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strength calculation is effected for parts of construction which are mostly load or its 

function is critical for machine operation.  

 



 
 

OBSAH 
 
SEZNAM POUŽITÝCH OZNAČENÍ .................................................................................. 7 
1  ÚVOD ............................................................................................................................ 9 
2  PŘEHLED MOŽNOSTÍ KONSTRUKCE NAVAŘOVACÍHO RAMENE .............. 10 

2.1  Výběr vhodné varianty řešení ............................................................................... 13 
3  PRINCIP FUNKCE NAVAŘOVACÍHO RAMENE .................................................. 14 
4  MOŽNOSTI VODOROVNÉHO POSUVU ................................................................ 15 

4.1  Kontrolní výpočet .................................................................................................. 17 
4.1.1  Výpočet reakcí ............................................................................................... 17 
4.1.2  Výpočet maximálního ohybového momentu ................................................. 18 
4.1.3  Kontrola nosníku na ohyb .............................................................................. 19 
4.1.4  Kontrola na ohyb pomocí metody konečných prvků ..................................... 20 
4.1.5  Výpočet průhybu nosníku .............................................................................. 21 
4.1.6  Výpočet průhybu metodou konečných prvků ................................................ 21 
4.1.7  Výpočet svarů ................................................................................................ 22 

5  MOŽNOSTI SVISLÉHO POSUVU ........................................................................... 24 
5.1  Návrh a kontrola výsuvného stojanu ..................................................................... 27 

5.1.1  Výpočet zatížení šroubu ................................................................................. 27 
5.1.2  Výpočet průměru šroubu ............................................................................... 27 
5.1.3  Pevnostní kontrola šroubu ............................................................................. 29 
5.1.4  Kontrola výšky matice ................................................................................... 30 
5.1.5  Kontrola ložiska ............................................................................................. 31 

6  VÝMĚNA SVAŘOVANÉ SOUČÁSTI ...................................................................... 32 
7  ZÁVĚR ........................................................................................................................ 33 
SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY ................................................................................. 34 
SEZNAM PŘÍLOH .............................................................................................................. 35 
 
 



7 

 

SEZNAM POUŽITÝCH OZNAČENÍ 
 

  Délkové rozměry      

   Velikost svaru      

   Dynamická únosnost loţiska    

   Statická únosnost loţiska    

   Průměr       

   Modul pruţnosti v tahu    

   Nosná hloubka závitu     

   Výška matice      

   Síla       

   Součinitel tření     

   Kvadratický moment     

   Součinitel statické bezpečnosti   

   Trvanlivost loţiska     

   Ohybový moment     

   Moment tření v závitu    

   Otáčky       

   Ekvivalentní dynamické 

   zatíţení loţiska     

   Stoupání závitu     

   Tlak       

   Dovolený tlak       

   Reakce       

   Mez kluzu      

   Průřez       

   Průřezové modul v krutu    

   Průřezové modul v ohybu    

   Průhyb       

   Počet závit      

   Úhel profilu závitu     

   Normálové napětí      

   Smykové napětí     
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   Redukovaný úhel tření    

    Úhel stoupaní závitu     
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1 ÚVOD 
 

  V praxi se můţeme setkat s mnoha problémy týkajících se navařování svarových 

housenek, které jsou způsobovány polohou, tvarovou rozmanitostí nebo nadměrnými 

rozměry svařovaných součástí. 

Jedním z těchto problémů je navařování vnitřních svarových housenek pro rotační 

součásti velkých průměrů pro malosériovou výrobu, kde by pouţití sloţitých navařovacích 

automatů bylo nepraktické a ekonomicky nevýhodné. Proto byla firmou BASTRO s.r.o. 

navrţena a sestavena konstrukce jednoduchého navařovacího ramene pro dílenské pouţití. 

Tato varianta řešení a řešený problém mě velice zaujal, jelikoţ na tomto provedení byla 

spousta prostoru pro tvůrčí práci a moţnost jeho vylepšení.   

