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1. Úvod 

 S rozvojem vědy a techniky a s uplatňováním jejich výsledků má stále větší význam 

svařování strojních součástí. Každé technologie se vyvíjí, ani vývoj svařování a 

svařovacích procesů nezůstal pozadu. Podstatou návrhu robotického pracoviště je celkové 

zkvalitnění práce z hlediska kvality, z hlediska ekonomických, dosažení lepších 

provozních výsledků pro srovnání s daným pracovištěm. Chtěl bych tento proces 

optimalizovat pro našeho významného zákazníka John Deere. Zavedení tohoto robotického 

pracoviště bych chtěl přispět v naší firmě Tawesco ke konkurenčnímu boji na trhu a k 

získávání nových zakázek a práci pro naše zaměstnance. Návrhem tohoto pracoviště bych 

chtěl dosáhnout zvýšení celkové kvality a snížení provozních nákladů pro svařování. Chtěl 

bych zkrátit svařovací čas svařence proti konveční metodě. Protože ekonomie a 

ekonomická situace dnešní doby vyžaduje se touto tématikou zabývat. Konkurence na 

světových trzích vyžaduje neustále zvyšování produktivity práce. Produktivitu práce při 

výrobě svařovaných konstrukcí lze zvýšit používáním a zaváděním nových 

produktivnějších technologií, zvyšováním mechanizací a automatizací. Hloubka 

zpracování této práce je zvolená tak, aby abychom tyto poznatky mohli co nejlépe 

uplatňovat v praxi. Tyto poznatky a řešení budu požívat k budoucímu řešení problému.  

Svařováním jednotlivých dílců, skupin, podskupin vznikne svařovaná konstrukce.  Metoda 

svařování v ochranných atmosférách se uplatňuje ve všech oborech svařovaných 

konstrukcí. Metoda svařování v ochranné atmosféře má velký podíl na celkovém procentu 

svařování.  Při robotizaci musím uvažovat především technologii konstrukce, svařovací 

robot, ekonomičnost projektu jako celek. Při nasazování robotu přizpůsobuji 

technologičnost konstrukce robotickému svařování. Musím řešit přístupnost svarů, upnutí 

všech dílců a skupin před svařováním. Volím svařence s co největším rozsahem svařování. 

(vícevrstvé svary). Vhodné je také používat materiály s vhodnou svařitelností. Budu 

v prací všechny tyto poznatky aplikovat pří vlastním návrhu robotického pracoviště. 
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2. Svařování metodou 131/135 

Svařování je typ nerozebratelného spoje za působeni elektrického proudu, tlaku, 

teploty. Můžeme působit současně jednotlivými typy svařování nebo zvlášť. V mé prací se 

budu zabývat návrhu pomocí obloukové metody svařování. Při této metodě dojde 

k natavení základního a přídavného materiálu. Vytvoří se svarová lázeň. Přídavný materiál 

musí být co nejvíc podobný základnímu materiálu. Dá se říct, ze svarového kov je ta část 

svarového spoje, která je vyhřátá nad solidus matrice. Promíchá se základní a přídavný 

materiál. Při obloukovém svařování stupeň promíchání 15-50 %. Část materiálu, která je 

nejblíže svarového kovu se nazývá tepelně ovlivněná oblast (TOO). Další děj, který 

probíhá souvisle pří svařování je vznik pnutí a deformací. Vzniká, jedná oblast vystavena 

jak působením tepla ale také deformacemi. Podle toho jak je materiál vhodný na svařování 

nazýváme pojmem svařitelnost. Svařitelnost materiálů je velmi dobrá když za daných 

podmínek dosáhneme požadované výsledky. Dle normy ČSN EN 1011-2: 

Kovový materiál se považuje za svařitelný do určitého stupně při daném způsobu 

svařování a pro daný účel, lze-li odpovídajícím technologickým postupem svařování 

dosahovat kovové celistvosti svarových spojů tak že tyto spoje vyhovují technickým 

požadavkům. Tyto požadavky se týkají jak vlastnosti samostatných svarových spojů, tak i 

vlivu těchto spojů a konstrukční celek, jehož součástí tyto spoje jsou. [2]  

Svařitelnost je dále ovlivněna řadou důležitých aspektů. Svařování se děli na dvě 

základní skupiny. Tavné a tlakové. Do tlakových metod svařování patří odporové 

svařování, tlakem za studena, kovářské svařování, difúzní svařování, ultrazvukem a 

výbuchem. Do tavných svařování patří: Plamenové svařování. Elektrickým obloukem, 

automatem pod tavidlem, svařování za požití ochranné atmosféry, plasmou a laserem, 

elektronovým parskem a další. Při svařování se soustřeďuje teplo na jedno místo a dochází 

k ohřátí na vysoké teploty. Ohřívá se současně okolní oblast základního materiálu. Celý 

proces má za následek fázové přeměny, fyzikální změnu materiálů, změnu struktury kolem 

oblasti svarového spoje. Každý typ svarového spoje a každá metoda má tento proces 

odlišný. Množství tepla vneseného do svaru nazýváme tepelný příkon Q. Hodnota dle 

vzorce ČSN EN 1011-1 
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      [KJ mm

-1
] 

 

Q … množství tepla vneseného do svarového spoje na jednotku délky [KJ mm
-1

] 

k  … koeficient tepelné účinnosti dané metody svařování pro metody 131, 135 je 0,8 

U … napětí při svařování [V] 

I  … intenzita svařovacího proudu [I] 

v … rychlost svařování [mm s1
] 

 

Tepelný příkon má velký význam na velikost a tvar svarové lázně. Tento vztah je přímo 

úměrný mezi tepelným příkonem a geometrickým tvarem a velikostí. Uváděným jako 

vnější koeficient tvaru svaru  ψ  . Rychlost svařování má vliv na tvorbu housenku. Různé 

druhy rychlosti při stejných svařovacích parametrech uvádím na obrázků 1.  

  

Mikrostruktura svarového kovu je převážně ovlivněna chemickým složením materiálů 

a na svařovacích parametrech. Poměr meze kluzu a pevnosti je většinou vyšší než u 

základních materiálů. Mikrostruktura, velikost zrn, precipitační procesy ovlivňuje 

vlastnosti svarových kovů. U svarových kovů jsou horší únavové vlastnosti. Nižší výskyt 

uhlíků ve svarových má za následek horší žáropevné vlastnosti s porovnáním se základním 

svařovaným materiálem. Rozdělení vlivu na svařování. [2] 

Obrázek 1 Tvar svarové lázně závislé na rychlosti svařování [2] 
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 Vlivy na svařování: 

a) Vlastnosti svarového kovu 

 Chemické složení 

 Mechanické vlastnosti 

 Mikrostruktura 

 Absorpce plynů 

 Oxidační schopnost 

 Vlastnosti a chování za vysokých teplot 

 Chování při rychlém ohřevu 

 Chování při chladnutí- 

 Transformace struktury 

 Precipitační vytvrzování 

 Náchylnost na vznik trhlin 

b) Použitou metodou svařování a výrobními podmínkami 

 Tavné nebo tlakové 

 Množství tepla vneseného do svarového spoje 

 Parametry svařování 

 Čistota svarových ploch 

 Průměry použitých materiálů 

 Přistup ke svaru 

 Poloha svaru 

 Předhřev svaru 

 Tepelné zpracování 

 Interpass 

 Prokování svarových housenek 

 Způsob kladení svarových housenek 

 Pořadí svarů 

c) Konstrukcí svařence 

 Počet svarů na konstrukci 

 Typy použitých svarů 

 Umístění svarů na konstrukci 

 Tloušťka svarových spojů 

 Tuhost svařované konstrukce 
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 Zbytková pnutí a deformace 

 

2.1. Tepelně ovlivněná oblast TOO 

 

