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Robotizovaná pracoviště

Povrchové kalení, svařování a navařová-
ní, to jsou laserové operace prováděné ve 
třech robotizovaných pracovištích společnosti 
LaserTherm. Pracoviště jsou univerzální a fle-
xibilní – pouhou výměnou laserové hlavy se 
změní typ povrchové úpravy. Nikterak složi-
té není ani přizpůsobení pracoviště součás-
tem různé velikosti a hmotnosti – od několi-
ka gramů až po desítky tun. 

Pro polohování a pohyb laserových hlav je 
každé ze tří pracovišť vybaveno jedním šes-
tiosým modulárním robotem dodaným spo-
lečností FANUC Robotics. Rotační součás-
ti jsou upínány do dvouosých polohovadel 
o nosnosti 500 kg, která jsou poháněna ser-
vomotory Fanuc a jsou plně synchronizová-
na s robotem. 

Při bližším zkoumání lze ve výrobní hale 
nalézt dva typy robotů. Dvě pracoviště jsou 
vybavena roboty Fanuc M710iC o nosnosti 
50 kg s opakovatelností ±0,07 mm (obr. 2). 
Tyto roboty o hmotnosti 560 kg mají hori-
zontální dosah 2 050 mm.

Na třetím pracovišti je instalován robot 
typu Fanuc M-20iA/10L o nosnosti 10 kg 
s opakovatelností ±0,10 mm. Tento robot je 
o poznání lehčí (váží „pouze“ 250 kg), a pro-
to může být umístěn na lineárním posuvu 
o délce 4 m, čímž se jeho horizontální dosah 
2 009 mm prodlouží na 7 m.

Laserové povrchové kalení

Zmíněné prodloužení dosahu robotu přišlo 
vhod při operaci povrchového kalení šroubo-
vice extrudéru na výrobu plastů, kterou jsme 
měli možnost sledovat při naší návštěvě spo-
lečnosti LaserTherm. Šroubovice značné dél-
ky má proměnné stoupání a plynule se mění 
také šířka její čelní plochy, kterou je třeba 
zakalit. Vzhledem k namáhání šroubovice 
musí součást zůstat uvnitř houževnatá, a pro-
to nesmí kalení zasahovat do těla spirály, ale 
jen do hloubky 0,5 až 1 mm. Jde o úlohu, na 
které se projeví přednosti laserového povr-
chového kalení, jež je vhodné pro selektiv-
ní zpracování pouze určitých ploch, pro slo-

Robotizovaná pracoviště pro povrchové  
laserové úpravy

žité, nepřístupné plochy a pro kalení nejvýše 
do hloubky 2,5 mm.

Šroubovice byla upnuta ve dvouosém ro-
tačním polohovadle. Laserovou kalicí hla-
vu nese robot Fanuc M-20iA/10L (obr. 3), 
umístěný na lineárním pojezdu. Rotační po-

lohovadlo otáčí šroubovicí synchronizovaně 
s pohybem robotu tak, aby laserový parsek 
sledoval šroubovici a stále se přizpůsobo-
val měnící se šířce její vnější plochy. Vý-
kon laseru (max. 6 600 W) je řízen v závis-
losti na teplotě měřené pyrometry tak, aby 
kalení probíhalo za stálých podmínek. Tra-
jektorie laserového paprsku je programová-

na sekvenčně, bod po bodu, přitom se v jed-
notlivých bodech mění parametry – teplota, 
výkonu laseru, rychlosti.

Součást je z nástrojové oceli, která je 
odolná proti kalení, proto je třeba kalit při 
teplotě přesahující 1 200 °C. Tichý, čistý způ-

sob kalení je zvláštní tím, že ani při 
tak vysoké teplotě není používá-
na žádná chladicí lázeň – ohřívá se 
pouze povrch materiálu a teplo je 
odváděno do těla součásti. Přitom 
se součást neohřeje na teplotu vyš-
ší než 100 °C, takže se nedeformuje.

Přesné zaměření laseru přispí-
vá k úspěchu také při povrchovém 
kalení ozubených kol (obr. 5). Na 
obr. 4 je patrné, jak snadno lze robo-
tizované pracoviště upravit pro po-
vrchové kalení mnohatunových rov-
nacích válců nebo velkých lanovnic. 
Povrchové laserové kalení může na-
hrazovat indukční kalení nebo kale-
ní plamenem. Výhodou je až deset-
krát nižší spotřeba energie oproti in-
dukčnímu kalení. 

