenstva.
Štruktúra smernice o strojových zariadeniach je znázornená na obrázku 2:
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Obrázok 2 Smernica o strojových zariadeniach a harmonizované normy

Smernica obsahuje komplexný úvod (preambula), ktorý poskytuje široké odôvodnenie účelu
zavedenia tejto smernice ako právneho aktu EÚ. Princíp úplného vysvetlenia účelu a výhod
zavedenia nového právneho aktu na začiatku je pravidlom v právnych predpisoch EÚ.
Obsah smernice bol rozdelený do 29 článkov. Na začiatku rozsah pôsobnosti smernice a
takzvané vylúčenia. Ustanovenia smernice o strojových zariadeniach sa okrem iného
nevzťahujú na strelné zbrane, vojenské a policajné vybavenie a domáce spotrebiče, pretože
na tieto výrobky sa vzťahujú odlišné ustanovenia.
2.2.2 Definícia strojového zariadenia a definícia čiastočne skompletizovaného strojového
zariadenia
Definícia stroja uvedená v smernici o strojových zariadeniach sa výrazne líši od definície
stroja, ktorá sa nachádza v príručkách fyziky alebo mechaniky.
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V súlade s článkom 1 smernice „Rozsah pôsobnosti“ sa uplatňuje na tieto výrobky:
1. a) stroje; b) vymeniteľné zariadenie; c) bezpečnostné komponenty; d) zdvíhacie
príslušenstvo; e) reťaze, laná a pásy; f) odpojiteľné zariadenia na mechanický prenos; g)
čiastočne skompletizované strojové zariadenie.
Podľa článku 2 s názvom „Definície“ pojem „stroj“ definuje výrobky uvedené v čl. 1 bod 1
písm. a) -f).
Uplatňujú sa tieto definície:
a) „strojové zariadenie“ je: - zostava vybavená alebo určená na vybavenie pohonným
mechanizmom iným ako priamym využívaním sily ľudských alebo zvieracích svalov,
pozostávajúcim zo spojených častí alebo komponentov, z ktorých sa aspoň jeden pohybuje,
spojených spolu konkrétna aplikácia,
• súprava uvedená v prvej zarážke, s výnimkou prvkov určených na jej pripojenie na
pracovisku alebo na pripojenie k zdrojom energie a na pohon,
• súprava uvedená v prvej a druhej zarážke, pripravená na inštaláciu a schopná
fungovať vo svojom stave, iba ak je namontovaná na dopravnom prostriedku alebo
inštalovaná v budove alebo konštrukcii,
• zostavy strojov uvedených v prvej, druhej a tretej zarážke alebo čiastočne
skompletizované strojové zariadenia uvedené v písmene a) g), ktoré sa na
dosiahnutie konkrétneho konečného výsledku skombinovali a sú riadené takým
spôsobom, že konajú ako integrovaný celok,
• súbor spriahnutých častí alebo prvkov, z ktorých sa aspoň jeden pohybuje, spojený
dohromady, určený na zdvíhanie bremien a ktorého jediným zdrojom energie je
priame použitie sily ľudských svalov,
g) „čiastočne skompletizované strojové zariadenie“ znamená --- zostavu, ktorá je takmer
strojom, ale nemožno ju použiť len na konkrétne použitie. Pohonný systém je nedokončený
stroj. Jediným účelom čiastočne skompletizovaného stroja je zabudovať alebo spojiť sa s
iným strojom alebo iným čiastočne skompletizovaným strojom alebo zariadením, a tak
vytvoriť stroj, na ktorý sa vzťahuje táto smernica;
Podľa definície uvedenej v smernici o strojových zariadeniach je priemyselný robot
opúšťajúci továreň, v ktorej bol vyrobený, pozostávajúci z manipulátora a riadiaceho
systému, príkladom čiastočne dokončeného stroja. Používa sa na zabudovanie do
pracovného stojana, hniezda alebo výrobnej linky. Sám o sebe je to nebezpečný stroj, ktorý
predstavuje nebezpečenstvo, vyžaduje „kryt“ s ochrannými zariadeniami, ako sú ploty, kryty,
laserové skenery, podložky, svetelné závesy atď.
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2.2.3 Základné požiadavky na bezpečnosť a ochranu zdravia pri navrhovaní a konštrukcii
strojových zariadení
Základné požiadavky sú obsiahnuté v prílohe IV k smernici o strojových zariadeniach. Tieto
požiadavky sa týkajú rôznych aspektov strojových prác a konštrukcie. Sú formulované
všeobecne s dôrazom na správanie stroja. Základné požiadavky neobsahujú návrhy
konkrétnych technických riešení.
Podrobné požiadavky možno nájsť v príslušných harmonizovaných normách, ktoré nie sú
povinné.
Skupina základných požiadaviek sa týka ergonómie strojov. Ergonómia a bezpečnosť stroja
navzájom súvisia. Stroj vyrobený bez zohľadnenia zásad ergonómie je nepohodlný stroj,
ktorý núti operátora vykonávať nepríjemné pohyby a zaujímať nepriaznivé a nepohodlné
polohy tela obsluhy. Pracovná stanica obsahujúca takýto stroj môže prispievať k chorobám z
povolania, napríklad k chorobám chrbtice. Práca je potom unavenejšia a odvádza pozornosť
od toho, čo môže predstavovať hrozbu. Ergonomickejší stroj je bezpečnejší stroj.
Návrh a výroba stroja v súlade s ergonomickými zásadami je investíciou do zdravia
používateľov stroja.
Pokyny pre navrhovanie strojových zariadení v súlade so zásadami ergonómie možno nájsť v
ergonomických normách harmonizovaných so smernicou o strojových zariadeniach a vo
vedeckej literatúre o ergonómii strojov.
2.2.4 Stroje podľa prílohy IV k smernici o strojových zariadeniach
Smernica o strojových zariadeniach rozlišuje skupinu strojov, ktoré môžu svojou
konštrukciou, stavbou a používaním predstavovať mimoriadne veľké nebezpečenstvo pre
život a zdravie používateľov. Návrh týchto strojov, ako aj ich výkon a posudzovanie zhody si
vyžaduje nasledujúce postupy za účasti takzvanej „tretej strany“ vo forme autorizovaných
subjektov.
Príloha IV smernice obsahuje zoznam týchto strojov. Tento zoznam okrem iného obsahuje:
Kotúčové píly (jednoduché a viacnásobné) na opracovanie dreva a podobných materiálov
alebo na opracovanie mäsa a podobných materiálov nasledujúcich typov:
•
•
•
•
•
•

Hoblíky na opracovanie dreva s ručným podávaním.
Jednostranné hobľovačky na obrábanie dreva so zabudovaným podávacím
mechanizmom a ručným podávaním alebo zberom.
Pásové píly s ručným podávaním alebo prijímaním na opracovanie dreva a
podobných materiálov alebo na mäso a podobné materiály,
Lisy vrátane ohraňovacích lisov na opracovanie studeného kovu s ručným vkladaním
alebo vykladaním, ktorých pohyblivé pracovné časti môžu mať zdvih väčší ako 6 mm a
rýchlosť presahujúcu 30 mm / s.
Vstrekovacie stroje alebo lisy na plasty s ručným podávaním alebo zberom.
Vstrekovacie stroje alebo gumové lisy s ručným podávaním alebo zberom.

Okrem toho sú v tomto zozname ochranné zariadenia:
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•
•
•

Ochranné zariadenia určené na zisťovanie osôb.
Mechanicky poháňané pohyblivé blokovacie kryty na použitie ako ochrana v lisoch a v
strekolisoch.
Logické elektrické a elektronické zariadenia zabezpečujúce bezpečnostné funkcie.

2.2.5 Postupy posudzovania zhody ustanovené v smernici o strojových zariadeniach
Metóda vykonávania posudzovania zhody závisí od typu výrobku (či je výrobok uvedený v
prílohe IV a či po dizajne a použití výrobku nasledovali indikácie a požiadavky
harmonizovaných noriem. Schéma postupu výberu postup je znázornený na obr. 3:

Obrázok 3 Voľba postupu posudzovania zhody podľa požiadaviek smernice o strojových zariadeniach

Ak stroj nie je uvedený v prílohe IV k smernici, mal by sa použiť postup podľa prílohy VIII. Ak
je stroj na zozname IV, ale máme dôkazy, že bol vyrobený v súlade s harmonizovanými
normami a tieto normy pokrývajú všetky základné požiadavky, môžeme zvoliť jeden z
postupov opísaných v prílohách VIII, IX alebo X.
Ak bol stroj vyrobený podľa harmonizovaných noriem, najjednoduchšie sa používa postup
podľa prílohy VIII, ale smernica nezakazuje použitie ďalších postupov, a to aj podľa príloh IX a
X. V prípade stroja, keď je je na zozname v prílohe IV, ale nebol vyrobený v súlade s
požiadavkami harmonizovaných noriem, posudzovanie zhody sa môže vykonať podľa
postupov podľa príloh IX alebo X. Každý z týchto postupov je podrobne popísaný v prílohách
VIII. Smernice IX a X.

3

OSTATNÉ SMERNICE NOVÉHO PRÍSTUPU

Všetky smernice nového prístupu majú štruktúru podobnú opísanej smernici o strojových
zariadeniach.
Smernica o novom prístupe zvyčajne obsahuje:
• definície,
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•
•

4

vylúčenie
príloh
o vrátane zoznamu základných požiadaviek,
o zoznam postupov, podľa ktorých by sa malo vykonávať posudzovanie zhody

HARMONIZOVANÉ NORMY

Harmonizované normy sú osobitnou skupinou noriem. Tieto normy vypracúvajú európske
normalizačné organizácie CEN a CENELEC na žiadosť Európskej komisie. Norma je formálne
harmonizovaná potom, čo je uvedená v zozname harmonizovaných noriem s danou
smernicou. Zoznam harmonizovaných noriem je uverejnený v Úradnom vestníku Európskej
únie na webových stránkach. Harmonizovanú normu je možné harmonizovať s jednou alebo
viacerými smernicami nového prístupu.
Pre danú smernicu o novom prístupe môže existovať veľa harmonizovaných noriem.
Smernica o strojových zariadeniach (MD) sa týka veľmi širokej skupiny výrobkov. Zoznam
noriem harmonizovaných s MD má preto veľa položiek.
Normy harmonizované so smernicou o strojových zariadeniach sa delia na typ A, typ B1 a B2
a C (obr. 4):

Obrázok 4 Rozdelenie harmonizovaných noriem so smernicou o strojových zariadeniach

Ako už bolo spomenuté, použitie noriem v EÚ vrátane harmonizovaných noriem je
dobrovoľné. Uplatňovanie týchto noriem sa však odporúča, pretože je to technicky výhodné
a pohodlné.
Štandard typu A:
• PN-EN ISO 12100: 2012 Bezpečnosť strojov - Všeobecné zásady projektovania Posudzovanie a znižovanie rizík.
Normy typu B1:
•

EN ISO 13849-1 Bezpečnosť strojových zariadení - Prvky bezpečnostných riadiacich
systémov - Časť 1: Všeobecné zásady projektovania. „
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•
•
•

EN ISO 13855: 2010 Bezpečnosť strojov. Umiestnenie technických ochranných
opatrení z dôvodu rýchlosti približovania sa k častiam ľudského tela.
EN ISO 13857: 2010 Bezpečnosť strojov. Bezpečnostné vzdialenosti, ktoré bránia
dosiahnutiu horných a dolných končatín do nebezpečných oblastí.
PN-EN 349 Bezpečnosť strojov. Minimálna vzdialenosť, aby sa zabránilo rozdrveniu
častí ľudského tela.

Štandard typu B2
• EN ISO 13851: 2019-05 - Bezpečnosť strojov - Obojručné ovládacie zariadenia Pravidlá návrhu a výberu
• EN ISO 14119: 2014-03 - Bezpečnosť strojov - Blokovacie zariadenia spojené s
ochrannými krytmi. Pravidlá návrhu a výberu
• EN ISO 13856-1: 2013-08 Bezpečnosť strojov. Ochranné zariadenia citlivé na tlak Časť 1: Všeobecné zásady pre navrhovanie a skúšanie rohoží a podláh citlivých na tlak
• EN ISO 13856-2: 2013-08 - Bezpečnosť strojov. Ochranné zariadenia citlivé na tlak Časť 2: Všeobecné zásady pre navrhovanie a skúšanie hrán a pásov citlivých na tlak
• EN ISO 13856-3: 2013-11 - Bezpečnosť strojov. Ochranné zariadenia citlivé na tlak Časť 3: Všeobecné zásady pre navrhovanie a skúšanie nárazníkov, štítkov, káblov a
podobných zariadení citlivých na tlak
• EN ISO 14120: 2016-03- Bezpečnosť strojov. Ochranné kryty. Všeobecné požiadavky
na konštrukciu a výrobu pevných a pohyblivých ochranných krytov.
Normy typu C:
• EN ISO 10218-1: 2011 - Roboty a vybavenie pre robotiku - Bezpečnostné požiadavky
na priemyselné roboty - Časť 1: Roboty
• EN ISO 10218-2: 2011 - Roboty a zariadenia pre robotiku - Bezpečnostné požiadavky
na priemyselné roboty - Časť 2: Robotický systém a integrácia
• PN-EN ISO 16092-1: 2018-03 - Bezpečnosť obrábacích strojov - Lisy - Časť 1:
Všeobecné bezpečnostné požiadavky
• ISO 16092-2: 2019 - Bezpečnosť obrábacích strojov - Lisy - Časť 2: Bezpečnostné
požiadavky na mechanické lisy
• EN ISO 16092-3: 2018-05 - Bezpečnosť obrábacích strojov - Lisy - Časť 3:
Bezpečnostné požiadavky na hydraulické lisy

