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1. Digitalizace výroby 

1.1. Hybné síly čtvrté průmyslové revoluce

Čtvrtá průmyslová revoluce – neboli digitalizace 

výroby a montáže – již nastala. 

Klíčovým faktorem je vznik a používání nových 

technologií, jejichž prostřednictvím dochází ke 

vzájemnému spojení lidí, strojů a dalších zařízení. 

K tomu se přidávají rozšířené možnosti využívání 

integrované analýzy a velkých objemů dat napříč 

hodnotovými řetězci. Dalším faktorem je pak 

zavádění a osvojování programu Industry 4.0 

v průmyslových prostředích jako rozhodujícího 

prvku inteligentnější výroby a montáže s vyšší 

úrovní automatizace. Výrobní společnosti 

implementují automatizaci, která je založena na 

využití senzorů a počítačů, již po několik desetiletí. 

Chybějí však možnosti snadného navazování 

spojení a komunikace, které je předpokladem 

pro zřízení plně propojené výrobní sítě, ve 

které existují nosiče dat, které spolu komunikují 

a vzájemně si vyměňují data takřka v reálném 

čase. Toto se týká jak systémů se vzájemnou 

komunikací na úrovni strojů, tak i systémů, ve 

kterých se uskutečňuje komunikace mezi úrovní 

jednotlivých strojů a celopodnikovou úrovní. 

Data a informace je možno využívat ke zvyšování 

produktivity a kvality, poskytují však také 

příležitosti k zavádění nových nebo zdokonalených 

služeb určených pro zákazníky.

Pojem „Industry 4.0“ má původ v projektu 

německé vlády, který usiluje o prosazení strategie 

využívající vysoce vyspělé technologie. Tento 

projekt byl představen v roce 2011 na veletrhu 

v Hannoveru1. V říjnu 2012 předložila pracovní 

skupina pro strategii Industry 4.0 německé 

spolkové vládě řadu doporučení pro realizaci této 

strategie, která prosazuje zejména komputerizaci 

výroby. V dnešní době existují podobné iniciativy, 

které jsou podporovány vládou i průmyslem, 

také v USA, v Asii a v dalších evropských zemích, 

přičemž se jedná například o iniciativy známé pod 

názvy Industrial Internet Consortium, Made in 

China 2025 a Make in India. 

V globálních ekonomických podmínkách, kdy 

většina západních společností čelí obtížím 

spojeným s konkurenceschopností při vysokých 

nákladech na pracovní sílu, je třeba hledat nové 

možnosti zvyšování produktivity a získávání 

konkurenčních výhod. Tyto možnosti lze nacházet 

zejména prostřednictvím využívání inovací 

a nových technologií, které umožňují poskytování 

vysoce kvalitních služeb nebo výrobků při 

nejnižších nákladech.

1 Číslo 4.0 znamená čtvrtou 

průmyslovou revoluci

Etapa 1.0 spočívala v zavádění prostředků 
pro mechanizaci ruční práce a parních strojů 
v druhé polovině 18. století

Etapa 2.0 se vyznačovala elektrifi kací 
a zaváděním dělby práce zhruba od roku 1870

Etapa 3.0 trvala od 70. let minulého 
století a spočívala v zavádění počítačů 
a automatizace výrobních procesů

Etapa 4.0 je založena na slučování 
kybernetických a fyzických systémů. Ve 
výrobě se vzájemně prolínají reálný a virtuální 
svět
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1.2 Proč se jedná o revoluci

Představuje Industry 4.0 skutečnou revoluci 

nebo se jedná o pouhý „marketingový humbuk“, 

který je podporován softwarovým průmyslem 

a poradenskými firmami působícími v oblasti 

managementu? V globálních ekonomických 

podmínkách, kdy většina západních společností 

čelí obtížím spojeným s konkurenceschopností 

při vysokých nákladech na pracovní sílu, je třeba 

hledat nové možnosti zvyšování produktivity 

a získávání konkurenčních výhod. Tyto možnosti 

lze nacházet zejména prostřednictvím využívání 

inovací a nových technologií, které umožňují 

poskytování vysoce kvalitních služeb nebo 

výrobků při nejnižších nákladech. Vzájemné 

propojení a inteligentní komunikace mezi stroji, 

montovanými díly a člověkem bude výrazným 

způsobem přispívat ke zvyšování produktivity 

a kvality.

Výzkumné zprávy z různých průmyslových 

odvětví naznačují nesmírný potenciál v oblasti 

transformace průmyslové výroby: 

 Do roku 2020 budou evropské společnosti 
každoročně investovat 140 miliard EUR 
v souvislosti s realizací strategie Industry 4.02 

 Během pěti roků bude již více než 80% 
společností využívat digitalizovaný hodnotový 
řetězec3

 Do roku 2018 bude zapotřebí zajistit podporu 
pro 6 miliard vzájemně propojených zařízení4 

 Využívání technologií, které budou na 
platformě Industry 4.0 založeny, přinese zvýšení 
produktivity až o 30%. 

1.3  Vize průmyslového a montážního provozu založeného na 

platformě Industry 4.0

Tato vize se týká budoucnosti výroby, která bude 

založena na využívání autonomních výrobních 

závodů a procesů, kde budou dělníci potřební 

pouze k zajišťování dohledu nad průběhem 

procesu a k provádění zásahů v případě potřeby 

jakýchkoli korekcí. Materiály, výrobky i jednotlivá 

zařízení budou vzájemně komunikovat a řízení 

výrobního procesu bude založeno na výměně 

informací a pokynů, která bude probíhat v reálném 

čase. Jeden z možných scénářů spočívá v zahájení 

postupu za použití obrobku, který se nachází ve 

výchozím stavu a který již obsahuje informace 

o tom, jaké úkony a materiály budou potřebné 

v každém dalším kroku přípravy, sestavování 

a montáže koncového výrobku. Jelikož stroje 

a výrobky budou vzájemně komunikovat, bude 

automaticky probíhat i flexibilní přidělování zdrojů, 

které budou optimálně využívány. Vzájemné 

propojení systémů bude přesahovat rámec 

jednoho výrobního závodu, jelikož komunikace 

bude zahrnovat všechny součásti hodnotového 

řetězce od vývoje výrobku až po poprodejní služby 

a servis. Bude se tedy vztahovat i na externí 

partnery.

1.4 Příležitosti

Očekávání související s budoucím způsobem 

výroby jsou vysoká, a to z oprávněných důvodů. 

Sdílení informací v reálném čase bude poskytovat 

další možnosti zvyšování produktivity a dynamické 

přidělování zdrojů bude umožňovat jejich účinnější 

využívání. Vysoká míra kontroly výrobních 

procesů, která bude zahrnovat automatické 

sledování a zajišťování kvality výrobků, přinese 

další zvýšení této kvality. 

Kromě toho budou všechny inteligentně 

propojené výrobky a stroje vytvářet obrovská 

množství dat, která budou shromažďována. 

Výsledky analýz těchto dat pak umožní objevování 

nových možností. Například integrovaná analýza 

dat týkajících se spotřeby, provozu a výroby 

bude usnadňovat a urychlovat inovaci stávajících 

výrobků a vývoj nových výrobků. Zkrátí se doba 

potřebná k zavádění nových výrobků do výroby 

a současně se usnadní přenastavení výroby na 

výrobních linkách.

V budoucnu také vzniknou nové služby, které 

budou inteligentním vzájemným propojením 

jednotlivých zařízení a systémů umožněny. 

Bude se jednat zejména o služby založené na 

rozsáhlých analýzách velkých objemů dat ve 

spojení s odbornými znalostmi příslušné oblasti, 

přičemž tyto služby se stanou základem mnoha 

nově vyvíjených služeb s přidanou hodnotou. Jako 

vhodný příklad postupu, při kterém nově získávaná 

data poskytují informace, které lze převádět na 

inteligentní výstupy, je možno uvést prediktivní 

údržbu, která takto umožňuje dosahování 

vyšší efektivity souhrnné údržby. Vzájemným 

propojením dat pocházejících od většího počtu 

zákazníků přitom bude možno získávat ještě 

inteligentnější výstupy a vyšší přidanou hodnotu. 

