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„Ve spolupráci s koncernem VW se při-
pravujeme na výrobu nových typů palivo-
vých nádrží, což na nás klade požadavky 
v podobě zavedení nové výrobní linky,“ 
uvádí čtenáře do problematiky Pavel Lála, 
Deputy General Manager společnosti Yapp 
Czech Automotive Systems. Prototyp pali-

Od prototypu k sériové výrobě

vových nádrží firma obdržela před několika 
měsíci. To už byla v jednání se společnos-
tí Deimos, jejímž úkolem bylo navrhnout 
a zkonstruovat významnou část výrobní lin-
ky, ze které budou sjíždět dva typy přípoj-
né trubice palivových nádrží, jež jsou urče-
ny do nových modelů vozů koncernu VW. 
Ve společnosti Yapp tou dobou odborníci již 

intenzivně pracovali na pláno-
vání vlastního provozu, organi-
zaci, logistice, náboru nových 
pracovníků a dalších záležitos-
tech, které s novým výrobním 
programem souvisejí. Z tech-
nického vybavení bylo zabez-
pečeno zařízení na tavení plas-
tu, které se ve společnosti Yapp 
běžně používá. Další návazná 
technologická zařízení pro fir-
mu Yapp zajišťují externí do-
davatelé, odborníci na průmys-
lovou automatizaci. Největším 
nepřítelem je čas. Přípravný 
tým společnosti Yapp pracuje 
téměř nepřetržitě, aby výroba 
mohla být spuštěna v požado-
vaných termínech. První část 
linky ve společnosti Yapp pra-
covníci firmy Deimos již prá-
vě instalují.

Konstrukce robotického 
pracoviště řezání, chlazení 
a kontroly přípojných trubic 
palivových nádrží začala vzni-
kat ještě před dodáním vlast-
ních prototypů. Kromě stan-
dardních parametrů, jako je 
ergonomické uspořádání pra-
covních pozic a vstupních 
a výstupních míst výrobní lin-
ky, bylo třeba v první fázi vy-
řešit také bezpečnost celého 
pracoviště. Protože jde o au-
tomatický cyklus za využití 
robotů pro manipulaci, je bez-
pečnost zajištěna jak oploce-
ním, tak kryty a optickými zá-
vorami, aby v poloautomatic-
kém nebo zkušebním provozu 
byla vždy zaručena bezpečnost 
obsluhy. Jakmile firma Deimos 
obdržela technické specifikace 
výrobku, rozjely se konstrukč-
ní práce naplno. Bylo třeba vy-
řešit automatizaci celého pro-
cesu s důrazem na dostatečné 
dimenzování chlazení výrob-
ků. Zařízení zajišťuje komplet-
ní zpracování přípojné trubice 
palivových nádrží od vyjmutí 

Zavádění nových výrobků na trh vyvolává potřebu vývoje dílů nutných pro jejich komple-
taci. Stoprocentně to platí v automobilovém průmyslu, kde je cesta od prototypu k sériové 
výrobě nového typu vozu opravdu náročná a rychlá. Příprava nového výrobního progra-
mu s sebou nese mnoho úskalí od vývoje jednotlivých výrobních, montážních a testovacích 
strojů přes organizaci a logistiku až po rozběhnutí a vyladění výrobní linky. Článek popisuje 
instalaci nové technologické linky na výrobu palivových nádrží pro automobily Škoda, Volks-
wagen a Audi ve společnosti YAPP CZECH AUTOMOTIVE SYSTEMS, která na projektu 
nové výrobní linky spolupracuje se společností DEIMOS, výrobcem automatizační techniky.

Automatizace řezání, chlazení 
a kontroly

Roboty: Kuka KR16 a Kuka KR30 L16.
Chladicí stanice: Zásobník vody je vy-

baven regulací teploty s požadovanou hod-
notou v rozsahu mezi 8 a 10 °C, aby byly 
výlisky rychle a dostatečně zchlazeny. Vý-
robky jsou zakládány do přesných tvaro-
vých forem, které jsou následně ponořeny 
do nádrže (obr. 4). Chlazeny jsou po celém 
povrchu brackletu, jak zvenku, tak zevnitř.

Dvě stanice řezání – za tepla a za stu-
dena: Zde je výlisek oříznut (obr. 5). Nůž 
je poháněn pneumaticky a odpad je shro-
mažďován k recyklaci (obr.  6). Při řezání 
za studena je po klasickém ořezu brackletu 
ještě upraveno jeho hrdlo pomocí rotační-
ho nože (obr. 7).

Stanice  kontroly: Robot umístí trubi-
ce na váhu, údaje jsou vyhodnoceny, a je-
-li výrobek v pořádku, je označen etiketou 
a umístěn na dopravník. Je-li vyhodnocen 
jako neshodný, vloží ho robot do zásobní-
ku určeného pro tyto díly.

