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ABSTRAKT 
Diplomová práce řeší možnosti zvýšení efektivity při svařování pecních 

konstrukcí. Malosériová výroba neposkytuje příliš mnoho možností k využití 

mechanizace anebo automatizace. Naopak při sériové výrobě se dá efektivita zvýšit 

použitím robotizovaného pracoviště. Při dostatečně vyráběném množství dochází po 

krátké době k ušetření nákladů a to hlavně nákladů mzdových. Z toho plyne krátká 

doba návratnosti investice. Ve firmě LAC, s.r.o se vyrábí tři typy výrobků. U 

laboratorních pecí je možné zvýšit efektivitu používáním přípravků. U ostatních 

standardních a atypických pecí je velmi obtížné navrhnout přípravky nebo 

polohovadla pro jejich rozmanité velikosti. Velkou komplikací je i umístění firmy ve 

druhém patře budovy. Nejvhodnějším výrobkem s ohledem na zvýšení efektivity při 

svařování je sériová výroba topidel. Pro tento typ lze zkrátit svařovací časy využitím 

robotizovaného pracoviště.  

 
 
KLÍČOVÁ SLOVA 

Svařování, tavné svařování, elektrický oblouk, svařování elektrickým 

obloukem, WIG, TIG, MIG, MAG, laboratorní pec, Valk Welding, robotizované 

pracoviště  
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ABSTRACT 
This diploma thesis is resolving all the possibilities of enhancing the efficiency 

of furnace structures welding. Small batch production does not offer many 

possibilities for implementing mechanization or automation. On the other hand, when 

using a big batch production, efficiency can be enhanced by means of a robotic 

workstation. When the production batch is big enough, we will see a costs save after 

a short time, mainly in labor costs. This means the return of investments will be in 

short time period. In the LAC, s.r.o company there are three types of products made. 

At laboratory furnaces the efficiency can be enhance by using fixtures. At other 

standard and atypical furnaces is very difficult to design fixtures or positioners 

because of their different sizes. Big complication can be also a company location on 

second floor. The most suitable product regarding to welding efficiency enhancement 

is big batch production of heaters. For this type the welding time can be shortened by 

means of a robotic workstation. 

 

 

KEY WORDS 

Welding, fusion welding, electric arc, arc welding, WIG, TIG, MIG, MAG, 

laboratory furnace, Valk Welding, robotic workstation 
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1. ÚVOD 
 

Historie svařování se datuje až do doby starověku. První svařované předměty 

pocházejí z doby bronzové. V době železné začali Egypťané svařovat železo. Jedná 

se o dobu kolem roku 1000 př. n. l. Ve středověku, s rozvojem kovářství, se začalo 

rozvíjet svařování kovářské. Principem bylo nažhavit spojované díly a skovat je do-

hromady. Svařování v dnešní podobě bylo objeveno koncem 18. století.  

Svařování lze charakterizovat jako nerozebíratelné spojení dvou nebo více dí-

lů. Při svařování je nutno působit buď tlakem nebo teplem nebo oběma faktory na-

jednou. Je známo, že čím vyšší tlak působí, tím je potřeba vnést méně tepla a obrá-

ceně. Při působení tlaku označujeme toto svařování jako tlakové, při působení tepla 

jako tavné. Svařovat lze kovové i nekovové materiály stejných ale i různých vlastnos-

tí. Proto bylo vynalezeno tolik svařovacích metod. Při svařování dochází ke změně 

jak fyzikálních tak i mechanických vlastností základního materiálu v okolí spoje.  

Svařování lze najít ve strojírenské výrobě, u silničních a železničních vozidel, 

při stavbách lodí, jeřábů, mostních konstrukcí, u tlakových nádob aj. 
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2. O SPOLEČNOSTI 
2.1. Základní údaje 

Společnost LAC, s.r.o. byla založena v roce 1990. Jejími zakladateli jsou pan 

Jiří Crhák a pan Ing. Radim Lédl. Hlavní činností je výroba a prodej pecí, sušáren, 

žáruvzdornin a žárobetonových tvarovek. Firma má sídlo v Rajhradě (viz. obr. 2.1), 

kde se nachází ekonomické a obchodní oddělení společnosti. Dále má firma dvě po-

bočky, které se zabývají vlastní výrobou. První sídlí v Hrušovanech u Brna, druhá 

v Hrušovanech nad Jevišovkou. V Hrušovanech u Brna se realizuje kompletní výroba 

výrobků od vlastního návrhu až po expedici (viz. obr. 2.2). V Hrušovanech nad Jevi-

šovkou se vyrábí žárobetonové tvarovky (viz. obr. 2.3), které jsou určeny jak pro ex-

port, tak pro výrobu izolačních prvků pro vlastní výrobky v Hrušovanech u Brna. Loga 

firmy jsou vyobrazena na obr. 2.4. 

 

 

 
 
 
 

Obr. 2.1 Sídlo společnosti v Rajhradě 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

Obr. 2.2 Provozovna Hrušovany u Brna 
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Obr. 2.3 Provozovna Hrušovany nad Jevišovkou 

 

 

 

 

 

 

Obr. 2.4 Loga firmy 

 

2.2. Historie a současnost 

Společnost LAC, s.r.o, se sídlem v Rajhradu u Brna se již 20 let úspěšně za-

bývá výrobou pecí a sušáren pro řadu technologických použití, např.: 

ü strojírenství, 

ü slévárny, 

ü elektrotechnický průmysl, 

ü plastikářský a gumárenský průmysl, 

ü zakázkové kalírny, 

ü výzkum, 

ü laboratoře, 

ü stomatologie, 

ü šperkařství, 
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ü keramický průmysl, 

ü školství, 

ü sklářský průmysl, 

ü umělecká keramika, 

ü výroba porcelánu. 

 

Výrobní program společnosti LAC, s.r.o. pro domácí i zahraniční trhy není tvo-

řen jen ucelenou řadou sériově vyráběných pecí a sušáren, ale vychází vstříc i 

v oblasti atypických konstrukcí pecí dle specifických požadavků zákazníka. V dnešní 

době má společnost 182 zaměstnanců, 12 mil. Kč základního jmění, 25 000 m2 vý-

robního, skladovacího a administrativního zázemí a vyrobila přes 9 000 pecí. Ob-

chodní oddělení zákazníkovi dle požadavků kvalifikovaně poradí při výběru nejvhod-

nější pece pro kteroukoli aplikaci. Samozřejmostí je i vlastní tým servisních techniků, 

kteří zajišťují údržbu vyrobených výrobků. Vedle hlavních produktů nabízí firma i do-

dávku topných elementů, žáruvzdorných a izolačních materiálů, regulačních prvků, 

žárobetonových tvarovek a realizaci rekonstrukcí pecí, topných systémů a elektric-

kých rozvaděčů. 

  Firma obdržela 27. 11. 2007 certifikát ČSN EN ISO 9001:2001 a v roce 2008 

byla založena pobočka v Číně (viz. obr. 2.5).       

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Obr. 2.5 Pobočka v Číně 
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2.3. Vize firmy 

Značka LAC vznikla z prvních písmen zakladatelů společnosti. Její výklad lze 

v dnešní době chápat jako spojení slov LINIE – AKTIVITA – CÍL. 

Význam slova LINIE firma spatřuje ve spojení pojmů vývoj, inovace a špičková 

technologie. 

AKTIVITOU firma rozumí marketing, budování prodejní a servisní sítě. 

CÍLEM je zúročení dlouholetých zkušeností v oblasti tepelného a chemicko-

tepelného zpracování materiálů. Cílem firmy je také prvotřídní kvalita produktů (proto 

také získání certifikace ISO). Dalším cílem je spokojený zákazník. Zákazník, který si 

pořídí výrobek poprvé, ale také zákazník, který má pozitivní zkušenosti s výrobky, 

který se na firmu obrací pravidelně, protože ví, že jejím výrobkům může důvěřovat. 

Důvěra zákazníka je prvotním cílem firmy. 

 

2.4. Ukázky z výroby 

Jak již bylo výše uvedeno, firma LAC, s.r.o. vyrábí jak standardní tak atypické 

výrobky. Na obr. 2.6 jsou ukázky standardní výroby, na obr. 2.7 ukázky atypických 

zakázek vyrobených přesně dle přání zákazníka a na obr. 2.8 jsou ukázky topných 

těles.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 2.6 Ukázky standardních pecí a sušáren 
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Obr. 2.7 Ukázky atypických pecí a sušáren 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 2.8 Ukázky topných těles 
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3. TECHNOLOGIE SVAŘOVÁNÍ 
3.1. Výhody svařování [3] 
ü zjednodušení konstrukcí 

ü možnost náhrady výkovků a odlitků 

ü uplatnění tvůrčích schopností konstruktérů (možnost řešení konstrukcí jako 

deskové, příhradové, skříňové, komůrkové nebo skořepinové) 

ü snížení hmotnosti konstrukcí vhodnou volbou a účelným využitím materiálu, 

volbou vhodných svarových spojů, způsobu svařování a zejména dovoleným 

namáháním svarového spoje 

ü zvýšení produktivity uplatněním mechanizace a automatizace svařovacích po-

chodů 

ü snížení výrobních nákladů 

ü pohotovost a možnost rychlé realizace konstrukčních návrhů i osvojení výroby 

ü vysoká rychlost spojování 

 

3.2. Nevýhody svařování [3] 
ü svarový spoj se tvoří za tepla v úzce omezeném pásmu svařovaných částí, 

vzniká lokální ohřev 

ü u řady způsobů svařování probíhá proces svařování postupně ve směru sva-

rové housenky, čímž je průběh teplot velmi nestejnoměrný 

ü dochází ke změnám struktury i mechanických vlastností svarového spoje 

ü při rychlém chladnutí svarů ocelí vyšších pevností hrozí nebezpečí vzniku ne-

rovnovážných struktur v tepelně ovlivněném pásmu základního materiálu 

ü vznik vnitřních napětí a deformací 

ü jakost svarů a jejich únosnost a funkční způsobilost je nepříznivě ovlivňována 

případnými skrytými vnitřními vadami ve svarech 

 

3.3. Základní pojmy [1] 
„Svařování je proces zhotovování nerozebíratelných spojů dosažením mezia-

tomových vazeb mezi spojovanými díly při jejich ohřevu nebo plastické deformaci, 

případně při společném působení ohřevu a plastické deformace.“ [1] 
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Na obr. 3.1 jsou znázorněny základní části svarového spoje u tavného svařo-

vání dle ČSN 05 0000. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 3.1 Základní pojmy u tavného svařování dle ČSN 05 0000 – tupý svar 

1 – kořenová mezera, 2 – svarová plocha, 3 – úhel rozevření, 4 – úhel skose-

ní, 5 – hloubka závaru, 6 – svarový kov, 7 – základní materiál, 8 – šířka tepelně 

ovlivněné oblasti, 9 – svarová housenka (část svaru vytvořená na jeden chod elek-

trody), 10 – převýšení svaru, 11 – kořen svaru, 12 – svarový spoj (svar + tepelně 

ovlivněná oblast), 13 – závar 

 

ü Svar je část svarového spoje, která je vytvořena za působení tlaku nebo za 

působení plastické deformace 

ü Tepelně ovlivněná oblast (TOO) je část základního materiálu, které se změnila 

struktura, ale nebyla roztavená. 

ü Základní materiál je materiál, který se svařuje. 

