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ABSTRAKT 
 

Předmětem této práce je navýšení výrobní kapacity a zvýšení 

produktivity práce u svařování. Tohoto navýšení dosáhneme změnou ručního 

svařování metodami MIG a TIG na svařování robotické pomocí svařovací 

linky. Dále pak dosáhneme optimalizace času na výrobu jednoho kusu a 

snížení pracnosti operace. Svařovaným materiálem jsou slitiny hliníku EN AW 

6060 a EN AW 6063. 

 
 
Klíčová slova 

 
Svařování slitin hliníku, navýšení výrobní kapacity, optimalizace času, 

svařovací linka, robotické pracoviště. 

 
 
 
 
ABSTRACT  
 

Object of this dissertation work is increase of productivity capacity and 

labour productivity by welding process. This increase can be achieved by 

substitution of manual welding MIG and TIG for automatic welding line. So we 

can achieve the optimization of time schedule for the production of one piece 

and reduction of laboriousness of each production operation. The object of 

welding process are aluminium alloys - EN AW 6060 and EN AW 6063. 

 
 
Key words  
 
 
Welding alloies aluminium, increase of production capacities, optimalization 

time, welding line, robotic workplace. 
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ÚVOD 
 

Cílem této diplomové práce, pod názvem Návrh zefektivnění přípravy 

výroby u vybrané technologie, je změna ručního svařování na robotické. Ve 

firmě je v současnosti šest svařovacích boxů vybavených metodami MIG a 

TIG. Jedná se zde o sériovou výrobu, proto je důležitá otázka délky výroby a 

optimalizace času na výrobu. V rámci dosažení optimalizace, úspory času je 

velmi výhodné, pokud svařovací robot spolu se svařovacími stoly tvoří jeden 

funkční celek spojený některým druhem základního rámu. Svařovací linkou 

bychom chtěli dosáhnout: 

 
1) zvýšení produktivity práce 

2) navýšit výrobní kapacitu 

3) a snížit pracnost operace 
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1 FIRMA IFE CR A.S 

 

Firma IFE byla založena roku 1947 jako institut pro výzkum a vývoj. 

Nyní má IFE celosvětově vysoké postavení na trhu automatických, 

elektropneumatických nebo elektricky poháněných dveří. 

 

Firma IFE má �berova společnosti v různých státech celého světa. 

Například : IFE CR (CZ), IFE North America (USA), IFE- �berova €, IFE – 

Tebel Technologies (NL), Knorr- brzda Australia (AUS) a IFE Shanghai. 

Firma IFE je celosvětově činnou společností.(1) 

 

 

   

 
 
 

Obr. 1.1 Zastoupení IFE a.s ve světě (1) 
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1.1 Historie IFE CR a.s 
 
 

1941 

Založení IFE jako institut pro technický výzkum a vývoj ve Vídni. 

 1965 

Vznik výrobního střediska. 

 1990 

Převzetí Kiekert Automatiktüren GmbH do Německa. 

 1996 

Převzetí české komponenty - výrobce Hady Metall z rakouského Berndorf 

AG. 

 1997  

Knorr Bremze - systémy pro kolejové vozidla, Mnichov, přijmou 49% IFE. 

 1998 

Založení anglické společnosti - firma IFE UK  

 1999 

Založení IFE North- America . 

 2000 

Převzetí od 100% akcií na Transferia Holding B.V., vlastník nizozemských 
dveří - výrobce Tebel  

2000 

Výstavba - IFE- Iberica (Španělsko)  

2001 

Knorr Bremse Systeme pro kolejové vozidlo, Mnichov, zvýší podíly na IFE 
na přes 90%  
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2002 

 

V srpnu 2002 byla provedena přeměna IFE- AG na Knorr- Bremse GmbH, 

Modling/Rakousko, a tak také loučení z Vídeňské burzy.  

2007 

60 roků IFE! (1) 
 

1.2 Brněnská pobočka 
 

Cílem firmy je upevňování vedoucí pozice ve výrobní oblasti a dále být 

uznávaným celosvětovým systémovým partnerem zákazníků.  

IFE rozvíjí procesy a přizpůsobuje se požadavkům trhu ke 

spokojenosti zákazníků. Společnost přesunula a rozvinula výrobní kapacity v 

nových prostorách moderního závodu v modřické průmyslové zóně, kde 

může zákazníkům nabídnout stále více.  

V důsledku centralizace "pod jednu střechu" bylo nutné přizpůsobit 

procesy novému uspořádání s ohledem na požadavky ISO 9001:2000. 

Úspěch v této oblasti potvrzuje úspěšná certifikace firmou BVQI 

(www.bvqi.com) a získání světově uznávaného certifikátu v roce 2002.  

V roce 2004 byla firma úspěšně  certifikována dle požadavků normy 

ISO 14 001 a úspěšně se tyto požadavky implementovaly.  

V důsledku kladení vysokých požadavků v oblasti bezpečnosti a 

kvality dveřních křídel je systém řízení jakosti pravidelně podrobován 

nezávislým auditům ze strany zákazníků. IFE-CR, a.s. je dodavatelem Q1 

pro Deutsche Bahn, Siemens, a dodavatel pro firmu Alstom.  
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1.2.1 Historie Brněnské pobočky 

 
Rok 1989 
 

Krátce po revolučních změnách v roce 1989 začala v Brně samostatně 

podnikat společnost Hády-Metal zaměřená na výrobu oken a dveří do vlaků 

převážně pro v té době ještě existující východní trhy. 

 

Rok 1996 
 
V roce 1996 rakouská společnost IFE koupila společnost Hády-Metal a tento 

rok je tak počátkem podnikání společnosti IFE v ČR. 

 
Rok 2001 
 
 Rozhodnutí o výstavbě nového závodu na „zelené louce“ a podpis smlouvy s 

holandským developerem CTP o výstavbě v průmyslové zóně v Modřicích. 

 
Rok 2002  
 
V květnu 2002 přestěhování do nových prostorů v průmyslové zóně v 

katastru Modřice. Začlenění do globálního koncernu Knorr-Bremse a 

geograficky je začleněna do struktury Knorr-Bremse GmbH, 

Mödling/Österreich, divize drážních palubních systémů. Převedení výroby od 

firem Kiekert Německo, Tebel Holandsko , Tebel Austrálie a Webasto 

Kiekert. 

 
1.3 Mateřská společnost Knorr Bremse 

Knorr-Bremse je vedoucím celosvětovým dodavatelem brzdových a 

řídících systémů pro užitková vozidla. Jako inovativní tvůrce vyspělých 

elektronických a pneumatických systémů, je Knorr-Bremse dodavatelem 

prakticky všech vedoucích výrobců užitkových vozidel po celém světě. 

