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ANOTACE BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 

KAŠTOVSKÝ, Vít. Analýza svařovacích buněk a návrh robotického 

pracoviště pro svařování sedadla autobusu. Ostrava, 2017. Bakalářská 

práce. VŠB - Technická univerzita Ostrava, Fakulta strojní, Katedra robotiky. 

Vedoucí práce Ing. Jakub Melčák. 

Tato práce se zabývá analýzou a návrhem automatizovaného robotického 

pracoviště pro svařovaní konstrukcí autobusových sedadel. V první řadě je 

vypracovaná rešerše na téma svařování. Následně je udělán rozbor konstrukce 

sedadla a robotizovaného pracoviště. V další části jsou zdůrazněny největší 

aspekty pro vytvoření robotizovaného pracoviště. Posléze je vytvořeno několik 

koncepcí pracovišť pro svařování sedadel, které jsou pomocí vícekriteriální 

analýzy porovnány a je vybráno vítězné řešení. Pro tohle řešení je jsou následně 

spočítány časy a zhodnoceny výsledky. Modely koncepcí jsou vytvořeny 

pomocí firemního softwaru Valk Welding v Panasonic DTPS. 

ANNOTATION OF BACHELOR THESIS 

KAŠTOVSKÝ, Vít. Analysis of Welding Cells and Design of Robotic 

Workplace for Wellding of Bus Seat. Ostrava, 2017. Bachelor thesis. VŠB– 

Technical university of Ostrav a, Faculty of Mechanical Engineering, 

Department of Robotics. Thesis head: Ing. Jakub Melčák. 

This thesis deals with analysis and design of an automated robotic 

workplace for welding of bus seat constructions. First of all, there is a research 

on welding. Subsequently, an analysis of the seat structure and robotic 

workplace is made. The other parts emphasize the most important aspects of 

creating a robotic workplace. Later we make several concepts robotic workplace 

for welding of bus seat constructions.These concepts are compared to each 

other. The times are then calculated for finaly solution and the results are 

evaluated. Model concepts are created using Valk Welding's corporate software 

in Panasonic DTPS. 
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Seznam použitého značení zkratek 

CAN   Desk Top Programming & Simulation Systém [-] 

DTPS  Desk Top Programming & Simulation Systém [-] 

PR  Průmyslový robot      [-] 

RTP  Robotizované technologické pracoviště  [-] 

i   vážený index      [-] 

iz  index změny      [-] 

p   počet voleb       [-] 

sci  celková délka jednoho druhu sváru   [mm] 

ti   čas svařování jednoho sváru    [s] 

tc  celkový čas svařování     [s] 

v   váha významnosti      [-] 

vx  rychlost svařování jednoho druhu sváru  [m/min] 
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1. Úvod 

Automatizované svařování je velmi perspektivním odvětvím robotiky. 

Investice do takového zařízení přináší majitelům firem vyšší kvalitu výroby, 

spolehlivost a především efektivitu nákladů. V současné době většina aplikací, 

robotického technologického pracoviště určené k svařování, vyskytuje 

v automobilovém průmyslu, stále roste poptávka po této technologii i mimo 

tenhle průmysl. 

Firma Valk Welding, se sídlem v Nizozemí, se zabývá výrobou 

svařovacích pracovišť na míru. Jedna ze zakázek, kterou tato firma vykonala, 

byla zakázka pro firmu C.I.E.B., a to vytvoření pracoviště na svařování 

autobusových sedadel, a proto jsem firmu požádal, zda by spolupracovala na 

předmětu téhle bakalářské práce. 

Před tvorbou samotného návrhu pracoviště je důležité se obeznámit 

s danou problematikou. Za tímto účelem byla vytvořena rešerše týkající se 

svařovacích pracovišť a jejich periferií. Dále je nutné analyzovat svařovanou 

konstrukci a samotné zadání. 

Výstupem této analýzy je vytvořeno několik koncepcí robotizovaných 

pracovišť a z nich je pomocí vícekriteriální analýzou vybráno vítězné řešení. 

U Všech koncepcí jsou zhodnoceny jejich výhody, nevýhody a jejich rozdíly 

v periferiích. Návrh konstrukce sedadla je vytvořen v 3D systému PTC Creo 

parametric a koncepce pracovišť poté byly vymodelovány pomocí softwaru 

společnosti Panasonic DTPS.  

Výstupem práce je vytvoření studie na dané téma bakalářské práce 

s doložením vizualizace finální verze pracoviště. 
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2 Rozbor 

2.1 Rozbor součásti 

2.1.1 Tvar konstrukce 

Konstrukce samotného skeletu sedačky se skládá z dvou hlavních částí. 

První část tvoří vnější rám, který je tvořen zohýbanými trubkami. Druhá část je 

propojovací výplň, která je tvořená z taženého plechu a slouží k připevňování 

dalších komponent na skelet nebo k upevnění pozice sedačky v autobusu. 

 

Obr. 2.1 - Autobusové sedadlo 
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2.1.2 Použité materiály 

Pro rám jsou použité ocelové trubky, které jsou předem ohýbané. Průměr 

trubky se volí podle požadavku zákazníka. Trubky jsou voleny s tloušťkou stěny 

1 mm. Plech je předem zohýbaný a laser nařezaný. Laserové výřezy slouží 

k odlehčení konstrukce. Finální úprava povrchu skeletu záleží na tom, jestli je 

skelet jenom nosný, nebo slouží i jako designový prvek, a tedy jde vidět. Povrch 

takového skeletu je dále upraven dle přání zákazníka. 

Počet svárů 

(ks) 

Délka 

(mm) 

Průměr 

(mm) 

Úhel 

(°) 

Rychlost 

(m/min) 

10 30  0 1 

16 20  0 1 

2  30 360 1 

 

2.1.3  Zjednodušení modelu sedadla pro simulaci 

Pro účely simulace byl zhotoven 3D model autobusového sedadla 

v softwaru  PTC Creo parametric. Model konstrukce byl zjednodušený pro účely 

bakalářské práce. V příloze je doložen sestavný výkres autobusového sedadla. 

Tab. 2.1 - Základní informace o svarech 
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Obr. 2.2 - Zjednodušený 3D model 

2.2 Robotizované pracoviště 

Robotizované pracoviště je účelové seskupení výrobních zařízení a jednoho 

či více průmyslových robotů, které autonomně, v automatickém pracovním 

cyklu vykonává manipulaci a (nebo) technologické operace daného výrobního 

procesu.  

Srdcem robotického svařovacího pracoviště je sice robot, ten ale k 

provozování této technologie potřebuje mnoho periferií. Následující kapitola 

obsahuje jejich výčet a stručný popis. 

Svařovací buňka se skládá z několika základních periferií. 

