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ABSTRAKT
Tématem této diplomové práce je design MIG/MAG svářečky, určené pro zámečnické a ka-
rosářské dílny. Diplomová práce zahrnuje analýzu existujících produktů ze stránky designér-
ské a technické a věnuje se vlastnímu návrhu svařovacího stroje. Navržený koncept klade 
důraz na atraktivní a moderní vzhled stroje, na komfortní manipulaci s ním a jeho snadnou 
obsluhu. Samotný návrh nabízí potenciální směr tvarového rozvoje svařovacích strojů v bu-
doucnu. 

KLÍČOVÁ SLOVA
Design, svářečka, svařování, obloukové svařování, inertní plyn, aktivní plyn, svar 

ABSTRACT
The topic of this diploma thesis is the design of a MIG/MAG welding machine, suitable for 
locksmiths and workshops. The diploma thesis includes the analysis of existing products 
from the design and technical point of view and deals with the design of welding machine. 
The proposed concept focuses on interactive and modern look of the machine and comforta-
ble manipulation and easy operation. The design itself offers a possible direction of morpho-
logy of welding machines in the future.

KEYWORDS
Design, welding machine, welding, arc welding, inert gas, active gas, weld 
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1   ÚVOD
Svařování je strojírenská technologie, která vytváří kvalitní nerozebíratelné spoje převážně 
kovových materiálů. Tato technologie se objevila během průmyslové revoluce, když nastal 
přechod od ruční výroby v manufakturách k tovární strojní velkovýrobě. Svařovací stroje 
našly své uplatnění hned v několika oborech. Na kvalitu stroje bylo kladeno čím dál více 
požadavků, a proto se obor strojírenství neustále rozvíjel. V dnešní době se svařovací stroje 
používají jak ve velkém průmyslu, tak i v menších provozech. 

Aktuálně můžeme pozorovat mírný vývoj tvaru svařovacích strojů, avšak jejich vzhled se od 
předchůdců zásadně neliší. Velké změny se vždy týkají samotné technologie svařování, její-
ho zlepšení a kvality svaru. Tvarové změny se objevují pouze díky použítí nového materiálu 
na čelech stroje, který umožňuje atraktivní tvarování ploch a zlepšení ergonomie. Samotná 
konstrukce a prostorové řešení stroje zůstavají neměnné. 

Potenciální směr rozvoje designu svařovacích strojů spočívá v tvarování stroje reflektují-
cího dnešní dobu, který bude atraktivní pro uživatele. Cílem této diplomové práce je tedy 
navrhnout vizuálně působivý design MIG/MAG svářečky, který splní technické, ergonomic-
ké a bezpečnostní požadavky. Návrh bude vycházet ze současně používaných technologií 
a bude respektovat estetické a psychologické aspekty uživatele. Navržený stroj bude tvarově 
působit stabilně a celistvě. 
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2   PŘEHLED SOUČASNÉHO STAVU POZNÁNÍ
Přehled současného stavu poznání umožňuje náhled do celkové problematiky navrhovaného 
produktu a v tvůrčí části práce je na ni často odkazováno. Tato analýza shrnuje vývoj, jaké 
vznikaly inovace a jaké jsou současné trendy. 
V analýze je popsán historický vývoj svařování, dále jsou představeni a rozebráni zástupci 
současných MIG/MAG svářeček od firem Kemppi, Fronius, Kühtreiber a Migatronic. Po-
slední částí kapitoly je technická analýza výrobku.

2.1  Historický přehled

Metoda spojování kovů – svařování je známá již z doby bronzové, kdy člověk začal tepelně 
zpracovávat kov. Dlouhou dobu jedinou a hlavní technikou svařování bylo kovářské svařo-
vání. To vzniklo s rozvojem zpracovávání kovů, kterou používali při výrobě zbraní a primi-
tivních nástrojů. S prudkým rozvojem průmyslu a vědních disciplín nastal rychlý rozmach 
nových metod svařování. Velkým impulsem pro tento rozvoj byly i obě světové války. Na 
konci 19. století vznikly další 3 metody svařování: elektrickým obloukem, plamenové a od-
porové. [1] [2] [3]

Svařování elektrickým obloukem je známo již od počátku 19 století, kdy Angličan Humphry 
Davy (1801) a Rus Vasilij Petrov (1803) nezávisle na sobě objevili elektrický proud. Na 
základě jejich poznatků Angličan Wilde svařil 2 kusy železa elektrickým obloukem. V roce 
1881 Auguste de Meritens svařil olověné desky uhlíkovou elektrodou. V roce 1881 ruský 
vynálezce N. N. Benardos realizoval první svarový spoj mezi svařovaným materiálem a uh-
líkovou elektrodou. Avšak tato technologie neumožnovala práci s ocelí, neboť nebyla dosa-
žena potřebná teplota tavení. Zdokonalení svařování elektrickým obloukem proběhlo v roce 
1887, kdy ruský inženýr N. G. Slavjanov na místo uhlíkové elektrody použil holé kovové 
elektrody, které se postupně odtavovaly. První obalené elektrody z uhličitanů a křemičitanů 
použil švédský inženýr O. Kjellberg v roce 1902. O 12 let později začala první světová vál-
ka, která si vyžádala vývoj nových metod svařování. Zvětšila se poptávka po zbrojní výrobě, 
proto následně proběhly pokusy o automatizaci svařovaní. V roce 1924 si Paul O. Nobel 
nechal patentovat svůj postup svařování s podáváním svařovacího drátu. Tento mechanis-
mus podávaní drátu byl použit v zařízení, které navrhli Irving Langmuir a Peter P. Alexander 
v roce 1925. Jejich metoda svařování byla založena na dodání externí ochranné atmosféry 
směsi vodíku a dusíku. K rozvoji této metody posloužila práce Philip K. Deversa a Henry 
M. Hobarta v roce 1926. Navrhli svařovací hořák, kterým procházel svařovací drát a proud 
ochranného plynu (argonu nebo hélia). Takto vznikla metoda svařovaní v ochranné atmo-
sféře inertních plynů, která je dnes známá pod názvem MIG. Na základě Deversovy a Ho-
bartovy práce  byla navržena jiná metoda svařování v roce 1941 s netavící se wolframovou 
elektrodou v ochranné atmosféře hélia. Metoda se rozšířila ve vojenském letectví, zejména 
na začátku druhé světové války, protože umožňovala svařovat hořčík, hliník a nikl. Rozvoj 
MIG metody svařování byl dokončen v roce 1940 a inertní plyny v tuto dobu byly velmi 
nákladné. Proto dalším krokem kupředu byl návrh Ljubavského a Novošilova v roce 1953, 
kteří použili jako ochrannou atmosféru aktivní plyn (oxid uhličitý). Díky tomu se metoda 
zlevnila a stala se velmi rozšířenou, protože umožnila svařování nelegovaných a nízkolego-
vaných ocelí. Tato metoda se dnes používá pod názvem MAG. Později byly rozvinuty i jiné 
metody svařovaní, kde byl kladen důraz na zlepšení efektivity práce a zkvalitnění svarů. [1]
[2] [3]
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2.2  Designérská analýza

Svařovací stroj je často využívané zařízení, které má k dispozici každý dělník zabývající 
se montáží nebo kovovýrobou. Z tohoto důvodu trh disponuje velkým množstvím svařova-
cích strojů odpovídajících preferencím různorodých skupin spotřebitelů. Mezi jednotlivými 
produkty jsou výrazné rozdíly ať už v případě velikosti, hmotnosti a rozsahu svařovacího 
proudu, či míře zatěžování, rychlosti posuvu drátu, průměru drátu, ceny a podobně. 

Obecně se MIG/MAG svářečky dělí do 3 kategorií. Přenosné invertorové stroje jsou malé, 
lehké a výkonné. Jsou určené pro domácí dílnu a údržbu. Jejich rozměry se pohybují v roz-
mezí: výška (530–595) mm, šířka (190–270) mm, hloubka 430 mm, hmotnost od 19 do 27 
kg. Druhou kategorií jsou kompaktní stroje. Jedná se o středně velké výkonné stroje s in-
tegrovaným podvozkem. Jsou určeny pro lehkou a středně těžkou strojírenskou výrobu. Své 
využití najdou zejména v karosářství a zámečnictví. Rozměry se pohybují v rozmezí: výška 
(740 - 933) mm, šířka (335–688) mm, hloubka (610–917) mm, hmotnost od 35 do 151 kg.
Poslední skupinou jsou stroje se snímatelným podavačem drátu. Velké výkonné stoje s in-
tegrovaným podvozkem a odděleným podavačem drátu jsou určené pro středně těžkou až 
těžkou strojírenskou výrobu. Rozměry se pohybují v rozmezí: výška (835–106) mm, šířka 
(480–690) mm, hloubka (700–965) mm. Jejich hmotnost je ve škále od 98 do 230 kg.
[1] [2] [3] [13]

Tato práce se dle zadání zaměřuje na kompaktní MIG/MAG svařovací stroje, které jsou ur-
čeny pro karosářství a zámečnictví. Jednotliví zástupci na trhu aktuálně dostupných strojů 
jsou blíže popsány v následujících podkapitolách designérské analýzy.
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2.2.1 Compact 209 PM

Česká společnost Elektrotechnické produkty s.r.o. nabízí svým zákazníkům velký sortiment 
svařovacích strojů lišících se velikostmi, hmotnostmi a technickými parametry. Avšak jejich 
tvar a design jsou neměnné. Svařovací MIG/MAG stroj Compact 209 PM je určen pro střed-
ně těžký provoz. Výrobce uvádí rozměry (330 × 780 × 690) mm, hmotnost 54 kg, rozsah 
svářecího proudu (30–200) A. Tento model je vyroben z oceli. [14]

Compact 209 PM je jedním z nejstarších tvarových řešení, jehož podstatou je funkční design 
s důrazem na odolnost. Tvarování je strohé a geometrické. Technický vzhled produktu do-
dávají chybějící návaznosti funkčních dílů na tělo stroje. Design působí technickým a indu-
striálním dojmem. Dominantním prvkem výrobku je velká grafika, která působí rušivě a její 
umístění na čelní ploše vytváří vizuální disharmonii. Krytování je vizuálně rozděleno dvěma 
sytými barvami, funkční díly jsou řešené jednou sytou a jednou neutrální barvou. Celkové 
barevné řešení je nevyvážené a nekompaktní.

Svářecí stroj nabízí jenom manuální nastavení svářecích parametrů. To zajišťují ovládací tla-
čítka zabudovaná do ohnuté čelní plochy. Zleva jsou umístěné dva otočné přepínače poloh, 
zprava je umístěný otočný potenciometr kónického tvaru. Rozměry tlačítek jsou dostačující 
i pro komfortní ovládání v ochranných rukavicích. Sdělovače kolem tlačítek jsou jednodu-
ché a dostatečně přehledné. Z těla stroje dopředu vyčnívá horizontální madlo kruhového 
průřezu. Mezi madlem a strojem je dostatek místa pro pohodlný úchop. 

