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ABSTRAKT 

Práce se věnuje problematice automatizování výrobního procesu pracoviště pro kování 

kovových dílů za tepla pro konkrétního zákazníka ve specifickém prostředí. V úvodu je 

proveden rozbor problematiky průmyslu čtvrté průmyslové revoluce. V další části se 

práce věnuje virtuálnímu zprovoznění pracoviště v programu Process Simulate. 

Následně se zabývá technickou částí návrhu a detailní specifikací jednotlivých 

komponent pracoviště a prostředí, do kterého bude nová linka integrována. Závěrem je 

zhodnoceno obchodní stanovisko a úspěšnost projektu po realizaci. 
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ABSTRACT 

The thesis deals with the automation of the production process of the workplace for 

forging of metal parts for a specific customer in a specific environment. In the 

introduction, there is an analysis of the industrial revolution. In the next part, the thesis 

is devoted to the virtual commissioning in Process Simulate. It then deals with the 

technical part of the design and detailed specifications of the individual components. 

Finally, the success of the project after the implementation is evaluated. 
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ÚVOD 

Práce se věnuje modelové situaci návrhu a rozpočtu, pro automatizování průmyslové 

výroby, konkrétně výroby v těžkém kovárenském průmyslu. Návrh reaguje na  zadání 

zákazníka, které požadovalo zefektivnění vlastního výrobního procesu, který byl 

v současném stavu řešen manuálně. V úvodu je tedy nutné zaměřit se na současný stav, 

ve kterém se pracoviště nachází, zjistit rizika se kterými je nutné při návrhu počítat a 

zhodnocení, zda je technicky možné tento proces urychlit a zefektivnit. Prostředí 

v kovárenském průmyslu je nebezpečné z důvodu manipulace s kovem, který pracuje 

s teplotou 1250°C. V tomto prostředí je vysoká prašnost a přítomnost zbytků oleje 

uniklých z lisů za doprovodu všudypřítomného aerosolu vzniklého při mazání forem. 

Veškerým komponentům je tedy potřeba volit zvýšené stupně krytí a přizpůsobit je 

agresivitě prostředí (speciální nátěry a povrchová úprava). Nezbytné je chlazení 

manipulátorů, které jsou v přímém styku s výkovky a jejich teplota rychle narůstá. 

Jelikož zákazník požaduje jistou univerzálnost linky, z důvodu výroby více druhů dílů 

je nutné manipulátory konstruovat s tímto ohledem. Díly dosahují mnohdy hmotnosti až 

20 kg, což je obzvláště nebezpečné při kolizních stavech, např. upadnutí dílu při 

manipulaci. Konstrukce linky a vedení tras k robotům, motorům a čidlům, musí být 

proti těmto stavům rezistentní, zejména také s ohledem na požární bezpečnost. 

Důležitou součástí práce je zpracování obchodní statistiky a zhodnocení ekonomické 

výnosnosti investice. 
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1 PRŮMYSL 4.0 

Základem předcházejících třech průmyslových revolucí byl rozmach mechanických 

strojů a výrobních zařízení poháněných párou nebo elektrickou energií. V posledních 

desetiletích došlo k výraznému pokroku ve využití elektronických systémů a výpočetní 

techniky. Čtvrtá průmyslová revoluce přinese zásadní změny, zejména v oblasti 

průmyslové výroby. Pojem průmyslu 4.0, vznikl z dokumentu představeného na 

Hannoverském veletrhu v roce 2013. Základy pro vznik tohoto dokumentu a myšlenky 

byly položeny již v roce 2011. Čtvrtá průmyslová revoluce by měla využívat nové 

technologie a principy, pro maximální zefektivnění výrobních procesů pomocí 

kyberneticko-fyzikálních systémů. Vznikl pojem tzv. „ Chytré továrny“, což jsou 

systémy, které v mnoha ohledech zastoupí dosavadní práci člověka pro lehčí čí rutinní 

práce. Vznikne tedy jistá díra na trhu práce, ovšem dá se předpokládat nový prostor pro 

uplatnění těchto osob v jiných, nově vzniklých odvětvích či službách. Fenomén dnešní 

doby je propojení internetu věcí, služeb a lidí. S tímto trendem souvisí obrovské 

množství nově generovaných dat a nastává nutnost tyto data efektivně zpracovávat. 

Čtvrtá průmyslová revoluce nepřináší pouze změnu ve výrobních procesech, ale jedná 

se o komplexní systém změn spojený s řadou lidských činností. Názorná ukázka 

historického průběhu na Obr. 1.1. 

 

Obr. 1.1: Historický vývoj průmyslu (převzato z [5]). 

1.1.1 Legislativa 

Vládou ČR byl vytvořen tzv. akční plán pro rozvoj průmyslu 4.0 (usnesení vlády č. 

694/15). Součástí tohoto plánu je podpora hospodářského růstu a zaměstnanosti v ČR. 

Vláda se zavázala k podpoře digitalizace, což považuje za hlavní nástroj k maximální 

konkurenceschopnosti. Investiční okruhy jsou např. výstavba infrastruktury, digitalizace 

průmyslu, zvyšování digitální gramotnosti, efektivnější výkon veřejné zprávy. 

Důležitou součásti pro podporu průmyslu 4.0 je vybudování silné a rychlé sítě pro 

přístup k internetu s velkým důrazem na ochranu dat. 

Úspěch Evropy v této oblasti potřebuje tedy zejména inovativní digitální sektor 

(digitální zboží – součástky, software). Dnes jej tvoří cca 4% HDP. 

 A důležitou oblastí je také schopnost zavádět digitální inovace do všech oblastí 
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průmyslu. Podle nových studií by digitalizace výrobků a služeb měla zvýšit roční 

výnosy průmyslu o více než 110 miliard EUR. Aktuálně využití digitálních technologií 

v Evropě zabezpečuje třetinu růstu celkové průmyslové výroby. 

Nová inovativní řešení pomohla objevit nové produkty jako propojené automobily, 

přístroje jako součást oděvu, inteligentní domácí spotřebiče aj. Díky automatizaci došlo 

k zefektivnění výrobních procesů a využití zdrojů. Dochází ke změnám obchodních 

modelů, přičemž se stírají hranice mezi výrobky a službami. 

Iniciativa pro průmysl vznikla v mnoha zemích EU. Každá země má specifický 

název problematiky a přístup řešení a podpory. Přehled viz. Obr. 1.2. 

 

Obr. 1.2: Iniciativa pro průmysl 4.0 v jednotlivých státech (převzato z [2]). 

1.2 Koncept průmyslu 4.0 

Koncept průmyslu 4.0 dal vzniknout pojmu „inteligentní továrna“, což je pojem, 

který vyjadřuje jednotku, jež je schopna autonomní výměny informací, vyvolání 

příslušné akce a reakce na momentální podmínky a vzájemně nezávislé kontroly. 

Inteligentní továrna je souborem samostatně automatizovatelných jednotek na plně 

automatizované, optimalizovatelné výrobní celky. Je nutné do tohoto systému zavést 

globální síť pro výměnu informací. Vzniknou tzv. kyberneticko-fyzické systémy CPS 

(Cyber-Physical Systems). Tímto systémem dojde k propojení sensorů, strojů, IT 

systémů a dalších dílčích jednotek. Takto propojené systémy budou pomocí 

standardních komunikačních protokolů na bázi internetu vzájemně reagovat a 

analyzovat data. Dojde k rychlým reakcím či předpovědi chyb a následně rekonfiguraci 

pro nutné korekce v reálném čase. 

Tento koncept se nezabývá jen myšlenkou pro oblast výroby, ale zahrnuje např. i 

logistiku, či autonomní dopravu, ve které bude mít velkou roli družicová komunikace 

(navigace). Dojde k větší efektivitě logistiky a přímé reakci na změny v inteligentní 
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továrně. Dojde ke vzniku tzv. „inteligentního produktu“, který je jasně identifikovatelný 

a lokalizovatelný. Bude jasný jeho aktuální stav, historie a alternativní cesty k výrobě 

finálního celku. Díky těmto systémům je možné výrobek více individualizovat podle 

přání zákazníka a rychleji reagovat na velikost a změny série. 

1.3 Průmysl v ČR 

1.3.1 Klasifikace 

Zavedení prvků průmyslu 4.0 bude pro každou zemi a každou ekonomiku velice 

individuální. Je tedy na začátku důležité klasifikovat prostředí implementace. 

Česká ekonomika je v současné době velice otevřená a musí následovat nejnovější 

zahraniční trendy a nové technologie. V minulých průmyslových revolucích byl vliv 

České republiky významný, hlavně z důvodu převyšujícího podílu průmyslové výroby. 

Dá se tedy předpokládat, že můžeme být v tomto odvětví důležitým hráčem v zavedení 

prvků čtvrté průmyslové revoluce.  

Z oblasti průmyslové výroby ČR vyniká zejména v automobilovém průmyslu, 

výrobě elektrických zařízení, elektronických a optických zařízení, počítačů, návěsů, 

přívěsů, plastových a pryžových produktů. Dochází k nárůstu exportu, který ze 70% 

zahrnuje automobilový, strojní a elektrotechnický průmysl. Vysoká flexibilita je 

maximálně důležitá pro udržení a získání nových zakázek. Zároveň má v našich 

podmínkách také negativní vliv, z hlediska náročnosti na vnitřní operativu a potřebu 

držet vyšší skladové zásoby, což je spojeno s vyššími náklady na prodané zboží a 

logicky nižší marží na produkt. Následně má český investor menší chuť investovat do 

nových technologií a zdrojů. 

Postavení průmyslu v České republice a ostatních státech EU je vyznačeno na 

obrázku 1.3.  
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Obr. 1.3: Procentní podíl na celkové ekonomice státu (měřeno přidanou hodnotou na výrobní 

činitele - převzato z [2]). 

1.3.2 Vlastnictví - motivace 

Firmy sídlící v ČR bývají často řízeny nadnárodní korporací, která diktuje dané 

technologie, jak výrobní, tak komunikační. Pokud se jim naopak podaří inovativní 

řešení, často není řídící stranou přijato a zůstává pouze v lokálním výrobním procesu. 

Dalším subjektem jsou firmy vlastněné zahraniční či tuzemskou finanční skupinou, 

a tudíž pro svoji omezenou životnost managementu nemají zájem implementovat prvky 

průmyslu 4.0. Hlavním úkolem je pro ně plnění krátkodobých ekonomických cílů 

společnosti. Často se tyto firmy mohou stát obětí kybernetických útoků, jelikož mají 

levná nedostatečná a otevřená zabezpečení. 

Specifickým případem jsou zejména malé a střední firmy vlastněné vrcholovým 

managementem. Často jsou závislé na dodávkách výrobků a služeb, pro velké 

zahraniční, či tuzemské korporace. Takto stavěné firmy jsou často ochotny investovat a 

strategicky rozvíjet firmu. Často mají však nízký přehled a jsou v informačním závěsu 

za svými odběrateli. 

1.3.3 Proč zavádět prvky průmyslu 4.0 

Pojem průmyslu 4.0 se často používá jako propagace a reklama jednotlivých firem. 

Problémem je, že nelze za prvky průmyslu 4.0 považovat, např. pouze robotizaci 

výrobního procesu. Pojem průmyslu 4.0 je komplexní problematika, zahrnující principy 

z širokého odvětví moderních technologií a vědy. 

Hlavní motivací proč zavádět průmysl 4.0 je zejména: 
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 Zvýšit produktivitu (nárůst až 32%). 

 Omezení lidských zdrojů (hlavně v oblasti manipulace s materiálem, rutinní 

administrativa, naopak vyšší pro servis, údržbu či řízení výroby). 

 Tlak obchodních partnerů. 

 Velcí hráči na trhu aktivně aplikují prvky průmyslu 4.0 a je jen otázkou 

času, kdy toto budou vyžadovat po svých subdodavatelích. 

 Zkvalitnění prostředí pro práci člověka, environmentální požadavky. 

1.3.4 Řízení a nový způsob přístupu  

Způsob řízení je velice rozdílný hlavně z hlediska použitých technologií. Pro 

kontinuální výrobu je typické monitorování technického stavu zařízení (potravinářský 

průmysl, chemický průmysl). Ve strojírenském průmyslu dochází zejména k řízení 

údržby na základě zkušeností a preventivních intervalů, udávaných výrobcem 

konvenčních zařízení. 

Většina českých firem nemá žádnou strategii pro řízení procesu údržby a snaží se 

zachovat veškerá zařízení v naprosto funkčním stavu, což mnohdy vede k zbytečným 

investicím a preventivní zásahy tak snižují hospodářský výsledek firmy. 

V této oblasti se vyplatí aplikovat datové analýzy a statistické nástroje, což má za 

následek efektivnější řízení a zásahy do zařízení a následné snížení nákladů na údržbu. 

Konkrétně se jedná o soubor dat z výrobních systémů a čidel. Na základě těchto 

informací a jejich modelování lze identifikovat či předpovídat poruchové stavy, které 

povedou ke snížení výkonu či poruchy technologie. 

Prvotní úkoly pro analýzu dat: 

 Parametry pro měření a priority jednotlivých zařízení. 

 Zajištění bezpečného přenosu dat. 

 Rozdělit a klasifikovat data pro analýzu. 

 Jednoduché analytické nástroje. 

 Zvýšení odbornosti pracovníků údržby. 

Překážkou pro implementaci těchto zásad bývá často zastaralá legislativa, jež nařizuje 

pravidelné kontroly a servis zařízení, a nadále nedostatečně uvědomělý personál, který 

nedokáže tyto inovativní prvky využít ke zkvalitnění výstupní práce. 

1.3.5 Cílový stav 

Konkrétní cíle průmyslu 4.0 lze těžce konkrétně definovat. Dá se předpokládat velice 

dynamický vývoj a specifita požadavků. Nicméně lze definovat základní doporučení pro 

firemní úroveň: 

 Prvky průmyslu 4.0 definovat jako hlavní strategické cíle firmy. 

 Odklon od vertikálního řízení. 
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 Zrušení hranic mezi odbornostmi (mechanika, elektrotechnika, datová 

analýza…). Vysoká úroveň automatizace a řízení ve výrobě, ale i údržbě. 

Schopnost zařízení, tzv. autodiagnostiky a automatizované řešení korekce 

odchylek. Virtualizace procesů již v předvýrobních etapách. 

 Integrace datových zdrojů, které pracují v reálném čase. 

 Nasazování robotů a robotizace na autonomní úrovni. 

 Přímá a aktivní elektronická vazba na zákazníka a jeho potřeby. 

 Prediktivní a preskriptivní analýza, umělá inteligence v řízení. 

Díky virtualizaci odpadá zdlouhavé řešení problémů při výrobě, popř. montáži zařízení 

či výrobku. Větší množství problémů se vyřeší již přímo během návrhu produktu. 

Další výhodou propojení je vzdálený přístup, který umožňuje okamžitý zásah 

z jakéhokoliv místa světa, možnost servisních úkonů či modifikace zařízení na dálku. 

1.3.6 Posouzení připravenosti podniku 

1. Vlastní informační systém s pasivní internetovou přístupností (web). Není 

definovaná digitální strategie. Základní software pro komunikaci se státní 

správou. 