 Robot 

 Svářečka a svařovací hořák 

 Polohovadlo a přípravek 

 Bezpečnostní prvky 

 Krytování 

 



Bakalářská práce Katedra robotiky 

VŠB – TU Ostrava, 2017  15 

 

 
Obr. 2.3 - Robotizované pracoviště 
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2.2.1 Robot 

Průmyslové roboty v podobě víceosých manipulátorů jsou poměrně novým 

druhem strojů, jejichž první použitelné prototypy lze datovat do let 1959-61. Po 

bouřlivém rozvoji výpočetní techniky v letech následujících se již v 80. letech 

staly plnohodnotnými zařízeními ve výrobním procesu. Roboty v průmyslu jsou 

určeny k nahrazení velmi fyzicky náročné, monotónní nebo nebezpečné 

manuální práci. Jsou určeny také společně s jinými automatickými výrobními 

zařízeními ke zvyšování produktivity, přesnosti a kvality výroby. Ačkoliv je 

robot stále velmi drahým zařízením, představující pro podnik značnou investici, 

je jeho univerzálnost, rychlost a přesnost pro moderní, dynamický trh klíčovou 

předností. 

 

Obr. 2.4 - Robot firmy Valk Welding 

2.2.2 Svářečka a svařovací hořák 

Výrobců svařovacích zařízení je celá řada. Svářečka pro svařování robotem 

musí být vybavena digitálními vstupy. Pro běžné použití se používají běžné 

digitální a. ty modernější používají např. Devicenet (CAN). 

Hořáky slouží k přívodu přídavného materiálu a ochraného plynu. V 

případě nižších svařovacích výkonů jsou chlazeny samotným ochranným 
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plynem. Při vyšších výkonech už jsou vybaveny obvodem pro cirkulaci chladicí 

kapaliny. Na konci hořáku je našroubována kontaktní trubka, která přivádí proud 

na drát. Tato trubka velmi trpí na opotřebení, a proto je považována za spotřební 

část hořáku. 

 

Obr. 2.5 - Svářečka Fonius TransPuls Synergic 9000 

 

2.2.3 Polohovadlo a přípravek 

Na trhu se vyskytuje mnoho typů polohovadel. Nejčastěji se setkáváme 

s jednoosými nebo dvojosými polohovadly. Existují i speciální případy, kdy jsou 

použity tříosé. Zákazník si musí rozmyslet a přepočítat hodnotu investice 

v závislosti na rychlosti vrácení počátečních nákladů při výběru polohovadla. Je 

potřeba promyslet, zda bude stačit univerzální nebo speciálně pro něj navržené 

polohovadlo, které bude použito pouze pro daný typ technologie. 
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Konstrukce svařovacích přípravků je různorodá a liší se podle potřeby 

použití. Zpravidla se však tyto přípravky konstruují výhradně pro jednu 

součástku. Dnes je velké množství firem, které vyrábějí svařovací přípravky. 

 

Obr. 2.6 - Rotační polohovadlo PT-450 

2.2.4 Bezpečnostní prvky 

Bezpečnostní prvky jsou ty části stroje, které zabraňují obsluze pohybovat 

se v místech, kde hrozí nebezpečí úrazu nebo ty, které brání kolizi částí buňky. 

 Mezi takové prvky patří: 

 Senzory 

o Slouží k určování polohy stolu a svařovaných dílů. 

 Rolety a světelné závory 

o Brání obsluze pohybovat se v místech, kde hrozí nebezpečí. 

 Koncové spínače stolů 

o Brání přejetí koncové polohy stolu a případné kolizi. 

 Kolizní spínače na svařovací hubici 

o Pokud by svářečka do něčeho narazila, zajistí přerušení svařování. 

 Bezpečnostní tlačítko 

o Pokud nastane nějaký problém, může kdykoli obsluha zastavit 

pracovní proces. 
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 Výstražná zařízení 

o Pokud nastane nějaký problém na buňce, musí být zajištěno 

informování obsluhy, běžně se používají výstražné majáky a sirény. 

 

Obr. 2.7 - Světelná clona 

2.2.5 Krytování 

Buňka může být obestavěna například plotem nebo jednoduchými 

zábranami nebo celá zakrytovaná v jakési kostce. Důležité je, jak jsou velké 

svařovací dílce a jak je vyřešeno odsávání zplodin. Pokud je odsávána celá 

místnost nebo každá buňka zvlášť. 

2.3 Logistika kolem RP 

2.3.1 Pohyb kolem buňky 

Pro robotizované pracoviště byl v továrně vymezen pracovní prostor o 

velikosti 100 m
2
. Pro tenhle prostor musí být navrženo dvě pracoviště se 

skladovacími prostory. K obou pracovištím musí být zajištěn přístup 

zaměstnanci a vysokozdvižného vozíku pro doplňování palet  
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Obr. 2.8 - Zaznačení logistiky výrobny 

2.3.2 Skladovací prostory 

Skladování svařenců a potřebných dílů ke svařováním je zajištěno přímo na  

u prostoru s pracovištěm. Přepravu palet je zajištěn firemní logistikou za pomocí 

vysokozdvižných vozíků, které přepravují palety s díly. 
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3 Aspekty pro vytvoření RP 

3.1 Volba svařovacího robota 

3.1.1 Definice robotu 

Definice robotu sice existují a je dobré se nad nimi zamýšlet, nicméně 

jednoznačná shoda mezi odborníky nad sjednocením tohoto pojmu dosud 

neexistuje. Mimo jiné je to způsobeno také tím, že jde o velmi složitý technický 

systém, při jehož řešení spolupracují specialisté mnoha vědeckých disciplin, 

kteří často preferují svůj pohled na tuto problematiku. Roboty činné ve výrobě: 

Průmyslový robot je automaticky řízený, reprogramovatelný, víceúčelový 

manipulační stroj, stacionární nebo umístěný na pojezdu, určený k použití v 

průmyslové automatizaci. Je zde také vymezeno, že definici splňuje pouze 

zařízení, které má nejméně tři neprogramovatelné pohybové osy. Pro 

průmyslový robot budeme používat definici ISO výše uvedenou. 

 

Obr. 3.1 - První průmyslový robot UNIMATE 



Bakalářská práce Katedra robotiky 

VŠB – TU Ostrava, 2017  22 

 

3.1.2 Použití robotu 

Jednou z prvních oblastí, kde byly použity průmyslové roboty, bylo 

spojování materiálů, resp. obloukové a bodové svařování. Právě svařovacími 

roboty se zabývá i tato bakalářská práce. Důvod začít používat robotizovaná 

pracoviště byl jediný, potřeba výrobců a dodavatelů do automobilového 

průmyslu zefektivnit výrobu a zvýšit kvalitu vyráběných dílů v obrovských 

sériích. Dnes se skupina aplikací, kde využíváme průmyslové roboty, značně 

rozrostla. Tak jak se postupně rozrůstala skupina aplikací, měnily se i hranice 

sériovosti výroby, kdy je využití průmyslových robotů efektivní. K tomu přispěl 

jednak technický vývoj a cenová dostupnost průmyslových robotů, ale i 

oprávněný požadavek zákazníků kupovat díly s opakovatelně vysokou kvalitou 

zpracování. Dnes již tedy není použití robotů pro zpracování kovů výsadou 

pouze velkých výrobních závodů, ale jsou již standardně používány v malých 

firmách a živnostníky. Snadnost změny programu robotu a výměny upínacích 

přípravků posunulo hranice sériovosti k desítkám kusů v jedné výrobní dávce. 

U některých dílů i k jednotkám kusů v dávce. Pro správné určení robota pro 

svařování je důležité znát přesnou aplikaci, kterou bude robot provádět a typ 

svařování. 