 Cílem této práce je navrhnout optimální řešení navařovacího ramene tak,  

aby splňovalo poţadavky zadání bakalářské práce a provést srovnání se stejnými nebo 

podobnými variantami řešení na trhu.   
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2 PŘEHLED MOŽNOSTÍ KONSTRUKCE 

NAVAŘOVACÍHO RAMENE 
 

 V oblasti navařovacích ramen je na trhu velmi málo produktů, které by vyhovovaly 

zadaným podmínkám. Ve většině případů se jedná o automatizovaná ramena pro haly 

firem zabývajících se velkosériovou výrobou, jako jsou například automobilky. 

 

a) Původní návrh firmy Bastro s.r.o. 

 

 
Obr. 2.1 

 

 Varianta zobrazena na obrázku 2.1 disponuje velmi jednoduchou konstrukcí 

zaměřenou především na účelnost a uţivatelskou nenáročnost. Navařovací rameno má 

dobrou variabilitu, kterou umoţňují dva posuvy, jeden svislý a druhý vodorovný. 
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b) Automatizované navařovací rameno 

 Tyto ramena zde reprezentuje jeřáb pro vozové depo od firmy Air Liquide Welding 

viz obrázek 2.2, jeţ umoţňuje svařování dílů o velikosti 2 500 x 2 500 x 400 mm. 

  

Charakteristiky „Jeřábu pro vozové depo“ [7]:  

 

- Robot s nosností koncového kloubu 10 kg a řídicí 

skříní pro 9 os. Instalované zařízení zahrnuje také 

       volitelný systém Touch Sensing (dotykový senzor) 

       pro sledování víceprůchodových svarů. 

- Výkonný zavěšený robot na pojezdové dráze 

       délky 7 000 mm. 

- Dvouosé, otočné, sklopné polohovadlo 

       o nosnosti 20 000 kg. 

- Plně počítačově řízený invertorový zdroj pro 

       svařování metodou MIG/MAG s výkonem 420 A. 

- Zařízení pro svařování za pouţití trubičkového drátu. 

 

 
 

Obr. 2.2 
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c) Poloautomatické navařovací rameno 

 Tato varianta řešení vychází z původní koncepce navařovacího ramene, jeţ je navíc 

vybavená výsuvným sloupem určeným pro moţnost výměny svařovaných součástí a svislý 

posuv, který také umoţňuje navařování svarových housenek ve svislém směru. Popis 

řešení výsuvného sloupu viz kapitola 5. Konstrukce je zobrazena  

na obrázku 2.3. 

 

 

 
 

Obr. 2.3 
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2.1 Výběr vhodné varianty řešení 
 

Tabulka 1   

 
Varianta firmy  

Bastro s.r.o. 

Automatizované 

navařovací rameno 

Poloautomatické 

navařovací rameno 

Výhody 

- jednoduchost 

konstrukce 

- snadné ovládání 

- nízká cena 

- velmi dobrá 

variabilita 

- vysoká efektivita 

práce 

- snadné ovládaní 

- velmi dobrá 

variabilita 

- moţnost svislého 

navařování 

Nevýhody 

- relativně malá 

variabilita 

- niţší efektivita 

práce 

- velmi vysoká cena 

- nutnost vysoce 

kvalifikované 

obsluhy 

- relativně vysoká cena 

 

 

 Po porovnání všech pro a proti z tabulky 1 je pro zadané parametry nejvhodnější 

varianta poloautomatického navařovacího ramene, jeţ kombinuje většinu výhod zbylých 

dvou variant. 
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3 PRINCIP FUNKCE NAVAŘOVACÍHO RAMENE 
 

 Navařovací rameno je v podstatě drţák, který má za úkol udrţet svařovací hořák 

přímo v místě svaru. Hlavní pohyb zde vykonává svařovaná součást, která je umístěná na 

centrovacím nadstavci, například jako na obrázku 3.1. Centrovací nadstavec musí být 

umístěn na polohovadle, jeţ umoţňuje otáčení svařované součásti dle její osy.  

Na obrázku 3.2 [8] je příklad polohovadla firmy KOVACO, spol. s r.o. 

 Ustavení navařovacího ramene vůči svařované součásti je moţno provést dvěma 

způsoby. Jedním z nich je volné ustavení a druhým připevnění pomocí šroubu k podlaze 

haly. Volné ustavení je v tomto případě vyhovující, jelikoţ jeho váha a konstrukce 

zajišťuje stabilní polohu navařovacího ramene. 