5 OCHRANA EURÓPSKEHO JEDNOTNÉHO TRHU
5.1

Mechanizmy na odstraňovanie prekážok voľného pohybu tovaru

Myšlienka vytvorenia spoločného trhu a voľného pohybu tovaru sa od samého začiatku
stretla s mnohými právnymi, technickými a organizačnými problémami.
Vytvorenie podmienok pre voľný pohyb tovaru v rámci krajín Európskej únie si vyžadovalo
obrovskú organizačnú a legislatívnu prácu. Z predpokladu sa vedelo, že tento trh má byť
regulovaným trhom, trhom, ktorý sa riadi zásadami demokracie a zabezpečuje rovnaký
prístup k nemu všetkým hospodárskym subjektom Spoločenstva.
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Bolo potrebné vytvoriť účinné a účinné prekážky, ktoré by na jednej strane predstavovali
prekážku prístupu používateľov nebezpečného tovaru na trh a nebezpečného tovaru, a na
druhej strane vytvoriť podmienky a predpisy, ktoré by umožňovali voľný pohyb tovaru pre
používateľov, ktorí vyhovujú stanoveným požiadavkám.
Spočiatku, keď Európske spoločenstvo pokrývalo niekoľko krajín, sa voľný pohyb tovaru
zabezpečoval uplatňovaním zásady vzájomnej dôvery a uznávania zákonov a noriem
jednotlivých členských štátov. Tovar, ktorý vyhovoval predpisom danej krajiny, sa
automaticky považoval za vyhovujúci požiadavkám ostatných členských krajín. Tento tovar
mohol bez prekážok prekračovať hranice jednotlivých členských štátov.
Toto pravidlo bolo čoraz ťažšie uplatniteľné, pretože Európske spoločenstvo sa rozšírilo o
ďalšie krajiny. Podstatou bariéry voľného pohybu tovaru sa stala rozmanitosť predpisov v
jednotlivých krajinách.
Bolo nevyhnutné odstrániť bariéry, vrátane kultúrnych a technických, súvisiace s tokom
tovaru, ako napríklad:
• rôzne úrovne pracovnej kultúry vyplývajúce z rôznych tradícií a pracovnej etiky,
• používanie rôznych systémov na meranie a kontrolu kvality tovaru,
• rôzne technické požiadavky na bezpečnosť a
• rôzne technické predpisy a normy.
Ako nedostatočné a nepohodlné sa ukázali aj pokusy o reguláciu trhu smernicami, ktoré
podrobne špecifikovali požiadavky na jednotlivé výrobky. Vzhľadom na ich podrobnosti boli
tieto smernice svojou povahou podobné technickým normám. Vďaka technickému pokroku
rýchlo zastarali. Sami začali vytvárať byrokratické bariéry.
Prelom nastal v osemdesiatych rokoch minulého storočia, keď Európska komisia navrhla
zavedenie radikálnych zmien v predpisoch, ktoré umožnia efektívne odstránenie existujúcich
technických prekážok pohybu tovaru.
5.2

Nový prístup k technickej harmonizácii

Navrhované zmeny v prístupe k technickej harmonizácii sa nazývali nový prístup. Napriek
odstupom rokov sa názov doteraz používal.
Nový prístup bol založený na štyroch základných princípoch, ktoré sa stali základom nového
prístupu:
1. Technická harmonizácia
Technická harmonizácia sa obmedzuje na základné požiadavky týkajúce sa ochrany života a
zdravia osôb, majetku a životného prostredia.
Iba výrobok, ktorý spĺňa tieto požiadavky, môže byť uvedený na trh a / alebo uvedený do
prevádzky na trhu Spoločenstva a požíva právo na voľný pohyb v rámci Spoločenstva.
2. Odkaz na harmonizované normy, zásada predpokladu zhody
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Technické špecifikácie výrobkov, ktoré spĺňajú základné požiadavky uvedené v smerniciach,
sú stanovené v normách harmonizovaných s týmito smernicami. Tieto normy poskytujú
hotové technické metódy alebo metódy, ktoré pri použití počas návrhu a výroby výrobku
zabezpečujú splnenie základných požiadaviek uvedených v smerniciach.
Výrobky, ktoré boli vyrobené v súlade s harmonizovanými normami, využívajú prezumpciu
zhody produktu s príslušnými základnými požiadavkami.
3. Dobrovoľné uplatňovanie noriem
Uplatňovanie harmonizovaných noriem a iných noriem a iných technických špecifikácií je
dobrovoľné.
Výrobcovia si môžu zvoliť technické riešenia, ktoré zabezpečia zhodu produktu s technickými
požiadavkami.
4. Voľba postupov posudzovania zhody
Na účely vykonávania posudzovania zhody majú výrobcovia na výber medzi rôznymi
alternatívnymi postupmi posudzovania zhody zahrnutými v príslušnej smernici.

6

POSUDZOVANIE ZHODY VÝROBKOV

Za posúdenie zhody vyrobeného výrobku so základnými požiadavkami smerníc nového
prístupu je zodpovedný výrobca pred jeho prvým uvedením na trh Spoločenstva. Pozitívny
výsledok tohto posúdenia oprávňuje výrobcu vydať vyhlásenie o zhode ES / EÚ a umiestniť
na výrobok označenie CE. Vyhlásenie o zhode ES / EÚ je vstupenkou na výrobok, ktorý sa má
umiestniť na trh Spoločenstva.
Výrobca je povinný zhromažďovať dôkazy o tom, že vyrobený výrobok spĺňa základné
požiadavky smerníc. Produkt môže vyžadovať testovanie, aby sa zistilo, či je v súlade so
smernicami. Posudzovanie zhody hromadne vyrábaných a hromadne vyrábaných výrobkov
sa mierne líši od posudzovania zhody jednotlivých výrobkov. Táto otázka nie je predmetom
tejto lekcie.
6.1

Posudzovanie zhody jednotlivo vyrábaného výrobku

Stroj, stanica alebo robotická výrobná linka sa zvyčajne vyrába ako jednotkový produkt na
objednávku zákazníka. Proces kontroly zhody vždy vykonáva výrobca produktu. Účelom
tohto procesu je zhromaždiť objektívne dôkazy o tom, že vyrobený stroj spĺňa všetky
základné požiadavky všetkých smerníc, ktoré sa na tento stroj vzťahujú. Stroj môže
vyžadovať laboratórne testy.
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Základom pre posudzovanie zhody strojov sú základné požiadavky smernice o strojových
zariadeniach. Ak je to opodstatnené, mali by sa pri hodnotení zohľadniť ďalšie smernice
nového prístupu.
Nezohľadnenie ktorejkoľvek zo smerníc, na ktoré sa počas posudzovania vzťahujú základné
požiadavky na vyrobený stroj, je chybou a môže byť základom pre narušenie spoľahlivosti
posudzovania zhody výrobkov orgánmi kontroly trhu.
Zoznam smerníc nového prístupu je uvedený v prílohe 1 k tejto lekcii.
Posudzovanie zhody stroja, napr. Vo forme robotickej výrobnej stanice, si vyžaduje dobrú
obsahovú prípravu a všeobecné znalosti smerníc.
Príklad:
Na objednávku zákazníka bola navrhnutá a vyrobená robotická inšpekčná stanica, ktorej
účelom je vykonávať automatické merania na kontrolu geometrie otvorov v tele stroja. Táto
pozícia podlieha hodnoteniu súladu so základnými požiadavkami nového prístupu.
Na tejto stanici je v riadiacom systéme nainštalovaný rádiový modul Wi-Fi s anténou, ktorý
umožňuje pripojenie k internetu na diaľku s úpravou pracovných programov stanice a na
diaľku s čítaním správ z vykonaných meraní. Súčasťou stojanu je priemyselný robot, ktorý sa
používa na priestorovú manipuláciu s meracou hlavou používanou na geometrické merania
telies strojov.
Z popisu práce je zrejmé, že pri posudzovaní zhody stroja by sa mali brať do úvahy základné
požiadavky najmenej štyroch smerníc nového prístupu:
1. Smernica o strojových zariadeniach DM 2006/42 / ES, pretože opísaná poloha je strojom
vo svetle definície uvedenej v tejto smernici.
2. Smernice o elektromagnetickej kompatibilite EMC 2014/30 / UE, pretože popísaná
inšpekčná stanica obsahuje riadiaci systém vybavený elektronickými systémami, ktoré
predstavujú nebezpečenstvo elektromagnetického žiarenia, ktoré interferuje s inými
zariadeniami v okolí. Riadiaci systém tiež predstavuje nebezpečenstvo pre správnu činnosť
stanice spôsobené nedostatkom imunity elektronických riadiacich systémov proti škodlivým
účinkom elektromagnetického žiarenia z iných strojov v okolí.
3. Smernica o rádiových zariadeniach RED 2014/53 / UE, pretože riadiaci systém obsahuje
modem Wi-Fi s anténou. Takéto zariadenia podliehajú posúdeniu zhody so základnými
požiadavkami tejto smernice.
4. Smernica MID 2004/22 / ES o meracích prístrojoch, pretože v inšpekčnej stanici sa používa
meracie zariadenie, ktoré podlieha hodnoteniu zhody so základnými požiadavkami tejto
smernice.
Posudzovanie zhody výrobku sa stáva jednoduchším, ak bola stanica navrhnutá a vyrobená v
súlade s požiadavkami harmonizovaných noriem.
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Podľa zásady domnienky znamená zhoda výroby výrobku s harmonizovanou normou to, že
výrobok spĺňa príslušné základné požiadavky smernice.
Všeobecne si testovanie zhody môže vyžadovať testovanie v kompetentných laboratóriách,
najlepšie v akreditovaných laboratóriách.
Z posúdenia je vypracovaná technická dokumentácia. Obsah technickej dokumentácie a
pokynov pripojených k stroju je uvedený v smernici o strojových zariadeniach.
6.2

Vyhlásenie o zhode ES / EÚ a označenie CE

Ak bola vypracovaná technická dokumentácia podľa smernice o strojových zariadeniach
vrátane objektívnych dôkazov o súlade stroja so všetkými požiadavkami všetkých smerníc,
ktoré sa na daný stroj vzťahujú, potom má výrobca základ pre:
- Vydanie vyhlásenia o zhode ES / EÚ pre stroj.
V tomto vyhlásení výrobca s plnou zodpovednosťou vyhlasuje, že výrobok uvedený vo
vyhlásení vyhovuje požiadavkám smerníc. Výrobca uvádza tieto smernice vo vyhlásení. Vzor
vyhlásenia je uvedený a uvedený napr. V smernici o strojových zariadeniach. Vždy je vydané
iba jedno vyhlásenie o zhode ES / EÚ. Vyhlásenie sa vydáva na novom stroji pred jeho
uvedením na trh.
- Umiestnenie označenia CE na stroj (obr. 4):

Obrázok 5 Označenie CE stroja európskou značkou zhody

Označenie štylizovanou európskou značkou CE (z francúzštiny Conformité Européenne) (obr.
4) je vizuálnym signálom pre spotrebiteľa, že stroj spĺňa základné požiadavky smerníc. To tiež
znamená, že zhodu výrobca potvrdil vo vyhlásení o zhode ES / EÚ.
Dbajte na tvar a proporcie, ako aj na vzájomné umiestnenie písmen označenia CE.
Označenie CE je chránené zákonom. Nesprávne použitie, napr. Aplikácia na výrobok, ktorý
nie je v súlade so základnými požiadavkami smerníc, alebo chýbajúce toto označenie, ak by
malo ísť o trestný čin, pretože by mohlo zavádzať zákazníka.
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Značka CE iného tvaru a s iným podielom písmen a ich vzájomným umiestnením, ako je
znázornené na obrázku 5, nie je európskou značkou zhody (pozri obrázok 6b). Môže to
znamenať nanajvýš možný čínsky pôvod tovaru.

Obrázok 6 Označenie CE a iná značka, ktorá nie je označením CE

6.3

Účasť notifikovaných osôb na posudzovaní zhody

Za bezpečné používanie výrobkov je zodpovedný výrobca. Medzi jeho povinnosti patrí
vykonávanie procesu dodržiavania súladu s výrobkami. V závislosti od typu výrobku (stroja),
výrobnej škály (kusová výroba, sériová alebo hromadná výroba) má výrobca na výber z
rôznych spôsobov (postupov) vykonávania posudzovania zhody. Možné postupy pre použitie
sú uvedené v smerniciach nového prístupu, ktorým sa produkt týka.
V prípade výrobkov uvedených v prílohe IV k smernici o strojových zariadeniach môže byť
potrebné (je to uvedené v smernici) vykonať posúdenie zhody za účasti takzvanej nezávislej
tretej strany, ktorou je notifikovaný orgán.
Notifikovaný orgán sa na žiadosť výrobcu komerčne zúčastňuje na posudzovaní zhody.
Jednotka posudzuje dokumentáciu k produktu, nastavuje program testovania produktu v
laboratóriách. Výsledkom práce notifikovaného orgánu je osvedčenie o zhode. Osvedčenie
notifikovaného orgánu je dobrým základom pre vydanie vyhlásenia o zhode ES / EÚ pre daný
výrobok výrobcom. Skutočnosť, že sa notifikovaný orgán zúčastňuje na posudzovaní výrobku,
je uvedená vo vyhlásení o zhode. Výrobca môže v procese posudzovania zhody vždy využiť
pomoc notifikovaného orgánu. Aj keď si to postupy smerníc nevyžadujú. Účasť
notifikovaného orgánu na posudzovaní zhody nemení výrobcu “
Príloha 1
Zoznam skupín výrobkov, pre ktoré smernice o novom prístupe stanovujú označenie CE:
•
•
•
•
•

Zariadenia spaľujúce plynné palivá
Aktívne zariadenia
Lanovkové zariadenia určené na prepravu osôb
Ekodizajn energeticky významných výrobkov
Elektromagnetická kompatibilita *
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•
•
•
•
•
•
•
Stroje
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Zariadenia a ochranné systémy určené na použitie v potenciálne výbušných
atmosférach
Výbušniny na civilné použitie
Kotly na vodu
Chladničky a mrazničky pre domácnosť
Diagnostické zdravotnícke pomôcky in vitro
Výťahy / žeriavy
Zariadenia / elektrické zariadenia „nízkeho napätia“
Meracie prístroje
Medicínske vybavenie
Zariadenia emitujúce hluk do životného prostredia
Neautomatické zostatky
Osobné ochranné prostriedky
Tlakové zariadenie
Plynové zariadenia
Pyrotechnika
Rádiové telekomunikačné zariadenia
Rekreačné člny
Hračky pre deti do 14 rokov
Jednoduché tlakové nádrže

Poznámka: Elektromagnetická kompatibilita nie je predmetom. Je fyzikálny jav, ktorý sa
môže vyskytnúť vo výrobkoch a spôsobiť rušenie ich práce.
Príloha 1
Zoznam skupín výrobkov, pre ktoré smernice o novom prístupe stanovujú označenie CE:
• Zariadenia spaľujúce plynné palivá
• Aktívne zariadenia
• Lanovkové zariadenia určené na prepravu osôb
• Ekodizajn energeticky významných výrobkov
• Elektromagnetická kompatibilita *
• Zariadenia a ochranné systémy určené na použitie v potenciálne výbušných
atmosférach
• Výbušniny na civilné použitie
• Kotly na vodu
• Chladničky a mrazničky pre domácnosť
• Diagnostické zdravotnícke pomôcky in vitro
• Výťahy / žeriavy
• Zariadenia / elektrické zariadenia „nízkeho napätia“
Stroje
• Meracie prístroje
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Medicínske vybavenie
Zariadenia emitujúce hluk do životného prostredia
Neautomatické zostatky
Osobné ochranné prostriedky
Tlakové zariadenie
Plynové zariadenia
Pyrotechnika
Rádiové telekomunikačné zariadenia
Rekreačné člny
Hračky pre deti do 14 rokov
Jednoduché tlakové nádrže