 

3.2 Typ svařování 

Typ svařování pro zadanou součást rozhoduje o všech ostatních 

parametrech dané buňky, protože při větších rozměrech součástí se musí 

používat jiných postupů a tedy i jiných konstrukcí robota, aby bylo možno 

výrobek svařit. Robotova konstrukce vypadá jinak pro svařovaní pomocí 

technologie MIG a jinak u laseru. 
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3.2.1 Obloukové svařování 

  Také nazýváno svařování elektrickým obloukem označuje skupinu metod 

tavného svařování. 

 U toho dle svařování je energie potřebná k roztavení svařovaných ploch 

a dodávaná jako teplo vzniklé při hoření elektrického oblouku. Pro svoji 

vysokou míru reprodukovatelnosti, relativně nízké investiční náklady, 

dosahovanou kvalitu a výkon svařování jsou v technické praxi nejrozšířenějšími 

metodami svařování feritických i neželezných kovů. 

Při svařování elektrickým obloukem je svařovací proud získáván 

z elektrického zařízení generující svařovací proud a napětí požadovaných 

charakteristik, a která mají dostatečnou účinnost a další vhodné parametry. 

Svařovací zdroje mohou dodávat stejnosměrný (usměrněný) proud nebo střídavý 

proud, ale ten se v praxi vyskytuje jen zřídka a je nahrazován stejnosměrným. 

Svařovací zdroj má na starost přeměnu elektrického proudu a napětí z běžného 

(vyskytující se v elektrické síti 230V a 400V) na svářecí (cca 15-25V, ale 0-

600A a i více). 

Pro obloukové svařování většinou používáme roboty s nižší nosností v řádu 

jednotek kilogramů (nejčastěji do 8kg) a roboti mají, většinou dosah do 2,5m. 

3.2.2 MIG/MAG svařování 

Metoda obloukového svařování tavící se elektrodou v ochranném plynu 

využívá teplo elektrického oblouku mezi kontinuálně dodávaným drátem 

(elektrodou) a svařencem. Během tohoto procesu je odtavovaný drát přenášen 

do místa svařování. Roztavený drát a svarová lázeň je chráněna ochranným 

plynem. Ochranná atmosféra je dodávána výhradně externím zdrojem a to 

zásobníkem plynu tlakové láhve nebo rozvod plynu. 

Tento typ svařování se převážně používá pro nízko i vysoce legované oceli, 

nerezové materiály, ale můžeme ho použít i pro hliníkové slitiny, měď nebo 

slitiny mědi. Jeho hlavní výhodou je vysoká svařovací rychlost, která zajišťuje 
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vyšší produktivitu, svařování ve všech svařovacích polohách, nižší nároky na 

čištění strusky a při svařování ve zkratovém přenosu jsou menší deformace 

součástí. Navíc je oblouk i svárná lázeň jasně viditelná. Hlavní nevýhodou toho 

dle svařování je vysoké vyzářené teplo do prostoru, kdy může teplo deformovat 

jiné součásti pracoviště, a proto je tady vyšší pořizovací cena. 

 

Obr. 3.2 - Schéma svařování pomocí metody MIG 

3.2.3 TIG (WIG) svařování 

Obloukové svařování netavící se elektrodou v ochranné atmosféře inertního 

plynu je tavná metoda svařování elektrickým obloukem. Metoda je vhodná pro 

svařování nekovových kovů. Technika svařování je podobná svařování 

plamenem. Za předpokladu dodrženého technologického postupu lze získat 

vysokou kvalitu svarů. Její výkonnostní parametry jsou v porovnání např. 

s metodami svařování MIG/MAG velmi nízké. Nevzniká žádná struska, je 

sníženo na minimum riziko vměstků ve svarovém kovu a hotové svary 

nevyžadují žádné čištění. Metodu TIG ( WIG ) lze použít téměř pro všechny 

kovy a hodí se jak pro ruční, mechanizované i automatizované svařování. 

Nejvíce se užívá na svařování hliníku a nerezavějících ocelí, u vytváření vysoce 

kvalitních spojů. 
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3.2.4 Svařování plazmou 

Plazmové svařování patří mezi moderní, vysoce produktivní metody 

obloukového svařování v ochranné atmosféře. Je charakterizováno velmi 

vysokou koncentrací energie a vysokou pracovní teplotou. Tahle metoda je 

velmi podobná TIG svařování. Vznikla jejím vývojem a zaručuje vyšší 

produktivitu. Předností plazmového svařování je stabilní svařovací proces, 

charakteristický tvar svaru – zejména kořene, což umožňuje svařování bez 

podložení kořene až do tlouštěk 10mm. V základních rysech se tato metoda 

podobá metodě TIG (WIG). Ve srovnání s laserovým paprskem má plazmový 

oblouk nižší koncentraci energie, avšak nesrovnatelně vyšší energetickou 

účinnost a nižší celkové provozní náklady. Používá se v odvětvích, kde je 

potřeba vysoká kvalita a produktivita procesu při minimálním tepelném 

ovlivnění základního materiálu. 

3.2.5 Laserové svařování 

Laserové svařování je využíváno zejména pro svařování dílů, u nichž je 

kladen důraz na vysoké svařovací rychlosti, přesný, kvalitní svár bez trhlin, 

nečistot a pórů a nízké tepelné deformace okolního materiálu. Vysoká procesní 

rychlost, stabilita a snadná implementace automatizovaného svařovacího 

procesu a možnost kontroly kvality výsledného sváru on-line, dělá z laserového 

svařování oblíbenou metodu pro průmyslové aplikace. Laserové svařování se 

dělí podle způsobu přenosu tepla od laserového záření do svařovaného 

materiálu, a to na povrchové svařování a svařování pomocí metody Keyhole 

(klíčová dírka). U první zmíněné metody dochází k natavení tenké povrchové 

vrstvy spojovaných materiálů přímou absorpcí laserového záření. Při následném 

ztuhnutí natavených a promíchaných materiálů dochází ke vzniku sváru. 

Hloubka sváru se u tohoto typu svařování pohybuje do 2 mm. Metoda Keyhole, 

která převážně slouží pro vytvoření průvarů. Výhodou laserového svařování je, 

že není potřeba přídavného materiálu. Další výhody jsou, že se jedná o vysoce 
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efektivní a rychlé svařování, které tvoří hladké, symetrické sváry bez porozit, 

a vysoká reprodukovatelnost pro sériovou výrobu, proto se používá 

v automobilovém průmyslu, ale díky tomu, že se jedná o nejnovější metodu 

svařování, tak jeho pořizovací cena je vysoká a nedá se použít ve všech 

případech. 

 

Obr. 3.3 - Schéma svařování metodou Laserem 

3.2.6 Odporové svařování 

Bodové svařování se používá pro spojení dvou materiálů položených na 

sobě. Tato metoda se nejčastěji používá k bodování ocelových plechů nebo 

spojení drátů do mříží resp. sítí. Spojované materiály jsou k sobě přimáčknuty 

dvěma elektrodami, jimiž zároveň prochází elektrický proud. Ocel je oproti 

měděným elektrodám špatný vodič, proto v ní při procházení proudu vzniká 

velký odpor a dojde k lokálnímu ohřátí styčných ploch svařovaných plechů. Při 

současném působení tlaku tak dojde k lokálnímu svaření. Vzniklé svary mají 



Bakalářská práce Katedra robotiky 

VŠB – TU Ostrava, 2017  27 

 

velkou pevnost proti usmýknutí ve směru ploch plechů ve srovnání 

s namáháním kolmo k povrchu plechů. 

