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Příště si přečtete
Digitální kancelář v průmyslovém podniku
Práci v kanceláři a kancelář, ať v průmyslovém podniku, nebo 
v jiných organizacích, čekají změny. Řeší se individualizace 
prostředí, změny informačních a bezpečnostních standardů, 
automatizace rutinních činností, zvýšení pohodlí a nové formy 
sociálního kontaktu. Existuje mnoho cest, jak kancelářskou 
činnost zpříjemnit a zároveň zefektivnit. Zamyšlení nad tímto 
problémem z mnoha úhlů je potřebné, a proto jsme oslovili 
několik odborníků, aby se k němu vyjádřili.

Využití robotů při úpravě kyčelních kostí  
pro implantáty 
Belgický start-up Texere Biotech v nedávné době zahájil v plně 
automatizovaném závodě výrobu, která je ve světovém měřítku 
první svého druhu. Firma odebírá femorální hlavice (tj. horní 
konec lidské stehenní kosti) a zpracovává je do kostkovitých 
implantátů, tzv. alograftů. Ve sterilních podmínkách tento 
materiál zpracovává do kostních náhrad šest robotů Stericlean, 
dodávaných firmou Stäubli.

Automatizace ruku v ruce s tradicí u výrobce 
slaniny Handl Tyrol
Na pět tisíc tun slaniny opustí během jednoho roku nový 
moderní výrobní závod firmy Handl Tyrol v Haimingu 
v Rakousku. Řešení automatizace celého závodu, 
implementované firmou ematric gmbh – stříbrným partnerem 
společnosti Copa-Data, založené na softwarové platformě 
zenon, umožňuje velmi efektivní výrobu zdejších tradičních 
delikates.

Bezpečnost dodávek v době epidemie:  
ochranná funkce obalů 

V době epidemií roste význam obalů při zásobování 
obyvatelstva potravinami, léky a ochrannými prostředky. 
Mezi úlohami, jež obal plní, se na přední místo dostává jeho 
ochranná funkce. 
Klíčová je nejen bezpečnost obalu, ale i dodržování 
hygienických podmínek při balení.

Jaký ethernetový protokol si vybrat  
pro provozní úroveň řízení?
Ethernet se stal komunikační sítí první volby i pro použití 
v průmyslu. Vibhoosh Gupta z firmy Emerson vysvětluje, jak je 
důležité vybrat si pro různé úrovně architektury řízení výroby 
ten správný protokol a informační model. V článku se věnuje 
standardu OPC UA a sítím TSN.


