
STÄUBLI MSV 2018 NEWS

Automatizace 4.0 v plastikářském průmyslu
Jako tradiční vystavovatel na Mezinárodním 
strojírenském veletrhu a přední dodavatel 
kompletních řešení pro plastikářský průmysl 
s více jak 125letou historií chápeme,  
jak významným milníkem je 60. ročník tohoto 
veletrhu. Připravili jsme proto jako takový 
narozeninový dárek pro organizátory a 
návštěvníky MSV 2018 něco výjimečného - 

naši jedinečnou plastikářskou buňku Stäubli 
s kompletně automatizovanou výměnou 
forem. Přijďte se na ni podívat!

Těšíme se na setkání s Vámi. 
 
pavilon G1 / stánek č. 38
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Kompletní řešení pro rychlou výměnu forem
Automatizace v plastikařině

Komentované ukázky

každou hodinu od 10 do 16!

Příprava materiálu

Kompaktní a hbité SCARA roboty řady TS připravují 
materiál do blistrů, odkud jej následně odebere 
šestiosý robot. 

Magnetické upínání QMC 122

Nejmodernější a nejbezpečnější řešení pro častou 
výměnu forem i různých velikostí, které umožní upnout 
formu pouze jediným stisknutím tlačítka.

Předehřívací stanice s manuálním napojením

Mnoho času lze ušetřit nahřátím formy na samostatném 
pracovišti vybaveném manuálními multispojkami, do lisu 
pak přichází již v provozní teplotě připravená na výrobu.

Zakládání a vyjímání výrobků

Šestiosé roboty Stäubli TX2 využívají v plastikařině svého 
štíhlého ramene a rychlosti - pro vyjmutí výlisků a založení 
jim stačí jen pár vteřin a minimalizují tak prostoje vstřikolisu.

Automatické multispojkové desky

Pokročilé řešení napojení veškerých energetických 
okruhů najednou představují tyto automatické 
desky, které umožní znovu zahájit výrobu bez 
zásahu obsluhy.

Kolejový zakládací vozík

O přepravu forem mezi skladem, předehřívací stanicí 
a lisem se stará tento kolejový vozík pro automatickou 
výměnu, odpadá tak nutnost využití jeřábu.

Bezúkapové rychlospojky

Pro napojení s méně frekventovanou výměnou a jako 
první krok při optimalizaci procesů se výborně hodí 
rychlospojky. Bezúkapové provedení zajistí naprostou 
integritu okruhu a čistotu pracovního prostředí.

Elektrické napojení

Multispojkami vyřešíme nejen 
fluidní okruhy, ale i elektrické 
obvody - ať už se jedná o napájení 
nebo signálové kontakty.
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Premiéra čtyřosých robotů TS2

SCARA roboty na nové úrovni

S uvedením nové řady SCARA robotů TS2, 
které si svou světovou premiéru odbyly  
na letošní Automatice v německém 
Mnichově, posouvá Stäubli laťku opět  
o něco výš. Tyto čtyřosé roboty nyní 
využívají nesporných výhod převodovek 
JCS, díky kterým dosahují extrémně 
rychlých časů cyklů. Zároveň díky svému 
jedinečnému hygienickému designu 
otevírají dveře k novým možnostem využití  
v prostředích náročných na čistotu. 

S předchozí generací nemají tyto roboty téměř nic 
společného, jak vysvětluje Gerald Vogt, generální 
manažer Stäubli Robotics při diskusi o inovacích, 
které nová řada přináší: “Dopřáli jsme našim 
SCARA robotům kompletní změnu. Nyní je jejich 
design velmi modulární a zároveň jsme je poprvé 
vybavili našimi vlastními převodovkami JCS,  
které jsou dobře známé už z našich šestiosých 
robotů. Právě tyto nové technologie jsou klíčové 
pro ten ohromný nárůst výkonnosti i u čtyřosých 
TS2. Zároveň je nyní veškerá kabeláž vedená 
vnitřkem ramene, což umožňuje využití těchto 
strojů i v čistých prostředích, kde by externí 
kabeláž byla překážkou.”