Robot, který slouží k odporovému svařování, musí mít větší nosnost, 

protože má na hlavici přimontované bodovací kleště. Díky tomu má robot 

nosnost kolem 150kg. Většinou jsou tihle roboti konstruováni, aby jejich dosah 

byl 2m a vyš. 

3.3 Typ polohovadla 

Polohovadla pro polohování se svařenci jsou jednou ze základních součástí 

RP pro svařování. Slouží ke snížení času mezi jednotlivými svary tak, že vhodně 

polohuje svařencem vůči technologické hlavici robota. Polohovadla se používají 

z technických a technologických důvodů, důležité je natavení svařence do 

správné svařovací polohy vůči technologické hlavici. Různorodá struktura 

polohovadel slouží k manipulaci se svařenci nejrůznějších tvarů a hmotností. 

Svařenci můžeme polohovat po rotační nebo lineární trajektorii. Jednotlivé typy 

polohovadel se od sebe liší především počtem a typem pohybových os. 

3.3.1 Jednoosá polohovadla 

Jednoosá polohovadla s vodorovnou osou rotace mají předpoklady 

k polohování s rozměrnými těžšími svařenci. Jednoosá polohovadla 

charakterizuje jednoduchá konstrukce a řízení. V případě pracoviště s jedním 

robotem a polohovadlem vznikají vedlejší časy robota, kdy robot stojí, při 

vyjímání svařence a upínání polotovaru do přípravku. Z tohoto důvodu je 

výhodné používat pro jedno pracoviště dvou a více polohovadel. 

3.3.2 Dvouosá polohovadla 

Dvouosá polohovadla využívají vodorovných, horizontálních rotací, nebo 

kombinací těchhle dvou. Dvouosá polohovadla mají předpoklady pro 

manipulaci s menšími svařenci, které je potřeba pro lepší svařitelnost a přístup 

technologické hlavice jinak naklánět, než v jedné ose.velmi častou variantou je 
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otočný stůl, který má na sdvou stranách dva pohony otáčející přípravky 

v horizontální poloze a celý stůl je otočný pomocí centrální nohy, která stůl 

polohuje ve vertikální poloze. 

3.3.3 Víceosá polohovadla 

Na trhu se vyskytují až pětioká polohovadla, která pomocí svých pěti os 

mají předpoklady pro polohování technicky a technologicky složitými svařenci. 

U takových polohovadel je vždy kombinace  lineární a rotační trajektorie 

svařence. Taková polohovadla mají ve své nabídce dva výrobci a to ABB a 

Yaskawa. Víceosé polohovadlo firmy Yaskawa lze vidět na obrázku (viz.Obr.) 

 

Obr. 3.4 - Víceosé polohovadlo 
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4 Návrh koncepce 

4.1 Varianta A 

Pracoviště se skládá ze 3 částí – dvou částí pro svařování robotem, které 

jsou odděleny robotem a  třetím místem pro zprovoznění pracoviště. Uprostřed 

pracoviště je umístěn svařovací robot, který je posazen na rámu ve tvaru H. 

Svařované součásti jsou skladovány v kontejnerech a do přípravku jsou 

přemisťovány dělníkem. A postupně připevněny na přípravek. Po ukončení 

těchto úkonů dělník opouští část pracoviště a začíná automatizovaný proces 

svařování robotem. Mezitím dělník vyndává z druhé části hotový výrobek, který 

uskladňuje do předem nachystaných palet, a poté znovu připevňuje části na 

svařování. Přepravky se svařenci je odebíráno a přepravováno pomocí firemního 

paleťáku. Pro tuhle variantu jsou použita jednoosá polohovadla, která podrobněji 

rozeberu v nadcházející kapitole.  

 

Obr. 4.1 - Simulace varianty A 
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4.1.1 Popis jednotlivých komponentů pracoviště 

V následující kapitole budou detailněji popsány některé periferie 

pracoviště. 

 

Obr. 4.2 - popis varianty A 

Polohovadlo 

Pracoviště je vybaveno dvěma shodnými polohovadly. Tato polohovadla 

jsou tvořena dvěma podstavci, středovým trámem, rotační jednotkou 

a protiložiskem. Tím se zabrání prostojům vznikajícím při výměně svařence. 

Při použití jednoduchého jednoosého polohovadla bude po dokončení svařování 

vyměněno hotové sedadlo za další komponenty určené ke svařovaní dalšího.  

Robot 

Pro daný typ koncepce lze využít robota postaveného na podstavci nebo 

zavěšeného nad pracovním prostorem. Pro variantu byla zvolena první možnost, 

a to robota postavit na podstavec. Robot je umístěn na H rámu a to v poloze 

takové, aby dosáhl na obě stanoviště buňky. Robot dále musí svými parametry 
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dosáhnout do všech svařovacích pozic. Pro dané řešení je nutné najít optimální 

možnost, aby robot nebyl příliš velký, a zároveň moc malý 

Hořák 

Hořáky slouží k přívodu přídavného materiálu a ochranného plynu. 

V případě nižších svařovacích výkonů jsou chlazeny samotným ochranným 

plynem. Při vyšších výkonech už jsou vybaveny obvodem pro cirkulaci chladicí 

kapaliny. Na konci hořáku je našroubována kontaktní trubka, která přivádí proud 

na drát. Tato trubka velmi trpí na opotřebení, a proto je považována za spotřební 

část hořáku. 

Bezpečnostní prvky 

Pracoviště bylo navrženo v souladu s příslušnými normami. Prostor je 

obehnán plechovými ploty, mezery mezi sloupky a panely jsou zakryty krycími 

plechy. Plot dodržuje minimální výšku a vzdálenost od pracovní obálky 

dle normy ČSN EN ISO 13857. V zóně, kde robot nesvařuje, obsluha připevňuje 

součásti na přípravek. Robot se zde nemůže přemístit do doby, než dosvařuje 

výrobek v druhé části pracoviště a než dostane signál z prvního pracoviště. 

Signál je posílán robotovy pomocí tlačítka, umístěné v bezpečné zóně, mimo 

svařovací část pracoviště. Obě zóny mají své spínače a zároveň je každá zóna 

opatřena spínačem pro nouzové zastavení výrobního procesu pracoviště. 

Pracoviště je dále zajištěno pomocí světelných bariér, které jsou opatřeny 2 

senzory, a reagují na pohyb celého člověka, protože senzory mají rozestup půl 

metru. 

Zaměstnanec při zakládání dílů do přípravku částečně zasahuje do pracovní 

obálky robotu. Aby nebyla porušena norma, tak robot je přes počítač 

monitorován a je zajištěno, aby při práci v jedné zóně pracoviště nezasahoval do 

druhé části, navíc osoba zakládající do přípravku je částečně chráněna 

přípravkem. 
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4.1.2 Výhody konceptu 

I když pro tuhle variantu se musí většina částí nakupovat dvakrát, tak je 

varianta stále levnější, než varianta C a D. Další velkou výhodou je, že na každé 

straně pracoviště je možno svařovat jiný typ sedačky za použití jiných 

komponentů, které jsou uskladněny v přepravkách naproti pracoviště. 