ü Přídavný materiál nám usnadňuje vytvoření svarového spoje a po ztuhnutí vy-

tváří svarový spoj. Přídavný materiál je nataven a mísí se se základním mate-

riálem 
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3.4. Základní druhy svarů [1] 
Je známo pět základních typů svarových spojů. Rozdělení je dle vzájemné po-

lohy svařovaných dílů.  

ü Tupý svar  

Tupý svar může mít tvar I, U, V, W nebo poloviční V, U, W a může být 

jednostranný nebo oboustranný. Oboustranný svar se používá hlavně u dílů 

větších tloušťek, aby se snížilo riziko vzniku deformací. Povrch svaru má tvar 

plochý, vydutý nebo převýšený. Pro zajištění dobrého provaření kořene svaru 

je nutno dodržet mezi díly předepsanou svarovou mezeru.  

ü Koutový svar 

Jedná se o svar rohový, přeplátovaný nebo T spoj. Povrch koutového 

svaru může být stejně jako u tupého svaru plochý, vydutý nebo převýšený. 

Rovněž může být jednostranný nebo oboustranný. Koutový svar může být 

průběžný (probíhá po celé délce svařovaných dílů) nebo se může jednat o tzv. 

bodový svar (větší množství krátkých svarů – bodů) 

ü Bodový svar 

Jak bylo již uvedeno u koutového svaru, jedná se o větší množství krát-

kých svarů (bodů) mezi kterými se udržují dané mezery. Používá se hlavně u 

odporového svařování. 

ü Lemový svar 

Lemový svar se používá u tenkých plechů a vzniká roztavením olemo-

vaných okrajů. Většinou se nepoužívá přídavný materiál. 

ü Děrový svar  

Svar vyplní otvor připravený v jednom ze svařovaných dílů. 

 

3.5. Rozdělení metod svařování [2] 
Svařování lze rozdělit do dvou základních skupin. První skupinou je tavné sva-

řování, druhou tlakové svařování. Principem tavného svařování je spoj vytvořen při-

vedením tepelné energie do oblasti svaru a následnou krystalizací roztaveného sva-

rového kovu. Při tlakovém svařování působí na svar mechanická energie. 

Rozdělení metod svařování je uvedeno v normě ČSN EN 34063. Toto rozdě-

lení je ekvivalentní k rozdělení dle ČSN ISO 857. U každé metody svařování je uve-
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deno i číselné označení metody svařování, tak jak je toto označení uvedeno např. u 

WPS (technologické postupy), označování zkoušek svářečů apod.  

 

3.5.1. Metody tavného svařování 

1. Svařování elektrickým obloukem (1) 

a) Obloukové svařování tavící se elektrodou (101) 

b) Ruční obloukové svařování obalenou elektrodou (111) 

c) Gravitační obloukové svařování obalenou elektrodou (112) 

d) Obloukové svařování plněnou elektrodou bez ochranného plynu (114) 

e) Vibrační svařování a navařování  

f) Pod tavidlem (12) 

g) Obloukové svařování v ochranné atmosféře (13) 

h) Obloukové svařování tavící se elektrodou v inertním plynu - MIG (131) 

i) Obloukové svařování tavící se elektrodou v aktivním plynu – MAG (135 

j) Obloukové svařování plněnou elektrodou v aktivním plynu (136) 

k) Obloukové svařování plněnou elektrodou v inertním plynu (137) 

l) Obloukové svařování netavící se elektrodou v ochranné atmosféře inertní-

ho plynu – WIG (141) 

2. Elektrostruskové svařování (72) 

3. Svařování plazmové (15) 

4. Svařování plazmové MIG svařování (151) 

5. Svařování magneticky ovládaným obloukem (185) 

6. Elektronové svařování (76) 

7. Plamenové svařování (3) 

a) kyslíko-acetylénové svařování 

b) kyslíko-vodíkové svařování 

8. Svařování slévárenské  

9. Svařování světelným zářením (75) 

10. Laserové svařování (751) 

11. Aluminotermické svařování (71) 

12. Elektroplynové svařování (73) 

13. Indukční svařování (74) 
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3.5.2. Metody tlakového svařování (4) 

1. Tlakové svařování za studena (48) 

2. Odporové svařování (2) 

 a) stykové - stlačovací stykové svařování (25) 

- odtavovací stykové svařování (24) 

 b) přeplátováním  - bodové odporové svařování (21) 

    - švové odporové svařování (22) 

    - rozválcovací švové svařování (222) 

    - výstupkové (23) 

    - vysokofrekvenční odporové svařování (291) 

3. Svařování indukční (74) 

4. Svařování v ohni - kovářské svařování (43) 

   - tlakové svařování s plamenovým ohřevem (47) 

5. Třecí svařování (42) 

6. Ultrazvukové svařování (41) 

7. Výbuchové svařování (44) 

  

3.6. Svařování elektrickým obloukem – základní pojmy [2] 
3.6.1. Elektrický oblouk  

Elektrický oblouk je nízkonapěťový elektrický vysokotlaký výboj hořící 

v prostředí ionizovaného plynu. Fyzikální a metalurgické děje probíhají v oblouku za 

vysokých teplot a velkými rychlostmi. 

Charakteristickými znaky oblouku jsou: 

ü malý anodový úbytek napětí 

ü malý potenciální rozdíl na elektrodách 

ü proud řádově ampéry až tisíce ampér 

ü velká proudová hustota katodové skvrny 

ü intenzivní vyzařování UV záření 

 

Zapálení oblouku  

Zapálení oblouku probíhá při napětí naprázdno zdroje. Toto napětí bývá vyšší 

než při ustáleném hoření oblouku. Jeho hodnota se pohybuje v rozmezí 60 V – 70 V 

a závisí na materiálu elektrod a ionizačních schopnostech plynu.  
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Oblouk lze zapálit jedním z těchto způsobů: 

ü Krátkým dotykem elektrody a základního materiálu při daném svařovacím 

proudu. Podmínky pro vedení elektrického proudu jsou zajištěny ohřevem 

kontaktního místa na vysokou teplotu. Pokud se elektroda oddaluje, dochází 

k rozvoji oblouku a zvyšuje se odtavování a odpaření části kovu, které je do-

statečné pro vznik stabilního oblouku. Tento způsob zapalování oblouku se 

využívá u metod MAG a MIG. 

ü Vysokonapěťovým vysokofrekvenčním ionizátorem se zapálí na vzdálenost 

několika milimetrů elektrická jiskra, která ionizuje plynné prostředí výbojem. 

Tím jsou vytvořeny podmínky pro vedení elektrického oblouku. Ionizace je 

možná jen díky termoemisi elektronů z katodové skvrny na elektrodě. Tento 

způsob je využíván u metody TIG. 

ü Při dotykovém zapalování (tzv. startovacím proudem) se ohřívá pouze hrot 

wolframové elektrody. To je důsledkem nízké intenzity startovacího proudu. 

Jeho hodnota dosahuje maximálně 10 A. Výhoda tohoto zapalování je v přes-

ném umístění začátku svaru a je používáno o metody TIG. 

 

Části oblouku 

Základní části oblouku a jejich popis je uveden na obr. 3.2. 

Katodová skvrna je ostře ohraničená oblast, která termickou emisí emituje pr-

votní elektrony důležité pro zapálení oblouku a ionizaci plynného prostředí. Elektrony 

získávají v oblasti katodového úbytku napětí tak velkou kinetickou energii, že jsou 

schopny při srážkách ionizovat neutrální atomy na kladné ionty a sekundární elektro-

ny. Katodová skvrna může být stabilní nebo se pohybuje po povrchu katody. Teplota 

katody se pohybuje kolem 2400°C – 3000°C. Proudová hustota na katodové skvrně 

nabývá hodnot až 1500 A.mm2.  
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Obr. 3.2 Části oblouku 

 

Sloupec oblouku je zářivě svítící oblast plynu ve formě plazmy mezi elektro-

dami a dosahuje vysokých teplot. Maximální teploty oblouku jsou ve středu a k okraji 

klesají. Nejvyšší hodnota je těsně pod katodovou skvrnou až 16000°C. Teplota ob-

louku při svařování metodou TIG je 6500°C – 9000°C a u metody MIG/MAG 8000°C 

– 15000°C.  

Anodová skvrna neutralizuje a odvádí záporné částice dopadající na anodu. 

Kinetická energie částic se mění na tepelnou energii a z části na elektromagnetické 

záření. Teplota anodové skvrny se pohybuje v rozmezí 2700°C – 3600°C. Většinou 

dosahuje teploty varu svařovaných materiálů.  

 

Voltampérová charakteristika oblouku 

Tato charakteristika vyjadřuje závislost proudu na napětí oblouku při konstant-

ní délce oblouku (viz. obr. 3.3). Na tvar a polohu charakteristiky oblouku má velký vliv 

chemické složení elektrody, geometrie hrotu elektrody, složení plazmy oblouku i 

průměr elektrody. Z těchto důvodů se občas používá tzv. standardní statická charak-

teristika oblouku. 

U = 20 + 0,04 × I   /V/    (1) 
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Obr. 3.3 Statické charakteristiky 

a – vliv ploché charakteristiky na kolísání proudu, b – statické charakteristiky 

částí oblouku 

 

Jednotlivé technologie se projevují různými statickými charakteristikami, které 

jsou závislé na parametrech prostředí, ve kterém oblouk hoří.  

 

3.6.2. Zdroje proudu pro svařování elektrickým obloukem 

Zdroje dodávají elektrickou energii potřebnou pro zapálení a hoření elektrické-

ho oblouku. Obloukové svařovací zdroje musí vyhovovat požadavků technologie sva-

řování a bezpečnostním předpisům.  
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Rozdělení svařovacích zdrojů  

Dle způsobu přeměny energie na 

ü zdroje rotační (svařovací dynama) 

ü zdroje statické, netočivé (svařovací transformátory, usměrňovače, 

měniče) 

Dle druhu dodávaného proudu na 

ü zdroje stejnosměrného proudu (svařovací dynama) 

ü zdroje usměrněného proudu (svařovací usměrňovače, měniče) 

ü zdroje střídavého proudu (svařovací transformátory) 

Svařovací zdroje statické se dělí 

ü zdroje se síťovým transformátorem 

• zdroje střídavého proudu (svařovací transformátory) 

• zdroje stejnosměrného proudu (svařovací měniče) 

ü zdroje bez síťového transformátoru 

• svařovací měniče – invertory 

 

Jednotlivé typy svařovacích zdrojů 

Rotační svařovací zdroje 

Tyto zdroje generují stejnosměrný proud. Jsou tvořeny dynamem, které je po-

háněno elektromotorem, spalovacím motorem zážehovým nebo vznětovým motorem. 

Svařovací dynamo má statickou charakteristiku strmou. Má měkký oblouk, který je 

vhodný pro ruční svařování obalenou elektrodou a pro metodu WIG. Regulace sva-

řovacího proudu je plynulá a zajišťuje se změnou buzení magnetického pole statoru. 

Tyto zdroje se v dnešní době již téměř nepoužívají. Nevýhodou je velká hmotnost, 

hlučnost a vysoká spotřeba elektrické energie. Zároveň nesplňuje současná kritéria 

ekonomické efektivnosti svarového spoje.  