V důsledku vneseného tepla do svarového spoje je zaveden název tepelně ovlivněná 

oblast - TOO. Uvnitř této oblasti dochází změně mikrostruktury. V mědi, niklu a hliníku 

nedochází ke změně struktury. V tepelně ovlivněné oblasti ocelí probíhají velké strukturní 

změny. Tyto změny mají za následek změny fyzikálních vlastností svarového spoje. Při 

svařování nelegovaných a nízkolegovaných materiálů probíhá transformační změna 

roztoku  α (ferit) na  γ (austenit) a zpět na roztok   α . Tepelně ovlivněnou oblast rozděluje 

na určitá pásma kde změny struktury probíhají méně nebo více a jsou dány teplotami dle 

digramu železo – karbid železa. Nejvíc jsou ovlivněny teplotami AC1 a AC3 mezi kterou 

tyto změny probíhají. Z čisté taveniny se tedy stává tuhá struktura dle procenta uhlíku. Na 

obrázku 2 popisující vliv teploty na tyto změny pro ocel s 0,15% uhlíku v oceli. V každém 

pásmu je výsledná mikrostruktura. Znalost těchto cyklů mikrostruktury umožňuje jejich 

zkoumání a jsou známy taky díky tomu mechanické a fyzikální vlastnosti jednotlivých 

pásem. 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

Tepelně ovlivněná oblast TOO se dělí na oblast vyžíhanou, částečné rekrystalizace, 

pásmo normalizace, přehřáté pásmo a pásmo částečného natavení. Teplotní cyklus se 

Obrázek 2 Vliv teploty na změnu struktury [6] 
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skládá z rychlostí na ohřevu na maximální teplotu, následuje výdrž mezi teplotami A1, A3, 

maximální teplota dosaženého cyklu, rychlost ochlazování.  

Pásmo častěného natavení je přechod z čistého svarového kovu do tepelně ovlivněné 

oblasti. [6] 

Přehřátá oblast je nad teplotou A3. Tato oblast je pro nelegované materiály kolem 

1050°C, se zvyšujícím se obsahem legur se zvyšuje teploty hranice A3. Dochází zde 

k úplné transformaci zrn α (ferit) na  γ (austenit) a zpět na roztok   α  . V přehřáté oblastí 

dochází k růstu zrn závislé na chemickém složení a svařovacích parametrech jako je 

tepelný příkon. Zrno v této oblasti hrubne což má za následek zhoršení plasticity 

přehřátého pásma a stává se náchylné k studeným, likvačním, žíhacím trhlinám. V této 

oblasti vznikají struktury martenzitické, feriticko-perlitická, nebo smíšením těchto struktur. 

Pásmo normalizace je dáno teplotou A3 a vzniká přeměna α (ferit) na  γ (austenit) a 

zpět na roztok   α. Podle rychlosti ochlazování můžou vzniknout všechny druhy struktur, 

k tomu nám napomáhá ARA digram chladnutí ocelí. 

Pásmo částečné rekrystalizace dle svařovacích parametrů umožní transformovat 

změny rekrystalizace jen částečně.  

Nad teplotu A1 je pokles pevnosti v tepelně ovlivněné oblasti. Protože jednotlivé 

pásma tepelně ovlivněných oblastí jsou velice malá, zkoušky probíhají na vzorcích, které 

simulují svařovací cykly. Průběh tvrdosti svarového spoje jsem uvedl na obrázku 3. 

Maximum tvrdosti výsledného povrchu materiálu závisí na chemickým složením 

základního materiálu, teplotě předehřevu a na použitém tepelném příkonu. Obvykle se 

tvrdost svarového spoje požaduje mezi 320-450HV. [3]   

 

 

Obrázek 3 Průběh tvrdosti v TOO [1] 
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2.2. Deformace při svařování, napětí ve svarových spojích 

 

U všech metod svařování vyvolává svařovací děj deformační účinky na základní 

svařovaný materiál. Tyto deformace a napětí jsou současně vyvolávány se svařováním. 

Vznik těchto pnutí nejde zabránit u žádné metody svařování, ale můžeme ovlivňovat jejich 

výsledný vliv různými opatřeními. Deformace se dají ovlivňovat volbou vhodné 

technologie svařování, jako je například vhodná úprava svarových hran tak také 

konstrukčními zásahy na svařenci jako je například změna délky svaru. Čím kratší svar tím 

menší vnitřní pnutí. Napětí jsou tzv. vlastní neboli vnitřní vyvolaná ve svařenci. 

 

 Fyzikální faktory ovlivňující velikost těchto napětí jsou dány: 

 nerovnoměrný ohřev a jeho následné ochlazování základního materiálů 

 teplotní roztažností základního materiálu 

 mechanickým vlastnostem jako jsou například mez kluzu a mez pevnosti 

 strukturálním změnám uvnitř svařence 

 celkovou tloušťkou svařované konstrukce 

 

Znalost těchto zákonitostí o napětích mi umožní optimalizovat svařovací proces jak 

z technologické tak z konstrukční stránky. Napětí, které vzniká přímo ve svaru nebo v jeho 

těsném okolí se nazývají jako aktivní, napětí které vznikají v důsledku tuhosti svařence 

vyvolané aktivními deformace se nazývají reaktivní. [1] 

 

 Podle charakteru vzniku napětí pří svařování jsou děleny na : 

 teplotní – důsledek nerovnoměrné ohřívání a chladnutí 

 strukturní – v různých částech vznikají různé výsledné strukrůry 

 

 dělení podle doby existence ve svarovém spoji : 

 dočasná – působí pouze dočasně a po skončení daného technologického procesu 

skončí také 

 zbytková – působí i po skončení svařovacího procesu 

 

 dělení podle oblasti působení: 

 makroskopická  
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 mikroskopická 

 submikroskopická 

 

 rozdělení podle působení vzhledem k ose svaru: 

 podélná - působí na osu svaru 

 příčná – působí kolmo na osu svaru 

 

Rozdělení teplot v okolí svarového spoje je úměrná fyzikálním vlastnostem základního 

materiálů, na množství vneseného tepla do svarového spoje, na rychlosti svařování. 

Velikost tahových napětí, při ochlazování jsou závislá na maximální teplotě cyklu, který se 

uvedl na obrázků 4. Pro velikost napětí vyvolané svařováním má zásadní vliv teplotní 

závislosti meze kluzu a plasticity základního materiálů vyvolané svařováním při ohřevu. 

Na obrázku jsem uvedl závislost σ - T při svařovacím cyklu. Čím větší maximální teplota 

cyklu tím větší následné pnutí a deformace. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pro zbytková napětí ve svarovém spoji jsou důležité základní fyzikální vlastnosti 

základního svarového materiálů, jako je například pevnost v kluzu, mez pevnosti 

materiálu, modul pružnosti základního materiálu. Velkou složkou ovlivňující zbytková 

napětí je celková technologičnost svařence, tuhost upnutí, síla svařovaného materiálu, 

výška svaru, délka sváru, svařovací proud a napětí a další. Napětí se dělí na: podélná, 

Obrázek 4 Průběh napětí na maximální teplotě svařovacího cyklu [1] 
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příčná. Rozdělují se podle působení na osu svaru. Působení svaru na osu jsem uvedl 

na obrázků 5. Podélná napětí ve směru 1, příčná napětí ve svaru označení 2. [1] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Průběh podélných napětí se mění úměrně se vzdálenostmi od osy svaru, ale také se 

současně se mění vnitřní průběh napětí. Velikost těchto napětí jsou dány základním 

materiálem a celkovou technologie svařování daného typu spoje, jako například rychlost 

svařování při stejných parametrech, množství vneseného tepla do svarového spoje, 

celkovou tuhostí upnutí svěřence a další. Největší povrchová napětí můžeme měřit na 

povrchu svařovaného materiálu.  

