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ANOTACE DIPLOMOVÉ PRÁCE 

 

FILIP, T. Optimalizace sva ovacích proces  – automatizace pracovišt  sva ování dílu 

v automobilovém pr myslu: diplomová práce. Ostrava: VŠB – Technická univerzita 

Ostrava, Fakulta strojní, Katedra mechanické technologie, 2016, 75 s. Vedoucí práce: 

Skalík, P. 

 

Diplomová práce se zabývá optimalizací sva ovacích proces  a automatizací 

pracovišt  sva ování díl  v automobilovém pr myslu. V první ásti práce jsou popsána 

stávající ru ní pracovišt  sva ování a následn  je navrhnuto robotizované pracovišt , 

které by nahradilo pracovišt  ru ního sva ování. V další ásti práce jsou propo ítány 

investice do obou t chto variant sva ování a je vybrána optimální varianta. Dále je 

podrobn  zpracován návrh robotické linky od konstruk ního zpracování až po údržbu 

za ízení. V poslední ásti je propo ítána návratnost po áte ních investic do 

robotizovaného pracovišt  a následné úspory náklad  v 6 – ti letém cyklu výroby dílu 

na robotizovaném pracovišti. 

 

DIPLOMA THESIS ANNOTATION 

 

FILIP, T. The Optimization of welding processes – the Workplace automation welding 

parts in the automotive industry. Ostrava: VŠB – Technical university of Ostrava, 

Faculty of Mechanical Engineering, Department of Mechanical Technology, 2016, 75 

p. Thesis supervisor: Skalík, P. 

 

The diploma thesis deals with the optimization of welding processes and 

automation of workstation of welding parts in automotive industry. The first part of the 

thesis describes the existing manual welding workstations and further proposes a 

robotized workstation that would replace the manual welding workstation. The 

following part of the thesis calculates the investments into both of these options of 

welding, and the optimum alternative is selected. Further, a proposal of a robotic line is 

processed in detail, from the construction design up to the maintenance of the 

equipment. The last part calculates the return rate of the initial investments into the 

robotized workstation and the subsequent cost savings in a 6-year cycle of part 

production at the robotized workstation. 
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Seznam použitého zna ení 

 

A  dny sobot a ned lí   

B  dny placených svátk    

b  minimální vzdálenost svaru od kraje   [mm] 

C  dny dovolené 

DOV  dová ka 

Dr  po et dn  v roce 

Ed  efektivní asový fond d lníka   [dn /rok] 

Ese  využitelná kapacita pracovišt    [hod/rok] 

Fsv  síla pot ebná pro sva ení plech    [kN] 

GEO  geometrická stálost 

g  po et vzájemn  zam nitelných pracoviš  

 h  p ijatý po et pracovních hodin za sm nu 

Ki  kapacita i – tého pracovišt     [ks/rok] 

l  minimální rozte  bodových svar    [mm] 

MAG  Metal Active Gas 

ncel  po et svar  celkem 

ndov  po et svar  v dová ce 

 nGEO  po et GEO svar  na celém sva enci 

npl  po et díl  ve sva enci 

Odov  po et dová kových operací 

OP  operace 

PLC  Programmable Logistic Controller 

PLM  Product Lifecycle Management 

R  robot 

Re  dovolená mez kluzu     [MPa] 

RPS  m ící bod 

RTP  robotizované technologické pracovišt  

S  upína  

s  tlouš ka sva ovaného plechu    [mm] 

sp  sm nnost pracovišt  

sn  náhradní tlouš ka     [mm] 
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sv  místo s nejv tší tlouš kou plech    [mm] 

tdov  as pot ebný pro sva ení všech svar  dová kou [s] 

tGEO  as pot ebný pro sva ení všech GEO svar   [s] 

ti  pracnost operace     [hod] 

TL  požadovaný takt linky    [s] 

V  pneumatický válec 

W  pracovník 

z  nevyhnutelné asové ztráty    [%] 
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Úvod 

 

Diplomová práce se zabývá optimalizací sva ovacích proces  a automatizací 

pracovišt  sva ování díl  v automobilovém pr myslu. V první ásti práce jsou popsána 

stávající ru ní pracovišt  a návrh robotizovaného pracovišt . V další ásti je provedeno 

finan ní zhodnocení obou variant a výb r optimální varianty sva ování. Poté je 

provedeno podrobné zpracování návrhu robotické linky a na záv r je popsán p ínos 

této diplomové práce. 

 

V této práci se budu zabývat sva ováním zadních podélník , které jsou sou ástí 

podvozku automobilu. Tyto podélníky jsou v automobilu dva – levý a pravý, které jsou 

z v tší ásti symetrické. Zam ím se tedy hlavn  na zadní podélník levý (obr. 1). 

 

 

Popis sva ovaného dílu 

 

 

Obr. 1 – sva ovaný díl – zadní podélník levý 
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Tato sestava se skládá ze t inácti díl , které jsou k sob  postupn  sva eny. Pro 

názornost jsou zde jednotlivé díly barevn  odlišeny. Díly levého podélníku jsou 

íslovány 1.x  a díly pravého podélníku 2.x. 

 

 

Obr. 2 – hlavní rozm ry zadního podélníku 

 

Pro lepší p edstavu, o který díl podvozku automobilu se jedná, je na obr. 3 

znázorn n zadní podélník levý v sestav  podvozku automobilu. 

 

 

Obr. 3 – zadní podélník levý v sestav  podvozku automobilu 
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1 Popis stávajících ru ních pracoviš  sva ování 

 

 

1.1 Projektování sva oven 
 

Sva ování je jednou z nejprogresivn jších technologií ve strojírenství. Malé 

sva ovny bývají obvykle umíst ny v mechanických nebo montážních provozech. 

Perspektivní je soust edit výrobu sva enc  na jedno technologické pracovišt  a 

opakovanou ru ní práci svá e e nahrazovat robotem. [2] 

 

Obecn  sva ovny d líme na: malé, st ední a velkokapacitní. Z pohledu sva ovaného 

po tu kus , p ípadn  na sva ovny: p íhradových ocelových konstrukcí, nádob a 

sk í ových konstrukcí podle druh  sva enc . [2] 

 

Z hlediska struktury sva oven rozeznáváme tato odd lení: p ípravna a stehovna, 

vlastní sva ování, tepelné zpracování, úprava svar , výstupní kontrola a defektoskopie, 

sklady pomocných materiál . Zde si musíme uv domit, zda budeme sva ovat 

elektrickým obloukem nebo plynem, nebo zda p i sva ování litiny nebude zapot ebí 

p edeh ev. [2] 

 

P ibližný kapacitní výpo et vychází z pr m rného množství nava eného kovu na 

jednoho pracovníka a sm nu a z pot eby nava eného množství. P esný kapacitní 

výpo et vychází z technologických postup  a z pracnosti operací sva ování. Takový 

propo et se vyplatí pro velké sva ovny se sériovou výrobou. [2] 

 

Pr vodním nep íjemným jevem sva ování je vznik intenzivního sv tla ve form  

nepravidelných záblesk  a plynné výpary. Svá e  je proti osln ní chrán n svá e skou 

kuklou a p i sva ování v boxech jsou tyto odd leny zást nami z neho lavého materiálu. 

V tší problémy jsou p i sva ování konstrukcí, kde pracuje více svá e . Zde je d ležitá 

organizace rozmíst ní svá e . [2] 
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Odsávání výpar  je provád no oby ejn  do centrálního systému vzduchotechniky. 

Pro odsávání lokální s možností p emíst ní dle pot eby m žeme využít p estavných 

za ízení. [2] 

 

P i sva ování plynem nesmíme zapomenout na zp sob dopravy plyn  na 

pracovišt , jeho výroby a skladování. [2] 

 

P ísun plynu na pracovišt  se eší centrálním rozvodem nebo rozvozem v nádobách 

(plynových lahvích). [2] 

 

 

Technologie sva ování na pracovišti ru ního sva ování podélník  

 

Na pracovišti ru ního sva ování podélník  se sva uje bodov  a tavící se elektrodou 

v ochranné atmosfé e (MAG). 

 

 

1.2 Bodové sva ování 
 

Rozhodující vliv na výsledek sva ování mají: sva ovací proud, sva ovací as a tlak, 

který ovliv uje p echodový odpor v místech dotyku elektrod a ve styku obou 

materiál . Teplo pot ebné k zah átí materiálu lze získat menším sva ovacím proudem a 

dlouhým sva ovacím asem – tzv. m kký sva ovací režim nebo velkým sva ovacím 

proudem a krátkým asem – tzv. tvrdým sva ovací režim. P i tvrdých sva ovacích 

režimech se používají vyšší tlaky, p i m kkých nižší. [1] 

 

Sva ovací tlak musí být tak velký, aby i p i menších nerovnostech plech  zajistil 

správné dosednutí v místech budoucího svaru a tím dokonalý pr chod sva ovacího 

proudu. P i malém tlaku se zv tší p echodový odpor, dochází k v tšímu oh evu a 

k v tším vtisk m a p ilepování elektrod. [1] 

 

Velikost sva ovacího proudu závisí na tlouš ce spojovaných materiál , stavu jejich 

povrchu, elektrickému odporu materiálu a sva ovacímu asu a tlaku. Velikost proudu 

je také závislá na délce vyložení ramene sva ovacího stroje. ím je v tší vyložení a 
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rozev ení ramen, tím vznikají v tší elektrické ztráty a musí se zv tšit sva ovací proud. 

[1] 

 

Pokud se sva ují dva plechy rozdílné tlouš ky, volí se parametry podle tzv. 

náhradní tlouš ky sn = (2 až 2,5)·s (s je tlouš ka slabšího sva ovaného plechu). [1] 

 

 

1.3 Rozte e bodových svar  
 

Pokud by vzdálenost jednotlivých bod  byla p íliš malá, docházelo by k pr chodu 

sva ovaného proudu p es sousední, již dokon ený svar. Pokud je vzdálenost 

sva ovaného bodu p íliš malá od kraje plechu, m že vlivem tlaku dojít vyst íknutí 

kovu z jádra svaru. [1] 

 

Minimální rozte e bodových svar  (l) a minimální vzdálenosti od kraje (b) jsou 

udány v Tab. 1. Ozna ení je na Obr. 4. [1] 

 

 

Tab. 1 – Rozte e bodových svar  [1] 

 

 

 

Obr. 4 – ozna ení k Tab. 1 [1] 
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1.4 Sva ování v ochranné atmosfé e tavící se elektrodou (MAG) 
 

MAG – aktivní plyny (CO2, sm sné plyny). 

 

Pro sva ování MAG se používají sva ovací automaty a poloautomaty, které je 

možno rozd lit podle konstrukce a výkonu na typy: 

 Lehké – sva ovací proudy do 200 A (p i DZ 60%), p ídavné dráty do pr m ru 

1mm. 

 St ední – proudy do 360 A, pr m ry p ídavných drát  do 1,6 mm. 

 T žké – sva ovací proudy nad 350 A, pr m ry p ídavných drát  1,2 až 2,6 mm. [1] 

 

Podle uspo ádání posuvu p ídavných drát  je možno za ízení rozd lit: 

 Poloautomaty s tla ným systémem, p ídavný drát je podávacími kladkami tla en do 

bowdenu na vzdálenost 3 až 5 mm. 

 Poloautomaty s tažným p ídavným drátem, podávací kladky jsou co nejblíže ústí 

hubice sva ovacího ho áku. 

 Poloautomaty s taženým i tla eným p ídavným drátem. [1] 

 

U n kterých nových konstrukcí za ízení pro sva ování MAG se nenastavuje 

sva ovací proud, ale nastavuje se nap tí oblouku, a tím délka oblouku. Požadovaná 

velikost sva ovacího proudu se nastavuje rychlostí podávání sva ovacího drátu. [1] 

 

 

1.5 Kapacita ru ních pracoviš  
 

Kapacita ru ních pracoviš  je dána požadovaným taktem výroby. To znamená, že 

podle taktu se volí po et pracoviš  a po et pracovník  tak, aby na každém pracovišti, 

respektive na nejpomalejším pracovišti netrvala operace déle, než je požadovaný takt. 