Je pravda, že rozdíly mezi těmito roboty a jejich 
předchůdci jsou velice dobře viditelné hned  
na první pohled. Charakterizuje je zejména jejich 
kompaktní design, uzavřená struktura a oblé linky. 
Pravidelné tvary neruší žádné venkovní kabely, 
a tudíž zároveň odpadá riziko mechanického 
poškození nebo znečištění pracovního prostředí. 
Kompletně utěsněné rameno, šroubovice volitelně 
chráněná krytem a uchycená pomocí speciálních 
šroubů, veškerá napojení chráněná pod patou 

robotu mimo pracovní prostředí (pokud to aplikace 
vyžaduje) a systematicky minimalizované retenční 
plochy: to vše jsou základní pravidla moderního 
hygienického designu.

Vysokorychlostní SCARA pro různé využití 

Cíl výrobce je očividný: Stäubli je jasným lídrem  
v oblasti farmacie, medicíny a příbuzných odvětví 
a právě s novými SCARA roboty chce svou pozici 
ještě upevnit. Krátce po uvedení standardních 
modelů na trh budou k dispozici i speciálně 
upravené verze pro tyto oblasti průmyslové 
výroby, stejně jako roboty splňující požadavky 
UL a ESD. “Naše nové rychlé SCARA roboty jsou 
vhodné takřka na vše – a mnohem víc,” pokračuje 
Vogt. “Standardní verzi využijete zejména  
na klasickou manipulaci a montáž, ale ty lze 
díky několika snadným úpravám vyladit pro 
náročná pracovní prostředí, kde tím pádem 
otevírají dveře k novým aplikacím. Na mysli mám 
zejména aplikace s těmi nejpřísnějšími požadavky  
na hygienu a čistotu, ať už se jedná o potravinářství, 
farmacii nebo fotovoltaiku. Všechny modely TS2 
mohou zároveň využívat potravinářských maziv 
třídy H1 bez jakéhokoliv vlivu na výkonnost.”

Díky čtyřosé TS2-100 rozšířilo Stäubli pracovní 
rozsah oproti předchozí generaci (400 až  
800 mm) až na působivých 1000 mm. Celkově 
jsou nové SCARA roboty výrazně kompaktnější 
než jejich předchůdci a zaberou tak podstatně 
méně místa na lince. A navíc jeden bonus  
– nově lze tyto čtyřosé stroje objednat přímo 
s integrovaným systémem pro automatickou 
výměnu nástrojů. Díky tomu si mohou roboty TS2 
samostatně měnit různé uchopovače a nástroje 
včetně automatického napojení přívodů i signálů, 
čímž se významně zkracují prostoje a zvyšuje 
produktivita. 

Zlepšete výkonnost 
vašich robotů 
Automatické systémy pro výměnu 

 nástrojů od Stäubli tvoří  rozhraní mezi 

robotem a nástrojem. Umožňují tak 

automaticky a účinně měnit nástroje 

na vašich průmyslových robotech a 

garantují variabilní,  multifunkční a op-

timální řešení do všech robotických 

 procesů. 

www.staubli.com

MPS COMPLETE

Již nakonfigurované řešení aplikací 

MPS MODULAR

Individuálně konfigurovatelné řešení 

nabízí mnoho benefitů našeho 

 modulárního systému

MPS CUSTOMIZED

Řešení na míru pro aplikace vyžadující 

speciální úpravy

Maximální bezpečnost 

celého procesu pro zařízení i 

obsluhu

Flexibilita pro maximální 

různorodost ve výrobních 

procesech 

Ekonomická efektivita návrat-

nosti ve výrobě 

Výkonnost pro kvalitativně 

optimalizované výrobní 

procesy
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Mohelnický závod Siemens je největším 
evropským závodem na výrobu 
nízkonapěťových asynchronních elektro 
-motorů, který byl založen v roce 1904. 
Siemens vyrábí elektromotory také  
v závodech v Drásově a Frenštátu pod 
Radhoštěm. Ve zmíněných závodech  
se vyrábí elektromotory s vyššími osovými 
výškami (nad 200 mm). V Mohelnici vyrábí 
asynchronní elektromotory osových výšek 
od 63 až do 200 mm, denně podnik vyrobí 
více než 4 tisíce elektromotorů, ty většinou 
slouží k pohonu průmyslových zařízení, 
jako jsou například ventilátory, čerpadla, 
kompresory či obráběcí stroje. 