180 cm

Obr. 2-1  Svařovací MIG/MAG stroj Compact 209 PM [14]
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2.2.2 OMI 385

Česká společnost Omicron působí na trhu téměř čtyřicet let. Svým zákazníkům nabízí širo-
kou škálu svařovacích strojů pro různé účely. Výrobce se zaměřuje na zlepšení technických 
parametrů stroje a na kvalitu svařovaní, avšak design výrobků zůstává neměnný. Jejich zá-
stupcem v designérské analýze je svařovací MIG/MAG stroj OMI 385. Základní rozměry 
(490 × 810 × 860) mm, hmotnost 95 kg, rozsah svářecího proudu 30–340 A. [15]

Tvarování OMI 385 je čistě geometrické, odpovídající okolnímu prostředí. Dominující hori-
zontální linie umocňují statický charakter s důrazem na stabilitu. Zvolené proporce výrobku 
eliminují těžkopádný dojem. Čelní plocha je tvarově oddělená od těla stroje, což z vizuální-
ho hlediska působí nevyváženě a její rozdělení na dvě samostatné částí je rušivé. Tvarování 
madla nezapadá do celkového tvarosloví výrobku. Design OMI 385 je technický a industri-
ální. Barevné řešení se zaměřuje na sjednocení kontrastních a rušivých prvků, díky jediné 
dominantní barvě svářecí stroj působí celistvě.

U tohoto zástupce je ovládací plocha ponořena do těla stroje a tím komplikuje ovládání. 
Nastavení svařovacích parametrů je manuální pomocí potenciometrů kónického tvaru. Pro 
přesnější nastavení jsou drážkované. Barevné provedení sdělovačů splývá s barvou poten-
ciometrů, což může bránit jednoduchému odečítání hodnot. Madlo obdélníkového průřezu 
a malé místo pod ním znemožňují pohodlný úchop v ochranných rukavicích. Úzké, hranaté 
madlo tlačí do dlaně. 

Servisní dvířka pro výměnu cívky se nachází na pravém boku svařovacího stroje. Otevírají 
se zleva doprava pomocí jedné ruky. Horní plocha stroje je ponořena dolů a umožňuje odklá-
dání svářecího hořáku. Na zadní straně stroje jsou připevněné dvě kovové objímky s řetězy 
pro uchycení a ochranu plynové láhve.

180 cm

Obr. 2-2  Svařovací MIG/MAG stroj OMI 385 [15]
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2.2.3 KIT 405

Největším výrobcem svařovací techniky v Česku je společnost Kühtreiber, založená v roce 
1998. Společnost se zaměřuje na samostatnou výrobu zásadních komponentů a součástí, na 
zlepšení kvality svařování i na design. Jejich zástupce KIT 405 je jedním ze starších základ-
ních modelů. Základní rozměry (822 × 490 × 806) mm, hmotnost 101 kg, rozsah svářecího 
proudu 30–350 A. Svařovací stroj je vyroben z oceli. [16]

Design KIT 405 působí technickým dojmem. Tvarování je strohé, geometrické s důrazem 
na statičnost. Hranatý tvar výrobku koresponduje s jeho funkcí a s prostředím, ve kterém se 
používá. Nezakryté spojení krytů a spojení funkčních komponentů se samotným tělem svá-
řečky umocňují technický vzhled stroje. Vizuálním rušivým prvkem je při pohledu z boku 
strohé zkosení ovládací plochy, toto náhlé ukončení tvaru je nelogické. Hlavní barvou vý-
robku je neutrální černá, která působí těžkopádně, vizuálně ji odlehčuje barva doplňková. 

U KIT 405 je ovládací plocha z ergonomického hlediska nakloněna tak, aby uživateli po-
skytla jednoduchou obsluhu. Všechny svařovací parametry se nastavují manuálně otočnými 
potenciometry kónického tvaru. Ovládací tlačítka jsou drážkovaná pro přesnější nastavení 
a doladění. Hodnota svařovacího proudu se zobrazuje na digitálním ampérmetru, hodnota 
svařovacího napětí na digitálním voltmetru. Sdělovače v bílém provedení jsou jednoduché 
a srozumitelné pro uživatele. Kruhový průřez madla je vhodný pro komfortní úchop. Povrch 
madla je kluzký a při vysoké teplotě v dílně může dojít k vyklouznutí z rukou. Dostatečně 
velké místo pod madlem zajišťuje pohodlný úchop v ochranných rukavicích. Výměna cívky 
je možná při odstranění pravého bočního krytu pomocí dvou rukou, což zbytečně kompliku-
je práci. Prohloubení s gumovým povrchem na horní ploše svařovacího stroje lze využít pro 
odkládání svářecího hořáku. Plynová láhev se uchycuje ke stroji jedním řetězem.

180 cm

Obr. 2-3  Svařovací MIG/MAG stroj KIT 405 [16]
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2.2.4 KIT 4100

Dalším zástupcem firmy Kühtreiber je svařovací MIG/MAG stroj KIT 4100. Tento model 
je v novém designu a s vylepšenými parametry. Základní rozměry (902 × 510 × 890) mm, 
hmotnost 93 kg, rozsah svářecího proudu (50–350) A. KIT 4100 je vyroben v kombinace 
oceli a plastu. [16]

KIT 4100 je rovněž příkladem funkčního designu, avšak tento výrobek vyniká svým tvaro-
vým řešením. Jemné tvarování je založené na kombinaci geometrických tvarů s oblými křiv-
kami a zaoblenými hranami. Plynulé propojení jednotlivých stran svářečky vytváří jeden 
harmonický celek, který působí vyvážené a odlehčeně. Madla plynule navazují na tělo svá-
řečky, jejích spojení je zakryto. Rušivým prvkem je z bočního pohledu horizontální grafika, 
která náhle člení boční kryt. Horizontální směr grafiky umocňuje dojem stability. Zvolená 
tmavá barevná kompozice v novém designu působí zastarale. 

Pro pohodlné řízení stroje je ovládací rovina mírně nakloněna. Zároveň je ponořena do 
hloubky čela tak, aby nedocházelo k poškození ovládacích tlačítek. Do ovládací plochy jsou 
zabudované otočné potenciometry kónického tvaru pro nastavení svařovacích parametrů. 
Hodnoty těchto parametrů se zobrazují na digitálním voltampérmetru. Barevné provedení 
potenciometrů omezuje jejich jednoduchou identifikaci. Opakem jsou jednoduché a pro uži-
vatele srozumitelné sdělovače. Stroj nabízí uživateli dvě madla v horizontálním směru podél 
ovládací plochy. Spodní madlo lze využít při poloze v sedě. Horní madlo je umístěno blízko 
tlačítek, což může vést k neúmyslné změně nastavených hodnot. Kruhový průřez madel je 
vhodný pro komfortní úchop. Cívka je umístěna pod pravým bočním krytem, který je nutné 
odstranit pomocí obou rukou. Toto řešení není optimální z hlediska efektivity práce. Horní 
plochu lze využít k odkládání svářecího hořáku. Plynovou láhev lze uchytit ke svářečce ko-
vovým řetězem.

180 cm

Obr. 2-4  Svařovací MIG/MAG stroj KIT 4100 [16]
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2.2.5 TPS 320i Compact

Firma Fronius je proslulá svými inovativními výrobky s nejmodernější technologií a vy-
sokou kvalitou. Fronius se zaměřuje jak na kvalitu svařování, tak i na design svařovacích 
strojů. Jejich přístroje řady TPSi jsou založené na modulární koncepci, umožňující snadné 
přizpůsobení dle jednotlivých potřeb uživatelů. Jedním ze zástupců je svařovací MIG/MAG 
stroj TPS 320i Compact, jehož vnější rozměry výrobce neuvádí. Hmotnost je 35 kg, rozsah 
svářecího proudu (3–320) A. [17]

Tvarosloví tohoto svařovacího stroje je komplikovanější než u předchozích zástupců. Umož-
ňuje to plast, ze kterého je vyrobená větší část krytování. Design využívá přesah čel, slouži-
cích pro umístění madla. Madlo propojuje čela a vizuálně propojuje tvar. Čelní strana je tva-
rově rozdělena na tři vyčnívající segmenty, což z tvarového hlediska působí komplikovaně. 
Výrazným charakteristickým prvkem jsou zajímavě tvarované ventilační průduchy. Avšak 
jejich náhle přerušený tvar a nelogická návaznost na kabel působí rušivě. Dalším rušivým 
prvkem je tvarové a barevné dělení boční plochy. Kontrastní barevné provedení a složité 
tvarování působí dynamicky. Barevnost je viditelně odlišná od okolního prostředí.

Řízení TPS 320i Compact je zajištěno velkým digitálním displejem zobrazujícím všechny 
svařovací parametry, jedním otočným potenciometrem a dvěma tlačítky. Displej je chráněn 
průhledným ochranným krytem, aby nedošlo k jeho poškození a omezení funkce. Kryt se 
otevírá směrem nahoru a nebrání pohodlnému ovládání. Otočný potenciometr válcovitého 
tvaru a dvě obdélníková tlačítka mají dostatečné rozměry pro ovládání v ochranných rukavi-
cích. Pod ovládacím panelem jsou umístěny připojovací konektory, zarovnané na horizontál-
ní střed. Jejich skupinové umístění přispívá k vysokové efektivitě práce. Madlo kruhového 
průřezu je umístěno podél těla a poskytuje úchop jen jednou rukou, což je výhodné pouze při 
přenášení stroje bez podvozku. Vyměnit cívku lze po otevření levého bočního krytu oběma 
rukama nahoru. Odkládání svářecího hořáku není zajištěno, lze ho pouze navěsit na madlo. 

180 cm

Obr. 2-5  Svařovací MIG/MAG stroj TPS 320i Compact [17]
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2.2.6 Kempact RA 

Posledním zástupcem svařovacích strojů v designérské analýze je Kempact RA od finské 
společnosti Kemppi. Firma se zaměřuje na svařovací výkon i na stylový a účelný design, 
proto její stroje patří celosvětově mezi absolutní špičku. Jejich nový svařovací MIG/MAG 
stroj Kempact RA se vyznačuje svým inovativním konstrukčním a designérským řešením. 
Jeho základní rozměry jsou (623 × 579 × 1070) mm, hmotnost 44 kg, rozsah svářecího prou-
du (20–250) A. Krytování svařovacího stroje je vyrobeno z ABS plastu. [18] [19]

Tento stroj vyniká svým tvarovým a konstrukčním řešení. Podstatou tvarosloví je měkké 
tvarování ploch plynule navazujících na funkční díly. Vertikální poloha stroje se shoduje 
s vertikálním směrem plynové láhve. Směrem dolů se zužující čelní strana stroje je navr-
žená tak, aby kola nevyčnívala do boku. Svařovací stroj působí kompaktním a odlehčeným 
dojmem. Dominantním charakteristickým prvkem je prolis na čelní straně, směřující k ven-
tilačním průduchům a ke kabelu. Snížený podvozek a velká kola umocňují dojem stability. 
Barevné řešení doplňuje tvarové řešení a zjednodušuje lokalizaci svářecího stroje.