Poskytovatelé služeb nebo výrobci zařízení 

mají veškeré předpoklady k tomu, aby vyvíjeli 

takové služby, které jsou založeny na datech 

shromažďovaných od mnoha zákazníků. Jednu 

z oblastí, ve kterých je tento přístup uplatnitelný 

Zdroje: | 1 DKFI 2011 | 2 a 3Booz study | 4Gartner | 
 | 5Acatach – Germany’s National Academy of Science and Engineering |
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1.5 Úkoly, které bude nutno zvládnout

Existuje řada náročných úkolů, které budou muset 

společnosti, osoby přijímající politická rozhodnutí 

i průmyslová sdružení zvládnout, aby byl 

zpřístupněn veškerý potenciál programu 

Industry 4.0.

V inteligentním, propojeném prostředí budou 

společnosti nuceny přijímat nová strategická 

rozhodnutí; ta se budou týkat např. výběru 

partnerů pro takovou spolupráci, která 

umožní nabízet zákazníkům řešení přinášející 

bezprostřední zvýšení hodnoty, způsobu 

podpory inovačních přístupů potřebných 

k vyvíjení dlouhodobě účinných digitálních 

funkcí a způsobu přizpůsobování stávajících 

a vyvíjení nových služeb potřebných k zachování 

konkurenceschopnosti.   

Rozvoj digitálního prostředí, které bude zdrojem 

dalších inovací, přesahuje dosavadní rámec 

výzkumu a vývoje, jelikož výrobci se budou muset 

zaměřit na zvyšování kvalifikace své pracovní 

síly.  Program Industry 4.0 podnítí významné 

změny způsobu, jakým zaměstnanci v průmyslu 

plní své úkoly, a současně budou vznikat nové 

typy pracovních činností, zatímco jiné se stanou 

zastaralými. Sníží se počet fyzicky náročných 

nebo rutinních pracovních činností a současně 

se bude zvyšovat počet pracovních činností 

vyžadujících flexibilitu společně s analytickými 

a programovacími dovednostmi. Jelikož se 

digitální a fyzický svět postupně stále více 

sbližují, vznikají nové požadavky na ergonomické 

uspořádání výrobních provozů a bezpečnostní 

standardy. 

Kromě toho jsou podniky závislé na rozhodnutích 

přijímaných politickými představiteli 

a průmyslovými sdruženími schvalujícími 

technické normy a pravidla zabezpečení a ochrany 

dat. To vše má dopad na rozhodování podniků 

o tom, zda je vhodnější zavést a používat otevřený 

nebo uzavřený systém, jaký podíl funkcí a dat 

je vhodné uchovávat v cloudovém prostředí 

a jakým způsobem by měla být zajišťována 

správa vlastnictví dat souvisejících s výrobky 

a přístupových práv k těmto datům.

Nalezení odpovědí na tyto otázky není jednoduché. 

Bez ohledu na to, pro kterou konkrétní strategii 

Industry 4.0 se podnik rozhodne, však bude 

zapotřebí, aby se již nyní začal připravovat na 

přechod, pokud chce zůstat konkurenceschopný 

a významný pro své zákazníky.

a ve kterých lze očekávat vznik nových obchodních 

modelů a způsobů poskytování plnění, představuje 

údržba. 

Mnohé z uvedených příležitostí budou realizovány 

v postupných krocích, přičemž se očekává, že 

dosažení plné účinnosti strategie Industry 4.0 si 

vyžádá 15 až 20 roků.
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1.6 Digitální výroba je již zde

Prvním krokem, který probíhá již nyní, je přechod 

stávajících služeb a výrobků na standardy, 

které jsou ve shodě s programem Industry 4.0. 

Pro mnoho strojů a výrobků to znamená, že 

softwarová i hardwarová architektura získává 

modulární skladbu, rozhraní jsou přizpůsobována 

požadavkům na integraci se systémy třetích stran 

a jsou rozšiřovány možnosti komunikace založené 

na standardních technologiích a protokolech.  

Námi předpokládaný vývoj zahrnuje čtyři oblasti

 Technologie již existuje a postup její 
industrializace je velmi rychlý (rozmach 
používání senzorů, cenově dostupná 
elektronika, rozšířená realita, komunikační 
infrastruktura).

 Postupně vznikají otevřené standardy, které 
budou zpočátku existovat souběžně se 
stávajícími průmyslovými standardy 

 Architektura výrobního softwaru se musí 
změnit tak, aby podporovala vizi Industry 4.0. 
Budoucnost se utváří již nyní a poskytovatelé 
softwaru, infrastruktury a souvisejícího 
vybavení investují značné prostředky do 
přizpůsobování systémů požadavkům prostředí 
Industry 4.0

 Prostředky pro zpracování velkých objemů dat 
a analytické funkce zažívají rychlý rozmach

Technický vývoj již dosáhl stupně, při kterém 

existují buď komponenty komunikující 

prostřednictvím Internetu, které jsou již 

dostupné na trhu, nebo prototypy technologií, 

které se stanou komerčně dostupnými v blízké 

budoucnosti. Obrovský rozmach zaznamenalo 

využívání senzorů, které dokáží měřit různé 

fyzikální veličiny a distribuovat data v reálném 

čase. Jakýkoli proces již může být vybaven 

akčními členy a senzory, jejichž úkolem je řízení 

a sledování jednotlivých kroků tohoto procesu na 

velmi podrobné úrovni. 

Kromě toho jsou ceny elektronických zařízení, 

která jsou určena k jednorázovému použití, stále 

dostupnější, díky čemuž lze související náklady 

snadno přenášet do koncového produktu. Tištěná 

elektronika otevírá možnosti používání takových 

materiálů a obalů, které bezprostředně komunikují se 

stroji a se systémy řídícími procesy výroby a montáže 

společně s funkcemi dodavatelského řetězce.

Používané standardy jsou díky neustálému 

snižování nákladů v mnoha případech výhodné 

pro všechny zúčastněné strany. V rychle se 

rozvíjejících oblastech je však třeba zajišťovat 

zachování rovnováhy mezi standardizací 

a tempem tohoto rozvoje. Nelze-li předvídat 

budoucí oblast nebo způsob použití, může 

být dřívější standard na překážku dalšímu 

rozvoji a tím znemožňovat získání očekávaných 

přínosů. Vznikají stále nová řešení komunikační 

infrastruktury, která jsou založena na technologiích 

a standardech, jakými jsou například WiFi, 5G 

a Bluetooth. Konstrukce moderního vybavení 

umožňuje i vzájemně zaměnitelné využívání 

těchto technologií.

Dnešní softwarové komunikační protokoly 

představují směs stávajících průmyslových 

standardů i standardů schvalovaných 

normalizačními instituty. Tyto standardy jsou 

zpravidla specifické pro jednotlivá průmyslová 

odvětví, jelikož způsob používání protokolů 

i požadavky, které jsou na tyto protokoly kladeny, 

jsou v různých odvětvích odlišné. Adaptéry, které 

umožňují převádění mezi otevřenými standardy 

a domácími standardy nebo odlišnými otevřenými 

standardy, jsou častým řešením, které se s velkou 
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pravděpodobností stane v blízké budoucnosti 

běžnou součástí architektury.

Softwarové prostředí používané výrobcem je 

oblastí, které zřejmě dozná nejrozsáhlejších 

změn. Zvyšující se míra používání softwaru 

v mechanických zařízeních, jejichž funkce byly 

dříve realizovány prostřednictvím mechanických 

nebo elektromechanických řešení a nyní jsou 

postupně nahrazovány softwarovými prvky, 

vytváří nové způsoby definování a řízení procesů.

IT systémy výrobních pracovišť byly tradičně 

založeny na hierarchické struktuře řízení 

a rozhodování, s jasně nastavenou logikou na 

každé úrovni této hierarchie. Očekává se však, že 

v budoucích prostředích zahrnujících inteligentní 

nástroje a inteligentní zařízení budou převažovat 

systémy s distribuovanou inteligencí, ve kterých 

bude umístění řídicích a rozhodovacích funkcí 

zcela libovolné.