Průběh příčných napětí ve svarovém spoji závisí především počtu svařovaných vrstev 

a pořadí jejich kladení. Při malých napětích nebo při spolehlivém upnutí se tyto deformace 

neprojeví tvarově na výsledném tvaru svaru, můžeme je pouze měřit v materiálu, pří 

špatném upnutí nebo velkých pnutích se projeví i na následně tvarové deformaci. Na vliv 

na výslednou deformaci svěřence jsem uvedl na obrázků 6, 7. 

 

  

  

  

  

  

  

Obrázek 5 Podélné, příčné napětí ve svarovém spoji 

Obrázek 6 Vliv příčného napětí [2] 
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Výše popsaná napětí vyvolávají v materiálu deformace. Rozdělují se podobně jako 

napětí. [2] 

 

 Rozdělení deformací podle oblasti působní: 

 Vnější – mají za následek výsledné délkové úchylky rozměru a tvaru, můžeme je 

dále dělit na elementární, lokální a celkové 

 Vnitřní – v určitých objemech průřezu 

 

 Rozdělení podle rozsahu působení: 

 Submikroskopické – vznikají na úrovních jednotlivých elementárních buněk 

 Mikroskopické – vznikají a mají velikost zrn 

 Makroskopické – projevují se celkovou změnu tvaru a rozměru svařence 

 

 Rozdělení podle doby existence: 

 Dočasné – působí pouze pří svařování 

 Zbytkové – působí po ukončení svařovacího procesu 

 Rozdělení podle stálosti: 

 Elastické – oblast působení v mezích pružnosti, nepřesáhne ji, svařovaný materiál 

se vrátí do původního tvaru 

 Plastické – začínají se projevovat po překročení mezi kluzu 

Obrázek 7 Vliv podélných napětí [2] 
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 Elasticky plastické –  v materiálu se překročila se mez kluzu, ale těleso se vrátilo do 

původního tvaru 

 

 Rozdělení podle působení na osu svaru 

 Příčná deformace 

 Podélná deformace 

 

2.3. Tepelné zpracování svarových kovů 

 

Tepelné zpracování zásadně ovlivňuje výsledně vlastnosti svarového spoje. 

Působením teplotních cyklů a různých teplot a různé doby výdrže docílíme změn ve vnitřní 

struktuře materiálu. Základní režim je součet tří základních fází tepelného zpracování. 

Žíhaní několikanásobné se používá pro dosažení lepších vlastností. Žíhání se provádí 

proto, abychom snížili vnitřní pnutí ve svařenci, zlepšili mechanické vlastnosti svarového 

spoje, zlepšení tvrdosti ve svarovém spoji a další. Účinek tepleného zpracování můžu 

ověřit měřením tvrdosti.  Na obrázku uvádím příklad s několikanásobným žíháním obr. 8 

se základními částmi: [8] 

 

1) Ohřev materiálu na požadovanou teplotu 

2) Vydrž na požadované teplotě 

3) Ochlazování požadovanou rychlostí 

 

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

Obrázek 8 Několikanásobné žíhání 
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Ve fází ohřevu se požaduje ohřev na požadovanou teplotu, která způsobí strukturální 

změny jako je například přeměna mřížky. Rychlost jakým je materiál ohříván na 

požadovanou teplotu je závislá na tepelné absorpci žíhaného materiálu. Nejlepší prohřátí se 

dosáhne u ocelí s dobrou tepelnou vodivostí a malým průřezem. Požadavek dosáhnout 

prohřátí v celém průřezu materiálu je důležitý. U větších tlouštěk se volí několik teplotních 

prodlev z důvodu vyrovnání teplot na povrchu materiálu.  

Výdrž na teplotě neboli prodleva má zajistit všechny strukturní změny. Délka cyklu je 

závislá na druhu žíhacího cyklu. Je závislá na druhu žíhaného materiálu a jeho tloušťce. 

Udává se čas výdrže na 1mm daného dle materiálu. 

Ochlazování má zásadní vliv na výsledné vlastnosti naší nové struktury a jejich 

užitných vlastnostech. 

Tepelné zpracování se dělí na dvě základní skupin  podle maximální dosažené teploty 

žíhaní a podle toho se dějí vnitřní změny struktury:  

 S rekrystalizací 

 Bez rekrystalizace 

Do teplených zpracování s překrystalisací zahrnuji všechny režimy, u kterých dochází 

ke změně krystalové mřížky z původní α na γ a při ochlazování se vrací z γ na α. Typ 

dosažení struktury je dle rychlostí ochlazováni diagramu ARA. Patří sem homogenizační 

žíhání, normalizační žíhání, rozpouštěcí a stabilizační žíhání. 

Homogenizační žíhaní se používá pro odlitky před svařováním a pro výkovky velkých 

tloušťek. Teplotní cykly toho žíhaní se pohybují kolem 1200°C. 

Normalizační žíhaní je druh tepleného zpracováni, při kterém dochází ohřátí materiálu 

o 20°C až 50°C nad teplotu Ac3 .Ohřívá se do oblasti austenitu. Ochlazování probíhá na 

vzduchu. Výsledná struktura je jemnozrnná směs feritu a perlitu u uhlíkových a 

nízkouhlíkových materiálu. Ta je závislá na procentu uhlíku. Toto teplené zpracování se 

používá především pro žíháním celých svařenců. 

Rozpouštěcí žíhání se požívá pro zvýšení korozních vlastnosti materiálu obsahující Cr, 

Ni, Mo. Fáze ohřevu probíhá na teplotu 1000°C -1050°C. Ochlazování probíhá ve vodě. 

Stabilizační žíhání může byt jako doplněk k žíhánímu rozpouštěcímu. 

Do tepelných zpracování bez rekrystalizace se zahrnuje žíhání na snížení vnitřních 

pnutí, popouštění, žíhaní na snížení obsahu dufuzního vodíku, mezioperační žíhaní. 
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Žíhaní na snížení na vnitřní pnutí probíhá v teplotách kolem 550°C – 650 °C. Provádí 

se za účelem snížení vnitřních napětí na svařenci.  Podle ověřeného času se doporučuje 

4min na 1mm svařence, který budem žíhat. Tento způsob žíhání se hodí především pro 

lokální ohřevy. Tzn., ohřívají se jednotlivé svary postupně. Ohřev lokální můžeme 

provádět indukčně, odporově anebo můžeme nahřívat plamenem. Důležité je, aby byly 

dodržené teplotní cykly, které jsou uvedeny v ČSN 050211.  

Popouštění svarových spojů je vhodná především pro legované oceli. Popouštění 

probíhá několika násobně v různých škálách teplotních. Teplotní cykly od 200 °C až po 

680 °C. Nejvyšší rozmezí 550°C – 680 °C je pro oceli karbidovými prvky, nitridotvornými 

prvky. Při těchto dějích dochází ke vzrůstu meze pevnosti a maze kluzu ale naopak dochází 

k poklesu tažnosti.  

Žíhaní na snížení obsahu difuzního vodíku patří do nízkoteplotních žíhaní. Používá se 

pro svařence velkých tloušťek. Používá se pro snížení obsahu difuzního vodíku ve svaru. 

Používá se jako metoda ke snížení náchylnosti tvorby studených trhlin ve svarovém spoji. 

Čas výdrže u tohoto typu žíhání se doporučuje nejméně 2 hodiny při teplotách od 200°C – 

300 °C. 

Mezioperační tepelné zpracování se používá při procesu svařování při velkých 

tloušťkách materiálu. Zamezujeme tím tvorbu zbytkových napětí ve svařenci. Je to velice 

podobné žíhacímu procesu na snížení vnitřních pnutí. Platí, že konečné teplené zpracování 

by se mnělo provádět při vyšších teplotách než při mezioperačním žíhání. 

2.4. Přehled vad ve svarových spojích 

 

Vady jsou součástí svařování. Dbáme na hlídání výskytu vad, abychom předešli ke 

svaření součástí, která nevydrží navržené zatížení. V případě kdy dojde k lomu součástí 

musí se zařízení, které obsahuje tento díl vyřadit z provozu. Do provozu se pouští jen 

takové vady, o kterých je známo, že v budoucím provozu nezapříčiní bezpečnost svařence. 