Svařovací transformátory 

Transformátor se skládá ze železného jádra tvořeného tenkými ocelovými ple-

chy a primární a sekundární cívky. Primární vinutí je připojeno na síť, sekundární do 

svařovacího obvodu. Střídavý proud ze sítě protéká primárním cívkou a indukuje 

střídavé elektromagnetické pole, které prochází železným jádrem transformátoru. 

V důsledku toho vzniká ve vinutí sekundární cívky střídavé napětí, které po zapálení 

oblouku vyvolá v uzavřeném svařovacím obvodu vznik sekundárního (svařovacího) 
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proudu. Statická zatěžovací charakteristika je mírně klesající. Tyto transformátory 

jsou vhodné pro ruční svařování obalenou elektrodou a pro metodu WIG.  

Svařovací usměrňovače 

Usměrňovače jsou zdrojem stejnosměrného proudu. Skládají se ze síťového 

transformátoru a usměrňovacích prvků zapojených do sekundárního obvodu. 

Usměrňovače vykazují menší ztráty při chodu naprázdno (nižší spotřebu elektrické 

energie), nehlučný chod, vyšší účinnost, relativně menší hmotnost a dobré svařovací 

vlastnosti. Jejich výhodou jsou i velmi dobré dynamické vlastnosti při rychlých změ-

nách napětí a proudu.  

Svařovací invertorové zdroje 

Tyto zdroje jsou primárně řízené zdroje s výkonovými tranzistory, které pracují 

na principu středofrekvenčních měničů. V současné době se jedná o nejprogresiv-

nější koncepci moderních svařovacích zdrojů. Základním rysem je umístění trans-

formátoru až za spínacím tranzistorem. Důvodem tohoto uspořádání je závislost 

hmotnosti a objemu transformátoru na jeho pracovní frekvenci. To v praxi znamená 

čím vyšší frekvence, tím menší objem a také hmotnost. Proto tyto zdroje mají malou 

hmotnost i malé rozměry, aniž by došlo k poklesu jejich výkonnosti. Další výhodou je 

vysoká účinnost. Aby bylo možno využít vysokou taktovací frekvenci, je nutno 

usměrnit střídavé síťové napětí. Nejdůležitější částí zdroje je řídící elektronická jed-

notka, která reguluje vzájemnou součinnost funkčních bloků zdroje s jednotkami po-

dávání drátu a dodávky ochranného plynu. Dále kontroluje správnou činnost zaříze-

ní, komunikuje s obsluhou přes displej a zároveň funguje jako knihovna programů. 

Nevýhodou však mohou být vyšší pořizovací náklady.  

 

3.7. Svařování elektrickým obloukem – základní metody [2] 
Při obloukovém svařování v ochranných plynech hoří oblouk obklopen 

ochranným plynem, který chrání elektrodu, oblouk, odtavující se kapky přídavného 

materiálu a tavnou lázeň proti účinkům vzdušného kyslíku a dusíku. Jednotlivé tech-

nologie se rozlišují podle druhu elektrody a ochranného plynu. 
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3.7.1. Svařování metodou WIG (TIG) [5] 

TIG nebo WIG? 

Tato metoda se uvádí pod zkratkami WIG nebo TIG. Proč pro jednu metodu 

dvě zkratky? Vysvětlení je jednoduché. Zkratka WIG pochází z němčiny a znamená 

Wolfram Inert Gas. Zkratka TIG pochází z angličtiny a znamená Tungsten Inert Gas. 

U nás se spíše uchytila zkratka TIG. 

Základní princip [6] 

TIG je tedy mezinárodně uznávaná zkratka pro označení metody svařování 

elektrickým obloukem za pomocí netavící se elektrody a ochranné atmosféry inertní-

ho (netečného) plynu. Při této metodě hoří oblouk mezi netavící se elektrodou a zá-

kladním materiálem. Jelikož se elektroda nesmí odtavovat, musí být vyrobena 

z takového materiálu, který odolává velmi vysokým teplotám. Tuto podmínku skvěle 

splňuje wolfram.  

Wolframová elektroda je pomocí kleštiny upnuta v hlavici hořáku. Pomocí této 

kleštiny je do elektrody přenášen svařovací proud. Součástí hořáku je hubice, kterou 

ven proudí plyn, který vytváří v místě svařování inertní ochrannou atmosféru. Základ-

ní princip je znázorněn na obr. 3.4. Ochranný plyn má vysokou čistotu (minimálně 

99,995%) a používá se argon, helium nebo jejich směs. Tento plyn chrání tavnou 

lázeň před přístupem vzduchu a usnadňuje zapalování oblouku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 3.4 Schematické znázornění svařování metodou TIG 
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Svařovat lze s přídavným materiálem nebo bez přídavného materiálu. Bez po-

užití přídavného materiálu dochází pouze k roztavení a slití základních materiálů. 

Jako přídavného materiálu se používá svařovacích kovových tyčinek (drátů) o po-

dobném složení jako základní materiál. TIG svařování lze provádět buď ručně, nebo 

jej částečně mechanizovat nebo plně automatizovat. Při ručním svařování má svářeč 

obě ruce zaměstnané. V jedné drží hořák a v druhé přídavný materiál. Ten je do láz-

ně přidáván po kapkách dle potřeby. Při částečné mechanizaci je drát podáván po-

mocí speciálního podavače a posun drátu je ovládán tlačítkem na hořáku. Při plné 

automatizaci je hořák upnut v robotovi a vše je řízeno automaticky.  

Výhody TIG svařování 

ü Výborná kontrola nad svarovou lázní. Jelikož nedochází k neustálému přísunu 

přídavného materiálu do lázně, lze velmi dobře ovlivnit svarovou lázeň a tím i 

vlastnost svarového spoje. A při svařování bez přídavného materiálu má sva-

rový kov 100% shodné chemické složení jako základní materiál.  

ü Vysoká teplota oblouku. Lze svařovat materiály, které mají vysokou teplotu ta-

vení – zejména vysokolegované oceli.  

ü Velmi úzké teplotní pole a tím malá tepelně ovlivněná oblast a zároveň velká 

hloubka závaru. Zároveň nedochází k tak velké tepelné deformaci svarku.  

ü Regulace TIG oblouku – oblouk lze prodlužovat, zkracovat, zužovat či rozšiřo-

vat nebo ohýbat. 

ü Vysoká ochrana svarové lázně před účinky vzdušného kyslíku. 

ü Vytváření velmi příznivé svarové housenky na straně povrchu i kořenové části 

svaru. 

ü Možnost svařovat v jakékoliv poloze. 

ü Možnost svařovat i velmi tenké plechy. Lze použít velmi malé proudy.  

Nevýhody TIG svařování 

ü Náročnost na svařovací zařízení, hlavně při svařování střídavým proudem se 

používají složité svářečky, které mají velký počet regulačních prvků a tím také 

vyšší cenu. 

ü Malá produktivita, která je dána vysokou přesností. Nehodí se tedy pro velko-

sériovou výrobu. 
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Oblasti použití TIG svařování 

ü konstrukce z vysokolegovaných ocelí pro chemický, farmaceutický a potravi-

nářský průmysl 

ü žárupevné a žáruvzdorné oceli pro stavbu kotlů, tepelných výměníků a pecí 

ü titanové a speciální slitiny pro výrobu letadel a kosmické techniky 

ü hliníkové materiály – rámy kol, motorek, zábradlí, žebříky 

ü svařování velmi tenkých materiálů 

 

Voltampérová charakteristika TIG svařování 

Jedná se o strmou charakteristiku. Při větších 

změnách napětí na oblouku dochází jen 

k minimálním změnám svařovacího proudu. Napětí 

na oblouku je úměrné délce oblouku. 

Obr. 3.5 Voltampérová charakteristika  

 

Druhy svařovacích proudů (obr. 3.6) 

ü svařování stejnosměrným proudem 

ü svařování střídavým proudem 

ü svařování impulzním proudem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 3.6 Druhy svařovacích proudů 

a) svařování stejnosměrným proudem s přímou polaritou, b) svařování stejnosměr-

ným proudem s nepřímou polaritou, c) svařování střídavým proudem 
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Svařování stejnosměrným proudem s přímou polaritou 

Wolframová elektroda je připojena na mínus pól a základní materiál na plus 

pól zdroje. To znamená, že hořák je připojen na minus svorky svářečky a zemnící 

kabel na plus svorku. Na záporné elektrodě (wolframové elektrodě) se vyvine zhruba 

1/3 veškerého tepla hořáku a 2/3 tepla se vyvine na kladné elektrodě (na základním 

materiálu). Což je vyhovující. Wolframová elektroda není tolik tepelně ovlivněna a 

základní materiál se snadněji nataví. Svary jsou úzké s velkou hloubkou závaru. Po-

užívá se pro konstrukční i nerezové materiály, na materiály na bázi niklu, mědi, titanu 

a pro navařování tvrdých vrstev při opravách nástrojů. Nevýhodou je, že tato metoda 

neumožňuje čistící efekt oblouku a elektrody je nutno brousit do špičky, aby byl ob-

louk stabilní.  

 

Svařování stejnosměrným proudem s nepřímou polaritou 

Zapojení je opačné jako u předchozí metody. Wolframová elektroda je vysta-

vena velkému tepelnému namáhání. To má za následek, že se netavící elektroda 

může stát tavící se elektrodou. Je tedy nutno zajistit intenzivní chlazení elektrody. 

Proto je tato metoda téměř nepoužívaná. Svary jsou široké s malou hloubkou závaru. 

 

Svařování střídavým proudem 

Při tomto svařování dochází k periodickému střídání polarity (viz. obr. 3.7). 

Střídavý proud využívá výhod jak přímé tak nepřímé polarity zároveň. Při připojení na 

plus dochází k čištění základního materiálu od oxidů, ale zároveň je více namáhána 

wolframová elektroda. Ve druhé fázi je polarita obrácená, wolframová elektroda je 

připojena na minus a dochází k jejímu částečnému ochlazení a zároveň k většímu 

natavení základního materiálu.  

 

 

 

 

 

Obr. 3.7 Střídavý proud sinusového a obdélníkového průběhu 
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Svařování impulsním proudem 

Principem je periodické střídání vyšší a nižší hodnoty proudu. Základní svařo-

vací proud I1 nastavuje svářeč na danou hodnotu. Tento proud nám zaručuje dobrý 

průvar. Proud I2 nastavuje buď opět svářeč, nebo je nastaven automaticky 

v závislosti na hlavním proudu I1. Proud I2 zajišťuje ionizaci prostředí (zajišťuje hořící 

oblouk), ale nestačí na vytvoření tavné lázně a materiál ochlazuje. To má za násle-

dek menší tepelně ovlivněnou oblast, jak je vidět na obr. 3.8. Výhody svařování spo-

čívají v možnosti ovlivňovat hloubku závaru a šířku svaru, dochází k minimálnímu 

promíchání základního materiálu (používá se u svařování heterogenních spojů, 

umožňuje provádět vzhledově estetické svary). 