Budoucí architektura bude distribuovaná 

a založená na síťovém propojení, přičemž již 

dnes investuje mnoho významných subjektů 

mnoho času i finančních prostředků ve snaze 

získat vedoucí postavení v této nově se 

rozvíjející oblasti. Tradiční dodavatelé systémů 

ERT investují do budování kapacit v oblasti 

systémů MES (výrobních informačních systémů), 

zatímco podniky působící ve specifických 

tržních segmentech a dodavatelé systémů MES 

přizpůsobují svá řešení požadavkům distribuované 

architektury, dodavatelé průmyslových strojů 

rozšiřují svoji působnost do softwarového odvětví 

a dodavatelé komunikačních hardwarových 

zařízení zkoumají příležitosti k umísťování logiky 

do komunikačních sítí – a to je pouze několik 

z mnoha příkladů. Poslední z výše uvedených 

oblastí se nazývá edge computing a je zaměřena 

na potřeby související se zpracováním dat 

v síťových systémech v reálném čase.

Prostředky pro zpracování velkých objemů dat 

a analytické funkce zažívají rychlý rozmach, 

přičemž náklady na kapacity potřebné k ukládání 

a analyzování dat se již snížily na úroveň, která 

pro většinu podniků nepředstavuje problém. 

K dispozici je mnoho řešení, která jsou založena 

na cloudovém prostředí a která jsou určena ke 

shromažďování a ukládání dat a jejich následnému 

zpřístupňování pro účely analýzy, a to buď 

s využitím vlastních cloudových prostředků nebo 

komerčních cloudových služeb. Analytické funkce 

a kapacity jsou založeny na statistických metodách 

a algoritmech umožňujících rozpoznávání 

takových informací obsažených ve velkých 

objemech dat, které je možno přeměňovat na 

inteligenci. Získávání inteligence z dat, která jsou 

zpracovávána ve velkých objemech, však vyžaduje 

hluboké odborné znalosti v konkrétním oboru. Je 

zapotřebí, aby existovali specializovaní odborníci, 

kteří dokáží navrhovat algoritmy pro převádění dat 

na odpovídající informace a následné získávání 

inteligence z těchto informací.

Očekáváme, že tento vývoj bude postupný, 

přičemž bude vycházet ze stávajících prostředků 

a v blízké budoucnosti bude spočívat spíše 

v přidávání dalších systémů než v nahrazování 

současných systémů. I v případě zakládání 

výrobního provozu na zelené louce bude 

opakovaně využíváno mnoho stávajících IT 

prostředků, aby se předešlo vzniku rizik, bylo 

dosaženo efektivního využití nákladů a byly 

využity výhody spojené s celopodnikovými 

investicemi a standardy.
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1.7 Vysoce výkonná montáž v blízké budoucnosti 

Také u montážních postupů se očekává další 

digitalizace, a to i přesto, že předpokládáme 

přetrvávající potřebu provádění těchto postupů 

s využitím kombinace lidské pracovní síly 

a robotů. Lidská pracovní síla má výhodu 

spočívající v tom, že může provádět mnoho 

úkonů v malé oblasti, kde by automatizovaná 

linka vyžadovala několik pracovních stanic, 

z nichž každá obsahuje několik robotických 

zařízení. Pravděpodobnou budoucnost představují 

kolaborativní roboti neboli humanoidní zařízení, tj.  

„lidští“ roboti. Kolaborativní roboti dokáží ovládat 

montážní nářadí v těsné vzájemné součinnosti 

s lidskými operátory, přičemž mohou například 

provádět takové úkony, které jsou problematické 

z ergonomického hlediska.

Budoucí montážní postupy budou moci 

využívat výhod, které jsou poskytovány novými 

technologiemi, v mnoha oblastech, včetně 

zvyšování kvality, výkonnosti procesů a celkové 

efektivity využívání nákladů. Identifikovali jsme 

pět hlavních oblastí

 Postup montáže 

 Pracovní směny zahrnující údržbu, která 
zajišťuje dostupnost nářadí

 Budoucí nové služby založené na analýze dat 
zpracovávaných ve velkých objemech

 Podpora výzkumu a vývoje a možnost simulace 
montážních postupů

 Automatizace podpůrných procesů, jakými jsou 
navádění obsluhy a zajišťování kvality

Budoucí postup montáže se bude vyznačovat 

zvýšenou výkonností a zejména zlepšeným 

dosahovaným výsledkem. Proces bude 

zahrnovat bezpečnostní systémy a systémy 

navádění obsluhy, jako například systémy pro 3D 

nastavování polohy, systémy pick-to-light, řešení 

z oblasti rozšířené reality a displeje pro navádění 

obsluhy, které budou minimalizovat lidské chyby 

a zajistí provádění správných úkonů. 

Výstup tohoto procesu, tedy kvalitu montáže, pak 

bude možno zaručit v úzkém tolerančním rozsahu, 

kterého bude dosahováno za použití dodatečných 

senzorů umístěných v nářadí. Nářadí je vybaveno 

snímači pro zjišťování rychlosti, utahovacího 

momentu, zrychlení, teploty, spotřeby energie atd.

Kromě toho budou v kritických oblastech 

používány materiály se zabudovanými senzory, 

které budou umožňovat komunikaci s nářadím 

a provádění montáže za použití velmi přesně 

definovaného utahovacího momentu (svěrné síly). 

Například bude možno měřit natažení šroubu, což 

zajistí dosažení nejpřesnější hodnoty utahovacího 

momentu.

Zlepšené ergonomie obsluhy je dosahováno 

přizpůsobováním postupu montáže fyzickým 

možnostem obsluhy. Při utahování jsou rychlost 

a profily nastavovány tak, aby umožňovaly 

vytváření rovnováhy mezi reakčními silami na 

straně jedné a sílou vyvíjenou jednotlivými 

osobami, včetně způsobu jejich práce, na straně 

druhé. Ergonomie obsluhy zahrnuje také obslužná 

rozhraní, která jsou intuitivní a samonaváděcí. 

Instalaci a konfiguraci nových úkonů může 

provádět kterýkoli pracovník obsluhy za použití 

poloautomatických a naváděných postupů.
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Předpokládáme, že v budoucnu se prosadí také 

adaptivní procesy, které budou schopny reagovat 

na vstupní materiál i na jednotlivé pracovníky 

obsluhy. Dokážeme si představit, že kontrola 

materiálu se již nebude uskutečňovat odebíráním 

vzorků z jednotlivých dávek, nýbrž jako kontrola 

každého kusu materiálu začleněná přímo do 

výrobního procesu. Informace získané při každé 

kontrole pak budou sdíleny s nářadím, které bude 

provádět utahování zahrnující příslušný materiál.

Druhou oblastí je údržba veškerého nářadí 

a vybavení ve výrobních provozech. Již řadu let 

je známou skutečností, že preventivní údržba 

je upřednostňovaným způsobem předcházení 

neplánovaným opravám. Přetrvávající problém 

však spočívá v určení velikosti investice, která 

by v souvislosti s preventivní údržbou měla 

být vynaložena, jelikož náklady na tuto údržbu 

nesmějí převyšovat náklady spojené s prostoji 

a neplánovanými opravami. Zvyšující se míra 

využívání senzorů a analýz dat, která jsou 

zpracovávána ve velkých objemech, umožňuje 

vznik zcela nových způsobů statistického zjišťování 

potřeby údržby. Při prediktivní údržbě se používá 

více zdrojů a parametrů k sestavování modelu 

pravděpodobnosti výskytu závady.

Parametry, které poskytují včasný náznak 

skutečnosti, že se něco začíná odchylovat od 

normálního stavu, zahrnují například rozpoznávání 

odchylek ve spotřebě energie a výsledky analýzy 

trendů výkonových dat

Přesnost predikce je pak možno zvyšovat tím, že 

výsledky a data týkající se veškerého nářadí jsou 

sdíleny na větším počtu pracovišť a větším počtem 

zákazníků. Výrobcům zařízení a poskytovatelům 

služeb v oblasti údržby to poskytuje výhodu za 

předpokladu, že je jim umožněn přístup ke všem 

těmto datům.