Poznámka: Elektromagnetická kompatibilita nie je predmetom. Je fyzikálny jav, ktorý sa
môže vyskytnúť vo výrobkoch a spôsobiť rušenie ich práce.
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OTÁZKY NA VLASTNÚ KONTROLU
Zaškrtnite prosím vety, ktoré sú pravdivé:
1. Smernice sú hlavným zdrojom práva v Európskej únii.
2. Uplatňovanie harmonizovaných noriem je v Európskej únii povinné.
3. Smernice nového prístupu sú adresované priamo výrobcom výrobkov v Európskej
únii
4. Vyhlásenie o zhode ES / EÚ je dokument vydaný predajcom pre použitý stroj, v
ktorom predajca potvrdzuje technický a prevádzkový stav stroja.
5. Pôvodnými zdrojmi práva v Európskej únii sú ustanovenia obsiahnuté v článkoch
zakladajúcich zmlúv.
6. Nový prístup sa týka technickej harmonizácie.
7. Smernice nového prístupu sú právne akty EÚ, ktoré obsahujú základné požiadavky na
bezpečnosť výrobkov, a Komisia ich smeruje do vlád členských štátov Európskej únie
za účelom ich implementácie do práva členských štátov.
8. Vyhlásenie o zhode ES / ES vydáva výrobca pre nové zariadenie pred jeho uvedením
na trh Európskej únie.
9. Označenie CE znamená, že stroj je bezpečný, pretože má európske osvedčenie
vydané autorizovaným notifikovaným orgánom.
10. Pojem „harmonizovaná norma“ znamená, že je harmonizovaná s inými
medzinárodnými normami vrátane amerických a japonských.
11. Označenie CE na stroj nanáša výrobca po posúdení zhody stroja a vydaní vyhlásenia o
zhode ES / EÚ, keď stroj spĺňa všetky základné požiadavky všetkých smerníc, ktoré sa
na stroj vzťahujú.
12. Ak sa na stroj vzťahuje niekoľko smerníc nového prístupu, po posúdení zhody
týkajúceho sa všetkých smerníc sa vydá iba jedno vyhlásenie o zhode.
13. Harmonizovaná norma znamená normu, ktorej požiadavky stanovujú základné
požiadavky danej smernice o novom prístupe.
14. Harmonizované normy vypracúvajú európske normalizačné organizácie CEN a
CENELEC na základe poverenia Európskej komisie.
15. Proces posudzovania zhody nového stroja vykonáva osobitný výbor menovaný
orgánom na ochranu trhu.
16. Vyhlásenie o zhode ES / EÚ vydáva výrobca stroja na písomnú žiadosť klienta.
17. Vyhlásenie o zhode ES / EÚ sa týka základných požiadaviek smernice. Ak sa na stroj
vzťahujú aj základné požiadavky iných smerníc, potom je výrobca tiež povinný vydať
ďalšie vyhlásenia o zhode týkajúce sa súladu s ostatnými jednotlivými smernicami.
18. Vyhlásenie o zhode je dokument adresovaný určenému kupujúcemu stroja. Po zmene
kupujúceho stroja môže ďalší kupujúci požiadať o nové vyhlásenie o zhode.
19. Proces posudzovania zhody stroja sa vykonáva podľa jedného z postupov uvedených
v príslušnej smernici o novom prístupe.
20. Princíp domnienky v novom prístupe k technickej harmonizácii a normám znamená,
že ak bol stroj navrhnutý a vyrobený v súlade so všetkými požiadavkami
harmonizovaných noriem, ktoré sa na daný stroj vzťahujú, musí sa predpokladať, že
vyhovuje všetkým základné požiadavky smerníc nového prístupu.
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21. Vyhlásenie o zhode ES / EÚ sa odovzdáva zákazníkovi pri predaji stroja spolu s
pokynmi výrobcu.
22. Účasť notifikovaného orgánu na procese posudzovania zhody stroja znamená, že
potom je právne zodpovedný spolu s výrobcom stroja za bezpečnosť jeho používania.
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ÚVOD DO LEKCIE
S bezpečnosťou spotrebiteľov v súvislosti s používaním výrobkov a bezpečnosťou pracovísk
sa v Európskej únii zaobchádza s najväčšou pozornosťou. Relevantné ciele súvisiace so
zaistením bezpečnosti občanov si našli dôležité miesto v zakladajúcich zmluvách a potom sú
podrobne uvedené v právnych aktoch EÚ, ako sú nariadenia a smernice. Bezpečnostné
právne predpisy sa vzťahujú tak na výrobcov výrobkov, ktorí sú zo zákona povinní poskytovať
bezpečné výrobky, ako aj na zamestnávateľov, ktorí sú zo zákona povinní zaisťovať bezpečné
pracoviská. Predpisy Európskej únie, ktoré sa vzťahujú na výrobky, sa vzťahujú na veľké
skupiny výrobkov, ako sú stroje, hračky, lekárske prístroje. Európske harmonizované normy
zohrávajú dôležitú úlohu v európskom systéme zaistenia bezpečnosti výrobkov. Priemyselné
roboty, automatizované a robotické výrobné bunky a linky sa spracúvajú vo fáze ich návrhu,
výroba a predaj ako výrobky a vzťahujú sa na ňu príslušné nariadenia a smernice o strojových
zariadeniach. Po inštalácii a uvedení týchto zariadení do prevádzky u zamestnávateľa sa s
nimi zaobchádza ako s pracoviskami a vzťahujú sa na ne príslušné požiadavky obsiahnuté v
smerniciach o ochrane zdravia a bezpečnosti. V prípade bezpečnosti robotov, ako aj
automatizovaných a robotických buniek a výrobných liniek sa zaoberáme právnymi
požiadavkami a technickými požiadavkami. Táto lekcia predstavuje tieto témy. Ich znalosti sú
potrebné tak pre konštruktéra, dodávateľa, dovozcu priemyselných robotov a výrobných
liniek, ako aj pre zamestnávateľa, ktorý bude tieto roboty a výrobné linky používať a kde sú
tieto zariadenia pracoviskami. Táto lekcia sa zameriava na zabezpečenie pracovného
priestoru robota pomocou ochranných zariadení a systémov.
Táto lekcia sa zameriava na riziká, hodnotenie rizík, normy týkajúce sa priemyselných
robotov a robotizovaných inštalácií, ktoré sú pracovnými stanicami. Tiež sú vysvetlené
minimálne požiadavky smernice WED.

CIELE VÝUČBY
Účelom hodiny je oboznámiť študentov (študentov) s požiadavkami smerníc a štandardov,
ktoré sa vzťahujú na stroje, vrátane robotických pracovných staníc a strojov, ktoré sú
pracovnými stanicami.
Po oboznámení sa s učebnou látkou bude študent (žiak) lepšie rozumieť predpisom EÚ o
výrobkoch, vrátane zodpovednosti výrobcu za výrobok a zamestnávateľa za organizáciu
bezpečného pracoviska.

SKRATKY
Smernica o EMC - 2014/30 / EÚ - Smernica o elektromagnetickej kompatibilite
EU-OSHA - Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci
LVD - smernica - 2014/35 / EÚ - smernica o nízkom napätí
Smernica MD - smernica 2006/42 / ES - smernica o strojových zariadeniach
OOP - osobné ochranné prostriedky
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WED 2009/104 / ES - smernica o pracovných prostriedkoch

SLOVNÍČEK POJMOV
názov

Tabuľka 0.1 Hlavné pojmy
Definícia

Harm

Fyzické zranenie alebo poškodenie zdravia.

Nebezpečenstvo a riziko

Nebezpečenstvo je potenciálnym zdrojom škodya rizikom je veľká alebo
nízka šanca, že akékoľvek nebezpečenstvo skutočne niekomu ublíži “. Medzi
príklady nebezpečenstiev patrí práca s ťažkými mechanizmami, používanie
chemikálií pri práci, zle nastavené pracovisko alebo napäté kancelárske
vzťahy.

Identifikácia
nebezpečenstva

Je súčasťou procesu používaného na vyhodnotenie, či akákoľvek konkrétna
situácia, vec, vec atď. Môžu mať potenciál spôsobiť ujmu. Termín často
používaný na opísanie celého procesu jeposúdenie rizík.

Nebezpečenstvo

Je nejaký zdroj potenciálneho poškodenia, poškodenia alebo nepriaznivých
účinkov na zdravie na niečom alebo niekom? Rizikom je v zásade potenciál
poškodenia alebo nepriaznivých účinkov (napríklad na zdravie ľudí).

Nebezpečenstvá
spojené s prácou

Údržba strojov

Osobné ochranné
prostriedky (OOP)

Ochranné prostriedky

Nebezpečenstvá v blízkosti strojového zariadenia alebo na ňom sa líšia v
závislosti od konkrétneho použitého stroja, ale môžu zahŕňať vystavenie:
• pohyblivé časti (napr. riziko poranenia zapletením, trením,
oderom, prerezaním, odrezaním, strihaním, bodnutím,
prepichnutím, nárazom, pomliaždením, vniknutím alebo
uviaznutím atď.,
• energia (napr. elektrická, elektromagnetická, magnetická atď.,
• teplo alebo chlad,
• hluk,
• vibrácie,
• žiarenie,
• plyn alebo kvapalina pod tlakom (napr. poranenia vstrekovaním
alebo vystrekovaním hydraulickými systémami, pneumatickými
systémami, stlačeným vzduchom, postrekovačmi farieb atď.,
• psychosociálne riziká (napr. stres, obsah práce, organizácia práce,
kognitívne faktory atď.)
Môže predstavovať vysoké riziko poškodenia, či už samotnou činnosťou,
alebo miestom, kde sa práca vykonáva. Údržba môže predstavovať riziko
pre pracovníkov údržby aj pre ostatných postihnutých prácou v dôsledku
vystavenia nebezpečným častiam alebo látkam.
Sú ochrannéoblečenie, prilby, okuliare, alebo iné odevy alebo zariadenia
určené na ochranu tela nositeľa pred zranenie alebo infekcie. Medzi riziká,
ktorým čelia ochranné prostriedky, patria fyzikálne, elektrické, tepelné,
chemické látky,biologické rizikáa tuhých znečisťujúcich látok vo vzduchu.
Môžu sa nosiť ochranné pomôckybezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
účely, ako aj na účely šport a ďalšie rekreačné aktivity.
Sú prostriedky navrhnuté alebo určené na ochranu niečoho alebo niekoho
pred ublížením?
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názov
Riziko

Posúdenie rizík

Hodnotenie rizika

Definícia
Možnosť, že sa stane niečo zlé. Riziko zahŕňa neistotu ohľadne účinkov /
dôsledkov činnosti na niečo, čo má pre človeka hodnotu (napríklad zdravie,
blahobyt, bohatstvo, majetok alebo životné prostredie), často zameraná na
negatívne, nežiaduce dôsledky.
Používa sa pojem na opísanie celkového procesu alebo metódy, pri ktorej
identifikujete nebezpečenstvá a rizikové faktory, ktoré môžu spôsobiť škodu
(identifikácia nebezpečenstva)? Analyzujte a vyhodnoťte riziko spojené s
daným nebezpečenstvom (analýza rizika a hodnotenie rizika).
• Identifikujte nebezpečenstvá a rizikové faktory, ktoré môžu
spôsobiť škodu (identifikácia nebezpečenstva).
• Analyzujte a vyhodnoťte riziko spojené s daným nebezpečenstvom
(analýza rizika a hodnotenie rizika).
• Určte vhodné spôsoby na vylúčenie nebezpečenstva alebo na
kontrolu rizika, keď sa nebezpečenstvo nedá vylúčiť (kontrola
rizika).
Definuje sa ako priority rizika prostredníctvom vytvorenia kvalitatívnych a /
alebo kvantitatívnych vzťahov medzi prínosmi a súvisiacimi rizikami.

OBSAH LEKCIE
Témy uvedené v učebných osnovách (v časti O2) sú teraz v ďalších kapitolách úplne
rozvinuté.

1 POŽIADAVKY HARMONIZOVANÝCH NORIEM
1.1

Posudzovanie zhody, princíp prezumpcie zhody

Predpisy právnych predpisov Európskej únie požadujú, aby výrobca vykonal posúdenie zhody
výrobku pred jeho predajom. Táto požiadavka sa vzťahuje aj na dovozcu výrobku z krajiny,
ktorá nepatrí do Európskej únie. Iba výrobky kompatibilné s takzvanými základnými
požiadavkami smerníc môžu byť predávané s označením CE a predávané a / alebo používané
na európskom jednotnom trhu. Základné požiadavky smerníc odkazujú na požiadavky na
zariadenie z hľadiska jeho vplyvu na zdravie a bezpečnosť používateľa výrobkov. Zásady
technickej harmonizácie nazývané nový prístup definujú úlohu takzvaných noriem, ktoré sú
harmonizované so smernicami nového prístupu v procese posudzovania zhody výrobkov.
Zásada prezumpcie zhody hovorí, že ak výrobok spĺňa požiadavky harmonizovanej normy
týkajúce sa danej základnej požiadavky smernice o novom prístupe, znamená to, že táto
základná požiadavka bola splnená.
Preto je oveľa jednoduchšie získať objektívne dôkazy o súlade s danou základnou
požiadavkou smernice uplatnením požiadavky príslušnej harmonizovanej normy pri
posudzovaní zhody.
1.2