Spokojenost zákazníka na základě vzájemného úspěchu je 

nejdůležitější úlohou Knorr-Bremse. Cílem je, aby každý zaměstnanec Knorr-

Bremse, v jakékoliv funkci, byl orientován na potřeby zákazníka. 
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Koncern Knorr-Bremse je celosvětovým vedoucím výrobcem brzdových 

systémů pro kolejová vozidla a nákladní automobily. Jako technologický 

vůdce se podnik již 100 roků věnuje především vývoji, výrobě a prodeji 

nejmodernějších brzdových systémů. Další výrobní komoditou jsou tlumiče a 

dveřní systémy pro drážní vozidla.(3) 

Společnost Knorr Bremse byla založena v 1905 v Berlíně vynálezcem 

Georgem Knorrem. Počáteční základy pro firemní obchodní úspěch byly 

poskytnuty dohodou s pruskými státními železnicemi. Tyto zásobovaly 

jednokomorovou soustavu expresní brzdové soustavy. Společnost Knorr 

Bremse nabízela značně zvětšený bezpečnostní výkon ve srovnání s 

tradičními systémy. Začátkem dvacátého století se ještě musely brzdy 

sestavovat ručně. První vzduchové brzdy byly základního designu, ale 

zanedlouho, došlo k vyvinutí automatických systémů.(2) 

Druhá hlavní oblast aktivity pro Knorr - Bremse se objevila v roce 

1922, kdy společnost přesunula do vzduchových brzdových soustav pro 

komerční silniční vozidla. Knorr- Bremse byla první evropská společnost, 

která vyvinula nový druh systému plněného vzduchem, který použil brzdy 

současně všem čtyřem kolům náklaďáku stejně jako jeho přívěs. Výsledné 

snížení brzdných drah udělaly významný pokrok k zlepšující se dopravní 

bezpečnosti. 
 

1.3.1 Historie mateřské společnosti Knorr Bremse 

 
1905  
Firma Knorr Bremse založena  v Berlíně vynálezcem Georgem Knorrem 
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1910 – 1924 
 
Knorr Bremse nastavuje nové technologické předpisy s jeho pneumatickými 

brzdami pro nákladní vlaky a stává se evropským vedoucím výrobcem 

železničních brzd vozidel. 

1922 
 
Vývoj pneumatických brzd pro vozidla pro přepravu lidí. 
 
1931-1939 
 
Hildebrand - Knorr (HiK) brzdová soustava zametá stranou konkurenci a 

stává se standardem pro rychlíky v 17 zemích. 90% všech německých 

náklaďáků v 7- 16 t rozsahu jsou vybavené Knorr brzdovými soustavami. 

1945-1953 
 
Vývoj a výroba brzdových soustav začne znovu v západní části Německa, s 

hlavním důrazem na HiK systém. Stanoviště velitelství je přemístěno do 

Mnichova. 

1954-1985 
 
Knorr Bremse hraje hlavní úlohu ve vývoji brzdné technologie pro železniční 

a kolejová vozidla pro přepravu lidí. Knorr - Bremse nastavuje nové UIC 

standardy 

1985-1993 
 
Během obtížné fáze ve firemním vývoji, Heinz Hermann Thiele získává 

většinový podíl v Knorr - Bremse a spouští radikální přeorganizovávající 

program. S jeho strategií koncentrace na jádru oprávnění, rozšiřování 

firemních systémů schopnosti a sledování tvrdé politiky internacionalisty, 

uspěje v rozvíjení Knorr - Bremse . 

1996 
 
Začínají sériové výroby diskových brzd pro vozidla pro přepravu lidí. 
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2002 
 
Knorr Bremse převezme od Honeywella International Inc ., USA svůj podíl v 

Evropě, Brazílii a USA.  

Knorr - Bremse Group dosahuje obratu 2.1 miliardy eur, poprvé překonává 

hranici dvou miliard eur. 

2005 
 
Knorr Bremse slaví sté výročí. 
 
 
1.4 Zákazníci IFE CR a.s 
 
Mezi hlavní zákazníky firmy IFE CR a.s patří firmy Alstom, Siemens, 

Bombardier a Stadler. Dále pak samozřejmě řada drobných výrobců, 

většinou soukromé dráhy. 

 
Firma Alstom: 

Alstom je světový specialista na energetické a dopravní systémy. 

Roční obrat firmy je v současné době 16,7 miliard EUR. Ve více než 70 

zemích zaměstnává Alstom přibližně 75 000 pracovníků. Společnost je 

zapsána na pařížské, londýnské a newyorské burze. 

 

Firma Siemens: 
Siemens patří mezi největší globální elektrotechnické a elektronické 

koncerny. Společnost zaměstnává téměř 461.000 odborníků, kteří vyvíjejí a 

vyrábějí produkty, navrhují a instalují komplexní řešení na míru dle 

požadavků zákazníků a nabízejí širokou paletu služeb dle jejich 

individuálních potřeb. 
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1.5 Produkty IFE CR a.s 
1.5.1 Zasouvací dveře pro prostředky hromadné dopravy RLS, E3, ZAR, ESCO  

Princip:  
V ucelené poloze dveří s vnější stranou vozu, se pohybují v počáteční fázi 

otevření ven a klouzá nakonec podél korby. To vynaloží převážně elektrické 

pohony, také pneumatické pohony jsou k dispozici.  

 

Zisk:  
Dobrý těsnicí výkon, sympatický design, mrazuvzdorný, monometalický a 

spolehlivý systém, více prostoru pro cestující.  

 

Aplikace:  
Metro a regionální vozidla jsou v Evropě vybaveny tímto typem dveří. Také v 

Asii narůstá její aplikace.  

                 

             
     

obr. 1.1   Ukázka dveří RLS, E3, ZAR, ESCO (1) 
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1.5.2 Zasouvací dveře pro prostředky hromadné dopravy STI, STA 

Princip:  
Dveřní křídlo klouže buď podél vnější straně nebo v rámci vozidel. V každém 

případě tento typ dveří zvyšuje prostor pro cestující.  

Vynaloží převážně elektrické pohony, také pneumatické pohony jsou k 

dispozici.  

 

Zisk:  
Jednoduchá soustava, krátké otevření a uzavírací doba.  

 

Aplikace:  
U metra a zaměstnanců dojíždějících do zaměstnání, převážně v Asii a USA.  

                
 

                
 
  

obr. 1.2 Ukázka dveří STI, STA (1) 
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1.5.3 Spojovací dveře – vnitřní dveře  

Tento druh stavby se vyznačuje především pro svou jednoduchost - činnost a 

nízké pořizovací náklady. Rozsah použitelnosti je především u postranních 

dveří a rychlodráhy jakož i přechodné a vnitřní dveře u patrového vozu, 

motorového vozu, osobního vozu.  

 

 

   
 

obr. 1.3 Ukázka spojovacích dveří (1) 
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2 SVAŘITELNOST HLINÍKU 
 

Svařování patří mezi základní metody spojování dílů z hliníkových 

slitin. Svarový spoj rozhoduje obvykle o vlastnostech svařeného dílu. 

Strukturní odlišnost svarového spoje od struktury základního materiálu 

ovlivňuje nejen mechanické a únavové vlastnosti spoje, ale i jeho korozní 

odolnost. Změny struktury, a tím i změna vlastností, u svarového spoje závisí 

jak na použité metodě svařování, tak na typu svařovaných materiálů. 