V areálu se nachází několik oddělení, od výrobní 
technologie, konstrukce, přes vlastní nástrojárnu, 
výrobu komponentů, montáž, slévárnu  
až po servis, který zajišťují servisní partneři  
po celém světě. V závodě disponují také 
vlastním konstrukčním oddělením, zákazníkům 
nabízí až 85 000 různých variant elektromotorů  
v deseti osových výškách v hliníkovém provedení. 
Slévárna vyprodukuje asi 3 000 tun AlSi odlitků 
ročně na 12 tlakových licích strojích. Odlitky jsou 
odlévány na robotizovaných a automatizovaných 
licích strojích. Dohromady čítá závod téměř  
2 500 zaměstnanců.

Dobré důvody pro multispojky od Stäubli

Odštěpný závod Siemens v Mohelnici má více 
než staletou tradici výroby elektromotorů. Stejně 

tak jako výrobu, tak i technologie se firma 
stále snaží zdokonalovat. Jinak tomu nebylo 
ani v případě zefektivnění výroby a zajištění 
bezchybného napojení energií na formy. Během 
výměny forem se výroba potýkala s dlouhými 
seřizovacími časy u velkých a nákladných 
pracovišť, kdy stroj stál a nevyráběl. Při snižování 
těchto neefektivních časů bylo nutné také vyřešit 
rychlé a bezchybné napojení veškerých energií na 
formy. Pokud potřebujete kvalitní a dobrý odlitek, 
tak je nejdůležitějším faktorem teplota a správné 
předehřátí formy. Předejde se i technologicky 
nutným ztrátám při rozjezdových odlevech,  
než se forma natemperuje. To bylo hlavním 
cílem společnosti: redukovat ztráty, snižovat 
časy a výrazně snížit skladové zásoby. „Obecný 
problém u rychlospojek byla netěsnost, snadno 
se zašpinily nebo nebyly 100% bezúkapové, 
někdy docházelo ke ztrátě tlaku v hydraulickém 
systému stroje. Z tohoto důvodu se dělala mnohá 
výběrová řízení na konečné řešení - po kvalitativní 
stránce jsme vždy zvolili Stäubli,“ uvádí vedoucí 
přípravy výroby, Václav Krňávek.

První výzva - vysoké teploty a hydraulika

První řešení v podobě multidesky HTM (dříve 
SPI) na horký olej až do max. 250°C na vyhřívání 
forem firma implementovala asi před sedmi lety.  
Během příprav se ukázalo jako velký problém,  
jak přejít od standardního napojení na řešení 
Stäubli, co nejrychleji a bez větších ztrát. 
Multidesku nakonec aplikovali na pilotní 
pracoviště, kdy došlo k osazení jednoho stroje  

Více než staletá tradice výroby 
elektromotorů v Mohelnici

Success story

Multidesky osazené spojkami HTM na vyhřívání forem pro teploty až do 250°C se osvědčily i ve velmi náročném prostředí slévárny hliníku.
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a několika forem. Teď je příprava již snazší, 
protože každá nová forma je osazena multideskou 
Stäubli již přímo z nástrojárny. Na společnost 
však čekal další nelehký úkol při odlévání odlitků 
statorů elektromotorů. Forma na odlévání má 
čtyři nepravá jádra, která se otevírají do čtyř 
stran pomocí hydraulických válců. Tyto jádra 
bylo nutné napojit na chladicí a temperovací olej 
a navíc bylo potřeba utvořit prostor pro napojení 
hydraulického obvodu. „Znovu jsme vzali náš 
pilotní projekt, kde je již vyřešené napojení  
na potřebná média, ale bez napojení hydrauliky. 
Tam jsme zavedli multispojku RMP pro hydrauliku 
od Stäubli a dnes projekt běží od roku 2015 velmi 
dobře,“ pochvaluje si spolupráci Václav Krňávek.