Normy typu C.
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Podľa pravidiel EÚ o bezpečnosti výrobkov patria priemyselné roboty a robotické výrobné
linky k veľkej skupine výrobkov nazývaných stroje. Smernica o strojových zariadeniach
2006/42 / ES obsahuje základné požiadavky na stroje.
Existuje veľká skupina noriem harmonizovaných so smernicou o strojových zariadeniach.
Tieto normy sú zmluvne rozdelené na normy typu A, typu B1 a B2 a normy typu C.
Normy typu C platia pre konkrétne typy alebo skupiny strojov. Normy typu C pre roboty a
robotické systémy sú:
• EN ISO 10218-1: 2011 - Roboty a vybavenie pre robotiku - Bezpečnostné požiadavky na
priemyselné roboty - Časť 1: Roboty
• EN ISO 10218-2: 2011 - Roboty a zariadenia pre robotiku - Bezpečnostné požiadavky na
priemyselné roboty - Časť 2: Robotický systém a integrácia.
Táto norma sa skladá z dvoch častí:
• Časť 1 sa vzťahuje iba na priemyselného robota ako stroj bez ohľadu na bezpečnosť
prostredia robota.
• 2. časť sa zaoberá robotickým systémom vrátane integrácie robota s prostredím
vrátane iných strojov.
1.2.1 Požiadavky EN ISO 10218-1: 2011 Robotika a zariadenia pre robotiku Bezpečnostné požiadavky na priemyselné roboty, Časť 1: Roboty
Táto norma sa vzťahuje iba na priemyselné roboty bez zohľadnenia vplyvu prostredia na jeho
bezpečnosť používania. Z dôvodu obmedzeného priestoru v tejto lekcii poskytujeme iba
prehľad normy EN ISO 20218-2, ktorá poskytuje úplnejší obraz o rizikách a bezpečnostných
problémoch na robotických pracovných staniciach.
1.2.2 Požiadavky EN ISO 10218-2: 2011 - Roboty a zariadenia pre robotiku - Bezpečnostné
požiadavky na priemyselné roboty - Časť 2: Robotický systém a integrácia
Kapitola 3 tohto štandardu poskytuje vysvetlenie pojmov a pojmov, ktoré sa v ňom
nachádzajú.
V kapitole 4 s názvom: „Identifikácia nebezpečenstiev a hodnotenie rizík“ sú uvedené
princípy konštrukcie stroja s prihliadnutím na princíp komplexnej bezpečnosti.
1.2.2.1 Identifikácia nebezpečenstva
Norma EN ISO 10218-2: 2011 odporúča, aby ste pri identifikácii nebezpečenstva najskôr
identifikovali všetky úlohy, ktoré môže operátor robotickej stanice vykonávať.
Táto norma rozlišuje nasledujúce úlohy:
a / riadenie a monitorovanie procesov,
b / nakládka materiálu,
c / programovanie a overovanie programu,
d / krátke zásahy obsluhy, ktoré si nevyžadujú demontáž stroja,
-8-
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e / zmena a opätovné nastavenie nástroja,
f / postup v prípade poruchy, odstránenie vád,
g / oprava nesprávnych operácií (zaseknutie, spadnutie častí atď.),
h / kontrola nebezpečnej energie (gripy, svorky, otočné stoly a ďalšie zariadenia)
a / servis a opravy,
j / čistenie zariadenia.
Odporúča, aby sa pri identifikácii nebezpečenstiev využívala aj norma EN ISO 12100: 2011 Bezpečnosť strojových zariadení - Všeobecné zásady projektovania - Posudzovanie a
znižovanie rizika, čo je norma typu A. Táto norma by sa mala používať aj na identifikáciu
nebezpečenstva.
1.2.2.2 Bezpečnostný riadiaci systém
Kapitola č. 5 normy PN-EN ISO 10218-2 s názvom „Bezpečnostné požiadavky a ochranné
opatrenia“ predstavuje požiadavky na bezpečnostný riadiaci systém. Takýto systém je
prítomný v každom zložitom stroji vrátane robotizovanej stanice. Bezpečnostný riadiaci
systém súvisiaci s bezpečnosťou je nadradený iným riadiacim systémom, vrátane riadiaceho
systému robota a celého riadiaceho systému robotickej stanice. Bezpečnostný riadiaci
systém vykonáva funkcie zámkov a bezpečnostných prvkov, núdzového zastavenia,
zastavenia a riadenia zníženej rýchlosti pohybu ramena manipulátora. Spoľahlivosť tohto
systému a funkcií, ktoré vykonáva, musí zodpovedať nebezpečenstvám a miere rizika, ktoré
by sa vyskytli na robotizovanom stanovišti, ak by systém stratil schopnosť vykonávať svoje
funkcie.
Bezpečnostný riadiaci systém sa realizuje pomocou takzvaných bezpečnostných relé alebo
bezpečnostných ovládačov.
Medzi úlohy dizajnéra robotickej stanice patria:
a) posúdenie rizika pred použitím ochranných zariadení vrátane bezpečnostného
riadiaceho systému,
b) uplatňovanie bezpečnostného riadiaceho systému
spoľahlivosti z dôvodu absencie takého systému.

prispôsobeného

úrovni

V bezpečnostnej technológii sa častejšie používa termín „úroveň výkonu“ namiesto termínu
„úroveň spoľahlivosti“, tj riadiaca schopnosť.
Na tento účel by sa na výber bezpečnostného riadiaceho systému mala použiť bezpečnostná
norma typu B1:
EN ISO 13849-1Bezpečnosť strojov - Bezpečnostné komponenty riadiacich systémov - Časť 1:
Všeobecné zásady projektovania. „
Táto norma rozlišuje päť úrovní (ae) výkonbezpečnostných riadiacich systémov. Tieto stupne
sa nazývajú - Úrovne výkonu (PL).
PL = a - je najnižšia úroveň. PL = riadiaci systém je možné použiť tam, kde je riziko nízke.
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P = e - je najvyššia úroveň. Bezpečnostný riadiaci systém PL = e sa vyznačuje najvyššou
odolnosťou proti strate svojich vlastností, preto tento riadiaci systém používame tam, kde je
riziko veľmi vysoké.
V prvom kroku teda vykonáme posúdenie rizika a určíme takzvanú požadovanú hladinu PL
req.
Vyberáme implementovaný riadiaci systém, aby sme ho vyrobili
PL ≥ PL požad.
Pri výbere úrovne PL by sa mala brať do úvahy požiadavka uvedená v bode 5.2.2 normy EN
ISO 10218-2: 2011.
Táto požiadavka znie takto:
Prvky bezpečnostného riadiaceho systému by mali byť navrhnuté tak, aby zodpovedali
úrovni PL = d a štruktúre kategórie 3 podľa normy EN ISO 13849-1.
Na trhu sú ponúkané bezpečnostné relé a bezpečnostné ovládače. Úroveň PL ich zariadení je
uvedená v katalógovej karte týchto zariadení.
Alternatívnym spôsobom, ako zvoliť bezpečnostný riadiaci systém, je použitie normy EN / IEC
62061: 2005 a úrovní bezpečnostnej integrity (SIL).
1.2.2.3 Elektrické, pneumatické a hydraulické inštalácie
Mali by sa brať do úvahy nasledujúce normy:
EN / IEC 60204-1 Bezpečnosť strojov - Elektrické zariadenia strojov - Časť 1: Všeobecné
požiadavky
EN ISO 4413: 2011 Hydraulické pohony a ovládacie prvky - Všeobecné zásady a
bezpečnostné požiadavky na systémy a ich komponenty
EN ISO 4414: 2011 Pneumatické pohony a ovládacie prvky - Všeobecné zásady a
bezpečnostné požiadavky na systémy a ich komponenty
Elektrická inštalácia by sa mala vykonávať v súlade s odporúčaniami normy EN / IEC 60204-1.
Táto norma poskytuje podrobné požiadavky a pokyny na vykonanie správnej elektrickej
inštalácie stroja vrátane robota a robotickej stanice.
Pneumatická inštalácia robota by mala byť vykonaná v súlade s požiadavkami normy EN ISO
4414. Pneumatický systém sprevádza aj elektrické roboty. V robotických staniciach sa veľmi
často používajú pneumaticky poháňané chápadlá.
Uistite sa, že sú pneumatické hadice spojené, kde je to možné. Zlomená dlhá pneumatická
hadica pod tlakom stlačeného vzduchu vykonáva veľmi rýchle a ťažko predvídateľné
priestorové pohyby. Takýto kábel môže ublížiť a dokonca nenávratne zasiahnuť oko. Preto
používajte vhodné osobné ochranné prostriedky, ako sú rukávy, masky alebo ochranné
okuliare.
Hydraulická inštalácia by mala byť vykonaná v súlade s požiadavkami normy EN ISO 4413.
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1.2.2.4 Funkcie zastavenia
Každý robotický systém by mal byť vybavený dvoma typmi zastávok:
• Núdzové zastavenie - ručne ovládané, ktoré by malo byť navrhnuté a prevádzkované
v súlade s požiadavkami normy EN / IEC 60204-1 a
• Ochranný doraz - ktorý je určený na pripojenie externých ochranných zariadení.
• Núdzové zastavenie - môže byť kategórie 0 alebo 1.
Výber kategórie núdzového zastavenia by mal vyplynúť z posúdenia rizika podľa normy EN /
IEC 60204-1.
kategória 0 - je to nekontrolované zastavenie,
kategória 1 - je riadené zastavenie 1.
V kategórii 0 sa napájanie okamžite preruší po stlačení tlačidla núdzového zastavenia.
Robotický systém sa nekontrolovane zastaví. Motory negenerujú krútiaci moment, ale prvky
stroja môžu vplyvom akumulovanej energie (kinetickej a potenciálnej) pokračovať v pohybe.
Niekedy sa na skrátenie času zastavenia použije takzvaný „systém bezpečne odbrzdených
bŕzd“. Pri zastavení kategórie 1, keď je stlačené zastavenie tlačidla, je pohon stále napájaný,
kým sa úplne nezastaví a až potom sa preruší napájanie motorov.
Ochranný doraz - môže byť kategórie 0 alebo 1. Voľba by mala byť založená na posúdení
rizika.
V prípade robotizovanej stanice aj ďalšie externé pohonné systémy vyhovujúce norme PNEN61800-5-2: 2017-07: Elektrické pohonné systémy s nastaviteľnou rýchlosťou. Časť 5-2:
Bezpečnostné požiadavky na toto zastavenie kategórie 2 sa môžu použiť v robotickej stanici.
Pri zastavení kategórie 2 sa po zastavení stroja neodpojí napájanie. Dodaná energia
umožňuje, aby bol pohon držaný na hriadeli motora v pevnej polohe. Zastavenie kategórie 2
sa niekedy nazýva technologické zastavenie, pri ktorom sa vyžaduje dočasné zastavenie
pracovnej stanice, napr. Výmena náradia.
1.2.2.5 Zamedzenie neočakávaného spustenia stroja (robotická stanica)
Neočakávané uvedenie stroja do prevádzky predstavuje riziko, ktoré môže viesť k vysokému
riziku.
Podľa definície uvedenej v norme EN ISO 12100 je neočakávaným uvedením do prevádzky
každé uvedenie do prevádzky, ktoré predstavuje riziko pre ľudí.
Neočakávaný štart môže byť výsledkom:
• poškodenie riadiaceho systému,
• vonkajší vplyv na tento systém.
Aby sa zabránilo neočakávanému uvedeniu stroja do prevádzky (robotizovaná stanica), malo
by byť vybavené:
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•
•
•

technické opatrenia na odpojenie stroja od zdrojov energie (vrátane elektrickej
energie a zariadení na stlačený vzduch),
rozptyl akumulovanej kinetickej energie
z rotujúcich častí stroja, potenciál z vertikálne sa pohybujúcich hmôt, potenciál energia - z hydraulických a pneumatických akumulátorov, pružín, inštalácií stlačeného
vzduchu atď.

EN ISO 14118: 2018-05 - Bezpečnosť strojových zariadení - Predchádzanie neočakávanému
uvedeniu do prevádzky stanovuje požiadavky na technické opatrenia potrebné na
zabránenie neočakávanému uvedeniu do prevádzky.
1.2.2.6 Stráže
Robotizovaná stanica by mala byť chránená pevnými a pohyblivými ochrannými krytmi. Tieto
ochranné kryty by mali spĺňať požiadavky EN ISO 12100 a EN-ISO 14120: Bezpečnosť strojov Ochranné kryty - Všeobecné požiadavky na konštrukciu a výrobu pevných a pohyblivých
ochranných krytov.
Minimálna vzdialenosť medzi krytom a každým nebezpečenstvom by sa mala určiť podľa
požiadaviek normy EN ISO 13857: 2010 Bezpečnosť strojov. Bezpečnostné vzdialenosti, ktoré
bránia dosiahnutiu horných a dolných končatín do nebezpečných oblastí.
1.2.2.7 Ochranné zariadenia
Ochranné zariadenia by mali byť umiestnené v primeranej vzdialenosti od zdroja
nebezpečenstva. Požiadavky na minimálne vzdialenosti sú uvedené v EN ISO 13855: 2010
Bezpečnosť strojov. Umiestnenie technických ochranných opatrení z dôvodu rýchlosti
približovania sa k častiam ľudského tela.
1.2.2.8 Práca s príveskom
Prívesok sa používa na online programovanie robotov. Pri tejto práci je operátor v blízkosti
robotického nástroja alebo chapadla. Táto práca predstavuje nebezpečenstvo kolízie medzi
operátorom a ramenom robota.
Prívesok je káblom spojený s riadiacim systémom robota. Používajú sa tiež bezdrôtové
prívesky. Potom sa komunikácia medzi príveskom a riadiacim systémom uskutočňuje
pomocou rádiových vĺn. Na prívesku, okrem tlačidiel, obrazovky a joysticku, ktoré umožňujú
uložiť a upraviť pracovný program robota, sú:
• tlačidlo núdzového zastavenia a
• aktivačné tlačidlo.
Aktivačné tlačidlo je trojpolohové (trojstupňové) tlačidlo.
Iba po stlačení tohto tlačidla do strednej polohy môže robot robiť pohyby.
Pri práci s príveskom drží obsluha toto tlačidlo stále stlačené v strednej polohe. Ak prívesok
spadne alebo ak je operátor v šoku nárazom do ramena robota, potom ho môže
nedobrovoľne stlačiť aktivačné tlačidlo do polohy 3 a pohyb ramena robota sa zastaví.
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1.2.2.9 Postup pri prepustení operátora v prípade núdze
U veľkých priemyselných robotov existuje nebezpečenstvo pomliaždenia operátora
ramenom robota. Pri bežnej bežnej práci robotickej stanice žiadne také nebezpečenstvo
nehrozí, pretože pracovná stanica je oplotená a dvere plotu sú zablokované. Existujú však
situácie, keď operátor vstúpi do vnútra plotu, napr. Vykonať úpravy v chápadle. V prípade, že
je robotická ruka drvená robotickým ramenom do stroja alebo technologického zariadenia,
mali by sa podniknúť rýchle kroky na jej čo najrýchlejšie uvoľnenie.
Uvoľnenie operátora nie je z dôvodu princípu pohonu robota ľahké.
Ramená robotov s významným zaťažením sú mohutné a ťažké. Poháňajú ich elektromotory
spojené s nie samosvornými harmonickými prevodmi a elektromagnetickými brzdami. Tieto
brzdy sú napájané 24 V ss. Tieto brzdy fungujú týmto spôsobom: hriadeľ motora je brzdený
permanentnými magnetmi. Zatiaľ čo dodávka energie do brzdy spôsobuje činnosť
elektromagnetov, sila permanentných magnetov sa odstraňuje silou elektromagnetu. To
znamená, že sa brzdenie ukončí. Takže pri pohyboch robotického manipulátora nevzniká
žiadny brzdný účinok, pretože brzdy sú napájané elektrickou energiou. Kinematická štruktúra
manipulátora robota je nevyvážený mechanický systém. Veľkými manipulátormi sa na
odľahčenie pohonov od gravitačných síl používajú pneumatické valce, pružinové a pákové
systémy. V každej polohe robotických ramien ak program zastaví pohyby na viac ako jednu
sekundu alebo dve, potom sa brzdy aktivujú programom blokujúcim otáčanie hriadeľov
motora. Manipulátor je držaný v pevnej polohe nie motormi, ale brzdami. Tiež po vypnutí
napájania. Bez elektromagnetických bŕzd by po vypnutí napájania motorov ruky
manipulátora vždy padali na zem pôsobením gravitačnej sily.
Ak je operátor zovretý, nie je možné fyzicky potiahnuť ramená robota, aby sa operátor
uvoľnil, pretože hriadeľ motorov je brzdený elektromagnetickými brzdami.
Preto v núdzovom režime musíte najskôr vypnúť brzdy zapnutím elektromagnetov
napájaných 24 V ss., Potom ručne zatiahnite rameno manipulátora a uvoľnite operátora.
Popis postupu uvoľnenia by mal byť uvedený v pokynoch výrobcu robota, ale tiež na
viditeľnom mieste na robotizovanom výrobnom stojane.
1.2.2.10 Prostriedky overenia zoznamu bezpečnostných požiadaviek a opatrení
Tento zoznam je uvedený v prílohe G k norme EN ISO 10218-2.
Umožňuje hodnotenie robotickej stanice z hľadiska splnenia individuálnych požiadaviek tejto
normy.

