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Súčasná priemyselná robotika
• manipulácia s materiálom (paletizácia, depaletizácia, 

stohovanie, vkladanie, nakladanie a vykladanie strojov)
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• bodové zváranie

Súčasná priemyselná robotika
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• oblúkové zváranie

Súčasná priemyselná robotika
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• sprejovanie

Súčasná priemyselná robotika



• obrábacie procesy (vŕtanie, frézovanie, brúsenie a iné čistiace 
procesy, rezanie vodným lúčom, rezanie laserom)

Súčasná priemyselná robotika



• osádzanie

Súčasná priemyselná robotika



• inšpekcia

Súčasná priemyselná robotika
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Súčasná priemyselná robotika
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Súčasný trh s priemyselnou robotikou
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Aspekty súčasnej priemyselnej 
výroby

• pružná výroba
• zvyšujúci sa dopyt po tovaroch 
• vysoká kvalita
• udržateľnosť



Komponenty v Industrie 4.0
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Additive manufacturing + robot
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Hlavná úloha v Industrie 4.0
• robot

• najpružnejší prvok, ktorý v súčasnosti zbiera informácie z výrobného 
systému, pracuje s nimi a predáva ich do nadradeného informačného 
systému

• človek
• hlavný nositeľ aktivít
• robot je jeho pomocník a služobník
• efektívnejšia, menej namáhavá práca so sústredením sa na samotný 

výsledok
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Priemyselná robotika v EÚ

zdroj: B. Siciliano – Industrial Robotics in Europe (máj 2016, Bratislava) 28/58



• definícia: robot, ktorý pracuje spolu s človekom 
(nehovorí o tom, že je silovo poddajný!)

• ISO/TS 15066:2016 Robots and robotic devices ‐
Collaborative robots definuje 4 spôsoby zdieľania
pracovného priestoru robota s človekom

Kolaboratívny robot
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• nejde o silovo poddajné roboty 
• robot je v bezpečnostnej klietke a pri jej 
otvorení dochádza k zastaveniu pohybu robota

• ručné navádzanie je používané len                       
k programovaniu trajektórie robota

1. Safety‐Rated Monitoring Stop          
2. Hand Guiding
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1. Safety‐Rated Monitoring Stop          
2. Hand Guiding

zdroj: https://www.pilz.com 31/58



• priestor je rozdelený na viacero zón:
– ak človek vstúpi do vonkajšej zóny (žltá), robot 
spomalí dostatočne tak, aby vedel bezpečne zastaviť

– ak človek vstúpi do vnútornej zóny (červená), robot 
zastaví

• nutnosť využiť externé snímače (napr. laserové 
skenery, kamery a pod.)

3. Speed and Separation Monitoring 
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3. Speed and Separation Monitoring 

zdroj: https://www.pilz.com 33/58



• aká sila (resp. mechanický tlak) a rýchlosť nárazu 
ramena robota znesie človek na rôznych častiach tela 
pri rôznych podmienkach (napr. náraz vo voľnom 
priestore alebo pritlačenie na pevnú prekážku) → F.t = 
m.v

• často elegantné zaoblené tvary, ktoré zaistia rozloženie 
pôsobiacej sily na väčšiu plochu

• ak robot nesie nebezpečný objekt, musí späť do 
klietky!

4. Power and Force Limiting
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• ako potlačiť F.t = m.v?
– predĺženie času = zabrzdenie ramena v okamžiku 
dotyku

– obalenie robota do mäkkej formy
– sensitive skin – obvykle na kapacitnom princípe = 
proximitné snímače (virtuálna žltá zóna z princípu 
SSM)

4. Power and Force Limiting
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4. Power and Force Limiting

zdroj: https://www.pilz.com 36/58



Bezpečnosť robotickej aplikácie
IEC 61508

Funkčná bezpečnosť
ISO 12100

Posudzovanie a znižovanie rizika

EN ISO 13849‐1:2008 IEC 62061:2005

ISO 1161 – Integrovaný  výrobný systém

ISO 10218‐1 – Roboty pre priemyselné prostredie: Robot 

ISO 10218‐2
Roboty pre 
priemyselné 

prostredie: Robotický 
systém a integrácia

ISO/TS 15066
Roboty a robotické 

zariadenia –
kolaboratívne

robotické aplikácie

Ú
ro
ve
ň 
A

Ú
ro
ve
ň 
B

Ú
ro
ve
ň 
C
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Silovo poddajné roboty (coboty)
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Charakteristiky cobotov

užitočné zaťaženie

hmotnosť

opakovateľnosť

bezpečnosť

dosah

zložitosť 
programovania
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Vlastnosť Cobot Tradičný priemyselný
Dosah cca. ako človek až do 6 m

Užitočné zaťaženie max 10 kg (Aura 110 kg) max 2 300 kg (M‐2000iA)

Rýchlosť obmedzená vysoká

Opakovateľnosť stredná až nízka vysoká

Programovanie navádzanie teach pendant, offline
programovanie

Bezpečnosť zdieľaný pracovný priestor strážený pracovný priestor

Procesy manipulácia, obsluha
strojov, balenie

manipulácia, sprejovanie, 
zváranie, osádzanie, atď.