V průmyslovém areálu plzeňské Škodovky sídlí nenápadná firma LaserTherm s osmi 
zaměstnanci a s inovativním programem. Zabývá se laserovými povrchovými úpra-
vami a dodávkami robotizovaných laserových pracovišť. Za doprovodu zakladatele 
firmy Ondřeje Soukupa a jednatele společnosti ARC-Robotics Zdeňka Turka jsme 
měli příležitost prohlédnout si robotizovaná pracoviště pro laserové kalení, svařo-
vání a navařování. Všechna tři pracoviště jsou automatizovaná a vybavená roboty 
značky FANUC. 

Obr.1. Robotizovaná pracoviště společnosti LaserTherm

Obr. 2. Robotizované pracoviště pro laserové povrchové 
úpravy s robotem Fanuc M710iC o nosnosti 50 kg
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Laserové svařování

Laserem lze svařit různé typy materiá-
lů z konstrukčních a korozivzdorných ocelí, 
hliníku, titanu a mědi. Předností jsou přes-
né, kvalitní svary bez trhlin, nečistot a pórů. 
Materiál v okolí svaru netrpí deformacemi. 
Laserové svařování může nahradit konvenč-
ní svařování – je však mnohem rychlejší při 
znatelně menší spotřebě energie. Ačkoliv 
jsou náklady na laserové pracoviště přibliž-

ně o 30 % vyšší, mnohem nižší jsou provozní 
náklady, vzhledem k úspoře energie a men-
ším požadavkům na servis údržbu. Návrat-
nost laserových pracovišť je proto přibližně 
dva až tři roky.

Zajímavá je i technologie vysokorychlost-
ního svařování. S použitím robotu a lineár-
ních posuvů jsou ve společnosti LaserTherm 
svařovány plechy tloušťky od 1 do 5 mm 
rychlostí až 5 m/s. Svary délky až 15 m ne-
způsobují žádné deformace plechů.

Laserové navařování

Cílem navařování je nanést na základní ma-
teriál funkční vrstvu, která má splňovat speci-
ální požadavky na otěruvzdornost, odolnost 
proti korozi nebo může fungovat jako světel-
ná bariéra apod. Navařováním lze kombino-
vat různé materiály: na ocel je možné navařo-
vat např. bronz, keramiku, slitiny mědi, hliník, 

wofram, platinu. Na bronz je možné navařovat 
ocelové slitiny a také se mohou navařovat kovy 
na keramiku, je-li třeba vytvořit v keramice 
elektricky vodivá místa. Navařovaný materiál 
ve formě prášku se vsypává do laserového pa-
prsku, nataví se a vytváří funkční návar. Nava-
řováním je možné díly ochránit nebo repasovat 
díly, které by jinak byly neopravitelné. Tech-
nologie může nahradit 3D tisk – je např. mož-
né nahradit chybějící zub na ozubeném kole. 

Jak vznikají pracoviště pro laserové 
povrchové úpravy

Dodavatelem speciálních laserů pro povr-
chové úpravy je německá firma LaserLine. 
Všechna tři popsaná pracoviště byla zkonstruo-
vána ve spolupráci s firmou ARC-Robotic, 
která je systémovým integrátorem společnosti 
FANUC Robotics. ARC-Robotic spolupracuje 
s firmou LaserTherm také na zakázkách, které 
jsou náročné na konstrukční návrh přípravků, 
programování pohybů robotu apod.

Vedle laserového zpracování dílů nabí-
zí společnost LaserTherm také dodávky la-
serových pracovišť tzv. na klíč. Při těchto 
dodávkách znovu přichází ke slovu firma 
ARC-Robotic, která se stará o to, aby praco-
viště sestavené z laseru od společnosti Laser-
Line, robotu od FANUC a polohovacích čle-
nů fungovalo dobře jako celek. Pro simulaci 
a vizualizaci pohybů robotů a polohovadel 

Od výzkumu ke komerčnímu využití laserového zpracování

Využívat laserové záření jako zdroj tepla pro povrchovou úpravu materiálů začali nejpr-
ve odborníci výzkumného centra Nové technologie na Západočeské univerzitě v Plzni. Již 
v roce 2007 sem byl pořízen první vysoce výkonný laser pro povrchové zpracování materiá-
lu. Právě v tomto centru byla ve spolupráci se společností ARC-H (nyní ARC-Robotic) také 
vyvíjena a optimalizována robotizovaná pracoviště pro laserové operace. 

Když v roce 2011 založili absolventi výzkumného centra společnost LaserTherm za-
měřenou na komerční využití laserových technologií, mohli těžit ze zkušeností tohoto vý-
zkumného centra. 