2. Interaktivní webová přítomnost. Uvědomění si významu dat. Softwarové řízení. 

Aktivní zapojení do dodavatelsko-odběratelských řetězců (poloautomatické 

objednávky, digitální katalogy) 

3. Vícekanálová přítomnost (web, tablety, mobily, sociální sítě). Stanovení 

digitální strategie. Základy datové kultury (integrovaná automatizace řízená 

v reálném čase) 

4. Integrovaná multikanálová přítomnost. Firma vlastní distribuovanou a 

personalizovanou digitální strategii. Kompletní datová struktura v celém 

produkčním řetězci (sdílení dat od zákazníka po subdodavatele). Využití 

digitální diagnostiky pro předpověď poruch.  

5. Digitální platforma propojující on-line a off-line svět. Kompletní virtualizované 

produkty s podporou během celého životního cyklu. Nejnovější přístupy (3D 

technologie, plná automatizace…). Kyber-fyzický systém schopný reagovat 

okamžitě na jakékoliv změny, plně individuální.  

Klasifikace podle těchto kritérií splňuje pro kategorii 3 pouze pár desítek podniků 

v ČR. Prvky klasifikace č. 4 splňují pouze jednotlivci, a to jen určitý segment. 

1.3.7 S.W.O.T 

Silné stránky - Strenghts 

 Úzká provázanost českých podniků s evropskými a světovými lídry. 

 Flexibilita malých a středních firem. 

 Značný inovační potenciál uvnitř firem. 
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 Velké zkušenosti s řízením průmyslové výroby. 

 Zvyšování kvalifikace zaměstnanců a jejich flexibilita a schopnost adaptace na 

změny. 

Slabé stránky - Weaknees 

 Špatné povědomí o zásadách a dopadu průmyslu 4.0. 

 Neschopnost státu reagovat na potřeby průmyslu 4.0, nedostatečná 

infrastruktura. 

 Převládá tradiční pohled na technické a netechnické obory. 

Příležitosti - Opportunities 

 Včas reagovat. 

 Silný český průmysl je hodně zkušený (zvládal již v minulosti takovéto evoluční 

procesy). 

 Využití regionálního lídra s ohledem na tradiční postavení českého průmyslu. 

 Využití pracovníků ze zrušených pozic ve výrobě a jejich zařazení do služeb. 

Hrozby - Threats 

 Jednostranná orientace pouze na jeden zahraniční průmysl (typicky Německo). 

 Zájem politických elit bude pouze dočasný a účelný. 

 Nepředvídatelný dopad na trh práce. 

 Při špatných podmínkách pro výzkum a vývoj hrozí odliv špičkových pracovišť 

mimo ČR. 

1.4 Vize pro průmysl 4.0 

Čtvrtá průmyslová revoluce je dalším vývojovým stupněm průmyslu a naší 

budoucnosti. Vyplývá z nového socioekonomického chování lidí a lidské společnosti. Je 

zde tlak na přechod do izolovaně využívané počítačové a robotické podpory výrobních 

a administrativních úloh. Všechny prvky v systému spolu navzájem komunikují a 

ovlivňují se. Dochází tedy k propojení reálného světa (fyzického světa - roboti, stroje, 

lidé, výrobky) se světem virtuálním, kde je každá jednotka reality reprezentována 

přesným modelem. Toto propojení je umožněno prudkým rozvojem komunikačních 

technologií, kybernetiky, umělé inteligence, nových materiálů a biotechnologii.  

Ze systémového pohledu se nové řízení bude skládat z dílčích, samostatně 

operujících částí. Tyto autonomní subsystémy tedy postrádají potřebu centrálního řízení. 

Dochází tedy k tzv. decentralizaci, což je podstata nového pojetí řízení.  

1.4.1 Internet 

Nicméně jeden společný prvek tyto systémy mají, a to je napojení na globální 

komunikační kanál (internet). Předpokladem je napojení každého prvku na internet 

s jedinečnou IP adresou (internet věcí – Internet of Things - IoT). Příklady internetu 
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věcí jsou například chytrá čidla, automobily, domácí spotřebiče, srdeční implantáty aj. 

 Softwarové moduly reprezentují fyzický systém na virtuální úrovni, zabezpečují 

komunikaci a řízení a pak se hovoří o internetu služeb (Internet of Services - IoS). 

1.4.2 Big data a cloud 

Globální napojení na síť vyžaduje další technologicky náročné řešení a jde o 

zpracování tzv. Big Data. Což jsou data o objemu přesahujících peta byty (1015 bytů). 

To v současném stavu přesahuje možnosti současných technologií. Tato data jsou 

ukládána do datových uložišť a mohou být zpracovávána cloudovými výpočty. Přičemž 

Cloud je sdílený softwarový a hardwarový zdroj. Takovýto zdroj by byl uživateli 

k dispozici kdykoliv a kdekoliv. Využívání cloudových řešení otevírá další možnosti 

pro růst produktivity a optimalizaci nákladů na IT a to i menším firmám, které nemají 

dostatek prostředku na vlastní hardware. Mohou využívat jejich výpočetní výkon pouze 

v případě nutnosti a platit tak pouze za službu. 

Nově ale tímto způsobem dochází k přenosu často citlivých průmyslových 

informací a je velmi důležité zaměřit se na kybernetickou bezpečnost. Často je cloud 

fyzicky umístěn na geografickém místě s legislativou s jiným rámcem pro zacházení 

dat. 

Analýza těchto dat je pak součástí celé vize průmyslu 4.0. V současné době chybí 

velké množství odborníků pro řešení otázky zpracování velkých dat, a to jak z hlediska 

technologie, tak z hlediska matematických výpočtů a tvorby algoritmů (největší 

poptávka po odbornících na zpracování dat je v sektoru reklamy, bankovnictví, 

průmyslu her, obchodu, telekomunikacích). 

1.4.3 Autonomní robotizace 

Dnešní tvář průmyslu se skládá z vysokého počtu robotizace. Nicméně robotizace sama 

o sobě je tu již dvě desetiletí. Implementace robotického pracoviště v dnešní podobě je 

však vysokou investicí a vždy individuální záležitostí. Často potom nemusí dojít 

k vysněnému hospodářskému výsledku vzhledem k zaniknutí vyráběného produktu či 

velkým nákladům na servis, údržbu nebo modifikace robotické linky. 

Vize autonomního robota je především ve vysoké univerzálnosti. Robot musí 

zvládat vysoké množství operací a rychle se učit a rekonfigurovat se.  

1.4.4 Rozšířená realita 

Vize rozšířené reality spočívá v efektivnější lidské (ne robotické) práci. Prakticky jde o 

zařízení, např. brýle, které by uživateli zprostředkovaly přímo obraz prostoru a 

umožňovaly by pohyb a diagnózu ze vzdáleného místa. Další možnosti využití: 

 Skladové a logistické operace - načítání různých čárových kódů ze skladu na 

velké vzdálenosti, navigace v prostoru, propojení skladových a logistických 

operací. 

 Doprava - projekce přímo na skle či v brýlích. 

 Servis – klesá nárok na vzdělání odborníků (tzn. otevírá se prostor pro vyšší 
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zaměstnanost lidí). Jsou navigování a kontrolováni pomocí rozšířené reality. 

 Automatické překlady – např. zrychlená diagnóza zařízení, kdy dojde k načtení 

chyby a vyhledání kódy v manuálu. 

 Internet věcí -  vizualizace přímo v brýlích či tabletech. 

 Recyklace – Navedení pracovníka při demontáži, na správné oblasti a postup při 

demontáži. 

 

1.4.5  Senzory 

Současné senzory a jejich konstrukce neumožňuje podporu průmyslu 4.0. Nestačí ani 

jejich modifikace. Nároky na nový přístup k měření jsou v násobném rozsahu snímání a 

zobrazování. Výroba a vývoj nových senzorů pro průmysl se dá zařadit mezi hight-tech 

průmyslový sektor. Podpora vědy a výzkumu v oblasti průmyslu je zobrazena na Obr. 

1.4. Důležitý v tomto sektoru je rozvoj metodik prediktivní údržby na základě 

vyhodnocení dat z těchto senzorických sítí, v systémech typu SCADA (Supervisory 

Control And Data Acquisition) – dispečinkové řízení a sběr dat. 

 

Obr. 1.4: Objem podpory (v mld. Kč) vědy a výzkumu vyjádřeno v % (převzato z [2]). 
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1.4.6 S.W.O.T 

Silné stránky 

 Průmyslová výroba na vyšší úrovni. 

 Svázání řetězce dodavatele a odběratelů s největšími světovými hráči na trhu. 

 Rozsáhlá síť výrobců, standardizace a automatizace výroby. 

 Široká škála měřících systémů a přístrojů. 

 Podpora výzkumu v akademii věd a fakultách vysokých škol v oblasti senzoriky 

a zpracování velkých dat. 

 Podpora výzkumu v oblasti kybernetiky, robotiky a umělé inteligence. 

 Podpora výzkumu v oblasti počítačového vidění, grafiky a všech oborů 

podporující vývoj rozšířené reality. 

 Nové komunikační aplikace s globálním dopadem na celosvětový trh. 

 Vysoká úroveň poskytovaných cloudových služeb a výpočtů. 

 Výhodná geografická poloha ČR (meteorologická, geografická), geopolitická 

stabilita. 

Slabé stránky 

 Nedostatek kapitálu pro zavádění prvků průmyslu 4.0 (SW, HW, materiál, 

znalosti). 

 Nedostatečný zájem o studium na VŠ v oborech potřebných pro rozvoj čtvrté 

průmyslové revoluce. 

 Špatná podpora a finanční motivace odborníků pro vývoj a analýzu algoritmů na 

zpracování velkých dat. 

 Malá kapacita výrobců pro vývoj nových typů senzorů. 

 Chybějící národní strategie pro rozvoj datových center, infrastruktury, 

zálohování dat. 

 Špatná interakce mezi vývojem a zavedením poznatků do praxe. 

 Pomalé a neefektivní zavádění robotiky do běžné výroby. 

 Nízká úroveň využití informačních systémů a jejich integrace v podnikové sféře. 

Příležitosti 

 Snaha pozvednout českou ekonomiku na úroveň vyspělých států. 

 Díky zlepšení dodavatelsko-odběratelských řetězců zlepšit 

konkurenceschopnost. 

 Podpořit a dát vzniknout novým oborům v oblasti informačních technologií, 

biotechnologií, nových materiálů. 

 Uplatnění softwarového vývoje v oblasti rozšířené reality. 
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 Zavedení EU směrnic pro výstavbu širokopásmových sítí. 

 Intenzivnější využívání cloudových služeb 

 Šance expanze malých a středních firem do zahraničí. 

 Díky analýze velkých dat zvýšit konkurenční výhody. 

Hrozby 

 Slabá stránka kybernetické bezpečnosti a bezpečnosti v oblasti zpracování dat. 

 Odchod odborníků a vědců do zahraničí. 

 Velká náklady na výzkum a vývoj. 

 Nedostatečná nebo neefektivní interakce mezi výrobní a vědní sférou. 

 Pro české firmy vysoká konkurence v oblasti cloudových služeb. 

 Zaostávání v oblasti aditivní výroby a chybějící know-how. 

 Nejistoty vlivu zavedení průmyslu 4.0 na trh práce. 

1.5 Bezpečnost 

Nová vize průmyslu není jen změna technologické úrovně, zasáhne stejným dílem i 

společenskou vrstvu. S tím jsou samozřejmě spojené nové výzvy, ale i rizika. V takto 

složitých systémech bude kladen velký důraz na bezpečnost, a to jak z pohledu 

úmyslného napadení systému, tak i z pohledu chyby lidského faktoru, kde dostatečná 

neznalost systému může vést ke kolapsu v řádu hodin až dní, popř. ke ztrátám na 

životech či zdraví lidí. 

Na bezpečnost a spolehlivost systému je nutné nahlížet komplexně. Systémový 

přístup k řešení překážek je nezbytný. Bezpečnost se řeší z hlediska datové a 

komunikační, infrastrukturní až po globální systémovou bezpečnost. Musí však zůstat 

zachováno soukromí jednotlivců a duševní vlastnictví. Důležitou roli v tomto sehraje 

státní sektor, který musí podpořit vzdělání a motivaci nových odborníků v oblasti 

komunikace a bezpečnosti, definovat normy, certifikace a jasnou legislativu. 

1.5.1 Aktuální stav 

Dosavadní ochrana a bezpečnost v průmyslu 3.0 figuruje spíše na lokální úrovni 

podniku a jsou zcela nedostatečné pro vize průmyslu 4.0. Jedná se o komunikační 

izolaci na úrovni jednotlivé buňky (podniku). 

V problematice počítačové ochrany se zatím jedná o akce útočící strany a následné 

reakce defenzivy. Útočící strana je tedy vždy o krok napřed. 

1.5.2 Problémy k řešení 

 Otevřenější koncept průmyslu 4.0 je náchylnější k útoku. 

 Zvyšující se počet útoků ekonomicky motivovaných na podnikovou a výrobní 

infrastrukturu. V oblasti autonomní dopravy je třeba brát ohled jak na 
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bezpečnost posádky, tak na bezpečnost všech osob v blízkosti vozidla. Vznikají 

také nové možnosti pro teroristické buňky. 

 Nedostatečné znalosti v oblasti IT znemožňují včasnou reakci na útok. 

 Současný stav ochrany nemusí být dostačující. Jsou předpokládány nové trendy 

útoků a přechod do nových síťových architektur. 

 Scházejí nové metodiky pro globální síťovou bezpečnost. 

 Je nutné vytvořit státem garantovanou certifikaci v oblasti bezpečnosti. 

 

1.5.3 S.W.O.T 

Silné stránky 

 ČR má velké zkušenosti s vývojem a prodejem bezpečnostního SW 

v celosvětovém měřítku. 

 Velká inženýrská základna k řešení bezpečnostních problémů. 

 Legislativa na slušné úrovni v porovnání s ostatními státy EU. 

Slabé stránky 

 Nedostatečný důraz na bezpečnost v podnicích, nedostatek kvalifikovaných 

odborníků. 

 Minimální pozornost v oblasti bezpečnosti na globální úrovni. 

 Nevyhovující infrastruktura i na úrovni EU. 

Výzvy 

 Certifikace pro potřeby průmyslu 4.0 pod dohledem státu. 

 Zaměřit se na legislativu v aplikaci moderních metod a nových komunikačních 

technologií. 

 Využití umělé inteligence k monitoringu a detekci kybernetických útoků. 

 Vznik systému, které může ovládat běžný uživatel.  

 Zaměřit se na vzdělání nových odborníků a aplikovat nové principy do praxe. 

Hrozby 

 Nedostatečná bezpečnost může vést k narušení v takovém rozsahu, že celý 

systém průmyslu zkolabuje. 

 Při nedostatečné soběstačnosti v oblasti bezpečnosti vznikne nutnost kupovat 

tyto systémy za vysoké ceny odjinud. 

 V nejčernějších případech může vlivem narušení bezpečnosti dojít k selhání 

složitých strojů s následným ublížením na zdraví člověka. 
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1.6 Trh práce a vliv na společnost 

Společnost se nezadržitelně vyvíjí společně s technologickým pokrokem. Informatizace 

a kybernetizace v oblastech výroby transformuje společnost do nové podoby. Nutně 

tento fakt ovlivňuje i trh práce, nabídku a poptávku po lidské práci, a zejména po 

kvalifikované lidské práci. S tímto novým trendem musí počítat zejména stát a 

zabezpečit vznik nových příležitostí pro lidi, kteří v souvislosti s automatizováním 

výrobních procesů přišli o práci. Je možné, že bude nutné zásadně upravit legislativu 

v tomto ohledu, popř. do jisté míry regulovat tento trend automatizace. 