Vždy zaleží na daném typu svařenci, na umístění a druhu vady. Záleží, jestli je to díl 

tlakové nádoby nebo pouze svar, který nebude dále nějak dynamicky namáhán. Zaleží, 

v jakém odvětví tyto svařence budeme používat – automobilový, kolejový, letectví. 

Přípustnost těchto vad stanovuje konstruktér součástí a ovlivněná je technologem. Vady se 

dělí podle tvaru a polohy kde se tyto vady vyskytují. Rozdělení vad podle různých kritérií. 

[5]  
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 Rozdělení podle tvaru: 

 Bodové 

 Plošné – všechny druhy trhlin 

 Prostorové – různé bubliny a póry, staženiny 

Rozdělení podle polohy vady: 

 Vnitřní – vměstky, neprovařený kořen 

 Na povrchu – různé druhy trhlin 

Kategorie a normy na tyto vady jsou uvedené v normách ČSN ISO. Příklad vad: 

 Trhliny - podélné, příčné, kráterové a další 

 Dutiny – Bubliny, dutiny, póry, staženiny 

 Vměstky – struskové, tavidlové 

 Vady pří odtavovaní materiálů – studené spoje, neprovařené kořeny 

 Vady tvarové – zápaly, krápníky, propadlé přechody v kořeni  

 

2.5. Zkoušky destruktivní svarových spojů 

 

Nedestruktivní metody, NDT, zajišťují zkoušení, kontrolu materiálů bez jeho porušení. 

Tyto zkoušky jsou důležitým článkem jakosti. NDT umožňují nalézt mnohé vady, které 

bychom okem nemohli zpozorovat. Protože nedochází ke zničení svaru a svařenců 

můžeme zkoušky aplikovat v průběhu fázi výroby. Zkoušky svarových spojů zlepšují 

technologický proces a výslednou kvalitu svařence. Aplikaci těchto zkoušek provádějí 

pracovníci kontroly nebo metrologie. Nedestruktivní zkouška - rozdělení – Vizuální (VT), 

penetrační (PT), magnetické práškové (MT), vířivými proudy (ET), Radiologické (RT), 

ultrazvukem (UT), zkoušky netěsnosti (LT), zkoušení infračervené (IT), zkoušky zvukem 

(AT). Každá metoda je vhodný pro daný druh vady.  

 

2.6. Zkoušky nedestruktivní svarových spojů 

 

Destruktivní zkoušky zajišťují zkoušení svařovaných konstrukci mechanicky. Při 

těchto zkouškách dochází k porušení svařence. Pro tyto zkoušky se svařuji technologické 

svařence na kterých se tyto zkoušky aplikují. Zkoušky se provádějí dle daných norem a 

předpisů na předem daných předepsaných vzorcích pro různé metody zkoušení různé. Mezi 
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základní zkoušky destruktivní patří: zkoušky tvrdosti, mikrotvrdosti, zkoušky tahem, 

zkoušky rázem v ohybu, zkoušky mikrostruktur a makrostruktur.  

2.7. Uhlík jako prvek významně ovlivňující svařitelnost 

 

Uhlík je prvek, který ovlivňuje zásadně svařitelnost materiálů. Vyskytuje se u všech 

ocelí. Nejvíc ovlivňuje mechanické vlastnosti materiálu. Čím více uhlíku tím větší pevnost, 

tvrdost. S rostoucím uhlíkem vzniká nebezpečí zvyšování tvrdosti martenzitu, který se 

vyskytuje ve svarových spojích při velkých rychlostech ochlazování. Obsah uhlíku 

nelegovaných ocelí je omezen na hodnotu 0.25 hm %. Při větším procentu uhlíku hrozí 

vznik trhlin studených. Tvorbě různým druhům trhlinám můžeme předejít předehřevem, 

který je také nutný pro svařování větších tloušťek materiálu. Daným tepelným 

zpracováním se předejde k tvorbě trhlin ve svařenci.  

 

3. Cíle práce 

Cílem mé práce je převést pracoviště poloautomatického svařování ruční metoda 135 

převést na robotické pracoviště automatické. Tímto bych chtěl ušetřit hlavně náklady a 

zlepšit jakost svařence. Také rizikovost a hygiena prostředí při svařování hraje důležitý 

faktor. Monotónnost práce a výsledný vliv svářeče na kvalitu svaru se vyruší do značné 

míry zavaděním robotického pracoviště. Největší výhodou robotického pracoviště je jeho 

produktivita. To má za následek snížení nákladu a k větší konkurence schopnosti naší 

firmy na trhu.  Dále se budu zabývat: 

 

 Rozborem vhodných svařenců pro robotické pracoviště, s konkrétním svařencem 

 Budu provádět rozbor přídavných materiálů pro toto pracoviště a hodnocení 

svařitelnosti podle základního a přídavného materiálu. 

 Budu navrhovat technologické parametry potřebné pro toto svařování daného 

svařence 

 Zhodnotím náklady dané předchozí metodou ručního svařování s robotickým 

svařováním 
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4. Rozbor vhodných svařenců pro robotická pracoviště 

Ve firmě Tawesco, kde pracuji, jsem provedl rozbor vhodných svařenců pro robotické 

pracoviště, zjistil ovlivňující faktory , které se týkají převedení volby vhodného svařence 

z  hlediska konstrukčního, technologického, tak z hlediska sériovosti a ekonomického.  

4.1. Konstrukční požadavky 

 

Z hlediska konstrukce bych mohl zahrnout pro robotická pracoviště, která mají 

všechny svary lehce přístupné. Při vlastním návrhu se musí dbát na svařovací přípravek, 

bez kterého je nemožnost toto navrhnout. Svařovací přípravek bývá umístěn na pracovním 

stole. Často tento stůl bývá otočný z důvodu přístupnosti všech svarů. Tyto přípravky mají 

také zásadní vliv na výslednou geometrickou přesnost svařence. Nemůžou se svařovat 

svařence, které mají nepřístupné svary, také jsem přišel na to, že nejlepší se svařují 

podsestavy, co z nejvíc dílů které se přivařuji na jeden základ. Návrh viz obr. 9 

 

 

Obrázek 9 Návrh robotického pracoviště 
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4.2. Technologické požadavky  

 

Čím delší svary tím lepší využití daného pracoviště. Vícevrstvé svary jsou také 

vhodné. Vhodné jsou také svařence menších tloušťek, které nemusíme předehřívat. Můj 

vytipovaný návrh pro toto pracoviště můžeme nalézt pod obrázkem 10. Výkres této 

součásti obsahuje příloha. Je to díl vhodný pro navrhované robotické svařovací pracoviště. 

Tento svařenec obsahuje všechny svary přístupné. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 10 Kryt sekaček nožů 
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5. Rozbor přídavných materiálů pro svařovací 

pracoviště – hodnocení svařitelnosti základního a 

přídavného materiálu pro ´kryty sekaček´ 

Pro robotická pracoviště je přídavný materiál součástí každého svarového spoje při 

svařování metodou 131/135. Přídavný materiál v tomto případě je nekonečný drát. Posuv 

tohoto drátu může být zajištěn bud´ vestavěným podavačem drátu nebo odděleným 

podavačem drátu. Elektrický oblouk probíhá mezi přídavným drátem a základním 

materiálem, to způsobuje natavování a následného tavení přídavného materiálu. Tento 

proces má za následek vytvoření svarového spoje. Při tomto ději způsobuje plyn chránicí 

svarový spoj bud´ aktivní ochranu svarového spoje metoda MAG anebo neaktivní metoda 

MIG. Při aktivní ochranně svarového spoje metodou MAG dochází k pozitivnímu 

ovlivňování svarového spoje a jeho průběhu. Při volbě správného nastavení svařovací 

proudu a napětí a nastavení správné rychlostí podávaní drátu je dosažena požadovaná 

jakosti svaru bez vad. Dále ovlivňuje způsob odtavování přídavného svařovacího drátu.  