Ovládací panel se nachází na horní ploše stroje, která je mírně nakloněna směrem k uživate-
li. Na ní jsou umístěné LCD displej a ovládací tlačítka pod ochranným průhledným krytem, 
aby nedošlo k jejich poškození. Kolem displeje jsou obdélníková tlačítka pro volbu para-
metrů, pod displejem jsou otočné potenciometry válcovitého tvaru pro nastavení parametrů. 
Pro změnu polohy lze stroj pomocí dvou madel a nožní platformy naklopit. Část hmotnosti 
tak převezme uživatel na sebe a zbývající část stojí na dvou kolech. Tím pádem je stroj po-
měrně nestabilní a uživatel jej musí kontrolovat oběma rukama. Tento způsob je nebezpečný 
zejména v případě, kdy je na stroji umístěna větší plynová bomba. 

Symetrická madla po obou stranách stroje mají ostré hrany, které budou tlačí do ruky. Další 
funkcí madel je stojan pro navíjení kabelů a svářecího hořáku. Na čelní straně jsou dvířka oteví-
rající se zleva doprava. Uvnitř je umístěno malé LED svítilko pro osvětlení cívky a zásobník pro 
náhradní součástky. Na plastovém podvozku je vytvořen půlkruhový prolis pro pro pohodlné 
umístění plynové lahve. Tu lze uchytit ke svářečce pomocí dvou rychloupínacích popruhů. 

180 cm

Obr. 2-6  Svařovací MIG/MAG stroj Kempact RA [18] [19]
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2.3  Technická analýza

Ve 21. století patří metoda MIG/MAG k nejrozšířenějším metodám svařování. Nabízí velký 
sortiment svařovacích zařízení, přídavných materiálů a ochranných plynů. Umožňuje auto-
matizaci a robotizaci. Metoda MAG (Metal Aktiv Gas) je obloukové svařování tavící se 
elektrodou v ochranné atmosféře aktivního plynu (oxid uhličitý) V celosvětovém měřítku 
patří k nejrozšířenějším metodám pro svařování nelegované a nízkolegované oceli. [1]

Metoda MIG (Metal Inert Gas) je obloukové svařování tavící se elektrodou v ochranné 
atmosféře inertního plynu (argon a helium). Umožňuje svařovat konstrukce, stavby, lodě 
a dopravní prostředky, vyrobené z hliníkových slitin. [1] 

Konstrukční ocel
Nerez ocel

Svářečka 
MAG

Čistý plyn CO
Ar + CO
Ar + O

Ar + CO + O
Ar + He + CO + O 

2

2

2
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Obr. 2-7  Svařovací metoda MAG 
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Obr. 2-8  Svařovací metoda MIG 
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2.3.1 Vnitřní komponenty a jejich uspořádání

Tato práce se zabývá designem kompaktního svařovacího stroje na podvozku pro karosářství 
a zámečnictví. Pro tento uživatelský segment nabízí trh široký sortiment strojů lišících se 
velikostmi, hmotnostmi, technickými parametry, provedením ovládacího panelu a podobně. 
Z tohoto důvodu byl pro technickou analýzu vybrán základní model svařovacího stroje 
odpovídající standardním potřebám uživatele. Je to KIT 405 od firmy Kühtreiber. Informace 
o stroji mi poskytl zástupce firmy David Nechvátal. 

Níže je představen obrázek svařovacího MIG/MAG stroje KIT 405 o velikosti (835 × 480 × 
840) mm a o hmotnosti 104 kg. Znázorněny jsou zde také vnitřní komponenty stroje a jejich 
uspořádání. Většina firem na trhu nemá možnost samostatné výroby vnitřních součástí dle 
svých požadavků a upřednostňuje tak nákup existujících komponent s konstantními veli-
kostmi. [16] [20]

Vnitřní prostor svařovacího stroje se dělí na 2 zóny. V první zóně pod levým bočním krytem 
se nachází výkonové a řídící součástky zodpovídající za celkový proces svařování. Trafo 
(225 × 295 × 145) mm slouží ke generaci jednofázového střídavého elektrického proudu. 
Usměrňovač (160 × 220 × 120 mm) přeměňuje střídavý elektrický proud (AC) na stejno-
směrný elektrický proud (DC). Tlumivka (160 × 270 × 110 mm) vyhlazuje napětí s umož-
ňuje stabilní hoření oblouku. Stykač (200 × 140 × 140) mm slouží ke spínání a rozpínání 
elektrického spojení. Ve druhé zóně pod pravým bočním krytem je umístěn podavač drátu 
(195 × 225 × 120) mm a držák cívky (300 × 300 × 140) mm.

Rozmístění vnitřních komponentů musí odpovídat požadavkům na bezpečnost. Rovněž má 
umožňovat jejich rychlou a snadnou výměnu a popřípadnou opravu. Všechny výkonové 
součástky, kterými prochází vysoké proudy jsou chlazeny vzduchem, a proto je nutné uvnitř 
skořepiny mezi jednotlivými komponentami vytvořit dokonalý vzduchový tunel. Aby nedo-
šlo k úrazu elektrickým proudem, je nutné, aby byl každý část izolována od plechových dílů. 
[1] [2] [21]

Obr. 2-9  Uspořádání vnitřních komponentů 
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2.3.2 Vnější komponenty 

Velikost ovládacího panelu a množství ovládacích prvků závisí na výkonu a technických 
parametrech svářečky. Výrobce nabízí zákazníkům dvě různá provedení ovládacích rovin, 
které odpovídají zákaznickým potřebám. První provedení (Standard) je určené pro zku-
šeného uživatele, který zná nejvhodnější svařovací parametry pro různé druhy materiálů. 
Uživatel před začátkem práce manuálně nastaví potřebné hodnoty, které se nemění při prá-
ci s jedním materiálem. Analogové provedení je vybaveno: analogovou regulací rychlosti 
posuvu drátu (otáčivý kuželový potenciometr), digitálním voltampérmetrem, dvou (čtyř) 
polohovým přepínačem napětí - hrubě (otočný přepínač), deseti polohovým přepínačem na-
pětí - jemně (otočný přepínač), vypínačem funkce prodlevy a bodováním (otáčivý kuželový 
potenciometr), přepínačem funkce dvou/čtyř taktu (kolébkový přepínač), žlutou kontrolkou 
přehřátí (LED). [2] [16] [20]

Druhé provedení (Processor a Synergic) je vhodné i pro méně zkušené uživatele díky au-
tomatickému nastavení svařovacích parametrů. Je třeba nastavit pouze základní svařovací 
parametry a ostatní jsou voleny automaticky. Ovládací rovina je vybavena: dvou (čtyř) po-
lohovým přepínačem napětí - hrubě (otočný přepínač), deseti polohovým přepínačem napětí 
jemně (otočný přepínač) a mini panelem s ovládacími tlačítky. [2] [16] [20]

Další komponenty nacházející se pod ovládacím panelem na čelní straně jsou: hlavní vypí-
nač (ve tvaru šípky), euro konektor připojení svařovacího hořáku, rychlospojky pro připoje-
ní zemnícího kabelu a větrací mřížka pro chlazení vzduchem. [2] [16] [20]

Obr. 2-10   Ovládací panel
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Na zadní staně jsou umístěny: uchycení láhve (objímka, řetěz, rychloupínací popruh), elek-
tromagnetický plynový ventilek, kabelová vývodka a přívodní kabel. [2] [16] [20]

Přídavný materiál ve formě svařovacího drátu je navinut na cívce. Kostra cívky je vyráběna 
z plastu nebo drátu. Obvykle se používá cívka s 15 kg drátu, na trhu jsou dostupné ale i cívky 
o menší hmotnosti drátu. Cívka o hmotnosti 15 kg má průměr 300 mm, šířku 100 mm. [1] 
[22]

U větších strojů je plechový podvozek vždy součásti těla svářečky. Je odolný vůči velkému 
zatížení, které způsobuje vnitřní část svářečky a plynová láhev. Minimální výška podvozku 
je 20 mm. K podvozku jsou přišroubovány vnitřní díly (trafo, usměrňovač, tlumivka) a při-
šroubována nebo přivařena vnitřní kovová kostra. Zespodu podvozku jsou uchycena kola. 
[1]  

Podvozek svařovacího stroje je vybaven dvěma druhy nosných kol, které zabezpečují poho-
dlné a bezpečné přemístění stroje. V přední části se nachází dvě malá otočná kola s brzdou 

Obr. 2-12   Cívka s drátem

Obr. 2-11   Komponenty na čelní straně
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nebo bez ní. V jejich otočné hlavě je kluzné nebo kuličkové ložisko, k podvozku jsou přichy-
cena pomocí plotýnky. Níže jsou uvedeny velikosti kol, které nabízí firma "Dům koleček"
1. 50 × 50 × 18 mm při zatížení 50 kg 
2. 75 × 75 × 23 mm při zatížení 70 kg
3. 125 × 125 × 32 mm při zatížení 100 kg. [23] [24]

V zadní části podvozku se nachází pevná kola s kuličkovými ložisky a spojena hřídelí. K ple-
chovému tělu jsou přichyceny pomocí šroubů. Na trhu jsou dostapná pryžová kola s nosností 
100 kg o velikostech:
1: 140 × 140 × 30 mm, průměr otvoru hřídele 15 mm
2. 160 × 160 × 35 mm, průměr otvoru hřídele 20 mm
3. 180 × 180 × 48 mm, průměr otvoru hřídele 20 mm
4. 220 × 220 × 52 mm, průměr otvoru hřídele 24 mm. [23] [25]

Výrobců tlakových láhví je aktuálně na trhu velké množství. Každý vyrábí láhve podle 
svých výkresů, proto nelze stanovit její univerzální velikost. Rozměry jsou odvozeny i od 
plynu, který je do této láhve napuštěn. Výrobci nabízí tlakové láhve válcovitého tvaru s kru-
hovým průřezem. Níže jsou uvedené velikosti tlakových láhví od společnosti "Air Products", 
která je členem České asociaci technických plynů.