Faktu, že se trh práce bude ubírat jiným směrem a jiná profesní sféra bude více 

otevřenější novým možnostem než doposud, nasvědčují např. data zaměstnanosti 

v posledních letech v ICT oblasti (Information and Communication Technologies). 

Trendem poslední doby totiž je nárůst zaměstnanosti v sektoru ICT a to na celém území 

EU. V České republice se zaměstnanost v ICT sektoru drží přibližně na průměru EU. 

Dochází však k nejrychlejšímu vývoji v celé EU a je to zapříčiněno hlavně přesunem 

dílčích úkolů (programování, údržba databází) velkých firem, do oblastí střední a 

východní Evropy. Aplikace s nejvyšším ziskem (vývoj aplikací, informační a 

kybernetické systémy) tedy zůstávají v držení mateřských korporací. 

Celkový průměr zaměstnanosti lidí pracujících v ICT sektoru v EU (28) je 2,3%. 

ČR disponuje v tomto ohledu číslem 2,2%. Nejvyšší podíl mají skandinávské země 

3,2%. 

Pro přijetí nových technologií a postupů je nezbytná podpora veřejnosti a to 

znamená zejména posílit počítačovou gramotnost populace. V současnosti se počítačová 

negramotnost stále rok od roku snižuje. Týká se zejména lidí v pokročilejším věku. 

Příkladem jsou data z roku 2014 a 2006, kdy ve věkové kategorii v rozmezí 16-74 let 

byla počítačová dovednost pro první případ (2014) 27% a pro druhý případ (2006) 14%. 

Příznivě pro rozvoj ČR pracuje fakt, že máme jeden z nejnižších podílů populace 

s maximálně ukončeným základním vzděláním. A také podpora vzdělanosti při 

zaměstnání formou různých školení a kurzů hrazených zaměstnavateli (až 65% 

zaměstnanců). 

1.6.1 S.W.O.T 

Silné stránky 

 Dobré předpoklady pro přijetí nové formy průmyslu z hlediska technických 

schopností a vyspělosti zaměstnanců. Tradiční průmyslová výroba. 

 Nárůst zaměstnanosti v ICT sektoru. 

 Zlepšování úrovně kvalifikace pracovní síly. 

 Nízká míra nezaměstnanosti, chudoby a sociálního vyloučení. 

Slabé stránky 

 Silná vázanost pracovníků ve výrobním sektoru a málo kvalifikovaných 

pozicích. 

 Nedostatečná připravenost politiky trhu práce na zavedení prvků průmyslu 4.0. 



 20 

 Úroveň odbornosti absolventů neodpovídá potřebám zaměstnavatelů. 

 Společenská nepřipravenost. Dojde k přehodnocení sociálního statutu práce. 

Změna celospolečenských hodnot. 

 Nedostatečná angažovanost a podpora univerzit. 

Příležitosti 

 Nové pracovní příležitosti ve vysoce kvalifikovaných profesích. 

 Lepší rozvoj pracovníků, podpora pracovního prostředí a kreativity. 

 Vyšší prvky seberealizace pracovníků. 

 Nové podmínky pro relokaci zaměstnanosti do sektoru služeb. Příprava 

dostatečných finančních prostředků pro tento přesun. 

 Nové fungování společnosti a měst. Tzv. „smart cities“. 

 Změna sociální politiky. Rozbití sociálních bariér. 

Hrozby 

 Kolaps na trhu práce z důvodu neschopnosti přizpůsobit se náhlým změnám 

v rozsahu a struktuře pracovních sil. 

 Nedostatečné rekvalifikace a špatná implementace dodatečného vzdělávání 

pracovníků pro nové potřeby trhu. 

 Vznik sociálních bariér. Prohlubování rozdílu v příjmech. Sociální frustrace. 

2 VIRTUALNI ZPROVOZNENI 

Virtuální zprovoznění neboli Virtual Commissioning je účinný přístup, díky kterému 

dojde k otestovaní nových zařízení či prototypů ještě v režimu návrhu. Díky tomu se 

včas odhalí chyby či nedostatky řešení a lze na ně ihned reagovat příslušnými úpravami. 

Díky tomu odpadá řešení problémů přímo na místě montáže či výroby a významným 

způsobem dochází k úspoře dalších nákladů. 

Největším hráčem na trhu jsou pro takováto řešení produkty firmy Siemens, 

konkrétně Siemens PLM Software (Product Lifecycle Management viz. Obr. 2.1). 

Virtuální zprovoznění je podporováno na úrovni tzv. digitální továrny Tecnomatix, což 

zahrnuje produkty Process Simulate, Plant Simulation a Mechatronics Concept 

Designer. Digitální továrna je síť digitálních modelů, metod, simulací a 3D vizualizací. 

Účelem továrny je komplexní plánování, realizace, řízení a průběžné zlepšování 

procesů v reálném výrobním prostředí. 
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Obr. 2.1: Struktura digitální továrny (převzato z [13]). 

2.1 Process Simulate 

Nástroj Process Simulate slouží pro ověření správnosti výrobních procesů ve 3D 

prostředí. Za pomocí reprezentace přesných 3D modelů strojů, pracovních buněk a  

kompletních výrobních linek. Modely lze jednoduše nahrát z běžně používaných CAD 

softwarů ve formátu stp. jt.  

2.1.1 Vytvoření projektu 

Typickým případem užití aplikace je např. robotická svařovací buňka. V prostředí 

Process Simulate si tedy nejprve vytvoříme strukturu projektu a vnitřní strukturu 

podniku, tzn. prvky na úrovni celého závodu (PrPlant), objekty na úrovni linky 

(PrLine), objekty na úrovni zóny (PrZone) a prvky na úrovni stanice (PrStation). 

Po vytvoření takovéto či jiné struktury můžeme přejít k importu dat. Jak je 

zmíněno na začátku, do projektu lze naimportovat 3D data z běžných konstrukčních 

softwarů. Ideální pro Process Simulate je ovšem formát JT. JT formát představuje 

lehkou 3D reprezentaci, kdy má model podstatně menší velikost (objem dat) při 

zachování veškerých podstatných parametrů. JT je univerzálním formátem. 

Všechny objekty v PS mají svoji knihovnu, tedy výrobní zdroje, operace, díly. Tyto 

knihovny obsahují základní prototypy s přiřazenými 2D a 3D daty. 
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2.1.2 Import dat, robota a přidělení nástroje 

Pokud již projekt obsahuje veškerá 3D data, která budou reálně umístěna v buňce, lze 

přejít k dalšímu kroku, a to je vložení 3D modelu robota a nástroje, se kterým bude 

pracovat (typicky svařovací hořák tzv. WeldGun).  

V PS lze každému 3D modelu udělit příslušnou kinematiku, tedy vytvořit z 

„mrtvé“ 3D reprezentace reálně se pohybující sestavu. To se využívá, hlavně pokud 

potřebujeme některými modely otáčet, popojíždět, či otevírat a zavírat. V prostředí PS 

lze tedy věrohodně a přesně namodelovat a rozhýbat jakýkoliv 3D model. Kinematické 

funkce tedy umí: 

 Vytvořit nebo modifikovat kinematiku objektů. 

 Definovat komponenty jako různé typy manipulátorů, kleští apod. 

 Rozhýbat klouby v objektu. 

 Vytvořit pozice inverzní kinematikou. 

 Nastavovat kinematické pozice do různých lokací. 

 Automaticky nebo interaktivně kontrolovat dosah robotů. 

 Přidat nebo odstranit externí osy. 

Co se týče modelů robotů, jejich složitou kinematiku nelze až tak jednoduše doplnit 

bez podpory výrobce. Standardně již výrobci poskytují své kompletní 3D modely 

veřejně ke stažení, popř. je lze sehnat na podpoře Siemens (GTAC). 

Po stažení tedy importujeme robota do studie a následně je nutné mu přiřadit 

nástroj (tzv. tool - v našem případě WeldGun), se kterým se bude pohybovat a pracovat 

(montáž na šesté ose robota). Ten je možné opět získat na stránkách výrobců, popř. 

v nutnosti přejít k vlastnímu namodelování. 

2.1.3 Data svařovacích bodů 

Svařovací body lze do PS přímo importovat, např. z excelovské tabulky (xml.csv.), 

popř. přímo vytvořit v prostředí PS (Create weld points). Pokud se jedná o bodové 

sváření, reprezentují jednotlivé svařovací body tzv. MFG data. Lze ale i svařovat 

kontinuálně, popř. přesně podle definované křivky či hrany. Pro tyto případy slouží 

v PS nástroj Continuous proces generátory viz. Obr. 2.2.  

 

Obr. 2.2: Tvorba kontinuální křivky pro svařování v PS (převzato z [12]). 
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2.1.4 Operace 

V záložce Operation lze zvolit z několika druhů operací, a to zejména svařovací (weld), 

kontinuální, pick and place (přesun objektu z místa na místo) a mnoho dalších. 

Typy operací: 

 Object flow –pohyb dílu podél cesty. 

 Device – Pohyb kloubů z jedné polohy do druhé (pro jakékoliv zařízení – 

robot, dopravník, upínky…). 

 Robotic – operace, jež obsahuje sekvence lokací pro TCPF (nástroj) robota. 

 Human – manuální operace. 

 Tzv. „ruční“ pohyb robota se provádí v souřadnicovém systému TCPF (nástroje - tool), 

popř. Working Frame či Frame of Reference. Pomocí inverzní kinematiky se pohybují 

všechny osy robota - translační pohyb podél směru os X,Y,Z a/nebo rotační, kolem 

směrů Rx, Ry, Rz. V módu vytváření pohybu robota jsou nastaveny fyzické limity 

robota v prostoru (Obr. 2.3), tudíž nelze vytvořit nerealistický pohyb. Lze touto cestou 

již v návrhu linky či buňky zjistit potřebné dosahové vzdálenosti, umístění robotů, popř. 

navrhnout změnu typu robota. V PS existují nástroje, které samy podle výpočtu dokáží 

definovat oblast bezpečných dosahů k pracovnímu stolu. 

 

Obr. 2.3: Prověření dosahové vzdálenosti robota. 

Po výběru potřebného typu operace lze vkládat potřebný počet bodů v sekvenci a 

libovolně je upravovat či přesouvat a kopírovat. V nástroji Sequnce editor potom 

jednotlivé operace propojíme v požadovaných návaznostech, zpožděních či s jinou 

logikou. 
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2.1.5 Signály, senzory 

Process Simulate dokáže pracovat v režimu Line simulation, což je režim, kdy 

jednotlivé modely a zařízení v lince reagují na podněty jako v reálném světě, např. robot 

čeká na signál od senzoru pro založení dílu, upínka se otevírá po dosednutí dílu do 

cílové pozice, dveře se otevírají po dokončení operace, atd. Roboti reagují na veškeré 

senzory a povely z řídícího panelu jako v reálné lince.  

Tímto způsobem lze tedy i předem testovat program PLC (často hlavní řídící prvek 

linky – ovládání veškeré logiky a posloupnosti procesu) a ověřit si virtuálně jeho 

funkčnost a případné chyby v logice, namapování signálů a ostatní nastavení. Jedná se 

tedy o tzv. virtuální zprovoznění. Tímto virtuálním zprovozněním lze předejít velkému 

množství chyb a nedostatků, který by se jinak musely řešit přímo při realizaci, což je 

často velice nákladné a zdlouhavé. Virtuální zprovoznění tedy šetří čas i peníze a 

zároveň usnadňuje další modifikace linky. Případné změny se před implementací na 

místě opět dokonale otestují přímo ve virtuální realitě. 

2.1.6 RCS moduly 

Každý kinematický 3D model robota má jasně definované limity a omezení v prostoru. 

Pokud chceme ale pracovat s reálnými daty a vysokou přesností, popř. pokud chceme 

vytvářet offline program, je nutné kinematický model doplnit o RCS modul, což je 

softwarová reprezentace reálného robota. Každý typ a každá robotická řada má totiž 

svoje specifika, a to jak z pohledu pohonů, tak velikostí a zkrátka nelze zajistit, aby se 

všechny tyto modely chovaly vždy identicky. Každý model má proto vygenerovaná 

specifická RCS data od svého výrobce. 

Po nahrání těchto dat do modelu se můžeme absolutně spolehnout na přesnost 

naměřených dat. Zejména co se týče časů cyklu, popř. vyhodnocování jiných kritických 

parametrů jako je zatížení robota, aj. Bez RCS dat se lze spolehnout spíše jen na 

dosahové vzdálenosti. Ostatní data nemusí plně odpovídat realitě (pouze omezená 

přesnost). 

3 AUTOMATIZACE VÝROBNÍHO 

PROCESU – TECHNICKÁ ČÁST 

Tato část práce se zaměřuje na konkrétní případ přímo z prostředí průmyslové výroby. 

Je to přímá reakce na poptávku zákazníka, který má zájem automatizovat výrobní 

proces, který je v současném stavu v režimu ruční výroby. Slibuje si od toho navýšení 

produktivity, standardizaci kvality a snížení nákladů na personál. Konkrétně se jedná o 

těžký průmysl a sice kovárenství. 

3.1 Klasifikace stavu 

Zadání zákazníka bylo zefektivnit vlastní výrobu, která byla v současném 

stavu řešena manuálně. V úvodu je tedy nutné zaměřit se na současný stav, ve 
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kterém se pracoviště nachází, zjistit rizika, se kterými je nutné při návrhu počítat a 

zhodnocení, zda je technicky možné tento proces urychlit a zefektivnit.   

Prostředí v kovárenském průmyslu je nebezpečné z důvodu manipulace s 

kovem, který pracuje s teplotou 1250°C. V tomto prostředí je vysoká prašnost a 

přítomnost zbytků oleje uniklých z lisů, za doprovodu všudypřítomného aerosolu 

vzniklého při mazání forem. Veškerým komponentům je tedy potřeba volit zvýšené 

stupně krytí a přizpůsobit je agresivitě prostředí (speciální nátěry a povrchová 

úprava). Nezbytné je chlazení manipulátorů, které jsou v přímém styku s výkovky, a 

jejich teplota rychle narůstá. Jelikož zákazník požaduje jistou univerzálnost linky  z 

důvodu výroby  více  druhů  dílů, je nutné  manipulátory konstruovat s tímto 

ohledem. Díly dosahují mnohdy hmotnosti až 20 kg, což je obzvláště nebezpečné 

při kolizních stavech, např. pádu dílu při manipulaci. Konstrukce linky a vedení 

tras k robotům, motorům a čidlům musí být proti těmto stavům rezistentní, 

zejména také s ohledem na požární bezpečnost. 

3.2 Stav pracoviště 

Pracoviště se skládá ze dvou lisů, a sice KSP 4500 a KSP 5000. Na těchto dvou lisech 

probíhají operace kování a ostřihu výrobku. V současném stavu probíhalo veškeré 

kování ručně za pomoci čtyř operátorů ve střídavém režimu směn s pravidelnou 

výměnou funkčních míst u lisu. 