 Vhodnými metodami pro svařování za pomoci navařovacího ramene jsou MIG a 

MAG.   

 
Obr. 3.1 

 

 
Obr. 3.2 
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4 MOŽNOSTI VODOROVNÉHO POSUVU 
 

 Pro moţnost nastavování průměrů svařovaných součástí je navařovací rameno 

vybaveno dvojicí vodorovných posuvů. Toto rameno se skládá z nosné trubky umístěné ve 

vedení na základní desce konstrukce, na konci této trubky je přivařená objímka pro svislý 

posuv, viz obrázek 4.1. 

 

 
Obr. 4.1 

 

1 – vedení, 2 – nosná trubka, 3 – objímka svislého posuvu 

 

Vodorovný posuv: 
 

a) Pomocí pohybového šroubu 
 

 Na pohybovém šroubu, jehoţ specifikace je TR 20x2 dle ČSN 01 4050, je umístěna 

matice, ke které je přivařená konstrukce svěrného spojení (dále také jako objímka). Pohyb 

šroubu je uskutečněn pomocí ručního mechanismu. Tento posuv je určen pro jemné 

nastavení průměru při navařování, přičemţ nosnou trubku lze vysunout maximálně o 468 

mm. Toto provedení je zobrazeno na obrázku 4.2.  

  



16 

 

 

Obr. 4.2 
1 – klika ručního mechanismu, 2 – matice, 3 – pohybový šroub 

 

b) Pomocí svěrného spojení 

  

 Princip tohoto posuvu je zaloţen na uvolnění šroubu svěrného spojení  

viz obrázek 4.3, přičemţ dojde k uvolnění nosné trubky, kterou je poté moţno libovolně 

posouvat aţ do úplného vysunutí z vedení. Tento posuv umoţňuje vysunutí aţ 1200 mm. 

 

 

 

Obr. 4.3 
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4.1 Kontrolní výpočet 
 

 Nosná trubka je zatíţená na konci silou F, jeţ je vyvozena od tíhy části ramene 

umístěného v objímce svislého posuvu. Trubka je pro jednoduchost nahrazena nosníkem 

na dvou podpěrách viz obrázek 4.4.  

 
Obr. 4.4 

 

 

 – hmotnost ramene zjištěná pomocí programu Autodesk Inventor 2008  

 

 

4.1.1 Výpočet reakcí 

 

 Výpočet je proveden pomocí podmínky rovnováhy momentů a ověřen podmínkou 

rovnováhy posouvajících sil. 
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4.1.2 Výpočet maximálního ohybového momentu 

 

 
Obr. 4.5 

 

 

 

 

 

Poznámka:  na obrázku 4.5 je zobrazen průběh ohybového momentu a průběh 

posouvajících sil. 
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4.1.3 Kontrola nosníku na ohyb 

  

  Pro výpočet je nutné znát průřez nosníku, ten je zobrazen na obrázku 4.6. Pro 

výpočet průřezového modulu v ohybu je pouţit vzorec (4.3).   

 

 

 

 
 

Obr. 4.6 

 

Pro výpočet dovoleného napětí v ohybu (4.4) byla zvolena statická bezpečnost  

z důvodu zanedbání hmotnosti svarů. Nosník je vyroben z materiálu 11353.0 viz katalog 

[6] pro bezešvé trubky, pro který je hodnota mezi kluzu materiálu . 

 

 

Výpočet napětí v ohybu: 

 

Pevnostní podmínka: 

 

 

Z výsledku vztahu (4.6) vyplývá, ţe nosník je navrţen správně.  
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4.1.4 Kontrola na ohyb pomocí metody konečných prvků 

 

 Pomocí metody konečných prvků bylo zjištěno ohybové napětí  

viz obrázek 4.7. Hodnota napětí je vyšší neţ hodnota zjištěná analytickou metodou (4.5). 

Rozdíl je moţno vysvětlit zjednodušením modelu pouţitého pro analytickou metodu. Ze 

vztahu (4.7) je vidět, ţe i napětí zjištěné numerickou metodou je vyhovující. 