V tomto p ípad  je to 186 vte in. Kapacitu jednoho ru ního pracovišt  ovliv uje 

spousta faktor . P edevším po et plech , které k sob  pracovník na pracovišti sva uje. 

Dále po et ru ních upína  na p ípravku pro zajišt ní geometrické stálosti, vzdálenost 

jednotlivých sva ovaných bod  mezi sebou, jde-li o GEO svar (svar zajiš ující polohu 

dvou sva ovaných plech ), nebo jde-li o svar již zajišt ných plech . Dále lze kapacitu 

jednotlivých ru ních pracoviš  ur it dle p edchozích zkušeností z podobných projekt . 
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1.5.1 Stanovení výrobní kapacity 

 

Výrobní kapacitou rozumíme maximální možnost hospodárné výroby ur itých 

výrobk , kterou lze uskute nit p i dané technologii a organiza ní úrovni výroby, za 

stanovené asové období a p i dodržení limitujících podmínek pro výrobu. [4] 

 

Výrobní kapacitu nebudu po ítat pro jednotlivá pracovišt , ale pro pracovišt  

levých podélník  jako celku. 

 

Chceme-li po etn  stanovit výrobní kapacitu ru ního pracovišt  sva ování zadních 

podélník , musíme nejprve spo ítat efektivní asový fond d lníka, v našem p ípad  

pracovišt  (Ed). 

 

Ed = Dr – A –B – C (1.1) [4] 

 

Dr – po et dn  v roce 

A – dny sobot a ned lí 

B – dny placených svátk  

C – dny dovolené 

 

Výpo et provedeme pro rok 2017. V roce 2017 bude 105 sobot a ned lí a 10 dn  

placených svátk . Dn  dovolené bude 20. 

 

Ed = Dr – A –B – C = 365 – 105 – 10 = 250 dn /rok 

 

Nyní vypo ítáme využitelnou kapacitu pracovišt  za rok (Ese). 

 

 (1.2) [4] 

 

h – p ijatý po et pracovních hodin za sm nu – 7,5 hod 

sp – sm nnost pracovišt  – 3 sm ny 

g – po et vzájemn  zam nitelných pracoviš  – 1 pracovišt  
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z - % nevyhnutelných asových ztrát. Jejich velikost se pohybuje ve strojírenství 

mezi 5 – 10 % (volím 7 %) 

 

 

 

Pracnost operace (ti) je rovna taktu ru ních pracoviš  a to 186 vte in. P epo teno na 

hodiny to je 0,05 hod. 

 

ti = 0,05 hod 

 

Stanovení výrobní kapacity u pracovišt  s jedním druhem výrobku a p i 

rovnom rné výrob  je: 

 

  (1.3) [4] 

 

Ki – kapacita i – tého pracovišt  v naturálních jednotkách 

 

 

 

Kapacita celého ru ního pracovišt  sva ování levých zadních podélník  je 120380 

kus  ro n . P epo teme-li kapacitu za den, je to 482 kus  a za sm nu 161 kus . 

 

U pracovišt  pravých zadních podélník  je kapacita totožná. Dohromady tedy 322 

kus  levých a pravých podélník . 

 

V p ípad  robotizace pracovišt  budeme kapacitu 161 kus  levých podélník  a 161 

pravých podélník  za sm nu uvažovat i u robotické linky. 

 

 

1.6 Popis ru ních pracoviš  
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1.6.1 Layout a popis procesu sva ování 

 

Obr. 5 – Layout stávajících ru ních pracoviš  
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Legenda: 

 

   - pracovník (worker) 

  - zásobník hotových sva enc  + dopravník 

   - palety s díly 

   - sva ovací klešt  na ocelové konstrukci 

  - stojan na odkládání plech  p ed další operací (zásobník díl  

mezi operacemi) 

   - dvoutla ítkový start systém 

   - pracovní st l s p ípravkem 

   - záv s s neho lavou úpravou do sva oven 

  - pracovišt  sva ování v ochranné atmosfé e tavící se 

elektrodou (MAG) 

 

Ru ní pracovišt  sva ování zadních podélník  jsou rozd leny na pracovišt  levých a 

pracovišt  pravých podélník . Na pracovišti levých podélník  je 8 pracovník  a na 

pracovišti pravých podélník  je 9 pracovník . 

 

Na pracovišti levých podélník , které si nyní popíšeme, provádí každou operaci 

jeden pracovník. 

 

Nejprve se provede operace OP10, kde pracovník vezme díly z palet a položí je na 

pracovní st l do speciálních p ípravk , které slouží k zajišt ní geometrické stálosti. 

Tyto stoly, kde je po vložení díl  požadovaná geometrická stálost, jsou na Obr. 5 
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ozna eny zkratkou GEO. Po vložení díl  do p ípravku pracovník dvoutla ítkovým 

start systémem upne díly do p ípravku. Tento dvoutla ítkový systém se používá 

z bezpe nostních d vod . Po zava ení plech  pracovník odloží sva ené díly do stojanu 

na odkládání plech  p ed další operací.  

 

Z tohoto stojanu si další pracovník sva ené díly p evezme k operaci OP20. V tomto 

p ípad  pracovník op t díly založí do speciálního p ípravku pro zajišt ní geometrické 

stálosti. Pracovník na pracovišti OP20 tedy sva í další díly a p edá díl na stojan na 

odkládání plech  dalšímu pracovníkovi na pracovišt  OP30.  

 

Na pracovišti OP30 pracovník upne plechy do p ípravku a provede dová ku (na 

Obr. 5 jsou taková pracovišt  ozna ená zkratkou DOV). To znamená, že na sestavu 

díl  nep idává další plechy, pouze provede sva ení na místech, kde tak nebylo u in no 

v p edchozích operacích. Po ukon ení operace pracovník op t p edá díl do stojanu pro 

odkládání díl  pracovníkovi na další operaci. 

 

Pracovník operace OP40 p evezme ze stojanu na odkládání plech  mezi operacemi 

díl, ustaví jej do speciálního p ípravku pro zajišt ní geometrické stálosti, sva í k n mu 

další díly a p edává díl dál na operaci OP50. 

 

Pracovník operace OP50 op t provede dová ku bez p idání dalších díl  a posílá díl 

dál na operaci OP800. 

 

Zde pracovník ustálí díl do p ípravku pro zajišt ní geometrické stálosti, p idá další 

díly ke sva ení, sva í plechy a p edá sva ený díl do stojanu na odkládání plech  

pracovníkovi pracovišt  OP810 na dová ku dílu. 

 

Po dova ení zbylých svar  v operaci OP810, p ejde pracovník k poslednímu 

pracovišti OP60 a umístí sva ený díl do stojanu na odkládání plech  p ed další operací 

pracovníkovi operace OP60. 

 

Pracovník operace OP60 ustálí sva ený díl do p ípravku pro zajišt ní geometrické 

stálosti, p idá poslední díl a sva í jej metodou MAG. Po sva ení pracovník provede 



Diplomová práce 

 
 

- 22 - 
 

zna kovacím za ízením ozna ení celé této sva ené sestavy a p edá ji na zásobník 

hotových sva enc .  

 

Podobným zp sobem probíhá sva ování i na lince pravých podélník . Pro 

pochopení procesu sva ování podélník  na ru ním pracovišti dosta uje popis 

pracovišt  levých podélník , proto se procesem sva ování pravých podélník  nyní 

zabývat nebudu. 

 

Sva ovací klešt  visí na každém ru ním pracovišti na ocelové konstrukci a snadnou 

manipulaci zajiš uje balancér. Všechny díly na všech pracovištích, krom  operace 

OP60 u levého podélníku a operace OP80 u pravého podélníku, jsou sva eny 

bodovými svary. Na t chto zbylých dvou pracovištích se poslední plechy sva í 

metodou tavící se elektrody v ochranné atmosfé e (MAG). 

 

 

1.6.2 Manipulace s materiálem a jeho skladování 

 

Materiálový tok chápeme jako organizovaný pohyb materiálu (surovin, 

rozpracovaných díl , výrobk , subdodávek, pomocných materiál  a odpadu), spojující 

jednotlivé výrobní operace nebo výrobní fáze. [1] 

 

Materiálový tok ve strojírenských závodech bude zejména ovlivn n: 

 Technologickou složitostí výrobk , jejich rozm ry a hmotností, 

 Rozsahem sortimentu vyráb ných sou ástí a jejich sériovostí a opakovatelností. [1] 

 

Veškeré innosti související s manipulací a skladováním materiálu musíme vždy 

ešit s ohledem na požadavky prostoru, asu a funk ních vazeb jednotlivých prvk  

výrobních proces  a systém . Manipulaci s materiálem v rámci strojírenského závodu 

lze rozd lit na: 

 

1) Meziobjektovou (nap . kovárna – obrobna – montáž) 

2) Objektovou, která se dále rozd luje na: 
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a) Meziopera ní – mezi jednotlivými pracovišti v rámci uspo ádaného výrobního 

systému 

b) Opera ní (technologická) zam ená na innosti pro realizaci jedné operace 

(pracovišt ) mezi vstupem a výstupem [1] 

 

Manipulace a skladování materiálu má v rámci technologického projektování stále 

v tší význam a její ešení vyžaduje komplexní posouzení nejen z hlediska uvedených 

požadavk  (prostor, as, funk ní vazby), ale také koordinaci a integraci inností 

zahrnutých do informa ního toku, p edevším v otázkách ízení a kontroly manipulace 

skladování. [1] 

 

V tomto pojetí se p i technologickém projektování za íná s výhodou uplat ovat 

pr myslová (podniková) logistika. Její úloha spo ívá v racionalizaci a optimalizaci 

technických, plánovacích, ídicích a kontrolních inností, které souvisí (zajiš ují) 

manipulaci a skladování materiálu od vstupu až do výstupu (expedice hotových 

výrobk ). [1] 

 

 

1.6.3 Materiálový tok na pracovišti ru ního sva ování podélník  

 

Zásobování pracovišt  ru ního sva ování podélník  probíhá tak, že palety s díly, 

pot ebnými pro sva ení celého zadního podélníku levého, nebo pravého jsou 

rozmíst ny po obvodu celého pracovišt . Vzhledem k tomu, že kolem pracovišt  jsou 

uli ky, pohodln  pracovníci skladu zásobují vysokozdvižnými, nebo paletovými 

vozíky jednotlivými palety s dalšími díly tém  celé pracovišt . Složit ji se zásobuje 

pracovišt  OP20 a OP40 na pracovišti zadního podélníku levého dílem 1.2 a dílem 1.3 

a OP30 na pracovišti zadního podélníku pravého dílem 2.5 (viz Obr. 5). 

 

Samotný materiálový tok na pracovišti probíhá tak, že pro jednotlivé díly pro 

sva ení si pracovníci chodí k paletám zarovnaným po obvodu celého pracovišt , 

p i emž jsou palety s díly rozmíst ny tak, aby se co nejvíce zkracovali materiálové 

toky a vzdálenosti, které musí pracovníci urazit. Díl í sva ence si poté pracovníci 

jednotlivých operací p edávají na stojany na odkládání plech  umíst ných tak, aby 



Diplomová práce 

 
 

- 24 - 
 

k nim m l pracovník, který díl odkládá p ibližn  stejn  daleko jako pracovník, který díl 

odebírá. Stojany pro odkládání plech  slouží také pro vyrovnávání kapacity mezi 

operacemi, lze tedy íct, že jde o meziopera ní sklad. 