2 POŽIADAVKY SMERNICE WED 2009/104 / ES
Vyššie uvedené požiadavky normy EN ISO 10218-2 a ďalších noriem harmonizovaných so
smernicou o strojných zariadeniach 2006/42 / ES platia pre nové stroje, ktoré sa pripravujú
na predaj a odovzdanie zákazníkovi. Tieto stroje by mali spĺňať základné požiadavky smerníc.
Za dodržanie základných požiadaviek zodpovedá výrobca stroja (robotizovaná stanica).
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Stroj (vrátane priemyselného robota, robotickej stanice), ktorý bol predaný ako robotická
výrobná stanica na pracovisku, podľa právnych predpisov EÚ prestáva byť novým strojom a
stáva sa pracoviskom, nástrojom, na ktorý sa vzťahuje a bezpečnostné smernice, vrátane
smernice č. 2009/104 / WE, sme tiež nazvali smernicou WED. Táto smernica nie je smernicou
nového prístupu. Medzi úlohy zamestnávateľa patrí udržiavanie úrovne bezpečnosti na
pracovisku minimálne na minimálnej úrovni stanovenej v smernici WED a ďalších
smerniciach o ochrane zdravia a bezpečnosti.
Služby bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci sú zodpovedné za pravidelné kontroly
pracovísk vrátane strojov. Vykonáva sa hodnotenie rizika s cieľom zistiť, či sú súčasné riziká
na prijateľnej úrovni rizika. Mala by sa zohľadniť úroveň minimálnych požiadaviek
obsiahnutých v smerniciach o zdraví a bezpečnosti.
„Minimálne požiadavky“ smerníc o ochrane zdravia a bezpečnosti by sa mali chápať v tom
zmysle, že tieto smernice stanovujú určitú úroveň minimálnych požiadaviek, ale nebránia
vládam v členských štátoch, aby stanovili svoju vlastnú úroveň požiadaviek, vyššiu a lepšiu
ako minimálne požiadavky. prijaté v EÚ.
Smernice nového prístupu:
1. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/42 / ES zo 17. mája 2006 o strojových
zariadeniach. Táto smernica sa nazýva aj smernica MD. MD je z: Smernica o strojových
zariadeniach.
zdroj:
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:157:0024:0086:EN:PDF
2. Smernica 2014/30 / EÚ EURÓPSKEHO PARLAMENTU a RADY z 26. februára 2014 o
harmonizácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa elektromagnetickej
kompatibility. Táto smernica sa nazýva aj smernica o EMC. EMC pochádza z:
Elektromagnetická kompatibilita.
zdroj:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014L0030&from=SK
Sociálne smernice:
1. Smernica 89/391 / EHS SMERNICE RADY z 12. júna 1989 o zavádzaní opatrení na podporu
zlepšenia bezpečnosti a ochrany zdravia pracovníkov pri práci. Táto smernica sa nazýva aj
pracovná rámcová smernica 89/391 / EHS.
zdroj:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:31989L0391&from=SK
2. Smernica EURÓPSKEHO PARLAMENTU a RADY 2009/104 / ES zo 16. septembra 2009 o
minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na používanie pracovných
prostriedkov pracovníkmi pri práci (druhá samostatná smernica v zmysle článku 16 ods. 1
smernice Smernica 89/391 / EHS). Táto smernica sa nazýva aj smernica o SV. (WED je z:
smernice o pracovných prostriedkoch).
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zdroj:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009L0104&from=SK
Európske normy EN, medzinárodné normy ISO a normy IEC
Normy sú chránené autorským právom. Nie je k nim voľný prístup, napr. Na internete.
Kopírovanie štandardov je nezákonné. Právnou formou ich vlastníctva je ich nákup.

OTÁZKY NA VLASTNÚ KONTROLU
Zaškrtnite prosím vety, ktoré sú pravdivé.
1. Základné požiadavky na zdravie a bezpečnosť sa môžu vzťahovať na všetky typy
strojových zariadení vrátane tých, ktoré môžu byť na pracoviskách splnené.
2. Smernica o strojových zariadeniach 2006/42 / ES obsahuje základné požiadavky,
ktoré je možné uplatniť iba na novo vyrobené stroje.
3. Smernice o ochrane zdravia a bezpečnosti ustanovujú požiadavky na bezpečné
používanie tovaru na jednotnom európskom trhu.
4. Harmonizované normy sa týkajú bezpečnostných požiadaviek na stroje.
5. Používanie harmonizovaných noriem je povinné, zatiaľ čo iné normy sú úplne
dobrovoľné.
6. Povinnosť používať harmonizované normy vyplýva z požiadaviek uvedených v
smerniciach nového prístupu.
7. Minimálne požiadavky sú uvedené v smerniciach nového prístupu.
8. Uplatňovanie noriem je dobrovoľné, ale uplatňovanie smerníc EÚ je povinné.
9. Povinnosť dodržiavať požiadavky harmonizovaných noriem sa vzťahuje na výrobcov
výrobkov pre jednotný európsky trh.
10. Smernice o ochrane zdravia a bezpečnosti obsahujú minimálne požiadavky.
11. Povinnosť vykonať hodnotenie rizika sa vzťahuje iba na výrobcov výrobkov.
12. Harmonizovaná norma sa týka základných požiadaviek smernice o ochrane zdravia a
bezpečnosti
13. Splnenie požiadaviek všetkých harmonizovaných noriem, ktoré odkazujú na všetky
základné požiadavky smerníc nového prístupu, ktoré sa vzťahujú na daný stroj,
znamená, že stroj spĺňa základné požiadavky všetkých smerníc nového prístupu,
ktoré sa na toto zariadenie vzťahujú.
14. Posúdenie rizika by sa malo vykonať nielen pre novo vyrobený stroj, ale aj v
počiatočnej fáze jeho návrhu.
15. Smernica WED 2009/104 / ES sa týka minimálnych požiadaviek týkajúcich sa
bezpečnosti nástrojov a pracovísk.
- 15 -
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16. Smernice o ochrane zdravia a bezpečnosti sa týkajú minimálnych bezpečnostných
požiadaviek na pracoviskách.
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ÚVOD DO LEKCIE
S bezpečnosťou spotrebiteľov v súvislosti s používaním výrobkov a bezpečnosťou pracovísk sa
v Európskej únii zaobchádza s najväčšou pozornosťou. Relevantné ciele súvisiace so zaistením
bezpečnosti občanov si našli dôležité miesto v zakladajúcich zmluvách a potom sú podrobne
uvedené v právnych aktoch EÚ, ako sú nariadenia a smernice. Bezpečnostné právne predpisy
sa vzťahujú tak na výrobcov výrobkov, ktorí sú zo zákona povinní poskytovať bezpečné
výrobky, ako aj na zamestnávateľov, ktorí sú zo zákona povinní zaisťovať bezpečné pracoviská.
Predpisy Európskej únie, ktoré sa vzťahujú na výrobky, sa vzťahujú na veľké skupiny výrobkov,
ako sú stroje, hračky, lekárske prístroje. Európske harmonizované normy zohrávajú dôležitú
úlohu v európskom systéme zaistenia bezpečnosti výrobkov. Priemyselné roboty,
automatizované a robotické výrobné bunky a linky sa spracúvajú vo fáze ich návrhu, výroba a
predaj ako výrobky a vzťahujú sa na ňu príslušné nariadenia a smernice o strojových
zariadeniach. Po inštalácii a uvedení týchto zariadení do prevádzky u zamestnávateľa sa s nimi
zaobchádza ako s pracoviskami a vzťahujú sa na ne príslušné požiadavky obsiahnuté v
smerniciach o ochrane zdravia a bezpečnosti. V prípade bezpečnosti robotov, ako aj
automatizovaných a robotických buniek a výrobných liniek sa zaoberáme právnymi
požiadavkami a technickými požiadavkami. Táto lekcia predstavuje tieto témy. Ich znalosti sú
potrebné tak pre konštruktéra, dodávateľa, dovozcu priemyselných robotov a výrobných
liniek, ako aj pre zamestnávateľa, ktorý bude tieto roboty a výrobné linky používať a kde sú
tieto zariadenia pracoviskami. Táto lekcia sa zameriava na zabezpečenie pracovného priestoru
robota pomocou ochranných zariadení a systémov.
Táto lekcia sa zameriava na zabezpečenie pracovného priestoru robota pomocou ochranných
zariadení a systémov.

CIELE VÝUČBY
Osvojenie si materiálu lekcie umožní študentovi lepšie pochopiť základné požiadavky smernice
a požiadavky harmonizovaných noriem týkajúce sa ochranných opatrení používaných na
zaistenie bezpečnosti obsluhy robotickej výrobnej stanice. Získané vedomosti umožnia
študentovi vedomé si zvoliť ochranné kryty a ochranné opatrenia zodpovedajúce úlohám
súvisiacim so zaistením bezpečnosti na robotickej výrobnej stanici.
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OBSAH LEKCIE
1 BEZPEČNOSŤ PRÁCE V ROBOTICKOM VÝROBNOM STÁNKU
1.1

Úvod

Priemyselné roboty sa používajú na pracovných staniciach, bunkách a výrobných linkách na
vykonávanie úloh, ako napríklad:
• sťahovanie, premiestňovanie a určovanie polohy,
• manipulácia s detailmi v prevádzkach na odhrotovanie odliatkov, brúsenie a leštenie
povrchov,
• bodové zváranie,
• zváranie,
• lepenie,
• maľovanie,
• automatické montážne operácie,
• kontrola správnosti technologických operácií, pozorovaní a pod.
Priemyselné roboty sa používajú aj v stavebníctve, poľnohospodárstve, lesníctve atď.
Pohyblivé rameno manipulátora robota vykonáva priestorové pohyby, ktoré pre obsluhu
znamenajú mechanické riziká.
Základné metódy používané na to, aby sa operátor nevystavoval nebezpečenstvám
robotickej výrobnej stanice, zahŕňajú:
• A - udržiavanie ľudí v bezpečnej vzdialenosti od zdrojov nebezpečenstva, napr.
Pohyblivých častí strojov alebo
• B- zabránenie pohybu robotov, keď sa osoba nachádza v nebezpečnej zóne, príp.
• obe tieto metódy súčasne.
Počas normálnej prevádzky robotického stojana je riziko spojené s mechanickým
nebezpečenstvom robota pre operátora malé, pretože robot pracuje v plote a operátor je
mimo plotu.
Existujú však situácie, keď operátor musí otvoriť dvere plotu, vojsť dovnútra a nachádzať sa v
nebezpečnom pracovnom priestore robota, napríklad zmeniť pohybový program ramena
robota, vykonať servisné práce na takýchto nastaveniach chápadla atď.
Z hľadiska smernice o strojných zariadeniach 2006/42 / ES a harmonizovaných noriem patria
ploty strážcom.
1.2

Právne a normatívne požiadavky na ochranné kryty a ochranné zariadenia.