Láhev s oxidem uhličitým:
1. Výška 930 mm, průměr 200 mm. Hmotnost 36,54 kg.
2. Výška 1080 mm, průměr 230 mm. Hmotnost 65,64 kg.
3. Výška 1675 mm, průměr 230 mm. Hmotnost 89,54 kg. [26]

Láhev s „vzdušným plynem”:
1. Výška 1080 mm, průměr 230 mm. Hmotnost 59,29 kg.
2. Výška 1525 mm, průměr 230 mm. Hmotnost 77,96 kg.
3. Výška 1525 mm, průměr 230 mm. Hmotnost 92,12 kg. [27]
Z bezpečnostních důvodu není žádoucí, aby uživatel prováděl na zařízení servis vlastními 
silami. Výrobci doporučují odbornou opravu v servisu svářečské techniky. Nejčastějšími 
opravami jsou výměna spotřebních dílů, výměna mechanismu řídící jednotky a repase ho-
řáků. Takové opravě podléhá stroj jednou za dva roky. Pro zajištění rychlé a snadné opravy 
musí být vnitřní díly stroje snadno dostupné. Uživatel může sám vyměnit cívku s přídavným 
materiálem, proto musí být přístup k ní jednoduchý. Prostor pro výměnu cívky musí být 
dostatečně velký a dostupný, aby umožnil rychlou výměnu. [21] [28]

2.3.3 Konstrukce

Z hlediska konstrukce se svařovací stroj skládá z vnitřního rámu, krytování a z podvozku. 
Vnitřní nosný rám, stojící na podvozku, slouží k připevnění krytování a vnitřních dílů. 
Vyrábí se z tenkostěnných nebo silnostěnných profilů. Tenkostěnné profily jsou uzavřené 
(jekl) nebo otevřené (profil). Profily jsou spojené převážně nerozebíratelným spojem (sva-
řovaný spoj), případně rozebíratelným spojem (šroubový spoj). Vnější plechové a plastové 
kryty lze spojit šroubovým nebo západkovým spojem. [29]
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2.3.4 Materiály

Kryty starších svařovacích strojů jsou vyrobeny převážně z ocelového plechu o tloušťce 1 
mm. Tento plech válcovaný za studena je snadno tvarovatelný s vysokou únosností a tuhostí. 
Vnitřní rám a podvozek se vyrábí z tenkostěnných nebo silnostěnných ocelových profilů. 
[31]

Moderní svařovací stroje jsou vytvořeny kombinací dvou materiálů, kde boční kryty jsou 
vyrobeny z ocelového plechu a čelní kryty s ovládacími prvky jsou vyrobené z ABS nebo 
PA6 plastu. ABS (Akrylonitrilbutadienstyren) je vysoce kvalitní termoplast, který je odolný 
vůči mechanickému poškození. Je to houževnatý a tažný materiál, odolný proti vysokým 
teplotám. Používá se v řádě levných a sériově vyráběných produktů. Vyznačuje se nízký-
mi náklady na materiál a nízkými výrobními náklady. Dodává se ve formě granulátu. PA6 
(polyamid 6) je termoplast odolný proti teplu a vlivu chemikálií nabízející tvrdost, pevnost 
a houževnatost. Používá se pro hromadnou sériovou výrobu, kde náklady na materiál a na 
výrobu jsou střední až vysoké. [30]

2.3.5 Technologie výroby 

Ocelové plechové tělo svařovacího stroje je vyrobeno ohýbáním za studena. Je to proces tvá-
ření, při kterém se materiál deformuje do různého úhlu ohybu se zaoblením hran. K získání 
výsledného ohybu se používají automatická ohýbací centra nebo lisovací nástroje vhodné 
pro hromadnou výrobu. [32]

Plastové díly svařovacího stroje jsou vyrobeny technologií vstřikování plastů. Technologie 
je dobře vyvinutá a široce se používá pro rychlou výrobu identických dílů s pevnými tole-
rancemi. Její kladnou stránkou je dobrá povrchová úprava, jemná reprodukce detailů a nízké 
náklady na jednotku produkce. Doporučená tloušťka stěny dílu je od 1,2 do 3,5 mm. Dopo-
ručený minimální úhel ponoru je 1°. [32] [33]

2.3.6 Barvení materiálů

Barevné řešení většiny svařovacích strojů se skládá ze dvou barev. Dominantní barvou je 
barva neutrální - černá nebo tmavošedá. Doplňkovou barvou je výrazná, sytá barva - červe-

Obr. 2-13   Konstrukce
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ná, oranžová, žlutá atd.. Kryty musí být natřeny barvou z vnější i vnitřní strany, jejich tvar 
může být členitý. 

Pro natření ocelových krytů se používá moderní technologie povrchové úpravy kovů - práš-
kové lakování. Jehož principem je nanesení prášku na povrch krytu a následné vytvrzení 
v peci. Tato technologie zaručuje vysoce kvalitní lesk, odolnost lakované vrstvy a vynikající 
vnější trvanlivost. Technologie je vhodná pro sériovou výrobu. Pro výběr barevného odstínu 
je využíván vzorník barev RAL. [32] [34]

K probarvování krytů, vyrobených z ABS plastů, jsou využívány pigmenty, které se aplikují 
do materiálu při jeho výrobě u výrobce regranulátu, případně formou barevných koncent-
rátů. Ty jsou dávkovány přímo na vstřikovacích strojích hmotnostně nebo objemově. Pro 
výběr barevného odstínu je rovněž využíván vzorník barev RAL. [32] [35]
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3   ANALÝZA PROBLÉMU A CÍL PRÁCE
3.1  Analýza problému

Z přehledu současného stavu poznání vyplývá, že technologie svařování je relativně stará, 
neustále se však vyvíjí a její další rozvoj se předpokládá i v budoucnu. Společnosti zabýva-
jící se návrhem a výrobou svařovacích strojů se aktuálně zaměřují více na technickou strán-
ku výrobků, na přesnost a kvalitu svařovaní. Design těchto výrobků zůstavá tradiční. Jsou 
zařízení, jejichž tvarování je zastaralé a neatraktivní. Krytování těchto strojů je vyrobeno 
z tenkého ocelového plechu metodou ohýbání. V tomto případě materiál výrazně omezuje 
návrh stroje a neumožňuje progresivní tvarování těla. Výsledným tvarem je strohý, geome-
trický tvar, který působí robustně. Novější zařízení jsou tvořena kombinací materiálů, kde 
větší část hmoty je vyrobena z ocelového plechu a čela z ABS plastu. Plast umožňuje návrh 
koplikovanějších tvarů a tím zvýšit atraktivitu stroje pro uživatele. Avšak u výše uvedených 
současných produktů na trhu je patrně vidět silný kontrast hmot vzniklých kombinací těchto 
materiálů. Tento kontrast mezi rovnými a komplikovanými plochami je rušivý a nevyváže-
ný. Celková forma svařovacích strojů je obvykle jednoduchá, avšak vyskytují se zde prvky, 
které se na sebe nenavazují a tím narušují celistvost výrobku. 

Po stránce ergonomické jsou svařovací zařízení řešeny dostačně. Prvním důležitým aspektem 
je manipulace se strojem. Ta spočívá zejména v řešení umístění madla a volby jeho vhodné-
ho průřezu, ale také v typu kol, která zajišťují bezproblémové přemístění stroje. U stávají-
cích produktů se vyskytují madla kruhového i obdélníkového průřezu. Hranatý průřez může 
bránit komfortnímu úchopu kvůli výskytu tlaku v místech dotyku ostrých hran. Kruhový 
průřez je ideální pro pohodlnou manipulaci, zejména v případě častého přemístění stroje. 
Pohodlnou manipulaci zajišťují i kola stroje. Skoro všechny svařovací stroje využívají čtyři 
kola. V zadní části se nachází dvě velká kola kvůli těžké tlakové láhvi. V přední části jsou 
umístěna dvě malá otočná kolečka, pomocí kterých lze se strojem jednoduše manipulovat 
do všech stran. Pro zajištění polohy stroje využívají některá zařízení mechanickou brzdu na 
jednom z koleček. Nový stroj od firmy Kemppi je založen na jiném způsobu manipulace se 
strojem a využívá jenom dvě velká kola v přední části stroje. Pro změnu polohy svařovacího 
stroje je uživatel nucen jej na sebe naklopit a vynaložit přiměřenou sílu, která uvede stroj do 
pohybu. Nevýhodou zařízení může být jeho velká hmotnost, která je násobena umístěním 
tlakové láhve. Druhým důležitým aspektem je ovládací panel, který zajišťuje jednoduché 
a přesné ovládání. Většina strojů využívá mechanické nastavení svářecích parametrů pomo-
cí otočných točítek a tlačítek, jejichž velikost musí vycházet z ergonomických požadavků 
a z rozměru lidské ruky. Nevýhodou u ovládacího panelu je malá velikost sdělovačů a jejich 
barva, která nedostatečně kontrastuje s barvou okolního povrchu. Sdělovače jsou nepřehled-
né a je třeba na ně soustředit oči. Tím se zvětšuje čas potřebný na obsluhu stroje. Ostatní 
výrobky využívají pro ovládání stroje displeje v kombinaci s ovládači. Jejich povrch musí 
být chráněn proti náhodnému poškození a hromadění prachu. Třetím důležitým aspektem je 
výměna cívky, která probíhá přibližně jednou za měsíc. Cívku lze vyměnit otevřením ser-
visních dvířek, která by měla zajistit rychlý a co nejjednodušší přístup k ní. Jsou zařízení, 
která využívají dvířka otevíratelná do strany, kde je jejich šířka výrazně limitovaná. Některá 
zařízení využívající odnímatelný kryt namísto dvířek, což může být nevýhodné z důvodu 
časové náročnosti obsluhy stroje. Posledním důležitým aspektem je odkládání připojených 
kabelů a svářecího hořáku při jejich nevyužití nebo po skončení práce. U většiny strojů pro 
tyto účely slouží horní plocha mírně vsazena do těla stroje, na které jsou položeny všechny 
kabely a celý stroj je nimi pak zcela zakryt.
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Po barevné a grafické stránce se výrobky výrazně liší. Jejich barevné řešení vychází z jed-
notného vizuálního stylu společnosti. Společným rysem všech strojů je přítomnost tmavé 
dominantní barvy na větších částech strojů. Ostatní části jsou řešeny žlutou, oranžovou, 
červenou, zelenou nebo modrou barvu. Grafické řešení je u většiny strojů minimální. Spo-
čívá v umístění logotypu společnosti a názvu svařovacího stroje. Tyto prvky jsou umístěny 
chaoticky a narušují celistvost designu stroje. 

Po stránce technické lze podotknout, že malovýrobci používají existující vnitřní komponen-
ty, které mají univerzální rozměry. Větší výrobci mají možnost vyrábět svoje vnitřní kompo-
nenty a minimalizovat jejich rozměry tak, aby výsledný produkt byl co nejlehčí a nejmenší.

Z rešerše vyplývá, že svařovací stroje odpovídají všem funkčním a technickým požadav-
kům. Avšak z hlediska designu zůstává stroj u tradičního řešení a chybí mu progresivní 
přístup v tvarová.

3.2  Cíle práce

Cílem této diplomové práce je návrh MIG/MAG svařovacího stoje pro profesionální využití, 
který má splňovat základní požadavky na svařovací stroje. Cílovou skupinou budou karo-
sářské a zámečnické dílny, kterým zaleží nejenom na technických parametrech produktu, ale 
i na designérské stránce. Obsluhovat stroj bude muž v produktivním věku, ve výjimečném 
případě žena. Kvůli rozmanitosti typu uživatelů, bude navržený stroj respektovat rozměry 
"průměrného člověka" a tedy vyhovovat 50 percentilu. 