Budoucí zařízení budou sama schopna 

rozpoznávat, kdy potřebují údržbu, a předávat 

informace o svém stavu aplikacím, které budou 

zajišťovat provádění údržby. Technický vývoj 

a neustále se zvyšující podíl softwarové složky 

umožní provádění vzdálené údržby zařízení, 

která bude zahrnovat jak hromadné aktualizace 

softwaru, tak i specializované zkoumání 

a navádění.

Zvyšující se míra specializace údržby přitom 

může změnit způsob, jakým si podniky údržbu 

obstarávají, a zvýšit přidanou hodnotu vytvářenou 

externími poskytovateli služeb, což bude mít 

za následek odpovídající změny komerčního 

prostředí. Služby v oblasti údržby se v některých 

průmyslových odvětvích přesunou od stávajícího 

účtování pevných cen nebo účtování podle 

spotřeby času a materiálu ke způsobu, který bude 

zajišťovat požadovaný výsledek nebo dostupnost 

zařízení, přičemž budou poskytovány servisními 

středisky zodpovídajícími za veškerá zařízení.

Analýzy dat zpracovávaných ve velkých objemech 

mají velký význam v průmyslovém prostředí, 

kde mají i malá zvýšení efektivity značný dopad 

na celkovou produktivitu. Kvalita vyráběných 

produktů je zřejmě největší příležitostí, jelikož 

opravy a svolávací akce jsou spojeny s vysokými 

náklady, které se přidávají ke ztrátě dobré pověsti 

výrobce na trhu. 

Data zpracovávaná ve velkých objemech budou 

shromažďována za použití postupů, které využívají 

velký počet senzorů a akčních členů jako zdrojů 

informací. Zahrnuty budou všechny úkony 

prováděné v pracovní stanici, z nichž budou 

získávány informace o celém procesu a případně 

i o celé výrobní lince. Informace pocházející 

z různých výrobních linek budou shromažďovány 

a sdíleny různými pracovišti v rámci celého 

podniku. Z technického hlediska je možné také 

sdílení informací mezi různými podniky, které 

používají podobné vybavení nebo provádějí 

postupy stejného typu. 
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Očekáváme, že na základě analýzy dat 

zpracovávaných ve velkých objemech vzniknou 

nové budoucí služby, které umožní optimalizaci 

výroby v celém jejím rozsahu mezi vstupy 

a výstupy, včetně logistických procesů. Tím 

bude umožněno rozpoznávání úzkých profilů 

a synchronizování procesních toků. Porovnávání 

s osvědčenou praxí a přenos znalostí z jiných 

linek budou zjednodušeny, což bude ku prospěchu 

celkové výkonnosti výrobního závodu. Díky novým 

informacím bude možno sledovat a následně 

optimalizovat využívání základních prostředků. 

Průmyslová odvětví, jakými jsou farmaceutická 

a automobilová výroba, podléhají regulaci 

a výrobní postup musí splňovat požadavky 

vyplývající z osvědčené výrobní praxe. To 

současně vyžaduje zaznamenávání podrobných 

údajů o výrobním procesu a jejich ukládání pro 

budoucí použití. Tyto požadavky týkající se zpětné 

sledovatelnosti a prostředků pro provádění auditů 

již byly v dřívější době realizovány v samostatných 

specializovaných systémech. Rozšiřující se 

možnosti provádění záznamů dat budou mít 

pravděpodobně také za následek zvyšující se 

nároky ze strany regulačních orgánů.  

Rychle se rozvíjející oblast představují také 

aplikace pro podporu výzkumu a vývoje 

a pilotní projekty se simulací nových konstrukcí 

a výrobních postupů. Tím je umožněno 

výrazné zrychlení vývojových cyklů a technici 

mohou získávat rychlou odpověď na otázku 

proveditelnosti svých nápadů souvisejících 

s industrializací. Postup montáže je možno 

modelovat na základě historických dat týkajících 

se konkrétních úkonů a na základě znalosti 

parametrů tohoto postupu, včetně kapacitních 

údajů souvisejících s dostupností vybavení 

a nářadí. Zaznamenáváme velkou poptávku 

po službách tohoto typu, které jsou založeny 

na dostupnosti dat a na specializovaných 

odborných znalostech a které usnadňují úzkou 

spolupráci mezi výzkumem a vývojem, výrobou 

a poskytovateli vybavení. 

Z dlouhodobého hlediska předpovídáme další 

nárůst automatizace, kterého bude dosahováno 

prostřednictvím zavádění humanoidních zařízení, 

tedy lidských robotů, která budou pracovat ve 

vzájemné součinnosti s běžným personálem. 

Lze si tedy představit humanoidní zařízení, 

které obsluhuje montážní nářadí a umožňuje 

automatizaci vysoce flexibilních procesů, 

i humanoidní zařízení provádějící postupy, které 

jsou řízeny prostřednictvím pokročilých systémů 

pro navádění obsluhy, jako například vizuálních 

projekcí přímo na obrobek nacházející se na 

pracovišti obsluhy. 
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2. Přínosy pro průmysl 

2.1. Skutečná ekonomická hodnota programu Industry 4.0 je obrovská

Jako příklad lze uvézt článek v časopisu Harvard 

Business Review (z října 2015), který uvádí, že je 

před námi zcela nová epocha „zeštíhlených“, tedy 

inteligentních, vzájemně propojených produktů, 

které budou přispívat k tomu, aby lidé, materiály, 

energie i výrobní provozy a jejich vybavení 

byli mnohem produktivnější. Data, jejichž tok 

bude směřovat k produktům i od nich, budou 

umožňovat používání těchto produktů a činnosti 

prováděné napříč hodnotovým řetězcem budou 

nesčetnými novými způsoby racionalizovány.

Kromě toho bude dosaženo omezení nebo 

úplného odstranění plýtvání zdroji. Senzory 

v produktech budou schopny odhalovat potřebu 

provedení servisního zásahu ještě před selháním 

součásti nebo naopak rozpoznávat stav, za kterého 

údržba ještě není nutná. Zvýšená schopnost 

provádět analýzy velkých objemů dat a dostupnost 

kapacit, které jsou k tomu potřebné, umožní vznik 

nových druhů služeb přispívajících k dalšímu 

zvyšování efektivity. 

Inspirujeme-li se hledisky „štíhlé výroby“ a jejím 

systematickým přístupem ke snižování plýtvání 

zdroji, můžeme přínosy programu Industry 4.0 

shrnout prostřednictvím „šesti hodnotových 

pilířů“, což je rámcová představa, která byla 

společností Atlas Copco vytvořena pro ilustraci 

potenciálně dosažitelné hodnoty, včetně doložení 

konkrétními příklady, z nichž všechny jsou 

založeny na reálných zákaznických případových 

studiích. 

ZVÝŠENÍ PROVOZNÍHO 
VYTÍŽENÍ o 78% – Vytížení nářadí 
lze díky preventivní údržbě zvýšit 
z 98% na 99,5%

ZVÝŠENÍ PRODUKTIVITY 
O 73% – Zvýšení míry, která 
vyjadřuje úspěšnost správného 
provedení výrobního postupu 
hned napoprvé, z 92,5% na 
98% v průběhu jednoho roku lze 
dosáhnout pomocí strukturovaného 
procesu analýzy dat

SNÍŽENÍ POČTU VAD o 15% 
– Ověřování dílů pomocí řešení 
pick-to-light

LIDSKÉ FAKTORY – Snížení 
potřeby zaučování o 30% je 
při zavádění nových modelů 
nebo změn procesů dosažitelné 
prostřednictvím navádění obsluhy

SNÍŽENÍ NÁKLADŮ NA 
ZAVÁDĚNÍ NOVÝCH 
VÝROBKŮ o 57% - Ze 3 500 € na 
1 500 € při použití virtuálních stanic

SNÍŽENÍ SPOTŘEBY ENERGIE 
o 80% – Jedna řídicí jednotka 
může ovládat větší počet 
bezdrátově připojeného nářadí při 
provádění montážního postupu
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Zvýšení provozního vytížení nářadí lze 

dosahovat prostřednictvím kombinace 

tradičního přístupu k preventivní údržbě 

a přístupu spočívajícího ve shromažďování dat pro 

účely prediktivní údržby. Místo provádění úkonů 

údržby je určováno stavem výrobního vybavení 

a nikoli tedy pouze průměrnými statistickými 

hodnotami nebo statistikami týkajícími se 

předpokládané provozní životnosti. Díky výrazně 

zvýšené schopnosti analyzovat dostupná data 

a vytvářet důmyslné modely údržby lze provádění 

oprav plánovat na dobu, kdy bude minimalizován 

dopad na výrobu.