Základné požiadavky na ochranné kryty a ochranné zariadenia, ktoré sú obsiahnuté v kapitole
1.4 prílohy IV k smernici o strojových zariadeniach, stanovujú, že:
„Ochranné kryty a ochranné zariadenia musia:
- byť robustnej konštrukcie,
- byť bezpečne držané na danom mieste,
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- nespôsobovať žiadne ďalšie nebezpečenstvo,
- nie je ľahké obísť alebo urobiť mimo prevádzky,
- byť umiestnené v dostatočnej vzdialenosti od nebezpečného priestoru,
- spôsobiť minimálnu prekážku vo výhľade na výrobný proces a
- umožniť vykonávanie základných prác pri inštalácii a / alebo výmene nástrojov a na účely
údržby obmedzením prístupu výlučne do oblasti, kde sa musia práce vykonávať, pokiaľ je to
možné bez nutnosti odstránenia ochranného krytu alebo použitia ochranného zariadenia byť
zdravotne postihnutý.
Okrem toho musia ochranné kryty, pokiaľ je to možné, chrániť pred vyvrhnutím alebo pádom
materiálov alebo predmetov a pred emisiami vytváranými strojovým zariadením. ““
Pevné stráže
Pevné ochranné kryty musia byť pripevnené systémami, ktoré sa dajú otvoriť alebo odstrániť
iba pomocou nástrojov.
Keď sú ochranné kryty odstránené, ich upevňovacie systémy musia zostať pripevnené k
ochranným krytom alebo k strojovému zariadeniu.
Ochranné kryty musia byť, pokiaľ je to možné, schopné zostať na svojom mieste bez ich
pripevnenia.
Blokovateľné pohyblivé ochranné kryty
Blokovateľné pohyblivé ochranné kryty musia:
- pokiaľ je to možné, zostať pripevnený k strojovému zariadeniu, keď je otvorený,
- byť navrhované a konštruované takým spôsobom, aby ich bolo možné upraviť iba pomocou
zámerného konania.
Blokovateľné pohyblivé ochranné kryty musia byť spojené so zabezpečovacím zariadením,
ktoré:
- zabraňuje spusteniu nebezpečných funkcií strojového zariadenia, kým nie sú zatvorené a
- vydá príkaz na zastavenie vždy, keď už nie sú zatvorené.
Ak je možné, aby sa operátor dostal do nebezpečného priestoru skôr, ako prestane existovať
riziko spôsobené nebezpečnými funkciami strojového zariadenia, musia byť okrem
blokovacieho zariadenia spojené s pohyblivými ochrannými krytmi aj blokovacie zariadenie
ochranného krytu:
- zabraňuje spusteniu nebezpečných funkcií strojového zariadenia, kým sa ochranný kryt
nezatvorí a nezablokuje, a
- udržuje ochranný kryt zatvorený a zaistený, kým neprestane riziko zranenia v dôsledku
nebezpečných funkcií strojového zariadenia.
Blokovateľné pohyblivé ochranné kryty musia byť konštruované tak, aby absencia alebo
porucha jedného z ich komponentov zabránila spusteniu alebo zastaveniu nebezpečných
funkcií strojového zariadenia.
Nastaviteľné ochranné kryty obmedzujúce prístup
Nastaviteľné ochranné kryty obmedzujúce prístup do tých častí pohyblivých častí, ktoré sú
nevyhnutne potrebné pre prácu, musia byť:
- nastaviteľné manuálne alebo automaticky v závislosti od typu vykonanej práce a
- ľahko nastaviteľný bez použitia náradia.
Špeciálne požiadavky na ochranné zariadenia
Ochranné zariadenia musia byť navrhnuté a zabudované do riadiaceho systému tak, aby:
- pohyblivé časti sa nemôžu naštartovať, keď sú v dosahu obsluhy,
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- osoby nemôžu dosiahnuť pohyblivé časti, keď sa tieto časti pohybujú, a - absencia alebo porucha jedného z ich komponentov zabráni spusteniu alebo zastaveniu
pohyblivých častí.
Ochranné zariadenia musia byť nastaviteľné iba úmyselným zásahom. ““
Vidíme, že základné požiadavky dané v smernici o strojových zariadeniach sú formulované
všeobecne. Podrobné požiadavky na ochranné kryty a ochranné zariadenia, vrátane zásad ich
projektovania, konštrukcie a používania, nájdete v nasledujúcich harmonizovaných normách:
Pravidlá návrhu pre oplotenie robota v robotických staniciach sú zahrnuté v harmonizovaných
normách:
• EN ISO 14119: 2014-03 Bezpečnosť strojov - Blokovacie zariadenia spojené s ochrannými
krytmi - Pravidlá návrhu a výberu
• EN ISO 13857: 2010 Bezpečnosť strojov. Bezpečnostné vzdialenosti, ktoré bránia
dosiahnutiu horných a dolných končatín do nebezpečných oblastí.
• EN ISO 14120: 2016-03 Bezpečnosť strojov - Ochranné kryty - Všeobecné požiadavky na
konštrukciu a konštrukciu pevných a pohyblivých ochranných krytov.
• EN ISO 12100: 2012 Bezpečnosť strojových zariadení - Všeobecné zásady projektovania Posudzovanie a znižovanie rizík.
• EN ISO 13855: 2010Bezpečnosť strojov. Umiestnenie technických ochranných opatrení v
dôsledku približovacej rýchlosti častí ľudského tela
Normy bezpečnosti stroja majú širší rozsah ako ploty a bezpečnostné dvere pre robotov.
Vzťahujú sa tiež na všetky typy krytov a ochranných chlopní, ktoré sa používajú v strojoch na
ochranu obsluhy pred rizikami.
1.3

Metódy a ochranné opatrenia používané na robotických výrobných staniciach

Rozdelenie metód a ochranných opatrení používaných v robotických výrobných staniciach je
znázornené na obrázku 1:

Obrázok 1.1

Metódy a ochranné opatrenia používané v robotických výrobných staniciach
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Ochranné kryty používané v robotických výrobných staniciach majú formu oplotenia, pozri
obrázok 2:

Obrázok 1.2

1.4

Bezpečnostný plot, 1-robot, 2-oplotenie, 3-riadiaci systém, 4-bezpečnostné dvere, 5blokovacie a uzamykacie zariadenia.

Bezpečnostný plot

Oplotenie oddeľuje pracovný priestor robota od pracovného priestoru operátora. Robotické
ploty sú veľmi často postavené z pevných segmentov pokrytých kovovou sieťkou. Mriežka je
na jednej strane účinnou ochranou operátora pred priblížením sa k nebezpečnej vzdialenosti
od robota, na druhej strane umožňuje pozorovanie práce robota. V robotizovaných zváracích
staniciach sa používajú ploty z plastových dosiek alebo dosiek, ktoré sú odolné voči zváracím
rozstrekom.
V plote robota musia byť dvere, ktoré sa nazývajú bezpečnostné dvere. Prostredníctvom
bezpečnostných dverí môže operátor vstúpiť dovnútra plotu a vykonávať práce, ktoré si
vyžadujú jeho blízku prítomnosť vo vzťahu k robotovi, napr. Vykonávať programovacie práce
alebo iné práce spojené so servisom pracovnej stanice.
1.5

Bezpečnostné dvere

Bezpečnostné dvere robotického výrobného stojana by mali spĺňať požiadavky noriem
uvedených v bode 1.2. Bezpečnostné dvere musia byť vybavené zariadením, ktoré vykonáva
funkciu:
a / zámkové alebo / koncové
b / zámkové s uzamknutím dverí.
Výber správneho riešenia otvárania a zatvárania bezpečnostných dverí by sa mal robiť na
základe analýzy uskutočnenej podľa EN ISO 12100 a EN ISO 14119.
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1.5.1 Zámkové
Blokovanie - spočíva v ovládaní dverí tak, že ak nie sú dvere úplne zatvorené, robotická stanica
sa nedá aktivovať. Ak sa však dvere otvoria počas práce stanice, automaticky sa zastavia v
režime núdzového zastavenia. Uzamykacia funkcia sa teda nevzťahuje na zamykanie dverí ako
takých, ale na činnosť bezpečnostného riadiaceho systému robotickej stanice, ktorá
spôsobuje, že pri otvorení dverí sa robotická stanica zastaví (tj. Zablokuje sa).
Po zatvorení dverí robotická pracovná stanica nebeží. Na spustenie robotickej stanice je
potrebný výkon, ktorý sa uskutoční vždy po núdzovom zastavení.
Vyššie opísaný spôsob činnosti bezpečnostných dverí nie je vždy prospešný a bezpečný,
pretože v mnohých robotických aplikáciách náhle prerušenie technologického procesu v
dôsledku otvorenia dverí spôsobí:
•

je možné, aby operátor fyzicky kontaktoval robota, ktorý je stále v pohybe, kvôli
masám a momentom zotrvačnosti, ktoré spôsobujú, že stanica prestane pracovať
okamžite po otvorení dverí po rýchlom pripojení operátora k plotu.
Táto situácia predstavuje pre operátora mechanické nebezpečenstvo. S cieľom posúdiť
úroveň ohrozenia, ktorá vyplýva z tohto dôvodu, by sa mali vykonať výpočty podľa EN
ISO 13855: 2010 a vykonať posúdenie rizika podľa EN ISO 12100.

•

prerušenie technologického procesu kedykoľvek môže spôsobiť straty.
Napríklad aplikáciou robota na lepenie alebo zváranie. V takýchto prípadoch je účelné
použiť vo dverách blokovacie zariadenie so zámkom dverí.

Obrázok 3 zobrazuje rozdelenie krytov a rôzne spôsoby blokovania.

Obrázok 1.3

Rozdelenie stráží
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1.5.2 Blokovanie s blokovaním krytu
Blokovanie s blokovaním krytu znamená, že bezpečnostné dvere fungujú tak, že ak nie sú
dvere úplne zatvorené, robotizovaná stanica sa nedá aktivovať. Pred spustením stanice musia
byť dvere zatvorené. Na začiatku práce robotizovanej stanice sa dvere uzamknú prenosom
signálu z riadiaceho systému do zamknutia dverí. Vďaka tomu sa dvere nedajú otvoriť, kým
robot nedokončí cyklus svojej práce.
Blokovacie zariadenie s blokovaním krytu je komerčne dostupné. Katalógové údaje tohto
prístroja obsahujú také informácie, ako napríklad:
- Úroveň výkonu PL,
• princíp blokovania (blokovanie blokovaním silou pružiny a deaktivácia blokovania
zapnutím napájania alebo aktivácia blokovania a deaktivácia blokovania dodávkou
energie),
- možnosť núdzového odblokovania z vnútornej strany krytu,
- Úroveň ochrany IP.

2

OCHRANNÉ ZARIADENIA

Úlohou ochranných krytov je vylúčiť mechanické nebezpečenstvo z pracovného robota
oddelením pracovného priestoru robota od pracovného priestoru obsluhy. Účelom
ochranných opatrení je zistiť prítomnosť operátora v nebezpečnej zóne. Ak sa jeho prítomnosť
potvrdí, práca robota sa zastaví.
Obrázok 4 zobrazuje rozdelenie ochranných zariadení.

Obrázok 2.1

Rozdelenie bezpečnostných zariadení
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2.1

Laserový skener

Obrázok 5 zobrazuje laserový skener, ktorý sa používa ako bezpečnostný optoelektronický
bezpečnostný prístroj:

Obrázok 2.2

Bezpečnostný laserový skener (model SD3-A1, Panasonic

Náčrt princípu činnosti laserového skenera je na obr. 6:

Obrázok 2.3

Princíp činnosti laserového skenera.

Hlavnou úlohou bezpečnostného laserového skenera je zisťovať prítomnosť človeka v danej
rovine. Laserový skener používa na meranie vzdialeností metódu Time of Flight.
Krátke impulzy laserového svetla sa vysielajú do vesmíru. Lúč svetla sa odráža a vracia sa do
zrkadla. Táto metóda umožňuje určiť čas od vyslania svetelného lúča po návrat tohto lúča po
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odraze od ľubovoľného objektu v skenovacom rozsahu, napr. 0-2600. Softvér skenera
umožňuje konfigurovať virtuálne pole. Ak sa v tomto poli nachádza objekt, potom sa zo
skenera pošle signál do bezpečnostného riadiaceho systému, ktorý zastaví robota.

3

ĎALŠIE BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

Ak sa robot používa v technológiách ako zváranie, zváranie, lakovanie, plazmové rezanie,
rezanie oblúkom, odhrotovanie odliatkov, je obsluha vystavená škodlivým výparom, UV
žiareniu, výparom zo zvárania, prachu, prchavým výparom, ktoré sú škodlivé. Sú príčinou
chorôb z povolania, invalidity a vážnych chorôb a predčasných úmrtí. V takýchto prípadoch
musia byť ploty robota upravené tak, aby sa eliminovali riziká spôsobené existujúcimi
expozíciami. Steny oplotenia musia byť vyrobené z nehorľavého, nepriehľadného materiálu.
Používajú sa strechy. Že strechy sú funkčne spojené s výfukovým ventilačným systémom.
Účinnosť odsávacieho vetracieho systému na robotickej inštalácii by mali pravidelne
kontrolovať odborníci z akreditovaného laboratória. O vykonaných skúškach by sa mali robiť
správy. Malo by sa pamätať na to, že v súlade s právnymi predpismi Európskej únie o
bezpečnosti na pracovisku sa na zvýšenie bezpečnosti operátora na pracovisku používajú
všetky druhy individuálnych ochranných opatrení, ako napríklad rukavice, okuliare, masky,
ktoré by sa v žiadnom prípade nemali chápať. ako alternatíva k neefektívnemu odsávaniu
vzduchu. Prijateľné úrovne vystavenia rôznym nebezpečenstvám sú uvedené v smerniciach
EÚ o sociálnej oblasti a vnútroštátnych zákonoch. Minimálne požiadavky by sa v tomto prípade
mali chápať ako maximálne prípustné expozičné dávky.

ÚLOHY
OTÁZKY NA VLASTNÚ KONTROLU
Zaškrtnite správne vety:
1. Oplotenie priemyselného robota je pevný kryt.
2. Bezpečnostné dvere slúžia k bezpečnosti obsluhy pomocou priemyselného robota.
3 Zaisťovacie zariadenie ochranného krytu sa používa na uzamknutie bezpečnostných dverí
počas servisných prác.
4. Zaisťovacie zariadenie ochranného krytu sa používa na uzamknutie bezpečnostných dverí
počas normálneho pracovného cyklu robotizovanej pracovnej stanice.
5. Bezpečnostné dvere sú pohyblivé ochranné kryty.
6. Bezpečnostné dvere sa uzamknú pomocou uzamykacieho kľúča operátorom.
7. Dvere sa dajú automaticky odomknúť, keď sa robot zastaví po pracovnom cykle.
8. Zatvorením bezpečnostných dverí sa automaticky spustí pracovný cyklus robota.
9. Robot sa automaticky spustí, keď operátor uzamkne dvere.
10. Laserový skener sa používa na detekciu objektov vo vesmíre.
11. Laserový skener sa používa na detekciu objektov v rovine.
12. Laserový skener je bezkontaktné ochranné zariadenie.
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13. Blokovacie zariadenie s blokovaním krytu slúži na ochranu robota pred neoprávneným
použitím.
14. Systém odsávacieho vetrania v robotickej zváracej stanici je navrhnutý tak, aby zlepšoval
účinnosť a kvalitu zvarov.
15. Moderné individuálne ochranné opatrenia, ako sú ochranné rukavice, masky a okuliare,
môžu byť účinnou a lacnejšou alternatívou k pevnému profesionálnemu odsávaciemu
ventilačnému systému v robotickej lakovni alebo vo zváracej stanici.
16. Blokovacie zariadenie s blokovaním krytu chráni disky manipulátora robota počas
prepravy.
Správne vety: 1; 2; 4; 5; 7; 11; 12
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ÚVOD DO LEKCIE
S bezpečnosťou spotrebiteľa spojenou s používaním výrobkov a bezpečnosťou pracovísk sa v
Európskej únii zaobchádza s najväčšou pozornosťou. Relevantné ciele súvisiace so zaistením
bezpečnosti občanov našli dôležité miesto v zakladajúcich zmluvách a potom sú podrobne
uvedené v právnych aktoch EÚ, ako sú nariadenia a smernice. Bezpečnostná legislatíva sa
vzťahuje na výrobcov výrobkov, ktorí sú zo zákona povinní poskytovať bezpečné výrobky, ako
aj na zamestnávateľov, ktorí sú zo zákona povinní poskytovať bezpečné pracoviská. Predpisy
Európskej únie, ktoré sa vzťahujú na výrobky, sa vzťahujú na veľké skupiny výrobkov, ako sú
stroje, hračky, zdravotnícke pomôcky. Európske harmonizované normy zohrávajú dôležitú
úlohu v európskom systéme zaistenia bezpečnosti výrobkov. Priemyselné roboty,
automatizované a robotizované výrobné bunky a linky sú spracované vo fáze ich návrhu,
vyrábajú a predávajú ako výrobky a podliehajú príslušným predpisom a smerniciam o
strojových zariadeniach. Po inštalácii a uvedení týchto zariadení do prevádzky u
zamestnávateľa sa s nimi zaobchádza ako s pracoviskami a podliehajú príslušným
požiadavkám obsiahnutým v smerniciach BOZP. V prípade bezpečnosti robotov, ako aj
automatizovaných a robotizovaných článkov a výrobných liniek sa zaoberáme zákonnými
požiadavkami a technickými požiadavkami. Táto lekcia predstavuje tieto témy. Ich znalosti
potrebujú projektant, zhotoviteľ, dovozca priemyselných robotov a výrobných liniek, ako aj
zamestnávateľ, ktorý bude tieto roboty a výrobné linky používať a kde sú týmito zariadeniami
pracoviská.
Táto lekcia sa zameriava na problémy súvisiace s certifikáciou strojov, konkrétne na
certifikáciu robotizovaných výrobných liniek. Vysvetlili sa problémy, problémy a rozdiely
súvisiace s dobrovoľnou a povinnou certifikáciou. Výhody certifikácií tretích strán a
nezávislých hodnotení treťou stranou sú uvedené. Bola popísaná certifikácia komplexných
strojov, ktoré zahŕňajú robotické výrobné linky, vyrábané v EÚ, ako aj stroje pochádzajúce z
krajín mimo EÚ.