Návrh svařovacího stroje bude zaměřen na netradiční přístup k designérskému řešení. Vý-
sledný produkt bude působit kompaktním a vyváženým dojmem. Všechny časti stroje a jeho 
funkční prvky budou tvarově propojeny a navazovat na sebe. Celkový tvar se zbaví rušivých 
prvků a získá jednotný styl. Všechny detaily budou navrženy v jednotném tvarosloví. 

Ergonomie svařovacího stroje bude co nejoptimálnější, usnadní práci uživateli a urychlí ob-
sluhu stroje. Ovládání svařovacího stroje bude co nejjednodušší a nejpřístupnější. Na ovlá-
dacím panelu bude zredukován počet ovladačů a bude využit displej pro zobrazení nastave-
ných hodnot. Se zařízením se bude jednoduše manipulovat a bude umožněno jeho pohodlné 
přesouvání. Pro pohodlný úchop bude na navrženém stroji umístěno vhodně tvarované ma-
dlo. Součástí řešení budou otevíratelná servisní dvířka pro výměnu cívky. Navrženy stroj 
bude také počítat s odkládáním svářecího hořáku a ostatních kabelů.

Barevné provedení svařovacího stroje bude odpovídat okolnímu prostředí, způsobu používá-
ní a usnadní jeho lokalizaci. Barevné řešení větších části stroje budou v tmavé barvě, aby se 
na nich neprojevovaly nečistoty a prach. Ostatní části budou vyrobeny v syté, výrazné barvě.

Mezní rozměry navrženého stroje budou (1100 × 600 × 700) mm a jeho hmotnost se bude 
pohybovat do 80 kg. Jeho vnitřní komponenty se mohou velikostně lišit od komponentů 
stávajících produktů a vycházet z výrobku Kempact RA. Stoj bude mít rozsah svařovacího 
proudu (3–300) A, napájecí napětí 400 V. Stroj umožní používat svařovací drát o průměru  
(0,6–1,0) A. Stroj splní bezpečnostní požadavky a požadavky na stupeň krytí IP21, IP23. 
Kryty navrženého stroje budou vyrobeny z ABS plastu metodou vstřikovaní. 

Navržený stroj bude určen na globální specializovaný trh, který se zabývá prodejem průmy-
slových strojů pro malé a velké dílny. Předpokládá se sériová výroba v řádu tisících kusů. 
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Cena výrobku se bude odvíjet jak od technických parametrů stroje, jednotlivých použitých 
komponentů, tak i od použitých materiálů a výrobních technologií. Navržený stroj bude spa-
dat do vyšší cenové kategorie do 80 000 Kč.
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4   VARIANTNÍ STUDIE DESIGNU
4.1  Variantní studie 1 

První variantní studie navazuje na tradiční řešení svařovacích strojů a využívá elementárních 
forem. Tvarování je geometrické a klade důraz na odolnost stroje. Hlavním prvkem je ocelo-
vá trubka po obvodu stroje uchycená k vnitřnímu nosnému rámu. Její funkcí je ochrana těla 
a tlakové láhve při nárazu. V přední částí je tato trubka mírně nakloněna dolů pro pohodlnou 
manipulaci se strojem a slouží pro jeho zabrzdění. Tato variantní studie působí robustně, 
evokuje odolnost a stabilitu. 

Tělo této varianty je vytvořeno kvádrem, jehož horní a spodní hrany jsou mírně zaobleny. 
Ochranná ocelová trubka je umístěna nad předními a zadními koly ve výšce 200 mm od 
spodu. V bočním pohledu tato trubka zachovává svůj lineární průběh, ale v zadní a přední 
části je přizpůsobena uživateli. Pro snadnou manipulaci se strojem slouží rukojeť uchycená 
k jeho čelní části. Ta je vytvořena z trubky o průměru 40 mm a nepřekáží pohodlnému po-
užití ovládacího panelu. Na ovládacím panelu se předpokládá umístění ovladače kónického 
tvaru, konektor pro svařovací hořák a rychlospojky pro připojení zemnícího kabelu. Cívku 
s drátem lze vyměnit otevřením dvířek v pravé částí stroje. Prostor pro odložení nářadí a sva-
řovacího hořáku je na horní ploše, která je mírně ponořena do těla stroje. Velikost a rozložení 
vnitřních části u této varianty vychází z tradičního řešení stávajících produktů. 

Obr. 4-1   Variantní studie 1
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4.2  Variantní studie 2

Druhá variantní studie tvarově navazuje na první variantu. Design je tradiční, založený na 
čistém geometrickém tvarování. Zaoblené hrany stroje umocňují jeho kompaktní vzhled 
a eliminují technický dojem. Tvar podvozku kopíruje tvar těla stroje a ve výsledku tělo 
a podvozek působí jako jeden celek. Tato variantní studie také obsahuje ochranný rám po 
obvodu, který chrání tělo stroje při nárazu. Výsledný tvar působí vyváženě a stabilně. 
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Obr. 4-2   Rozměry variantní studie 1

Obr. 4-3   Variantní studie 2
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Tělo této varianty je vytvořeno z kvádru, jehož boční hrany jsou výrazně zaobleny. Ochran-
ný rám obdélníkového průřezu ve spodní části stroje kopíruje jeho tvar. Rukojeť je v této 
variantě tvořena obdélníkovým průřezem se zaoblenými hranami, které nebudou tlačit do 
dlaně a vytvářet tak nadměrný tlak. Rukojeť je uchycena k bočním stranám stroje tak, aby 
byl umožněn bezproblémový přístup k ovládacímu panelu. Nachází se v přirozené poloze 
pro úchop rukou uživatele a umožňuje pohodlnou manipulaci se strojem i v ochranných 
rukavicích. Ovládací panel se nachází na čelní straně stroje a obsahuje ovládací točítka, ko-
nektor a rychlospojku. Dvířka umožňující přístup k cívce s drátem jsou umístěna na pravé 
straně svářečky. Otevírají se do boku. V přední části stroje jsou také umístěna malá otočná 
kolečka, která jsou vizuálně schována pod tělem stroje. Velikost a rozložení vnitřních části 
v této variantní studii také vychází z tradičního řešení stávajících produktů. 

4.3  Variantní studie 3

Třetí variantní studie oproti předchozím vychází z vertikální polohy stroje a návazností na 
funkční díly. To je umožněno jiným uspořádáním vnitřních komponent, které vychází z ře-
šení svařovacího stroje Kempact od společnosti KÜhtreiber. Ve spodní částí se nachází vý-
konové součástky, nahoře pod čelním krytem jsou umístěny cívka a podavač drátu, otočené 
o 90 stupňů. 
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Obr. 4-4   Rozměry variantní studie 2
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Tělo stroje se mírně zužuje nahoru směrem k tlakové láhvi. Tuto směrovost umocňují prolisy 
na bočních stranách stroje. Boční kryty ve spodní části plynule přechází do podvozku a vi-
zuálně spojují jednotlivé části stroje. Výsledný tvar působí odlehčeně ale zároveň i stabilně. 
V přední části stroje se nachází rukojeť kruhového průřezu o průměru 40 mm, která umožňu-
je pohodlnou manipulaci se strojem. Ovládací panel je zde umístěn na seříznuté horní ploše, 
otočené k uživateli tak, aby měl dosah na všechny ovládací prvky a na displej. Při nutnosti 
vyměnit cívku je třeba otevřít servisní dvířka, která jsou umístěna na čelní straně stroje pod 
ovládacím panelem a rukojeti. V této variantě pro změnu polohy svařovacího stroje je nutné, 
aby na sebe uživatel stroj naklopil pomocí madla, čímž dojde k rozložení hmotnosti na před-
ní otočná kola a na uživatele. Uživatel jednou rukou drží madlo, druhou přidržuje tlakovou 
láhev a přemisťuje stroj k pracovnímu místu. 

Obr. 4-5   Variantní studie 3

Obr. 4-6   Manipulace se strojem
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Obr. 4-7   Rozměry variantní studie 3
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5   TVAROVÉ ŘEŠENÍ 
5.1  Vývoj finálního tvarového řešení

Pro finální tvarové řešení nebyla vybrána ani jedna z variantních studií. První dvě varianty 
jsou tradiční, jednoduché a nízkonákladové na výrobu. Avšak nejsou inovativní a jejich tva-
rový vzhled se výrazně neliší od stávajících produktů aktuálně dostupných na trhu. Třetí va-
rianta má potenciál po technické i tvarové stránce návrhu, je inovativní, kompaktní, snadno 
ovladatelná a přináší jiný pohled na problematiku tvarování svařovacích strojů. Nevýhodou 
této varianty je manipulace se strojem, která je komplikovaná při umístění tlakové láhve. 
Proto bylo rozhodnuto navrhnout nové tvarové řešení částečně založeného na třetí variantní 
studii s vylepšenou ergonomií a jednoduchým ovládáním. 

5.2  Finální tvarové řešení 

Finální tvarové řešení prošlo dlouhým vývojovým procesem. Od prvotních skic přes 
modelování tvaru z claye až k modelování v počítači, kde se tvar neustále měnil. Hlav-
ní předností této varianty je originální a inovativní vzhled, kompaktnost tvaru, zlepše-
ná ergonomie umožňující jednoduchou manipulaci se strojem a jeho snadné ovládání. 

5.2.1 Celkový tvar, kompozice a princip tvarování

Celkové tvarové a rozměrové řešení vychází z velikosti vnitřních komponentů, které byly  
pro tuto práci poskytnuty firmou KÜhtreiber. Tvar je zpracován s ohledem na funkční a er-
gonomické požadavky. 

Při navrhování finální varianty bylo hlavním cílem vizuálně propojit a plynule na sebe na-
vázat všechny části stroje. Zejména tělo svářečky a podvozek, u kterých chybí tvarová inter-
akce a vytváří tak dojem dvou na sebe nezávislých částí. Výsledný tvar stroje má vizuálně 

Obr. 5-1   Finální tvarové řešení
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působit jako celek z každého pohledu. V tomto návrhu plynulé navázání vychází z těla stroje 
přes velká kola k podvozku. Tlaková láhev zde je tvarovým doplňkem, který drží kompozič-
ní řešení pohromadě. Dílčím cílem bylo přizpůsobit tvarování všech funkčních a ovládacích 
prvků hlavnímu tvaru. V navrženém stroji se proto opakují prvky válcového tvaru a prvky 
ve tvaru obdélníku s půlkruhy po jeho stranách. Dalším dílčím cílem bylo provázat konečný 
tvar jedním vizuálním prvkem, který by sjednotil celkový vzhled stroje. Z toho důvodu vzni-
kl malý detail  v podobě 10 mm široké lišty nacházející se na čelní a zadní straně a podél kol.