Existuje celá řada metod svařování. Nejrozšířenější jsou metody 

tavného svařování, kdy dojde v místě spoje k natavení svařovaných dílů. 

Mezi základní metody tavného svařování patří metoda MIG (Metal Inert Gas) 

a TIG (Tungsten Inert Gas). Při metodě MIG hoří oblouk mezi svařovaným 

materiálem a kovovou elektrodou, která je současně přídavným materiálem, 

u metody TIG hoří oblouk mezi základním materiálem a wolframovou 

elektrodou, která se netaví. Při metodě TIG se do vzniklého oblouku vkládá 

přídavný materiál, který se roztaví. Tavné svařování probíhá v ochranné 

atmosféře, která je obvykle tvořena argonem nebo heliem, případně směsí 

těchto plynů. 

 
2.1  Svařitelnost hliník, metody 

 
Svařování těmito metodami může probíhat při použití střídavého, 

stejnosměrného nebo pulsujícího proudu. Vedle těchto základních metod 

tavného svařování se v současné době prosazují metody svařování, které 

minimalizují objem nataveného materiálu, a tím i šířku svarového spoje. Jsou 

to zejména svařování elektronovým paprskem a svařování laserem. Při 

těchto způsobech svařování se zvyšuje přesnost spojování a zlepšují se 

vlastnosti svarového spoje. Tyto metody svařování a metody od nich 

odvozené, které umožňují bez problému svařovat například hliník a ocel, se 

prosazují zejména v dopravním strojírenství. 

Při tavném svařování hliníkových slitin je třeba rozlišovat, zda se jedná 

o slitiny vytvrzovatelné nebo nevytvrzovatelné. Obecně lze říci, že tavným 

svařováním jsou dobře svařitelné všechny nevytvrzovatelné slitiny a z 
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vytvrzovatelných slitin jsou to slitiny AlMgSi a AlZnMg. U těchto 

vytvrzovatelných slitin je obvykle rychlost ochlazování svarového spoje 

dostatečná k tomu, aby došlo k uchování legujících prvků v tuhém roztoku a 

k následné precipitaci vytvrzujících fází. Nevhodné pro tavné svařování jsou 

slitiny, u kterých dochází natavením k nevratným změnám struktury, ke 

vzniku trhlin za tepla, a tím i k výraznému poklesu mechanických 

vlastností svarového spoje. Mezi tyto slitiny patří měď obsahující slitiny 

duralového typu AlMgCu a vysokopevné slitiny AlZnMgCu.. Slévárenské 

slitiny hliníku jsou obecně dobře svařitelné. Při tavném svařování je důležitá 

volba přídavného materiálu. Není ovlivněna pouze snahou o maximalizaci 

pevnostních vlastností svarového spoje, ale zejména snahou o optimální 

průběh chladnutí svarového spoje, který nevede ke vzniku trhlin. Volba 

vhodného přídavného materiálu hraje roli zejména v případech, kdy jsou 

požadovány velké rychlosti svařování. Sklon k tvoření trhlin za tepla ve 

svarovém spoji závisí na chemickém složení slitiny. Zejména citlivé jsou na 

tvorbu trhlin za tepla slitiny vytvrzovatelné. Na obr. 2.1 je tato tendence 

graficky zpracována pro legující prvky Mg a Si. Největší sklon k tvoření trhlin 

za tepla je při obsahu Si kolem 0.75 % a 1.5 % Mg. Z tohoto důvodu se 

například používá pro nízkolegované slitiny Al-Mg a pro vytvrzovatelné slitiny 

AlMgSi přídavný materiál s 5 % Mg nebo s 5 % Si. V případě ternárních a 

kvaternárních průmyslových slitin může dojít díky rozšíření intervalu tuhnutí 

ke zvýšenému výskytu trhlin ve svarovém spoji již při malém obsahu 

některého z legujících prvků. (4) 

 

 
      obr 2.1 Vliv legujících prvků na trhliny ve svar.spojích(4) 
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Tab. 2.1 Hodnocení svařitelnosti slitin pro různé způsoby tavného svařování (4) 
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2.2 Vliv tepla na svařování 
 
 
Vlivem tepla vzniklého při svařování dochází v tepelně ovlivněné zóně 

ke změnám struktury, a tím i ke změnám vlastností. O vlastnostech 

svarového spoje rozhoduje nejen vlastní svar, ale i oblast kolem něj. Velikost 

těchto změn závisí na množství tepla přivedeného do svarového spoje. 

Množství tepla závisí na metodě svařování, tloušťce svařovaných dílů a na 

parametrech svařování. Rozměry svařovaných těles a jejich upnutí ovlivňují 

rychlost odvodu tepla z oblasti svarového spoje, a tím i změny struktury. 

Změny vlastností v této tepelně ovlivněné zóně jsou obzvlášť výrazné v 

případě, kdy jsou svařovány vytvrzovatelné slitiny a nebo materiál, který byl 

za studena tvářen. Změny meze pevnosti, meze Rp0.2 a tažnosti mohou být 

u těchto materiálů tak výrazné, že v tepelně ovlivněné zóně je dosaženo 

parametrů měkkého stavu. Oblast svarového spoje má nejen jiné 

mechanické vlastnosti, ale mění se i korozní odolnost. U čistého hliníku a 

nevytvrzovatelných slitin jsou změny v korozní odolnosti malé, v případě slitin 

typu AlZnMg však může být ovlivnění výrazné. Rozhodující pro konečné 

vlastnosti spoje jsou potom otázka rychlosti odvodu tepla po svařování a 

následné podmínky pro vytvrzení. U slitin typu Al-Mg s obsahem Mg větším 

než 4 % může dojít v oblasti svaru k vyloučení fáze ß po hranicích zrn, a tím 

ke zvýšení citlivosti ke koroznímu praskání. Obdobně může zhoršit korozní 

vlastnosti hrubozrnná struktura svarového spoje a nárůst velikosti zrna v 

tepelně ovlivněné zóně. 

 
 
2.3 Vady svarových spojů 

 
Ve většině případů je nutné počítat s tím, že svarový spoj má horší 

vlastnosti než základní materiál. Je to způsobeno nejen tím, že struktura 

svarového spoje a tepelně ovlivněné zóny je vždy odlišná od základního 

materiálu svařovaných dílů, ale i to, že se ve svarových spojích vyskytují 

defekty, které vznikají v průběhu 
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svařování. Stejně jako v případě základního materiálu je i dosažení 

svarového spoje bez defektů velmi obtížné. Mezi typické vady svarových 

spojů patří trhliny. Ať už se jedná o vnitřní trhliny nebo povrchové trhliny, 

jedná se o velmi nebezpečné vady. Ty se mohou například u tlakových 

nádob již při velmi malých zatíženích rychle rozšířit přes celou tloušťku a vést 

k havárii zařízení. Povrchové trhliny jsou navíc nebezpečné tím, že jsou 

místem korozního napadení. Trhliny ve svarech mohou vzniknout nezávisle 

na použité metodě tím, že je svařován nevhodný materiál nebo je použita 

nevhodná slitina přídavného materiálu. Na metodě svařování jsou 

nezávislé i nekovové částice ve formě oxidů zatažené do svarového spoje při 

volbě nevhodných parametrů svařování, při nedostatečné ochranné 

atmosféře nebo při nedostatečné úpravě povrchu svařovaných dílů. 