Ochranná atmosféra podporuje přenos elektrického oblouku mezi základním a 

přídavným materiálem. Celkově toto nastavení má vliv na celkový výsledek svarového 

spoje jak z hlediska jakosti povrchu, tvar housenky svarového spoje a velikost rozstřiku 

svarového kovu. Snažím se dosáhnout co nejmenší rozstřik svarového spoje, abych ušetřil 

čas dělníka při následném čistění těchto rozstřiku neboli kuliček. Tvorba kuliček jo 

doprovodný jev při svařování, nemůže se pří svařování metodě zabránit ale vhodnými 

svařovacími parametry kladně ovlivnit.  

Dle ČSN EN 544 jsou tyto přídavné ocelové dráty dodávaných v normalizovaných 

rozměrech. Označují se dle průměru. Klasické od 0,6 –  0,8  – 1,0 – 1,2 až 1,6mm. Méně 

časté průměry drátu jsou 0,9, 1,4mm. Já budu v mé prácí volit přídavný materiál průměru 

1,2mm. Chemické složení těchto drátů je podobné se základním materiálem. Povrch těchto 

drátu je pro nelegované a nízkolegovaných ocelí většinou lesklý nebo pokovený 

povrchovou úpravou.  

Nejčastější poměděný, ve firmě Tawesco, je tento drát velice používaný. Poměděná 

vrstva na drátu zvyšuje korozivzdornost. Poměděný je proto, že měď má výborné fyzikální 

vlastnosti především elektrickou vodivost což má za následek kladné ovlivnění 
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elektrického oblouku. Dobré kluzné vlastnosti mědi mají za následek menší odpor 

v bowdenu. Výhodou těchto vrstev je menší spotřeba svařovacích špiček.  

Povlaky ovlivňuji také negativně vlastnosti svařovacího drátu. Poměděná vrstva je 

křehká, náročná na výrobu z hlediska obtížného dosahování konstantní poměděné vrstvy. 

Při průchodu systémem kladek a bowdenů dochází k opotřebování tohoto povlaku, 

odlupovaní, a to má za následek zanášení těchto podávacích systémů a jejich následnou 

údržbou. Tyto čistění a údržba jsou zdrojem tvoření neproduktivních časů. Pří zanesení 

těchto systému dochází také k porušení pravidelnosti přísunu svařovaného drátu. Omezené 

přísuny mají za následek horší stabilitu hoření oblouku. Všechny tyto negativní vlastnosti 

měděného drátu mají vliv na výslednou strukturu, makrostrukturu, jakost povrchu a 

množství kuliček. Obsah mědi v kouří nejtoxičtější látek je 4-5x vyšší než u 

nepoměděného drátu.  

Balení těchto drátů pro robotická pracoviště je odlišný než pro ruční pracoviště. Pro 

ruční pracoviště se používají balení o hmotnosti od 5 – 18 kg, na normalizovaných 

cívkách. Pro robotická pracoviště se dodávají většinou svařovací dráty tzv. MarathonPack, 

MiniMarathonPack. Tyto balení se dodávají nejčastěji 100, 200, 250, 475kg. Tvar těchto 

cívek je kruhový nebo hranatého tvaru. Drát do těchto balení pro robotická svařování je 

bez tzv. návinu. Tímto technologickým opatřením způsobuje kvalitnější svary, protože 

není materiál vinut. Drát je bez pamětí tudíž drát sleduje osu hořáku a tím umožňuje lepší 

jakost především koutových svarů. Celková podavatelnost oproti vinutým cívkám je lepší. 

Velký přínos balení těchto cívek je, že nemusí se tak často měnit svařovací drát. Tím je 

dosaženo lepší produktivity norem a celkové času strávených měněním. Drát je a musí být 

dodáván v jednom kusu, nesmí byt poškozen, nesmí být propleten, zvlněn ani nesmí 

obsahovat ostré hrany. 

Po zhodnocení všech těchto kriterií sem zvolil vhodný přídavný materiál na základě 

základního materiálu součástí. Přídavný materiál mněl by byt co nejvíc shodný se 

základním materiálem. Tuto podobnost by mněl sdílet jak po mechanické, tak po fyzikální 

stránce.  

5.1. Hodnocení základního materiálů S355J2H  

 

Tento materiál  S355J2H dle ČSN EN (11 503 dle ČSN), tato ocel se řadí skupiny 

jemnozrnných konstrukčních ocelí, tyto oceli mají zaručenou svařitelnost. Jsou vhodné pro 

automobilový, motocyklový, a další strojní průmysly. Vlastní chemické složení tohoto 
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materiálu je dáno tloušťkou materiálu. Pokud chceme stanovit garantovaný obsah uhlíku je 

třeba toto domluvit s výrobcem tohoto materiálu. S rostoucí tloušťkou a s rostoucí 

hodnotou uhlíkového ekvivalentu vzniká náchylnost na tvoření trhlin za studena. Tyto 

kritéria ověřím výpočtem. Základní chemické a mechanické vlastnosti svařovaného 

materiálů jsem shrnul v tabulce 1, 2. 

 

Mechanické vlastnosti základního materiálů 

Remin (MPa) Rm Tažnost A5 KV (J) pří -20°C 

355  470-630 22 27 

Tabulka 1 Mechanické vlastnosti základního materiálů 

 

   

Chemické složení v % hmot. Základního materiálů 

C Mn Si P S N 

0,2 max. 1,6 max. 0,55 max. 0,025 max. 0,025 - 

Tabulka 2 Chemické vlastnosti základního materiálů 

5.2. Volba přídavného materiálu dle ČSN EN ISO 14341 

 

Jako přídavný materiál volím G42 3 MG3Si1 (označení ESAB – OK Autrod 12.51). 

Tento materiál je vhodný pro svařování nelegovaných konstrukčních ocelí a jemnozrnných 

ocelí s mezí kluzu větší než 420 MPa. Drát je taktéž vhodný pro svařování vysokými 

svařovacími proudy – tzv. sprchový přenos. Tyto přídavné materiály jsou dodávány 

v balení typu Maraton Pak. Tento svařovací drát je vhodný pro přídavný plny typu M21. 

Drát se vyrábí ve všech běžných rozměrech od průměru 0,8 mm až 1,2 mm. Mechanické a 

fyzikální jsem shrnul v tabulce 13, 14. Hodnoty jsou uváděny ve stavu po svaření, tedy bez 

následného tepelného zpracování svarového spoje. Tento svařovací přídavný materiál je 

vhodný pro všechny polohy svařování. Tento drát je vhodný do našeho robotického 

pracoviště. Základní vlastnosti přídavného materiálu jsem shrnul v tabulce 3, 4. [8] 
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Tabulka 3 Mechanické vlastnosti přídavného materiálu 

 

Tabulka 4 Chemické vlastnosti přídavného materiálů 

 

Doporučené parametry svařovacího drátu Ø 1,2 mm: 

Svařovací proud: 120 – 380 [A] 

Svařovací napětí: 18 – 34 [V] 

Spotřeba plynu: 18 [l/min] 

Rychlost podávaní drátu: 2,5 – 15 [m/min] 

Výkon svařování: 1,3 – 8 [kg/h] 

Svařovací čas: 90 min 

 

6. Technologické parametry robotického pracoviště, 

návrh pracoviště 

V této kapitole se budu konkrétně věnovat technologickým parametrům tohoto 

pracoviště s vlastním návrhem pracoviště.  

6.1. Výpočet uhlíkového ekvivalentu, el. proudu, rychlost svařování, 

tepelný příkon 

 

Dle obrázku a doporučených parametrů dané dodavatelem přídavných materiálu volím 

technologické parametry pro svařování našeho krytu sekaček. 