Druhá výzva - bezúkapové řešení

Dalším pozitivem je bezesporu snížení vlivu 
lidské chyby. Pokud se média napojují jednotlivě  
a seřizovač musí připojovat jednotlivé hydraulické 
a temperovací okruhy samostatně, dochází  
k častým cyhbám a zbytečnému prohlubování 
nákladů na odstranění těchto chyb. Při použití 
multidesky již nedochází k záměně vstupu  
s výstupem. Bez ohledu na rychlost seřizovacího 
času, který je už nyní brán jako samozřejmost, 
hledá firma další možnosti, jak uspořit čas  

i náklady. Podobně je tomu v případě úniku 
kapalin. Protože tlakové licí stroje pracují s těžko 
zápalnou hydraulickou kapalinou, je potřeba nejen 
kvůli úspoře, ale především kvůli bezpečnosti 
práce zajistit, aby nedocházelo k únikům a tím 
například poškození zařízení nebo úrazu obsluhy. 
Pro každý z těchto případů jsou bezúkapové 
spojky od Stäubli nedocenitelné.

Spolupráce s přidanou hodnotou

Celé instalaci předcházel dlouhý proces, od hledání 
vhodného dodavatele, řešení a samozřejmě, 
jak celý projekt zainvestovat. Stäubli připravilo 
workshop (SMED), kde bylo možné vyčíslit 
potenciální úspory, jak časově, tak ekonomicky. 
Bez podobné analýzy by se projekt neuskutečnil, 
protože vstupní náklady neodpovídaly 
předpokládaným přínosům. „Vaše pomoc v této 
fázi přípravy, když se projekt kalkuloval, byla 
perfektní,“ dodává Václav Krňávek. Po nákupu 
aplikací chvíli trvalo, než si lidé na novinky 
zvykli. Po ověření nového řešení se zavedla tato 
změna přímo do výkresové dokumentace forem.  
Dnes, když se objednává duplicitní forma,výrobce 
již vidí, jaké řešení je potřeba a osadí formu  
již při výrobě prvky Stäubli.

“Výhledově bychom chtěli 
řešení implementovat 

 i na další stroje a zahrnout 
do systému i zmiňovanou 

hydrauliku. Vzdálený cíl  
je dát samozřejmě do toho 

i elektriku, to by napojení 
bylo skutečně naráz  

a za pár minut.” plánuje 
Václav Krňávek.

„

”

Jak je vidět na tomto příkladu, na některých formách se multispojek využívá i více - vlevo najdeme 
multidesku RMP49 pro hydraulická napojení, vpravo potom opět HTM pro temperaci formy.

I my ve Stäubli dobře víme, že čas je 
drahocenný, a to především při stále 
rostoucích nárocích na výrobu ve všech 
odvětvích průmyslu. Díky našemu Demo 
Vanu, který přivezeme až k vám do firmy, 
můžete získat ucelený přehled o našich 
produktech přímo ve vaší společnosti. 

Pardubická pobočka letos představila novou 
verzi prezentačního Demo Vanu, který disponuje 
speciální vestavbou s ukázkou kompletního 
portfolia produktů Stäubli z oblasti napojení 
energií, elektrických konektorů i robotiky:

 � širokou škálu našich rychlospojek, ať už 
pro aplikace na stlačený vzduch včetně 
kompaktních bezpečnostních pistolí nebo 
rychlospojek pro termoregulaci zajišťující 
dokonalou těsnost při spojování a rozpojování 
pro teploty až do 300°C včetně možností 
specifického uzamykání, mechanického 
kódování nebo bezúkapového řešení,

 � modulární konektorový systém CombiTac 
kombinující elektrické konektory i napojení 
pneumatiky nebo kapalin, dále širokou řadu 
příslušenství pro testování a měření,

 � multinapojení neboli připojení různých energií na 
jednom místě prostřednictvím jednoho úkonu, 
a to v manuální i plně automatické verzi 
multispojkových desek,

 � plně funkční magnetický upínací systém 
QMC 122 vhodný pro časté výměny forem 
nebo formy různých velikostí, to vše bez nutnosti 
zásahu do stávajících nástrojů,

 � MPS systémy pro automatickou výměnu 
nástrojů pro robotické aplikace, díky kterým 
zvládne jeden robot zastat více různých aplikací 
vyžadujících rozdílné nástroje.