 

Používáme tyto druhy pulsů 

ü dlouhé pulsy – pro materiály o tloušťkách 4 mm – 6 mm 

ü střední pulsy – pro materiály o tloušťkách 0,8 mm – 5 mm 

ü velmi krátké pulsy – pro materiály o tloušťkách 0,2 mm – 0,8 mm, pro speciální 

oceli a pro titanové materiály 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 3.8 Porovnání tepelně ovlivněné oblasti pro svařování s pulsem a bez 

pulsu 

 

Svařovací hořáky WIG  

Svařovací hořáky patří mezi nejnamáhanější části svařovacího zařízení. Zajiš-

ťují přívod elektrického proudu, přívod ochranného plynu, přívod a odvod chladící 

vody. Hořáky jsou chlazené vzduchem nebo vodou. Mají vyměnitelné kleštiny, které 

umožňují upnutí wolframové elektrody.  
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Netavící se wolframové elektrody 

Vyrábí se spékaného wolframu, který má teplotu tavení 3380°C, teplotu varu 

5700°C, měrný elektrický odpor 5,36*10-8 Ω a hustotu 19,1 g*cm-3. Elektrody se vyrá-

bějí čisté bez příměsí nebo legované (thorium, lanthan, cer, zirkon, ytrium). Přísady 

snižují teplotu ohřevu elektrody o 1000°C, zvyšují životnost, zlepšují zapalování ob-

louku a jeho stabilitu. Funkční konec elektrod se brousí. Pro stejnosměrný proud se 

brousí do tvaru kužele s vrcholovým úhlem v závislosti na svařovacím proudu. Pro 

střídavý proud se brousí do tupého konce. 

Označování elektrod 

ü první písmeno W značí wolfram, základní prvek elektrod 

ü druhé písmeno charakterizuje přísady, T – oxid thoričitý, Z – oxid zirkoničitý, L 

– oxid lantaničitý, C – oxid ceričitý 

ü druhé písmeno P charakterizuje elektrodu z čistého wolframu 

ü číslo při základní značce udává desetinásobek koncentrace oxidů 

Ochranné inertní plyny 

ü argon – použití pro všechny svařitelné materiály, levný 

ü helium – špatně zapaluje oblouk, nestabilní 

ü směs argonu a helia – svařování mědi a hliníku 

ü směs argonu a vodíku – svařování vysoce legovaných austenitických a auste-

niticko-feritických ocelí, niklu a jeho slitin 

ü směs argonu a dusíku – svařování mědi a jejích slitin 

Přídavné materiály 

ü svářecí tyčky – použití pro ruční svařování, průměry 1 mm – 8 mm, délky 600 

mm – 1000 mm, plný průřez nebo plnění legujícími přísadami  

ü svářecí dráty – použití pro mechanizované svařování, navinuty na cívkách, 

průměry 0,6 mm – 2,4 mm 

 

3.7.2. Svařování metodou MIG/MAG [2]  

Jedná se o poloautomatické svařování kovů v ochranné atmosféře inertního 

nebo aktivního plynu. Důvodem označení poloautomatické svařování je, že přídavný 

drát je do místa svařování přiváděn mechanizovaným pohonem, zatímco hořák je 

veden svářečem ručně. Nelze tedy mluvit ani o čistě ručním ani o čistě automatickém 
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svařování. Elektrody při tomto svařování tvoří přídavný drát a svařovaný materiál. 

Svařované místo je během svařování chráněno ochranným plynem. Princip této me-

tody je znázorněn na obr. 3.9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 3.9 Princip svařování metodou MIG / MAG1 – svařovaný materiál, 2 – 

elektrický oblouk, 3 – svar, 4 – plynová hubice, 5 – ochranný plyn, 6 – kontaktní prů-

vlak, 7 – přídavný materiál, 8 – podávací kladky, 9 – zdroj proudu 

 

Princip svařování metodou MAG a použitelné ochranné plyny [7] 

Význam zkratky MAG pochází z anglického Metall Active Gas. V překladu to 

znamená poloautomatické svařování kovů v ochranné atmosféře aktivního plynu. 

Aktivní plyn má nejen ochrannou funkci, ale zároveň se aktivně podílí na procesech 

probíhajících ve svarovém kovu. Svařování je založeno na hoření oblouku mezi taví-

cí se elektrodou a základním materiálem. Jedná se o nejrozšířenější metodu pro sva-

řování nelegovaných a nízkolegovaných ocelí. 

Ochranné plyny 

CO2 

ü snadná dostupnost a nízká cena 

ü použití v malých provozech a při hobby svařování 

ü vzniká dobrý průvar, ale zároveň se formují oxidy, které nepříznivě 

ovlivňují mechanické vlastnosti svarů 
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ü vysoké napětí na oblouku a tím způsobený velký rozstřik 

ü použití pro svařování a navařování nelegovaných a nízkolegovaných 

konstrukčních ocelí 

Směs Argon a CO2 

ü podíl CO2 ve směsi je maximálně 25% 

ü použití ve velkých provozech, při důrazu na kvalitu a produktivitu svařo-

vání 

ü svařování nelegovaných a nízkolegovaných ocelí 

ü nejznámější směsi – 82%Ar+18%CO2, 92%Ar+8%CO2 

Směs Argon a O2 

ü podíl O2 ve směsi je maximálně 5% 

ü použití pro vysokolegované oceli 

ü nejpoužívanější směsi – 97%Ar+3%O2,  99%Ar+1%O2 

Princip svařování metodou MIG a použitelné ochranné plyny [7] 

Význam zkratky MIG pochází z anglického Metall Inert Gas. V překladu to 

znamená poloautomatické svařování kovů v ochranné atmosféře inertního plynu. 

Ochranný plyn je inertní, což znamená netečný a nepodílí se na žádné chemické re-

akci. Má pouze ochrannou funkci, což znamená, že zamezuje přístupu vzduchu k 

roztavenému kovu. Používá se zejména pro svařování lehkých kovů. 

Ochranné plyny 

 Argon 

ü označení dle stupně čistoty Argon 4,6 (99,996%), Argon 4,8 (99,998%), 

Argon 5,0 (99,999%) 

ü použití – Argon 4,6 pro běžné svařování hliníkových a měděných mate-

riálů, Argon 4,8 pro spoje s vyšším důrazem na kvalitu, Argon 5,5 pro 

svařování titanu 

Směs Argon a Helium 

ü příměs helia může být až 95% 

ü použití hlavně při automatizovaném a robotizovaném svařování 

ü nejpoužívanější směs je 70%Ar+30%He 
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Obr. 3.10 Rozdíly v závaru při svařování v inertním (horní obrázek) a v aktivním 

(spodní obrázek) plynu 

 

Zařízení pro svařování metodou MIG/MAG [2] 

Zdroje  

Pro tyto metody se používají zdroje se stejnosměrným výstupem proudu. 

Kladný pól je připojen na přídavný drát. Zdroje mají plochou statickou charakteristiku 

s tzv. konstantním napětím se samoregulační schopností udržování konstantní délky 

oblouku.  

Rozlišujeme tři typy zdrojů 

ü Kompaktní zdroje – vestavěný podavač drátu ve společné skříni se zdrojem, 

pro zdroje s nízkým až středním výkonem a pro hořáky chlazené proudícím 

plynem 

ü Výkonné zdroje – oddělený podavač drátu, ve skříni je rozvaděč s chladící 

jednotkou 

ü Stavebnicové uspořádání – oddělený podavač drátu, jednotlivé komponenty 

jsou sestavy tak, aby byla splněna podmínka snadné přístupnosti nebo pří-

padné vyměnitelnosti 

Podavače drátu 

Jelikož je potřeba u metody MIG/MAG nepřetržitě dodávat přídavný materiál 

do svarové lázně, je využíváno podavače drátu. Podavač zaručuje rovnoměrné po-

dávání drátu bez deformace a poškození povrchu. Drát je podáván pomocí soustavy 

kladek. Soustava může mít dvě až čtyři kladky s rovnoběžnými osami nebo také s 

mimoběžnými osami.  
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Svařovací hořáky 

Hořáky slouží k vedení přídavného drátu a k proudění ochranného plynu. Pro 

nízké příkony jsou hořáky chlazeny vzduchem, pro vyšší příkony nuceným chlazením 

proudící kapalinou. Hořáky jsou vybaveny tvarovou trubkou na jejímž konci je umís-

těn kontaktní průvlak pro napájení drátu proudem, vyústění trubky pro přívod 

ochranného plynu a plynová tryska.  

Přenos kovu v oblouku 

Přenos kovu v oblouku závisí na svařovacím proudu a napětí. Významně jeho 

charakter ovlivňuje i složení ochranného plynu, druh přídavného materiálu a technika 

svařování.  

Rozlišujeme tyto typy 

ü krátký oblouk se zkratovým přenosem kovu 

ü krátký oblouk se zrychleným zkratovým přenosem 

ü přechodový dlouhý oblouk s nepravidelnými zkraty 

ü dlouhý oblouk se sprchovým bezzkratovým přenosem 

ü impulzní bezzkratový oblouk 

ü moderovaný bezzkratový přenos – zrychlený zkratový přenos 

ü dlouhý oblouk s rotujícím přenosem kovu 

Přídavné materiály 

Používají se dráty plné nebo plněné, které jsou navinuté na cívkách. Plné drá-

ty jsou vyráběny v průměrech 0.6, 0.8, 1.0, 1.2, 1.6, 2.0 a 2.4 mm. Plněné dráty se 

vyrábí jako bezešvé nebo tvarově uzavřené. Plněné dráty se dodávají se třemi typy 

náplní. Jedná se o náplně bazické, rutilové a kovové. 
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4. ROZBOR STÁVAJÍCÍ TECHNOLOGIE 
4.1. Výrobní cyklus 

Firma LAC, s.r.o vyrábí pece pro různá technologická použití. Odběrateli jsou 

jak velké slévárny po celém světě, tak i malé subjekty jako jsou např. zubní ordinace 

a školní zařízení. Firma se zabývá výrobou od prvopočátku až do úplného finále. 

Nejprve je navrhnuta výkresová dokumentace, která je zpracována v technické kan-

celáři. Odsud je dokumentace předána na pracoviště řezárna, kde se vypálí plechové 

díly a nařeže se tyčový materiál. Takto nachystaná zakázka je přijatá na sklad. 

Skladník pak tento připravený hutní materiál vydá na dané pracoviště. Nejčastěji se 

jedná o svařovnu. Po svaření je pec odvezena na pracoviště lakovna, kde je nalako-

vána danou barvou. Pak je na řadě pracoviště kompletace a izolace, kde se pec ne-

bo sušárna poskládá do finálové podoby. Nakonec přijde na řadu pracovník elektro, 

který zapojí pec, aby byla plně funkční. Pak následuje pracoviště technické kontroly, 

a pokud je vše v pořádku, je pec zabalena a vyexpedována. 

 

4.2. Pracoviště svařovna 

Pracoviště svařovna lze rozdělit do tří částí dle typu výrobku. Jednotlivá pra-

coviště jsou oddělena plechovými zástěnami. Jednou částí je výroba laboratorních 

pecí, další výroba standardních a atypických pecí a poslední výroba topidel.  

 

4.2.1. Výroba laboratorních pecí 

Výrobková základna 

Výrobkovou základnou jsou laboratorní pece typu L, LE, LH a LMH (viz. obr. 

4.1). Tyto pece jsou vyráběny převážně z nerezového materiálu 17040 a 17240. Pe-

ce typu L jsou vhodné pro výpaly smaltů, typu LE pro všechny typy laboratorních 

zkoušek ve zdravotnických, stomatologických, hygienických, strojírenských, keramic-

kých a sklářských laboratořích. Dále jsou vhodné pro ohřev materiálu pro tepelné 

zpracování kovů, nejrůznější zkoušky spékaní, kalcinaci, stanovení bodu měknutí 

nebo slinutí materiálů. Typy LH a LMH jsou ze zevnějšku téměř totožné. Rozdíl je 

v izolaci pece a s tím spojené rozdílné použití. Pece LH se používají v laboratořích, 

na testování různých materiálů tepelným zpracováním, při kterém z vsázky neodchá-
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zí žádné agresivní látky, které by mohly napadnout spirály nebo cihlovou vyzdívku. 