Laser Therm je s výzkumným centrem stále v úzkém kontaktu. Na základě smlouvy o vý-
voji provádí pro ni výzkumné centrum technologická měření a analýzy materiálů, které mají 
být zpracovávány. Pro výzkumné centrum je spolupráce přínosná tím, že jsou výsledky jeho 
výzkumu využívány v praxi a že může uvádět LaserTherm jako svou referenci. Pracovníci 
centra jsou stále v kontaktu s praxí a vědí, kam mají výzkum směrovat. Pro LaserTherm je 
velmi důležité, že nachází kvalifikované zaměstnance z řad absolventů magisterského i dok-
torského studia a že má výzkumnou základnu pro svou výrobní činnost, protože si jako malá 
firma nemůže dovolit vlastní vývoj.

Obr. 3. Robot Fanuc M-20iA/10L s kalicí la-
serovou hlavou se pohybuje na horizontálním 
pojezdu

používá ARC-Robotic prostředí Roboguide 
firmy FANUC Robotics. Tento software do-
voluje simulovat celý robotický proces. Po-
mocí animace je možné ukázat zákazníkovi, 
jak bude pracoviště fungovat, a upravovat ná-
vrh podle jeho připomínek.

Společnost LaserTherm se na návrhu po-
dílí řešením technologických aspektů lase-
rového zpracování. Když je ve spolupráci se 
zákazníkem pracoviště navrženo a vyrobe-

no, jsou odborníci společnosti LaserTherm 
schopni jednotlivé robotické i laserové funkce 
odladit s využitím vlastních zařízení. Samo-
zřejmostí je poskytování servisu a také pro-
školení obsluhy laserových pracovišť. 

Plány do budoucna
V začátcích musela firma LaserTherm zá-

kazníky přesvědčovat o výhodách laserových 
povrchových úprav. Nyní je již tato metoda 

Obr. 4. Robotizované pracoviště přizpůsobené pro laserové zpracování těžkých a rozměrných 
dílů: a) kalení rovnacích válců o hmotnosti několika tun, b) kalení lanovnice

a) b)

Obr. 5. Laserové kalení ozubených kol – stopu la-
seru lze tvarově přizpůsobit libovolné výšce zubu, 
aby byla zakalena pouze požadovaná místa 
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dostatečně známá a laserové úpravy využíva-
jí četné strojírenské podniky, jako je Škoda   
Tool, Škoda Power, Škoda Transportation, 
Škoda TVC, Těžké strojírenství Plzeň, dále 
nástrojárny pro automobilový průmysl a vý-
robci obráběcích strojů. Mnoho dílů zpraco-
vaných laserem ve společnosti LaserTherm se 
dostává prostřednictvím českých subdodava-
telů do celé Evropy.

Společnost LaserTherm plánuje rozšířit la-
serové operace o trojrozměrné (3D) řezání, kte-
ré se využije u ohýbaných plechů. V budouc-
nu se zřejmě uplatní laserové metody vyvíjené 
nyní ve výzkumném centru Nové technologie 
při ZČU v Plzni. Příkladem je dálkové svařo-
vání (remote welding) – svařování paprskem 
ze vzdálenosti 1 až 2 m. Metoda dovoluje sva-
řovat rozměrné součásti velkou rychlostí. Dal-

ším směrem vývoje je precizní obrábění pomo-
cí laseru. Zkoumána je interakce různého typu 
záření s různými materiály (keramika, plasty, 
železné kovy). Velký rozvoj je očekáván v ob-
lasti laserového svařování plastů, které v mno-
ha případech nahradí lepení v automobilovém 
průmyslu. V blízké době bude laser používán 
např. ke svařování světlometů.

Eva Vaculíková

Zajistit co nejvyšší úroveň zabezpečení 
ve svých pobočkách a výrobních závodech je 
pro výrobce letadel, jako je firma Airbus, zce-
la klíčové. Firma se nejen musí chránit před 
přirozenými hrozbami, např. 
požárem nebo přírodními ka-
tastrofami, ale jako nadnárod-
ní společnost musí počítat také 
s nebezpečím teroristických 
útoků či sabotážních akcí v dů-
sledku aktuální politické situa-
ce ve světě. Firma Airbus musí 
nejen uchránit své zaměstnance 
a provozní zařízení, ale rovněž 
zajistit nepřetržitý chod svých 
provozů. Na všech těchto fakto-
rech kriticky závisí bezpečnost 
jejích letadel i pověst a hospo-
dářské výsledky firmy.