Celková kompozice finálního tvarového řešení je symetrická, s výjimkou otvoru a opláštění 
na čelní straně, které jsou určeny pro kabel svařovacího hořáku. Jejich poloha je závislá na 
umístění podávače drátu uvnitř svářečky. Navržený stroj působí stabilně díky své šířce a pří-
tomnosti čtyř kol.

5.2.2 Tvarování těla stroje 

Tělo stroje je založeno na spojení dvou protilehlých objektů tvaru "U", otočených vůči sobě 
o devadesát stupňů. První plocha obepíná zadní část stroje a slouží pro vizuální komunikaci 
s tlakovou láhvi a podvozkem. Druhá nacházející se v přední části stroje je určena pro komu-
nikaci s uživatelem. I přes zmíněné tvarové rozdělení celkového objemu podle funkcí jejich 
interakce nechybí návrhu vizuální ucelenost a kompaktnost. 

Z předního pohledu navržený stroj nemá konstantní průběhy dvou bočních ploch. V střední 
části je zachována vertikální linearita, která je důležitá pro umístění vnitřních výměnných 
komponentů. Směrem nahoru se plochy zužují pomocí plynulého zaoblení a tak vizuálně 
i tvarově vymezují prostor pro ovládací panel. Směrem dolů se plochy rozšiřují a zvětšují tak 
spodní tvarový objem, kde jsou po bocích uložena velká kola. Ta jsou zarovnána s okrajem 
těla a nenarušují tak celistvost tvaru.  

Obr. 5-2   Přední pohled
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Vůči celkovému objemu je hloubka stroje malá, což je viditelné zejména z bočního pohledu. 
V místě pro ovládací panel je tělo zkosené pro uživatelský komfort. Ve spodní částí vzniká 
plynulý náběh na kolo, který pokračuje směrem k podvozku a zvětšuje integritu tvarů. 

Obr. 5-3   Boční pohled

Z horního pohledu je celé tělo zúženo směrem k tlakové láhvi tak, aby vizuálně naznačilo 
její umístění a zvýšilo celkové tvarové propojení. Boční plochy směřující od velkých kol 
vytváří plynulý náběh na podvozek a přispívají k celistvosti tvaru. Jednotné tvarování zde 
podporují stejná zaoblení vystupujících hran podvozku a těla. 

Obr. 5-4   Horní pohled
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Obr. 5-5   Zadní pohled

Ze zadního pohledu konstantní průběh plochy těla je přerušen výskytem negativní plochy 
válcového tvaru. Tato plocha slouží pro opření tlakové láhve a zajišťuje její stabilitu, díky 
vzniku větší kontaktní plochy mezi nimi. 

5.2.3 Tvarování podvozku 

Podvozek nacházející se v zadní části svařovacího stroje slouží pro umístění těžké tlakové 
láhve. Při navrhování podvozku byl brán ohled na jeho funkce a také na důležitost jeho pro-
pojení s tělem.  

Obr. 5-6   Tvarování podvozku



42

Podvozek navrženého stroje představuje rovinou ocelovou plochu, která působí stabilně 
a odolně vůči vysokému zatěžování. Na něm se nachází tvarový prvek, který vymezuje 
prostor pro umístění láhve. Tento prvek je tvarově propojený s podvozkem tak, že nepůsobí 
těžkopádně a nestává se dominantním prvkem. Jeho horní plocha je zkosená a navazuje na 
horní bod kola. Při pohledu shora tento tvarový prvek respektuje tvar láhve a poté se mírně 
rozšiřuje, čímž uživateli umožňuje její snadné umístění. 

5.2.4 Tvarování dalších prvků

Tvarování ovládacího panelu tvoří konkávní plocha, která je ponořena do těla stroje. Zde 
je pro obdélníkový displej se zaoblenými hranami a pro membránová ovládací tlačítka 
stejného tvaru umístěna vyvýšena plocha. Pod touto plochou se nachází malé prohlubení ob-
délníkového tvaru s půlkruhy po jeho stranách určené pro ovládací točítka válcového tvaru    
s drážkováním. Ve středním točítku je umístěno tlačítko ON/OF konkávního tvaru, který má 
uživatele vyzvat k jeho stisknutí. 

Obr. 5-7   Tvarování ovládacího panelu



43

Ochranný průhledný kryt určený pro ochranu ovládacího panelu, kopíruje jeho obrys.  
V zavřeném stavu je povrch krytu zarovnaný s tělem stroje a podporuje celistvost tvaru. Ve 
spodní části krytu se nachází prohlubeň pro tlačítko. Její forma je podobná tvarování bočních 
ploch těla, které plynule navazují na velká kola. Po bocích krytu se nachází dutiny pro jeho 
snadné otvírání. Tvar dutin vychází z obdélníku s půlkruhy pro stranách. Na přední stráně 
stroje se nachází rukojeť válcového tvaru, jejíž střed leží v rovině horní plochy těla. Tato 
rukojeť je z obou stran kolmo připojena k držákům, které propojují rukojeti s tělem stroje. 
Z bočního pohledu vychází tvar držáku z obdélníku s půlkruhy po stranách, který se plynule 
navazuje na tělo stroje pomocí velkého zaoblení. 

Obr. 5-8   Ochranný průhledný kryt

Obr. 5-9   Detaily na boku
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V přední části navrženého zařízení se po levé straně nachází tvarový prvek pro připojení ka-
belu svařovacího hořáku. Skládá se z opláštění, připojeného k dvířkům stroje a prohloube-
ní ve spodním krytu. Ve spodní části zařízení se nachází velká kol s krytem, který se skládá 
z rovné lišty opakující se v návrhu a z prohnuté plochy konkávního tvaru. Vzniklá náhlá 
změna tvarování začínající pozitivní boční plochou a přecházející do negativní plochy kola 
způsobuje velký kontrast, který ve výsledku odlehčuje celkový tvar a přispívá k jeho uzavře-
nosti. Na boku těla z levé strany se nachází posuvné tlačítko pro otvírání dvířek, umístěné 
v jejich horizontální ose. Tlačítko obdélníkového tvaru s půlkruhy po jeho stranách mírně 
vystupuje nad povrchem těla. Jeho střed je naopak mírně vnořen a tvarově a vizuálně na-
značuje místo pro opření prstů. Větrací průduchy nacházející se v přední a zadní částí těla 
stroje jsou řešeny gradientem z kruhových otvorů zmenšujících se směrem nahoru. Menší 
otvory v horní části jsou prolisy, které nejsou funkční, ale optický ukončují tento gradient.

Obr. 5-10   Detaily na zadní straně

V zadní části krytování těla jsou navržena dvě symetrická prohlubení pro konektory a ko-
vové háky, která drží tyto funkční prvky pohromadě. Zároveň je ponořují do těla stroje tak, 
aby jen mírně vyčnívaly z povrchu stroje. Kovové háky pro kabeláž jsou umístěny ve středu 
kružnic těchto prohlubení. Při pohledu shora jsou mírně zkoseny do roviny tečné na zaoble-
ní těla stroje. 
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Každé malé otočné kolo pod podvozkem je umístěno ve středu jeho rádia zaoblených hran. 
Jsou řešeny minimalisticky s malým zaoblením k střednímu dílu, aby byla zachována jejich 
kompaktnost. 

Obr. 5-11   Malá kola
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6   KONSTRUKČNĚ-TECHNOLOGICKÉ A    
   ERGONOMICKÉ ŘEŠENÍ 

6.1  Konstrukčně-technologické řešení

Všechny informace týkající se vnitřních komponentů, jejich rozměrů, technických parametrů 
a uspořádání, potřebných pro navrhování stroje byly získány od firmy KÜhtreiber a Kemppi.

6.1.1 Rozměrové řešení
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Obr. 6-1   Rozměry
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Celkové rozměrové řešení navrženého stroje vychází z vnitřních komponentů a jejich 
uspořádání. Při navrhování byla snaha změnit prostorové řešení svařovacího stroje tak, 
aby co nejvíc vyhovoval uživatelovi a co nejméně využíval prostoru v dílně. Rozmě-
ry navrženého stroje přitom umožňují jeho pohodlně ovládání a komfortní manipulaci.  

6.1.2 Nosná konstrukce a vnitřní komponenty

Specifikace použitých vnitřních komponentů vychází z technického řešení existujících pro-
duktů dané kategorie. Jejich poloha a umístění byla optimalizována pro vertikální tvarování. 
Výkonové součásti jsou vzhledem k jejich hmotnosti umístěny ve spodní části stroje. Jejich 
umístění je důležité z hlediska vytvoření vzduchového tunelu, který je zároveň důvodem pro 
jednoduché tvarování. Tento navrženy stroj je chlazeny vzduchem v kombinaci s pasivním 
hliníkovým chladičem. Řídící součástky jsou umístěny mimo vzduchový tunel v horní části 
stroje tak, aby nebyly zaprášený. V přední části stroje pod displejem je umístěny čtyř kladko-
vý podavač drátu a je umístěna cívka s navinutým drátem. Navržený stroj umožňuje použití 
dálkového ovládání zabudovaného do rukojeti hořáku. Tak uživatel může ovládat parametry 
a kontrolovat je na dálku. 

Zmíněné vnitřní komponenty jsou uchycené na vnitřní nosnou konstrukci. Tato konstrukce 
je tvořena svařenými ocelovými profily kruhového průřezu. Součásti této nosné konstrukce 
je také podvozek, který se skládá z dvou páru kol. Přední jsou robustní pevná kola, zadní 
jsou menší otočná. Všechny vnější kryty jsou vyrobené z ABS plastu technologií vstřikování. 
A jsou uchycené k vnitřnímu rámu šroubovým nebo západkovým spojem. 

VENTILÁTOR

TRAFO

ÚSMĚRŇOVAČ
BOČNÍK

PODAVÁČ DRÁTU

TRAFO A STYKAČ

TLUMIVKA

CÍVKA 

ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA

Obr. 6-2   Nosná konstrukce a vnitřní komponenty
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6.1.3 Manipulace se strojem

Pro jednoduchou manipulaci se zařízením s tlakovou láhví je určeno madlo pod ovládacím 
panelem a podvozek s čtyřmi koly. V přední části stroje se nachází dvě velká otočná kola 
s kluznými ložisky o vnějším průměru 245 mm. Disky kol a krytky na nich jsou vyrobeny 
z plastu a běhoun z pryže. Tato kola zvětšují stabilitu stroje a usnadňují jeho přemístění. 
Kolo lze opravit nebo vyměnit odstraněním plastové krytky a vytažením závlačky.  

V zadní částí pod tlakovou láhví se nachází dvě malá zdvojená kolečka s kluzným ložiskem 
o vnějším průměru 85 mm, která každá jsou přizpůsobena zatíženi 100 kg. Disky malých 
kol jsou plastové, běhoun je pryžový. Pro zajištění polohy svařovacího stroje v prostoru jsou 
zadní kola vybavena mechanickými brzdami. 