Dopravu mezi lisem KSP 4500 a KSP 5000 zajišťoval mechanický dopravník s 

konstantní rychlostí posuvu. Zakládání do lisu v první pozici lisování probíhalo pomocí 

robota KUKA KRC 2, což je starší verze nynějších modelů KRC 4.  

Výkovky se lisují při teplotě, která musí dosahovat hodnoty alespoň 1250°C. Zahřátí 

příslušného kovového odstřižku (špalíku, či kvádru) se provádí v elektrické výkonové 

peci, kde je nahřátí materiálu provedeno během dopravy špalíku (rozměr špalíku podle 

typu výrobku) na výstupní pozici vhodné pro uchopení robotem R1. 

 R1_zakládací – robot KUKA KRC 2. 

 KSP 4500 – mechanický lis o síle 45 000 kN. 

 KSP 5000 – mechanický lis o síle 50 000 kN. 

 Operátor – pozice kováře v ručním provoz s použitím kleští. 

 
 

Pozn.: síle  50 000kN  odpovídá přibližně těleso o váze 5.1*103 tun, které je 

přitahováno k zemi. 

 

3.3 Klasifikace prostor 

Důležité je stanovit základní definici prostředí, do kterého bude linka implementována. 

Pro automatizování výrobní linky kovárny šlo zejména o parametry: elektrické energie 

Tab. 3.1, stlačeného vzduchu Tab. 3.2, oběhové vody Tab. 3.3, zpracovávaného 

materiálu Tab. 3.4. Definice těchto parametrů je nezbytná pro správný návrh a 

funkčnost pracoviště. 
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Používané napěťové soustavy 3 PEN ~ 50 Hz, 400 V/TN-C 

Silová (napájení) 1 N/PE~ 50 Hz, 230 V/TN-S 

Ovládací 1 NPE ~ 50 Hz 230 AC, 24 V DC 

Tolerance napájecího napětí - 10 % až + 6 % 

Tolerance frekvence ±1% 

Tab. 3.1: Elektrická energie. 

Tlak vzduchu min. 5 barů 

Spotřeba vzduchu cca 14 Nm3/hod 

Kvalita vzduchu čištěný, mazaný 

Tab. 3.2: Stlačený vzduch. 

Tlak vody 3 - 4 bary 

Spotřeba vody cca 1 m3/hod 

Kvalita vody Čistá, demineralizovaná 

Tab. 3.3: Oběhová voda. 

 

Hmotnost polotovarů/výkovků 5 – 20kg 

Výška polotovarů/výkovků 25 – 160 mm 

Tvar výkovků diskové 

Vnější průměr výkovků 270 – 310 mm 

Typ výkovků s výronkem 

Takt kování 14,3 s 

Tab. 3.4: Parametry zpracovaného materiálu. 

3.4 Návrh řešení 

Proces kování – automatický provoz linky: 

1.   Stávající robot R1(KRC 2 – původní v lince) založí materiál do 1. zápustky - úder 

lisu a vykování hrubého špalíku do diskového nesymetrického tvaru. 

2.   Manipulační robot R2 (KRC 4) vezme polotovar z 1. zápustky a založí jej do 2. 
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zápustky - úder lisu a vykování polotovaru do předposlední verze. 

3.   Manipulační robot R2 vezme polotovar z 2. zápustky a založí polotovar do 3. 

zápustky, stávající robot R1 založí materiál do 1. zápustky - úder lisu. V této fázi 

dochází ke kování zároveň v první a v druhé pozici. Lis je v tuto chvíli maximálně 

zatížen. Po odkování dosáhne tedy polotovar v pozici jedna finálního tvaru a polotovar 

v pozici 1 je v dokončení první fáze kování (první ze tří). 

4.   Odebírací robot R3 odebere výkovek s výronkem (výronek, je nadbytečné množství 

železa, které se při lisování vytlačí ven) ze 3. zápustky (hotový polotovar) a odváží 

polotovar na překladiště, kde dochází k jeho dalšímu zpracování. Manipulační robot R2 

vezme polotovar z 1. zápustky a vyjede mimo nástroj. Nyní přichází na řadu mazání 

zápustek. To je nezbytné, aby další kování probíhalo hladce a železo se nezapékalo 

v nástroji. Mazací robot umístěný v pozici za nástrojem lisu (robotické nekloubové 

rameno se třemi hlavicemi a tryskami) vyjede do pozice nad zápustky a namaže 

všechny tři nástroje. Manipulační robot R2 založí polotovar do 2. zápustky (doteď čekal 

v pozici před lisem s uchopeným dílem) - úder lisu. 

5.   Kroky 3 a 4 se opakují až do vykování požadovaného počtu výkovků. 

6. Po odkování poslední pozice lisu KSP 4500 odloží robot R3 polotovar s výronkem a 

výkovkem na odkládací pozici (stolek), což je detekováno čidlem přítomnosti dílu a 

zpětnou vazbou od robota (informace o odložení) do řídícího procesoru PLC. Řídicí 

systém vyhodnotí vhodnost podmínek a pokud je vše v pořádku, dojde k přejezdu dílu 

do pracoviště robota R4. Robot R4 ostřihovacího lisu KSP 5000 odebírá výkovek s 

výronkem z odkládacího stolku, založí je do lisu (úder) a po odstřižení výronku přenese 

hotový výrobek (již oddělený výronek a výkovek od sebe) na výstupní dopravníky. Zde 

dojde k separaci výronku a výkovku. Výronek je odpad, který se použije k dalšímu 

zpracování železa a výkovek je finální polotovar, který putuje linkou k dalším 

povrchovým úpravám a obrobení. 

7. Odkládací stolek je posuvný (řetězový pojezd odolný vůči nečistotám) s ohledem na 

bezpečnost při částečně automatizovaném provozu (obsahuje kryty a závory, pro 

ochranu obsluhy). Aby bylo možno použít prodlevu a ovlivňovat chlazení polotovaru, je 

tento stolek zdvojen. Robot má tedy možnost odkládat na dva stolky, přičemž logiku 

odkládání řídí opět nadřazený systém PLC. 

To je ve stručnosti popis cesty polotovaru od hrubého válcového tvaru až po finální 

vykování disku s požadovanými tvarovými vlastnostmi. V průběhu tohoto procesu má 

železo neustále teplotu kolem 1250°C, a při poslední operaci ostřižení nesmí teplota 

rapidněji klesnout. Pokud vážně dojde k výraznému zchlazení polotovaru, může dojít až 

k destrukci nástroje ostřihovacího lisu. 

Tyto případy hlídá systém PLC, který kontroluje celkový čas cyklu, a pokud dojde 

k dosažení limitních hodnot času, vyvolá u robota R4 podprogram, který vychladlý kus 

z čekací pozice stolku odebere a odloží do boxu, který je zde připraven na odložení 

špatných kusů, tzv. NOK box. 

3.5 Tvorba simulace 

Ze zadání zákazníka a dodaných údajů bylo možné vytvořit 3D model stávajícího 
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pracoviště, rozmístit jednotlivé roboty a pomocí příslušného RCS modulu stanovit, zda 

jsme schopni dodržet požadovaný čas cyklu a zda je vůbec toto řešení realizovatelné. 

Z dodaných údajů byli zvoleni roboti značky KUKA a to zaprvé proto, že stávající 

robot v lince je stejného výrobce a zároveň se v komplexu firmy roboti jiných značek 

nevyskytují, tudíž je obsluha a údržba navyklá na ovládací prvky KUKA. Jedná se tedy 

konkrétně o modely KUKA KR 120 R2900 Foundry. Tento model je speciálně 

uzpůsoben do zhoršených okolních podmínek a měl by odolávat kyselému a teplotně 

kolísajícímu prostředí kovárny. 

Po zohlednění času jednoho kovacího cyklu, který byl 2,5s, připočtení času na 

uchopení dílu (300ms) a nutné komunikaci robota (100ms). Pomocí simulace 

v programu Process Simulate (zahrnutí doby nutné pro pohyby robota) jsme dospěli 

k číslu kovacího cyklu na jeden výrobek 14,3s. Po tomto závěru bylo jasné, že efektivně 

automatizovat tento proces je možné. 

V průběhu návrhu konstrukčních částí (viz. Obr. 3.1) došlo také k dalším úpravám 

pracoviště, které byly vždy opětovně simulovány, aby se zjistilo, že nedošlo k narušení 

původních časů, ani případným kolizím či limitním stavům. Konkrétní případ bylo 

umístění robota č. 2 z pozice stojící na podlaze do pozice tzv. „netopýra“, kdy je robot 

zavěšen na nosně konstrukci. K tomuto řešení se přistoupilo z důvodu nutnosti 

odstavení robota od lisu, a to v případech nutné výměny nástroje v lisu, popř. k řešení 

krizových situací, kdy vlivem poruchy nastane nutnost robota odstavit a vrátit se 

k ručnímu kování. 

 

Obr. 3.1: 3D návrh modelu nového pracoviště. 
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3.6 Roboty KUKA 

Firma KUKA nabízí rozsáhlý sortiment průmyslových robotů. Jejich výběr se provádí 

přesně podle zadané aplikace. Při návrhu se zaměřujeme zejména na nosnost robota, 

dosahové parametry v prostoru, rychlost, bezpečnost a prostředí. 
 

3.6.1 Výběr podle kategorií: 
 

 Roboty lehké konstrukce schopné přímé spolupráce člověka a stroje. 

 Roboty odolné proti teplu a nečistotám pro extrémní okolní podmínky 

viz. Obr. 3.2. 

 Průmyslové roboty ve variantách pro sterilní prostředí pro vysoké 

hygienické nároky. 
 

Malé roboty ve vodotěsné výbavě pro použití, například v obráběcích strojích 
 

 Roboty pro automatizaci lisování s enormním  dosahem  k  nakládání  a 

vykládání velkých dílů do automatizovaných lisů. 

 Paletizační roboty pro rychlou manipulaci. 
 

Na přesnost a maximální pohyblivost dimenzované svařovací roboty 
 

 Konzolové roboty ve všech provedeních. 

 Vysoce přesné roboty pro velmi přesné aplikace. 

 

 

Obr. 3.2: Robot KUKA určený do ztížených podmínek kovárny (převzato z [3]). 

3.7 Řízení robota 

Systém robota se skládá ze samotného robota, který disponuje šesti osami pro 

maximální prostorovou dosažitelnost. Na základě přání a specifitě aplikace lze ještě 
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dodat další osy či externí osy robota. Nicméně pro jednodušší aplikace vyhovuje 

šestiosý robot. 
 

Součástí standartní dodávky je řídící skříň k robotovi, kde je vlastní jádro řízení 

a celý SW + HW nezbytný k řízení robota. Pro počítač řídicí skříně byl vyvinut 

speciální software. Software zachytí většinu chybných zadání a chybných podmínek. 
 

Dále je to ovládací dotykový panel s vysokou odolností do těžkých podmínek 

průmyslu. Pomocí panelu probíhá kompletní nastavení, konfigurace a programování 

aplikace, popř. si lze pomoci i nástrojem pro přístup přímo z PC, což je software 

WorkVisual, dodávaný standardně se zásilkou robota. 

K nejdůležitějším úkolům řídicího systému robota patří pohyb robota. Programátor 

přitom řídí pohyb průmyslového robota pomocí speciálních instrukcí pohybu. Tyto 

vytváří také základní prvek, kterým se odlišuje jazyk robota (KRL – KUKA Robot 

Language viz. Obr. 3.3) od běžných programovacích jazyků pro počítač, jako je C nebo 

Pascal. 

 

Obr. 3.3: Ukázka části programu pro robota v jazyce KRL –  WorkVisual. 

3.7.1 Instrukce pohybu 

V závislosti od druhu řídicího systému se nechají instrukce pohybu členit na 

příkazy pro jednoduché pohyby od bodu k bodu nebo na příkazy pro pohyb po dráze. 

Zatímco při pohybu po dráze opisuje koncový effektor (např. úchopné zařízení nebo 
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nástroj) geometricky přesně definovanou dráhu v prostoru (přímku nebo kruhový 

oblouk), je při pohybu od bodu k bodu dráha pohybu závislá od kinematiky robota, a 

proto je nepřesně předvídatelná. Oběma druhům pohybu je společné, že programování 

probíhá z aktuální do nové pozice. Proto je v pohybové instrukci v podstatě nutný pouze 

údaj o cílové pozici. 

3.7.2 Souřadnicový systém 

Aby bylo možno udat polohu, příp. orientaci některého bodu v prostoru, je možno 

používat různé souřadnicové systémy. Zásadní rozlišení se může provést v osově 

specifických a kartézských souřadnicových systémech. 
 

3.7.3 Úvodní konfigurace 

Při uvedení robota do provozu je nutné nejdříve splnit veškeré bezpečnostní 

podmínky pro uvolnění pohybu robota, definovat nadřazený řídicí systém, 

nakonfigurovat veškeré vstupy/výstupy, komunikaci s řídicím systémem a periferiemi 

a následně je možné přejít k vlastnímu programování pohybu a logiky. 
 

3.7.4 Kontrola pracovního prostoru 

Automaticky může být kontrolováno až 8 kubických nebo osově specifických 

pracovních zón (prostorů). Tyto pracovní zóny se smí také překrývat k vytváření 

komplexních forem. Bude−li jedna z těchto definovaných pracovních zón narušena, 

nastaví řídicí systém předem přiřazený výstup. Tento připravený výstupní signál, může 

být programem nebo externím hlavním počítačem dále zpracován. Robot může být 

přitom také zastaven a bude vydáno hlášení chyby. 
 

3.7.5 Automatika externě 

Je nutné, aby u propojených výrobních linek bylo možné startovat procesy robota z 

centrálního místa. Přes rozhraní "Automatika externě" může hlavní počítač 

komunikovat s řídicím systémem robota a aktivovat různé procesy robota. Také může 

řídicí systém robota předávat na hlavní počítač informace o provozních stavech a 

hlášení poruch. 

3.8 Externí řízení – Siemens Simatic 

Automatizační PLC SIMATIC je modulární řídicí systém pro široký výkonový 

rozsah. Jako každý jiný PLC disponuje obsáhlou řadou samotných centrálních 

procesorových jednotek (dále jen CPU) lišících se výkonem, osazením, počtem a druhem 

portů pro připojení dalších zařízení. Každé CPU lze rozšiřovat o další moduly 

digitálních vstupů, výstupů, analogových signálů, speciálních modulů a komunikačních 

rozhraní. Každé PLC SIMATIC má na sobě základní komunikační port označený MPI 

pro spojení s programovacím zařízením, který není kompatibilní s žádnou 

komunikací typu RS232/422/485.  
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K vytváření vlastního PLC programu a práce s PLC slouží softwarový nástroj 

STEP7, který se instaluje na běžný PC nebo notebook s operačním systémem 

Windows.  

Siemens Simatic pracuje v aplikaci jako jádro veškerého řízení linky. Ovládá 

veškeré periferie, jako jsou ovládací panely, snímače, dopravníky, pec, oba lisy a 

všechny 4 roboty. Roboti v této aplikaci s externím řízením pracují jako SLAVE. Jsou 

jim volány programy, které jsou rozděleny na dílčí části. Řízení a běh programu 

určuje PLC na základě vyhodnocení stavu linky podle příslušných vstupů. 
 