Pece LMH se opět používají v laboratořích pro testování různých vzorků tepelným 

zpracováním. Rozdíl je však v tom, že díky odlišné konstrukci izolace se agresivní 

zplodiny, které by napadaly spirály, mohou tvořit.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 4.1 Výrobková základna laboratorních pecí 

 

Popis svařovacího pracoviště  

K vlastnímu svařování se používá svářecí zařízení UTA 200 a usměrňovač 

TIG-30 (viz. obr. 4.2). Jelikož se jedná převážně o svařování nerezových materiálů, 

je zde používaná metoda WIG (TIG). Náhled pracoviště je vyobrazen na obr. 4.3. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Obr. 4.2 Svařovací zdroj UTA 200 a usměrňovač TIG-30 
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Obr. 4.3 Náhled pracoviště 

 

4.2.2. Výroba standardních a atypických pecí 

Výrobková základna  

Výrobková základna je velmi široká. Zahrnuje výrobky od standardních pecí 

malých rozměrů, až po pece atypické velkých rozměrů. Jelikož firma sídlí ve druhém 

patře v pronajaté budově, jsou maximální rozměry omezeny velikostí výtahu a nos-

ností podlahy. Z toho plyne, že přímo na pracovišti svařovna jsou vyráběny konstruk-

ce max. do rozměrů 2000x2500x4500 mm (šxvxh). Nosnost podlahy je 500 kg/m2. 

Větší konstrukce jsou vyráběny na pracovišti řezárna, které je umístěno vedle hlavní 

budovy. Pokud je zadána zakázka, kterou vzhledem k rozměrům nelze vyrobit 

v současných podmínkách, zadává se do kooperace. 

Popis svařovacího pracoviště 

Ke svařování se používají svářecí zdroje Transtig 2000 (invertorové svařovací 

zařízení WIG DC) a Vario Star 317 (svařovací zařízení MIG/MAG) od firmy Fronius 

(viz. obr. 4.4). Svařovaný materiál je od černého 11 373 přes pohliníkovaný až po 

žáruvzdorný 17 251. Použité metody svařování jsou WIG (TIG) a MIG/MAG. 
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Obr. 4.4 Svařovací zdroj Transtig 200 a Vario Star 317 

 

4.2.3. Výroba topidel 

Poslední pracoviště se zabývá výrobou topidel. Jedná se o sériovou výrobu. 

Používají se stejná svařovací zařízení jako u výroby standardních a atypických pecí.  
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5. NÁVRHY NA ZVÝŠENÍ EFEKTIVITY 
5.1. Pracoviště výroby laboratorních pecí 

Laboratorní pece jsou malých rozměrů, takže není potřeba používat žádného 

manipulátoru. Zvýšení efektivity se dá ovšem dosáhnout jednoduchými přípravky. 

Jedná se o přípravky pro vlastní svařování, ale i o přípravky sloužící pro rychlejší pří-

pravu před svařováním. Při konstrukci a realizaci těchto přípravků mi cenné rady a 

připomínky poskytl pan Zdeněk Vyklický, parťák tohoto pracoviště. Názorné ukázky 

přípravků jsou demonstrovány na následujících obrázcích.  

 

PECE L - Mufle 

Jedná se o velmi jednoduché vzpěry délky výšky mufle. Tato se zapříčí mezi 

dno a horní díl mufle. Poté lze velmi jednoduše nabodovat horní díl k rámečku mufle. 

Pokud by tu tato vzpěra nebyla, docházelo by k prohnutí horního dílu z důvodu te-

pelných deformací. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 5.1 Přípravek pro svařování mufle pecí L 
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PECE L – Skříň 

Pro svařování skříně se využívá rámeček složený z profilu TR 4HR, závitové 

tyče a matic. Jedna strana je napevno svařena. Druhá strana je pohyblivá a nastavu-

je se dle typu pece. Do tohoto rámečku se vloží plášť pece a spodní díl pece, vše se 

utáhne pomocí matic na doraz (viz. obr. 5.2). Výhodou je opět nemožnost posunutí 

dílu do strany. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 5.2 Přípravek pro svařování pláště pecí L 

 

PECE L – Čelo přední, čelo zadní 

Na tyto díly je potřeba navařit navařovací šrouby. Prvotním způsobem bylo 

orýsování každého dílu pomocí pravítka a jehly. To mělo za následek dlouhé pří-

pravné časy. Byly tedy zhotoveny přípravky pro zrychlení této přípravy. Jedná se o 

plechy čtvercového tvaru, v kterých jsou vyvrtány otvory. Otvory odpovídají umístění 

na daných dílech. Tyto plechy se poté vkládají do určených dílů, jak je možno vidět 

na obr. 5.3 a obr. 5.4. Plechy jsou opatřeny slovním popisem, aby nedošlo k záměně.  

 

 

Obr. 5.3 Přípravky pro navařování šroubů 

pro čelo zadní pecí L 
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Obr. 5.4 Přípravky pro navařování šroubů pro čelo přední pecí L 

 

PECE LE – Osa dveří 

Osa dveří slouží k otevírání dveří a je spojena s palcem koncového spínače. 

Osa dveří je kruhová tyč průměru 8 mm. Vyvrtat otvor do tyče takovéhoto průměru je 

velmi náročné. Proto se používá přípravek zobrazen na obr. 5.5. Názorná ukázka je 

pak na obr. 5.6. Přípravek se skládá z tyčového materiálu, šroubu a matičky. Do ty-

čového materiálu je vyvrtán otvor průměru tyče osy a šroub s maticí slouží jako do-

raz. Na jedné straně přípravku je vyvrtán otvor pro závit.  

 

 

 

 

 

 

Obr. 5.5 Přípravek pro vyvrtání otvoru do osy dveří 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 5.6 Názorná ukázka použití přípravku pro vyvrtání otvoru do osy dveří 
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Aby bylo možné detekovat koncovým spínačem, zda jsou dveře otevřené ne-

bo zavřené, je potřeba osu dveří navařit na palec koncového spínače ve správné po-

loze. K tomu slouží přípravek na obr. 5.7. Názorné použití je na obr. 5.8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 5.7 Přípravek    Obr. 5.8 Názorné použití přípravku 

 

PECE LMH – Rámeček přední 

Rámeček přední se skládá ze čtyř úhelníků, jak je vidět na obr. 5.9 Z toho 

vždy dva protilehlé díly jsou shodné. Ke svaření těchto dílů slouží přípravek složený 

z plechové šablony a kolíků nutných pro založení úhelníků. Názorná ukázka je na 

obr. 5.10. Úhelníky poz.2 jsou nasunuty na kolíky pomocí čtyř děr. Úhelníky poz.1 

jsou pak doraženy na horní a dolní kolíky. Poté je možno celý rámeček svařit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 5.9 Nákres rámečku předního 
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Obr. 5.10 Názorná ukázka při svařování rámečku předního 

 

PECE LMH – Rámeček zadní 

Je použit stejný přípravek jako u svařování rámečku předního. Jediný rozdíl je 

v rozložení ustavujících kolíků. Svařování rámečku zadního je na rozdíl od rámečku 

předního poněkud komplikovanější. Chybí tu kruhové otvory, na které by bylo možno 

ustavit boční úhelníky (poz. 2 a poz. 3). Proto se boční úhelníky dorazí na boční kolí-

ky a z vrchu na horní kolíky. Úhelníky (poz.1) se pak ustaví tak, aby byly vidět obdél-

níkové otvory. Nákres součásti je na obr. 5.11 a názorná ukázka na obr. 5.12. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 5.11 Nákres rámečku zadního 
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Obr. 5.12 Názorná ukázka při svařování rámečku zadního 

 

PECE LMH – Maska pece 

Na masku pece je potřeba navařit 8 navařovacích šroubů. Výpalek masky s 

označením pro navařovací šrouby je znázorněn na obr. 5.13 Pro označení jejich po-

lohy slouží šablona zhotovená z plechu. Na spodní straně jsou navařeny šrouby, kte-

ré jsou z vnitřní strany ubroušeny a slouží k ustavení masky (viz. obr. 5.14). Z horní 

strany jsou pak orýsovány hlavní rozměry a vyvrtány otvory, které odpovídají poloze 

navařovacích šroubů na masce (viz. obr. 5.15). Opět se jedná o velké urychlení pří-

pravného času.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Obr. 5.13 Výpalek masky pece           Obr. 5.14 Ustavení výpalku na šabloně  



FSI VUT  DIPLOMOVÁ PRÁCE  BRNO 2010 

 

 

- 46 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 5.15 Přípravek šablona pro masku pece 

 

5.2. Pracoviště výroby standardních a atypických pecí 

Jak zvýšit efektivitu na tomto pracovišti je velmi náročné a v našich podmín-

kách téměř nemožné. Jak bylo již dříve uvedeno, firma sídlí ve druhém patře, a tudíž 

je velmi omezena v používání manipulátorů nebo jeřábů. Dalším problémem je velká 

rozmanitost pecních konstrukcí. Rámy se většinou skládají z úhelníkové konstrukce a 

jsou vyplněny plechovými trapézami, které se bodují zevnitř konstrukce. Nejmenší 

rámy mají rozměr zhruba 500x470x450 mm a váží kolem 20-ti kg. Největší rámy pak 

mohou dosahovat až rozměrů 2000x2500x4500 o hmotnosti až 1500 kg. Otáčení 

rámu s větší hmotností se nyní realizuje tak, že většina svářečů z dílny se sejde 

k rámu a otočí jej do dané polohy.  

 

5.2.1. Návrhy pro zvýšení efektivity 

Otočný jeřáb sloupový nebo konzolový 

Nejlepším řešením s ohledem na rozmanitost konstrukcí by byl otočný jeřáb. 

Jedná se o sloupový nebo konzolový otočný jeřáb. Jelikož je pracoviště rozděleno na 

buňky díky nosným sloupům, mohl by jeden jeřáb obsluhovat dvě pracoviště, jak je 

znázorněno na obr. 5.16.  
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Obr. 5.16 Rozmístění pracoviště 

1 – nosné sloupy, 2 – pracovní stůl, 3 – nástěnný jeřáb 

 

Stojanový jeřáb, zobrazen na obr. 5.17, je nevhodný, protože se nesmí vrtat 

do podlahy a tento jeřáb se kotví kotvícími šrouby. Vhodnějším řešením se jeví kon-

zolový jeřáb zobrazený na obr. 5.18. Při tomto řešení lze využít nosných sloupů pro 

uchycení jeřábu. Na sloup se namontuje plechová objímka a na ní se jeřáb připevní. 

Jediné omezení je v délce vyložení ramene. To smí mít délku max. 3,5 metru 

s ohledem na rozmístění sloupů. Nosnost jeřábu bych volila do 2000 kg s ohledem 

na větší atypické rámy vážící kolem 1500 kg. Dle mého názoru se jedná o nejvhod-

nější řešení, které by svářečům velmi usnadnilo manipulaci s těžkými rámy. Volila 

jsem jeřáby od firmy Krantechnik, jelikož firma již vlastní sloupový jeřáb, který obslu-

huje pracoviště laser.  