Svařovací proud volím dle obrázků 11 pro pulsní Mag svařování pro koutový svar velikost 

4: 280 [A] 

Napětí volím: 25 [V] 

Pro jiné typy svaru parametry dle technologického postupu svařování 

Mechanické vlastnosti přídavného materiálu – po svaření 

Rp0,2 (MPa) Rm (MPa) Tažnost A5 KV (J) pří -20°C 

470 560 26 90 

Chemické složení v % hmot. Základního materiálů 

C Mn Si P S N 

0,09 1,5 0,9 - - - 



22 

 

 

Výpočet uhlíkového ekvivalentu dle JWES:      
  

  
 

  

  
      

   

  
 

   

  
 

          

 

Výpočet el. proudu pulsního:                              

 

Výpočet tepelného příkonu pulsní:     
   

 
     

      

   
              

 

Volba rychlosti svařování pulsní:                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2. Výpočet náchylnosti na trhliny a vady 

Vypočet náchylností k horkým trhlinám:        
       

  

  
 

  

   
     

            
 

          

     
 

          

 

Je - li H.C.S > 1,6 - 2 tak je ocel náchylná na vzniku horkých trhlin  

Obrázek 11 Optimální svařovací parametry 



23 

 

Je – li H.C.S v rozmezí 2,285 >1,6 => ocel je náchylná na vznik teplých trhlin 

Naše ocel není náchylná na tvorbu horkých trhlin. 

Vzhledem k svařovanému materiálu a přídavného nebudu ověřovat výpočtem: 

 Náchylnost ke studeným trhlinám 

 Výpočet kritické tvrdosti HVcrit 

 Vypočet náchylnosti laminárním trhlinám 

 Vypočet hodnocení k žíhacím trhlinám 

 Vypočet teploty předehřevu 

 

6.3. Návrh a popis nedestruktivních zkoušek svarových spojů 

 

Pro kontrolu svarových spojů navrhuji zkoušku: 

 Kapilární 

 Prozařováním 

Kapilární zkouška umožnuje zjistit těch necelistvostí, souvisejících s povrchem 

součástí a je využitelná i pro zkoušení materiálů nemagnetických. Ve srovnání 

s magnetickými práškovými metodami jsou kapilární metody méně spolehlivé, protože 

jejich úspěšné použití předpokládá, že necelistvost je při povrchu otevřená. 

Zkouška prozařováním se využívá pro metody, při kterých se vhodným detektorem 

obrazově vyhodnocuje přítomnost vnitřních materiálových vad, na základě vznikající 

diference zeslabení pronikavého záření, které prochází kontrolovaným svarem. Používá se 

záznam na radiografický film, který je nejprůkaznější detektor záření. Zářič se umisťuje 

v optimální vzdálenosti od svaru a světlotěsnou kazetu s filmem těsně k zadnímu povrchu 

svaru. Uvedená metoda vyžaduje pro expozici filmu zpravidla několikaminutové 

prozařování svarového spoje.  

 

6.4. Úprava svarových hran 

Dle strojnických tabulek na základě tloušťky materiálu volím šířku mezery b= 1,5 

mm, tuto úpravu svarových hran se nakreslil na obrázků 13. [4] 
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6.5. Technologický postup výroby krytů sekaček 

 

Vzhledem k dnešní technologii se budu zabývat technologickým postupem svaření. 

Budu vycházet z toho, že jednotlivé dílce do našeho svařence budou dodány dle výkresů 

součástí. Týká se všech dílců na svařenci jako například všechny výpalky z laseru, všechny 

ohýbané dílce včetně největší pozice 4 ´shell´ který je celý lisován ve firmě Tawesco. 

Následně jsou do něj vypálena 3D laserem díra pro ustavení pozic 10, 11, 18. Úprava 

svarových ploch je nám také dodána dle daných technologických parametru pro dané typy 

svaru, které jsem popsal v předchozí kapitole. Kryt sekaček se bude svařovat ve 

svařovacím přípravku umístěný na otočném polohovadle svařovacího robota. Svařovací 

přípravek zajištuje potřebnou geometrickou přesnost. Díly jsou odmaštěné a otrýskané.  

Vypracoval jsem technologický postup pod tabulkou 5.  

 

Krok Popis činnosti Svařovací parametry 

1. Vložit do svař. př.  poz. 4, ustavit na dorazy a upnout  

2. Vložit do svař. př. poz. 1, svařovat k poz.4, svar: I=350A, U=30V, 

Obrázek 12 Úprava svarových hran 
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5_½_oblý v=100mm/min 

3. Vložit do svař. př. poz.7, 8,13,14 na dorazy, svar: 

4_kout_8x 

I=280A, U=25V, 

v=100mm/min 

4. Vložit do svař. př. poz.3 – 4x, svařovat k poz, 7, 8, 13, 

14, svar: 3_kout_8x 

I=280A, U=25V, 

v=130mm/min 

5. Vložit do svař. př. poz. 10, 11-2x, svařovat poz. 18 k 

poz. 4, poz.18 k poz. 11, poz. 11 k poz. 4, poz. 11 

k poz. 10, poz. 10 k poz. 4, svar: 3_kout 

I=280A, U=25V, 

v=130mm/min 

6. Vložit do svař. př. poz. 12, svařovat poz. 12  k poz. 4, 

poz. 12 k 11, svar: 3_kout_2x, 3_1/2_oblý 

I=280A, U=25V, 

v=130mm/min 

7. Vložit do svař. př. poz. 5, 6, svařovat k poz. 4, svar: 

4_kout_2x 

I=280A, U=25V, 

v=100mm/min 

8 Vložit do svař. př. poz. 15, 16, svařovat k poz. 4, svar: 

4_kout_2x 

I=280A, U=25V, 

v=100mm/min 

9. Vložit do svař. př. poz. 19-2x, svařovat k poz. 4, svar: 

3_kout_4x 

I=280A, U=25V, 

v=130mm/min 

10 Vložit do svař. př. poz. 15, svařovat k poz. 4, svar: 

4_kout_oboustranný_2x 

I=280A, U=25V, 

v=100mm/min 

11. Vložit do svař. př. poz. 2-2x, svařovat k poz. 4, svar: 

3_1/2_oblý_4x 

I=280A, U=25V, 

v=130mm/min 

12. Vložit do svař. př. poz. 9, svařovat k poz. 4, svar 

4_kout 

I=280A, U=25V, 

v=100mm/min 

13. Kontrola dle QM plánu kontrol: kontrola pozic 2,4 na 

kótu 270; 257,5; 558,8; 2x291,9; 2x345,02; kontrola 

pozice 10 na kótu 22,9°, kontrola rozměrů na poz. 4, 6, 

16, 17 na kótu 4x288,21; 4x141,22 

Posuvné měřidlo 

14. Náhodná kontrola velikosti svar Měrka svaru 

15. Kooperace- povrchová úprava dle zákazníka  

16 Kontrola povrchové úpravy – kontrola shodnosti 

svařence s výkresovou dokumentací 

zrak 

Tabulka 5 Technologický postup  
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6.6. Volba pracoviště - typ rámu 

 

Důležitou součástí tohoto návrhu je volba pracoviště. Existuje několik druhů možnosti 

uspořádání pracoviště. Návrh pracoviště je součástí celkového návrhu robotického 

pracoviště. Můžu volit mezi různými druhy pracovišť´. Pro svařenec firmy John Deere 

jsem vybral pracoviště typu H. Písmeno H a název tohoto pracoviště je odvezen od tvaru 

písmene H. Toto pracoviště umožnuje vytvořit dva pracovní prostory a tím snížit celkové 

časy při svařování. Na jedné straně pracoviště pracovník vkládá do přípravku dílce, na 

druhé straně robot svařuje na druhé straně. Schéma obrázky. Toto pracoviště je velice 

produktivní a bylo by vhodné do firmy Tawesco. Do firmy Tawesco se hodí také velikost 

polohovadla. Vzhled pracoviště s polohovadlem jsem uvedl na obrazcích 14, 15. 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 13 Návrh pracoviště 
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6.7. Schéma robotického pracoviště s rámem typu H 

 

Schéma vlastního robotického pracoviště s daným typem pracoviště jsem znázornil na 

obrázků 15. 