 

 

2 Návrh robotické linky sva ování 

 

 

2.1 Automatizace technologických proces  a ídících prací 
 

Automatizace je náhrada lov ka jako ídícího elementu. D íve se používal název 

regulace a automatizace vznikla t sn  po zavedení stroj  do pr myslové praxe. [3] 

 

P edpokladem každé automatizace technologického procesu je: 

a) Dokon ená mechanizace a její provozní spolehlivost, 

b) Znalost, jak by proces probíhat m l, v etn  znalosti jak jednotlivé parametry 

procesu na sob  závisí. Nejlépe je míti matematické vyjád ení závislosti parametr  

procesu, tzv. matematický model procesu, 

c) Znalost okamžitého stavu parametr  procesu s dostate nou p esností a rychlostí, 

d) ídící element, který dovede srovnat stav, jak proces probíhá se stavem, jak by 

probíhat m l a provede p íslušné zásahy (korekce) v procesu. [3] 

 

D íve se jako ídicí element používaly systémy mechanické, pneumatické, 

hydraulické nebo elektrické, dnes se s výhodou prosazují samo inné po íta e, které 

mají pro tento ú el výborné technické vlastnosti: rychlou reakci, dobrou spolehlivost, 

vlastní nulovou toleranci a pam , do které se mohou vložit zásady, jak má reagovat. 

Jejich velikost (a tím i cena) je hlavn  závislá na složitosti úkol , které mají plnit. [3] 

 

Ekonomicky se automatizace nejvíce prosazuje u takových proces , kde neznamená 

pouhé nahrazení lov ka, ale pracuje lépe než lov k, nap . z hlediska rychlosti, 

p esnosti, spolehlivosti. [3] 
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Automatizace se dnes uplat uje hlavn  tam, kde se pot ebuje soust edit mnoho 

údaj  a pak je zpracovat podle p edem zadaného programu, nap . t ídit podle r zných 

kritérií a zpracovávat v matematických úlohách, které jsou jednoduché, avšak ve 

velkém množství, jako je tomu nap . u ekonomických optimalizací. Hlavní p edností 

samo inného po íta e je rychlost, s jakou vyhledává údaje ve své pam ti a s jakou tyto 

údaje zpracovává p i dokonalé spolehlivosti. Po íta  m že tvo it p i optimalizaci 

systematicky mnoho variant, a to v daném ase v mnohem v tším po tu než lov k a 

tak se p iblížit teoretickému optimu. [3] 

 

 

2.2 Robotizace 
 

První tato technicky složitá za ízení vznikla v USA v jaderném pr myslu, kde 

s ohledem na bezpe nost (zá ení) lov k nemohl pracovat. Ale do ostatních oblastí se 

tento nový systém pro svou ekonomickou náro nost nerozší il. [3] 

 

Pozd ji si japonské strojírenské firmy uv domily, po dalším vývoji elektroniky, 

hydraulických a pneumatických ovládacích systém , že „roboti“ mohou podstatn  

zvýšit produktivitu práce, a za ali je zavád t do strojírenské hromadné výroby (nap . 

do výroby automobil ). Dnes roboti sva ují, montují díl í strojírenské uzly, ukládají 

díly na palety a pak je vyjímají a upínají je pro další technologický proces, atd. A m že 

se konstatovat, že robot se m že uplatnit ve všech oborech pr myslu. [3] 

 

V podstat  se jedná o komplexní nahrazení lov ka, tj. o sou asné zavedení 

mechanizace i automatizace, jako je nap . samo inné vkládání, upínání a vyjímání 

materiálu p i obráb ní. Z hlediska ekonomického je robotizace nejefektivn jší p i 

opakujících se úkonech, p i emž robot mívá jistá idla, aby podle jejich údaj  vyhledal 

v pam ti p edem zpracovaný optimální program pro svou další práci, respektive p i 

zjišt ní mezních hodnot signalizoval poruchu chodu nebo dokon ení práce, apod. [3] 

 

Další úsp šný rozvoj robotizace je závislý jednak na vytvo ení (vykonstruování) 

univerzáln jších robot , aby zna né náklady na vývoj se rozložily ve v tší sériovosti, a 

pak na vývoji a výrob  speciální sou ástkové základny, jako jsou elementy 
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hydraulické, elektrické v etn  ídících mikropo íta . V tomto oboru jsou široké 

možnosti pro specializovanou d lbu práce v etn  mezinárodní spolupráce. [3] 

 

 

 

2.3 Robotizovaná sva ovací pracovišt  
 

Vzhledem k fyzické námaze, škodlivosti prost edí, požadavku kvalifikace svá e e i 

kvality práce a bezpe nosti provozu, bylo sva ování jednou z prvních technologií, kde 

se uplatnily pr myslové roboty. První použití bylo p i bodovém sva ování, zejména p i 

výrob  automobilových karosérií. S postupným zdokonalováním systém  ízení robot  

se robotizované sva ování rozší ilo i na ostatní sva ovací metody. [1] 

 

 

2.4 Návrh konkrétního pracovišt  
 

Navrhujeme-li pracovišt , nejd íve musíme zjistit, jaké technologie výroba 

sva enc  obnáší. Jakým druhem sva ování se provádí svary, jestli je požadováno 

tepelné zpracování, meziopera ní kontrola, defektoskopie, p ípadn  logistika materiálu 

mezi pracovišti, atd. 

 

Dále musíme od zadavatele zjistit, na jak velkém prostoru bude toto pracovišt  stát. 

V tomto p ípad  bude stát pracovišt  na ploše o rozloze 12,5 m x 10 m. Pokud známe 

rozlohu pracovišt , m žeme za ít se samotným projektováním pracovišt . 

 

Na ploše o rozloze 12,5 m x 10 m je požadováno sva ování jak levého, tak i 

pravého zadního podélníku. 

 

V prvním kroku tedy navrhneme po et robot , p ípadn  dalších stacionárních 

sva ovacích kleští, po et a druh periferních za ízení a ur íme tok materiálu na 

pracovišti. 
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2.4.1 Kapacita robotizovaného pracovišt  – výpo et pot ebného po tu 

sva ovacích operací 

 

P i návrhu robotizovaného pracovišt  vycházíme z taktu, který je dán. 

Nahrazujeme-li ru ní pracovišt  s taktem 186 vte in robotizovaným pracovišt m, musí 

mít i robotizované pracovišt  stejný takt. Z tohoto asu vychází volba po tu robot  a 

stacionárních kleští na dova ení svar . 

 

as na sva ení jednoho svaru ovliv uje mnoho faktor . Nap íklad záleží na tom, 

jestli se jedná o GEO svarový bod (svar zajiš ující polohu dvou sva ovaných plech ), 

nebo jde-li o svar již zajišt ných plech  (dová ka). Dále záleží na vzdálenosti dvou po 

sob  sva ovaných bod , na dostupnosti svarového bodu, atd. 

 

Pro jednodušší výpo et budeme po ítat se 4 sekundami na sva ení jednoho GEO 

bodu a 3 sekundami na sva ení bodu dová kou. Abychom zajistili geometrii dvou 

plech , které k sob  sva ujeme, musíme je k sob  sva it minimáln  2-3 GEO svary. 

Záleží však vždy na individuálním posouzení (nap íklad na tvaru plechu). 

 

Ze zadání od zákazníka víme, že celá sva ená sestava zadního podélníku je složena 

ze t inácti plech . Dále víme, že celkem bude na celé sestav  sva ence 110 svarových 

bod . Jestliže tedy musí být dva plechy k sob  sva eny nejprve 2-3 GEO svary (pro 

výpo et volím 2,5), z toho vyplývá: 

 

  (2.1) 

 

nGEO – po et GEO svar  na celém sva enci 

npl – po et díl  ve sva enci 

2,5 – pr m rný po et GEO svar  spojující dva díly 

 

  

 

Bude tedy pot eba na sva ovacích p ípravcích pro zajišt ní geometrické stálosti, 

nejprve ud lat 30 GEO svar . 
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Nyní vypo teme as, pot ebný pro sva ení všech GEO svar  na sva enci. 

 

  (2.2) 

 

tGEO – as pot ebný pro sva ení GEO svar  

4 – as pot ebný pro sva ení jednoho GEO svaru 

 

  

 

GEO svary se budou sva ovat ve dvou operacích. Je to z toho d vodu, že není 

technologicky možné k sob  sva it všech 13 díl  sva ence sou asn . Nicmén  ob  tyto 

operace se musí vejít do taktu linky, což je 186 vte in. Výpo tem nám vyšel as na 

sva ení GEO svar  120 vte in. K tomuto asu však musíme p ipo ítat as, kdy robot 

po sva ení posledního GEO bodu p edává sva ený díl na odkládací stanici p ed další 

operací, ekání na proto ení oto ného stolu s p ípravky operace OP10 a OP20, 

p ípadn  ekání na založení díl , nebo dokon ení MAG sva ování. P ipo teme-li tedy 

rezervu 60 vte in na tyto operace, stále spl ujeme takt 186 vte in. 

 

Dále vypo teme zbylý po et svar , které bude pot eba sva it tzv. dová kou. 

Dová ka bude probíhat na stacionárních sva ovacích kleštích. Ke kleštím, na 

požadované místo svaru, bude díl p emis ován robotem, který bude mít na konci 

ramene manipulátor, ve kterém bude díl upnut. 

 

  (2.3) 

 

ndov – po et svar  v dová ce 

ncel – po et svar  celkem (110 svar ) 

 

  

 

Nyní vypo teme as, pot ebný pro sva ení všech svar  v dová ce. 

 

  (2.4) 
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tdov – celkový as pot ebný pro sva ení všech bod  dová kou 

3 - as pot ebný pro sva ení jednoho bodu v dová ce 

 

  

 

Nyní vypo teme po et pot ebných dová kových operací tak, že as pot ebný pro 

sva ení všech bod  v dová ce vyd líme požadovaným taktem linky. 

 

  (2.5) 

 

Odov – po et dová kových operací 

TL – požadovaný takt linky 

 

 => volím 2 dová kové operace 

 

Výpo tem jsem zjistil, že pokud chci dodržet požadovaný takt linky, musím mít na 

lince dv  dová kové operace. 

 

P esn jší asy získáme po simulaci celého sva ovacího procesu robotizovaného 

pracovišt . Nicmén  již nyní m žeme p edpokládat, že na robotizovaném pracovišti 

nám posta í mít pro každou linku (levých a pravých podélník ) dva sva ovací 

p ípravky na oto ném stole, dvoje stacionární klešt  pro dová ku a t i roboty. Navíc 

dále jednoho spole ného robota pro ob  linky pro sva ování metodou MAG a jeden 

zna kovací p ístroj, také spole ný pro ob  linky. 

 

 

2.4.2 Zásobování robotických linek 

 

Díly budou po linkách p esouvány roboty, od za átku procesu až po jeho konec. 

Využívány k tomu budou roboty, které mají na ramenu p ipevn ny manipulátory 

(p ípravky pro upnutí a p epravu díl ) a dále odkládací stanice, ze kterých si poté díly 

p ebere další robot. 
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Obr. 6 – materiálový tok kolem robotické linky 

 

Pracovníci skladu budou zásobovat pracovišt  robotických linek vysokozdvižnými, 

nebo paletovými vozíky. Palety budou umis ovány u robotizovaného pracovišt  zvláš  

pro levou a pravou linku. Pracovníci z t chto palet odeberou jednotlivé díly a po 

odebrání díl  na úrove  minimální zásoby informují pracovníky skladu, kte í zásoby 

jednotlivých díl  op t doplní. 