CIELE VYUČOVACEJ HODINY
Cieľom hodiny je zoznámiť študentov s praktickými problémami súvisiacimi s certifikáciou
robotických výrobných liniek. Študent dostal podrobné vysvetlenie toho, čo je certifikácia, čo
prináša výhody pre výrobcov aj príjemcov, čo je posudzovanie zhody výrobku a ako tieto dva
pojmy: certifikácia a posudzovanie zhody slúžia bezpečnosti používania výrobku. Význam
označenia CE je podrobne vysvetlený a prečo si toto označenie nemožno zamieňať napríklad
s kvalitou alebo európskou certifikačnou značkou. Študenti boli citliví na to, aby sa na
certifikáty neznámeho pôvodu pozerali opatrne.

OBSAH LEKCIE
•
•

Výrobné systémy - základné pojmy a definície.
Štruktúra výrobný proces
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•

1
1.1

Klasifikácia výrobných procesov
o kontinuitou a časovým priebehom
§ diskrétne procesy
§ kontinuálne procesy
o podľa typov použitých technológií
o podľa použitých pracovných prostriedkov

CERTIFIKÁTY ES / EÚ A VYHLÁSENIA O ZHODE
Úvod

Právo Európskej únie vrátane zákonov členských štátov vytvára podmienky pre voľný pohyb
tovaru v rámci EÚ. Európska komisia zabezpečuje voľný pohyb tovaru. Trh Európskej únie je
trh regulovaný zákonom. Európska komisia je vybavená nástrojmi právneho dosahu na
jednotný trh Európskej únie, aby ho chránila pred tovarom nebezpečným pre užívateľov a
tovarom neznámeho pôvodu. Podľa práva EÚ sa voľný pohyb tovaru má vzťahovať iba na
tovar, ktorý je bezpečný pre používateľov, to znamená na tovar, ktorý je v súlade so zákonom
o bezpečnosti výrobkov. Pokiaľ ide o skupinu tovarov nazývaných stroje, medzi ktoré patria aj
priemyselné roboty a robotické priemyselné zariadenia, sú bezpečnostné predpisy zahrnuté v
základných požiadavkách uvedených v smerniciach nového prístupu, vrátane smernice o
strojových zariadeniach 2006/42 / ES. Tieto ustanovenia sú určené výrobcom a týkajú sa
projektov a požiadaviek na nové stroje, ktoré sa majú prvýkrát predávať a / alebo uvádzať do
prevádzky na európskom jednotnom trhu.
Tieto ustanovenia sú bližšie špecifikované v harmonizovaných normách.
Smernice nového prístupu taktiež špecifikujú postupy pre posudzovanie zhody, účasť
notifikovaných orgánov na posudzovaní zhody, pravidlá pre vydávanie osvedčení o zhode
týmito orgánmi a pre vydávanie vyhlásenia o zhode ES / EÚ výrobcom stroja.
1.2

Certifikácia a certifikáty

1.2.1 Strany obchodných transakcií
Pri obchodných transakciách sa dodávateľ, výrobca tovaru nazýva prvou stranou a príjemca
tovaru, zákazník by sa mal nazývať druhou stranou. Pri transakciách zahŕňajúcich zložité
výrobky vrátane strojov a pri transakciách s vysokou hodnotou potenciálny príjemca často
nedokáže posúdiť kvalitu a vlastnosti ponúkaného alebo kupovaného tovaru a často často
používa pomoc nezávislého, nestranného odborníka alebo expertnej organizácie. Tovar je
testovaný na zhodu s predtým stanovenými požiadavkami a / alebo normatívnymi
dokumentmi. Nezávislý znalec alebo expertná organizácia zapojená do hodnotenia sa nazýva
treťou stranou transakcie. Ak teda hovoríme o audite tretej strany,
1.2.2 Certifikáty a organizácie certifikujúce výrobky
Dokument nazývaný osvedčenie o zhode je vypracovaný z posúdenia výrobku vykonaného
nezávislou organizáciou na účely súladu s normatívnymi požiadavkami.
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Vecná hodnota certifikátu je založená na dôveryhodnosti a dôvere organizácie, ktorá certifikát
vydala. Dopyt po nestrannom a spoľahlivom posúdení produktu, ktorý je predmetom
transakcie, bol vždy vysoký. Na trhu sa preto časom vyvíjali rôzne špecializované organizácie
zaoberajúce sa certifikáciou, tj. Obchodným testovaním výrobkov a ich hodnotením, ktoré sú
uvedené v dokumente nazývanom certifikát. Certifikácia je platená služba objednaná
zainteresovanou stranou. Tieto organizácie sa špecializujú na určité skupiny výrobkov.
Dlhodobo známe a pôsobiace certifikačné organizácie (ale aj služby, procesy a certifikácia
zamestnancov) si na trhu budujú svoj pozitívny obraz už roky (napr. BSI, TÜV, De Noske Veritas,
DEKRA, EUROFINS, CCQS a mnohé ďalšie) . Tieto organizácie zabezpečujú nestrannosť,
spoľahlivosť a vecnú správnosť poskytovaných služieb vrátane vydaných osvedčení. Kvalita
služieb, ktoré ponúkajú, má vplyv na ich postavenie na trhu.
Certifikácia môže byť dobrovoľná alebo povinná, ak vyplýva z právnych ustanovení.
1.3

Dobrovoľná certifikácia, certifikát CE

Dobrovoľná certifikácia sa vykonáva na žiadosť výrobcu výrobku.
Požiadavky na rôzne certifikačné procesy sú uvedené v norme EN ISO / IEC 17067
„Posudzovanie zhody - základy certifikácie výrobku a smernice pre certifikačné schémy“.
Táto norma rozlišuje a podrobne opisuje takzvané: certifikačné schémy. Tieto schémy sú
klasifikované od 1 do 6, pričom schéma typu 6 sa týka certifikácie procesov. V prípade
robotizovaných výrobných zariadení je praktická iba certifikačná schéma typu 1a. Ide o
schému pre individuálne vyrábané výrobky, a teda aj pre robotické výrobné zariadenia,
pretože tieto inštalácie sa spravidla vyrábajú jednotlivo, zakaždým na objednávku zákazníka.
V schéme typu 1a sa činnosti posudzovania zhody obmedzujú na testovanie dodanej vzorky
výrobku. V tomto prípade pôjde o robotizovanú výrobnú inštaláciu. Vydaný certifikát
potvrdzuje zhodu vzorky predloženej na posúdenie so špecifikovanými požiadavkami.
Certifikát uvádza, že vzorka výrobku, ktorého vlastnosti sú uvedené v certifikáte, bola
testovaná a spĺňa požiadavky uvedených noriem alebo normatívnych dokumentov. Certifikát
sa týka iba príslušnej robotizovanej inštalácie. Na akékoľvek ďalšie inštalácie tohto výrobcu sa
vydaný certifikát nevzťahuje.
Výrobca alebo dodávateľ používa certifikačnú schému typu 1a. Umožňuje potvrdenie
samohodnotenia výrobcu, že daná robotizovaná inštalácia skutočne spĺňa stanovené
požiadavky.
Vezmite prosím na vedomie, že:
•

Certifikát vydaný organizáciou certifikujúcou výrobky na dobrovoľnom základe
predstavuje pre výrobcu potvrdenie dodávateľa o jeho vlastnom posúdení stroja a v
tomto prípade robotickej inštalácie.

•

Certifikát CE v žiadnom prípade nenahrádza vyhlásenie o zhode ES / EÚ, ktoré môže
vydať iba výrobca a za určitých okolností aj dodávateľ.

•

Certifikát CE sa vydáva na dobu neurčitú. Platnosť osvedčenia však automaticky
zanikne, keď Európska komisia prestane uznávať ako harmonizovaný dokument
aspoň jeden z normatívnych dokumentov, ktoré boli základom pre hodnotenie.
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1.4

•

Certifikát CE nie je prehlásením o zhode, ani nemôže nahradiť vyhlásenie o zhode ES
/ EÚ.

•

Zamieňať certifikát CE s vyhlásením o zhode ES / EÚ a (čo je stále bežné) a nazývať
certifikát CE alebo certifikát ES / EÚ dokumentom potvrdzujúcim zhodu vydaným a
podpísaným výrobcom nie je dovolené.

•

Dokument, akým je napríklad vyhlásenie o zhode CE, nemá žiadnu právnu hodnotu a
zákazník (príjemca) by ho nemal akceptovať.

•

Certifikát CE nerozmazáva zodpovednosť za výrobok medzi výrobcom a certifikačným
orgánom, ktorý certifikát vydal.

Povinná certifikácia, notifikované osoby

Povinná certifikácia treťou stranou sa vyskytuje vtedy, keď je stroj uvedený v prílohe IV k
smernici o strojových zariadeniach a keď stroj nebol vyrobený v súlade s harmonizovanými
normami, ktoré pokrývajú všetky základné požiadavky podľa prílohy I k smernici o strojových
zariadeniach (obr. 1):

Obrázok 1 Postup pri posudzovaní zhody stroja podľa čl. 12 smernice o strojových zariadeniach

Potom sa stroj podrobí postupu typovej skúšky ES podľa prílohy IX k smernici o strojových
zariadeniach za účasti tretej strany vo forme notifikovaných orgánov.
Podľa práva EÚ je notifikovaný orgán pre danú smernicu nového prístupu (alebo skupinu
smerníc) organizačná jednotka posudzujúca súlad, ktorá (obr. 2):
• bol oznámený Európskej komisii príslušným ministrom vlády daného členského štátu,
• prešiel certifikačným procesom pre notifikované osoby a bol akreditovaný v
Akreditačnom centre daného členského štátu.
Organizáciu a fungovanie notifikovaných orgánov k danej smernici (skupina smerníc)
podrobne upravuje právo EÚ, okrem iného v článkoch R17 až R30 prílohy I k rozhodnutiu Rady
a Európskeho parlamentu č. 768/2008/ES z 9. júla 2008 o spoločnom rámci pre implementáciu
marketingových produktov, ktorým sa zrušuje rozhodnutie Rady 93/465 / EHS.
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Notifikované orgány skúmajú súlad so základnými požiadavkami smerníc na komerčnom
základe ako súčasť služieb objednaných výrobcami. Skúmajú súlad výrobkov a dokumentácie.
Oblasť činnosti týchto jednotiek je oblasťou Európskej únie. Výrobca stroja (robot, robotická
inštalácia) objednáva posúdenie zhody u notifikovaného orgánu podľa svojho výberu v EÚ.
Nemusí to byť najbližšia jednotka. Výrobca z Nemecka si môže napríklad vybrať notifikovaný
orgán, napr. Z Českej republiky, Slovenska alebo Poľska. Podobne môžu výrobcovia z týchto
krajín požiadať o posúdenie zhody notifikovaný orgán, napr. V Nemecku. Upozorňujeme, že
výrobca môže na posúdenie zhody vybrať iba jeden notifikovaný orgán. Nemôže nariadiť, aby
sa toto hodnotenie vykonalo súčasne vo viacerých notifikovaných orgánoch. Výrobca môže
tiež dobrovoľne zadať posúdenie zhody týchto jednotiek, aj keď to nevyžadujú predpisy
Európskej únie.

Obrázok 2 Posudzovanie zhody stroja za účasti notifikovanej osoby podľa prílohy IX k smernici o strojových
zariadeniach 2006/22/ES

Obr. 2 zobrazuje proces testovania zhody strojov s účasťou aktu notifikovanej osoby k prílohe
IX k smernici o strojových zariadeniach.
Vykonané testy zahŕňajú preskúmanie dokumentácie stroja, skúšky stroja, skúšky v
akreditovaných laboratóriách v súlade s programom skúšok vypracovaným notifikovanou
osobou. Výsledkom tejto práce je vydanie osvedčenia o typovej skúške ES.
Na stroj sa vzťahuje jedinečné číslo notifikovanej osoby, blízko označenia CE
Často dochádza k nesprávnej interpretácii, že označenie CE znamená značku certifikátu CE
alebo že ide o európsku značku certifikátu kvality. CE v skutočnosti znamená súlad výrobku so
základnými požiadavkami smerníc nového prístupu. Je to skratka francúzštiny (CE - Conformité
Européenne).
Certifikát ES skúšky typu vydaný notifikovanou osobou je dokument pre výrobcu stroja, ktorý
je súčasťou technickej dokumentácie stroja. Pre zákazníka existuje ES / EÚ vyhlásenie o zhode.
Číslo osvedčenia o skúške typu uvádza výrobca do vyhlásenia o zhode ES / EÚ. Vyhlásenie o
zhode ES / EÚ je pripravené v jazyku, ktorému zákazník rozumie, napr. V češtine, ak je stroj
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pre zákazníka v Českej republike. Zákazník dostane kópiu vyhlásenia. Originál je uchovávaný
zákazníkom spolu s technickou dokumentáciou. Notárska autentifikácia sa nevyžaduje.
Vezmite prosím na vedomie, že:
• Certifikát ES skúšky typu vydáva notifikovaná osoba na žiadosť výrobcu stroja.
• Vyhlásenie o zhode ES / EÚ vydáva výrobca stroja,
• najdôležitejším dokumentom pre zákazníka je vyhlásenie o zhode ES / ES, certifikát o
skúške typu ES alebo certifikát CE sú súčasťou dokumentácie, ale nemôžu nahradiť
vyhlásenie o zhode ES / EÚ.
• Certifikát ES o typovej skúške vydaný notifikovaným orgánom nemožno považovať za
alternatívu k vyhláseniu o zhode ES / EÚ,
• Označenie CE na stroj aplikuje výrobca stroja po vydaní vyhlásenia o zhode ES / EÚ,
Certifikát ES typovej skúšky vydaný notifikovanou osobou nemá za cieľ odstrániť časť
zodpovednosti výrobcu za bezpečnosť stroja. Účasť notifikovaného orgánu je zabezpečiť, aby
bol proces posudzovania zhody vykonávaný v súlade s predpismi EÚ a aby vyrobený stroj bol
v zhode so schváleným typom.
Vyhlásenie o zhode ES / EÚ je špeciálnym typom vyhlásenia o zhode. Názov vyhlásenia preto
musí uvádzať ES / EÚ.
Pomenovanie vyhlásenia o zhode ES / EÚ, vyhlásenia CE alebo osvedčenia o zhode CE je
chybou. V právnom systéme EÚ sa výrazy „vyhlásenie o CE“ alebo certifikát o zhode CE
„nenachádzajú“.