Obrázek 14 Schéma pracoviště 
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Obrázek 15 Schéma polohovadla 
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6.8. Volba Robota 

 

Hlavní částí robotické pracoviště je svařovací robot. Musím volit dle vhodnosti pro 

vybrané svařence. Hlavní faktor ovlivňující volba je dosah ramena, čím větší dosah, tím 

větší možnost svařovat svařence větších velikostí. Rozsah robota je dle obrázků. Volím 

průmyslový robot typu Tower od firmy pannasonic. Označení výrobce – TA 1800WG3. 

Tento robot je vhodný pro svařenec krytů sekaček. Tento svařovací robot má k dispozici 6-

ti osy pohybovým systém s možností svařování vzhůru – převrácení ramene robota. 

Součástí tohoto manipulátoru je výkonný řídicí systém. Tento manipulátor se může 

pohybovat rychlostí až 180m/min. Robota a pracovní osy robota jsem uvedl na obrázků 17, 

18. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 16 Robot Pannasonic Obrázek 17 Pracovní osy robota 
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6.9. Volba svařovacího zdroje 

 

Další součástí svařovacího robotického pracoviště je jeho svařovací zdroj. Je to jakýsi 

základ svařovacího robota.  Výhodou dnešních svařovacích zdrojů je, že se dá svařovat 

různými technologiemi s jedním svařovacím zdrojem. Svařovací zdroj má vliv na 

výslednou jakost, přesnost, technologičnost. Pro návrh robotického svařovacího pracoviště 

jsem zvolil svařovací zdroj typu TOWERS taktéž od firmy Pannasonic. Svařovací zdroje 

mají kratší dobu zapálení oblouků díky pokročilým technologiím svařováním. Tento 

svařovací zdroj umožňuje svařovat v různých režimech svařování, jako jsou: zkratový 

přenos, pulsní svařování, Hyper Dip pulse, metodou SP-MAG – Super position MAG, 

metodu SP- MAG zvlášť popíši v samostatné kapitole. Tento svařovací zdroj umí svařovat 

hliník a jeho slitiny. Umí také svařování technologií TIG. Svařovací zdroj je schopen 

pracovat v rozsahu 30 A – 450 A. Napětí se dá nastavit v rozpětí 12 V – 42V.  

6.10. Volba svařovací technologie SP – MAG 

 

Je to svařovací metoda, vyvinutá firmou Pannasonic a tuhle technologii bych chtěl 

použit pro náš kryt sekaček. Tato metoda kombinuje výhody MIG a MAG svařování. Pyšní 

se velice nízkou hodnotu  rozstřiku svarového kovu. Omezuje množství vneseného tepla do 

svarového spoje a tím snižuje vnitřní pnutí a jejich následné deformace. Technologie není 

náchylná na tzv. foukání na oblouk. Tento proces se hodí pro svařování tenkých materiálů. 

Proces SP-MAG redukuje rozstřik různými funkcemi svařovacího zdroje. Velkou část 

tvorby kuliček se vytváří při zapalování a zhasínání oblouku. I tyto funkce proces SP-

MAG ovlivňuje. Všechny tyto úpravy mají vliv na výsledné redukované tvorby kuliček a 

následně jeho jejich odstraňování. Roční úspora rozstřiku 40 kg -70 kg a následná roční 

úspora svařovacího drátu o stejné hmotnosti. Úspora 40kg – 70 kg. Různé technologie 

svařování a následný rozstřik při svařování jsem uvedl na obrázků 18, 19. Na obrázků 19 je 

porovnání množství vneseného tepla do svarového spoje a to v pořadí: PULSE , SP-MAG, 

MAG 
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6.11. Volba svařovacího hořáku 

 

Svařovací hořák je součástí každého robotického pracoviště. Dodává se v různých 

variantách pro různou zatížitelnost. Svařovací hořáky firmy Walk-Welding se dodávají 

v rozmezí pro zatížení od 300 A do 500 A. Protože robotické svařování svařuje za 

působení větších proudů a větších svařovacích posuvech drátu oproti konvenčnímu 

svařování v ochranné atmosféře metodou 131/135 je nutné tyto hořáky chladit vodou. 

Hořáky bývají vybaveny různými detekčními zařízeními, která přispívají ke zlepšení 

kvality svarových spojů. Různou modifikací vnitřních součástí svařovacího hořáku 

dosahujeme různé technologické vybavenosti pro daný typ svařování. Příklad hořáku od 

firmy Walk - Welding uvádím na obrázku 21. 

 

 

 

 

Obrázek 19 Rozstřik kuliček při různých metodách svařování 

Obrázek 18 Množství vneseného tepla do svarového spoje různými metodami svařování 
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6.12. Vyspělá technologie svařování díky pokročilému software 

 

Robot, který navrhuji má pokročilý systém softwaru. Programovací software je 

nedílnou součástí ovládání robotického pracoviště. Všechny operace jsou přes Windows 

rozhraní a díky ovladači přímo na panelu ovládaní robotického pracoviště a displeji máme 

aktuální přehled o fázích rozpracovanosti svařence. Pomocí ovladače můžeme ovládat 

přesnou polohu svařovací hubice s přesností kroku 0,1 mm. Tuto korekci nastavení hořáku 

provádíme z důvodu, aby byl zajištěn svařovací hořák do optimálních pracovních 

podmínek, a tím zajistí optimální výsledek svařování. Nastavení svařovacích parametrů se 

provádí přes programovací jazyk Pannasonic. Ukázku programovacího jazyku uvádím na 

obrázků 22. na panelu jsou všechny aktuální svařovací parametry. Všechny níže uvedené 

technologie bych chtěl aplikovat na svařenci vybraný pro mou prací. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 21 Ukázka programovacího sowtware 

Obrázek 20 Svařovací hořák 
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Hlavní funkce softwaru je možnost svařování různými svařovacími procesy. 

V jednotlivých blocích popíšu jednotlivé funkce svařovacího softwaru. Dále se budu 

zabývat jednotlivými funkcemi. 

Override funkce umožnuje za běhu svařovacího programu měnit svařovací hodnoty 

proudu, napětí, rychlosti svařování. Tato funkce nám umožnuje doladit cely proces 

svařování do optimálních podmínek. Všechny korekce, které se provedou přes tuto funkci 

se uloží do příštího svařovacího programu. 

Funkce, která dovoluje používat software se jmenuje ARC start retry – opakované 

zapálení oblouku. Tato funkce se použije v případě, že nedojde k zapálení oblouku, 

například z důvodu znečistěného svarového spoje. Princip spočívá v tom, že když se 

oblouk nezapálí software posune hubici a pokusí se zapálit oblouk znova. Toto přibíhá 

mnoho násobně. Při zapálení oblouků se automaticky hubice vrací na začátek svařování. 

Znázornění této funkce jsem uvedl na obrázků 23. 

 

  

 

 

 

 

 

 

Funkce automatického překrytí svaru – OVERLAP se hodí v případě přerušení 

svařovacího signálu. Tzn., dojde k zastavení svařování před koncem svařovacího procesu. 

V případě odstranění příčiny se svařovací robot vrátí na konec programu a snaží se navázat 

na přerušený svar zpětným pohybem v dané délce proti svaru. Toto umožnuje kvalitní 

napojení svaru při neočekávaném ukončení svařovacího procesu a tím pomůže 

optimalizovat svařovací proces. Funkce je znázornil na obrázku 24. 

 

 

 

 

 

Obrázek 22 Funkce ARC start retry 
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Funkce ARC and release – funkce odstranění přilepeného drátu. Robot se pokusí 

pomocí krátkodobého zvýšení svařovacího proudu přepálit přilepený svařovací drát. 