Snižování počtu výrobních vad a rozsahu 

oprav je umožněno integrováním 

aplikací pro ověřování a dokumentaci 

dílů, navádění obsluhy a řešení typu pick-to-

light. Aplikace, která provádí navádění obsluhy, 

vizualizuje (např. pomocí fotografií) všechny 

kroky postupu i všechna data, která jsou obsluze 

předávána v průběhu montážního postupu, 

a systém pick-to-light zajišťuje výběr správných 

dílů ve správném množství, čímž se zvyšuje 

všestrannost výrobních postupů. 

Zavádění nových výrobků často vyžaduje 

přidávání nebo přemísťování výrobních 

zařízení. Díky decentralizaci a virtualizaci 

řídicí logiky je možno provádět přidávání nebo 

přemísťování postupů a úkonů, aniž by přitom 

bylo nutno znovu přidělovat stávající nebo 

zprovozňovat nový hardware. Vše, co je k tomu 

potřebné, je jednoduchá změna konfigurace 

softwaru. Tím se zjednodušuje celý postup při 

současném snížení nákladů na instalaci kabeláže, 

rozvaděčů a skříní v montážní lince. 

Zvýšení produktivity se dosahuje 

prostřednictvím menšího počtu oprav 

vadných výrobků, vyšší kvality koncových 

výrobků a maximálního provozního vytížení 

montážní linky. Toto jsou pouze některé z mnoha 

přínosů, které poskytuje software pro inteligentní 

sledování a analýzu postupů (např. Atlas Copco 

ToolsNet). Tím, že rozšiřuje možnosti sledování, 

dokumentování, analyzování a nepřetržitého 

zdokonalování postupu montáže v montážní lince, 

tento software významně přispívá ke snižování 

počtu montážních postupů s „neúspěšným“ 

výsledkem. Provádějí-li se systematickým 

a pravidelným způsobem kontroly aplikací, 

u kterých se nejčastěji vyskytuje „neúspěšný“ 

výsledek“, včetně analýz informací o sledovaných 

průbězích, rychlosti a časových intervalech, 

lze problémy nejen rozpoznávat, nýbrž také 

napravovat.

Inteligentní integrovaná softwarová 

řešení, která jsou určena pro rozšířené 

navádění obsluhy, umožňují rychlé 

rozpoznávání potřeby provádění oprav výrobků, 

zvyšuje míru zpětné sledovatelnosti montážních 

a ručně prováděných způsobů, chrání před 

vznikem dalších chyb, umožňuje provádění 

analýzy dat a vytváří předpoklady ke sledování 

výrobního provozu. Výsledkem je snížení 

potřebného rozsahu zaškolování obsluhy 

při zavádění nového modelu a/nebo změně 

montážního postupu.

Významné snižování spotřeby energie 

je umožněno virtualizací řídicí logiky, 

přičemž používání jednoho fyzického 

stroje k řízení většího počtu procesů poskytuje 

další významný potenciál úspor. V typickém 

výrobním prostředí připadá značný podíl 

spotřeby energie na výrobní zařízení nacházející 

se v nečinném stavu. Z výsledků nedávno 

prováděných studií vyplývá, že až 80% spotřeby 

energie připadá na dobu, kdy se zařízení a nářadí 

nacházejí v pohotovostním režimu. Pro výrobní 

závody, které využívají energii pocházející 

z větrných a slunečních elektráren, představuje 

snižování spotřeby této energie více než pouze 

úsporu nákladů, nýbrž také nezbytnost dodržovat 

požadavky vyplývající z přijaté strategie ochrany 

životního prostředí.
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2.2. Popis případové studie – Ochrana proti vzniku chyb při výrobě

Přední průmyslová strojírenská společnost, která 

sídlí v Nizozemsku, konstruuje a prodává moderní 

stroje, které jsou určeny pro výrobce v celém 

světě. Stroje jsou vysoce technicky vyspělé díky 

využívání řady technologií, které umožňují velmi 

přesnou a rychlou výrobu. Výroba každého 

stroje trvá několik týdnů, přičemž v samotné fázi 

závěrečné montáže se provádí utahování tisícovek 

šroubů a svorníků.

Vynikající kvalita všech součástí stroje je 

nezbytným předpokladem splnění požadavků, 

které jsou kladeny na výkon stroje. Toto se 

týká i postupů utahování, jelikož povolení nebo 

oddělení jediného šroubu může mít zničující 

účinek a může způsobit zastavení výroby po dobu 

opravy stroje trvající i několik týdnů.

 Před třemi roky se tento výrobce obrátil na 

společnost Atlas Copco s požadavkem na zajištění 

dalšího zvýšení kvality jeho montážních postupů. 

Obě společnosti ve vzájemné součinnosti navrhly 

a vyhodnotily řešení pro vysoce výkonnou 

montáž. Konstrukční tým přišel s řešením 

založeným na použití vysoce výkonného nářadí 

a několika systémů pro vlastní kontrolu chyb. 

Toto řešení je představováno sítí inteligentních 

systémů, které jsou určeny pro různé jednotlivé 

specializované oblasti a které vzájemně komunikují 

při řízení montážního postupu. Produkty, které jsou 

sestavovány v jednotlivých pracovních stanicích, 

jsou identifikovány prostřednictvím štítků RFID 

umístěných přímo na obrobcích. Jakmile je 

obrobek takto identifikován, příslušný systém 

již sám rozpozná potřebné pracovní postupy, 

materiály a nářadí. Základem celého řešení je 

systém navádění obsluhy, který v součinnosti 

s ostatními systémy usměrňuje, řídí a ověřuje 

jednotlivé úkony montážního postupu. Jednotlivé 

podsystémy přijímají signály obsahující pokyny 

k provádění jednotlivých úkonů, přičemž každý 

z těchto podsystémů zahrnuje veškerou logiku, 

která je potřebná k provádění přidělených úkonů 

a k poskytování informací o dosaženém výsledku. 

Takovým úkonem může být například utažení 

šroubu nebo zajištění výběru správného dílu. 

Součásti řešení je také systémová zpětná vazba, 

jejímž prostřednictvím mohou oddělení výzkumu 

a vývoje, výrobní oddělení a servisní oddělení 

sdílet výsledky zkoušek a sledovat dosahovanou 

kvalitu. Například servisní oddělení může měřit 

zbytkový utahovací moment kritických spojovacích 

součástí po 6 měsících nebo po jednom roce. Je-li 

výsledek mimo stanovený rozsah mezních hodnot, 

oddělení výzkumu a vývoje provádí společně 

s výrobním oddělením přezkoumání použitého 

řešení, na jehož základě může být upraven 

montážní program. 

Nejdůležitější přínos spočívá v tom, že se počet 

vadných montážních skupin v dodávaných 

strojích snížil téměř na nulu a současně 

došlo k významnému snížení počtu problémů 

odhalovaných při interních zkouškách. Tohoto 

výsledku je dosahováno tím, že se montážní 

postup provádí podle podrobné specifikace 

a za použití podpůrných systémů, které zajišťují 

utahování správných spojovacích součástí ve 

správných místech a pomocí vysoce přesného 

utahovacího momentu.

Pomocí nové systémové zpětné vazby, která 

zahrnuje servis, výrobu, výzkum a vývoj, 

a prostřednictvím rozsáhlého sběru dat bylo 

dosaženo vyšší úrovně také v oblasti trvalé 

optimalizace výrobních postupů. Výsledky 

montáže a provozní data nářadí jsou zpracovávány 

společně s daty pocházejícími z kontrol kvality, 

servisních činností a událostí u zákazníků, čímž 

je umožněno dosažení zpětné sledovatelnosti na 

úrovni jednotlivých šroubů. 