 

 

 

        

 

 

 

Obr. 5.17 Sloupový otočný jeřáb BZ – SO270 
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Obr. 5.18 Konzolový otočný jeřáb TZ – KO180 

 

Polohovadlo  

Další možnou variantou jsou polohovadla. Tyto zařízení umožňují výrazně 

zvýšit produktivitu práce. Existují polohovadla dvouosá, tříosá a odvalovací 

s nosností až několika tun. Některé možné druhy polohovadel jsou znázorněny na 

obr. 5.19. Obrázky jsou převzaty z internetových stránek www.hadyna.cz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 5.19 Některé varianty polohovadel 

 

Jak již bylo řečeno, polohovadla výrazně zvyšují produktivitu práce. Pro vyrá-

běné konstrukce je však toto zařízení nevhodné. Základní konstrukce se skládá 

z tyčí L, které jsou svařeny do tvaru krychle nebo kvádru. Prostor mezi tyčemi je pak 

vyplněn trapézami. Jedná se o plechové díly obdélníkového tvaru. Tyto trapézy jsou 

http://www.hadyna.cz
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navařovány do rámu zevnitř. Svářeč tedy pracuje uvnitř konstrukce a to by na polo-

hovadle nebylo možné.  

 

Podvěsná dráha s řetězovým elektrickým kladkostrojem  

Dalším možným řešením je varianta elektrického pojezdového ústrojí připev-

něného na profilu IPE 180. Je možné využít nosných I profilů zabudovaných ve stro-

pě. Na tyto profily lze navařit profil IPE 180, který bude sloužit jako kolejnice. Základ-

ní rozměry profilu IPE 180 jsou v tab. 5.1 a vlastní profil je znázorněn na obr. 5.20. 

Tyto údaje jsem převzala z internetových stránek www.autostav-mix.cz. 

 

Tab. 5.1 Základní rozměry profilu IPE 180 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 5.20 Nákres profilu IPE 180 

 

Řetězový kladkostroj lze použít od firmy ITECO. Jedná se o typ ABUCompact 

MG8 s nosností až 2000 kg (viz. obr. 5.21). Dále se musí pořídit elektrické pojezdové 

Šířka příruby b 91 mm 

Výška průřezu h 180 mm 

Tloušťka příruby t2 8,0 mm 

Tloušťka stojiny t1 5,3 mm 

Poloměr vnitřního zaoblení R 9 mm 

http://www.autostav-mix.cz
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ústrojí ABUS EF (viz. obr. 5.22) taktéž od firmy ITECO. Informace byly použity z in-

ternetové stránky www.iteco.cz  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 5.21. Řetězový kladkostroj  Obr. 5.22. Pojezdové ústrojí 

 

Jedná se o nejlevnější variantu. Aby mohla být tato varianta použita, je potřeba pro-

vést statický výpočet.  

 

5.3. Pracoviště výroby topidel 
5.3.1. Výrobková základna 

Prozatím jsou vyráběny topidla A a B. Další typy jsou v jednání.  

Tyto výrobky jsou vyráběny v sériích po 160 kusech za měsíc v různém typo-

vém složení. Vzhledem k sériovosti výroby je vhodné uvažovat o robotickém praco-

višti, které by zrychlilo výrobu. Ve spolupráci s firmou Valk Welding, s pobočkou pro 

ČR v Mošnově, jsem zpracovala návrh robotizovaného pracoviště.   

 

5.3.2. O společnosti Valk Welding 

Firmu Valk Welding založil H.J.L. Valk v roce 1961. Tehdy představil na ho-

landském trhu svařovací zdroje pro svařování v ochranné atmosféře CO2. V roce 

1966 začala firma Valk Welding s automatizací procesu obloukového svařování. O 

deset let později byl tento první krok ve směru automatizace potvrzen svařovacími 

roboty. Pro současný úspěch byl důležitý především rok 1978. V tomto roce byly v 

Nizozemsku a Belgii představeny první svařovací roboty. V roce 1988 následovaly 

robotické systémy Panasonic. Díky těmto systémům se firma Valk Welding stala ve-

http://www.iteco.cz
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doucí firmou na trhu v Beneluxu. V roce 2001 byly podniknuty první velké kroky smě-

rem k internacionalizaci zřízením dceřiné společnosti v Dánsku. O rok později vznikl 

podnik ve Francii a v roce 2004 v České republice. Kromě vzniku dceřinných společ-

ností v různých zemích jsou robotické systémy prodávány v Číně, Irsku, Polsku a 

Turecku. V roce 2005 se firma Valk Welding ocitla na dobré cestě stát se přední fir-

mou v Evropě. Logo firmy je na obr. 5.23. 

 

 

 

 

Obr. 5.23 Logo firmy Valk Welding 

 

5.3.3. Návrh robotizovaného pracoviště 

Popis pracoviště 

Pracoviště je vybaveno svařovacím robotem Panasonic TA 1800 WG s inte-

grovaným svařovacím zdrojem o výkonu 350A. Systém obsahuje dvě pracovní stani-

ce vybavené polohovadly Panadice 500, které umožňují polohování svařence a pro-

vedení svarů vyžadujících svařování během otáčení výrobku. Toto uspořádání je 

znázorněno na obr. 5.24. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 5.24 Robotizované pracoviště 

Xmin = 6500 mm, Ymin = 5300 mm 
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Robot 

Robotizované pracoviště je vybaveno 6-ti osým průmyslovým robotem Pana-

sonic TAWERS, uvedeném na obr. 5.25. Ří-

dicí systém je vybaven software pro velice 

citlivé detekce kolizí. Nastavení citlivosti mů-

že být provedeno v 6-ti úrovních. Pokud do-

jde ke kolizi, jsou servomotory okamžitě pře-

pnuty do režimu tzv. měkkého režimu. Celý 

řetězec manipulátoru se stane naprosto pod-

dajným a jsou výrazně omezeny síly, které 

vzniknou při nárazu nástroje případně jiné 

části manipulátoru s vybavením robotického 

systému (přípravky, polohovadla, oplocení).  

 

Obr. 5.25 Robot Panasonic TAWERS 

 

Integrovaný svařovací zdroj 

Maximální svařovací proud je 350A. Zatěžovatel při využití zkratového proce-

su je 80%, při pulzním svařování pak 60% a při hodnotách do 320A je zatěžovatel 

100%. 

 

Výhody integrovaného svařovacího zdroje 

ü Extrémně vysoká komunikační rychlost mezi řízením robota a svařovacím 

zdrojem. Až 250x rychlejší než standardní digitální komunikace. 

ü Velice krátké časy pro zapálení/zhasnutí oblouku (kratší než 0,2 sekund) 

ü Funkce natažení při zapálení a oddálení při zhášení (Arc Start Lift/Arc End 

Lift) 

ü Více režimů svařování – zkratový, pulzní, SP - MAG, Hyper Dip Pulse 

ü Konstantní rychlost podávání díky servomotoru integrovanému v podavači 

drátu 

ü Monitor široké škály svařovacích parametrů jako standardní vybavení 

ü Ostré zakončení drátu po ukončení svaru  

ü Nízká míra rozstřiku 
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Svařovací výstroj 

Svařovací hořák s bezpečnostním držákem 

Vodou chlazené hořáky firmy Valk Welding se vyznačují 

dlouhou životností a velkou zatížitelností až do 550A při 100% 

podle typu hořáku. Svařovací hubice je vybavena systémem 

pro rychlou výměnu hořáku, což spolu s pneumatickým držá-

kem umožňuje rychlou výměnu hořáku bez nutnosti úpravy již 

hotových programů. Spolu s hořákem je dodáván přípravek pro 

kontrolu polohy nulového bodu a korekce drobných úchylek.  

Obr. 5.26 Hořák 

 

Pneumatický bezpečnostní držák hořáku slouží pro ochra-

nu robota a jeho pohonných jednotek v případě kolize hořáku. Při 

kolizi hořáku dojde k jeho „zlomení“ a zastavení pohybu robota. 

Po odstranění příčiny kolize je držák navrácen do pracovní polohy 

a může pokračovat v pracovním cyklu.  

 

Obr. 5.27 Pneumatický držák 

 

V kabelovém svazku jsou umístěny všechny po-

třebné přívody energií pro svařování, signální kabely 

bezpečnostního držáku a přívod a odvod chladicí ka-

paliny. Konstrukce kabelového svazku je provedena 

tak, aby vydržela náročný provoz při robotickém sva-

řování. Při použití jednotky pro automatické čištění 

hořáku je možno krátkým působením stlačeného 

vzduchu profouknout hořák a tím ho zbavit nečistot.  

           Obr. 5.28 Kabelový svazek  

 

Podavač drátu 

Jedním z nejdůležitějších faktorů pro udržení kvality svařování je konstantní 

rychlost podávání drátu. Proto firma Valk Welding vynalezla podavač drátu poháněný 

AC digitálním servomotorem. Vysoce kvalitní řízení v reálném čase umožňuje neob-

vykle rychlé řízení délky svařovacího oblouku po celou dobu provádění svaru. Řízení 
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s optimalizovaným zrychlením/brzděním komunikující po 

vnitřní sběrnici kontroleru znamená optimální chování 

v okamžicích zapalování, zhášení, ale také samotného svařo-

vání.  

                                                              

 

Obr. 5.29 Podavač drátu 

 

Chladicí jednotka  

Robotizované pracoviště je vybaveno kompresoro-

vou chladicí jednotkou pro chlazení vody svařovacího hořá-

ku. Pro zajištění stability svařovacího procesu je konstantní 

teplota chladící vody a tím i svařovacího hořáku velmi důle-

žitá. 

        Obr. 5.30 Chladicí jednotka  

 

Svařovací pracoviště s dvěma pracovními místy 

Základem celého pracoviště je rám ve tvaru H. Robot je umístěn uprostřed 

rámu a obsluhuje střídavě obě stanice. Obě stanice jsou vybaveny volně programo-

vatelnými externími osami PanaDice. Tyto polohovadla umožňují natáčení svařova-

ného dílu do svařovací polohy a rovněž otáčení s dílem během svařování. Veškeré 

programování externích os je prováděno z programovacího panelu robota. Pohyb 

svařovacího robota a polohovadel je softwarově harmonizován, což umožňuje kon-

stantní rychlost svařování a zjednodušuje způsob svařování.  