Robot sám si řídí pouze vlastní periferie, jako je ovládání kleští, kalibrace 

kleští, kontrola bezpečnosti a další dílčí procesy. 

3.9 Technické detaily a konkretizace návrhu pracoviště 

Z kapitoly 3.4 již jasně vyplývá, jakými komponenty bude tvořena nová pracovní linka, 

způsob a definice stavu toku materiálu procesem. Nyní je ovšem nutné zaměřit se 

ostatní technické detaily a možnosti realizace celého technického řešení a krizových 

stavů. 

3.9.1 Ergonomie pracoviště 

Správně navržené pracoviště musí zejména brát ohled na bezpečnost a fyzické a duševní 

potřeby člověka. Ergonomie pracoviště zahrnuje techniky, znalosti a prostředky k tomu, 

aby byly tyto potřeby naplněny. 

Ve fázi návrhu je třeba se zaměřit zejména na charakter pracovní činnosti, polohu 

pracovníka při výkonu práce, organizaci pracoviště, vybavenost pracoviště, hygienické 

a bezpečnostní předpisy. Ergonomie pracoviště by se rozhodně neměla podceňovat, 

jelikož je to významný faktor ovlivňující výkon pracovníka a efektivitu práce. 

Kovárenské prostředí je v tomto ohledu velice komplikované. Vyskytuje se zde 

vysoká prašnost, hlučnost a kolísající teplota. Ergonomii se v tomto případě přikládá 

váha spíše ve smyslu provozování linky v havarijním režimu (čili náhradní 

technologie), kdy z nějakého důvodu není možný automatický provoz pracoviště a je 

nutné odstavení robotů. V tu chvíli přechází linka zpět do manuálního režimu, s ručním 

kováním. Operátor (kovář) manipuluje s výkovku pomocí kleští a zdvih lisu spouští 

sepnutím pedálu na podlaze. Jak je naznačeno na Obr. 3.4, je důležité docílit hlavně 

správné polohy pracovníka před prostorem lisu, aby nedocházelo k nežádoucí zátěži 

člověka. Manipulace je velmi náročná vzhledem k váze výkovku, která dosahuje až 

20kg. 
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Obr. 3.4: Zobrazení a rozměření zón pro manipulaci člověka (převzato z [10]). 

3.9.2 Uchopovací hlavice 

Uchopovací hlavice bude přišroubovaná na šesté ose robota a bude to nástroj, kterým 

bude robot schopen manipulovat s výkovkem o teplotě 1250°C. Je tedy v prvé řadě 

důležité se zaměřit na správnou volbu materiálu a na univerzálnost tvaru a celé 

konstrukce kleští. Ideálním materiálem by mohla být nerezová ocel, která dobře obstojí 

v kyselém prostředí bez větší degradace. 

Vhodný je nekomplikovaný tvar kleští, které pomocí dvou proti sobě jdoucích ozubů 

budou uzamykat výkovek mezi své čelisti a potřebným tlakem mezi sebe uzamykat 

diskový nepravidelný tvar výkovku. Pro ovládání a samotný posuv jsou vhodné např. 

pneumatické válce výrobce Schunk. Jsou zde modely, které vyvinou sílu kolem 600kg, 

což pro naši aplikaci může dostačovat (př. Schunk PGN-plus 300-1-V). Konkrétní návrh 

typu je však vždy v rukou konstruktéra (viz. Obr. 3.5). 

 

Obr. 3.5: 3D model manipulačních kleští (nástroj robota). 

V prvé řadě si definujme rozevření kleští, které podle rozsahu výroby musí 
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pojmout rozmezí od 260-320mm. Nosnost hlavice musí být až 20kg a ovládání 

vzhledem k rozvodným sítím u zákazníka bylo zvoleno pneumatické. Nedílnou součástí 

technického řešení je vyřešit problém s chlazením. Jelikož robot neustále pracuje 

s rozžhaveným železem a v téměř nepřetržitém cyklu, je nutné zajistit chlazení 

samotného manipulátoru a nejlépe zase dostupnou rozvodnou sítí u zákazníka, který má 

pro tyto potřeby vyhrazen okruh chladící demineralizované vody. 

Pro ochranu vedení rozvodů vzduchu, chlazení a kabeláže je vhodné použít 

speciální ochranné bužírky se zvýšenou odolností do vysokých teplot, popř. speciální 

návleky na nástroje robotů viz. Obr. 3.6. 

 

Obr. 3.6: Ochranný obal nástroje robota (příklad na svařovacích kleštích pro bodové sváření - 

převzato z [14]). 

V každé průmyslové výrobě a obzvláště v automatizované výrobě je nutné myslet na 

krizová řešení pro případ poruchy či nefunkčnosti zařízení či komponenty. Řešení 

problému musí být maximálně efektivní a rychlé. Nástroj robota je nejnáchylnějším 

zařízením celé linky. Je to část, která je nezbytná ke správné funkci a zároveň část 

s nejvyšším rizikem poškození. Při poruše či zničení kleští by bylo ideální, aby robot 

byl schopen tyto kleště jednoduše vyměnit během výroby. Zajímavé řešení nabízí opět 

výrobce Schunk, který vyrábí hlavice s pneumaticko-mechanickým zámkem typu 

Schunk SWS 160 na Obr. 3.7. Takto lze jednoduše realizovat výměnu celého nástroje 

během procesu, aniž by došlo k velkým časovým a tedy i finančním ztrátám. 
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Obr. 3.7: Schunk SWS 160 – rychloupínací hlavice (převzato z [15]). 

Jednoduše se tedy ve výrobě nechají udělat další náhradní kompletní kleště 

s kompatibilní hlavicí pro výměnu a v případě jakéhokoliv problému či poruchy bude 

možné celé kleště v krátké chvíli vyměnit a věnovat se opravám či servisu prvních 

kleští. Jak je vidět na Obr. 3.7, hlavice má uprostřed metalické kuličky, pomocí nichž 

dochází k mechanickému uzamykání obou dílů k sobě a po obvodu jsou průduchy, jimiž 

lze vést přívody vzduchu či kapalin. Hlavice obsahuje též konektor pro převod potřebné 

elektroinstalace. 

Pro ovládání kleští je tedy důležitý přívod všech třech médií viz. Obr. 3.8 (voda, 

vzduch, el. proud), které je ale v případě nutnosti potřeba přerušit po odpojení hlavice 

od robota. Takovéto řešení vyžaduje nutnost přerušit dodávku chladicí kapaliny a 

vzduchu v okamžiku výměny kleští (jinak by docházelo k přímému úniku kapalin a 

vzduchu během výměny). Vhodným řešením je tedy využít pneumatické ventily 

opatřené funkcí zaškrcení vzduchu během výměny. A také v módu výměny odčerpávat 

vodu zpětným tahem, tedy použití zpětného či podtlakového čerpadla (např. procesní 

membránové čerpadlo PA5120-F04 – čerpadlo pro vytvoření podtlaku), popř. zaškrcení 

vody před šestou osou robota pomocí elektro magnetického ventilu či servo-pohonu. 
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Obr. 3.8: Panel medií (přívod vzduchu, vody, ventily, filtry, řízení, čerpadla). 

V další fázi návrhu kleští je nutné se zamyslet nad funkcemi kleští a jejich opatření 

různými kontrolními prvky jako snímače přítomnosti, přítomnosti krajních poloh, 

snímače přítomnosti tlaku vzduchu a vody, aby bylo možné mít nad linkou dokonalý 

přehled, a při jakékoliv poruše mohla být chyba ihned diagnostikována systémem a 

hlášena obsluze linky. 

S určitostí by kleště měly tedy obsahovat informaci o krajních polohách čelistí, 

zpětná vazba od snímače přítomnosti jedné hlavice u druhé. Vhodný by mohl být 

snímač, např. Schunk INK 8-SL. 

 Nezbytné je hlídání tlaku vzduchu, tlaku vody, např. tlakový snímač IS10E-40F04-

6L a bylo by i vhodné kontrolovat teplotu vody v chladícím okruhu, např. pomocí čidla 

PF3W720-F04-BTN-M, které zároveň kontroluje i průtok okruhem. 

Vzhledem k tomu, že robot při uchopení dílu potřebuje zpětnou vazbu, zda uchopil 

správně díl, bude nutné kleště doplnit o snímání aktuální polohy rozevření. To by se 

poměrně dobře dalo vyřešit analogovým snímačem (např. Schunk APS-Z80-M8), který 

v rozsahu rozevření kleští bude na vstup robota posílat analogovou napěťovou hodnotu. 

Robotický program se uzpůsobí tak, aby se analogová hodnota přepočetla na konkrétní 

rozměr v mm.  

V tomto případě, kdy se jedná o těžkou a hrubou manipulaci (díly až 20kg), není 

nutné brát ohledy na jemnost sevření, naopak čím větší síla a větší součinitel tření, tím 

větší pravděpodobnost, že díl neupadne během přepravy. Ovládání tedy nebude řízeno 

způsobem zadání hodnoty sevření, kdy kleště sevřou do přesné polohy, ale kleště budou 

buď maximálním tlakem otevírat nebo maximálním tlakem zavírat, dokud nenajedou do 

krajní polohy či nenarazí na překážku. Tím se značně zjednodušuje algoritmus pro 
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ovládání kleští (otevírání a zavírání pneumatického ventilu). 

Problematická bude konstrukce manipulátoru pro robota na ostřihovacím lisu a to 

hlavně z důvodu, že zde dochází k oddělení výronku a výkovku. Tudíž při nabrání 

výkovku musí být zajištěno i vyjmutí výronku. Možná řešení se nabízejí buď 

v konstrukci druhých menších kleští, kterými bude výronek uzamknut současně 

s výkovkem, nebo jiné nepohyblivé zajištění výronku hlavními kleštěmi, např. pomocí 

správně zahnutých háčků. S ohledem na univerzálnost však bude rozumné přiklonit se 

k první variantě (viz. Obr. 3.9) a uzamknout výronek samostatně v malých kleštích 

s vlastním pneumatickým ovládáním. 

 

Obr. 3.9: Manipulační kleště robota R4 obohacené o sekundární kleště k uchopení výronku. 

3.9.3 Odkládací a kontrolní místa 

Nedílnou součástí zařízení jsou výstupní místa produktu. Tato místa musí být dobře 

umístěná tak, aby umožňovala bezpečný dosah robotů a také obsluhy, která bude muset 

čas od času s odloženými díly manipulovat. V případě, že linka pojede na plný výkon a 

bez poruchy, jediný hlavní výstup by se nacházel u robota R4, který po ostřižení odloží 

hotový polotovar ideálně na dopravníkový pás, kde bude docházet ke zchlazení dílu a 

jeho přesunu na další zpracování, jako je pískování (povrchová úprava) či finální strojní 

obrobení. Zároveň by mělo dojít k odložení výronku (odpad z ostřihu) na separátní 

dopravník, který odveze materiál k recyklaci.  

Dopravníkové pásy musí být robustní konstrukce, jelikož na jejich povrch dopadají díly 

o hmotnosti až 20kg. Musejí být také odolné vůči teplu a vhodné by bylo umístit na 

jejich povrch několik za sebou jdoucích ventilátorů pro chlazení. Vzhledem k omezení 

deformace dopravníku by bylo vhodné navrhnout, např. kovový skluz, který utlumí 

první dopadový ráz výkovku, a díl sjede na dopravník s menší kinetickou energií. Pro 

dopravníkovou techniku je vhodné použít výkonný asynchronní elektromotor řízený 

frekvenčním měničem. Moderní řešení obsahují i mazací systémy (viz Obr. 3.10), tudíž 

odpadá častá údržba dopravníku. 
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Obr. 3.10: Výstupní dopravník s automatickým mazáním. 

Pro udržení stabilní kvality je pro obsluhu linky nezbytné v pravidelných 

intervalech kontrolovat rozměrovou stálost dílů po lisování. Dalším úkolem tedy bude 

navrhnout vhodná místa, do kterých robot odloží vykovaný kus na požadavek obsluhy. 

Důležité bude, aby obsluha měla možnost zkontrolovat výkovek ve všech fázích kování. 

Díky simulačnímu softwaru byla jednoduše zjištěna místa bezpečného dosahu robotů a 

v těchto místech, která se nacházejí co nejblíže bezpečnostnímu oplocení (tedy 

maximálně blízko obsluhy), došlo k umístění tzv. kontrolních boxů. Tyto boxy mají 

šuplíkový mechanismus, takže po odložení a navrácení robota dojde k deaktivaci zámku 

a obsluha může díl bezpečně vytáhnout do prostoru mimo oplocení. Po vrácení šuplíku 

do výchozí polohy se zámek opět aktivuje. 

Kontrola bude tedy prováděna v prostoru před lisem KSP4500 a KSP 5000 vždy, 

kdy dochází k tvarovým změnám výkovku. V prostoru robota R3 je tato kontrola 

zbytečná. 

Další nutné řešení bude umístit do pracovního prostoru robotů boxy (viz. Obr. 

3.11) na odkládání zchladlých či extrémně zdeformovaných kusů. Dosahové vzdálenosti 

se opět zkontrolují simulačním softwarem a navrhne se vhodné umístění a maximální 

možný rozměr boxu. V průběhu výroby může dojít k přerušení výroby a již vykované a 

zchladlé kusy jsou nebezpečné pro další kování (mohly by zdeformovat nástroj v lisu). 

Tudíž takové případy bude hlídat systém PLC a v případech zchladnutí vyšle instrukci 

robotu, který zaveze zchladlý díl do tohoto tzv. NOK boxu (box pro špatné díly). Další 

vyhodnocení špatného kusu by se dalo hlídat pomocí robotického manipulátoru, čili 

nástroje robota. Ten obsahuje analogové čidlo, kterým hlídá hodnotu sevření. Tudíž, 

pokud se můžeme spolehnout na určitou rozměrovou stálost výrobku, v případě 

vychýlení z hodnot tolerancí na daný výrobek můžeme tento výrobek považovat za 

nevhodný k další výrobě a ihned ho eliminovat a odložit robotem do boxu NOK. Snížili 

bychom tím náklad na další obrábění vadného kusu, a tím by došlo k vysokým úsporám, 

jelikož jsme eliminovali vadný kus již na začátku výroby.  



 39 

 

Obr. 3.11: Box pro separaci výronků. 

3.9.4 Bezpečnost 

Pracoviště má přesně definovaný prostor pro práci robotických zařízení a práci člověka. 

Tento prostor je vyhrazený oplocením, které má několik míst, kde je možné vstoupit do 

pracovního prostoru linky, nicméně tyto prostory jsou hlídány zámky s blokováním 

vstupu a vstup je povolen za přísně stanovených podmínek SW. Linka obsahuje místo 

s centrálním řízením, které obsahuje velký dotykový panel, kde jsou veškeré funkce a 

možnosti řízení graficky znázorněny. Je to jediná možnost, jak lze linku omezeně 

modifikovat a řídit (např. nastavení typu výrobků, receptury, rozměry výkovků, tvorba 

nového výkovku, servisní režimy atd.). 