 

Nejčastější vadou svarů jsou póry, které vznikají při tuhnutí svaru. 

Většinou se jedná o plyny, které byly do svaru zataženy při svařování. 

Dalšími vadami jsou vady, které vznikají v důsledku porušení geometrie 

svarového spoje. Negativní dopad jednotlivých typů vad na vlastnosti je často 

závislý na typu materiálu, který je svařován. Některé vady nemusí zhoršit 

mechanické vlastnosti, ale mohou výrazně ovlivnit vlastnosti únavové. 

Nebezpečnost jednotlivých typů vad se proto musí posuzovat případ od 

případu zvlášť.(4) 

 
 

2.4 Používané slitiny v IFE CR a.s 
 

  Pro svařování dveřních systému ve firmě se používají tvárné slitiny 

hliníku EN AW 6060 a EN AW 6063. 

Slitina hliníku EN AW 6060 se také označuje EN AW-Al MgSi. 

Slitina hliníku EN AW 6063 se také označuje EN AW-Al Mg0,7Si. 

V tabulkách 2.2 a 2.3 je znázorněno chemické složení tvárných slitin hliníku. 

 

 

 

. 
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Tab. 2.2 Složení slitiny hliníku EN AW 6060 (1) 
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Tab. 2.3 Složení slitiny hliníku EN AW 6063 (1) 
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3 SOUČASNÝ STAV 
 

V současnosti firma IFE CR a.s má k dispozici 6 svařovacích boxů, 

v kterých je zařízení MIG a TIG. V každém z těchto boxů se denně svaří 

průměrně 25 kusů dveří, kde celková délka svarů je od 300mm do 1500mm, 

dle skladby projektu. 

 

3.1 Efektivní časový fond Fef 

Je čas pracoviště, využitelný pro výrobu. Můžeme jej vypočítat několika 

způsoby. 

 

                                           ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −σ=

100
z1g**h*dFef                                            (3.1)                        

 

kde: d - počet pracovních dnů v roce 

  h - počet pracovních hodin za jednu směnu 

  σ - směnnost 

  g – počet vzájemně zaměnitelných pracovišť 

  z - %nevyhnutelných časových ztrát 

  

3.2 Pracnost operace 
 

                                                     
v

BCiACi
i

d*60
t

60
tt +=                                                 (3.2) 

 

kde: ti      - pracnost operace 

tACi - čas  jednotkové práce s přirážkou času směnového na i-tém 

pracovišti 

tBCi - čas dávkové práce s přirážkou času směnového na i-tém 

pracovišti 

  dv  - velikost výrobní dávky 
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3.3 Svařování metodou MIG 

Přenosu materiálu se dosahuje proudovými a napěťovými pulsy 

nafázovanými na stejný poměr jako je pulsní frekvence. Výkon oblouku se 

mění v závislosti na poměru mezi pulsy základního proudu a impulsního 

proudu, dále v závislosti na šířce pulsu základního proudu a šířce pulsu 

impulsního proudu a dále v závislosti na frekvenci pulsu. 

3.3.1 Přenos materiálu 

 Výhody: 

•     Řízený proces přenosu materiálu bez rozstřiku. 

•     Malá oblast tepelného namáhání materiálu díky nízkému základními       

pulsu. 

 Nevýhody: 

•     Vyžaduje speciální stroje s možností nastavovat velké množství 

parametrů. 

•     Jako ochranné plyny pouze bez CO2 nebo s nízkým obsahem CO2. 

3.3.2  Síly působící při přenosu materiálu 

Množství tepla potřebného k roztavení elektrody (drátu) je závislé na 

výkonu oblouku a tepelného odporu formujícího se konci volného drátu. 

Několik sil má vliv na výsledné formování kapky a oddělení kapky od volného 

konce drátu. Hlavními silami s vlivem na oddělení kapky materiálu jsou 

elektromagnetické síly (pinch effect). 
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3.4  Svařovací parametry 

3.4.1  Perioda pulsu TP 

Perioda pulsu pro oddělení kapky by měla být mezi 1,5 až 3,0 m/s v 

závislosti na průměru drátu a pulsně proudového nastavení lp. 

Jestliže je perioda pulsu příliš dlouhá, k přenosu materiálu dochází pouze 

během pulsní fáze. 

Formování oblouku a poměr oddělování kapek může být ovlivněn dalšími 

stádii pulsu. 

3.4.2 Napětí pulsu UP a proud pulsu IP 

Protože svařování pulsním obloukem je založeno na okamžitém 

využití „pinch efektu", pulsní proud oddělující kapku musí být vždy 

dostatečně veliký, aby překročil kritickou hodnotu proudu, která je závislá na 

průměru drátu, materiálu drátu, složení ochranného plynu atd. Jestliže 

potřebné hodnoty není dosaženo, přenos materiálu je proveden plně nebo z 

části v režimu zkratového svařování s možným rizikem výskytu rozstřiku. 

3.4.3 Rychlost posuvu drátu VD a pulsní frekvence FP 

Hlavní podmínka pro řízení přenosu materiálu s jednou kapkou za puls 

je nastavit definovanou velikost kapky. Velikost roztavené kapky musí být 

shodná s množstvím posouvané drátěné elektrody během každého pulsu. 

Nutná rychlost posuvu drátu Vd je výslednicí frekvence pulsu fp a délky drátu 

roztaveného během jedné pulsní periody. Z tohoto vztahu je zřejmé, že 

rychlost posuvu drátu je lineárně spjatá s pulsní frekvencí. Vzestup 

odtavovací rychlosti přidáním rychlosti posuvu drátu vyžaduje rychlejší 

frekvenci pulsu. Objektivní průměr odtavované kapky by při průměru drátu 

1,2 mm měl být 1,2 mm. 
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3.4.4 Základní proud 

Délka ionizačního oblouku musí být udržována během fáze základního 

proudu. Tato perioda je závislá na nastavené frekvenci a pulsní periodě. 

Požadované hodnoty základního proudu jsou mezi 25 až 80 A v závislosti na 

průměru drátu, materiálu a tloušťky materiálu. Základní proud může být také 

použit ke změně oblouku a přenosu materiálu. Při konstantním poměru 

rychlosti posuvu drátu a frekvence pulsu může být délka oblouku upravena 

změnou základního proudu a asociovaného napětí. Snížení základního 

proudu způsobuje kratší oblouk. Tato vlastnost může být využita při 

kompenzaci obloukové odchylky při koutových svarech nebo při vysokých 

svařovacích rychlostech. 