Obr.  1.  Stanice  řezání  za  studena  a  robot 
KR16 pro vkládání polotovaru do vyfukova-
cího lisu

Obr. 2. Stanice chlazení, stanice řezání za studena a robot 
KR30 L16

Obr. 3. Robot KR30 L16 při manipulaci s horkým výliskem; 
teplota dosahuje přibližně 200 °C

Obr. 4. Jedno ze dvou lůžek stanice chlazení
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Obr. 7. Rotační nůž pro finální úpravu hrdla 
brackletu

Obr. 5. Stanice řezání za tepla a stanice kontroly

Obr. 6. Detail nože a lůžka stanice řezání za tepla

instalován ovládací panel s dotykovým dis-
plejem. Systém registruje všechny operace 
této linky včetně kontrolních hodnot váže-
ní, generuje unikátní evidenční čísla výrob-
ků a přenáší je do nadřazeného systému spo-
lečnosti Yapp.

„Spolupráce mezi týmy jede na plné ob-
rátky, protože v průběhu projektu je třeba ně-
která navržená řešení ještě upravovat a zdo-
konalovat. Nicméně od rozjezdu plné výro-
by nových modelů palivových trubek nás již 
dělí jen několik týdnů,“ uzavírá Pavel Lála.

(DEIMOS s. r. o.)

z formy a ořezu jednoho z konců 
přes zvážení a označení štítkem až 
po zchlazení v přesné formě a ořez 
druhého konce výlisku palivové 
trubky. Po dokončení výrobního 
procesu je obrobený výrobek od-
ložen robotem na gravitační skluz. 
Celé pracoviště je koncipováno tak, 
aby bylo obslouženo dvěma roboty 
značky KUKA.

Z přípravné pozice automatic-
kého zásobníku přebírá robot Kuka 
KR16 výlisek nosného držáku 
(„bracketu“) a vkládá jej do formy 
vyfukovacího lisu (obr.  1). Robot 
KR16 je při svém dosahu 1 611 mm 
a nosnosti 16 kg rychlý, přesný 
a velmi tuhý. K manipulaci s brac-
kletem mezi pozicemi ořezů a chla-
zení je použit robot Kuka KR30 
L16, který je unikátní obrovským 
dosahem 3 102 mm (obr. 2, obr. 3). 
Díky takto dlouhému ramenu doká-
že pracovat s rozměrnými díly a ob-
sluhovat i několik strojů najednou.

Provoz automatizace chlazení, 
řezání a kontroly je řízen PLC od 
firmy Siemens. Pro snazší obsluhu 
a servis je pro kompletní vizualiza-
ci a diagnostiku celého procesu na-

Laserové svařování plastů se v posled-
ním desetiletí stalo pokrokovou a důležitou 
průmyslově používanou technologií. Pokra-
čující rozvoj nových laserů s vlnovou dél-
kou ve viditelné oblasti (zelený laser) a blíz-
ké infračervené oblasti spektra spolu s vývo-
jem souvisejících absorbérů, 
které jsou přidávány do plas-
tových materiálů, umožňují 
spojovat transparentní a ne-
průhledné plastové materiá-
ly. Automobilový průmysl, 
výroba zdravotnické techni-
ky nebo elektroniky jsou jen 
některé z oborů, kde je tech-
nologie laserového svařování 
plastů široce používána.

V současné době roste zá-
jem technologů rozšířit mož-
nosti o svařování rozdílných 
plastových materiálů. K pře-
konání problémů spojených 
se svařováním plastových 
materiálů je velmi důležité 
pochopit mechanismy jejich 
spojování, morfologii a mo-

Laserové robotické stanice

lekulární chování materiálů. Důležité je také 
určení výsledných mechanických a tepelných 
vlastností, hustoty difuze obou materiá lů, mi-
grace, zbytkové deformace atd. 

Už na počátku 70. let 20. století odborníci 
zkoušeli laserově svařovat termoplastické po-

lymery. Použitý CO2 laser svařoval v přeplá-
tovaném spoji 100μm polyetylenovou fólii. 
Nicméně průlom v laserovém svařování plas-
tů nastal až v polovině 90. let minulého sto-
letí, kdy byly vyvinuty stabilní diodové lase-
ry v rozmezí vlnových délek 800 až 1 100 nm  
a s výkonem do 200 W. V současné době se ke 
svařování nejčastěji používají lasery o vlnové 
délce 980 nebo 1 064 nm. Typický rozsah vý-
konu laserů pro svařování plastů je 10 až 50 W. 

Diodové nebo vláknové lasery značky So-
laris, které na český trh dodává firma Leonar-
do Technology (viz inzerát na str. 1), jsou ob-
vykle integrovány s hlavicí s vychylovacími 
zrcadly nebo jsou umísťovány na rameno ro-
botu. Pro zvýšení rychlosti svařování se uplat-
ňuje kombinace obou řešení, tj. na rameno 
robotu se umístí laser s vychylovací hlavicí 
(obr. 2). K vedení výkonu laserového paprs-
ku od laserového zdroje mohou být využívá-
na optická vlákna. Vlákno je u diodových la-
serů pasivní (nezvyšuje výkon laseru, pouze 
jej přenáší). U vláknových laserů má optic-
ké vlákno funkci rezonátoru a zvyšuje výkon 
laserového zdroje. Vláknový laser Solaris má 
velmi stabilní výkon a parametry jak v konti-Obr. 1. Princip laserového svařování plastů

teplota
laserový 
paprsek

místo 
tavení 
materiálu transparentní 

materiál

absorpční materiál

intenzita 
laserového 
záření