Díky tomuto vozidlu tak můžeme 
prezentovat naše řešení v rámci Road Show 
i na Slovensku, v Maďarsku, Rumunsku, 
Bulharsku, Slovinsku, Chorvatsku, Srbsku  
a v dalších zemích střední a východní Evropy, 
které spadají pod českou pobočku Stäubli. Vždy 
se tak snažíme být našim zákazníkům nablízku.

Demo Van na cestě k zákazníkům
Ukázkové vozidlo plné inovativních řešení od Stäubli 
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Když se sny stanou realitou
Mobilní robotický systém HelMo na montážní lince konektorů

 Mobilní robotické systémy bývají častým 
námětem k diskuzím, ale v praxi k vidění příliš 
nejsou, přestože po nich řada průmyslových 
společností volá. Společnost Stäubli 
Electrical Connectors už je ale spokojeně 
využívá. Vrcholový management je nadšen 
z flexibility, jakou mobilní robotičtí asistenti 
přinášejí na montážní linku.

Společnost Stäubli Electrical Connectors patří 
mezi přední světové výrobce elektrických 
konektorů pro všechny průmyslové segmenty. 
Společnost tedy nejen udává standard z hlediska 
kvality produktů, ale také razí cestu v oblasti 
inovativních výrobních technologií. Při výrobě 
svého širokého portfolia produktů upřednostňují 
švýcarští specialisté hybridní montážní systémy, 
které v sobě snoubí automatizované i manuální 
pracovní stanice. Jedinou nevýhodou této 
strategie je, že pokud není operátor přítomen  
z důvodu nemoci, stojí celá linka. Noční směny 
bez obsluhy navíc nejsou možné.

Společnost má nyní pro tyto scénáře optimální 
řešení: mobilní robotický systém HelMo  
od sesterské robotové divize Stäubli. Když  
se systém HelMo správně naprogramuje, zvládne 
téměř jakoukoli manuální práci na různých 
montážních linkách. Tento výrobní asistent  
se dopraví na své pracoviště, v blízké přítomnosti 
lidského kolegy zpomalí či zastaví a pak pokračuje 
ve své původní cestě.

Spíše flexibilní výrobní asistent než robot

Jakmile robotický systém HelMo dorazí  
na pracoviště, stráví několik minut přípravou  
na nadcházející úkol. Robot upraví svou polohu 
s přesností na desetinu milimetru podle tří 
stálých orientačních bodů na pracovišti. HelMo 
se následně prostřednictvím multispojky – také 
samozřejmě od společnosti Stäubli – připojí  
k fixním napájecím zásuvkám a zahájí směnu.  
Aby mohl HelMo fungovat flexibilně, jeho designéři 
ho opatřili systémem pro automatickou výměnu 
nástrojů od další divize Stäubli Connectors.  
Dnes může systém HelMo instalovat kryty 
konektorů a kolíky, zatímco zítra to může být 
zase jiná fáze montážního procesu. V závodu  
v Allschwilu nedaleko Basileje je robotický systém 
HelMo považován ani ne tak za robot, jako spíš 
za flexibilního asistenta, který dokáže přiložit ruku 
k dílu, kdykoliv je zrovna potřeba. 