 

Obr. 4.8. H-rám    

 

 

 

 

                    

 

Obr. 5.31 H-rám        Obr.5.32 Polohovadlo PanaDice 
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5.3.4. Vlastní návrh robotického pracoviště 

Navržené pracoviště 

Zde je již na míru „ušité“ robotické pracoviště (viz. obr. 5.33).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 5.33 Navržené robotického pracoviště 

 

Kompletní koncept řešení pro obloukové svařování TA – 1800WG Panasonic 

1. Robotika 

ü průmyslový 6-ti osý svařovací robot Panasonic, typ TA 1800WG 

ü kontroler robota TAWERS s pěti metry kabelů mezi manipulátorem a kont-

rolorem 

ü automatický kalibrační systém robota 

ü multifunkční zdroj svařovacího proudu 

ü bezpečnostní držák hořáku 

ü vodou chlazený hořák VWP 316/351/95-2 (jeden) se systémem pro rychlou 

výměnu 

ü vodou chlazený kabelový svazek se systémem pro rychlou výměnu, délka 

1,5 m 

ü kompresorová jednotka chlazení vody s řízením teploty 
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ü rovnací přípravek hořáku 

ü profuk hořáku stlačeným vzduchem 

ü programovací box (teach pendant)  

ü 2x jednotka tlačítek pro start/stop/nouzový stop s pětimetrovým kabelem 

ü rozhraní 16x vstup/výstup 

ü systém pro ochranu programů PPS pro externí osy 

ü jednoosé rotační polohovadlo, typ PanaDice 200-II 

ü Panasonic kontrolér externích os pro 2 osy 

 

2. Aplikační technika 

ü jednotka pro čištění hořáku, typ BRG 2000 

ü sada Wire Wizard systém včetně, krytu sudu s drátem s konektorem pro 

vedení drátu, keramického vývodu drátu, vedení drátu a dvou rychlospojek 

 

 3. Stoly, manipulátory, pojezdy 

ü standardní H-rám typ H3100-II včetně jednoosého protiložiska a středové 

zábrany 

 

4. Bezpečnostní vybavení 

ü hardwarové monitorování 2 pracovních zón 

ü světelná závora 2-paprsková 

ü pružná svařovací zábrana na H rám 

 

5. Volitelné vybavení 

ü dotykový senzor Quick Touch 

 

Cena                 2 500 000,- 
 
Další potřebná vybavení (od firmy Valkwelding) 

ü sledování svarové spáry „Seam sensing“ robotem  
ü školení, náhradní díly, transport, pojištění, montáž   

 
Cena           300 000,- 
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Potřebné vybavení vlastní výroby 

Mimo výše uvedené prvky je nutno vyrobit ještě následující vybavení. Jedná 

se o oplocení robota, rámy pro umístění svařovaných dílů, přípravky pro svařované 

díly a manipulační zařízení. O manipulačním zařízení již bylo pojednáno u výroby 

pecních konstrukcí kapitola 4.2.1. Návrhy pro zvýšení efektivity.  

 

Oplocení je nutné, aby záření od robota neoslňovalo ostatní svářeče. Byly navrženy 

zástěny, které jsou vyobrazeny na obr. 5.34. Materiál potřebný na výrobu zástěn (pro 

7 ks): 

ü 7 ks -  Plech P1,5x1250x2500     5 800,- 
ü 70 m - Profil TR 4HR 30x30x2     2 900,- 
ü 15 l - Barva RAL 7035 (světle šedá)     2 900,- 
ü Práce          4 100,- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 5.34 Zástěna 

 

Rámy, na které se umísťují výrobky, nejsou součástí dodávky. Musí být vyro-

beny z materiálu, který vydrží hmotnosti svařovaných dílů. Na rámech je umístěno 20 

kalených pouzder, která slouží k upínání přípravků (viz. obr. 5.35). Ze strany umístě-

né blíže k robotovi jsou umístěny dorazy pro lepší ustavení přípravku.  

Materiál nutný na vyrobení rámů: 

ü 17 m Profil TR 4HR 100x100x5     5 600,- 
ü Práce          10 000,-  
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Obr. 5.35 Rám pro přípravky 

 

Samozřejmostí jsou přípravky pro upínání svařovaných dílů. Pro každý díl mu-

sí být vyroben zvláštní přípravek. Ale i přesto je základní tvar přípravku stejný. Délka 

přípravku musí být vždy rovna šířce rámu. Mění se pouze šířka přípravku a rozteč 

vnitřních profilů. Přípravek pro jeden díl varianty B je znázorněn na obr. 5.36. Sesta-

va rámu s přípravkem je pak znázorněna na obr. 5.37. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 5.36 Přípravek pro upnutí výměníku varianty B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 5.37 Sestava rámu a přípravku 
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Přípravek se skládá z obdélníkových profilů. Dorazy jsou řešeny pomocí nava-

řených plechů. Svařenec je upnut k přípravku pomocí upínek zobrazených na obr. 

5.38 a šroubů, které se zašroubovávají do válečků uložených v profilech.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 5.38 Upínky 

 

Cena za vlastní výrobu       46 300,- 
 
Celková cena              2 846 300,- 
Pozn. Ceny jsou zaokrouhleny na celá sta nahoru. 

 

Výkresy rámu, přípravku a sestavy rámu s přípravkem jsou v příloze č.1 – č.3. 

 

5.3.5. Ekonomické zhodnocení a návratnost robotického pracoviště 

V první části jsem spočítala náklady na mzdy pro daný počet svářečů bez po-

užití robotického pracoviště. Ve druhé části jsem zjišťovala náklady na mzdy svářečů 

s použitím robotizovaného pracoviště. Z ušetřených nákladů na mzdy, jsem poté 

spočetla návratnost investice.  

Nejprve jsem musela zjistit čas potřebný k výrobě jednoho kusu od každé va-

rianty topidla. Tento čas jsem vzala z kalkulace, která musela být vypracována pro 

zákazníka před schválením zakázky. Pak jsem tento celkový čas rozpočítala na dílčí 

časy svařovaných dílů. Tyto časy jsou uvedeny v tab. 5.2, která se týká topidla A a v 

tab. 5.3 pro topidlo B. Na jedno topidlo A je celkový čas svařování 7,9 h a na topidlo 

B je 8,6 h.  
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Tab. 5.2 Časy svařování pro topidlo A 

  včetně 7%       

Název Čas       
svařování 

robot může 
nahradit 

Práce 
robota Úspora 

Sestava 1 149 60 27,5 27,5 
opláštění 139  27 14  13  
horní díl 108 65 30 35 
komín 17  9 5 4 
vzdušník 1,5       

Sestava 2         
rám 1 10,5       
rám 2  12       
rám 3 12       

Sestava 3 4       
plech 1 6,5       
plech 2 4       

Sestava 4 1       
Sestava 5 2,5       

trubka 3       
Sestava 6 1,3       
Sestava 7 2       

plech 3 0       
Sestava 8 4       

Celkem 477,3 161  76,5  79,5  
7,9 h  2,7 h  1,3 h 1,4 h 
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Tab. 5.3 Časy svařování pro topidlo B 

  včetně 7%       

Název čas     
svařování 

robot může 
nahradit 

Práce 
robota Úspora 

Sestava 1 156 61 27,5 33,5 
opláštění 145  31 16   15 
horní díl 128 80 42,5 37,5 
komín 19  11 6 5 
vzdušník 6       

Sestava 2         
rám 1 10,5       
rám 2  12       
rám 3 12       

Sestava 3 4       
plech 1 6,5       
plech 2 4       

Sestava 4 1       
Sestava 5 2,5       

trubka 3       
Sestava 6 1,3       
Sestava 7 2       

plech 3 0       
Sestava 8 4       

Celkem 
516,8  183  92 91 
8,6 h  3 h  1,5 h 1,5 h 

 

Pozn. Časy v tab. 5.2 a tab. 5.3 jsou v minutách, pokud není uvedeno jinak. 

 

Nyní jsou topidla vyráběna v počtu 160 kusů za měsíc. Předpokládejme, že 

z toho je 80 kusů topidla A a 80 kusů topidla B. Z těchto základních údajů lze vypočí-

tat počet hodin potřebných pro výrobu daného množství.  

T1 = q1 × t1     /h/    (2)  

T2 = q2 × t2   /h/    (3) 

kde   

T1, T2 – počet hodin nutných k výrobě daného množství daného typu 

q1, q2 – vyráběné množství daného typu 

t1, t2 – počet hodin nutných k výrobě jednoho kusu daného typu 
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Po dosazení do rovnic (2) a (3) dostávám 

T1 = 80 × 7,9 = 632 h 

  T2 = 80 × 8,6 = 688 h 

Z toho plyne, že za měsíc je potřeba 632 hodin na výrobu topidel  A a 688 ho-

din na výrobu topidel  B. Celkový čas na výrobu zadaného množství je pak  

  T = T1 + T2   /h/    (4) 

 kde   

T – celkový počet hodin nutných k výrobě zadaného množství 

 

Po dosazení do rovnice (4) dostávám 

  T = 632 + 688 = 1320 h 
  

Abych zjistila, kolik je potřeba svářečů na vyrobení 160 kusů, musela jsem si 

nejprve zjistit nominální časový fond. Pro rok 2010 je nominální časový fond 253 pra-

covních dnů. Při jednosměnném provozu to je 2024 hodin za rok. Nominální měsíční 

časový fond TM je tedy podíl hodin za rok počtem měsíců za rok a je roven 168 hodi-

nám. 

 

Nyní je již možno určit potřebný počet svářečů. 

  Q1 = T / TM    /počet svářečů/  (5) 

 kde  

 Q1 – potřebný počet svářečů bez použití robotizovaného pracoviště 

TM – měsíční nominální fond  

 

Pro náš případ je to tedy 

  Q1 = 1320 / 168 = 8 svářečů 

 

Z toho plyne, že pro výrobu 160 kusů topidel je potřeba 8 svářečů. Nyní lze 

určit náklady na mzdy 8 svářečů. 

  N1 = TM × MT × k × p  /Kč/    (6) 
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 kde  

 N1 – náklady na mzdy svářečů bez použití robota  

MT – mzdový tarif hodinový 

 k – odvody 

 p – počet svářečů 

 

Po dosazení do rovnice (6) dostávám 

  N1 = 168 × 140 × 1,3 × 8 = 30 576,- Kč 

 

Pro 8 svářečů jsou náklady na mzdy rovny hodnotě 244 608,- Kč. 

 

Při použití robotického pracoviště je zřejmé, že se ušetří náklady na mzdy svá-

řečů, protože tuto práci částečně převezme právě svařovací robot.  

 

Úspora pro jednotlivé typy lze vyčíst v tab. 5.2 a tab. 5.3. Pro topidlo A je to 

úspora 2,7 hodin na jeden kus a pro topidlo B 3 hodiny na jeden kus. Pro dané 

množství 80 kusů typu A a 80 kusů typu B je celková úspora 456 hodin za měsíc.  

 

Z těchto údajů lze určit počet hodin určených pro svářeče po úspoře.  

  Tcú = T – Tú     /h/    (7) 

 kde 

Tcú – čas celkový po úspoře 

 Tú – čas, kterým lze nahradit robota  

 

Pro náš případ  

  Tcú = 1320 – 456 = 864 h 

 

Po nahrazení některých svařovacích operací robotem zbývá na svářeče již 

pouze 864 hodin za měsíc.  

 

Nyní s touto novou hodnotou vypočtu opět potřebný počet svářečů dle rovnice 

(5). Za hodnotu T dosadím nyní výsledek z rovnice (7), hodnotu Tcú. 

  Q2 = 864 / 168 = 5,1 = 5 svářečů 
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kde 

Q2 – potřebný počet svářečů s použitím robotizovaného pracoviště  

 

 Důvodem zaokrouhlení daného čísla dolů je, že jeden svářeč bude v případě 

potřeby vypomáhat z pracoviště standardních a atypických pecí.  

 

Dále je nutné znovu přepočítat náklady na mzdy, tentokráte pro 5 svářečů dle 

rovnice (6) 

  N2 = 168 × 140 × 1,3 × 5 = 152 880,- Kč 

 kde  

 N2 – náklady na mzdy svářečů s použitím robota 

 

Nyní určím rozdíl mezi mzdovými náklady pro pracoviště s robotem a bez ro-

bota. 