6.1.4 Ostatní technická řešení 

Tlaková láhev je nedílnou součástí svařovacího stroje. Proto na ni byl během navrhování 
svářečky brán ohled. Na trhu neexistuje univerzální velikost tlakových láhví. Z toho důvodu 
byly při navrhování použity mezní rozměry na trhu dostupných lahví. Navržený stroj je urče-
ný pro použití více druhů láhví. Lze počítat s umístěním velké láhve o výšce 1675 mm a prů-
měru 230 mm i malé láhve o výšce 930 mm a průměru 200 mm. Pro její bezpečné a stabilní 
umístění jsou navrženy dva upínací pásy s nastavitelnou délkou, které se přizpůsobí různým 
průměrům láhví. Rozmístění těchto pasů bude vyhovovat největší i nejmenší láhvi. Nejnižší 
upínací pas je umístěný 275 mm od podvozku, nejvyšší je umístěny 755 mm od podvozku.

Obr. 6-3   Manipulace se strojem
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Kabelová vývodka a plynový ventil pro připojení tlakové láhve jsou umístěny v zadní části 
zařízení podobně, jako je tomu u většiny stávajících produktů na trhu. Jediným rozdílem 
v rozmístění těchto funkčních prvků je poloha rychlospojky pro připojení zemnícího kabelu, 
který vede vysoký proud. Aby se zabránilo jejímu mechanickému poškození a náhodnému 
s ní kontaktu, byla umístěna v zadní části stroje. Rychlospojka se nachází na stejné straně 
stroje a skoro ve stejné výšce jako svařovací hořák. Toto umístění by nemělo být překážkou 
během svařování. Nové řešení umožňuje mít všechny kabely na jedné straně stroje a kontak-
tovat s nimi jen v nutných případech. V případě, že nejsou některé z výše zmíněných kabelů 
aktivně využívány je nutné jejich uložení tak, aby nepřekážely svařovacímu procesu.

Obr. 6-4   Svařovací stroj s velkou tlakovou láhvi

Obr. 6-5   Svařovací stroj s malou tlakovou láhvi
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Na svařovacím stroji se nachází rychlospojky pro připojení zemnicího kabelu, kabelová vý-
vodka a plynový ventil, které by neměly být mechanicky poškozené. Proto jsou v zadní 
části stroje částečně zapuštěny. Nad nimi se nachází dva kovové háky umožňující odložení 
kabelů po skončení práce.

6.1.5 Materiálové řešení 

Krytování stroje je navrženo z ABS plastu (Akrylonitril Butadien Styren). Výhodou tohoto 
materiálu je možnost volného tvarování a navržení stroje atraktivního pro zákazníka. Z tech-
nického hlediska je tento materiál vhodný pro svařovací zařízení kvůli jeho velmi dobré 
elektrické izolační schopnosti. ABS plast se vyznačuje tuhostí, pevností a houževnatostí. 
Tento materiál velmi dobře tlumí rázy a vibrace a je odolný vůči šíření trhlin.  [38]

Podložka pod tlakovou láhev u navrženého stroje je vyrobena z 3 mm ocelového plechu. 
Tento materiál je odolný proti deformacím a je schopný přenášet vysoké zatížení. Slzovité 
výstupky na povrchu zvyšují tuhost materiálu a jeho odolnost při umístění tlakové láhve.  
[37]

Ochranná krytka nad ovládacím panelem je vyrobena z polykarbonátu s tvrdým povlakem. 
Tento průhledný materiál je houževnatý a odolný vůči nárazům a umožňuje částečný průhled   
na ovládací panel, kde jsou znázorněny nastavené svářecí hodnoty. [36]

6.1.6 Technologie 

Předpokládá se, že všechny plastové díly budou vyrobeny metodou vstřikování plastu. Jde 
o nejpoužívanější metodu tváření plastu, při které se zpracovávaný plast ve tvaru granulí 
roztavuje při vstřikování do formy a následně tuhne postupným ochlazováním v konečný 

Obr. 6-6   Detaily na zadní straně stroje
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produkt. Tato metoda se vyznačuje vysokou tvarovou a rozměrovou přesností a kvalitním 
povrchem. Další výhodou je rychlá produktivita a nízké výrobní náklady. Ocelová podložka 
pro tlakovou láhev bude vyrobena metodou ohýbání kovů. [39] 

6.1.7 Servis a údržba 

Svařovací zařízení je elektrický stroj, který nevyžaduje komplexní ošetřování a údržbu za 
normálních pracovních podmínek. Jeho opravu a popřípadě výměnu vnitřních komponentů 
smí provádět pouze servisní pracovník nebo vyškolený odborník. Ten se při odstranění zad-
ního krytu dostane k nejdůležitějším výkonovým a řídícím dílům zařízení. Povinností uživa-
tele je před zahájením práce vizuálně zkontrolovat stav stroje, příslušných kabelů a síťové 
vidlice. [40]

Servis, který je uživatel oprávněn provádět je výměna cívky s navinutým svařovacím drátem 
a kontrola podávacího ústroje s kladkami. Tyto dva komponenty se nachází v dostatečně 
velkém a dostupném prostoru v přední částí navrženého stroje tak, aby byla umožněna jejich 
rychlá kontrola a případná výměna. K tomuto prostoru je přístup pomocí servisních dvířek, 
která se otvírají do boku zleva doprava. Jsou jištěna pojistkou a k jejich otevření je třeba po-
užít posuvné tlačítko na boční straně stroje. Jeho posunutím dojde k odjištění a následnému 
otevření dvířek. Díky tomuto mechanismu jsou dvířka chráněna proti nechtěnému otevření 
nebo zavření.

Obr. 6-7   Otvírání servisních dvířek
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6.2  Ergonomické řešení

Svařovací zařízení je výrobek, který má určité technické parametry a velikost vnitřních kom-
ponentů ovlivňujících krytování a rozměry samotného zařízení. Proto je obtížné jej z hledis-
ka ergonomie zcela přizpůsobit uživateli. Ergonomie u stávajících produktů je zaměřena na 
vylepšení manipulace se zařízením a vhodné umístění a velikost, jak ovládacích prvků, tak 
i sdělovačů. Navržený koncept umožňuje aplikovat poznatky z ergonomie v širším spektru 
a co nejvíc přizpůsobit svářečku uživateli. 

6.2.1 Manipulace se strojem 

Svařovací stroj je zařízení, se kterým se často manipuluje. Menší díly můžou být svařeny na 
stole, vetší díly a konstrukce na podlaze, což ovlivňuje umístění svařovacího stroje. Proto  je 
pro snadnou manipulaci s těžkým strojem v prostoru návrh vybaven dvěma páry kol v přední 
a zadní části stroje. Pro zafixování polohy stroje slouží dvě mechanické brzdy na malých 
otočných kolech. Brzdu lze aktivovat jejím sešlápnutím a následně deaktivovat vracením do 
původní polohy špičkou nohy ze spodní strany.

Dalším důležitým prvkem pro manipulaci se strojem je madlo umístěné v horní částí stro-
je, jehož výška od podlahy činí 950 mm. Madlo je tvořeno kruhovým průřezem o průměru 
38 mm. Tento válcový typ madla je vhodný pro manipulaci s těžkým strojem, protože se 
zvětšuje kontaktní plocha dlaní ruky a tím zmenšuje tlak na ni. Délka madla činí 350 mm a  
umožňuje pohodlné přemístění stroje jak jednou rukou, tak i oběma.  Pro zajištění pohodlné-
ho úchopu i v ochranných rukavicích je madlo vzdálené od těla o 38 mm. 

Obr. 6-8   Aktivace brzdy
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6.2.2 Ovládací panel

Ovládací panel pro nastavení svářecích hodnot se nachází na mírně zešikmené horní ploše 
stroje ve výšce 970 m. Panel tvořeny OLED displejem s membránovými tlačítky v horní čás-
ti a mechanickými ovladači ve spodní části, tvoří zorný úhel 25 stupňů. Z důvodu ochrany 
displeje proti poškození je panel ponořeny do těla stroje o 15 mm. 

Ve spodní částí ovládacího panelu jsou umístěna celkem čtyři tlačítka na ovládání. Jsou zde 
dvě menší vícepolohová točítka a jeden větší ovladač skládající se z vnějšího vícepolohové-
ho točítka a vnitřního silového tlačítka na zapínání/vypínaní stroje. Jsou umístěny tak, aby 
k ním byl zajištěn jednoduchý a rychlý přístup. Zejména poloha tlačítka ON/OFF umožňuje 

Obr. 6-9   Madlo

Obr. 6-10   Zorný úhel
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rychle vypnout stroj při situaci ohrožující život svářeče. Jeho jednoduchou lokalizaci zabez-
pečuje symbol ON/OFF na povrchu. Pro nastavení svářecích parametrů jsou určena více-
polohová točítka. Točítka mají válcovitý tvar a drážkování po obvodu pro přesné ovládání 
dvěma nebo více prsty. Jsou od sebe vzdálena o 40 mm. Uprostřed se nachází točítko pro 
nastavení rychlosti podávání drátu. Z důvody časté frekvence jeho použití je průměr točítka 
větší, než u ostatních dvou a činí 45 mm. Točítka po bocích mají průměr 35 mm. Všech-
ny ovladače mají dostačující odpor, aby nedošlo k náhodnému zapnutí/vypnutí stroje nebo 
k změně nastavených hodnot. 

Nad ovládacím panelem je umístěn průhledný ochranný kryt, díky kterému displej a ovla-
dače zůstávají nezaprášené a není potřebou je utírat. Další důležitou funkcí krytu je ochra-
na proti náhodnému a nežádoucímu přepnutí svářečích parametrů. Uprostřed rovné plochy 
krytu se nachází plynulá prohlubeň která je napojena na tlačítko ON/OFF. Tato prohlubeň 
byla vytvořena pro snadnou a rychlou dostupnost k tlačítku a . U spodní hrany po bocích 
jsou navrženy dutiny o délce 60 mm a šířce 30 mm, pomocí kterých může uživatel zvednout 
ochranný kryt.  

6.2.3 Výměna cívky

Ve svařovacím stroji se nachází vyměnitelná cívka s navinutým drátem. Tuto cívku je nut-
né měnit v závislosti na druhu svařovaného materiálu nebo po spotřebování drátu. Z toho 
důvodu je nutné umožnit k ní co nejjednodušší přístup. Vyměnit ji lze otevřením servisních 
dvířek v přední části stroje. K otevření těchto dvířek slouží boční posuvné tlačítko o délce 
80 mm a šířce 40 mm. Prohlubeň uprostřed tlačítka umožňuje zachytit prsty o jeho vnitřní 
hrany a redukovat tak tlak v prstech potřebný pro posun tlačítka. Servisní dvířka se otvírají 
zleva doprava. Vybraný směr jejich otvírání je také vhodný pro snadný přístup k podavači 
drátu nacházejícímu se zleva od cívky. Tuto součást je třeba v pravidelných intervalech kon-
trolovat pro zabezpečení bezchybného podávání drátu.