Výroba letadel je sama 
o sobě velmi složitý proces. 
V prostředí zahrnujícím asi 
1 200 subdodavatelů a partnerských firem je 
třeba podle přesně stanovených postupů pro-
vádět tisíce činností. Aby se předešlo poz-
dějším problémům s letadly, a tím možné-
mu ohrožení zdraví či životů cestujících, je 
nutné pracovat s maximální pečlivostí. Musí 
být např. zajištěno, aby při výrobě byly vždy 
použity správné materiály, a byla tak vylou-
čena možnost vzniku poruchy letadla během 
jeho provozu.

Středem zájmu je Airbus A380

Jednotlivé komponenty letadel znač-
ky Airbus, včetně komponent určených pro 

Airbus spoléhá na systém komplexního 
zabezpečení Siemens Siveillance Fusion

Airbus A380 (obr. 1), v současnosti největší 
osobní letadlo světa, jsou vyráběny na mno-
ha různých, geograficky vzdálených místech. 
Vyrobené moduly poté putují z celého světa 

po souši i po moři na místo konečné montá-
že ve francouzském Toulouse. Zabezpečit je 
třeba i tyto dopravní trasy.

K zajištění nepřetržité ostrahy nejen fy-
zických stanovišť, ale i výrobních a logis-
tických procesů zvolila firma Airbus pro 
všechny své lokality ve světě softwarovou 
platformu Siveillance Fusion od společnos-
ti Siemens. Tato platforma je určena pro 
správu zabezpečovacích systémů založe-
nou na standardech IT. Software umožňuje 
z centrálních stanic v reálném čase sledovat 
veškeré parametry související se zabezpe-
čením daných objektů či procesů. Aby bylo 
možné posuzovat situaci v oblasti zabezpe-

čení jako celek, může platforma Siveillance 
Fusion přijímat také údaje z jiných oblastí 
a od jiných výrobců.

Samotná platforma Siveillance Fusion je 
vynikajícím příkladem posunu paradigmatu 
v oblasti tzv. interoperability systémů, k ně-
muž v současné době dochází v oboru zabez-
pečovací techniky. Doposud obvyklé proprie-
tární, hardwarově řešené produkty pro kon-
trolu vstupu, videodohled, detekci vniknutí 
a ochranu perimetrů jsou stále častěji nahra-
zovány variabilními systémy budovanými při 
použití současných prostředků IT se standard-
ními rozhraními, k nimž lze bez problémů 
připojovat i produkty třetích stran.

Obr. 1. Velkokapacitní letadlo Airbus A380 pro až 525 cestu-
jících, které je největší na světě

Airbus A380 – vrchol v osobní letecké 
dopravě

Společnost Airbus, dceřiná firma skupi-
ny EADS (European Aeronautic Defence 
and Space Company N. V.), je celosvětově 
předním výrobcem osobních dopravních le-
tadel s více než 100 sedadly. Letecká spo-
lečnost se sídlem v Toulouse na jihu Francie 
zaměstnává na 55 000 lidí. Nejdůležitějším 
produktem společnosti je nyní velkokapa-
citní letadlo Airbus A380 pro až 525 ces-
tujících s doletem delším než 15 000 km. 
Jeho komponenty jsou vyráběny ve více než 
dvanácti různých závodech v Evropě, USA 
a Asii. Do letadel A380 společnost Airbus 
nakupuje součásti od více než 1 200 doda-
vatelů z celkem 32 zemí. Předem sestavené 
části stroje jsou z výrobních závodů dopra-
vovány do Toulouse ve Francii ke konečné 
montáži. První Airbus A380 vzlétl v roce 
2007, v roce 2011 bylo dodáno 26 letadel. 
Letadla typu Airbus A380 doposud přepra-
vila asi osmnáct milionů cestujících. V sou-
časnosti má společnost Airbus objednávky 
na dalších 185 strojů typu A380 od letec-
kých dopravců z celého světa.

Výrobce letadel Airbus, dceřiná firma skupiny EADS, spravuje své systémy pro kontrolu 
vstupu, videodohled a elektronickou zabezpečovací signalizaci při použití softwaru pro 
komplexní správu zabezpečovacích systémů Siveillance Fusion od společnosti Siemens. 
Do centrální platformy pro správu zabezpečení dále přicházejí také údaje z ostatních 
systémů, např. protipožárních. Firma Airbus tak má neustále dokonalý přehled a kon-
trolu nad systémy zabezpečení ve všech svých pobočkách a závodech po celém světě.