Dobré je opatřit všechny roboty bezpečnostní nadstavbou tzv. Safe Operation, což 

je speciální příplatkový modul od výrobce Kuka, díky kterému je navýšena bezpečnost 

z pohledu kontaktu s obsluhou a zároveň si robot neustále hlídá svoji kalibraci pomocí 

speciálního čidla, kde v pravidelných intervalech najíždí přesně do definované pozice, 

kde je čidlo umístěno, a pokud se stane, že robot dojede do tohoto místa a nedojde 

k sepnutí čidla, znamená to špatnou kalibraci motorů, robot se zastaví a dále nepracuje, 

jelikož tímto způsobem by mohlo dojít k poškození nástroje, popř. poškození celého 

robota. S tímto modulem si robot navíc naprosto přesně hlídá prostor, ve kterém se 

pohybuje, a lze mu definovat i softwarová omezení, kam se v prostoru může a nemůže 

nikdy dostat. Lze tak snadno eliminovat i vyjetí robota mimo oplocení, kdy hrozí přímá 

konfrontace s obsluhou (eliminujeme i fatální chyby programátora). Tím je možné 

samozřejmě i hlídat pracovní prostor lisu, takže robot omezuje pravděpodobnost zničení 

nástroje vlivem nepozornosti obsluhy. Tyto náklady jsou bezpečnostně i ekonomicky 

nadstavbové, ale v průběhu životního cyklu mohou ušetřit víc peněz, než byla prvotní 

investice do nich samých. 
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Obr. 3.12: Definice bezpečnostních prostor (1) a definice nebezpečných rozměrů nástroje robota 

(2) (převzato z [8]). 

3.9.5 Stavba a testování zařízení 

Po takovémto ucelení návrhu zařízení je možné přejít do další fáze, jako je zhotovení 

veškeré technické dokumentace, objednávky pro výrobu komponent plánování a 

zahájení realizace. Pokud vlastní realizátor svoji dílnu a prostory, kde lze v prvopočátku 

zařízení rozhýbat nastavit a otestovat, je to ideální stav. Zákazník navíc může přijet na 

kontrolu, vyjádřit své připomínky a zajistí se patřičné úpravy ještě před samotnou 

montáží. Takto je možné udělat větší či menší zásahy stále s relativně malými náklady. 

Pokud dojde k těmto komplikacím již u sestaveného zařízení v odstavené výrobě, může 

to mít fatální vliv na ekonomický výnos projektu. 

Při této zkušební montáži se často odhalí chyby a nedostatky, které nebylo možné 

odhalit ani pomocí virtualizace. Jednoduše proto, že mnohdy bývají i nevhodně zvolené 

komponenty, které se za specifických podmínek mohou chovat nestandardně. Typickou 

situací bylo např. chybné navržení pneumatických ventilů k ovládání kleští, které po 

odepnutí neuzavřely přívod vzduchu, takže vzduch nekontrolovaně unikal z hlavice. 

Náprava byla však velice jednoduchá, tudíž nikterak finančně náročná. Jediné, co tyto 

opravy stojí, je čas, kterého je potom při finální realizaci velice málo, tudíž je dobré tyto 

nedostatky odstranit co nejdříve. 

Jenom na testování v tomto stavu bylo vybráno několik stovek programátorských 

hodin. Hlavně na oživení zařízení, rozhýbání, testování komunikace, testování 

bezpečnosti, aj. Nutná je kontrola veškeré elektro-dokumentace, mapování vstupů a 

výstupů zařízení a nekonečný počet drobných mechanických úprav. 

Pokud se v tomto testovacím stavu dojde k závěru, že je zařízení připraveno 

k montáži u zákazníka, následuje demontáž zařízení a přeprava veškerého materiálu na 

místo montáže. Mezitím se do technické dokumentace zanesou veškeré změny, které 

byly na zařízení implementovány při testovacím režimu. V našem případě bylo zařízení 

provozováno v omezených rychlostních režimech, jelikož upevnění zařízení nebylo 

kalibrační čidlo 
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naprosto spolehlivé a v případě maximální akcelerace robota z nuly na nejvyšší rychlost 

hrozilo nebezpečí odtrhnutí či vysmeknutí přídržných patek, což by způsobilo pád 

robota. Nebylo tedy v této fázi možné naprosto přesně stanovit čas jednotlivých cyklů 

výroby. K simulaci lisu KSP 4500 a KSP 5000 byly použity makety v podobě svařené 

železné konstrukce, která uvnitř obsahovala přesný model nástroje lisu (strojně 

obrobené polystyrenové formy).  

3.9.6 Realizace 

Materiál je dopraven na místo a nyní přichází čas na samotnou realizaci díla (viz. Obr. 

3.13) tak, jak bylo navrženo, přesně na míru zákazníkovi. Po celou dobu je nezbytné 

správné plánování prací, stanovení harmonogramu a koordinace jednotlivých oddělení. 

První fáze montáže se účastní zejména mechanici, řízení vyšší autoritou, např. 

konstruktérem zařízení, který dbá na správný postup a dodržení technologie. Celková 

mechanická montáž v tomto případě trvala 14 dní, ve kterých došlo k demontáži prvků 

starého zařízení a implementaci nových mechanických konstrukcí, robotů, rozvaděčů a 

bezpečnostního oplocení. V součinnosti s mechaniky pracují technici elektro, kteří 

postupně zapojují a oživují jednotlivé elektrické prvky. Závěrem dojde k napojení na 

elektrickou rozvodnou síť továrny a kontrolu správnosti zapojení dle dokumentace. 

V konečné fázi nastupují na místo programátoři software, kteří v prvé řadě otestují 

správnost zapojení veškerých komponent, aby odpovídalo stavu před demontáží 

v testovací konfiguraci. Používají k tomu standardní nástroje dostupné 

v programovacím prostředí pro PLC či roboty (v tomto případě TIA Portal - PLC, 

WorkVisual -  KUKA). 

Velice komplikovaným úkolem je navázání nového programu na řízení obou lisů. 

Jelikož lisy běží na původní verzi programu a bylo by časově velice náročné je 

přeprogramovat, přistoupilo se k řešení navázání nových signálů linky na staré řízení. 

To však vyžaduje důkladné studium a rozklíčování původního SW. Z pohledu robotiky 

není práce na SW až tolik časově náročná, jelikož program zůstává zachován z testovací 

fáze, stačí pouze nově po převozu zkalibrovat motory, nastavit souřadné systémy, které 

budou přizpůsobeny rovinám lisů a definovat nabírací a odkládací pozice v lisech, 

dopravnících, NOK boxech a testovacích boxech. 

Po rozhýbání lisů a navázání staré části linky na novou, nastává kritická část 

realizace, což je testování funkčnosti linky v „ostrém“ provozu. Začne se tedy testovat 

automatický provoz s horkými kusy. V této fázi je důležitá zejména kontrola všech 

bezpečnostních signálů a ověření podmínek pro lisování. Každá chyba a nesprávná 

posloupnost příchozích signálů může způsobit fatální destrukci nástroje, robota či lisu. 
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Obr. 3.13: Realizace pracoviště na místě určení. 

3.9.7 Komplikace a jejich řešení 

I nejpokročilejší simulační nástroje a výpočetní technika nedokáží vždy odhalit chyby, 

které se objeví při testování zařízení. Jsou to zejména chyby vzniklé nesprávně 

zvolenou technologií, technologickým postupem, popř. nezahrnutím veškerých aspektů 

pracovního prostředí. 

Příkladem takovéto chyby této konkrétní automatizované linky jsou problémy 

vzniklé při manipulaci s horkými výkovky. V první fázi testování horkých kusů začalo 

s rostoucím počtem cyklů docházet k vypadávání výkovků z manipulačních kleští a 

posouvání hodnot sevření kleští. Po kontrole rozměrovosti výkovků bylo zjištěno, že 

nedochází ke změnám při lisování, tudíž bylo nutné zkontrolovat rozměrovost a funkci 

kleští robota. Po měření bylo zjištěno, že vlivem vysokých teplot a velkého tlaku 

sevření kleští, dochází k deformaci čelistí manipulátoru. Kleště nebyly schopny při 

manipulaci s horkými kusy udržet svou rozměrovost. Tento problém byl řešen 

s oddělením konstrukce, které došlo k závěru, že nebyla dodržena jakostní třída oceli při 

výrobě nástroje. Problém se týkal všech robotů linky, a tak bylo nezbytné pozdržet 

testování výroby dokud se nevyrobí nová manipulační ramena s patřičnou tvrdostí. Toto 

zdržení trvalo necelý týden, ve kterém se řešily dílčí problémy, jako drobné mechanické 

úpravy, dokončení veškerých krytů, finální popisy zařízení, komentáře a ladění 

softwaru. 

V této části realizace se naplno projevilo rizikové prostředí kovárny a zejména 

rizika spojená se vznikem požáru. Ve dvou havarijních případech, kdy došlo k utržení 

výkovku z kleští, se dostal výkovek pod manipulační kleště robota, a než došlo k jeho 
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odstranění, došlo ke vznícení plastových přívodních hadic a elektroinstalace. Vzniklý 

požár byl ovšem pouze lokální a došlo k jeho včasné eliminaci pomocí hasicího 

přístroje. Následné opravy zařízení nebyly nikterak nákladné, jelikož byla nutná 

výměna pouze malá část kabeláže a pneumatických přívodů. Škody na zařízení dosáhly 

cca 15 000 Kč včetně montáže. 

Další technologickou výzvou bylo vyřešit problémy s manipulací výronku 

v ostřihovacím lisu (viz. Obr. 3.14). V této fázi robot R4 nabírá výkovek z odkládacího 

stolu pro robota R3 a zakládá jej do ostřihovacího lisu, kde dochází k oddělení výronku 

od výkovku. Pro nastínění situace: výkovek diskového tvaru má po celém svém obvodu 

nahromaděnou část materiálu vzniklého při kování a v ostřihovacím lisu dojde k jeho 

ustřihnutí a výronek se dostává pod úroveň samotného výkovku. Robot R4 tedy při 

vyvezení výkovku musí současně druhými kleštěmi uchopit též výronek a společně tyto 

dva kusy vyvézt na výstup. V testovací fázi s maketou lisu s tímto vyvezením nebyl 

problém. Problém nastal až v reálné praxi, kdy při střihnutí výronku nedošlo k jeho 

dostatečnému uvolnění mimo tělo výkovku, a docházelo tedy k nesprávnému uchopení 

výronku malými kleštěmi. Výronek potom zůstával v prostoru lisu, popř. při odkládání 

výkovku na výstupní dopravník, nastalo strhnutí výronku společně s výkovkem. 

Řešením daného problému bylo strojní upravení nástroje lisu a o duplicitní hlídání se 

postaral i software, kdy v případě aktivace výstupu pro sevření malých kleští, robot 

současně kontroluje aktivaci koncového snímače sevření. V případě že dojde při sevření 

kleští k aktivaci koncového spínače spodní polohy kleští, znamená to, že v kleštích není 

žádný materiál, popř. došlo k uvolnění materiálu během manipulace. V takovém případě 

robot odloží výkovek sevřený v hlavních čelistech a spustí podprogram, který po 

odložení výkovku vrátí robot do nabírací pozice lisu a pokusí se samostatně nabrat již 

pouze výronek. Toto řešení bylo z 95 % úspěšné při špatném prvním nabrání. Při 

špatném druhém nabrání se robot zastaví a aktivuje patřičné chybové hlášení pro 

obsluhu, která musí vizuálně zkontrolovat stav zařízení a ztracený výronek odstranit 

manuálně. Následně může dojít ke kvitaci poruchy a opětovnému spuštění linky. 
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Obr. 3.14: Robot R4 – zakládání do ostřihovacího lisu. 

3.9.8 Materiál kleští – Alvar 14 

Jako nová varianta oceli pro manipulační kleště byl zvolen materiál s obchodním 

označením Alvar 14. 

ALVAR 14 je Cr-Ni-Mo-V legovaná ocel (složení viz. Tab. 3.5), pro kterou jsou 

charakteristické tyto vlastnosti:  

• Dobrá houževnatost. 

• Dobrá odolnost proti vysokému tepelnému pnutí. 

• Dobrá rozměrová stálost při kalení. 

• Dobrá prokalitelnost. 

 

Tab. 3.5: Chemické složení legované oceli (převzato z [11]). 

ALVAR 14 je obzvlášť vhodný na nástroje pro práci za tepla jako:  

• Pomocné nástroje lisů pro protlačování za tepla (např. podpěrné kroužky k matrici, 

mezikroužky). 



 45 

• Nástroje pro kování za tepla. 

• Matrice pro zpracování slitin cínu, olova a zinku. 

• Nástroje na stříhání za tepla. 

3.9.9 Optimalizace 

Po odladění a vyřešení veškerých mechanických a technologických nedostatků nastávají 

zátěžové testy plného automatu linky a zkušební výroba. Dřívější produkce pro 

konkrétní typ výrobku v manuálním režimu byla na pozici lisu KSP 4500 změřena na 

17 s. Tedy je to měřeno od okamžiku založení robotem R1 až po odložení na výstupní 

dopravník po odlisování ve třetí pozici. Teoreticky je tedy možné v tomto cyklu vyrobit 

za jednu pracovní směnu 1535 kusů (s ohledem na půlhodinovou pracovní pauzu a 

započítání třech pětiminutových pracovních přestávek). Realita je samozřejmě složitější 

a obzvláště v kovárenském prostředí, kde je nutné pracovní přestávky navýšit a 

pravidelně v půlhodinových intervalech měnit pracovní pozice zaměstnanců (přesun 

z fyzicky náročné práce na fyzicky méně náročnou – např. kontrola jakosti). Reálná 

norma na směnovou výrobu byla stanovena na 1000 kusů. 

Jak bylo popsáno v začátku práce, zákazník požadoval snížení času cyklu alespoň 

na 15 s (pro lis KSP 4500). Robot u lisu KSP 5000 se nezohledňoval, jelikož simulací 

byl jako nejrizikovější z hlediska časové náročnosti stanoven robot na pozici před lisem 

KSP 4500 (tedy robot R2). 

V průběhu zátěžových testů automatického provozu byl změřen takt robota R2 na 

18,7s, čímž zaostával za původním časem cyklu v manuálním režimu o 1,7s a za 

požadovaným časem cyklu automatického režimu o 3,7s. Navíc se stále objevovaly jak 

softwarové nedostatky, tak i mechanické překážky pro automatický provoz, tudíž 

docházelo k častému přerušování výroby a celkový počet vyrobených kusů za směnu 

dalece zaostával za požadovaným množstvím (vyrobeno bylo 921 ks namísto 2000 ks, 

viz. Obr. 3.16). 
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Obr. 3.15: Robot R2 – překládání výkovku v třípolohovém lisu KSP 4500. 

Bylo tedy nezbytné diagnostikovat příčiny pro tak pomalý čas cyklu a zjistit 

důvody, proč se dosažený takt nepřibližuje modelovému případu v simulaci pomocí sw 

Process Simulate (v simulaci naměřeno 14,3s).  
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Obr. 3.16: Graf prvního zátěžového testu automatického provozu linky (linka pracuje na 46% 

očekávaného výkonu). 