 

Po sva ení díl  na linkách budou hotové podélníky umis ovány roboty na 

dopravník st ídav  levý a pravý. Podélníky odebere z dopravníku pracovník a umístí je 

do regálu zvláš  levé a pravé. Po napln ní regálu pracovník p edá informaci 

pracovníkovi skladu, který plné regály s podélníky odveze vysokozdvižným, nebo 

paletovým vozíkem bu  do skladu díl , nebo na další pracovišt . Poté p iveze prázdné 

regály, do kterých pracovník na konci robotických linek uloží další hotové podélníky. 
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2.4.3 Pr b h sva ovacího procesu 

 

 

Obr. 7 – Návrh (layout) robotické linky sva ování 
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Legenda: 

   - robot 

   - sm r materiálového toku 

   - oto ný st l se sva ovacími p ípravky 

   - vertikální odkládací stanice 

  - horizontální odkládací stanice 

    - zna kovací p ístroj 

    - stacionární sva ovací klešt  (OP30) 

   - stacionární sva ovací klešt  (OP40) 

   - pásový dopravník pro odkládání hotových díl  

 

 

Robotická linka bude sice rozd lená na levou a pravou linku, ale fyzicky od sebe 

žádnou zábranou odd leny nebudou. Vše bude na jednom pracovišti. 

 

Celou robotickou linku, levých i pravých podélník  budou obsluhovat pouze t i 

pracovníci. Jeden pracovník bude zásobovat díly linku levých podélník , druhý bude 

zásobovat linku pravých podélník  a t etí pracovník bude na konci sva ovacího 

procesu odebírat hotové díly z dopravníku jak levých podélník , tak i t ch pravých. 

 

Pracovišt  bude mít pro levou i pravou linku samostatná vrata. Tato vrata se budou 

otevírat automaticky ve chvíli, kdy bude požadováno vložení díl  do p ípravku na 

oto ný st l. 
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Pr b h sva ování na levé lince 

 

Po otev ení vrat levé linky, pracovník vloží do sva ovacího p ípravku, umíst ného 

na oto ném stole díly, které se budou sva ovat v operaci OP10. Poté se vrata zav ou a 

první robot R1-AB, umíst ný mezi oto nými stoly levé a pravé linky, sva í metodou 

MAG první díl. Jedná se o díl 1.11 u levého zadního podélníku, respektive díl 2.11 u 

pravého zadního podélníku. Jsou to jediné díly, které se budou sva ovat touto 

metodou. Zbylé díly k sob  budou sva ovány bodov . 

 

Robot R1-AB je jediný robot z celého pracovišt , který bude spole ný pro levou i 

pravou linku. Zbylé roboty budou sva ovat, respektive p emis ovat pouze díly ze své 

linky. 

 

Po sva ení dílu 1.11 metodou MAG robotem R1-AB, se oto ný st l se sva ovacími 

p ípravky proto í o 180°. Díly jsou stále v pozici operace OP10. Druhý robot R2-A 

nyní sva í ostatní díly bodovými svary. Po sva ení odebere robot R2-A manipulátorem 

(p ípravkem pro odebírání díl ), který má instalovaný p ímo na svém ramenu, sva ený 

díl ze sva ovacího p ípravku a z stane s ním viset v pozici nad oto ným stolem.  

 

Mezi tím se otev ou vrata levé linky a pracovník vloží na oto ný st l do p ípravku 

operace OP20 zbylé díly, které bude pot eba sva it, aby byl sva enec kompletní. Po 

založení zbylých díl  do p ípravku OP20 se oto ný st l proto í do výchozí pozice o 

180°. Pracovník má nyní p ed sebou prázdný sva ovací p ípravek operace OP10. Do 

n j vloží op t díly pro sva ení v operaci OP10. Vrata se nyní zavírají. Robot R2-A 

nyní založí již sva ený díl z operace OP10 do p ípravku OP20, kde jsou zbylé díly, 

které v p edešlém kroku založil pracovník. Robot R2-A nyní sva í všechny tyto díly 

dohromady. Sou asn  robot R1-AB sva uje metodou MAG díl 1.11 na dalším 

podélníku. 

 

Po dokon ení sva ování v operaci OP20 robotem R2-A tento robot odebere 

sva enec ze sva ovacího p ípravku operace OP20 a p edá jej na vertikální odkládací 

stanici. V dalším kroku se robot vrací do pozice k oto nému stolu a je op t p ipraven 

sva ovat díly v operaci OP10. 
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Další robot, ozna ený R3-A, odebírá manipulátorem, upevn ným na ramenu 

robota, z vertikální odkládací stanice sva ený díl a p edává jej k operaci OP30 

k provedení dova ení ke stacionárním sva ovacím kleštím (OP30). Po zava ení všech 

bod  p edá tento robot díl do horizontální odkládací stanice k další operaci. 

 

Z horizontální odkládací stanice p ebírá robot R4-A díl k poslednímu dova ení 

bod . P emis uje jej ke stacionárním sva ovacím kleštím (OP40), kde dojde k poslední 

dová ce.  

 

Nyní p emis uje robot R4-A kompletn  sva ený díl k poslední operaci, kterou je 

zna ení dílu. Tato operace se provádí na zna kovacím p ístroji, který je umíst ný mezi 

horizontální odkládací stanicí levé linky a horizontální odkládací stanicí pravé linky. 

Tento zna kovací p ístroj je pro ob  linky spole ný. 

 

Po provedení zna ení dílu robot R4-A pokládá hotový díl z levé linky na pásový 

dopravník, umíst ný na konci linky. Zde obsluha odebírá hotové díly a p edává je 

ru n  z dopravníku do regálu s hotovými díly. 

 

 

Pr b h sva ování na pravé lince 

 

Pr b h sva ování na pravé lince je obdobný jako na lince levé. Vzhledem k tomu, 

že n které prvky pracovišt  jsou spole né pro levou i pravou linku, musí se operace na 

pravé lince asov  sladit s operacemi na levé lince. Nap íklad robot R1-AB je spole ný 

pro ob  linky, takže aby nedocházelo k prostoj m a díl zbyte n  na pravé lince 

ne ekal, pokud zrovna robot sva uje díl na levé lince, pracovník pravé linky zakládá 

díl s asovým posunem. A to takovým posunem, aby vše asov  vycházelo i na další 

operaci a to zna ení dílu a následné odložení hotového dílu na pásový dopravník, který 

je také spole ný pro ob  linky. Na konci obou linek je jeden pracovník, který má na 

starosti uskladn ní hotových díl  levé i pravé linky. 

 

Na celé robotizované pracovišt  sva ování díl  (levou i pravou linku) po ítám se 

sedmi roboty, dv ma oto nými stoly se sva ovacími p ípravky (vždy dva pro každý 
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st l), dále se ty mi odkládacími stanicemi, ty mi stacionárními sva ovacími 

klešt mi, jedním zna kovacím p ístrojem a jedním pásovým dopravníkem. Pro 

obsluhu celého robotizovaného pracovišt  budou pot eba 3 pracovníci. Samoz ejmostí 

je poté oplocení kolem celého robotizovaného pracovišt  a další bezpe nostní prvky, 

které zabrání p ístupu do prostoru sva ování díl , pokud budou linky v provozu. 

 

 

2.4.4 Kontrola kvality 

 

Kontrola kvality na robotizovaném pracovišti probíhá pr b žn . Správnost založení 

plech  je kontrolována idly, instalovanými na sva ovacích p ípravcích. Každý plech 

je snímán vlastním idlem, které kontroluje správnost založení dílu do p ípravku. 

Kontrolu správného sva ení jednotlivých svarových bod  si kontrolují moderní 

sva ovací klešt  automaticky. P i zjišt ní nesprávného sva ení informuje robot 

obsluhu, která po dokon ení sva ovacího procesu, chybn  sva ené body opraví. 

Poslední kontrolu v rámci robotické linky provádí vizuáln  pracovník, který hotové 

díly ukládá do regál . 

 

Další kontroly kvality sva ení se provádí namátkou, mimo pracovišt  robotické 

linky. Jedná se nap íklad o seká ovou zkoušku, 3D m ení, nebo ultrazvukovou 

zkoušku. etnost t chto zkoušek a m ení ur í manažer kvality. 

 

 

2.4.5 Technologický postup sva ování díl  

 

Po et a pozice svar  jsou dány od zadavatele zakázky (dle výkresu sva ence). Jak 

již bylo zmín no d íve, ke sva ení celého sva ence zadního podélníku bude pot eba 

110 svarových bod . Dále potom 130mm svarového spoje MAG, kterým bude sva en 

díl 1.11 u podélníku levého, respektive díl 2.11 u podélníku pravého. 
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Obr. 8 – pozice svarových bod  na levém podélníku 

 

Na obr. 8 lze pro p edstavu vid t pozice bodových svar  na levém podélníku (sv tle 

zelené te ky).  

 

Po adí sva ení jednotlivých díl  a bod  není dáno zadavatelem zakázky, ale bude 

dáno dostupností jednotlivých bod  v pr b hu sva ovacího procesu. Po adí bude 

známo po konstrukci sva ovacích p ípravk  a simulaci sva ovacího procesu 

robotizovaného pracovišt . 

 

 

Výpo et pot ebné síly sva ovacích kleští 

 

Sva ovací klešt  pro bodové sva ování volíme podle tlouš ky dvou (t í) 

nejsiln jších k sob  sva ovaných plech  a také dle druh  materiál  t chto plech . 

 

Nejv tší tlouš ka sva ovaných plech  je v míst , kde k sob  sva ujeme díl 1.1 a díl 

1.3. Díl 1.3 je však již sva ená sestava z díl  o tlouš ce 1.3a = 2,5 mm a 1.3b = 1,15 

mm. Celková tlouš ka dílu 1.3 je tedy v tomto míst  3,65 mm. 
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Obr. 9 – místo, kde bude muset být síla p i sva ování nejv tší 

 

sv = Díl 1.1 + Díl 1.3 = 1,65 + 3,65 = 5,3 mm 

 

sv – místo s nejv tší tlouš kou plech  

 

Nyní ur íme dle výkres  sva enc  druh materiálu plech  a dle n j dovolenou mez 

kluzu Re: 

 

Díl 1.1 – EN 10143, Re1 = 280 MPa 

Díl 1.3a – EN 10346 (HC 260 LA), Re2 = 330 MPa 

Díl 1.3b – EN 10346 (HC 420 LA), Re3 = 520 MPa 

 

Nyní dosadíme do vzorce pro výpo et síly pot ebné pro sva ení plech : 

 

  (2.6) 

 

Fsv – síla, pot ebná pro sva ení plech  

 



Diplomová práce 

 
 

- 38 - 
 

 

 

 

Pro bodové sva ování tedy musím zvolit klešt , které dokáží p itla it plechy silou 

až 8,3 kN. 

 

 

3 Výb r optimální varianty sva ování 

 

Abychom mohli ur it optimální variantu sva ování, myšleno ru ní sva ování, nebo 

robotizované, musíme nejprve ur it po áte ní investice p i realizaci ru ních pracoviš  

a poté po áte ní investice p i realizace robotizovaného pracovišt . P i výpo tu 

vycházím z cen, které jsem obdržel od pracovník  pohybujících se v oboru. 

 

 

3.1 Po áte ní investice p i realizaci ru ních pracoviš  
 

P i ur ování ceny za realizaci ru ního pracovišt  vycházím z Obr. 5 – Layout 

stávajících ru ních pracoviš . Cenu budu po ítat dohromady za ru ní pracovišt  levých 

a pravých podélník . Pro realizaci ru ních pracoviš  budeme pot ebovat: 

 

20x ru ní klešt  (216 000 K /ks) 

Celkem: 4 320 000 K . 

 

10x p ípravky GEO + 2x MAG (324 000 K /ks) 

Celkem: 3 888 000 K . 

 

5x p ípravky DOV (216 000 K /ks) 

Celkem: 1 080 000 K . 

 

15x pomocné ocelové konstrukce v etn  balancéru (121 500 K /ks) 

Celkem: 1 822 500 K . 
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2x MAG svá e ka (324 000 K /ks) 

Celkem: 648 000 K . 

 

2x sva ovací box pro MAG (108 000 K /ks) 

Celkem: 216 000 K . 