4.1.3 Nevýhody konceptu 

Koncept samotný potřebuje pro realizaci větší prostory. Další nevýhodou je 

z pohledu servisu, kdy servis polohovadel je dobře přístupný, ale pro servis 

robota je nutné odmontovat jeden přípravek, aby byl umožněn přístup 

k robotovi. Poslední nevýhodou je to, že při právi na tomhle pracovišti pohyb 

zaměstnance je nejdelší z vybraných variant. 

4.2 Varianta B 

Pro druhou koncepci je navrženo velmi podobné pracoviště, ale na rozdíl 

od předchozí verze, je tohle pracoviště navrženo pro umístění dvou pracovišť 

vedle sebe, pro dva zaměstnance. Každý zaměstnanec má na své straně 

připravené přepravky s potřebnými komponenty na zakládání do přípravku. 

 

Obr. 4.3 - Simulace varianty B 
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4.2.1 Popis jednotlivých komponentů pracoviště 

Varianta B využívá stejných periferií jako využívá varianta A. Tyhle dvě 

varianty se liší poskládáním a přístupu k přípravku.  

4.2.2 Výhody konceptu 

Pro tuhle koncepci stejně jako minulou platí, že řešení je levnější než u 

použití dvouosých polohovadel. I ostatní výhody jsou schodné a rozdíly se 

hledají těžce, ale přesto se dá říct, že tahle koncepce je líp řešeno pro možnost 

svařování více typů sedadel. Využije se toho, že každá strana má své skladovací 

prostory a tedy každý zaměstnanec má jiné komponenty a ty zakládá do jiného 

přípravku. Samozřejmě robot musí být pro tuhle variantusprávně 

naprogramovaný. 

4.2.3 Nevýhody konceptu 

Aby koncepce byla efektivní, je zapotřebí instalovat sudý počet pracovišť, 

aby se využilo plné pracovní nasazení zaměstnance a nevznikaly časové 

prodlevy mezi jednotnými procesy svařování.  

4.3 Varianta C 

Další varianta, která by mohla dobře fungovat, je koncepce, která využívá 

dvouosého polohovadla, které využívá principu tzv. ruské kolo. To je stůl, který 

otáčí přípravky kolem horizontální osy a zároveň přípravky mají možnost se 

taky natáček kolem horizontální osy. Oproti předchozím koncepcím má 

pracoviště jenom jeden přístup k zakládání součástí do přípravku. 
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Obr. 4.4.4 - Simulace varianty C 

4.3.1 Popis jednotlivých komponentů pracoviště 

V následující kapitole budou detailněji popsány některé periferie 

pracoviště. 

 

Obr.  4.5 - Popis varianty C 
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Polohovadlo 

Pracoviště je vybaveno otočným stolem. Tento stůl je dvouosé 

polohovadlo, které má všechny osy otáčení za pomocí horizontální rotace. 

Takové polohovadlo můžeme nazývat tzv. Ruské kolo. Uložení hřídele dovoluj 

axiální posuv, jednak pro usnadnění montáže přípravku a také pro kompenzaci 

případného posunutí vlivem tepelném roztažnosti. 

Robot 

Pro daný typ koncepce je využit robot dodávaný Valkwelding a to přesnější 

typ Panasonic TAWERS TM-1600, který svými parametry a rozsahy je 

optimální volba pro vytvořené pracoviště. Robot musí být umístěn na podstavci 

a to v kolmé poloze k polohovadlům. Kdyby nebyl umístěný na podstavci 

vzniklo by riziko kolize s přípravkem, který by svým pohybem mohl zasáhnout 

robota. U tohohle umístění je zaručeno, že robot dosáhne do všech pozic 

potřebných ke svařování.  

Bezpečnostní prvky 

Pracoviště bylo navrženo v souladu s příslušnými normami. Prostor je 

obehnán plechovými ploty Troax, mezery mezi sloupky a panely jsou zakryty 

krycími plechy. Výška plotu je 2 200 mm a jsou dodrženy minimální 

vzdálenosti pracovní obálky od dosahu člověka dle normy ČSN EN ISO 13857. 

V zóně, kde robot nesvařuje, obsluha připevňuje součásti na přípravek.  

Pro zajištění prostoru při otáčení polohovadla jsou využity světelné clony, 

které mají pás senzorů, které mají od sebe určenou vzdálenost. Čím blíže jsou 

senzory od sebe, tím blíže může být clona k polohovadlu.  

Dále zde můžeme najít servisní dveře, které jsou umístěny na zadní části 

RP a slouží pro lepší přístup do prostoru s robotem a následovném servisu 

prostoru. 
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4.3.2 Výhody konceptu 

Varianta C díky svému polohovadlu a použití lepších světelných clon 

zmenšuje potřebný prostor pro výstavbu RP. Další výhodou oproti předchozím 

variantám je, že servis takového pracoviště je jednoduší pomocí přístupu 

k Robotovi přes servisní dveře v prostorách zadní části buňky. Poslední 

výhodou, která se bere jako zásadní pro takovéhle koncepce je, že pracoviště má 

jenom jeden vstup pro zakládání, a tedy zaměstnanec musí ujít kratší 

vzdálenosti. 

4.3.3 Nevýhody konceptu 

Kvůli použití dvou horizontálních rotací je velmi nutné, aby byly pohony 

dokonale synchronizované, aby nevzniklo poškození pracoviště. Díky použití 

dražších komponentů a složitějšího polohovadla je i cena vyšší. Jestli je na 

pracoviště svařováno víc typů sedadel, tak varianta s jedním vstupem a otočným 

polohovadlem není ideální, protože všechny komponenty pro sedadla jsou u 

jednoho vstupu a může tedy dojít záměně některých komponent. 

4.4 Varianta D 

Poslední variantou je znovu koncepce využívajícího dvouosého 

polohovadla. Na rozdíl od předchozí varianty má jeden pohon pro vertikální 

rotaci a dva horizontální pohony. Stejně jako předchozí koncepce má přístup 

k zakládání komponentů jenom z jednoho místa. 
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Obr. 4.6 - Simulace varianty D 

4.4.1 Výhody konceptu 

Oproti předchozí variantě není nutné synchronizovat všechny pohony, 

protože polohovadlo se otáčí kolem vertikální osy. Další výhodou oproti 

předchozím variantám je, že servis takového pracoviště je jednoduší pomocí 

přístupu k Robotovi přes servisní dveře. Poslední výhodou, která se bere jako 

zásadní pro takovéhle koncepce je stejná jako u předchozí varianty, a to že 

pracoviště má jenom jeden vstup pro zakládání, a tedy zaměstnanec musí ujít 

kratší vzdálenosti. 

4.4.2 Nevýhody konceptu 

Kvůli použití polohovadla s vertikálním otočení,  je velmi nutné, aby nic 

nezasahovalo do pracovní skořápky polohovadla při otáčení.  Z tohohle hlediska 

taky vyplývá, že se musí použít větší robot, než tomu je v předchozích 

variantách. Díky použití dražších komponentů a složitějšího polohovadla je i 

cena vyšší. Jestli je na pracoviště svařováno víc typů sedadel, tak varianta 

s jedním vstupem a otočným polohovadlem není ideální, protože všechny 
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komponenty pro sedadla jsou u jednoho vstupu a může tedy dojít záměně 

některých komponent. 