Kromě toho jsou řídicí systémy snadno 

konfigurovatelné a přizpůsobitelné při změnách 

výroby. Jelikož se jedná o distribuovaný systém, 

lze potřebné změny provádět v pouze jedné 

pracovní stanici a následně distribuovat do všech 

ostatních stanic. 

Řešení zahrnuje: 

Vysoce výkonné nářadí s bezdrátovým 
připojením 

• Řídicí jednotka PF6000 + nářadí 
Tensor STB s bezdrátovým 
připojením

• Různé programy a vysoká 
přesnost utahovacího momentu

• Monitorování utahovacího úhlu 
a momentu

• Zaznamenávání a zpětná 
sledovatelnost všech dat 
souvisejících s montáží

Identifi kace a lokalizace v reálném čase

• Identifi kace obrobků, součástí, 
nářadí, výrobních pracovišť 
pracovišť atd. podle RFID štítků 
a čárových kódů

• Navádění obsluhy 

• Zobrazování podrobných pokynů 
pro obsluhu v každém kroku 
montážního postupu

• Systémy s elektronickým 
ukazatelem (projektorem) pro 
promítání informací na obrobek

• Systém pick-to-light zajišťující 
výběr správných dílů

• Integrační software Synatec

Zajišťování kvality v uzavřeném cyklu

• Systematické zajišťování 
a kontrola kvality 

• Výzkum a vývoj zahrnující 
všechny výrobní postupy 

• Servisní přístroj STa6000 
a nářadí STwrench se 
softwarovým řešením QS Loop 
pro optimalizaci procesů 
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3.  Portfolio systémů a služeb 
společnosti Atlas Copco 

 Společnost Atlas Copco má mnoho zákazníků, 

kteří zaujímají vedoucí postavení v odvětvích 

výroby automobilů, leteckého průmyslu, domácích 

spotřebičů a průmyslové montáže. Tato odvětví 

se často rozvíjejí v těsné návaznosti na mnoho 

jiných odvětví. Pro tyto zákazníky a jejich montážní 

provozy mají zásadní význam všeobecné cíle, 

jimiž jsou efektivní využívání nákladů, zvyšování 

flexibility a zlepšování kvality.

Společnost Atlas Copco využívá své rozsáhlé 

odborné znalosti v oblasti montážních postupů 

a zaměřuje se na technologie spojování materiálů, 

mezi kterými má hlavní postavení technologie 

šroubových spojů, přičemž při zpracování 

lehkých materiálů nabývají na významu i dalších 

technologie, jakými jsou lepení a nýtování. 

Společnost Atlas Copco dodává jak samostatná 

řešení, tak i řešení, která jsou integrována se 

systémy ERP a s výrobními systémy zákazníků. 

Nářadí je ovládáno lidskou obsluhou nebo 

namontováno na robotech. V této části bychom 

chtěli nastínit nejvyspělejší řešení s lidskou 

obsluhou.

Atlas Copco má dlouhou historii v oblasti 
nářadí, které umožňuje sběr dat z montážních 
procesů v reálném čase a jejich ukládání. 
Využívá analytickou aplikaci, která dokáže 
optimalizovat programování nářadí tak, aby 
toto pracovalo při optimálních podmínkách, 
a rovněž aplikace umožňující sledování 
průběhů, včetně zpětného zaznamenávání.
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3.1 Výhled prezentovaný společností Atlas Copco 

Společnost Atlas Copco úzce spolupracuje se 

svými zákazníky při vývoji přizpůsobených řešení 

a velmi často se podílí na různých projektech, které 

jsou zaměřeny na rozšiřování nebo modernizaci 

výroby. Mimo jiné servis zajišťuje cenný průzkum 

toho, jak produkty a systémy fungují i po řadě 

roků od jejich instalace. Tento přístup umožňuje, 

společně s vlastním výzkumem prováděným 

společností Atlas Copco, připravovat se na 

budoucí požadavky, které budou na technologie 

kladeny.

Výkonnost a výsledek montážního postupu úzce 

souvisí s kvalitou koncového výrobku, což se 

týká mnoha vyspělých průmyslových odvětví. 

Společnost Atlas Copco má vlastní představu 

o řešeních, která budou v blízké budoucnosti 

poskytovat

 Zaručený výsledek montážního postupu
 -  Adaptivní postupy zahrnující vstupní 

materiály a jednotlivé pracovníky obsluhy 
a zvyšující bezpečnost i kvalitu

 Zaručenou dostupnost nářadí nebo zaručený 
výsledek úkonů prováděných v určité pracovní 
stanici

 Možnost horizontální integrace mezi oddělením 
výzkumu a vývoje, výrobním oddělením 
a servisním oddělením, jejímž prostřednictvím 
bude uzavřena systémová zpětná vazba.

 Nové služby založené na shromažďování 
a analyzování dat v reálném čase 
 - Optimalizace základních prostředků 
  a výkonnosti výrobních provozů
 - Prediktivní údržba

 Ergonomická a snadno použitelná obslužná 
rozhraní strojů
 - Intuitivní a samonaváděcí softwarové 
  nástroje „v podobě aplikací“
 -  Automatická distribuce konfi gurací 

a nastavení mezi nářadím začleněném 
v systému 

 Architekturu, která bude ve shodě s vizí Industry 
4.0 a bude podporovat 

-  Modulární konstrukci s aplikacemi 

spouštěnými v distribuovaném prostředí 

zahrnujícím uzly přístupné v reálném čase 

a virtuální servery založené na cloudových 

službách

-  Standardní komunikační infrastrukturu
-  Dálkově ovládaný software, včetně 

automatických aktualizací

Při vývoji každého montážního postupu se 
společnost Atlas Copco zaměřuje na bezpečnost 
a ergonomii s cílem dosáhnout nulového 
počtu vad. Zlepšené stálosti výsledků v úzkých 
tolerančních rozsazích je možno dosahovat 
prostřednictvím snižování výskytu lidských chyb 
a dalšího zvyšování výkonu nářadí.

Bezpečnostní systémy, které navádějí obsluhu 
a kontrolují její činnosti, mají stále větší význam 
jako prostředek k minimalizaci lidských chyb. 
Řešení společnosti Atlas Copco podporují 
více technologií, jakými jsou systémy pro 3D 
nastavování polohy, navádění obsluhy, systémy 
pick-to-light a systémy pro promítání informací 
přímo na obrobek. Řídicí jednotka montážního 
postupu a všechny tyto systémy spolu vzájemně 
komunikují, díky čemuž tvoří inteligentní síťové 
řešení, které zajišťuje provádění montážního 
postupu správným způsobem.
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Postupně se zlepšují ergonomie a výkonnost 

nářadí v souvislosti s pokračujícím vývojem 

stávajících procesů založených na sledování 

úhlů, utahovacích momentů a rychlostí, 

které jsou doplňovány novými snímači, pro 

sledování zrychlení a vibrací. Tyto senzory 

umožňují provádění montáže ergonomičtějším 

způsobem, čehož je dosahováno automatickým 

přizpůsobováním montážního postupu podle 

fyzické zdatnosti a způsobu práce každého 

jednotlivého dělníka.  Tím je zajištěno, že 

dosahovaný konečný výsledek je neměnný bez 

ohledu na působící lidský faktor. Kromě toho 

lze používat přídavné senzory, které zlepšují 

schopnost zjišťovat jakoukoli chybnou funkci 

nářadí. 

V případě aplikací, u kterých je rozhodující 

význam přikládán bezpečnosti, jako například 

v leteckém průmyslu, můžeme očekávat, že 

nářadí a materiály budou vzájemně komunikovat 

a samy určovat optimální průběh montážního 

postupu. Například ideální způsob měření při 

utahování by spočíval v měření upínací síly 

mezi dvěma materiály. Jelikož je toto měření 

obtížně proveditelné, přichází v úvahu druhá 

nejlepší možnost, která spočívá v měření natažení 

spojovacího šroubu. Představitelné jsou například 

šrouby s vestavěným snímačem napětí, který 

utahovacímu zařízení v reálném čase předává 

naměřené údaje.