 

13x ostatní za ízení – stojany, odkláda ky (13 500 K /ks) 

Celkem: 175 500 K . 

 

2x dopravník (189 000 K /ks) 

Celkem: 378 000 K . 

 

Rozvody médií – voda, elektrická energie, vzduch (1 080 000 K ). 

 

Vzduchotechnika – odsávání zplodin od p ípravk  (1 890 000 K ). 

 

Celkové po áte ní náklady na realizaci ru ních pracoviš  sva ování levých a 

pravých podélník  jsou: 15 498 000 K . 

 

 

3.2 Po áte ní investice p i realizaci robotizovaného pracovišt  
 

P i ur ování ceny za realizaci robotizovaného pracovišt  vycházím z Obr. 7 – 

Návrh robotické linky sva ování. Cenu budu po ítat dohromady za celé pracovišt  

levých a pravých podélník . Pro realizaci robotické linky budeme pot ebovat: 

 

4x sva ovací p ípravek (540 000 K /ks) 

Celkem: 2 160 000 K . 

 

2x oto ný st l (675 000 K /ks) 

Celkem: 1 350 000 K . 

 

7x robot (594 000 K /ks) 

Celkem: 4 158 000 K . 
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7x sva ovací klešt  (486 000 K /ks) 

Celkem: 3 402 000 K . 

 

7x ízení svar  kleští (216 000 K /ks) 

Celkem: 1 512 000 K . 

 

10x manipulátor a odkládací stanice (124 200 K /ks) 

Celkem: 1 242 000 K . 

 

1x dopravník (189 000 K /ks) 

Celkem: 189 000 K . 

 

2x automatická bezpe nostní vrata (256 500 K /ks) 

Celkem: 513 000 K . 

 

Bezpe nostní prvky + oplocení (756 000 K ). 

 

Vzduchotechnika – odsávání zplodin (1 215 000 K ). 

 

Rozvody médií – voda, elektrická energie, vzduch (1 620 000 K ). 

 

1x PLC ídicí systém (945 000 K ). 

 

3x fréza na epi ky sva ovacích kleští (243 000 K /ks) 

Celkem: 729 000 K . 

 

Zprovozn ní linky – programování, optimalizace proces  (6 750 000 K ) 

 

Celkové po áte ní náklady na realizaci robotické linky sva ování levých a pravých 

podélník  jsou: 26 541 000 K . 
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3.3 Návratnost investice do robotizovaného pracovišt  
 

Z výpo tu po áte ních investic do ru ního a robotizovaného pracovišt  nám 

vyplynulo, že po áte ní investice do ru ního pracovišt  je 15 498 000 K  a do 

robotizovaného pracovišt  26 541 000 K . Po áte ní investice do robotizovaného 

pracovišt  je o 11 043 000 K  v tší, než po áte ní investice do ru ního pracovišt . 

 

Návratnost investice m žeme brát ze dvou pohled . První pohled je ten, že 

projektujeme pracovišt  „na zelené louce“, takže bereme v úvahu cenu ru ního 

pracovišt  a porovnáme ji s cenou robotizovaného pracovišt . Po ítáme tedy, za jak 

dlouhou dobu, by se nám vrátila o 11 043 000 K  v tší investice do robotizovaného 

pracovišt . 

 

Druhý pohled je ten, že již existuje ru ní pracovišt , na kterém probíhá výroba, 

p i emž my uvažujeme o robotizaci ru ního pracovišt . Investice do tohoto projektu 

by byla 26 541 000 K . 

 

Nejv tší úspory p i robotizaci pracovišt  jsou v po tu obsluhujících pracovník . 

 

Pro obsluhu ru ních pracoviš  sva ování zadních podélník  levých i pravých bude 

pot eba 17 pracovník . Pro obsluhu robotizovaného pracovišt  sva ování zadních 

podélník  levých i pravých budou pot eba 3 pracovníci. 

 

V praxi se po ítá, že jeden zam stnanec na takovém pracovišti stojí firmu 405 000 

K /rok. Bereme-li v úvahu 3 - sm nný provoz, na provoz ru ních pracoviš  bude 

pot eba 51 pracovník  a na provoz robotizovaného pracovišt  9 pracovník . 

 

Náklady na personál u ru ních pracoviš  budou tedy init 20 655 000 K /rok. 

 

Náklady na personál u robotizovaného pracovišt  budou init 3 645 000 K /rok. 

 

Zvolíme-li robotizované pracovišt , za jeden rok lze na nákladech za obsluhující 

personál ušet it 17 010 000 K . Projektujeme-li tedy pracovišt  „na zelené louce“ je 

robotizované pracovišt  cenov  výhodn jší již v pr b hu jednoho roku prací na tomto 
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pracovišti. Robotizované pracovišt  je sice o 11 043 000 K  dražší, ale náklady na 

personál jsou o 17 010 000 K  nižší. Z toho vyplívá, že za jeden rok provozu 

robotizovaného pracovišt  na tom budeme o 5 967 000 K  lépe, než kdybychom 

zvolili ru ní pracovišt . 

 

Rozhodujeme-li se pro robotizaci stávajících ru ních pracoviš  na robotizované 

pracovišt , musíme sice po ítat s po áte ní investicí 26 541 000 K , ale p i úsporách 

17 010 000 K /rok na obsluhujícím personálu se nám investice vrátí p ibližn  za 1,5 

roku zp t. 

 

Dalšími d vody, pro  se vyplatí investovat do robotizovaného pracovišt , jsou 

krom  úspory personálu: 

 

 kvalita a stabilita robotizovaného procesu 

 u robotizovaného pracovišt  není pot eba ešit ergonomii tak, jako u ru ních 

pracoviš  

 riziková práce ru ních pracoviš  dána vznikem zplodin p i sva ování. 

 

 

4 Podrobné zpracování návrhu robotické linky 

 

 

4.1 Konstruk ní zpracování za ízení 
 

Tento projekt budeme konstruk n  zpracovávat v programu Catia V5 R19. Catia je 

program ur ený pro konstrukci, vyvinutý francouzskou firmou Dassault Systemes a 

využívá se p edevším v automobilovém pr myslu. 

 

P i konstrukci se zam íme na levou linku, tedy na linku, kde bude probíhat výroba 

levých zadních podélník . Konstruovat budeme sva ovací p ípravky pro zajišt ní 

geometrické stálosti plech  pro operaci OP10 a OP20. Dále manipulátor na robotu R2-

A, vertikální odkládací stanici, manipulátor na robotu R3-A, horizontální odkládací 

stanici a manipulátor na robotu R4-A. 
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4.1.1 Zásady konstrukce sva ovacích p ípravk  

 

Konstrukce sva ovacího p ípravku vždy vychází z plech  (sva ence), které jsou 

dány od zadavatele. Tyto plechy obsahují p esn  definované RPS body a sva ovací 

body.  

 

RPS body jsou m ící body, podle kterých se poté kontroluje vzájemná poloha 

jednotlivých díl  v aut . V t chto bodech je požadováno st ed ní, podp ra i p ítlak 

plech  tak, aby byla zajišt na vzájemná poloha jednotlivých díl  ve sva enci v i 

sob . RPS body dále obsahují informace o tom, v jakých sm rech (osách) je t eba 

zajistit v tomto bod  díl proti posuvu. Plechy jsou v Catii modelovány v ose auta a 

v téže ose je požadováno modelovat sva ovací p ípravky. 

 

Zadané sva ovací body nám definují polohu jednotlivých svarových bod  ve 

sva enci. Tyto body jsou dány od zadavatele. Sva ovací p ípravek tedy musíme 

navrhnout tak, aby byly tyto body p ístupné pro sva ování. 

 

Dovoluje-li to konstrukce plechu, je vhodné každý plech vyst edit dv ma epy. 

Jedním epem kulatým, který plech st edí ve všech sm rech a druhý ep s 

odfrézováním, který zajiš uje plech proti nato ení (Obr. 10). epy se navrhují bu  

pevné, které jsou napevno šroubovány ke konstrukci p ípravku, nebo výsuvné, které se 

po sva ení vysunou z plechu pomocí pneumatického válce. Vše záleží na 

technologickém postupu. P edevším na tom, aby bylo možné plechy po zava ení 

vyjmout z p ípravku. Nedovoluje-li konstrukce plechu, st edit jej epy (nejsou 

v plechu díry na st ed ní), používá se pro ustálení polohy plechu v p ípravku navád ní. 

 

 

Obr. 10 – a) kulatý ep, b) ep s odfrézovanou plochou 
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Pro podp ru a p ítlak plech  v požadovaných místech dle RPS bod  slouží tvarové 

díly. Tyto tvarové díly, respektive jejich dosedací ást k plechu, vzniknou o ezem 

plochy podle plechu. 

 

Tvarové díly, které slouží jako podp ra, jsou šroubovány napevno ke konstrukci 

sva ovacího p ípravku. Jsou tedy stacionární. Tvarové díly, které slouží jako p ítlak 

bu  proti podp rám, nebo ep m, jsou šroubovány na ru ní, nebo pneumatické 

upínky. Po založení plech  do sva ovacího p ípravku na epy a podp ry se otev ené 

upínky zav ou a tvarovými díly, které jsou na nich p išroubovány, p itla í plechy proti 

t mto ep m a podp rám a tím zamezí jakémukoliv pohybu díl  až do sva ení všech 

díl  sva ence. 

 

 

Obr. 11 – p íklad tvarového dílu z p ípravku OP10 

 

Každý plech by m l být snímán sníma em, který kontroluje polohu plechu 

v p ípravku. Jde o kontrolní mechanismus, který kontroluje, že byly všechny plechy 

založeny do p ípravku. V p ípad , že n který ze sníma  nezaznamená na daném míst  

plech, sva ovací proces neprob hne. Pro snímání plech  se ve sva ovacích p ípravcích 

používají zpravidla induk ní sníma e. 

 

 

Se izování ep  a tvarových díl  

 

epy a tvarové díly se se izují pomocí úhelník  i jiných mezikus  a se izovacích 

podložek v 1 – 3 sm rech (osách) podle RPS bod . Se izování by m lo být vždy v ose 

auta. Navíc tvarové díly s šikmou dosedací plochou k plechu, které jsou o íznuté pod 



Diplomová práce 

 
 

- 45 - 
 

více než 15° úhlem se navíc musí se izovat i ve sm ru tohoto skosení bez ohledu na 

RPS bod. Nap íklad dle RPS je požadavek se izovat tvarový díl v jednom sm ru, ale 

ve druhém sm ru úhel o ezu podle plechu p ekra uje 15°. Musí se tedy navíc se izovat 

i v tomto dalším sm ru. 

 

Se izuje se zpravidla 5 milimetrovou sadou se izovacích podložek, takže reáln  lze 

epy a tvarové díly se izovat v rozsahu ± 5 mm. 

 

 

4.1.2 Sva ovací p ípravek OP10 

 

Ve sva ovacím p ípravku OP10 se sva ují díly 1.1, 1.2, 1.3, 1.5, 1.7, 1.10, 1.11, 

1.12 a 1.13 (viz obr. 1) 

 

Zbylé díly budou k t mto, již sva eným díl m, p iva eny v operaci OP20. Není totiž 

z technologického hlediska možné, všechny tyto plechy k sob  sva it sou asn . 

 

P ípravek je rozd len do n kolika podskupin, které v jednotlivých místech vyst edí, 

podep ou, nebo p itla í plechy. 

 

 

Obr. 12 – Podskupina sva ovacího p ípravku OP10 
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Podskupin je ve sva ovacím p ípravku OP10 dev t. Všechny podskupiny jsou 

p išroubovány k rámu a celý p ípravek bude p išroubován na oto ný st l. 