Integrácia väčšinou samostatne v rámci globálnej 
infraštruktúry

Tradičný priemyselný robot vs. cobot



• https://blog.robotiq.com
– ebook Cobots
– ebook Grippers for Collaborative Robots
– ebook ISO TS 15066 Explained
– ebook Getting started with Collaborative Robots
– ebook Collaborative Robots, Risk Assessment

Porovnanie a ďalšie detaily
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Kľúčové 
aspekty 
priem. 
robotiky

• posun smerom na vysoko 
odlišné výrobky s malou 
kvantitou výroby

• globálna súťaž
• digitalizácia výroby – I4.0
• rastúce trhy 
• technológie s 

optimalizáciou spotreby 
energie

• výroba v regiónoch
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Hlavný 
zákazník: 

automotive

• posun smerom                       
k elektrickým vozidlám 
alebo hybridom

• zvýšená komplexnosť
• viac flexibilná výroba –

zohľadňujúca rôzne 
požiadavky zákazníkov

• automatizácia konečnej 
montáže

• dodávatelia – SME 
využívajú viac roboty

43/58



Hlavný 
zákazník: 
elektronika

• zvyšujúci sa dopyt po 
baterkách, čipoch a 
displejoch 

• krátky životný cyklus 
elektronických výrobkov 

• častá zmena pracovníkov       
v spojení s nedostatkom 
pracovnej sily

• zvyšujúci sa stupeň 
adaptivity robotov

• dopyt po vysokej kvalite 
výrobného procesu
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Iní 
zákazníci

• hutníctvo – väčšia flexibilita 
a efektivita nákladov

• gumárenský priemysel       
a plasty – viac integrované 
výrobné koncepty

• potravinársky priemysel –
posun k ešte rýchlejšej 
výrobe 

• farmaceutický priemysel –
zvyšovanie produktivity bez 
znižovania kvality
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Priemyselná robotika v EÚ

zdroj: B. Siciliano – Industrial Robotics in Europe (máj 2016, Bratislava) 46/58



Mobilná manipulácia – výzvy
• TRANSFORMOVATEĽNÁ A ŠKÁLOVATEĽNÁ LOGISTIKA

• modelovanie a rozpoznanie objektov manipulácie1

• detekcia a obchádzanie prekážok v 3D1

• navigácia v dynamicky sa meniacom priemyselnom prostredí1

• navigácia v úzkych (slabo štruktúrovaných) výrobných priestoroch1

• pick’n’place rôznych objektov1

1riešime aj v NCR
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Mobilná manipulácia – výzvy
• NAD RÁMEC LOGISTIKY

• vývoj všeobecných manipulačných schopností využívajúce aktívnu 
poddajnosť nutnú pri početných zložitých manipuláciách (RoDyMan)

• riešenie aplikačne špecifických manipulačných úloh vyššej úrovne          
s pridanou hodnotou 

• integrácia snímania prostredia s reaktívnou navigáciou1

• inteligentné prepojenie vizuálnej kontroly kvality s plánovaním výroby

1riešime aj v NCR
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Mobilná manipulácia – výzvy
• RIADENIE ÚLOHY, PLÁNOVANIE A INŠTRUKCIE

• vytvorenie efektívneho a intuitívneho spôsobu riadenia robotov pre 
ľudí (teachpendant to nie je!)1

• umožniť bežným pracovníkom zvládnuť bežné problémy s robotmi
• vytvoriť inteligentné rozhrania pre manažment skladov → plánovanie
• riadiť komplexný kinematický reťazec mobilných manipulátorov (od 

kolies po prsty) → napr. uchopenie za jazdy 1

1riešime aj v NCR
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Mobilná manipulácia – výzvy
• BEZPEČNOSŤ

• ľudia a roboty zdieľajúci spoločný priestor
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Výzvy v robotike
• nemáme univerzálne uchopovacie zariadenie
• silovo poddajné roboty v skutočnosti nespolupracujú
• silovo poddajné roboty často vyhovujú ISO TS 15066 len          

v obmedzenej množine podmienok

• výskum sa koncentruje na vybraných miestach
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Výzvy v oblasti komunikácie
• veľké množstvo dát s vysokou rýchlosťou prenosu
• bezpečnosť komunikácie
• univerzálne komunikačné rozhranie s rôznymi robotmi 
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Notové osnovy
• Strategic Research Agenda for Robotics in Europe (Robotics 2020): 

http://www.eu‐robotics.net/cms/upload/PDF/SRA2020_0v42b_Printable_.pdf
• Najväčšia kniha o robotike s 80timi kapitolami a bohatým vizuálnym materiálom 

http://handbookofrobotics.org/
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R&D |  EDU |  PROMO

Národné centrum robotiky
www.nacero.sk



Vzácne návštevy



Partneri
• http://nacero.sk/partners/