  

 
 

Obr. 4.7 

 

 

Porovnání výsledků analytické metody s dovoleným napětím v ohybu (4.4) 
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4.1.5 Výpočet průhybu nosníku 

 Pro zjednodušení výpočtu průhybu bude pro výpočet pouţitá pouze volná část 

nosné trubky a jako výpočtový model bude pouţit vetknutý nosník na konci zatíţený 

osamělou sílou. Pro takto zjednodušený výpočet je dle [1] znám vzorec (4.8) pro výpočet 

průhybu. 

 

Kvadratický moment vzhledem k průřezu na obrázku 4.6 je 

 

4.1.6 Výpočet průhybu metodou konečných prvků 

 

Výsledek této numerické metody (4.10) je téměř totoţný s výsledkem analytické metody 

(4.8). Z toho vyplývá, ţe zjednodušení pro výpočet bylo správné. Hodnota výsledného 

průhybu je přijatelná a není nutné nijak měnit konstrukci nosníku. 

 

 

Obr. 4.8 

 

                                                                                                        (4.10)  
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4.1.7 Výpočet svarů 

 

 Svar slouţící pro spojení nosné trubky a objímky svislého posuvu je zatěţován 

silou F, která tento svar namáhá na smyk. Analytický výpočet namáhání je proveden dle 

normy ČSN 05 0120 Strojní svařované konstrukce. Na obrázku 4.9 je moţno vidět 

umístění svaru a jeho velikost. Obrázek 4.10 zobrazuje sklopený nosný průřez svaru, 

výpočet jeho obsahu byl proveden pomocí programu Autocad Mechanical 2009.  

 

 
                        Obr. 4.9    Obr. 4.10 

 

 

Namáhání na smyk: 

 

 

 

Pro výpočet dovoleného napětí je předpokládáno, ţe materiál svaru je podobný 

svařovanému materiálu a proto je jeho mez kluzu . 

 

 

 

Statická bezpečnost svaru  by měla být vyšší neţ 1,5, tato hodnota je převzatá viz [2]. 

S ohledem na velmi malé zatíţení hodnota 1,5 naprosto vyhovuje. Převodní součinitel  

je volen podle tabulky č. 2, jeţ odpovídá normě ČSN 05 0120. 

  

 

 
 



23 

 

Tabulka 2 

Koutový svar  

čelní     

boční     

 

1)
 platí pro ruční svařování elektrickým obloukem s elektrodou o stejné pevnosti jako je 

základní materiál svařovaných částí 

2)
 platí pro ruční svařování elektrickým obloukem oceli o pevnosti 350 aţ 370 [MPa] 

elektrodou E 44.83, pro poloautomatické svařování pod tavidlem, pro poloautomatické a 

automatické svařování v ochranné atmosféře CO2 a pro automatické svařovaní pod 

tavidlem pro velikost svaru z > 12 [mm] 

3)
 platí pro automatické svařování pod tavidlem u jednovrstvých svarů o velikosti  

z ≤ 12 [mm]  

 

Tabulka s popisným textem převzata ze skript [2]. 
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5 MOŽNOSTI SVISLÉHO POSUVU 

 

 Svislý posuv je určen pro nastavení správné výšky místa svaru nebo také pro 

výměnu svařované součásti. Navařovací rameno je vybaveno dvojicí svislých posuvů. 

 

A) Svislý posuv pomocí svěrného spojení  

 

 Objímka svěrného spojení, je přivařena na konci nosné trubky viz obrázek 5.1, 

v níţ je uchyceno svislé rameno. Při uvolnění šroubu svěrného spojení je moţno nastavit 

potřebnou výšku svaru. 