 

 

Obr. 13 – sva ovací p ípravek OP10 s upnutými díly 

 

 

Pracovní postup p ípravku OP10 

 

 

Obr. 14 – ozna ení prvk  p ípravku OP10 
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S1 – S11 – upína e 

V1 – V2 – válce 

 

Základní poloha p ípravku – otev ená 

 Díl z p edchozí operace je odebraný 

 Vysunuté st edící epy pro založení V1, V2, V4 

 Zajetý st edící ep V3 

 Zajetý kontrolní válec V5 

 Otev ené upína e S1 – S11 

 

1) Obsluha – zakládání plech  

1.1 – založit díl 1.5 na vyjetý ep a do navád ní 

1.2 – založit díl 1.1 na pevné epy 

1.3 – založit díl 1.10 a 1.12 na pevné epy a ru n  zav ít upína e S1 a S9 

1.4 – založit díl 1.2 na vyjeté epy V1 a ru n  zav ít upína  S3 

1.5 – založit díl 1.3 na stavitelné kameny 

1.6  - sklopit ramínko upína e S11 a zajetý ep V3 a založit díl 1.7 a 1.13 

1.7 – založit díl 1.11 na vyjetý ep V4 

 

2) Obsluha – aktivace tla ítka automatického cyklu 

2.1 – dopnutí ru ních upína  S1 a S9 

2.2 – dopnutí ru ního upína e S3 

2.3 – dopnutí ru ního upína e S7 

2.4 – automatické zav ení upína  S2, S4, S5, S6, S8, S10 

2.5 – dopnutí ru ního upína e S11 

2.6 – vyjetí a zajetí válce V5 – kontrola správné polohy dílu 1.11 

 

3) MAG sva ování 

 

4) Sjetí válce V4 po dova ení MAG svar  

 

5) Proto ení stolu o 180° k robotu s klešt mi 
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6) Bodové sva ování 

 

7) Otev ení upína e 

7.1 – otev ení upína e S7 

7.2 – vyjetí epu V3 

7.3 – odklopení ramínka upína e S11 

 

8) Dova ení zbylých bod  

 

9) Otev ení p ípravku 

9.1 – sjetí ep  V1, V2 

9.2 – otev ení upína  S2, S4, S5, S6, S8, S10 

9.3 – otev ení ru ního upína e S3 

9.4 – otev ení ru ních upína  S1, S9 

 

10) Vyjmutí sva eného dílu manipulátorem na robotu R2-A 

 

11) Proto ení stolu o 180° k obsluze. 

 

 

4.1.3 Sva ovací p ípravek OP20 

 

Ve sva ovacím p ípravku OP20 se sva ují díly 1.4, 1.6, 1.8 a 1.9 (viz obr. 1) Jsou to 

díly, které z technologických d vod  nemohly být sva eny v operaci OP10. Jedná se o 

spodní díly a jeden díl vrchní, které se nyní budou vkládat do p ípravku první a až poté 

sva ený díl z operace OP10. Tyto ty i díly bude ru n  zakládat obsluha. Sva ený díl 

z operace OP10 poté vloží do p ípravku robot s manipulátorem. 

 

Konstrukce probíhá stejným zp sobem, jako u p ípravku OP10. Podskupin je ve 

sva ovacím p ípravku OP20 deset. 
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Obr. 15 – sva ovací p ípravek OP20 s upnutými díly 

 

 

Pracovní postup p ípravku OP20 

 

 

Obr. 16 – ozna ení prvk  p ípravku OP20 
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S1 – S12 – upína e 

V1 – V4 – válce 

 

Základní poloha p ípravku – otev ená 

 Díl z p edchozí operace je odebraný 

 Vysunuté st edící epy pro založení V1, V2, V3 

 Odjetý pojezd V4 

 Otev ené upína e S1 – S12 

 

1) Obsluha – zakládání plech  

1.1 – založit díl 1.4 do tvarového l žka 

1.2 – založit díl 1.8 na vyjetý ep V1 

1.3 – založit díl 1.9 na vyjetý ep V2 a ru n  upnout upína  S10 

1.4 – Založit díl 1.6 do otev eného ramínka upína e S4 na vyjeté epy V3, ru n  zav ít 

upína e S11 a S12 

 

2) Obsluha – aktivace tla ítka automatického cyklu 

2.1 – dopnutí ru ních upína  S10, S11, S12 

2.2 – automatické zav ení upína  S3, S9 

2.3 – automatické zav ení upína e S6 

2.4 – proto ení stolu o 180° k robotu 

2.5 – otev ení upína e S6 

2.6 – vložení sva eného dílu z operace OP10 manipulátorem robota R2-A 

2.7 – automatické zav ení upína e S5 

2.8 – automatické zav ení upína  S1, S2, S7, S8 

2.9 – p ijetí pojezdu V4 

 

3) Bodové sva ování 

 

4) P iklopení dílu 1.6 

4.1 – automatické zav ení upína e S4 

 

5) Dova ení zbývajících bod  
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6) Otev ení p ípravku 

6.1 – sjetí ep  V1, V2, V3 

6.2 – otev ení upína  S1, S2, S7, S8 

6.3 – otev ení upína  S3, S9 

6.4 – otev ení ru ních upína  S10, S11, S12 

6.5 – odjetí pojezdu V4 

6.6 – otev ení upína e S4 

6.7 – otev ení upína e S5 

 

7) Vyjmutí sva eného dílu manipulátorem na robotu R2-A 

 

8) Proto ení stolu o 180° k obsluze. 

 

 

4.1.4 Manipulátor na robotu R2-A, R3-A a R4-A 

 

Zde je pot eba st edit plech na dvou místech jedním epem kulatým a jedním 

s odfrézovanou plochou pro zajišt ní polohy plechu v manipulátoru. Dále zde musí být 

podp ry a p ítlaky na upínkách proti podp rám, p ípadn  st edícím ep m. 

Samoz ejmostí je induk ní sníma  polohy plechu. Dále manipulátor musí mít 

konstrukci, která je p izp sobená p írub  na robotu. 

 

Manipulátor na robotu R2-A slouží k p esunu sva ených díl  ze sva ovacího 

p ípravku OP20 do vertikální odkládací stanice p ed operací OP30. 

 

 

Obr. 17 – manipulátor na robotu R2-A 
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Manipulátor na robotu R3-A slouží k odebrání plechu z vertikální odkládací 

stanice, p emíst ní plechu ke stacionárním sva ovacím kleštím, k polohování plechu 

p i sva ování a k p edání plechu na horizontální odkládací stanici p ed operaci OP40. 

 

 

Obr. 18 – manipulátor na robotu R3-A 

 

Manipulátor na robotu R4-A slouží k odebrání plechu z horizontální odkládací 

stanice, p emíst ní plechu ke stacionárním sva ovacím kleštím, k polohování plechu 

p i sva ování, k p esunutí plechu ke zna kovacímu stroji, kde dojde k ozna ení plechu 

a dále slouží k odkládání hotového sva ence na dopravník, ze kterého hotový sva enec 

odebírá pracovník. 

 

 

Obr. 19 – manipulátor na robotu R4-A 
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4.1.5 Vertikální a horizontální odkládací stanice 

 

Odkládací stanice se konstruují obdobn  jako manipulátor. Zde je také pot eba 

st edit plech na dvou místech jedním epem kulatým a jedním s odfrézovanou plochou 

pro zajišt ní polohy plechu v odkládací stanici. Dále zde musí být podp ry a dále 

p ítlaky na upínkách proti podp rám, p ípadn  st edícím ep m. Samoz ejmostí je 

induk ní sníma  polohy plechu. Dále je pot eba konstrukce, na které jsou všechny tyto 

prvky p ipevn ny. 

 

 

Obr. 20 – vertikální odkládací stanice p ed operací OP30 

 

 

Obr. 21 – horizontální odkládací stanice p ed operací OP40 
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4.1.6 Volba robota 

 

Na robotizované pracovišt  volím pr myslového robota KUKA typ KR 210-2. 

 

 

Obr. 22 – robot KUKA KR 210-2 

 

Technické parametry: 

 

Mezní zát ž:    210 kg 

P ídavná zát ž:   50 kg 

Maximální dosah:   3450 mm 

Po et os:    6 

P esnost opakování:   ± 0,12 mm 

Hmotnost:    1267 kg 

Montážní polohy:   Podlaha 

ídicí systém:   KR C2 
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4.2 Simulace sva ovacího procesu 
 

Simulaci sva ovacího procesu budeme provád t v programu Process Simulate 

V 12.1 od firmy Siemens. Process Simulate je sou ástí digitální továrny (PLM 

sytému). 

 

Do PLM systému m žeme za adit: 

 

 Digitální plánování proces  (Process Designer) 

 Digitální ov ování proces  (Process Simulate) 

 Podpora výroby 

 

Simulaci sva ovacího procesu provádíme proto, abychom analyzovali a ov ili 

námi navržený postup sva ování, abychom odhalili p ípadné nedostatky v procesu, 

kolize na pracovišti, i ov ili takt sva ování ješt  p ed samotnou stavbou robotické 

linky. P ípadné zjišt ní t chto nedostatk  až p i b hu výroby totiž vede k asov  

náro ným a nákladným úpravám. Simulací tedy definujeme p esný postup sva ování 

jednotlivých svarových bod  a provedeme offline programování robot . 

 

 

Offline programování 

 

Offline programování je založeno na 3D modelu kompletního robotizovaného 

pracovišt  a m že tak probíhat zcela virtuáln . V sou asné praxi se proto 

programování pr myslových robot  p esouvá z reálných pracoviš  do kancelá í. [5] 

 

Jednou z výhod je, že programátor nemusí mnohdy i m síce pobývat v nep íznivém 

prost edí, nap íklad v hluku u kovacího lisu, nebo horku u pece. Hlavní výhodou je 

však možnost využít režimu offline programování již p i návrhu pracovišt . Ješt  p ed 

realizací je tak možno vyzkoušet, zda se robot bez kolizí dostane všude, kam má a 

v závislosti na tom nap íklad optimalizovat polohu robotu, nebo zvolit jiný typ robotu. 

Offline simulace procesu je tak dnes nedílnou sou ástí každého návrhu pracovišt . [5] 
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Obr. 23 – Schéma postupu p i tvorb  offline simulací [5] 
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P i simulaci budeme používat dva druhy pohyb  – lineární pohyb a pohyb 

v kloubech. 

 

 

Lineární interpolace 

 

Lineární interpolace se používá, jestliže chceme dodržet p esn  lineární trasu mezi 

po áte ním a koncovým bodem. [5] 

 

V našem p ípad  použijeme tento pohyb nap íklad p i vkládání sva eného dílu do 

odkládací stanice p ed operací OP30, nebo vyjmutí sva eného dílu ze sva ovacího 

p ípravku operace OP20. 

 

 

Obr. 24 – Lineární interpolace trajektorie [5] 

 

 

Interpolace v kloubech 

 

Interpolace v kloubech se používá tehdy, pokud není d ležitý pr b h pohybu 

nástroje b hem trasy a cílem je pouze p eorientovat robot do koncové pozice 

nejefektivn jší cestou. Protože je pohyb ízen tak, že se všechny osy pohybují 

konstantní rychlostí, tak aby do cílového bodu dorazily ve stejný okamžik, pohyb je 

nelineární a „nevyzpytatelný“. [5] 
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Obr. 25 – Interpolace trajektorie v kloubech [5] 

 

Tento pohyb použijeme v našem p ípad  nap íklad p i p ejížd ní robota od 

sva ovacího p ípravku OP20 k vertikální odkládací stanici p ed operací OP30. 

 

Samotné p ibližování robota s dílem v manipulátoru až do pozice upnutí dílu do 

vertikální odkládací stanice již probíhá lineárním pohybem. 