Cílem není nahradit lidskou práci mobilními 
roboty – to by nedávalo smysl z výrobního 
ani ekonomického hlediska – cílem je nasadit 
robot HelMo jako flexibilní záskok pro zvýšení 
dostupnosti hybridních montážních linek nebo 
zvládání maximální poptávky. Allschwil už teď 
netrápí nepředvídané absence nebo absence 
související s nemocí. Díky systému HelMo došlo 
k významné optimalizaci realizačního potenciálu 
celé společnosti.

O robotu HelMo

HelMo je mobilní robotický 
systém, který se dokáže 
pohybovat zcela autonomně 
díky neustálému monito-
rování okolního prostředí 
pomocí třech integrovaných 
laserových skenerů. Systém 
HelMo dokáže provádět své 
úkony buď plně automaticky, 
nebo ve spolupráci s lidmi. 

Je založen na šestiosém 
standardním robotu TX2-90L 
s užitečným zatížením 15 kg  
a dosahem 1 200 mm. 
Výhodou je výška platformy 
srovnatelná s výškou 
běžného pracovního stolu. 
Tento šestiosý stroj se 
dodává se sofistikovaným 
bezpečnostním balíčkem. 
Všechny bezpečnostní funkce 
jsou certifikovány a splňují 
striktní požadavky kategorie 
SIL3/PLe.

V době, kdy trh má stále větší požadavky 
na kvalitu výrobků a výroby, zahájila  
v roce 2016 společnost ELVAC a.s. vývoj 
ojedinělé aplikace s robotem Stäubli 
TX60 pro jednoho významného výrobce 
automobilových světlometů. 

Vývoj byl úspěšně ukončen v roce 2018,  
kdy proběhlo očekávané nasazení aplikace  
do sériové výroby. Jedinečnost aplikace spočívá 
v měření optickým konfokálním senzorem 
umístěným na robotu TX60. Testy ukázaly,  
že konstrukce robotů Stäubli je díky své tuhosti 
velmi vhodná pro podobné aplikace vyžadující 
maximální absolutní přesnost i opakovatelnost.

Aplikace měří na výrobku větší počet bodů, které 
jsou umístěny na různých materiálech, jako jsou 
čiré sklo, černý plast nebo nerez. Pro měření všech 
uvedených materiálů bezdotykovou metodou byl 
po otestování s ohledem na různorodost povrchů 
vybrán speciální konfokální senzor. Při konstrukci 
pracoviště pomohl i štíhlý design ramene Stäubli 
a možnost upevnit ho na stěnu buňky pod úhlem 
pro optimální využití pracovního prostoru.

Samotné měření probíhá při rychlosti robotu 
snížené na 75% a dosahujeme při něm přesnosti v 
rozmezí 0,1 - 0,2 mm. Součástí aplikace je rovněž 
automatická kalibrace robotu a konfokálního 
senzoru pro zajištění 
nejkvalitnějších výsledků. 
Docílit při měření 
robotem takto vysoké 
přesnosti a rychlosti 
není nic samozřejmého a 
konstruktéři společnosti 
ELVAC věnovali mnoho 
času odladění aplikace 
do ideální podoby. I to 
tak dělá z této aplikace 
velmi ojedinělý projekt, 
který si jistě najde své 
uplatnění i v jiných 
odvětvích.

Tomáš Průdek 
ELVAC a.s.

Opět po třech letech přichází Stäubli s novou verzí 
svého studia určeného k programování robotů  
a vývoji aplikací. Využijte této příležitosti a buďte 
mezi prvními, kdo získají díky licenci SRS 2019 
přístup k nejnovějším funkcím.

 � modely nových řad TX2 a TS2
 � reálná kontrola časů cyklů včetně optimalizace
 � vytváření uživatelských obrazovek pro SP2
 � vzdálený přístup přes webové rozhraní
 � konfigurace bezpečnostních funkcí, vytváření 
bezpečnostních zón pro kolaborativní aplikace

 � jednorázový nákup licence bez ročních plateb

O možnostech cenově výhodné aktualizace  
z Vaší stávající verze se můžete informovat  
u našich obchodních zástupců.

Přesné měření optickým senzorem
Inovativní řešení pro výrobce světlometů

Stäubli Robotics Suite 2019
Software
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