Časový rozbor ukázal zásadní nedostatek, se kterým při návrhu nebylo počítáno, a byl 

to čas na ošetření forem. Ošetření forem se provádí robotickým ramenem, které se 

jednoduše vysune do prostoru lisu (ze zadní části lisu) a provede nástřik forem 

speciálním mazivem určeným pro teplé kování. V úvodní úvaze bylo tedy počítáno 

s dobou zdvihu lisu 2,5s, čas nutný pro sevření kleští 300 ms a zpětná vazba a rezerva 

pro komunikace 100 ms. Od doby založení tedy: 2,5 s + 0,3 s + 0,1 s (nabrání v první 

pozici) dále 0,3 s + 0,1 s (odložení v druhé pozici), 2,5 s + 0,3 s + 0,1 s (zalisování a 

nabrání v druhé pozici), 0,3 s + 0,1 s + 2,5 s (odložení v třetí pozici a zalisování). 

Výsledný čas, činil tedy 9,s bez ohledu na časovou náročnost pohybů robota. Pomocí 

SW Process Simulate byla časová náročnost na pohyby robota přesně stanovena na 5,2s. 

Výsledkem byl tedy čas na kovací cyklus robota R2 14,3s. To ovšem zahrnovalo případ, 

kdy bude mazání prováděno stacionárními tryskami, a ne případ kdy dochází k narušení 

zóny lisu mazacím ramenem, jehož pohyb byl změřen na 2,9s. 

I v takovémto případě bychom však měli být schopni dosáhnout času cyklu 17,2s. Námi 

dosažený čas byl o 1,5s delší. Následná kontrola a diagnostika pohybů robota odhalila 

odlišnosti v programu robota R2 vůči simulaci. Bylo tedy nutné optimalizovat 

trajektorie pohybu s maximálním využitím PTP bodů. PTP (Point to point) je typ 

pohybu, kterým robot docílí maximální efektivity, přičemž ale dochází k aproximaci 

dráhy, tudíž tento pohyb není lineární, ale je tvořen určitým zakřivením. Je vhodné ho 

použít např. pro přejezdové dráhy, nebo dráhy, kde dostatek pracovního prostoru 

umožňuje aproximaci trajektorie. 

Po těchto úpravách došlo ke snížení času cyklu o 0,9s, což znamenalo dosažení 

výsledného času 17,8s. Další optimalizace z pohledu úpravy trajektorie již nebyla 

možná. 

Bylo tedy nutné se zamyslet nad možnostmi snížení času z jiného úhlu pohledu. Jisté 
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řešení se nabízelo ve zkrácení trajektorie mazacího ramene. Ta se podařila zkrátit o 

500 mm, což vedlo ke snížení času cyklu o 1,2s. Situaci nastiňuje Obr. 3.17. 

 

Obr. 3.17: Průběh optimalizace výrobního cyklu a teoreticky stanovená hodnota času cyklu. 

Počet vyrobených kusů pro jednotlivé režimy naznačuje Obr. 3.18. Situace, kdy by byl 

využit maximální potenciál linky, tj. tedy 1734 ks za osmihodinovou směnu (16,6s na 

cyklus), prakticky není dosažitelná, jelikož během směny se vyskytují situace, které si 

vyžadájí dočasné pozastavení procesu. Mezi ně patří například přerušení z důvodu 

špatného uchopení dílu robota. Linka následně musí být zkontrolována, obsluha se musí 

přesvědčit, zda nedošlo k situaci ohrožující bezpečnost a následně může vykvitovat 

poruchové hlášení na panelu a spustit linku. Další častou situací je změna typu výrobku 

během pracovní směny. Jelikož je výroba velice pružná a reaguje na potřeby zákazníka 

v krátkém čase (je snaha o co nejmenší naskladňování dílů), dochází během směny 

obvykle k jednomu až dvěma výměnám nástroje lisu, což znamená dočasné zastavení 

linky. Reálný průměr výrobního výkonu byl tedy spočítán na 1610ks za pracovní 

směnu. Vše hodně závisí na správném plánování výroby. Důležité je snažit se měnit 

nástroje během výměny směn a neměnit nástroj více než jedenkrát za pracovní směnu. 
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Obr. 3.18: Objem vyrobených kusů v různých fázích a režimech výroby. 

4 OBCHODNÍ STANOVISKO 

Vzniku obchodního případu a následnému získání zakázky předchází velice 

komplikovaná a strategicky náročná fáze, což je obchodní korespondence a tvorba 

konkrétní cenové nabídky. Iniciativa může být od firmy věnující se automatizování 

výrobního procesu v průmyslu, buď aktivní nebo pasivní. Aktivní způsob vyhledávání 

zakázky znamená, že obchodní zástupce firmy z vlastní iniciativy oslovuje potenciální 

zákazníky a předkládá příklady a návrhy, jak lze pomocí praktik mateřské firmy 

zefektivnit výrobní procesy. Tímto způsobem se dostane do povědomí zákazníka, který 

následně může firmu zpětně oslovit, a to i v pozdějším časovém horizontu. Pasivní 

způsob je reakce přímo na danou obchodní poptávku, kterou poptal zákazník přímo u 

obchodního zástupce firmy. 

4.1 Obchodní poptávka a nabídka 

Tvorba obchodní poptávky je prvotním impulzem k založení obchodního případu. Je to 

snaha kupující strany oslovit výrobce či realizátory vyskytující se na trhu práce. V této 

fázi kupující očekává aktivní reakci ze strany potenciálního realizátora. Zaslání 

podrobných informací ke zboží či službě, zaslání podkladů, jako jsou katalogové listy, 

reklamní materiály a ceník služeb. Kupující musí přesně specifikovat, o jaký druh zboží 

či služby má zájem a jakou kvalitu požaduje, důležité jsou i dodací termíny a množství. 

Realizátor na základě podkladů od zákazníka, stanoví časovou náročnost předmětu díla 

a cenový horizont. Takto vytvořená nabídka a poptávka není nikterak závazná a 

vymahatelná. Pro kupujícího je důležité vytvořit si přehled o trhu a možnostech, které 

nabízí jednotliví realizátoři. 
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 I když často bývá cena hlavním atributem výběru realizátora, ne vždy je nejnižší cena 

tou nejvýhodnější. Důležité je zohlednit všechny aspekty konkrétní nabídky. Vyšší cena 

může zahrnovat kompletní záruční a pozáruční servis, dodání kvalitnějších komponent 

či jiné záruky. 

Jednodušší případ nastává, pokud se firma věnuje výrobě či poskytování služeb 

v omezeném rozsahu. Tzn. vyrábí určitý specifický druh zboží, který podle potřeb 

zákazníka modifikuje v úzkých mezích. 

V případě automatizování výrobního procesu se vždy jedná o velice specifický 

návrh řešení. Často se pro automatizaci využívají robotické manipulátory, což je 

mnohdy jediný univerzální prvek pracoviště. Implementace a množství potřebných 

zařízení závisí na komplikovanosti a technologické náročnosti linky. Nejjednodušší 

návrhy bývají zpravidla svařovací pracoviště pro automobilový průmysl. Ty se totiž 

v zásadě často liší jen nepatrně. Jednotlivé komponenty, jako jsou otočné stoly, roboty, 

paletizační systémy, svařovací kleště, svářečky či hořáky se používají opakovaně. 

V závislosti na množství a opakovaném nákupu často klesá i cena, kterou je prodejce 

ochoten časem značně snížit. 

Návrh zařízení pro kovárenský průmysl je však problematika naprosto odlišného 

charakteru a v případě, že se firma rozhodne vypravit do takto neprobádaných vod, 

mohou nastat komplikace, které vedou až k vyčerpání finančních rezerv na projekt, a 

tím pádem se stává zakázka prodělečnou. Tato fakta je nutné při tvorbě obchodního 

případu zohlednit a cenu případně upravit dostatečnou rezervou. V praxi ale dost často 

takový způsob bývá kontraproduktivní, jelikož zákazník mnohdy zohledňuje pouze 

cenu nabízené zakázky. 

Existují v podstatě pouze tři formy závazné odpovědi na nabídku, a sice: 

 Kupující dostal vytvořený kompletní návrh na realizaci pracoviště, souhlasí 

se všemi body návrhu, s cenou a s dodacími termíny. V tomto ideálním 

případě lze dále přistoupit k uzavření smlouvy o dílo. 

 Druhým případem je situace, kdy kupující dostal vytvořený kompletní 

návrh realizace, nicméně nesouhlasí s určitými body, které požaduje více 

specifikovat, upravit či kompletně změnit. Zašle tedy prodávající straně 

návrhy na úpravy (cena, termíny, komponenty) a prodávající zpětně zašle 

upravený návrh. Tato korespondence, mezi obchodními zástupci trvá tak 

dlouho, dokud se prodávající a kupující strana neshodnou ve všech bodech 

návrhu. 

 Třetí případ je absolutní nesouhlas s vytvořenou nabídkou, kdy kupující 

odmítne nabídku přijmout, a obchodní případ tím zaniká. 

4.2 Objednávka 

V případě, že prodávající a kupující strana souhlasí se všemi body obchodní nabídky, 

kupující strana přejde k objednání zboží či služby. Součástí této objednávky je tvorba 

písemné kupní smlouvy, která splňuje ustanovení Občanského zákoníku. Důležité je, 

aby smlouva obsahovala co nejvíce detailů k řešení díla, což v pozdějším čase může 

ušetřit vznik nedorozumění mezi prodávajícím a kupujícím a předejít tak zbytečným 
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reklamacím. Body mohou obsahovat například: 

 Místo a datum zhotovení objednávky. 

 Číslo objednávky. 

 Soupis komponent týkajících se realizace. 

 Dodací podmínky a termíny. 

 Platební podmínky. 

 Rozpis dílčích prací a jejich ceny. 

 Celkovou cenu zakázky. 

 Záruční servis. 

 

Přijetí objednávky musí prodávající závazně potvrdit, čímž se zavazuje k jejímu plnění 

v plném znění a přijímá zodpovědnost za úplné naplnění této objednávky a dodržení 

veškerých sepsaných termínů. 

4.3 Vlastní návrh cenové nabídky 

Pro vytvoření cenové nabídky je důležité mít ucelenou představu o zařízeních, která 

budeme do linky implementovat, a o náročnosti prací při montáži a prací pro přípravu 

(tzn. zahrnutí množství hodin pro konstruktéry, obchodníky, programátory a další). 

4.3.1 Seznam zařízení linky: 

 Roboty (3x KUKA KR 120 R2900 Foundry). 

 Pracovní nástroje robotů (manipulátory). 

 Podstavce robotů (železné konstrukce pro montáž do správné výšky). 

 Ověšení robotů (komponenty důležité pro přívod medií a jejich ochranu). 

 Jednotky medií robotů (media panely s ovládacími prvky pro vodu a vzduch). 

 Pojezd robota (železná konstrukce pro zavěšení z vrchu – výrobce Güdel). 

 Odkládací místa manipulátorů (při výměně hlavice – nástroje robota). 

 Kontrolní místa (boxy pro testování kvality). 

 Stolky pro přejezd mezi pracovišti robota R3 a R4. 

 Výstupní dopravníky (jeden dopravník délky 3,5m a druhý dopravník délky 

2,5m, oba odolné vůči nárazům a vysokým teplotám). 

 Dopravníkové skluzy (železné pláty pro zmírnění nárazové energie při odložení 

výkovků na dopravník). 

 Oplocení pro vyhrazení bezpečného prostoru obsluhy. 
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 Konstrukce pro uchycení ovládacích panelů. 

 Imitace lisů a nástrojů pro testy v mateřské firmě. 

4.3.2 Náklady a kompletní cenová nabídka 

 

3x KUKA KR 120 R2900 Foundry  .................................................... 3 844 000,- Kč 

Sada manipulátorů  ................................................................................. 750 000,- Kč 

(2 nástroje pro robota – celkem 6 nástrojů) 

Podstavce robotů 2ks ................................................................................. 44 000,-Kč 

(2x 22 000,-Kč) 

Ověšení robotů ........................................................................................... 36 000,-Kč 

(3x 12 000,-Kč) 

Jednotky medií robotů ............................................................................... 78 000,-Kč 

(3x 26 000,-)  

Pojezd robota ........................................................................................... 160 000,-Kč 

Odkládací místa manipulátorů (6 ks)  ....................................................... 60 000,- Kč 

Kontrolní místa (3 ks) ................................................................................ 15 000,-Kč 

Odkládací stolky (2ks) ............................................................................... 20 000,-Kč 

Výstupní dopravníky (2ks) ...................................................................... 250 000,-Kč 

Dopravníkové skluzy (2ks) .......................................................................... 6 000,-Kč 

Oplocení 27m ............................................................................................. 78 000,-Kč 

Kotevní materiál ........................................................................................ 28 000,-Kč 

Materiál pro interní zkoušky ...................................................................... 25 000,-Kč 

Výroba rozvaděčů a ovládacích panelů ................................................... 750 000,-Kč 

Nákup kabeláže ........................................................................................ 175 000,-Kč 

Výroba ochranných žlabů pro kabeláž ....................................................... 34 000,-Kč 

Projekce (včetně tvorby cenové nabídky – 360 hodin) ............................ 216 000,-Kč  

Konstrukce (včetně tvorby simulace -730 hodin) .................................... 365 000,-Kč 

Příprava software (tvorba programu PLC - 200 hodin) ........................... 180 000,-Kč 

Montáž interní - mechanická část ............................................................ 200 000,-Kč 

(4 týdny, 2 montéři, 10h/denně – 400h) 

Montáž interní - softwarová část ............................................................. 270 000,-Kč 

(3 týdny, 2 programátoři, 10h/denně – 300h) 

Montáž interní - část instalace elektro ..................................................... 210 000,-Kč 
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(2 týdny, 3 technici, 10h/denně – 300h) 

Montáž u zákazníka - mechanická část .................................................... 180 000,-Kč 

(2 týdny, 3 montéři, 10h/denně – 6 dní v týdnu – 360h) 

Montáž u zákazníka - softwarová část ..................................................... 648 000,-Kč 

(6 týdnů, 2 programátoři, 10h/denně – 6 dní v týdnu - 720h) 

Montáž u zákazníka - instalace elektro .................................................... 168 000,-Kč 

(2 týdny, 2 technici, 10h/denně – 6 dní v týdnu – 240h) 

Doprava materiálu na místo ....................................................................... 44 000,-Kč 

Doprava pracovníků ................................................................................... 64 512,-Kč 

(12,-Kč/km, celkem 5 376 km) 

Zapůjčení kontejneru s nářadím ................................................................. 22 400,-Kč 

(800,-Kč/den – 28 dní) 

Stravné: 

Mechanici ..................................................................................................... 7 560,-Kč 

(14 dní, 3 montéři – 42 x 180 Kč/den) 

Úsek elektro ................................................................................................. 5 040,-Kč 

(14 dní, 2 technici elektro – 28 x 180 Kč/den) 

Programátoři  ............................................................................................. 17 280,-Kč 

(48 dní, 2 programátoři – 96 x 180 Kč/den) 

Náklady na ubytování:  

Mechanici ................................................................................................... 25 200,-Kč 

(14 dní, 3 montéři – 42 x 600 Kč/den) 

Úsek elektro  .............................................................................................. 16 800,-Kč 

(14 dní, 2 technici elektro – 28 x 600 Kč/den) 

Programátoři  ............................................................................................. 57 600,-Kč 

(48 dní, 2 programátoři – 96 x 600 Kč/den) 

 

Celkové náklady do nabídky .............................................................. 8 935 112,-Kč 

Celkové náklady do nabídky ............................................................ 11 620 000,-Kč 

(povýšení o 30% marže a zaokrouhlení nahoru) 

4.3.3 Vícepráce 

Do této kategorie patří práce, které jsou vykonány v průběhu realizace nad rámec 

domluvené dohody. Jsou to zejména práce, se kterými se nedalo počítat při návrhu, 

neboť vznikly v důsledku nedodržení technologických postupů, konstrukčních 
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nedokonalostí, popř. zásahem tzv. „vyšší moci“. V případě této konkrétní realizace 

došlo k navýšení nákladů vlivem těchto faktorů: 

Nutnost pozdržení pracovníků na zakázce: 

Stravné: 

Mechanici ..................................................................................................... 1 980,-Kč 

(11 dní, 1 montér – 11 x 180 Kč/den) 

Úsek elektro  ................................................................................................ 1 980,-Kč 

(11 dní, 1 technik elektro – 11 x 180 Kč/den) 

Programátoři  ............................................................................................... 7 200,-Kč 

(20 dní, 2 programátoři – 40 x 180 Kč/den) 

Náklady na ubytování:  

Mechanici ..................................................................................................... 6 600,-Kč 

(11 dní, 1 montér – 11 x 600 Kč/den) ..........................................................................  