4.5 Shrnutí koncepcí 

Vytvořené koncepce by se dali rozložit na dvě skupiny v té první jsou 

varianty A a B, které využívají jednoosých polohovadel, a druhé skupiny 

s variantou C a D, kde je použito na místo jednoosých polohovadel polohovadlo 

dvouosé. V následujícím porovnání lze tedy předpokládat, že výsledky mezi 

variantami ze stejné skupiny budou velmi podobné, protože mají podobné 

charakteristiky i výčet výhod a nevýhod. 

5 Výběr finální verze RP 

Pro výběr finální koncepce se využívá vícekriteriální analýzy. Pomocí téhle 

analýzy vybereme koncept. Pro analýzu se využije všech 4 variant (konceptů). 

 

5.1 Vícekriteriální Analýza 

V prvním kroku analýzy se musí zvolit kritéria hodnocení, podle kterých se 

dále bude odvíjet celá analýzy. Všechny hodnoty jsou vyobrazeny v tabulce 

(Tab 6.1). 

Tab. 5.1 - Kritéria pro analýzu 

k1 Možnost variabilita 

k2 Celková velikost 

k3 
programovací 
nenáročnost 

k4 Bezpečnost pracoviště 

k5 Efektivita 
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Pro to abychom dané kritéria mohly porovnávat, si musíme stanovit jejich 

hodnoty na nějaké stupnici, kterou určíme. 

Tab. 5.2 - Význam hodnocení 

hodnocení praktický význam 

5 vysoké 

4 dobré 

3 průměrné 

2 nízké 

1 nulové 

 

K určení významnosti kritérií využijeme Fullerovu metodu, která spočívá 

v porovnávání všech kombinací párů kritérií. Je nutno stanovit preference 

kritérií.  

  
 

 
     

                   

              

 

Tab. 5.3 - Určení významnosti kritéria 

porovnávané páry 
počet 
voleb 

pořadí  váha významnosti 

k1 k1 k1 k1 2,5 1 1,625 

k2 k3 k4 k5 ------ ------ ------ 

 k2 k2 k2 1 3 1,25 

 k3 k4 k5 ------ ------ ------ 

  
k3 k3 2,5 1 1,625 

  k4 k5 ------- ------- ------- 

   
k4 2 2 1,5 

   
k5 2 2 1,5 

 



Bakalářská práce Katedra robotiky 

VŠB – TU Ostrava, 2017  40 

 

5.2 Porovnání koncepcí 

Pro každou koncepci byl zvlášť vypočítaný vážený index a poté tyhle 

indexy byly porovnány a podle nich určena nejlepší varianta. 

       

                   

               

               

Pro všechny varianty zůstávají stejné váhy významností, ale mají rozdílné 

indexy změn. Index změny je určen podle výhod a nevýhod daných koncepcí, 

kdy ke každému kritériu se určí, do jaké míry ho varianta splňuje. Poté jsou 

všechny vážené indexy sečteny a dostaneme celkový vážený index, který se 

porovnává s ostatními variantami. 

 

Tab. 5.4 - Hodnocení koncepce A 

kritérium 

Varianta A 

váha významnosti kritéria index změny  
vážený index 

změny kritéria  

k1 1,625 5 8,125 

k2 1,25 3 3,75 

k3 1,625 5 8,125 

k4 1,5 2 3 

k5 1,5 4 6 

celkový součet vážených indexů 29 

 

Daný postup se opakuje pro každou vytvořenou koncepci analýzy zvlášť. 

Díky jiným indexům změny dosáhneme rozdílných vážených indexů, které 

následně můžeme porovnávat. 
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Tab. 5.5 - Hodnocení koncepce B 

kritérium 

Varianta B 

váha významnosti kritéria index změny  
vážený index 

změny kritéria  

k1 1,625 4 6,5 

k2 1,25 4 5 

k3 1,625 5 8,125 

k4 1,5 2 3 

k5 1,5 3 4,5 

celkový součet vážených indexů 27,125 

 

Tab. 5.6 - Hodnocení koncepce C 

kritérium 

Varianta C 

váha významnosti kritéria index změny  
vážený index 

změny kritéria  

k1 1,625 3 4,875 

k2 1,25 5 6,25 

k3 1,625 2 3,25 

k4 1,5 4 6 

k5 1,5 3 4,5 

celkový součet vážených indexů 24,875 

 

 Tab. 5.7 - Hodnocení koncepce D 

   

kritérium 

Varianta D 

váha významnosti kritéria index změny  
vážený index 

změny kritéria  

k1 1,625 3 4,875 

k2 1,25 5 6,25 

k3 1,625 3 4,875 

k4 1,5 4 6 

k5 1,5 3 4,5 

celkový součet vážených indexů 26,5 



Bakalářská práce Katedra robotiky 

VŠB – TU Ostrava, 2017  42 

 

Vážené indexy všech koncepcí si vyjádříme v následující tabulce (Tab. 5.8) 

pro lepší přehlednost. 

Tab. 5.8 - Vyhodnocení koncepcí 

Varianta Celkový vážený index Pořadí  

A 29 1 

B 27,125 2 

C 24,875 4 

D 26,5 3 

 

Jak lze s tabulky vidět, tak varianta A dosáhla největšího indexu a tedy se 

stává vítěznou variantou. Varianta oproti variantám C a D má tu výhodu, že 

při nutnosti na pracovišti svařovat dva různé výrobky je efektivnější mít pro 

dané pracoviště dva vstupy k zakládání. Největší konkurentem tohohle 

pracoviště je velmi podobná varianta B, ale u téhle varianty by vznikaly časové 

prodlevy, kdyby bylo instalované jedno pracoviště a tedy snížení efektivity. 

5.3 Simulace finální koncepce 

Jak už z předchozí tabulky je vyobrazeno, tak vítěznou koncepcí je 

varianta A. Pro finální koncepci jsou spočítány časy svařování zadaného počtu 

kusů autobusových sedadel. Pro výpočty časů je použito softwaru Microsoft 

Excel a známých vzorců pro výpočet časů svařování. 

 Výsledky jsou k nalezení v následující tabulce (Tab. 5.9) 

Tab. 5.9 - Výsledky časů svařování 

Čas jednoho cyklu 142,6 s 2,4 min 

Celkový čas svařování 59,8 s 1,0 min 

Celková délka svařování 808 mm 0,81 m 

Doba výroby 285,2 s 4,8 min 

Produktů za den 500 ks 
 

Celkový čas za den pro jedno 
pracoviště (min): 

2377,0 min 39,6 h 
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5.3.1 Výpočet času svařování jednoho kusu robotem 

   

   
    
  
    

    čas svařování jednoho druhu sváru 

     celková délka jednoho druhu sváru 

    rychlost svařování jednoho druhu sváru 

 

         

   celkový čas svařování 

Po konzultaci bylo doporučeno k celkovému času svařování přičíst 3 s 

navíc. Čas jednoho cyklu je poté spočítaný z výchozí pozice, kdy zaměstnanec 

vchází do zóny s přípravkem a vyjímá svařenec z přípravku a zakládá části na 

nový. 