Čas oddělení kapky může být ovlivněn změnou poměru základního 

proudu a impulsního proudu. Většinou nejvhodnější je oddělit kapku právě po 

impulsu proudu v periodě základního proudu. Toho může být dosaženo 

současným zvýšením základního proudu a snížením impulsního proudu. Je 

nutné mít na paměti, že příliš vysoký základní proud roztaví volný konec 

drátu příliš rychle. To pak vede k utvoření velmi velkých kapek a následné 

možnosti rozstřiku během přenosu do tavné lázně.(6) 

3.5 MIG svařovací stroj 

Je určený k svařování materiálů nelegovaných i legovaných a slitin 

hliníku středních a větších tloušťek. Je vhodný do průmyslového prostředí, 

kde jsou při trvalém nasazení vysoké požadavky na spolehlivost, produktivitu 

a snadnou obsluhu. ATA 350 se vyrábí v kompaktním provedení nebo jako 

souprava se snímatelným posuvem drátu.(7) 
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Tab. 3.1 Technická data svařovacího stroje MIG (7) 

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            

TECHNICKÁ DATA 
ATA 350 

EURO (WS) 

Vstupní napětí/kmitočet [V/Hz] 3x400/50 

Jištění síťového přívodu T [A] 25 pomalé 

Síťový proud/příkon 

při DZ 100% [A/kVA] 

12,5/9,2 

Rozsah svářecího proudu [A] 30-420 

Napětí naprázdno [V] 16,7-42,5 

Zatěžovatel 60% [A] 310 

Zatěžovatel 100% [A] 250 

Průměr drátu [mm] 1,0-1,2 

Počet regul. stupňů napětí 3x10 

Bodování, pulsování, čtyřtakt ano 

Zpětná vazba, přibližovací 

rychlost, 

dohoření, předfuk, dofuk plynu 

ano 

V+A metr ano 

Rychlost podávání [m/min] 1-22 

Krytí IP 21 

Třída izolace F 

Hmotnost cívek [kg] 5-18 

Hmotnost stroje [kg] 120 

Rozměry (Š x D x V) [mm] 
610 x 970 x 

800 

Vinutí Cu 

Normy EN 60 974-1 

Síťový proud/příkon při DZ 60% 

[A/kVA] 
17,3/11,9 

Síťový proud/příkon max. 

[A/kVA] 
20,8/14,4 

Průměr trubičkového drátu [mm] 1,0-1,4 

Průměr drátu hliník [mm] 1,0-1,2 

Ohřev plynu/napětí ano 

javascript:history.back()
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Obr. 3.5 Ukázka svařovacího stroje MIG (7) 

3.6 Svařování metodou TIG 

Tato metoda zajišťuje výjimečně čisté a vysoce kvalitní svary. Protože 

nevzniká žádná struska, je sníženo na minimum riziko vměstků ve svarovém 

kovu a hotové svary nevyžadují žádné čištění. Metodu TIG lze použít téměř 

pro všechny kovy a hodí se jak pro ruční, tak pro automatizované svařování. 

Nejvíce se užívá na svařování hliníku a nerezavějících ocelí, kde je 

absolutně nejdůležitější celistvost svaru. 

Pro ruční svařování je doporučován čistý argon, pro mechanizované způsoby 

svařování touto metodou je někdy doporučováno čisté hélium pro zvýšení 

svařovací rychlosti. Automatizované a mechanizované svařování TIG se 

často používá při svařování vysoce kvalitních materiálů.  

 

 

obr 3.6 Ukázka svařovacích strojů TIG(7)                           
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Tab. 3.6 Technické údaje svařovacího stroje TIG (7) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Technická 

data 
ALFIN 200 AC/DC ALFIN 280 AC/DC 

Vstupní 

napětí 
1 x 230 V 50-60 Hz 3 x 400 V 50-60 Hz 

Jištění 16 A 20 A 

Svačovací 

proud rozsah
7 - 200 A (TIG) 7 - 150 A (MMA) 5 - 280 A (TIG) 5 - 250 A (MMA) 

Zatěžovatel 

100% 
130 A (TIG) 120 A (MMA) 200 A (TIG) 180 A (MMA) 

Zatěžovatel 

60% (*40%) 
150 A (TIG) 130 A (MMA) *280 A (TIG) *250 A (MMA) 

Napětí 

naprázdno 
MMA 88 V TIG 10 V MMA 87 V TIG 10 V 

Třída izolace H H 

Krytí IP 23 IP 23 

Chlazení AF AF 

Rozměry 230 x 460 x 325 mm 290 x 670 x 460 mm 

Hmotnost 16 kg                    40,5 kg  
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4 CHARAKTERISTIKA VÝKONOVÉHO SVAŘOVÁNÍ 
 

Na první pohled se celá problematika točí kolem svařovací rychlosti, 

anebo – jinak řečeno – kolem zvýšení odtavného výkonu. Při podrobnějším 

pohledu však shledáváme, že v důsledku jde vždy o vyšší pracovní 

produktivitu. Ta je ovšem podmíněná všestranně perfektnímu a přesně 

probíhajícím pracovním procesem. 

 

 U vysokovýkonových svařovacích procesů se na svařovací systémy kladou 

mimořádně vysoké nároky:  

 

- maximální míra pracovní flexibility celého zařízení 

- stabilně a precizně vedený pracovní proces 

- spolehlivost 

- robustní konstrukce  

- dlouhá životnost 

  

To jsou rámcové podmínky, které musí být splněny na 100%. Jinak by nebylo 

vysokovýkonové svařování životaschopné, neboť cíl zůstává stále stejný: 

vyšší produktivita. Jen v tom případě platí, že rychleji znamená také lépe. 

 

 
 4.1 Výhody robotizace ve velkosériové výrobě 

Ve velkosériové výrobě jsou výhody nasazení robotů 

nejmarkantnější. Proveďme nejdříve srovnání produktivity svařování při 

ručním vedení hořáku, tedy pokud bude svařovat člověk – svářeč.  

Abychom mohli posoudit produktivitu svařování, je nutné provést porovnání 

rychlosti svařování. Toto porovnání můžeme provést např. tak, že 

srovnáme poměr času samotného hoření oblouku (při obloukovém 

svařování) vůči času přípravy a manipulace s výrobkem.  
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Pak následně srovnáme postupovou rychlost vedení svařovacího hořáku při 

samotném svařování. Pro ruční svařování ve strojírenství můžeme obecně 

říct, že poměr času svařování vůči času manipulace je průměrně na hodnotě:  

 

 

 Obr. 4.1 Průměrný poměr času svářeče(9) 

Robot má také vyšší postupovou rychlost - až o 40%!  

Samozřejmě, že tento poměr neplatí vždy a všude. Jde však o skutečně 

průměrnou hodnotu, se kterou se setkáváme denně. Pokud lze někde 

naměřit lepší poměr času svařování vůči manipulaci, je tomu tak jen zřídka. 

U robotizovaných pracovišť je nutné docílit právě opačného poměru. Pokud 

to technologie svařování a povaha svařovaných výrobků dovolí, vždy se 

snažíme tento poměr otočit. Tedy aby poměr času hoření oblouku vůči času 

potřebnému pro manipulaci a přesunům svařovacího hořáku byl  80% na 

20%. Ze sedmi případů z deseti se nám to úspěšně daří.  