Úsek elektro  ................................................................................................ 6 600,-Kč 

(11 dní, 1 technik elektro – 11 x 600 Kč/den) 

Programátoři  ............................................................................................. 24 000,-Kč 

(20 dní, 2 programátoři – 40 x 600 Kč/den) 

Oprava nástroje robota po vyhoření  .......................................................... 15 000,-Kč 

Doprava pracovníků ................................................................................... 37 632,-Kč 

(12,-Kč/km, celkem 3 136 km) 

Materiál pro drobné mechanické úpravy ................................................... 16 000,-Kč 

Spotřební materiál ...................................................................................... 11 000,-Kč 

(ochranné pomůcky, svářecí elektrody, brusné a řezné kotouče, ochranné nátěry, 

spojovací materiál) 

Zapůjčení kontejneru s nářadím ................................................................... 8 800,-Kč 

(800,-Kč/den – 11 dní) 

 

Celkové vícenáklady .............................................................................. 136 792,-Kč 

 

V případě, kdy dojde ke zdržení prací a zpoždění předávacího termínu zakázky, má 

zákazník právo na kompenzaci zdržené výroby (pokud je stanoveno ve smlouvě). Vše 

pak závisí na dobré vůli mezi prodávající a kupující stranou. V případě, že kupující 

strana trvá na dorovnání ztrát z ušlého zisku, bývá tato situace pro prodávající stranu 

ekonomicky velice nevýhodná, a projekt se často stává ztrátovým. 
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Obr. 4.1: Cenová nabídka 

Z Obr. 4.1 je vidět procentuální cenový poměr. Náklady na objednání a výrobu zařízení 

linky tvoří 72 % z celkové ceny. 26 %, tedy čtvrtinové náklady, tvoří lidské zdroje. Jsou 

zde zahrnuty platy zaměstnanců a managementu firmy, náklady na pořízení hardware a 

software. Do celkových nákladů je nutné započítat i vícepráce, se kterými nebylo při 

tvorbě zakázky počítáno, a o tento náklad se firmě snižuje zisk za zakázku. Je to ovšem 

v případě, že vícepráce nevznikly v důsledku nadstandartních přání zákazníka, nýbrž 

vznikly komplikacemi při realizaci. Konečná cena pro cenovou nabídku je tedy 

11 620 000,-Kč. Tato cena zahrnuje i 30 % marži pro firmu, která cenovou nabídku 

tvořila. Marže v korunách tedy činila 2 684 888,-Kč. Tento výdělek je však nutno 

ponížit o vícenáklady, jež byly v hodnotě 136 792,-Kč, tedy výsledná výše výdělku 

realizační firmy se rovná 2 548 096,- Kč. 

4.4 Ekonomické zhodnocení z pohledu zadavatele 

Jak bylo uvedeno na začátku práce, zadavatelská firma žádala automatizování své 

současně manuálně řešené linky na automatizovanou, a to ze třech hlavních aspektů, a 

sice: zefektivnění výrobního procesu, s čímž souvisí i navýšení produkce, snížení 

zmetkovitosti (čili zvýšení kvality) a úspora nákladů na personál pracující ve 

třísměnném provozu. Nyní lze dosažení těchto výsledků jednoduše porovnat a zhodnotit 

úspěšnost, výhody a nevýhody automatizace tohoto provozu. O navýšení produkce 

vypovídá Obr. 4.2. Výroba se pozvedla v průměru o 610 ks za osmihodinovou pracovní 

směnu, tj. tedy v procentech o 61% více oproti manuálnímu režimu. Požadavek 

zákazníka ovšem byl 100% nárůst produkce, tedy z 1000ks na 2000ks. Návratnost se 

v tomto případě tedy prodlouží o čas t x 1,39. Uvedeno na příkladu: pokud zákazník 

počítal s návratností investice do nového zařízení v časovém horizontu 24 měsíců, 

prodlouží se tato doba z 24 měsíců na čas 33,4 měsíce. 
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Obr. 4.2: Navýšení produkce o 61%. 

4.4.1 Modelový příklad výpočtu návratnosti investice 

Předpokládané náklady na výrobu jednoho výkovku jsou 190,- Kč. Tyto náklady 

navýšené o marži pro výrobce činí 247,- Kč (navýšení o 30%). Zisk pro výrobce je tedy 

57,- Kč za prodaný kus. 

 

Náklady na výrobu výkovku ........................................................................... 190,-Kč 

Prodejní cena výkovku .................................................................................... 247,-Kč 

Marže 30% ........................................................................................................ 57,-Kč 

Navýšení produkce během 24 hodin .............................................................1 830,-Ks 

Počet pracovních dní v roce ............................................................................. 250 dní 

Doba nutné odstávky na servis .......................................................................... 20 dní 

Náklady na zaškolení pracovníků ........................................................... 180 000,- Kč 

(Školení robotiky a obsluhy linky 3 x 60 000,-Kč) 

Zvýšení platu zaměstnance s vyšší kvalifikací ....................................... 900,- Kč/den 

Úspora vlivem snížení počtu zaměstnanců ..........................................  9 000,-Kč/den 

(minus 6 lidí denně) 

Denní náklad na zvýšení kvalifikace zaměstnanců ................................. 789,- Kč/den 

Zvýšení denního obratu .......................................................................... 104 310,- Kč 

Zvýšení denního obratu .......................................................................... 111 647,- Kč 

(po zahrnutí ostatních položek) 
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Zvýšení ročního obratu ...................................................................... 25 678 810,- Kč 

(230 dní v roce, kdy linka pracuje) 

Doba návratnosti investice po zaokrouhlení .................................................. 6 měsíců 

(vztaženo na běžný kalendářní rok, tedy 365 dní) 

 

Zjednodušený příklad odhadu návratnosti investice pro modelový příklad: 

Čistý výdělek z jednoho vyrobeného kusu výkovku je 57,- Kč za kus. Díky zvýšení 

efektivity produkce automatizováním celého procesu došlo ke zvýšení produkce ve 

třísměnném provozu o 1830 kusů za den. Tedy denně se zvýší obrat o 104 310,- Kč. 

K této částce je však nutné přičíst (a odečíst položky), díky kterým se zvýšil (popř. 

snížil) náklad na provoz linky, a jsou to položky jako: 

Náklady na lidské zdroje. 

V důsledku zvýšení kvalifikace pracovníků je nutné vzhledem k jejich rostoucí 

odbornosti i zvýšit platební podmínky. Jako příklad stanovíme měsíční hrubou mzdu na 

30 000,- Kč. Tu navýšíme o 20 %, tudíž dojde k měsíčnímu navýšení o 6 000,-Kč. 

Znamená to v průměru 300,- Kč na zaměstnance denně. V třísměnném provozu tedy 

dojde k navýšení nákladů na výrobu o 900,-Kč denně z hlediska lidských zdrojů. 

Náklady na školení robotiky a obsluhy modernizované linky jsou cca 60 000,-Kč/osobu. 

V třísměnném provozu musejí pracovat tři technici namísto třech operátorů v dřívějším 

stavu linky. V průměru je tedy z hlediska zvýšení kvalifikace pracovníků navýšen 

náklad na provoz linky o 783,-Kč denně (počítáno na produktivní dny linky, což je 

250 - 20 = 230 dní v roce). 

Celkový náklad na denní provoz (za předpokladu 230 produktivních dní v roce a 

třísměnném provozu), je zvýšen o 1683,-Kč/den. 

Úspory na lidských zdrojích. 

Vlivem automatizace došlo také ke snížení počtu zaměstnanců na lince, a pokud se 

budeme držet předpokladu pro hrubý měsíční plat méně kvalifikovaného zaměstnance 

30 000,- Kč měsíčně, dojde ke snížení denního nákladu o 6 x 1500,-Kč (dva 

zaměstnanci ze směny ubudou, třísměnný provoz trvá), čili 9 000,- Kč denně. 

 

Po součtu nákladů a úspor (viz. Obr. 4.4) je výsledná úspora z hlediska lidských zdrojů 

7337,- Kč/den. Tedy výsledná částka, o kterou se zvýší denní obrat, se navýší o tuto 

částku, tedy na 111 647,-Kč/denně. Pokud vezmeme v potaz 250 pracovních dní v roce 

a odečteme dobu potřebnou pro servis a údržbu zařízení (20 dní), dostaneme se na 230 

produktivních dní linky za kalendářní rok. V takovém případě je linka schopna navýšit 

roční produkci o 420 900 ks, a tím zvýšit roční obrat na lince o 25 678 810,- Kč. 

Návratnost linky se tedy jednoduše spočítá poměrem nákladů na linku vs. zvýšení 

výdělku linky vztaženo k běžnému kalendářnímu roku, což ve výsledku po 

zaokrouhlení vychází na 6 kalendářních měsíců. 

Tento výpočet je čistě teoretická hodnota, nelze vzhledem k udržení obchodního 

tajemství a strategie prozrazovat reálné tržní ceny produktů a mzdy zaměstnanců 
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v sektoru. 

Situaci roční produkce znázorňuje graf na oObr. 4.3. 

 

Obr. 4.3: Porovnání roční produkce v kusech. 

 

Obr. 4.4: Porovnání vícenákladů na lidské zdroje a vzniklých úspor na lidských zdrojích. 

5 ZÁVĚR 

V práci byla shrnuta problematika čtvrté průmyslové revoluce. Analyzovány její 

možnosti, výzvy, cíle a směry. Mnohé informace jsou teoretické a v dnešní praxi těžko 

realizovatelné, neboť na takovou změnu není společnost schopná se přeorientovat 

v krátkém časovém úseku. Jsou zde však popisovány principy, kterými se moderní 

firmy, jež se snaží nezaspat dobu a využít příležitosti k novým technologiím, začínají 
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řídit a aplikovat je do praxe. Konkrétním příkladem je virtualizace pracoviště ve fázi 

návrhu. Virtualizace a softwarové nástroje, které ji umožňují, jsou obzvláště pro menší 

firmy velice nákladnou investicí, a to jak na samotný software, tak i hardware. Spousta 

firem si však důležitost virtualizace uvědomuje, a proto je často návrh pracoviště 

v simulačním software požadován již při cenové nabídce. Lze zde jednoduše ověřit, zda 

jsou naše teoretické předpoklady realizovatelné v praxi, a zároveň se předchází 

mnohým konstrukčním či návrhovým chybám. V technické části se práce věnuje návrhu 

automatizování výrobní linky kovárny. I tomuto řešení předcházel návrh v simulačním 

softwaru, jež zaručoval dodržení časového cyklu pro zvýšení produktivity a stabilizaci 

výroby zákazníka. Čas cyklu byl teoreticky změřen na 14,3s. 

Následně práce popisuje prostředí pro implementaci nové technologie, zvažuje 

rizika a podle toho navrhuje a dimenzuje komponenty. Jelikož v takovéto formě zařízení 

skutečně existuje, může dojít k porovnání mezi teoretickým předpokladem před 

realizací a v průběhu realizace. Jsou zde diskutovány technické problémy a jejich 

řešení. Vlivem nedostatečného prozkoumání stavu linky před implementací technologie 

dochází ke zmaření možnosti dosáhnout teoretického času procesu. Výsledek 

automatizace je tedy o 2,3s delší než v původním teoretickém předpokladu, což vede ke 

snížení počtu požadované produkce z 2 000ks za pracovní směnu na 1610ks za pracovní 

směnu. 

Poslední část práce se věnuje ekonomickým důsledkům pro firmu věnující se 

realizaci a rovněž ekonomickým důsledkům na zákazníka, jenž si realizaci objednal. 

Z kalkulace je zřejmé, že realizační firma díky nedodržení termínů, a tím zvýšeným 

nákladům, nedosáhla tíženého ekonomického výsledku, nicméně do ztráty se nedostala, 

tudíž se realizace z pohledu realizátora dá pokládat za úspěšnou. 

Z pohledu zadavatele je výpočet omezen pouze na modelový příklad, jak by mohla 

kalkulace výnosnosti a návratnosti investice vypadat. Není možné získat citlivá 

obchodní data. Modelový příklad počítá s definovaným nákladem na výrobu jednoho 

kusu výrobku a výdělkem při prodeji. Z údajů naměřených během procesu výroby 

známe průměrné denní, měsíční a roční množství produkce. Následně byly shrnuty 

veškeré náklady na realizaci automatizování procesu, které zahrnují i nutné další 

investice přicházející s implementací nové technologie, a samozřejmě i úspory, jež jsou 

z velké části docíleny omezením potřeb lidských zdrojů. Po odečtení veškerých nákladů 

a zohlednění nových zisků byla vypočtena doba návratnosti investice zadavatele na 6 

kalendářních měsíců. Toto číslo hovoří velice pozitivně, ovšem od reality může být 

značně vzdáleno vzhledem k tomu, že nejsou známá přesná data pro výpočet. 

Z práce vyplývá, že v současném stavu firem a potřebám průmyslu se nelze 

automatizaci bránit, pokud chce firma dosahovat dobrých ekonomických výsledků. 

Automatizace výroby a robotika má zásadní postavení v dnešním průmyslovém odvětví 

a vysokým tempem vytlačuje manuální pracovní příležitosti, které jsou nedostatečně 

efektivní. V následujících letech je nutné se zaměřit na nové technologie a zvýšit 

spolupráci výzkumných center a vysokých škol s firmami realizující automatizaci 

v praxi. Průmysl 4.0 přináší nové možnosti a ekonomicky silný stát bude jedině ten, 

který nezaspí dobu. 
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(Siemens) 

KUKA Výrobce průmyslových robotů - Keller und Knappich Augsburg 

PLC Programovatelný logický automat (Programmable Logic Controller) 

IT  Informační Technologie (Information technology) 

ICT Informační a komunikační technologie (Information and Communication 

Technologies) 

PLM Řízení životního cyklu výrobku (Product Lifecycle Management) 

JT  Odlehčený standard 3D dat 

NOK Vyjádření pro vadné kusy, či operace (Not O.K.) 

RCS Software pro přesnou reprezentaci kontroléru robota (Robot Controller 

Software) 

KSP Mechanický lis o definované síle (obchodní ozančení) 

KRC Robotický kontrolér (KUKA Robot Controller) 

GTAC Centrum podpory Siemens (Global Technical Access Center) 
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