 

 

Obr 5.1 

1 - nosná trubka, 2 - svislé rameno, 3 – svěrné spojení, 4 - šroub 

 

Poznámka:  rameno je vybaveno dalším svěrným spojením, které má za úkol spojit držák 

hořáku a svislé rameno (viz LOM012 – 1.00). Toto spojení umožňuje další 

přídavný posuv.   
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B) Svislý posuv pomocí výsuvného stojanu  

 

 Stojan funguje na principu šroubového zvedáku, pohybový šroub je umístěn uvnitř 

konstrukce, čímţ se zamezuje vniknutí nečistot do mechanismu. Konstrukce se skládá 

z pevné a výsuvné části stojanu, kruhového průřezu. Aby nedošlo k otáčení výsuvné části, 

je pohyb veden pomocí pera a vodící dráţky. Pohybový šroub je uloţen v axiálním loţisku, 

vykonává otáčivý pohyb. Matice je pevně přivařená ve výsuvné části stojanu. Pro pohon 

šroubového mechanismu je stojan vybaven elektromotorem SIEMENS 1LA7090-8AB1x 

[10] s frekvenčním měničem a převodovkou KV 90 FH [9] od firmy Pffaf Silberblau. 

Doporučné otáčky jsou 60 ot/min. Přenos krouticího momentu mezi převodovkou a 

šroubem je uskutečněn pomocí těsného pera [5].  

 Z důvodů moţného uvolnění šroubu z matice, je nutné na výsuvné části stojanu 

zaznačit maximální přípustné vysunutí. Tato maximální hodnota je ve výšce 1100 mm od 

pevné části výsuvného stojanu. V případě vysunutí přes mezní hodnotu, je stojan schopen 

normálního provozu do výšky 1250 mm. V této výšce dojde k uvolnění šroubu z matice, 

ale výsuvná část stojanu zůstane dál ve vedení bez ztráty stability.   

 

Poznámka:  pomocí kombinace obou variant posuvu je rozsah svislého vysunutí 600 mm 

až 2700 mm. 
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Obr. 5.2 – zobrazení výsuvného sloupu 

1 - doraz, 2 – výsuvná část stojanu, 3 – pero, 4 – pevná část stojanu, 

5 – pohybový šroub, 6 – axiální ložisko, 7 – převodovka, 8 – elektromotor, 9 – pevná 

spojka, 10 - matice 
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5.1 Návrh a kontrola výsuvného stojanu 
 

 Hlavním nosným prvkem výsuvného stojanu je pohybový šroub, který je nejvíce 

zatěţován, proto je brán jako kritická část této konstrukce. Z důvodu malého zatíţení 

svarů, není pevnostní kontrola pro svary provedena.    

 

5.1.1 Výpočet zatížení šroubu 

 

 Šroub je zatíţen tíhou části navařovacího ramene, jeţ vyvozuje osovou sílu , jak 

je moţno vidět na obrázku 5.2. 

 

 

Poznámka:  hmotnost m toho ramene je zjištěna pomocí programu Autodesk Inventor 

2008. Vyšší hodnota je volena s ohledem na zanedbání tření ve vodící 

drážce.  

 

5.1.2 Výpočet průměru šroubu 

 

 Výpočet je odvozen z Eulerova vztahu kritického napětí (5.2) pro vzpěrnou pevnost 

přímých prutů, kdy jeden konec je vetknutý a druhý vedený v ose tyče viz obrázek 5.3. 

 

Obr. 5.3  
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Kde 

 

po dosazení (5.3) do (5.2) 

 

vyjádření kvadratického momentu z (5.4) 

 

Pro výpočet kvadratického momentu, kruhové průřezu platí 

 

dosazení (5.6) do (5.5) 

 

Kde návrhový malý průměr šroubu 

 

 

 Statická bezpečnost  je volená s ohledem na moţnost vzniku přídavného ohybu 

v důsledku posouvání ramene ve vodorovném směru.  

 Z důvodu moţných vnějších zatíţení je dle [1] volen šroub s větší hodnotou malého 

průměru závitu neţ je vypočtený, tedy TR 40x3 ČSN 01 4050. Lichoběţníkový 

rovnoramenný závit je volen z důvodů jeho vhodného pouţití pro pohybové šrouby. 

Parametry šroubu jsou pro přehlednost uvedeny v tabulce 3. 

 

Tabulka 3 

Veličina: Hodnota [mm]: 

d 40 

 40,5 

 38,5 

 36,5 

 37 

 3 
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5.1.3 Pevnostní kontrola šroubu  

 

 Spoj je namáhán smykovým napětím  od momentu tření v závitu a napětím 

tlakovým  od maximální síly ve šroubu. 