Umožnuje další pohyb robota v programu. Graficky je znázornil na obrázků 30. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Funkce Flying arc start – letmé zapalování oblouků probíhá už při přiblížení svařovací 

hubice ke svaru. Tato funkce zkracuje svařovací čas při svařování krátkých svarů. Tato 

funkce se kombinuje s funkcí zkrácení zhasínání a zapalování oblouků. Časy zapálení a 

zhasínání se pohybuji okolo 0,2 s. 

Funkce ARC Start lift – natažení oblouků při startu. Robot je schopný velice přesné 

rychlý pohyb zpět při zapálení oblouků. Toto způsobuje omezení negativních jevů při 

zapalování oblouků. Výsledkem je stabilní oblouk bez rozstřiku svarového kovu. Funkce 

znázorňuji na obrázků 25. Tato funkce se nastavuje pro každý svar individuálně. 

 

 

 

 

 

 

Obr. 30 – Funkce ARC and relase 

Obrázek 24 Funkce ARC start lift 

Obrázek 23 Funkce overlap 
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Funkce ARC END lift – oddálení pří zhasínání oblouků. Umožnuje kontrolu 

přilepeného drátu. Způsobuje ostré zakončení drátu z toho vyplývá vyšší spolehlivost při 

následném zapalování oblouků. Konfiguraci je taktéž možné provádět na každém svaru 

zvlášť. Funkci popisuje obrázek 26. 

 

 

 

 

 

 

 

Funkce na udržování konstantního výletu drátu umožnuje přesnou korekci a vedení 

svařovací hubice. Při této funkci robot optimálně kopíruje svařovaný povrch. Příklad se 

uvedl na obrázků 27. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Funkce Weld Slope – změna parametru během svařování nám umožnuje měnit 

svařovací parametry během svařování. To umožnuje svařovat různé druhy svar bez 

nutnosti zapalování a zhasínání oblouků. Funkci jsem uvedl na obrázků 28.  

 

 

 

Obrázek 25 Funkce ARC END lift 

Obrázek 26 Funkce udržování konstantního výletu drátu 

Obrázek 27 Funkce Weld slope 
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6.13. Bezpečnost 

 

Součástí návrhu pracoviště je zabezpečení pracoviště z hlediska bezpečnosti 

pracovníku obsluhující toto pracoviště. Pracoviště pro robotická pracoviště se vybavují: 

 Tlačítka pro uvolnění jednotlivých os 

 Tlačítko nouzového zastavení na programovacím panelu 

 Dokumentaci k ovládání 

 Hlavní rozvaděč se snadno přístupnými a bezpečnými obvody  

 Dvoukanálové bezpečnostní obvody 

 

Aby bylo možné pracovat obsluze na jednom pracovišti při současném svařování 

robota na pracovišti druhém, je systém vybaven hardwarovým monitorováním pracovní 

polohy robota. Ochranné prvky pracují v součinnosti se světelnými závorami na vstupu do 

pracovního prostoru, vyhodnocující aktuální polohu vzhledem k pracovním zónám. Vstup 

do prostoru je možné pouze tehdy, pokud je světelná závora aktivní. Tzn. Pracovník 

obsluhy se nachází mimo pracovní prostor robota. Vstup do nakládacího a vykládacího 

prostoru je monitorován pomocí světelných závor. Po vyložení hotových dílu a naložení 

nových polotovarů opouští obsluha monitorovaný prostor a musí resetovat světelnou 

závoru a tím ji aktivovat. Až po resetu pracovní závory je možné provést rezervací cyklu. 

Pokud vejde obsluha během otáčení do pracovního prostoru dojde k přerušení paprsků ,to 

zastaví celý robot do režimu ´Emergency stop´. Po tomto stavu je nutné opět resetovat 

závoru. Další bezpečností opatření se skládá z ohraničení pracovního prostoru. Ohraničení 

a světelné závory jsou zakresleny na obrázku 29. Celý pracovní prostor je ohraničen 

plotem o výšce 2250 mm. 
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7. Ekonomika projektu 

Potřebuji vybírat pro robotické svařování takové typy svařenců, z kterých vím, že 

vytíží dané robotické pracoviště z hlediska kapacit výtěžnosti. Protože ve firmě Tawesco, 

která se zabývá svařováním především kusové výroby bylo problematické najít vhodné 

svařence jak z hlediska konstrukce, tak z hlediska konstrukčního. 

 

7.1. Svařence Tawesco 

 

Všechny poznatky vhodných svařenců jsem zpracoval v mé firmě do tabulky 11. V 

tabulce jsou uvedeny pro porovnání dané časy svařování pro ruční a odhadové ceny 

robotického svařování. Vytipoval jsem další dílce z Firmy Tawesco, které by dané 

požadavky splnily jak z konstrukčního, technologického a sériového hlediska. V tabulce 

jsem uvedl předpokládané úspory pro svařování daného typu dílce za rok. Tyto dílce jsem 

vytipoval a zpracoval v tabulce 6. 

 

 

 

 

Obrázek 28 Bezpečnost pracoviště 
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Tabulka 6 Vytipované svařence pro robotická pracoviště s úsporou 
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77.6% 

22% 

Plnění 

volné 

7.2. Ekonomika ´krytů sekaček´ - výpočet návratnosti 

 

Cena pracoviště: 140 000 € = cca. 3 500 000 Kč 

Svařovací čas krytů sekaček při ručním svařování: 90 min 

Režie pracovníka: 14,50 Kč 

Cena svaření krytu ruční pracoviště: 90x16 = 1305 Kč 

 

Svařovací čas krytu sekaček robotické pracoviště: 47 min 

Režie robota: 16 Kč 

Cena svaření krytu robotické pracoviště: 47x16 = 752 Kč 

Úspora na jednom krytu: 553 Kč 

 

Roční produkce: 1500 ks/rok 

Roční úspora: 1500x553 = 829 500,- 

Návratnost: 3 500 000/829 500 = 4,21 roků 

 

7.3. Výpočet strojních časů 

 

Stroj kapacity Nh/rok:  
                  

  
 

       

  
             

 

1 SMĚNNÝ PROVOZ    

     

Roční 1 

směnný 

provoz 1721,3 Nh 

Časový fond  ponížený o 

seřízení  -12% 1514,7 Nh 

    Plnění 77,6%   

    Volné 22,4%   
Tabulka 7 Plnění Tawesco 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 29 Plnění - grafické znázornění 
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8. Závěr 

Vzhledem ke svařenci krytu sekaček a ke všem okolnostem bych doporučil zavedení 

tohoto pracoviště do naší firmy. Doporučil bych toto pracoviště, i když by to znamenalo 

propuštění zaměstnanců. Toto pracoviště by bylo prozatím vytížené na 1 směnu. Pro lepší 

návratnost celého projektu bych navrhl využít toto pracoviště využít na tři směny. To by 

znamenalo k našemu krytu sekaček, kterého se svařuje cca. 1500 ks/rok nalézt vhodné 

svařence z tabulky 6. Navrhované pracoviště by se nám navrátilo ze 4,21 let. Pracoviště by 

nám šetřilo náklady, zvyšovalo produktivitu, zvyšovalo jakost. Pracoviště by zvýšilo 

konkurence schopnosti na trhu se svařenci. Geometrická přesnost by také vzrostla. Úspora 

časová proti ručnímu svařování je okolo 45 ℅. Pro toto pracoviště bude nezbytné vyrobit 

dva svařovací přípravky, které by byly duplicitní. Jsem rád, že jsem si mohl navrhnout toto 

pracoviště a pochopil základní principy robotického svařování v praxi. Tato práce mně 

velice bavila, protože jsem pracoval jako kdysi svářeč, dneska jako technolog svařoven 

proto problematiku velice vnímám. Jsem rád, že jsem si vlastní návrh robotického 

pracoviště mohl vyzkoušet a chtěl bych docílit toho, aby se toto pracoviště ve firmě brzy 

objevilo.  
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