 

Porovnejme však také postupovou rychlost svařování. Obecně dle našich 

zkušeností lze říci, že postupová rychlost samotného procesu svařování, 

tedy pohyb hořáku, je u mechanického vedení hořáku (např. právě 

průmyslovým robotem) o více než 30% rychlejší.  

  

 

Obr. 4.2 Průměrný poměr času robotizovaného pracoviště(9) 
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4.1.1 Mezi hlavní výhody tedy jednoznačně patří: 

- zajištění vysoké kvality svarových spojů s vyloučením lidského faktoru, 

-  dosažení vysoké přesnosti při sériové výrobě, 

- vysoká produktivita práce a ekonomická efektivita výroby, 

- humanizace výrobního prostředí a zvýšení bezpečnosti práce, 

- cca trojnásobné využití fondu pracovní doby, 

- snížené nároky na prostor, 

- úspora kvalifikovaných svářečů, 

- návratnost investice dle typu od několika měsíců po několik let. 

 

4.1.2 Hlavní problémy, které budeme muset řešit jsou následující: 

- vysoké pořizovací náklady, 

- přizpůsobení technologie svařování, eventuálně svařence, 

- nutnost využití ve třísměnném provozu, 

- potřeba svařovacích materiálů s určením pro robotizovaná pracoviště, 

- personální otázka : nekvalifikovaný operátor kontra potřeba vysoce    

kvalifikovaných seřizovačů. (8) 
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4.2 Co je důležité pro zavedení robotizovaného svařování ve firmě IFE  

CR a.s? 

Samozřejmě je nutné mít dostatečně „tučné konto“, sortiment svářečů 

a odvahu. Průmyslový robot je zařízení, které umožňuje s vysokou 

opakovanou přesností a rychlostí provádět vždy stejné pohyby dle 

nastaveného programu. Co naprogramujete to vykoná, tedy i chyby. 

Potřebujete tedy schopného programátora. 

Do zápěstí robot lze upnout různé nástroje, kterými robot provádí 

práci. V oblasti svařovacích robotů se jedná o relativně lehké hořáky na 

obloukové metody, těžší soupravy laserových a hybridních sestav a těžké 

svařovací kleště odporového svařování. Jednotlivé typy průmyslových robotů 

se liší svou nosností a dle dosahu robota. V našem případě je nosnost 15kg 

a rozsah 1890mm. 

 

4.3 Svařovací robot 
 

Průmyslový robot je zařízení, které umožňuje s vysokou opakovanou 

přesností a rychlostí provádět vždy stejné pohyby dle nastaveného 

programu.  

 

Do zápěstí robot lze upnout různé nástroje, kterými robot provádí práci. 

Jednotlivé typy průmyslových robotů se liší svou nosností v zápěstí a dle 

dosahů robota. Nosnosti mohou být od 3 kg až do 500 kg. Dosahy robota 

bez nástroje se pohybují od 0,6 do 2,5 metru.  

Podle požadavku nasazení moderních průmyslových robotů většina z nich 

má 6 stupňů volnosti. Tzn., že robot se pohybuje v šesti nezávislých 

pohybových osách.  

 

Pokud robot potřebuje vyšší stupeň volnosti, je možné robota vybavit další 
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jednou nebo až třemi externími osami. Ty se používají většinou např. u 

rozměrných svařenců apod.  

 

Robot pak může spolupracovat s dalšími zařízeními. Podávacími linkami, 

polohovadly, svářečkami, bezpečnostními nebo kontrolními elektronickými 

prvky apod.  

 

Avšak robot může svařovat vyšší postupovou rychlostí až o 40% 

rychleji. Robot neztrácí čas na přesunech mezi jednotlivými svary. Zde může 

být až o 90% rychlejší než ruční práce. Robot provede svar vždy stejně (má-li 

vždy stejné podmínky přípravy svaru). Z toho plyne také vyšší kvalita práce. 

Robot je určen výhradně pro metodu svařování MIG/MAG. Jeho hlavní 

výhodou je napojení svařovacího hořáku přímo na 6 osu robota a následně 

intergrovaná kabeláž svařovacího hořáku, které vede uvnitř ramene robota. 

(9) 

 

 
 

obr. 4.3 Svařovací robot (9) 
                                                                                                                                                             
Svařovací hořák je nad horním ramenem robota. Podavač drátu je umístěn 

na horním rameni robota. 
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4.3.1 Technické údaje 
 

Průmyslový robot Motoman EA1400N je určen pro aplikace 

obloukového svařování.  

 

Přívodní kabely svařovacího hořáku jsou vedeny uvnitř ramene robota. 

Svařovací hořák je pak namontován přímo na otočnou osu robota. Svařovací 

drát je veden přímo středem ramene robota v bovdenu. Výhodné umístění 

podavače svařovacího drátu spolu s krátkými přívodními kabely pro 

svařovací hořák umožňují podstatně zvýšit dostupnost robota v obtížných 

pozicích. Podávání drátu překonává podstatně menší odpor než u klasického 

řešení svařovacích hořáků, kabeláž je podstatně méně namáhána. Hořák se 

může nekonečně na 6 ose protáče kolem své osy.(9) 
 

Tab. 4.3 Technické údaje robota (9) 

Max. nosnost     15 kg  

Stupně volnosti   6 axes  

Dosah     1890 mm  

Opakovaná nepřesnost  ±0.08 mm  

Hmotnost    130 kg 

 
 
 
      

  

 
 

 

                                               

          

Obr. 4.4. Speciální konstrukce horního ramene (9) 

 

 

 



 

FSI VUT DIPLOMOVÁ PRÁCE  List   41 

 

4.3.2 Speciální konstrukce horního ramene 

     Speciální konstrukce horního ramene robota  EA umožňuje snadnou 

výměnu kabeláže svařovacího hořáku. Výměna zabere max. 5-10 minut.  

Kabel svařovacího hořáku prochází přímo středem zápěstí. Hořák je 

bajonetově nasazen na šestou osu robota. Může se nekonečně dlouho točit 

kolem své osy o 360°. 

Optimální tvar ramene robota EA umožňuje lepší dosah robota zejména v 

úzkých místech. Životnost kabeláže je několikanásobně vyšší než u robota 

klasické konstrukce.(9) 

 
 

4.3.3 Svařovací hořák EA robota  
 
 

 Kolizní spínač pro případ chybného 

programování uživatele robota. 

 Svařovací hořák, který je 

uchycen přesně pomocí 

kolíků. Při výměně není 

nutné provádět TCP.  

Místo pro uchycení kolizního spínače 

přímo do zápěstí robota. 