  N = N1 – N2    /Kč/    (8) 

 kde  

 N – rozdíl mzdových nákladů N1 a N2 

 

Dosazením do rovnice (8) dostávám 

  N = 244 608 – 152 880 = 91 728,- Kč 

  

Jelikož se dané množství nedá vyrobit v jedné směně (robotu chybí 56 hodin), 

ale zároveň není nutné pro scházející malý počet hodin zavádět druhou směnu, bude 

operátor robota pracovat ve 12-ti hodinových směnách. Náklady na mzdy operátora 

pak budou  

No = TM12 × MT × k × o  /Kč/    (9) 

 kde  

 No – náklady na mzdy operátora robota 

 TM12 – nominální časový fond měsíční (směna 12 hodin)  

 o – počet operátorů 

 

Po dosazení do rovnice (9) dostávám 

  No = 240 × 140 × 1,3 × 1 = 43 680,- Kč  
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Nyní si mohu vyjádřit celkovou úsporu na mzdách.  

  Cú = N – No     /Kč/    (10) 

 kde  

 Cú – celková úspora na mzdách 

 

Z rovnice (10) potom dostávám 

  Cú = 91 728 – 43 680 = 48 048,- Kč 

 

Shrnutí 

Práce robota pro topidlo A je 1,3 hodiny na jeden kus, pro topidlo B 1,5 hodiny 

na jeden kus. To je celkem 224 hodin za měsíc. Proto je nutné, aby robot pracoval 

12 hodin denně. Celková investice za robotické pracoviště je 2 846 300,- Kč. Celková 

úspora na mzdách svářečů je 48 048,- Kč.  

 

Návratnost investice 

S těmito údaji lze nyní spočítat návratnost robotického pracoviště. 

  IN = IRP / Cú     /roky/    (11) 

 kde  

 IN – návratnost investice 

 IRP – investice za robotické pracoviště 

 

Po dosazení do rovnice (11) dostávám návratnost investice  

  I = 2 846 300 / 48 048 = 59 měsíců = 4,9 roku 

 

Návratnost investice by byla po 4,9 letech, což je nepřijatelné. Návratnost ta-

kovéto investice by měla být do dvou let. Dalším faktorem je nemožnost předvídat jak 

dlouho bude poptávka po tomto výrobku. Ostatní naše výrobky se nedají použít pro 

výrobu na robotickém pracovišti. Na druhou stranu je možné, že si zákazník bude 

přát více těchto výrobků nebo výrobků podobných. Pak bude na řadě opětovné pře-

počítání výše uvedených hodnot a možnost dostat se s návratností pod dva roky.  
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6. EXPERIMENT MĚŘENÍ DOBY HOŘENÍ OBLOUKU 
Měřicí přístroj zkonstruoval a sestrojil pan Ing. Zdeněk Marcelli, který pracuje 

jako vedoucí elektro konstrukce. Tento přístroj má za úkol měřit skutečnou délku do-

by hoření oblouku. Cílem experimentu bylo zjistit čas čistého svařování.  

 

6.1. Popis zařízení 

Blokové schéma zapojení je na obr. 6.1 a měřicí přístroj na obr. 6.2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 6.1 Blokové schéma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 6.2 Měřící přístroj 
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Pomocí síťové vidlice se přístroj připojí na distribuční síť 3/N/PE 230/40V. Za 

ní je připojen hlavní vypínač a hlavní jistič. Za hlavním jističem se odděluje větev pro 

vytvoření řídicího napětí 24 V DC. Z tohoto zdroje je napájen převodník a vlastní mě-

řič realizovaný pomocí programovatelného relé LOGO. Toto relé je vybaveno disple-

jem, na kterém se zobrazuje hodnota délky hoření oblouku. Hlavní silová větev po-

kračuje přes měřicí transformátor do zásuvky, do které lze připojit svářečku 

s jednofázovým nebo třífázovým napájením.  

Ve vyhodnocovacím zařízení se vstupní analogový signál komparuje 

s hodnotou 900 mV respektive 1000 mV (100 mV je hystereze) a po dalším zpraco-

vání povoluje nebo zakazuje přičítání času k dosavadnímu času provozu svářečky. 

Toto přičítání povoluje, pokud je vstupní signál vyšší než 1000 mV a zakazuje, pokud 

je nižší než 900 mV. V mezích 900 mV až 1000 mV se výstup komparátoru nemění a 

je závislý na předchozím stavu. Signál 1000 mV odpovídá 4 A protékajícím přes mě-

řící transformátor, signál 900 mV pak 3,6 A.  

Krátkým stiskem resetovacího tlačítka dojde k podsvícení displeje zobrazova-

če a jeho opětovným stiskem dojde k vynulování naměřeného času.  

 

6.2. Naměřené hodnoty 

Abych mohla zapsat naměřené hodnoty, navrhla jsem si protokol měření sva-

řovacího proudu, který obsahuje datum, počátek a konec směny a odečet času z mě-

řicího přístroje. Každý den jsem pak odečítala čas z přístroje a zapisovala další výše 

uvedené hodnoty. Tyto hodnoty jsem zpracovala do tab. 6.1. 
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Tab. 6.1 Naměřené hodnoty 

Protokol měření svařovacího času 
Pracovní 

doba 
Čas ho-
ření ob-
louku 

% pra-
covní do-

by Datum Začátek Konec 
Čas na 
zařízení 

32 h 8 min 
14.4. 2010 06:00 17:00 34 h 6 min 10,5 1,96 18,7% 

15.4.2010 06:00 14:30 34 h 29 min 8,0 0,38 4,8% 

16.4.2010 06:00 17:00 37 h 6 min 10,5 3,61 34,4% 

17.4.2010 06:00 17:00 39 h 23 min 10,5 2,28 21,7% 

20.4.2010 06:00 18:00 45 h 33 min 11,5 6,16 53,6% 

20.4. - 21.4.2010 18:00 06:00 47 h 18 min 11,5 2,25 19,6% 

21.4.2010 06:00 18:00 49 h 32 min 11,5 2,23 19,4% 

21.4. - 22.4.2010 18:00 06:00 52 h 01 min 11,5 2,48 21,6% 

22.4.2010 06:00 18:00 55 h 33 min 11,5 3,53 30,7% 

22.4. - 23.4.2010 18:00 06:00 57 h 33 min 11,5 2,00 17,4% 

23.4.2010 06:00 18:00 61 h 38 min 11,5 4,00 34,8% 

23.4. - 24.4.2010 18:00 06:00 63 h 20 min 11,5 1,70 14,8% 

26.4.2010 10:00 22:00 66 h 58 min 11,5 3,63 31,6% 

27.4.2010 10:00 22:00 70 h 01 min 11,5 3,00 26,1% 

28.4.2010 10:00 22:00 72 h 40 min 11,5 2,65 23,1% 

29.4.2010 10:00 22:00 73 h 35 min 11,5 0,91 7,9% 

30.4.2010 06:00 18:00 75 h 56 min 11,5 2,35 20,4% 

3.5.2010 06:00 18:00 79 h 15 min 11,5 3,31 28,8% 

4.5.2010 06:00 17:00 82 h 45 min 10,5 3,50 33,3% 

5.5.2010 06:00 18:00 86 h 00 min 11,5 2,25 19,6% 

6.5.2010 06:00 18:00 87 h 19 min 11,5 1,31 11,4% 

7.5.2010 06:00 17:00 88 h 59 min 10,5 1,66 15,8% 

10.5.2010 06:00 14:30 89 h 13 min 8,0 0,23 2,9% 

 Suma 512,1 % 

 Průměr 22,3 % 
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6.3. Vyhodnocení 

Velkým problémem experimentu bylo, u jakých výrobků lze použít toto zaříze-

ní, aby výsledky byly přínosné. U standardních a atypických pecí nebylo možno ex-

periment objektivně vyhodnotit. Důvodem je menší počet zakázek, rozmanitost zaká-

zek a počet svarů. Dále jsou tyto pece vyráběny jako kusová výroba a mají velké pří-

pravné časy.  

Nejvhodnějším výrobkem jsou topidla. Jedná se o sériovou výrobu a výrobky 

mají dlouhé svary. Z naměřených hodnot je patrné, že průměrná doba hoření oblou-

ku v jedné směně je 22%. 78% času je pak spotřebováno na přípravu svarových 

ploch, na broušení svarů, sestavení dílů apod. Při běžném svařování se udává po-

měr hoření oblouku vůči zbývajícímu času 20:80. [8] Z toho plyne, že doba hoření 

oblouku u výrobku topidlo je běžná.  
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7. ZÁVĚR 

Diplomová práce řeší možnosti zvýšení efektivity při svařování pecních kon-

strukcí. Práce byla zpracovávána ve firmě LAC, s.r.o, se sídlem v Rajhradě.  

Základními výrobkovými základnami jsou laboratorní pece, standardní a aty-

pické pece a topidla. Pro výrobu laboratorních pecí byly podrobně popsány přípravky 

určené jak přímo ke svařování tak i ke zkrácení přípravných časů.  

Při výrobě pecních konstrukcí bylo velmi náročné najít způsob, který by po-

mohlo zvýšit efektivitu výroby. Nejlepším řešením se nakonec ukázalo použití buď 

otočného konzolového jeřábu, nebo jednoduché kolejnice s pojezdovým ústrojím.  

Pro sériovou výrobu topidel bylo navrženo robotizované pracoviště. Bohužel 

pro jeho prozatímní malou vytíženost a tím i vysokou návratnost nelze tento projekt 

v této době uskutečnit. Pokud si zákazník bude přát větší série, je velká šance, že 

projekt bude nakonec realizován. 

V závěru práce byl popsán experiment měření doby hoření oblouku. 

Z naměřených hodnot jsem zjistila, že průměrná doba hoření oblouku je 22% 

z pracovní doby.  
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SEZNAM SYMBOLŮ 
Cú /Kč/ celková úspora na mzdách 

I /A/ proud 

IN /rok/ návratnost investice 

IRP /Kč/ investice za robotické pracoviště 

k /-/ odvody 

MT /Kč/ mzdový tarif hodinový 

N /Kč/ rozdíl mzdových nákladů N1 a N2 

N1 /Kč/ náklady na mzdy svářečů bez použití robota 

N2 /Kč/ náklady na mzdy svářečů s použitím robota 

No /Kč/ náklady na mzdy operátora robota 

o /počet operátorů/ počet operátorů 

p /počet svářečů/ počet svářečů 

Q1 /počet svářečů/ potřebný počet svářečů bez použití robotizo-
vaného pracoviště 

Q2 /počet svářečů/ potřebný počet svářečů s použitím robotizo-
vaného pracoviště 

q1, q2 /ks/ vyráběné množství daného typu 

T /h/ celkový počet hodin nutných k výrobě zada-
ného množství 

T1, T2 /h/ počet hodin nutných k výrobě daného množ-
ství daného typu 

t1, t2 /h/ počet hodin nutných k výrobě jednoho kusu 
daného typu 

Tcú /h/ čas celkový po úspoře 

TM /h/ měsíční nominální fond 

TM12 /h/ nominální časový fond měsíční (směna 12 
hodin) 

Tú /h/ čas, kterým lze nahradit robota 

U /V/ napětí 
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SEZNAM PŘÍLOH 
Příloha č. 1 – Polohovadlo 

Příloha č. 2 – Rám 

Příloha č. 3 – Přípravek 

 