Obr. 6-11   Ovládací panel
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6.2.4 Připojení svařovacího hořáku

Při procesu svařování metodou MIG/MAG je svařovací hořák velmi důležitým funkčním 
prvkem. Pod gumovým kabelem proudí inertní nebo aktivní plyn a posouvá se svařovací 
drát. Proto je tento kabel vždy připojen k tělu stoje. Hořák lze připojit pomocí euro konekto-
ru, umístněného pod tvarově plynule navázaným opláštěním. 

Obr. 6-12   Přístup k servisním dvířkám

Obr. 6-13   Otevřena dvířka
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6.2.5 Další ergonomická řešení 

Nedílnou součástí svařovacího stroje je tlaková láhev s plynem. Navržený stroj umožňuje 
používat více typu láhví lišících se objemem napuštěného plynu. Snadno se na stroj umístí 
jak menší, tak i větší láhev. Aby se předešlo vzniku situace ohrožující život svářeče, je nutné 
umožnit k láhvi volný přístup a zajistit ji proti převržení nebo pádu. Z tohoto důvodu se na 
podvozku nachází tvarový prvek ohraňující spodní část láhve. V zadní části stroje se nachází 
také velká kontaktní plocha, o kterou je láhev opřená. Na jejím povrchu jsou umístěny gu-
mové podložky tlumící naráz při manipulaci se strojem. Z bezpečnostních důvodu je nutno 
uchytit láhev ke stroji, což umožňují dva upínací pasy s nastavitelnou délkou podél kontakt-
ní plochy. 

Na svařovacím stroji se nachází rychlospojky pro připojení zemnícího kabelu, kabelová vý-
vodka a plynový ventil, které by neměly být mechanicky poškozené. Proto jsou v zadní 
části stroje částečně zapuštěny. Nad nimi se nachází dva kovové háky umožňující odložení 
kabelů po skončení práce.

V přední částí stroje se nachází velká kola, na kterých jsou umístěny plastové krytky. Funk-
cí těchto krytek je ochrana kola proti vniknutí cizích těles. V případě nutnosti opravy nebo 
výměny kol je lze otevřít pomocí kolébkového pojistného jazýčku.
 
6.2.6 Bezpečnost

Tento svařovací stroj je navržen tak, aby byly dodrženy požadavky na jeho bezpečné užití.  
Nejdůležitějším požadavkem je izolace vnitřních dílů, kterými prochází vysoké proudy od 
dílů plechových tak, aby nedošlo k zasažení proudem. Z tohoto důvodu je pro krytování 
navrženého stroje použit ABS plast, který je velmi dobrý izolant.

Podle elektrotechnických norem je vyžadována ochrana osob před dotykem nebezpečných 
částí uvnitř krytu stupněm ochrany IP 21 a IP 23. První hodnota vyjadřuje, že zařízení je 
chráněno před vniknutím pevných cizích těles o průměru 12,5 mm a před dotykem prstu. 

Obr. 6-14   Připojení svařovacího hořáku
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Proto velikost největšího větracího otvoru činí 10 mm. Druhá hodnota vyjadřuje hodnotu 
stupně ochrany proti vniknutí vody svisle kapající a kapající ve sklonu 15 stupňů.
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7   BAREVNÉ A GRAFICKÉ ŘEŠENÍ
7.1  Barevné řešení  

Obr. 7-1   Barevné řešení
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Barevné řešení zařízení je jedním z nejdůležitějších aspektů při navrhování stroje, které by 
mělo podpořit jeho tvarování a zároveň vytvořit atraktivní vzhled produktu. Barevné prove-
dení svařovacího stroje má odpovídat i okolnímu prostředí ve kterém se nachází. Jedná se o  
dílnu středního rozměru ve které se vyskytují nečistoty a prach. Také by barevné řešení mělo 
umožnit uživatelovi jeho jednoduchou lokalizaci. 

Barevné členění stroje vychází z jeho tvarování. Snahou bylo pomocí barev podpořit navrže-
ný tvar skládající se z dvou protilehlých objektů ve tvaru "U" a zároveň zesílit jeho vizuální 
propojení s funkčními díly. Další snahou bylo optický odlehčit stroj, který nemá působit 
těžkopádným dojmem. 

Zařízení je navrženo ve dvou hlavních barvách a jedné doplňkové. Boční kryt stroje, a kryt 
podvozku jsou v tmavě šedém odstínu s jemným metalickým leskem, který je uveden ve 
vzorníku barev RAL pod kódem 7016. Účelem této barvy je zvýraznění bočního průběhů 
ploch a jejich návaznosti na velká kola. Zároveň v tomto provedení tmavě šedý odstín nepři-
tahuje tak velkou pozornost a umožňuje zaměřit oko pozorovatele na důležité funkční prvky. 

Přední kryt stroje a detaily jsou v oranžovém odstínu. Ten má kód RAL 1028. Výrazná 
oranžová barva symbolizuje teplo produkované při svařování a zároveň umožňuje uživateli 
snadno najít umístění stroje. 

Ovládací panel, konektory, krytka kol a podložka pod tlakovou láhev jsou ve světlejším od-
stínu šedé uvedené pod kódem RAL 7031. Tato barva byla zvolena kvůli nutnosti odlehčení 
vizuálního působení stroje.

Další barevná řešení využívají dvě neměnné barvy: tmavě a světlo šedou. Mění se jenom 
sytá barva na předním krytu a detailech. Pro první variantu byla zvolena neutrální šedá. 
Pro druhou variantu byla vybrána barva modrého odstínu symbolizující plyn používány při 
svařování. 

Obr. 7-2   Barevné varianty
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7.2  Grafické řešení

Grafické řešení navrženého stroje obsahuje logotyp produktu, sdělovače na ovládacím pa-
nelu a uživatelské rozhraní displeje. Důraz byl kladen na jejich minimalistický vzhled, který 
umožní snadné ovládání stroje. 

7.2.1 Název a logotyp  

Pro svařovací stroj je navržen logotyp sloužící pro označení a jednoduché rozeznání stroje. 
Jeho název vznikl spojením českého slova „svar“ a anglického „welding“ (svařování). Ná-
zev je tak lehce zapamatovatelný a odkazuje na typ zařízení. 

Obr. 7-3   Logotyp
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Při grafickém zpracování logotypu bylo snahou podpořit tvarosloví navrženého stroje a na-
vázat na jeho detaily. Proto bylo zvoleno konstruované lineární bezserifové písmo odvozené 
z kruhu.  Konec písmenka „ r“ je mírně upraveny a symbolizuje svařovací hořák. Logotyp na 
navrženém stroji je tvořen tmavě šedou barvou uvedenou v RAL vzorníku pod kódem 7016. 

7.2.2 Ovládací panel  

Pro svařovací stroj je navrženy ovládací panel. Ten se skládá z obdélníkového displeje se 
zaoblenými rohy umístěného nad fyzickými ovládacími prvky. A z membránových tlačí-
tek umístěných kolem displeje. Jejich tvarování koresponduje s celkovým vizuálním stylem 
stroje. Barva obrazovky a membránová tlačítka jsou tvořena oranžovou barvou a navazují na 
přední kryt stroje. Barva číslic a slov na displeji jsou zobrazeny černou barvou. 

Obr. 7-4   Ovládací panel
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8   DISKUZE
8.1  Psychologická funkce

Z psychologického hlediska svařovací zařízení by mělo vždy působit bezpečně a v uživateli 
vyvolávat také pocit zodpovědnosti a pozornosti během práce. Vzhledem ke skutečnosti, že 
se jedná o zařízení se kterým při neopatrné manipulaci může dojít k popálení nebo výbuchu. 
Navrženy produkt splňuje bezpečnostní podmínky a jeho barevné řešení podporuje bdělost 
uživatele, ale zároveň stroj působí bezpečně. Tvarování stroje je stabilní a vzbuzuje tak do-
jem bezpečnosti a jistoty, že se stroj ani při využívání velké tlakové láhve nepřevrhne.  

8.2  Ekonomická funkce

Představované řešení pracuje s komponentami, které jsou snadno dostupné na trhu. Použitý  
materiál na krytování (ABS plast) nabízí tvarovou rozmanitost, zároveň je to technologie 
finančně dostupná a s výše zmíněnými komponentami nabízí přijatelné ekonomické řeše-
ní. Produkt se sice řádí do vyšší cenové kategorie. Je to však důsledkem delší trvanlivosti 
a doby záruky. 

8.3  Sociální funkce

Produkt je přednostně určen pro uživatele mužského pohlaví produktivního věku. Předpo-
kládá se však, že s tímto zařízením budou pracovat také ženy. S ohledem na tuto skutečnost 
je produkt navržen pro 50 percentilní postavu a respektuje všechny ergonomické nároky uži-
vatele. Svařovací zařízení je také uzpůsobeno pro snadné přemístění jednou osobou. Servis 
stroje zabezpečuje specializovaná osoba. Běžný uživatel může pouze vyměňovat cívku se 
svařovacím drátem. Tento proces je usnadněn jednoduchým a  intuitivním otevíráním dvířek.
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9   ZÁVĚR
Diplomová práce se zabývá designem MIG/MAG svařovacího stroje určeného pro karo-
sářské a zámečnické dílny. Navrženy koncept vychází z provedení designérské a technické 
analýzy současných produktů na trhu. Ty umožnili získat základní specifické charakteristiky 
stroje a typy tvarosloví, které se využívají u tohoto zařízení. Díky provedeným analýzám 
bylo možné zjistit hlavní problémy a nedostatky svařovacích strojů a následně stanovit cíle 
práce. 

Navržený svařovací stroj představuje inovativní řešení produktů v oblasti svařování. Díky 
jinému  způsobu umístění vnitřních komponentů a jejich velikostem, díky využití ABS plas-
tu, který umožnil progresivnější tvarování těla stroje. Zároveň zde byla řešena návaznost 
jednotlivých komponent stroje, které na aktuálně dostupných produktech na trhu působí 
různorodě a nekompaktně. Představované řešení za použití progresivnějších materiálů eli-
minuje tuto různorodost a tím stroj působí víc jako celek. Všechny detaily byly důkladně 
propracované tak aby navazovaly na tvarosloví celého výrobku a tím byl podpořen celkový 
jednotný vizuální styl návrhu. Navržený stroj respektuje veškeré požadavky uživatele, ze-
jména usnadňuje manipulaci se strojem a jeho obsluhu. 

Lze předpokládat, že tato diplomová práce splňuje všechny stanovené cíle. Jedná se však 
o koncepční řešení, které bylo ve všech fázích konzultováno s odborníky. Výsledné řešení 
představuje inovativní návrh svařovacího stroje a představuje potenciální směr v rozvoji 
těchto produktů.
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