 

Obr. 4.5 Svařovací hořák robota (9) 
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4.3.4 Otáčení hořáku 

 

Kolize hořáku u klasického robota     Nekonečné otáčení hořáku robota EA 

                 
Obr 4.6 Otáčení hořáku kolem své           Obr. 4.7  EA robot není otáčením                                        
osy  je limitováno u klasického                 hořáku limitován. (9)                                                            
robota kabeláží hořáku. (9)                                                                                                                   

 
4.4 Návrh robotizace 
 
Při návrhu robotizace je nutno uvažovat několik hledisek: 

 

- svařovací robot, 

- svařenec, 

- celková ekonomie projektu. 

 

Hledisko svařovacího robotu je dáno technickými parametry soustavy 

robot-polohovadlo, vyřešením dopravních a manipulačních systémů 

pracoviště. Důležitým ukazatelem je životnost robotu a střední doba mezi 

poruchami. 

Z hlediska svařence je nutno řešit problematiku technologičnosti 

konstrukce, svařitelnosti a přesnosti. Při nasazení robotu se přizpůsobuje 

technologičnost konstrukce typového zařízení robot-polohovadlo. Je potřeba 

řešit přístupnost svarů, upnutí všech detailů před svařováním, volit svařence 

s velkým rozsahem svařování, používat materiály se zaručenou svařitelností, 

vyřešit problematiku požadované přesnosti polotovarů. 

 Z hlediska ekonomie nasazení je nutno uvážit, že ne každý svařenec je 

vhodný pro robotizaci. Vychází se z úspory pracnosti, která by měla být větší 
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než 30%. Orientačně se vypočítavá z délky svarů a průměru dosahovaného 

procenta hoření oblouku, který má být nejméně 70% operačního času.(8) 

 

4.4.1 Základní zásady pro návrh robotického pracoviště 

 

1. Maximální využití strojního času 
 

Každé pracoviště typu „stand-alone“, tedy takové které není součástí 

komplexní výrobní linky se specifickými požadavky musí být vybaveno 

minimálně dvěma pracovními stanicemi. Toto opatření zajistí maximální 

využití strojního času robota tím, že zatímco na jedné stanici operátor 

odebírá již zhotovené kusy a zakládá polotovary pro nové výrobky tak na 

druhé stanici svou práci koná robot. Rozhodně však neplatí pravidlo čím více 

stanic tím lépe, návrh celého pracoviště je nutno přizpůsobit předpokládaným 

časům cyklu, předpokládané logice práce svařovacích přípravků a dalším 

vlivům. 

 

2.  Pevné spojení mezi robotem a svařovacími stoly 
 

V rámci dosažení úspory času při transportu robotického systému, ať 

již primárním (od dodavatele k zákazníkovi) nebo následným v rámci závodu 

zákazníka je velmi výhodné pokud svařovací robot spolu se svařovacími 

stoly (polohovadly) tvoří jeden funkční celek spojený některým druhem 

základního rámu. Takto se systém stane málo citlivým vůči nepřesnostem 

způsobených transportem a uložené svařovací programy je možno okamžitě 

použít bez provádění větších korekcí. 

 

3. Polohování svařenců 
 

V mnoha aplikacích je na první pohled patrno, že svařování zadaných 

výrobků vyžaduje polohování svařence v průběhu svařovací operace a to 

zejména z důvodu přístupnosti svaru, zvětšení dosahu robota nebo důvodů 
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technologických, kdy svařování v určitých polohách umožňuje např. dosažení 

vyšší rychlosti svařování. 

 

4. Bezpečnost práce 
 

Každé robotické pracoviště musí být vybaveno systémem 

zabezpečení, který splňuje platné normy a shoda s ní musí být doložena 

„Prohlášením o shodě“ a označením pracoviště značkou CE.(8) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr . 4.8 Svařovací linka (8) 
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Svařovací linka znázorněna na obr. 4.8 je pracoviště vicestanicové, 

neboli pracoviště s robotem na pojezdu.  

Pro toto robotické pracoviště je důležitý schopný operátor na sestavení 

programu pro robota.  

Standardně je manipulátor průmyslového robota řešen jako mechanický 

řetězec se šesti stupni volnosti (rotační pohyby). 

Tyto jednotlivé osy jsou pomocí servopohonů s harmonickými 

převodovkami nezávisle na sobě natáčeny do poloh definovaných 

programem robota vypočtenými rychlostmi a tím je dosahována žádaná 

dráha a poloha nástroje. 

Polohy jednotlivých os jsou nepřetržitě monitorovány pomocí absolutních 

čidel polohy mechanicky připojených na osy jednotlivých motorů. 

 

Pro svařovací linku je také důležitá osoba, která během práce robota 

vyměňuje hotové svařence za polotovary. 

 

 

 
             Obr.4.9 Závislost ceny svarku na počtu kusů a technologii (15) 
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5 ANALÝZA A EKONOMICKÉ ASPEKTY ROBOTA A 

SVÁŘEČE 
5.1 Analýza a ekonomické aspekty svářeče 

 
s = 1500 mm 

v = 8 mm/s 

kde : s – délka svaru ( záleží na skladbě projektu ) 

  v – postupová rychlost s svařování svářečem 

 

5.1.1 Výpočet času sváření jednoho kusu 

 

s5,187
8

1500
v
st ===  

 

Poměr času svařování vůči manipulaci u svářeče je 20:80 

 

187,5 s………………..20% 

       X s………………100% 

 

5.1.2 Výpočet času sváření jednoho kusu vč. manipulace 

 

20
100

5,187
X

=  

s9355,187
20

100X =⋅=  

Čas svaření jednoho kusu vč. manipulace tedy je 935s  
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5.1.3 Výpočet počtu svařených kusů za směnu resp.za měsíc 

 

Využití pracovní doby pracovníka je 90% 

 

t1= 7,5hod = 27000s 

9,0=η  

X = 935s 

kde: t1- doba pracovní směny 

        η- využití pracovní doby 

        X- čas svaření jednoho kusu vč. manipulace 

 

s243009,027000tY 1 =⋅=η⋅=  

ks25
935

24300
X
YY1 ===  

 

Počet ks za směnu tedy je 25ks. 

Počet ks za měsíc ( 20 pracovních směn v měsíci ) tedy je 500ks 
 

Tab. 5.1 Tabulka vypočtených hodnot jednoho svářeče    

Parametr Ruční 
svařování* 

Poměr času svařování 
vůči manipulaci  20 : 80  

Postupová rychlost 
svařování  8 mm/s  

Čas svaření jednoho 
kusu vč. manipulace  935 s  

Počet ks za směnu  25 ks  
Počet ks za měsíc v 
jedné směně  500 ks  

                                                                                                                             

*Pozn.: výkon jednoho svářeče 
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5.1.4 Výpočet efektivního fondu: 

 

hod10702
100

9,01615,7240
100

z1ghdFef =⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −⋅⋅⋅=⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −⋅σ⋅⋅=

  

kde: d - počet pracovních dnů v roce 

  h - počet pracovních hodin za jednu směnu 

  σ - směnnost 

  g – počet vzájemně zaměnitelných pracovišť 

  z - % nevyhnutelných časových ztrát 

 

5.1.5 Výpočet pracnosti operace: 

 