Jak lze s tabulky vyčíst, tak aby bylo dosaženo k výsledku svaření 500 ks 

sedadel za den, tak bude potřeba vyrobit min. 2 samostatná pracoviště. Pro jedno 

pracoviště je vypracovaný sestavný výkres layout, který je přiložen k bakalářské 

práci. 

 

Obr. 5.1 - Finální verze RTP  
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5.3.2  Zvolené periferie 

Pro vítěznou variantu jsou podrobně vybrány periferie, ke kterým jsou 

dodány datasheety. 

Robot 

Pro daný typ koncepce je využit robot dodávaný Valk Welding a to 

přesnější typ Panasonic   , který svými parametry a rozsahy je optimální volba 

pro vytvořené pracoviště. Robot je umístěn na H rámu a to v kolmé poloze 

k polohovadlům. U tohohle umístění je zaručeno, že robot dosáhne do všech 

pozic potřebných ke svařování.  Rychlost robota je            a svou vahou 

180 kg je na své místo přemístěn pomocí firemního jeřábu a poté ukotven 

pomocí kotev. Podrobnější informace o robotu dokládám v příloze v datasheetu. 

Tab. 5.10 - Základní informace o robotu 

Typ 

 

Únosnost 

[kg] 

Max. dosah 

[mm] 

Min. dosah 

[mm] 

Max. rychlost 

[°/s] 

TM-1600 4 1639 513 210 

 

Rám 

Pro svařovací buňku musí být zkonstruovány 2 rámy ve tvaru písmena H, 

které slouží jako podstavec robota, ale zároveň pro vyvýšení pracoviště od 

země. Na rámu jsou umístěny polohovadla a dvě kovové clony, které slouží pro 

odstínění zóny, kde se momentálně svařuje. Zároveň je rámem vedena kabeláž. 

Polohovadlo 

Pracoviště je vybaveno dvěma shodnými polohovadly. Tato polohovadla 

jsou tvořena dvěma podstavci, středovým trámem, rotační jednotkou a 

protiložiskem. Valk Welding nemá v nabídce standardní protiložiska, proto byla 

navržena vlastní konstrukce. Ta se skládá ze svařovaného rámu, ke kterému jsou 

připojeny dvě přírubová ložiska firmy SKF. Uložení hřídele dovoluj axiální 
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posuv, jednak pro usnadnění montáže přípravku a také pro kompenzaci 

případného posunutí vlivem tepelném roztažnosti. Polohovadlo bylo zvoleno 

Panasonic YA-1RJB12, které je optimální volbou pro svařovací buňku. 

Podrobnější parametry polohovadla Panasonic jsou v přiloženém datasheetu. 

Tab. 5.11 - Základní informace o polohovadlu 

Typ Únosnost 

[kg] 

Max.úh. rychlost 

[°/s] 

Přesnost polohování 

[mm] 

YA-1RJB12 250 190  0,05 

 

Hořák a svářečka 

Pro danou koncepci jsem zvolil hořák firmy Panasonic MIG Bernner 400A. 

Hořáky Panasonic typu A se standardně používají pro sérii robotů TM, avšak 

zvolený typ 400A byl vybrán, protože je to hořák chlazený vodou a tak dosahuje 

lepších vlastností, než hořáky o stejných proudových parametrech, ale chlazeny 

plynem. 

Tab. 5.12 - Základní parametry hořáku 

Typ Chlazení Hmotnost 

[kg] 

400A kapalina 2.8 

 

 Typ svařovacího zařízení je YD-350GE2, které je vhodné pro svařování 

technologií MIG i PulseMIG. Podrobnější informace jsou dodány v příloze 

v datasheetech. 
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Tab. 5.13 - Možnosti svařování svařovacího zdroje 

Typ svařování YD-350GE2 

CO2   

MIG   

PulseMIG   

MAG   

PulseMAG   

WIG  

Mix-WIG  

Laser  

 

Bezpečnostní prvky 

Pracoviště bylo navrženo v souladu s příslušnými normami. Prostor je 

obehnán plechovými ploty Troax, mezery mezi sloupky a panely jsou zakryty 

krycími plechy. Výška plotu je 2 200 mm a jsou dodrženy minimální 

vzdálenosti pracovní obálky od dosahu člověka dle normy ČSN EN ISO 13857. 

V zóně, kde robot nesvařuje, obsluha připevňuje součásti na přípravek. Robot se 

zde nemůže přemístit do doby, než dosvařuje výrobek v druhé části pracoviště a 

než dostane signál z prvního pracoviště. Signál je posílán robotovy pomocí 

tlačítka, umístěné v bezpečné zóně, mimo svařovací část pracoviště. Obě zóny 

mají své spínače a zároveň je každá zóna opatřena spínačem pro nouzové 

zastavení výrobního procesu pracoviště. Pracoviště je dále zajištěno pomocí 

světelných bariér, které jsou opatřeny 2 senzory, a reagují na pohyb celého 

člověka, protože senzory mají rozestup půl metru. 
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Řídicí systém 

Řídicí systém je hlavní jednotkou, které pracovává všechny kroky buňky a 

zároveň předává pokyny samostatným periferiím buňky. Jako systém buňky byl 

zvolen systém typu WG3 od firmy Panasonic. 

5.3.3 Rozměry svařovací buňky 

Pro buňky byl v továrně vymezen prostor 100 m
2
. Aby byla splněna 

kapacita 500 ks sedadel za den v 3 směnném provozu je zapotřebí minimálně 

2 samostatných buněk, kdyby byla zvýšena kapacita na 1000 sedadel za den 

musely by být přistavěny další dvě svařovací buňky.  Jedna svařovací buňka bez 

skladovacích prostorů zabírá prostor o 5x4 m, tedy 20 m
2
 a je možno postavit do 

prostoru dvě pracoviště vedle sebe. Důležité taky je zajistit skladovací prostory 

pro každou buňku, které se nachází před samostatnou buňkou a musí být 

přístupné pro doplňování komponent.  

 

Obr. 5.2 - Umístění dvou buněk 

Z důvodů vyšší hmotnosti buňky, než je naddimenzovaná podlaha továrny 

je nutné pod H rámem vytvořit nové silnější základy, které budou 

optimalizovány na danou zátěž. Hlavní periferie pracoviště dohromady mají 

hmotnost cca 1100 kg. K rámu jsou připevněny pomocí šroubových spojů 

polohovadla a robot a rám je upevněn pomocí kotev Fischer do země.  
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6 Závěr 

V této práci jsem se zabýval postupem konstrukce při vývoji svařovací 

buňky. Na počátku práce je seznámení s částmi robotické buňky a samotným 

svařencem, který na daném pracovišti bude vyráběn. Dále se zabývám 

vytvořením 3D modelu sedadla a jeho konstrukcí pro účel pozdějšího výpočtu 

času svařování. Posléze analyzuji RTP, přesněji jeho robota a periferie, které 

jsou zapotřebí k vytvoření svařovací buňky. Dále je zde k nalezení postup 

samotné konstrukce buňky. Představuji zde tuto problematiku od rozestavění 

komponent až po jejich spojení do funkčního celku. V této části upozorňuji na 

možné problémy, které mohou nastat a se kterými je třeba počítat. V druhé 

polovině práce jsem sestavil fiktivní buňky a snažím se zdůraznit jejich 

přednosti a nevýhody. Tyhle fiktivní buňky poté analyzuji pomocí Fullerovy 

metody, které ze čtyř vytvořených variant je nejvýhodnější pro daný úkol. 