2
2.1

POSUDZOVANIE ZHODY A CERTIFIKÁCIA ROBOTICKEJ INŠTALÁCIE
Robotická inštalácia pozostávajúca z nových a starých strojov

2.1.1.1 Úloha generálneho dodávateľa
Robotizované inštalácie, ktoré môžu zahŕňať mnoho priemyselných robotov, podávačov,
obrábacích strojov, lisov, obrábacích zásuviek, sú komplexné stroje, nevyrábajú sa na trhu pre
anonymných zákazníkov. Ide o stroje postavené v rámci projektov pre konkrétneho zákazníka.
Príjemca podpisuje s dodávateľom zmluvu na realizáciu a uvedenie do prevádzky celej
robotickej inštalácie na kľúč. Dodávateľ sa stáva takzvaným generálnym dodávateľom celého
projektu inštalácie.
Generálny dodávateľ je okrem iného zodpovedný za:
• návrh celej inštalácie,
• vykonávanie hodnotenia rizík na začiatku a počas projektu,
• návrh riadiacich a softvérových systémov a riadiacich systémov súvisiacich s
bezpečnosťou strojov,
• nákupy prvkov a komponentov, montáž, softvér, uvedenie do prevádzky, predbežné
testy,
• vykonávanie postupu posudzovania zhody vrátane validácie bezpečnostného systému
stroja.
- 10 -
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V prípade, že daný zamestnávateľ má v úmysle vlastnými silami prestavať alebo dôkladne
modernizovať vlastnú linku, potom sa vo svetle práva EÚ stane výrobcom nového stroja a
generálnym dodávateľom, ktorý musí posúdiť zhodu tohto stroja z hľadiska zhody. so
základnými požiadavkami smerníc. V tomto prípade môže byť prospešné vykonať certifikačný
proces podľa nepovinnej certifikácie, pretože potvrdzuje sebahodnotenie vykonané ako
súčasť posudzovania zhody.
2.1.2 Navrhovanie robotizovanej inštalácie, úloha koordinátora CE
Konštrukcia robotickej inštalácie sa môže ukázať ako komplexná úloha, ktorú má vykonať tím,
do ktorého by mala byť zapojená aspoň jedna osoba, ktorá má rozšírené znalosti v oblasti
posudzovania zhody strojov, hodnotenia rizika, smerníc nového prístupu, harmonizovaných
noriem a príprava technickej dokumentácie pri posudzovaní zhody. Takáto osoba má dobrú
teoretickú i praktickú prípravu problémov technického návrhu, ako aj primerané znalosti
práva EÚ v oblasti posudzovania zhody strojných zariadení a harmonizovaných noriem. Takáto
osoba sa nazýva CE koordinátor (angl. CE-coordinator, ger. CE-Coordinator, fr. Coordinator
CE). Úlohou osoby je od počiatočnej fázy návrhu koordinovať správny priebeh procesu
navrhovania a prípravy technickej dokumentácie pre robotickú inštaláciu z hľadiska
posudzovania zhody, vydania vyhlásenia o zhode ES / EÚ a označenia CE. Táto osoba
nezodpovedá za prípravu technickej dokumentácie projektu. Často je aj koordinátorkou CE v
niekoľkých projektoch.
Mohlo by sa zdať, že bezpečná by mala byť aj nová robotická inštalácia, ktorá zahŕňa iba nové
komponenty s vydaným prehlásením o zhode ES / EÚ, tj komponenty, ktoré sú bezpečné. Nie
je to však tak, pretože vzájomne pôsobiace prvky môžu spôsobiť nebezpečenstvá, ktoré
spôsobujú riziká. Superpozícia bezpečných strojov teda môže byť nebezpečným strojom. V
súlade s požiadavkami smernice o strojových zariadeniach by sa preto hodnotenie rizika malo
vykonávať v rôznych fázach implementácie projektu (obr. 3). Po posúdení rizika by mala
nasledovať dokumentácia.

Obrázok 2.1 Hodnotenie rizika a znižovanie rizika
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Úlohy súvisiace s konštrukciou stroja s prihliadnutím na ustanovenia smerníc o bezpečnosti a
ergonómii vrátane: vykonávania hodnotenia rizík v rôznych fázach projektu, posudzovania
zhody stroja a jeho certifikácie (povinné a dobrovoľné) majú svoje konkrétny časový a finančný
rozmer. Výdavky na túto prácu sú zvyčajne významnou súčasťou rozpočtu projektu.
Tieto práce by mali byť naplánované a mali by mať svoje miesto v harmonograme projektu a
odhade nákladov.
2.1.3 Smernice a harmonizované normy platné pre projekt
Na začiatku implementácie projektu by mala byť podrobná diagnostika, ktorá by mala viesť k
tomu, že smernice o robotickej inštalácii budú podliehať smerniciam nového prístupu.
Táto práca vyžaduje primeranú kvalifikáciu a čas. Tento zoznam môže byť počas
implementácie projektu predmetom opráv a doplnkov.
Základné zdravotné požiadavky, ktoré sú stanovené v smerniciach nového prístupu vrátane
príloh a smerníc o strojových zariadeniach, sú zámerne formulované veľmi všeobecným
spôsobom. Podrobné požiadavky a návrhy, ako ich splniť, sú uvedené v normách
harmonizovaných s požiadavkami smerníc nového prístupu. Používanie noriem nie je v EÚ
povinné, ale neexistuje lepší spôsob, ako použiť normu a použiť tam navrhnuté riešenia na
splnenie danej základnej požiadavky. Musíte teda urobiť malý prieskum a zoznámiť sa aj s
príslušnými harmonizovanými normami.
2.1.4 Dobrovoľná certifikácia ako potvrdenie správnosti postupu posudzovania zhody
Predloženie komplexného systému robotickej certifikácie špecializovaným certifikačným
orgánom ako súčasť schémy dobrovoľnej certifikácie 1a podľa normy EN ISO / IEC 17067 je
veľmi dobrým spôsobom, ako overiť už vykonané posúdenie zhody a ako súčasť požadovanej
technickej dokumentácie. zákonným ustanovením a uvedené vo vyhlásení.
2.2

Posudzovanie zhody a certifikácia dovážanej robotizovanej linky

S robotizovanou výrobnou linkou dovážanou z krajín mimo Európskej únie, bez ohľadu na jej
technický stav a vek, sa v Európskej únii vždy zaobchádza ako s novým strojom, ktorý má byť
uvedený na jednotný trh Európskej únie. Teda ako stroj, ktorý musí mať vykonanú príslušnú
technickú dokumentáciu k procesu posudzovania zhody a musí mať vydané vyhlásenie o zhode
ES / EÚ a označenie CE, ak to vyžadujú predpisy EÚ. Prispôsobenie robotickej linky
požiadavkám EÚ je na zodpovednosti dovozcu. Dovozca má rovnaké úlohy ako konštruktér a
výrobca novej robotickej linky v EÚ. Pred kúpou linky z krajiny, ktorá nie je členom EÚ, mal by
byť vykonaný dôkladný audit jeho technického stavu a sprievodnej dokumentácie a mala by
byť dobre vyhodnotená spotreba práce spojená s uvedením linky do súladu so základnými
požiadavkami smernice o strojových zariadeniach. Náklady na túto prácu môžu byť značné a
pascou môže byť mimoriadne nízka cena predanej linky. Náklady na prispôsobenie takéhoto
vedenia základným požiadavkám smerníc nového prístupu, ktoré pokrývajú skutočné náklady
projektu, vrátane: nákladov na návrh, nákup alebo výrobu a inštaláciu nových krytov,
bezpečnostných zariadení, úprav riadiaceho systému a softvéru, výmena kabeláže, tvorba
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dokumentácie a pokynov v súlade s požiadavkami smerníc, sa môžu ukázať ako celkom
nečakane vysoké.

3

SPOĽAHLIVOSŤ CERTIFIKÁTOV

V prípade dobrovoľnej certifikácie je certifikát dokument zahrnutý v dokumentácii, vydaný a
podpísaný nezávislou organizáciou potvrdzujúci súlad daného produktu, napr. Stroj so
špecifickými požiadavkami z normatívnych dokumentov. Takýto certifikát potvrdzuje vaše
vlastné hodnotenie. Takýto certifikát môže byť prvkom konkurenčnej výhody ponúk v rôznych
typoch ponúk.
Hodnota certifikátu je založená na dôveryhodnosti a uznaní kompetentnosti organizácie, ktorá
certifikát vydala. V prípade osvedčení notifikovanej osoby zaručuje ich dôveryhodnosť a
spôsobilosť príslušný členský štát. Tieto jednotky boli nahlásené (autorizované) Európskej
komisii členským štátom a potom prešli podrobným auditom a certifikáciou a boli
akreditované Akreditačným centrom daného členského štátu EÚ. V prípade orgánov
posudzovania zhody podľa dobrovoľnej certifikácie je možné dôveryhodnosť a spoľahlivosť
organizácie pre certifikáciu výrobkov preukázať udržiavaným certifikovaným systémom
riadenia kvality podľa normy EN ISO / IEC 17065: „Posudzovanie zhody - Požiadavky na orgány
certifikujúce výrobky, procesy a služby “,
V prípade dovozu tovaru z Ďalekého východu môžeme mať situáciu, že vlastnosti a súlad
tovaru sú potvrdené mnohými certifikátmi vydanými organizáciami a laboratóriami
testujúcimi zhodu v Európe a vo svete, a to predovšetkým z členských štátov EÚ a zo severu.
Amerika. K takýmto certifikátom by sa však malo pristupovať veľmi opatrne. V mnohých
prípadoch sú tieto certifikáty len produktom umenia a tlačiarenských fines. S realitou majú
veľmi málo spoločného. Takéto certifikáty nepredstavujú žiadne potvrdenie kvality a súladu
tovaru s požiadavkami noriem.

OTÁZKY NA SAMOKONTROLU
Označte prosím vety, ktoré sú pravdivé:
1. Certifikát zhody CE vydáva v EÚ výrobca stroja po úspešnom ukončení procesu
posudzovania zhody stroja.
2. Povinnou certifikáciou výrobku môžu byť výsledky vyplývajúce zo záväzkov dodávateľa
stroja, ktoré sú uvedené v zmluve.
3. Certifikát CE vydáva certifikačný orgán pre výrobky pod dobrovoľnou certifikáciou v
mene výrobcu.
4. Vyhlásenie o zhode ES / EÚ je dokument vydaný výrobcom, ktorý potvrdzuje zhodu
výrobku s požiadavkami uvedenými v zmluve.
5. Notifikovaná osoba posudzuje zhodu výrobku so základnými požiadavkami smerníc
nového prístupu UE.
6. Rozsah pôsobnosti daného notifikovaného orgánu je obmedzený iba na oblasť daného
členského štátu EÚ.
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7. Certifikát CE je náhradným dokumentom, kým nie je dokončený celý proces
posudzovania zhody.
8. Certifikát typovej skúšky ES/UE vydáva notifikovaná osoba na základe pozitívnych
výsledkov hodnotenia výrobku.
9. Účasť notifikovaného orgánu na posudzovaní zhody môže byť vyžadovaná pre stroje
uvedené v prílohe IV k smernici o strojových zariadeniach.
10. Certifikát CE sa považuje za účasť tretej strany na posudzovaní zhody stroja podľa
dobrovoľnej certifikácie.
11. Dokument s názvom: „Certifikát CE“ v právnom systéme EÚ vôbec neexistuje.
12. Výrobca môže posúdenie zhody daného stroja zadať súčasne maximálne trom
notifikovaným orgánom v troch členských štátoch EÚ
13. Náklady na testovanie zhody strojov so základnými požiadavkami smerníc sú hradené
zo špeciálneho fondu CE Európskej komisie.
14. Certifikát CE je súčasťou technickej dokumentácie stroja.
15. Vyhlásenie o zhode ES/UE sa vydáva pre stroj, na ktorý sa vzťahuje označenie CE.
16. Označenie CE znamená európsku zhodu, tj súlad výrobku so základnými požiadavkami
smerníc nového prístupu.
17. CE je európska značka kvality výrobku.
18. Európsky certifikát je dokument o bezpečnosti výrobku a predstavuje dokument
ekvivalentný s vyhlásením o zhode UE.
19. Právna povinná certifikácia produktu vyplýva z právnych predpisov.
20. Certifikát typovej skúšky ES/UE sa vzťahuje na stroje uvedené v prílohe IV k smernici o
strojových zariadeniach.
21. Certifikát skúšky typu ES/UE je dokument vydaný notifikovanou osobou iba na
žiadosť výrobcu výrobku.
22. Označenie CE používa výrobca stroja podľa vyhlásenia o zhode ES / EÚ.
23. Certifikát typovej skúšky ES/UE vydaný notifikovanou osobou je právnym základom
pre vydanie vyhlásenia o zhode výrobcu pre nový stroj uvedené v prílohe IV k
smernici o strojových zariadeniach 2006/42/WE.
24. Nový alebo použitý stroj dovezený z krajiny mimo EÚ podlieha v EÚ procesu
posudzovania zhody ako nový stroj, skôr ako bude dostupný na jednotnom európskom
trhu.
25. Je chybou nazývať „EÚ vyhlásenie o zhode“ „certifikátom CE“.
26. Vyhlásenie o zhode ES/UE môže vydať iba výrobca produktu.
27. Použité priemyselné roboty dovážané z Japonska do Poľska nevyžadujú postup
posudzovania zhody a nemusia mať vydané vyhlásenie o zhode ES/ EÚ.
28. Koordinátor CE v spoločnosti môže dohliadať na dokumentáciu návrhu, posudzovanie
zhody a proces certifikácie stroja v súlade s požiadavkami smerníc nového prístupu,
harmonizovaných noriem a ďalších právnych predpisov EÚ.
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OTÁZKY - SPRÁVNE ODPOVEDE
Otázka

Odpovede

1

2; 5; 8; 11; 16; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25;
26; 28
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