Jeden z hlavních přínosů připojeného nářadí 

spočívá v možnosti získávání inteligence 

na základě výsledků analýz velkých objemů 

dat a statistického modelování. Společnost 

Atlas Copco vyvíjí řešení pro správu a údržbu 

montážního nářadí na úrovni podniků. Řešení 

prediktivní údržby je založeno na rozsáhlých 

znalostech společnosti Atlas Copco v oblasti 

postupů utahování a na statistických analýzách 

schémat a trendů obsažených v datech, která 

jsou zpracovávána ve velkých objemech. Řešení 

umožní přenášení informací získaných z nářadí, 

stanice, linky nebo výrobního závodu do celé sítě 

výrobních závodů, a tím i získávání zcela nové 

úrovně přehledu o datech.

Řešení, které je v současnosti dostupné, 

podporuje funkce, jejichž účelem je

 zaručení dostupnosti nářadí na základě 
využívání vysokého stupně inteligence

 rozpoznávání včasných varování souvisejících 
s odchylkami výkonu nářadí od normálního 
stavu

 dálkové sledování a řízení jednotlivého nářadí 
nebo skupiny nářadí

 umožnění zpětného sledování kvality 
posledních výrobků získaných bezprostředně 
před výskytem poruchy nářadí
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3.2. Řešení nabízená společností Atlas Copco

Společnost Atlas Copco se zaměřuje zejména na 

montážní postupy, při kterých se používají kovy 

a lehké materiály. Dodává vysoce výkonné nářadí 

a poskytuje služby zákazníkům působícím v několika 

specializovaných průmyslových odvětvích, ve 

kterých mají zásadní význam výkonnost montážního 

postupu a výsledek, který je při provádění tohoto 

postupu dosahován. Kromě fyzického vybavení 

nabízí společnost Atlas Copco také řízení v reálném 

čase, podporu procesů a navádění obsluhy. 

Dodatečně k podpoře montážních postupů nabízí 

společnost Atlas Copco také rozsáhlou podporu 

údržby a možnost analýzy výkonnosti postupů, 

včetně příslušných aplikací. Různé nabízené služby 

jsou založeny na platformách Tools Net a Smart 

Service, což jsou otevřené platformy umožňující 

propojování nářadí a zařízení Atlas Copco se 

zařízeními dodávanými třetími stranami.

Inteligentní připojené nářadí

Základem každého řešení nabízeného společností 

Atlas Copco Industrial Technique je samotné 

nářadí. Rozsáhlá nabídka nářadí sahá od vysoce 

přesného nářadí s nízkým utahovacím momentem 

až po nářadí určené pro vysokorychlostní 

montáž. Od utahování s velkými upínacími 

sílami, které se provádí ve stavebnictví, až po 

specifi cké požadavky, které jsou na utahování 

kladeny při výrobě takzvaného bílého zboží. 

Nářadí pro spojování lehkých materiálů zahrnuje 

lepicí a nýtovací nářadí. Veškeré nářadí, ať již 

elektrické nebo pneumatické, se nezávisle na 

technologii utahování vyrábí ve více konstrukčních 

provedeních, aby umožňovalo vycházení vstříc 

různým ergonomickým potřebám. 

Inteligence tohoto připojeného nářadí se skládá 

ze tří funkčních prvků, jimiž jsou

 řídicí jednotka integrovaná v nářadí a pracující 
v reálném čase

 různé snímače určené k měření procesních 
hodnot 

 možnosti pevného nebo bezdrátového připojení

Řídicí jednotka, která pracuje v reálném 

čase, sleduje a řídí činnost nářadí za použití 

frekvence 8 kHz, přičemž je naprogramována 

tak, aby poskytovala optimální a ergonomický 

profi l celého procesu. Kromě toho zajišťuje 

průběžnou bezpečnostní komunikaci s různými 

bezpečnostními systémy.

Různé snímače představují již dlouhou dobu 

nezbytné prvky pro řízení vysoce výkonného 

nářadí a pro zajišťování stálé úrovně kvality 

i výkonu. Pokročilé nářadí Atlas Copco je 

vybaveno snímači pro zjišťování hodnot úhlů, 

utahovacích momentů, rychlostí, zrychlení, 

vibrací, teploty a spotřeby energie.

Současná podpora většího počtu komunikačních 

protokolů a technologií, jakými jsou technologie 

Bluetooth a sítě WiFi nebo 5G, umožňuje využívání 

celopodnikové komunikační infrastruktury.

Inteligentní montážní systémy

Používá-li se inteligentní připojené nářadí 

k podpoře montážní linky společně s dalšími 

připojenými systémy, je možno dosahovat 

skutečných výhod. Je tomu tak tehdy, jsou-li 

zajišťování kvality a poskytování služeb 

integrovány s výrobou za vzniku systémové 

zpětné vazby, která poskytuje potřebné informace. 

Společnost Atlas Copco tuto koncepci nazývá 

Smart Connected Assembly. 

Koncepce Smart Connected Assembly 

představuje systém založený na síťovém připojení 

a na distribuované logice a inteligenci, ve kterém 
je plnění požadavků kladených na montážní 
postup a na nářadí kontrolováno pomocí dílu 
nacházejícího se na pracovním stole s tím, že 
získaný výsledek je odesílán do systému řízení 
výroby. Montážní postup je tedy řízen systémem 
Atlas Copco, který zajišťuje integraci nářadí 
s vedením obsluhy, funkcemi pick-to-light, 
funkcemi pro 3D nastavování polohy, vizuálním 
promítáním přímo na obrobek nebo řešeními pro 
rozšířenou realitu. 

Služby, jejichž účelem je zvyšování produktivity 

a kvality, se dostávají na zcela novou úroveň 
právě díky koncepci Smart Connected 
Assembly. Společnost Atlas Copco nabízí 
řešení pro optimalizaci montážních postupů 
na základě podrobných analýz dat získávaných 
prostřednictvím snímačů i dat zpracovávaných 
ve velkých objemech. Tím je umožněno získávání 
vyšší výkonnosti i kvality při utahování a rovněž 
zvýšené výkonnosti celého montážního postupu.

Zvýšený objem dat obsahujících informace 

o využívání a výkonnosti nářadí umožňuje 
provádění údržby tohoto nářadí mnohem 
efektivnějším způsobem. Koncepce servisního 
zajištění nářadí, která je nabízena společností Atlas 
Copco, zahrnuje systémy správy nářadí, které 
umožňují sledování využití tohoto nářadí. Zjišťování 
potřeb údržby je založeno na použití pokročilých 
statistických modelů a funkcí prediktivní údržby. 
Výsledkem je trvalé zaručení dostupnosti nářadí 
na správném místě. Optimalizace údržby navíc 
umožňuje snižování nákladů vznikajících během 
celého cyklu provozní životnosti.

Koncepce Smart Connected Assembly usnadňuje 
vytváření systémových zpětných vazeb mezi 
servisním zajištěním, výrobou a vývojem výrobků. 
Problémy, které jsou zjištěny při pravidelných 
prohlídkách nářadí prováděných v provozních 
podmínkách, je možno zpětně vysledovávat až do 
fáze výroby a konstrukce nářadí, kde bývá často 
rozpoznána jejich hlavní příčina.
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Dohledatelnost

Optimalizace

SMART
CONNECTED
ASSEMBLY

3.3. Technická architektura

Nová generace systémů je navržena tak, 

aby umožňovala vzájemnou spolupráci 

prostřednictvím otevřených sítí založených na 

distribuované logice. To představuje rozdíl oproti 

starším systémům, které zpravidla zahrnovaly 

architekturu s jasně vymezenými hierarchickými 

logickými vrstvami a uzavřené systémy, které 

využívaly vyhrazená rozhraní a byly složitě 

integrovatelné s jinými systémy. 

Řešení vyvinuté společností Atlas Copco 

je založeno na následujících zásadách 

a předpokladech

  Výrobní závod bude používat společnou 
komunikační infrastrukturu založenou na sítích 
WiFi nebo 5G, technologii Bluetooth atd.