[ ] [ ksmin/N2,16ks/Nhod27,0
2560

15
60

6,15
d60

t
60
tt

v

BCiACi
i == ]

⋅
+=

⋅
+=  

 

kde: ti      - pracnost operace  

tACi - čas  jednotkové práce s přirážkou času směnového na i-tém 

pracovišti 

tBCi - čas dávkové práce s přirážkou času směnového na i-tém 

pracovišti 

  dv  - velikost výrobní dávky  

 

5.2 Analýza a ekonomické aspekty robota 

 
s = 1500 mm 

v = 14 mm/s 

kde : s – délka svaru ( záleží na skladbě projektu ) 

  v – postupová rychlost s svařování svářečem 
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5.2.1 Výpočet času sváření jednoho kusu robotem: 

 

s1,107
14

1500
v
st ===  

 

Poměr času svařování vůči manipulaci u robota je 80:20 

 

107,1 s………………..80% 

       X s………………100% 

 

5.2.2 Výpočet času sváření jednoho kusu vč. manipulace u robota 

 

80
100

1,107
X

=  

s1341,107
80

100X =⋅=  

Čas svaření jednoho kusu vč. manipulace tedy je 134s. 
 

5.2.3 Výpočet počtu svařených kusů za směnu resp.za měsíc u robota 

 

Využití pracovní doby pracovníka je 90% 

 

t1= 7,5hod = 27000s 

9,0=η  

X = 134s 

kde: t1- doba pracovní směny 

        η- využití pracovní doby 

        X- čas svaření jednoho kusu vč. manipulace 

 

s243009,027000tY 1 =⋅=η⋅=  

ks181
134

24300
X
YY1 ===  

Počet ks za směnu tedy je 181ks. 
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Počet ks za měsíc ( 20 pracovních směn v měsíci ) tedy je 3626ks. 

Tab. 5.2 Tabulka vypočtených hodnot robota 

Parametr Svařování 
robotem  

Poměr času svařování 
vůči manipulaci  80 : 20  

Postupová rychlost 
svařování  14 mm/s  

Čas svaření jednoho 
kusu vč. manipulace  134 s  

Počet ks za směnu  181 ks  
Počet ks za měsíc v 
jedné směně  3626  ks  

 

5.2.4 Výpočet efektivního fondu robota: 

 

hod8,1783
100

9,01115,7240
100

z1ghdFef =⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −⋅⋅⋅=⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −⋅σ⋅⋅=

  

kde: d - počet pracovních dnů v roce 

  h - počet pracovních hodin za jednu směnu 

  σ - směnnost 

  g – počet vzájemně zaměnitelných pracovišť 

  z - %nevyhnutelných časových ztrát 

 

 5.2.5 Výpočet pracnosti operace u robota: 

[ ] [ ksmin/N34,2ks/Nhod038,0
18160

10
60
23,2

d60
t

60
tt

v

BCiACi
i ==

⋅
+=

⋅
+= ]  

 
kde: ti      - pracnost operace  

tACi - čas  jednotkové práce s přirážkou času směnového na i-tém 

pracovišti 

tBCi - čas dávkové práce s přirážkou času směnového na i-tém 

pracovišti 

  dv  - velikost výrobní dávky  
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6 POROVNÁNÍ ZÍSKANÝCH VÝSTUPŮ SE 
STÁVAJÍCÍM ŘEŠENÍM 
 

Tab. 6.1 Porovnání výstupů se stávajícím řešením 
 

Parametr 
Ruční 

svařování
* 

Svařov
ání 

robote
m  

Poměr času 
svařování vůči 
manipulaci  

20 : 80  80 : 20  

Postupová 
rychlost 
svařování  

8 mm/s  14 mm/s  

Čas svaření 
jednoho kusu 
vč. manipulace  

935 s  134 s  

Počet ks za 
směnu  25 ks  181 ks  

Počet ks za 
měsíc v jedné 
směně  

500 ks  3626 ks  

 
 
Z tabulky je zřejmé, že pomocí svařování robotem se rapidně zvýší počet 

vyrobených kusů za měsíc. 
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V prvním grafu jsme porovnali čas svaření jednoho kusu včetně 

manipulace. V současné době trvá svářeči v jednom boxu svaření jednoho 

kusu 935s, neboli 15,6min. 
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Graf 6.1 Čas svaření jednoho kusu vč. manipulace 
 
 

V druhém grafu je porovnán počet svařených kusů za jednu směnu. 

Svařovací robot svaří za jednu směnu průměrně o 156 dveří za směnu více. 

Samozřejmě záleží na skladbě projektu dveří. 
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Graf 6.2 Počet svařených kusů za jednu směnu 
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Třetí graf znázorňuje počet svařených kusů za jeden měsíc. Robot 

zvládne svařit průměrně 3626 kusů, zatímco dělník 500 kusů. 
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Graf 6.3 Počet svařených kusů za měsíc 
 
 

Čtvrtý graf znázorňuje pracnost operace. Pomocí výpočtu jsme zjistili, 

že v současné době pracnost dosahuje 16,2 Nmin/ks. Při použití svařovacího 

robota pracnost klesá téměř sedmkrát na hodnotu 2,34 Nmin/ks. 
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Graf 6.4 Pracnost operace 
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Závěr 
Podle zadání diplomové práce jsme chtěli dosáhnout zvýšení 

produktivity práce, navýšení výrobní kapacity a snížení pracnosti operace. 

Všeho se nám podařilo dosáhnout.  

V současné době trvá svářeči v jednom boxu svaření jednoho kusu 

935s, neboli 15,6min, po zavedení svařovací linky svaří robot jeden kus 

dveří za 134s. Díky optimalizaci času sváření se zvedne počet svařených 

kusů za směnu resp. za měsíc. Svařovací robot svaří za jednu směnu 

průměrně o 156 dveří za směnu více. Samozřejmě záleží na skladbě 

projektu dveří a délce svaru. Dále jsme pomocí výpočtu zjistili, že 

v současné době pracnost dosahuje 16,2 Nmin/ks. Při použití svařovacího 

robota pracnost klesá téměř sedmkrát na hodnotu 2,34 Nmin/ks. 
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 SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOLŮ 
 
Zkratka/Symbol Jednotka Popis 
s mm délka svaru 
v m/s postupová rychlost s svařování 

svářečem 
t s času sváření jednoho kusu 
X s času sváření jednoho kusu vč. manipulace
t1 hod doba pracovní směny 
η - využití pracovní doby 
Y1 ks počet ks za směnu  
Fef hod efektivní fond 
d - počet pracovních dnů v roce 
h hod počet pracovních hodin za jednu směnu 
σ - směnnost 
g - počet vzájemně zaměnitelných 

pracovišť 
z - % nevyhnutelných časových ztrát 
ti Nhod/ks pracnost operace 
tACi min čas  jednotkové práce s přirážkou času 

směnového na i-tém pracovišti 
tBCi min čas dávkové práce s přirážkou času 

směnového na i-tém pracovišti 
dv ks velikost výrobní dávky 
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