 

Pohyby robota jsou definovány body, které robotu ur íme. Máme-li na trase z bodu 

A do bodu B definovány jen dva body, robot p ejíždí z bodu A do bodu B nejrychlejší 

dráhou. Jestliže se nap íklad pot ebujeme vyhnout p ekážce na této trase, definujeme 

robotu další bod, nebo body tak, aby se této p ekážce vyhnul. Každý další bod, který 

robotu definujeme, zpomalí rychlost p ejížd ní robota. Proto není vhodné, definovat 

robotu body navíc, které nejsou nutn  pot ebné. 

 

Pro tvorbu simulací se v automobilovém pr myslu používají dva programy –  

Process Simulate a RobCad. RobCad se však v sou asné dob  stahuje spíše do ústraní 

a prosazuje se více Process Simulate. 
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Obr. 26 – Robotizované pracovišt  zadních podélník  v programu Process Simulate 

 

 

Obr. 27 – Robotizované pracovišt  zadních podélník  v programu Process Simulate 
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Obr. 28 – detail sva ování pravého zadního podélníku robotem R2-B 

 

Na obr. 28 lze vid t proces sva ování pravého zadního podélníku robotem R2-B 

v operaci OP10. V tabulce na obrázku jsou parametry robota v okamžiku sva ování. 

 

Simulací jsme ov ili: 

 

 správnost navržení robotické linky 

 takt linky 

 postup sva ování jednotlivých bod  

 dostupnost jednotlivých bod  sva ovacími klešt mi 

 

Na pracovišti nedochází k žádným kolizím. Projekt lze tedy schválit k výstavb . 

 

Ve chvíli, kdy je již robotické pracovišt  sva ování zadních podélník  postavené 

dle našeho návrhu, p ichází na adu online programování robotikem p ímo na 

pracovišti. Robotik má k dispozici offline naprogramovanou simulaci pracovišt , ale 

ješt  je pot eba provést korekci sva ovacího procesu robotické linky p ímo na 

pracovišti. 
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Online programování 

 

Metoda online programování je realizována pouze pomocí ovlada e robotu 

(pendantu). Pomocí pendantu se efektorem manuáln  najíždí do všech požadovaných 

poloh – pozice a orientace. [5] 

 

P i p echodu u offline simulace do reálného (online) pracovišt  je nutné: 

 

 zm nit virtuální signály na skute né (ovládání periferií) 

 smazat signály vázané pouze na simulaci 

 „sjednotit“ sou adné systémy virtuálního a skute ného pracovišt  (nap íklad 

kalibrace pomocí kalibra ních hrot  na p ípravcích) 

 krok za krokem zkontrolovat všechny body a trajektorie. [5] 

 

 

4.3 Ergonomie pracovišt  
 

P i projektování technologických pracoviš , se projektant nevyhne využití obsluhy 

pro n které innosti, jako nap íklad upínání díl  sva ence do sva ovacího p ípravku. 

V t chto p ípadech musí projektant respektovat ergonomická pravidla. [6] 

 

Ergonomie je v dní obor, který se zabývá postavením lov ka v pracovní oblasti. 

Zkoumá, hodnotí a navrhuje optimální podmínky pro innost lov ka. Jsou to takové 

podmínky p i vykonávání pracovních inností lov ka, které umož ují lov ku 

vykonávat ur enou práci s optimální fyzickou zát ží. [6] 

 

 

Obr. 29 – vliv r zných initel  na pohodu a výkon lov ka [6] 
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U robotizovaného pracovišt  ergonomii nemusíme ešit tolik, jako bychom ji 

museli ešit u ru ních pracoviš . Pomineme-li initele z obr. 29, tak jedinými místy, 

kde u robotizovaného pracovišt  ešíme ergonomii, jsou: 

 

 zakládání jednotlivých díl  do p ípravku operace OP10 

 zakládání zbylých díl  do p ípravku operace OP20 

 vyskládání hotových díl  z pásového dopravníku na konci linky do regál  

 

Pro zakládání jednotlivých díl  do sva ovacího p ípravku se doporu uje výška 900 

mm – 1100 mm. 

 

 

Obr. 30 – pracovník p i zakládání díl  do sva ovacího p ípravku OP10 

 

V našem p ípad  pracovník zakládá díly do p ípravk  OP10 a OP20 ve výšce 1090 

mm, takže se dá íci, že díly zakládá v ideální poloze. 

 

Další místo, kde musíme u robotického pracovišt  sva ování zadních podélník  

ešit ergonomii, je vyskládání hotových sva enc  pracovníkem z pásového dopravníku 

na konci linky. Zde platí stejné pravidlo, jako u zakládání díl . Ideáln  by m l 

pracovník odebírat díly ve výšce 900 mm – 1100 mm. 
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Dle této zásady tedy budeme volit dopravník. Na pracovišt  umístíme dopravník 

vysoký 900 mm, pro ergonomickou manipulaci s hotovými díly. 

 

 

Obr. 31 – pásový dopravník na konci robotické linky – výška 900 mm 

 

 

4.4 Logistika na pracovišti 
 

Logistikou na pracovišti robotické linky sva ování zadních podélník  jsem se 

v noval v kapitole 2.4.2 – Zásobování robotických linek. V této kapitole se zam ím 

více na vazbu ergonomie a logistiky na pracovišti. 

 

S ergonomií úzce souvisí logistika na pracovišti. P edevším rozmíst ní palet 

s jednotlivými díly u vstupu do robotického pracovišt  a rozmíst ní regál  pro hotové 

sva ence na jeho výstupu. Ideáln  by dle zásad ergonomie m li být palety vzdálené od 

místa, kde pracovník zakládá i vykládá díly, maximáln  2,5 m. Samoz ejm  záleží na 

tom, jestli nám to pracovní prostor kolem robotického pracovišt  dovolí. 

 

U vstupu do robotického pracovišt  jsou palety s díly rozmíst ny po levé ruce 

pracovníka obsluhujícího levou linku podélník , respektive po pravé ruce pracovníka 

obsluhujícího pravou linku. Další palety s díly jsou za ob ma pracovníky obsluhy. 

Palety jsou umíst ny co nejblíže pracovišti tak, aby pracovníci nemuseli p echázet pro 

díly p íliš daleko. Dále jsem umíst ní palet volil tak, aby m li pracovníci skladu dobrý 

p ístup k paletám vysokozdvižnými, nebo paletovými vozíky. Vzdálenost nejdále 
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umíst né palety od pracovišt  zakládání díl  do sva ovacího p ípravku nep esahuje 3 

m. 

 

 

Obr. 32 – rozmíst ní ohradových palet u vstupu do robotického pracovišt  

 

Regály pro uskladn ní hotových sva enc  má pracovník robotického pracovišt  

umíst ny co neblíže pásovému dopravníku, p i emž mezi regály a dopravníkem je 

prostor pro p ípadný pr chod mezi nimi. Do levého regálu bude pracovník usklad ovat 

levé zadní podélníky a do pravého regálu pravé zadní podélníky. Regály nejsou od 

pracovníka vzdálené dále než 2,5 m. 

 

 

Obr. 33 – rozmíst ní regál  u výstupu z robotického pracovišt  

 

Pro uskladn ní hotových podélník  se budou používat speciální regály, 

konstruované p ímo pro tento druh sva ence. Na jedné stran  regálu jsou epy pro 

vyst ed ní podélníku a na druhé stran  navád ní, mezi které se podélník vloží. Dá se 
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tedy íci, že v i regálu má každý podélník p esn  definovanou polohu. Podélníky se 

takto do regál  skládají proto, aby je bylo možné p i další manipulaci, p i sva ování 

hlavní sestavy na jiném pracovišti, vyjmout z regál  robotem.  

 

 

Obr. 34 – Speciální regály pro uskladn ní zadních podélník  

 

 

4.5 Bezpe nost na pracovišti 
 

 

Ochrana a bezpe nost práce obecn  

 

Každá technologie je svými provozními podmínkami specifická a vyžaduje 

samostatný p ístup p i ešení bezpe nosti na RTP. Zpracovatel projektu je povinen 

shromáždit veškeré informace o projektované technologii a p i navrhování RTP 

pamatovat na bezpe nost osob, které mohou p ijít do p ímého kontaktu s RTP, tím že 

na n m provád jí p edepsané úkony, ale také osob, které se mohou dostat do kontaktu 

náhodn  p i návšt v  technologického pracovišt , nap íklad na exkurzi. [6] 

 

Všechny pohyby na stroji, které p edstavují nebezpe í pro personál oprav, údržby a 

obsluhy, jsou zajišt ny ochrannými za ízeními. Pat í sem: 

 Bezpe nostní spína e v pneumatickém ídicím systému 

 Výstražné štítky 
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 Barevné zna ení pohyblivých díl  a oblastí rizika 

 Ochranné kryty 

 Tlumení hluku u sou ástek pneumatiky 

 

Pracovišt  je vybaveno nouzovými STOP tla ítky. Takto lze v p ípad  nebezpe í 

nebo p i selhání funkce okamžit  zastavit pohyb stroje. 

 

Pracovišt  je opat eno pevnými ochrannými kryty a na boku pracovišt  servisními 

dve mi s bezpe nostním spína em s petlicí. 

 

Pracovišt  operátora v p ední ásti robotizovaného pracovišt  je ur eno pro 

zakládání díl  a je chrán no rolovacími vraty a sv telným bezpe nostním záv sem. P i 

p erušení signálu v kontrolovaném prostoru se sva ovací proces v automatickém 

režimu p eruší, respektive nelze spustit. 

 

Pracovišt  operátora v zadní ásti robotizovaného pracovišt  je ur eno pro 

odebírání hotových sva enc  z dopravníku a je chrán no sv telnou bezpe nostní 

závorou. 

 

 

Nouzové zastavení sva ovacího procesu 

 

Pracovišt  je vybaveno STOP tla ítky v pracovním prostoru obsluhy, na servisních 

dve ích, na sk íni ídicího systému a na ru ních ovlada ích robot . Po stla ení 

kteréhokoliv z nich dojde k zastavení sva ovacího procesu v automatickém režimu, 

respektive sva ovací proces nelze spustit. 

 

 

Bezpe nostní ochranné oplocení 

 

Vn jší obvod robotizovaného pracovišt  je ohrani en bezpe nostním oplocením 

firmy Troax. Panely oplocení jsou vypln ny polykarbonátem. Výška plotu je od zem  
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2200 mm, 200 mm nad zemí a výška rám  je 2000 mm. Vstup do prostoru zajiš ují 

jednok ídlé servisní dve e ší ky 800 mm. 

 

 

Obr. 34 – bezpe nostní oplocení Troax [7] 

 

 

Bezpe nostní sv telná závora 

 

Sv telné závory pat í v sou asné dob  mezi nejvyužívan jší senzory pro zjiš ování 

p ítomnosti objektu i produktu na dopravním pásu dopravníku, v balicích, 

etiketových, plnících a dalších strojích. Prakticky je možné jejich nasazení všude tam, 

kde pracovní prost edí není p íliš špinavé. Výstupní signál u t chto senzor  je 

dvouhodnotový – p ekážka je/není. Dosah optických závor je desítky centimetr  až 

jednotky metr  – závisí na typu. [8] 

 

 

Obr. 35 – Základní princip reflexní sv telné závory – p erušení paprsku odraženého 

odrazkou [8] 

 

U robotizovaného pracovišt  je takto kontrolován prostor pro odebírání hotových 

sva enc  z dopravníku. 
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Bezpe nostní sv telný záv s 

 

U robotizovaného pracovišt  je vnit ní prostor operátora pro zakládání díl  snímán 

horizontáln  umíst ným sv telným záv sem firmy Sick, typem C4000. P i p erušení 

signálu se v kontrolovaném prostoru sva ovací proces p eruší, respektive nelze spustit. 

 

 

Obr. 36 – Bezpe nostní sv telný záv s Sick C4000 [9] 

 

 

Bezpe nostní prvky 

 

V p ední ásti pracovišt  jsou dvoje rolovací vrata od firmy Albany, typ Rapid 

Protect 300 (Obr. 37). Uprost ed je umíst no pr hledné okno. Pro oto ení pracovního 

stolu musí být dve e vždy spušt ny. Jejich zav ení je podmín no prázdným prostorem 

v optickém záv su. 