Vítězná varianta je posléze rozpracovaná. Jsou určeny periferie, které budou 

potřebné pro vytvoření dané svařovací buňky. Pro nejvýhodnější variantu jsou 

poté spočítány přibližné časy. Pro bližší představu je vypracovaný výkres 

svařovací buňky. 

  



Bakalářská práce Katedra robotiky 

VŠB – TU Ostrava, 2017  49 

 

 

7 Seznam použité literatury 

[1] Úprava písemností psaných strojem nebo zpracovaných textovými 

editory: ČSN 01 6910. Praha: Český normalizační institut, 1997. ČSN, 01 6910 

 

[2] ČSN ISO 690-2(01 0197) Informace a dokumentace - Bibliografické 

citace. Praha: Český normalizační institut, 2000 

 

[3] LEINVEBER, Jan a Pavel VÁVRA. Strojnické tabulky: pomocná 

učebnice pro školy technického zaměření. 4., dopl. vyd. Úvaly: Albra, 2008. 

ISBN 9788073610517 

 

[4] KUČERA, Jan. Teorie svařování. Ostrava: Vysoká škola báňská, 1987 

 

[5] KONEČNÝ, Zdeněk. Základy technické dokumentace. 1. vyd. Ostrava: 

Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 2004, 83 s. ISBN 80-248-0514-6 

 

[6] ČSN EN ISO 13920. Svařování - Základní tolerance pro svařované 

konstrukce: Velikosti délek a úhlů - Tvar a poloha. 1. Brusel, 1996 

 

[7] ČSN EN ISO 13850. Bezpečnost strojních zařízení: Nouzové zastavení 

- Zásady pro konstrukci. 1. Brusel, 2008 

 

[8] ČSN EN ISO 13857. Bezpečnost strojních zařízení: Bezpečné 

vzdálenosti k zamezení dosahu k nebezpečným místům horními a dolními 

končetinami. 1. Brusel, 2008 



Bakalářská práce Katedra robotiky 

VŠB – TU Ostrava, 2017  50 

 

 

[9] ČSN EN ISO 14119. Bezpečnost strojních zařízení: Blokovací zařízení 

spojená s ochrannými kryty - Zásady pro konstrukci a volbu. 1. Brusel, 2014 

 

[10] ČSN EN ISO 10218-2. Roboty a robotická zařízení: bezpečnost PR. 1. 

Brusel, 2011 

 

[11] ČSN EN ISO 8062-3. Geometrické specifikace produktů: Rozměrové 

a geometrické tolerance tvarovaných součástí. 1. Brusel, 2008 

 

[12] KÁRNÍK, Ladislav. RTP - navrhování a praktické aplikace: studijní 

opora. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2012. 

ISBN 978-80-248-2725-4 

 

[13] Robot welding: The essential guide [online]. Henk Leerink [cit. 2017-

04-20]. Dostupné z: http://www.robotwelding.co.uk/ 

 

[14] BURKOVIČ, Jan. Projektování a provoz RTP. Ostrava: Vysoká škola 

báňská - Technická univerzita, 2004. ISBN 80-248-0709-2 

 

[15] Valk Welding [online]. Alblasserdam: Valk Welding, 2017 [cit. 2017-

05-09]. Dostupné z: https://www.valkwelding.com/cz 

 

[16] Panasonic industrial: Robot welding system solution [online]. Langen: 

Panasonic Automotive & Industrial Systems Europe, 2017 [cit. 2017-05-09]. 

Dostupné z: https://eu.industrial.panasonic.com/products/robot-welding-system-

solutions 



Bakalářská práce Katedra robotiky 

VŠB – TU Ostrava, 2017  51 

 

8 Seznam příloh 

Tištěné přílohy 

Příloha A: Sestavný výkres autobusového sedadla 

Příloha B: Layout 

Elektronické přílohy 

Příloha A: Datasheet robotu 

Příloha B: Datasheet polohovadla 

Příloha C: Datasheet hořáku 

Příloha D: Datasheet zdroje 

 

9 Seznam obrázků 

Obr. 2.1 - Autobusové sedadlo ........................................................................................ 12 

Obr. 2.2 - Zjednodušený 3D model ................................................................................. 14 

Obr. 2.3 - Robotizované pracoviště ................................................................................. 15 

Obr. 2.4 - Robot firmy Valk Welding ............................................................................. 16 

Obr. 2.5 - Svářečka Fonius TransPuls Synergic 9000 ..................................................... 17 

Obr. 2.6 - Rotační polohovadlo PT-450 .......................................................................... 18 

Obr. 2.7 - Světelná clona ................................................................................................. 19 

Obr. 2.8 - Zaznačení logistiky výrobny ........................................................................... 20 

Obr. 3.1 - První průmyslový robot UNIMATE ............................................................... 21 

Obr. 3.2 - Schéma svařování pomocí metody MIG ........................................................ 24 

Obr. 3.3 - Schéma svařování metodou Laserem ............................................................. 26 

Obr. 3.4 - Víceosé polohovadlo ...................................................................................... 28 

Obr. 4.1 - Simulace varianty A ....................................................................................... 29 

Obr. 4.2 - popis varianty A .............................................................................................. 30 

Obr. 4.3 - Simulace varianty B ........................................................................................ 32 



Bakalářská práce Katedra robotiky 

VŠB – TU Ostrava, 2017  52 

 

Obr. 4.4.4 - Simulace varianty C ..................................................................................... 34 

Obr.  4.5 - Popis varianty C ............................................................................................. 34 

Obr. 4.6 - Simulace varianty D ....................................................................................... 37 

Obr. 5.1 - Finální verze RTP ........................................................................................... 43 

Obr. 5.2 - Umístění dvou buněk ...................................................................................... 47 

 

10 Seznam tabulek 

Tab. 2.1 - Základní informace o svarech ......................................................................... 13 

Tab. 5.1 - Kritéria pro analýzu ........................................................................................ 38 

Tab. 5.2 - Význam hodnocení ......................................................................................... 39 

Tab. 5.3 - Určení významnosti kritéria ........................................................................... 39 

Tab. 5.4 - Hodnocení koncepce A ................................................................................... 40 

Tab. 5.5 - Hodnocení koncepce B ................................................................................... 41 

Tab. 5.6 - Hodnocení koncepce C ................................................................................... 41 

Tab. 5.7 - Hodnocení koncepce D ................................................................................... 41 

Tab. 5.8 - Vyhodnocení koncepcí ................................................................................... 42 

Tab. 5.9 - Výsledky časů svařování ................................................................................ 42 

Tab. 5.10 - Základní informace o robotu......................................................................... 44 

Tab. 5.11 - Základní informace o polohovadlu ............................................................... 45 

Tab. 5.12 - Základní parametry hořáku ........................................................................... 45 

Tab. 5.13 - Možnosti svařování svařovacího zdroje ....................................................... 46 

 