 Jak v infrastrukturní vrstvě, tak i v aplikační 
vrstvě je potřebné zabezpečení typu Cyber 
Security

 Výrobní závod bude používat řešení založené 
na cloudovém prostředí (nebo datové 
centrum) pro ukládání a zpracování dat (nikoli 
bezpodmínečně v reálném čase)

 Řízení v reálném čase musí být prováděno 
na místní úrovni, zpočátku pomocí místních 
počítačů, a pokud možno s výhledem na 
budoucí použitelnost řešení založených na 
metodě edge computing

 Služby a aplikace, jako například analýzy dat 
zpracovávaných ve velkých objemech, jsou 
navrženy tak, aby fungovaly v cloudovém 
prostředí

 Data obsahující informace o montážním 
postupu jsou k dispozici pro aplikace třetích 
stran za použití otevřených standardů, jako 
například otevřeného protokolu Atlas Copco

Architektura umožňuje snadnou integraci 

s dalšími architekturami používanými v prostředí 

zákaznických výrobních systémů. Modularizace 

řešení vytvořeného společností Atlas Copco je ve 

shodě s modelem ISA 95 i s modelem Industry 4.0.

Architektura je navržena tak, aby umožňovala 

snadnou integraci s dalšími architekturami 

používanými v prostředí výrobních systémů 

zákazníků společnosti Atlas Copco. Prostředí 

a strategie systémů pro zpracování výrobních 

informací se liší jak mezi jednotlivými 

průmyslovými odvětvími, tak i mezi různými 

podniky. Modularizace řešení vytvořeného 

společností Atlas Copco je ve shodě s modelem 

ISA 95 i s modelem Industry 4.0.

Je patrné, že výrobci investují do modelu Industry 

4.0 buď při výstavbě zcela nového výrobního 

provozu, nebo častěji v souvislosti s dalším 

rozvojem a postupnou modernizací stávajících 

montážních linek. Modulární konstrukce používaná 

společností Atlas Copco je vhodná k zajišťování 

podpory těchto scénářů, jelikož výrobcům umožňuje 

vycházet ze stávajících základních prostředků 

a přidávat k nim prvky modelu Industry 4.0.

 Výrobky a služby společnosti Atlas Copco jsou 
vyvíjeny pro výrobu a montáž, která již bude 
připravena na fázi Industry 4.0

 Nářadí je vybaveno snímači a dokáže 
bezdrátově odesílat data do okolního prostředí

 Řídicí jednotka ovládá průběh a bezpečnost 
montážního postupu

 Všechna data a všechny výsledky zaznamenané 
v průběhu montážního postupu jsou 
shromažďovány a ukládány v databázi. Kromě 
toho jsou shromažďována a ukládána data 
obsahující informace o výkonnosti nářadí.

Historie připojených výrobků Atlas Copco

2000 – Power Focus 3000, první plně 
připojená řídicí jednotka nářadí! 

2003 – Tools Net 3000 pro ukládání 
výrobních dat. Více než 1000 instalací 
v celém světě.

2008 – Tensor STB umožňující bezdrátové 
připojování. 

Více než 10 000 nainstalovaných položek 
nářadí

2016 – Dosažení stavu připravenosti na fázi 
Industry 4.0
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4. Společné utváření budoucnosti

Společnost Atlas Copco si stanovila cíl stát se 

jednoznačnou první volbou zákazníků, kteří 

potřebují pomoc při zvyšování produktivity 

a snižování provozních nákladů. Tohoto svého cíle 

se snaží dosáhnout prostřednictvím pokrokového 

a spolehlivého portfolia rychlého, výkonného 

a přesného nářadí, společně se systémy 

umožňujícími provádění postupů utahování, 

lepení a samoděrovacího nýtování. 

Společnost Atlas Copco Industrial Technique 

proto zvyšuje své úsilí zaměřené na zkoumání 

nejvhodnějších způsobů využití technologií 

odpovídajících programu Industry 4.0 tak, 

aby mohla zejména své zákaznické základně 

v průmyslových odvětvích výroby motorových 

vozidel a všeobecného strojírenství nabídnout 

maximální prospěch.

Strategický plán, jehož návrh zahrnuje čtyři 

akční oblasti, je založen na současných silných 

stránkách společnosti Atlas Copco, jimiž 

jsou např. nainstalovaná databáze ToolsNet, 

stávající portfolio připojených zařízení, investice 

zaměřované na výzkum a vývoj a celosvětová 

servisní organizace.

Průběžné investice do digitalizace portfolia 

systémů a služeb společnosti Atlas Copco má 

zajistit, aby současné i budoucí výrobky a služby 

již byly v plné shodě s programem Industry 4.0. 

Výrobky, které budou ve shodě s programem 

Industry 4.0, musí podporovat otevřené standardy 

a splňovat požadavky kladené na možnosti 

připojení, předávání informací v reálném čase, 

zabezpečení a zpětnou sledovatelnost.

Vyvíjení a zavádění nových, „datově 

orientovaných“ služeb (a obchodních modelů) 

má zvyšovat hodnotu, kterou zákazníci získávají. 

Jedním z názorných příkladů je postupný přechod 

od tradiční preventivní údržby k inteligentní 

prediktivní údržbě na základě optimalizovaného 

sledování stavu, které automaticky iniciuje 

provádění servisních prací a činností údržby tam, 

kde je to zapotřebí .  

Hledání příležitostí a zkoumání potenciálu 

pro vertikální spolupráci musí být zaměřeno 

tak, aby zákazníkům mohly být nabízeny 

snadno integrovatelné služby. Inteligentní 

připojené výrobky vyžadují, aby zákazníci 

vybudovali a následně podporovali zcela novou 

technologickou infrastrukturu. Od snímačů 

a softwaru začleněných přímo ve výrobcích až 

po výrobní informační systémy – a integraci 

s podnikovými obchodními systémy, včetně nové 

řady systémů pro zabezpečení dat. Společnost 

Atlas Copco bude poskytovat součásti této 

infrastruktury, avšak současně se, společně 

se svými zákazníky a dalšími poskytovateli 

systémových řešení, ujme aktivní role při 

podporování možností snadného a bezpečného 

připojení a standardizovaných formátů pro 

výměnu informací.

Iniciace spolupráce s partnery, kteří vytvářejí 

hodnoty v ekosystému. Budoucí portfolio 

výrobků a služeb společnosti Atlas Copco bude, 

včetně příslibu dosahování vyšší hodnoty u její 

zákaznické základny, propojeno s dalšími partnery 

v hodnotovém řetězci a současně bude na těchto 

partnerech závislé. Proto je před společnost 

Atlas Copco postaven strategický, zcela nezbytný 

požadavek, podle kterého se společnost musí 

stát hybnou silou při překonávání problémů 

souvisejících se zabezpečení, dodržováním 

předpisů a standardizací v celém průmyslovém 

odvětví. Společnost Atlas Copco se bude, 

v návaznosti na svoji dlouhou historii a pověst 

dodavatele poskytujícího svým zákazníkům 

skutečné procesní i aplikační know-how, aktivně 

zapojovat do spolupráce s ostatními partnery 

vytvářejícími hodnoty v ekosystému, aby mohla 

podporovat integrovaná řešení, která zákazníky 

spolehlivě připraví na vstup do fáze Industry 4.0.
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Závěrečné shrnutí

Společnost Atlas Copco stojí v čele úsilí zaměřeného na přechod ke skutečně digitální výrobě a montáži 

prováděné prostřednictvím připojených inteligentních zařízení. Společnost Atlas Copco bude, společně 

s ostatními partnery vytvářejícími hodnoty v ekosystému, pomáhat zákazníků při hledání a urychlování 

cesty vpřed, které bude spojeno s novými náročnými úkoly. Vize Industry 4.0 představuje obrovskou 

příležitost a společnost Atlas Copco usiluje, po boku svých zákazníků, každý den a ve všech částech světa 

o to, aby tuto vizi přeměnila ve skutečnost.



Odpovědni za trvale udržitelnou produktivitu

www.atlascopco.cz

Máme odpovědnost vůči našim zákazníkům, 
vůči životnímu prostředí a vůči lidem kolem nás. 
Naše výsledky musí obstát v čase. 
To nazýváme trvale udržitelnou produktivitou.