 

 

Obr. 37 – Rolovací bezpe nostní vrata Albany Rapid Protect 300 

 

Oto ný st l je, pro p ípad otá ení s vypnutými sníma i polohy, osazen dodate ným 

externím stop sníma em, který v p ípad  nouze zabrání p etržení p ívod  energií 

uvnit  stolu. Jedná se o mechanický sníma  Telmecanique. 
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Poloha jednotlivých ramen oto ného stolu je zjiš ována 4 – kanálovými 

bezpe nostními sníma i Euchner. Podle nich se ur uje p ípravek nato ený k obsluze. 

 

Servisní dve e jsou kontrolovány bezpe nostním kováním Euchner se sv telnou 

signalizací. 

 

 

4.6 Údržba za ízení 
 

Aby bylo možno zaru it bezporuchový pr b h výroby, vyžaduje za ízení stálou 

údržbu. Stálým pozorováním celého pracovišt  a jeho komponent  lze v mnoha 

p ípadech v asným rozpoznáním nepravidelností p i chodu pracovišt  zabránit v tším 

závadám a výpadk m výroby. Závady na pracovišti se zpravidla ohlašují d íve, než 

jsou akutní a než mají za následek zastavení výroby. Z tohoto d vodu je vhodné 

pracovišt  pravideln  pozorovat a kontrolovat jednotlivé ásti pracovišt  z hlediska 

správné funkce a nastavení. 

 

Ne vždy vyžaduje zjišt ní budoucí závady, pracovišt  okamžit  zastavit, za ú elem 

odstran ní chyby. V mnoha p ípadech je možno na pracovišti vyráb t dál až do p íští 

výrobní p estávky. 

 

Požadované servisní a údržbá ské práce smí provád t výhradn  autorizovaný a 

odpovídajícím zp sobem kvalifikovaný personál. 

 

 

išt ní 

 

Pravidelné išt ní slouží k bezporuchovému provozu a udržení bezpe nosti a 

hodnoty pracovišt . Zejména je pot eba odstra ovat prach, zbytky z výroby, oleje a 

maziva. Hlavn  je t eba dbát na to, aby v d sledku neodborn  provád ného išt ní 

nedošlo ke vzniku škod. 

 

Z tohoto d vodu je t eba p esn  dodržovat pokyny k išt ní, uvedené v návodech 

k obsluze k jednotlivým ástem pracovišt . 
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P ed išt ním za ízení vodou, proudem páry, nebo pomocí jiných isticích 

prost edk  je pot eba uzav ít všechny otvory, kam z bezpe nostních nebo funk ních 

d vod  nesmí vniknout voda, pára, nebo isticí prost edky. Po provedení išt ní je 

t eba uzav ené otvory op t otev ít. 

 

 

Servis, údržba a odstra ování závad 

 

Je-li za ú elem servisních a opravárenských prací nutný pobyt v rizikové oblasti 

pracovišt , je pot eba zastavit pracovišt . 

 

P ed op tovným uvedením pracovišt  do provozu je t eba pracovišt  zkontrolovat 

z hlediska bezproblémového, bezpe ného stavu. 

 

Po provedení elektromontáží nebo opravách je t eba zkontrolovat bezproblémový 

stav spínacích okruh . 

 

Odpovídající nastavovací, servisní, nebo opravárenské práce musí ve stanovených 

lh tách provád t výhradn  specializovaný personál. 

 

Po ukon ení prací je t eba zkontrolovat správnou funkci bezpe nostních 

ochranných za ízení. 

 

 

Preventivní údržba 

 

Preventivní údržba slouží p evážn  k zachování kvality, prodloužení životnosti a 

udržení funk nosti pracovišt . išt ní a údržba musí pravideln  probíhat podle plánu a 

výsledky je nutno kontrolovat. 
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Plán servisu a údržby 

 

Interval P edm t innost 
Za 
sm nu Sva ovací klešt  Zkontrolovat stav elektrod a stav epi ek 
Denn  ídicí sk í  Je p ipojené elektrické za ízení? 

Údržba vzduchu Kontrola tlaku vzduchu. 
Kontrola stavu filtru a množství kondenzované 
vody. 

Upínací za ízení Kontrola stavu všech díl  na upína ích. 
Vy istit upína e a zkontrolovat všechny 
pohyblivé ásti. 

Robot Vizuální a funk ní kontrola. 

Sv telné závory Vizuální a funk ní kontrola. 
Týdn  Všechny 

mechanické 
Zabezpe it p ipevn ní všech p ípojek. 

p ípojky 
pohyblivých 

ástí 

Všechna ložiska a Vy istit, namazat. 

pohyblivé ásti 
Vzduchové a 
plynové 

Vizuální kontrola. 

hadice, kabely 
M sí n  Oto ný st l Kontrola funk nosti. 

Robot Kontrola výskytu mezer nebo poškození t sn ní 

konstrukce. 

Napájení Prom ení odporu uzemn ní vodi . 

Frézka na epi ky Kontrola a vy išt ní nástroje. 

3 m síce Sv telné závory O išt ní ovládacího panelu. 
6 m síc  Robot Kontrola innosti chladících ventilátor  

Kontrola innosti tla ítka nouzového zastavení. 
Ro n  Úpravna vzduchu Vým na vložky filtru. 

Oto ný st l Kontrola funk nosti. 

Elektrorozvad  Vým na vložky filtru. 

Lineární vedení išt ní, mazání. 
Tab. 2 – Plán servisu a údržby 
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5 Zhodnocení p ínosu diplomové práce 

 

Ve t etí kapitole jsem vybíral optimální variantu sva ování, p i emž jsem srovnával 

po áte ní investice p i realizaci ru ního a robotizovaného pracovišt  sva ování zadních 

podélník . 

 

Náklady na realizaci ru ního pracovišt  byly 15 498 000 K  a na realizaci 

robotizovaného pracovišt  by byly 26 541 000 K . 

 

P i výpo tu návratnosti investice do robotizovaného pracovišt  jsem vycházel 

z po tu pracovník , pot ebných pro obsluhu ru ního a robotizovaného pracovišt . 

 

Pro obsluhu ru ního pracovišt  bylo ve 3 - sm nném provozu pot eba 51 

pracovník  a pro obsluhu robotizovaného pracovišt  pouze 9 pracovník . P i emž 

v praxi se po ítá s náklady na jednoho pracovníka 405 000 K /rok. P i výpo tu jsem 

tedy zjistil, že u robotizovaného pracovišt  lze na nákladech za personál ro n  ušet it 

17 010 000 K . 

 

Projektuje-li se v automobilovém pr myslu pracovišt , po ítá se s tím, že výroba 

vozu, pro který jsou sva ované díly ur eny, bude probíhat 5-7 let. Pro stanovení 

návratnosti investice, respektive cenové výhodnosti pracovišt , budu po ítat s 6 – ti 

letým výrobním cyklem vozu, pro který jsou podélníky ur eny. 

 

Po ítáme-li návratnost investice, které budeme projektovat tzv. „na zelené louce“, 

porovnáme po izovací hodnotu ru ního a robotizovaného pracovišt  a zapo ítáme i 

náklady na personál. Již ve t etí kapitole jsem zjistil, že p i realizaci robotizovaného 

pracovišt  na tom budeme v porovnání s ru ním pracovišt m první rok finan n  o 

5 967 000 K  lépe. Další roky již po ítáme s úsporou za personál 17 010 000 K /rok. 

Po ítáme-li tedy s 6 – ti letým cyklem výroby, celkov  p i realizaci robotizovaného 

pracovišt  ušet íme 91 017 000 K . 

 

Máme-li již funk ní ru ní pracovišt  a teprve uvažujeme o automatizaci a výstavb  

robotizovaného pracovišt , musíme po ítat s po áte ní investicí 26 541 000 K . První 
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rok po realizaci sice budeme ve ztrát  i po ode tení ušet ených náklad  za personál a 

to 9 531 000 K , druhý rok už ale na tom budeme lépe o 7 479 000 K . Další roky již 

op t po ítáme s úsporou za personál 17 010 000 K /rok. Za 6 – ti letý cyklus výroby 

zadních podélník  tedy ušet íme 75 519 000 K . 

 

Dalším p ínosem robotizace pracovišt  je to, že výroba podélník  bude sice 

teoreticky probíhat pouze 6 let, po jejím skon ení lze však pracovišt  osadit jinými 

sva ovacími p ípravky, manipulátory a odkládacími stanicemi a využít jej p i výrob  

jiných díl . Životnost robota je 10 – 15 let, takže se dá íct, že robotizace pracovišt  

sva ování zadních podélník  bude vyd lávat, respektive šet it náklady i po skon ení 6 

– ti letého cyklu výroby zadních podélník . 
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Záv r 

 

V této diplomové práci jsem se zabýval optimalizací sva ovacích proces  a 

automatizací pracovišt  sva ování díl  v automobilovém pr myslu. Konkrétn  šlo o 

levý a pravý podélník, který je sou ástí podvozku automobilu. Nejd íve jsem popsal 

stávající ru ní pracovišt , které m ly být nahrazeny robotizovaným pracovišt m. Poté 

jsem provedl návrh robotické linky sva ování. 

 

V další fázi jsem vybíral optimální variantu sva ování. Porovnal jsem velikost 

po áte ních investic pro realizaci ru ních pracoviš  a poté robotizovaného pracovišt . 

Vy íslil jsem úspory a spo ítal návratnost investice v p ípad , že by došlo k realizaci 

robotizovaného pracovišt  namísto stávajících ru ních pracoviš . 

 

Dále jsem v této práci provedl podrobné zpracování návrhu robotické linky od 

konstruk ního zpracování za ízení až po údržbu pracovišt . 

 

V poslední ásti jsem se v noval zhodnocení p ínosu diplomové práce, kde jsem 

po ítal vy íslení úspor p i zvolení robotizované varianty sva ování. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Diplomová práce 

 
 

- 75 - 
 

Použitá literatura 

 

[1] Zelenka, Antonín. Král, Mirko. Projektování výrobních systém . Praha: VUT, 

1995, 365s. ISBN 80-01-01302-2. 

[2] Smetana, Ji í. Projektování technologických pracoviš . Ostrava: Fakulta strojní 

a elektrotechnická, VŠB – TU Ostrava, 1990, 195s. ISBN 80-7078-033-9. 

[3] Smetana, Ji í. Veselý, Jaroslav. Projektování pr myslových závod . Ostrava: 

Fakulta strojní a elektrotechnická, VŠB – TU Ostrava, 1987, 117 s. 

[4] Skalík, Pavel. Základy projektování. Ostrava: Fakulta strojní, VŠB – TU 

Ostrava, 2011, 99 s. 

[5] Mžik, Jakub. Lipina, Jan. Chamrad, Tomáš. Robotika - Programování 

pr myslových robot . Ostrava: Fakulta strojní, VŠB – TU Ostrava, 2013, 32 s. 

[6] Kone ný, Zden k. Robotika - Projektování RTP. Ostrava: Fakulta strojní, VŠB 

– TU Ostrava, 2013, 29 s. 

[7] Troax, Panely a sloupy. [online], [cit. 2016-04-22] Dostupné z: URL: 

http://www.troax.com/cz/ochrana-strojnich-zarizeni-v-automatizovanych-

robotizovanych-provozech/panely-sloupky 

[8] Novák, Petr. Robotika – Senzory pro robotiku 1. Ostrava: Fakulta strojní, VŠB – 

TU Ostrava, 2013, 37 s. 

[9] Sick, Bezpe nostní sv telné záv sy. [online], [cit. 2016-04-22] Dostupné 

z URL: https://www.sick.com/cz/cs/c40s-1503aa300/p/p44973 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