 

 

 

 

Kde úhel stoupání 

 

 a redukovaný třecí úhel 

 

Součinitel tření v závitu je určen pro šroub bez povrchové úpravy mazaný olejem viz 

tabulka 4. 

Hodnota průřezového modulu v krutu  pro kruhový průřez viz [1]. 

 

Tabulka 4 [3] 

Povrch matice Povrch šroubu 

Součinitel tření na závitu u [-] závitů 

nemazaných mazaných olejem 
mazaných pastou 

 

neupravený 

neupravený    

fosfátovaný    

černěný    

zinkovaný    

kadmiovaný    

zinkovaný zinkovaný    

kadmiovaný kadmiovaný    
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 Velikost redukovaného napětí (5.12) se určí podle hypotézy maximálního 

smykového napětí (Quest). 

 

 

 

Pro výpočet dovoleného napětí (5.13) je statická bezpečnost  volena z důvodu 

moţného vzniku přídavného ohybu. Šroub je vyroben z materiálu 12060.1 (viz katalog [6] 

pro nelegované kruhové tyče), pro který platí hodnota mezi kluzu materiálu 

. 

 

Pevnostní podmínka: 

 

 

5.1.4 Kontrola výšky matice 

 

 Výpočet je zaloţen na porovnání tlaku v závitech s dovoleným tlakem. Tlak 

v závitu vzniká zjednodušeně působením síly  rovnoměrně na všechny závity matice. 

Výška matice byla předběţně zvolena . 

 

Kde nosná hloubka závitu  je  

 

a potřebný počet zubů matice 

 

Pak  

 

   

Dovolený tlak   je určen viz [4] pro šroub i matici vyrobené z oceli. 
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5.1.5 Kontrola ložiska 

 Šroub výsuvného stojanu je uloţen v axiálním kuličkovém loţisku 51112 od firmy 

SKF. Loţisko je zatíţené silou ve svislém směru, jejíţ hodnota je rovna tíze šroubu a 

pohyblivé části navařovacího ramene. Výpočet trvanlivosti loţiska je proveden dle normy 

ISO 281:1990. Parametry loţiska odečtené z [11] jsou uvedeny v tabulce 5. Výpočet je 

proveden pouze pro ekvivalentní dynamické zatíţení. 

 

Pro axiální kuličková loţiska platí 

 

dále trvanlivost loţiska pro bodový styk se vypočte jako 

 

 

Tabulka 5 

Hlavní rozměry 

d[mm] 60 

D[mm] 85 

H[mm] 17 

Únosnost dynamická C[kN] 41,6 

Únosnost statická Co[kN] 122  

Hmotnost 0,2 kg 

 

 

 Trvanlivost loţiska vyšla 2012158 hodin, tato hodnota je vysoká, proto je moţné 

změnit průměr šroubu pod loţiskem a pouţit menší loţisko.  
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6 VÝMĚNA SVAŘOVANÉ SOUČÁSTI 
 

 Výměna můţe být 

provedena dvěma způsoby. 

Prvním z nich je maximální 

vysunutí výsuvného stojanu, 

tato metoda je moţná pouze u 

nízkých svařovaných součástí. 

Druhá varianta je zaloţena na 

naklopení vrchní části 

navařovacího ramene, coţ 

umoţní výměnu svařované 

součásti, viz obrázek 5.6. 

 

 

 

 

 

 

 

Princip naklápění spočívá ve 

spojení dvou nosných desek 

vrchní části pomocí pantů  

(obr 5.7), které jsou na těchto 

deskách přivařeny. Pro zajištění 

polohy slouţí „zajišťovací 

kolík“, který se vkládá do děr 

vyvrtaný po stranách pantů. 

Tyto díry jsou vyvrtány tak, aby 

se rameno dalo zajistit do 

polohy 45° a 90°.    

 

 

 

 

  

 
Obr 5.6 

 

 
Obr 5.7 

1 – nosné desky, 2 – panty, 3 – zajišťovací kolík, 

4 – čep pantu  
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7 ZÁVĚR 
 

 Výsledkem této práce je navařovací rameno schopné navařovat svarové housenky 

pro svařované součásti velkých průměrů. Rameno musí být pouţito v kombinaci s otočným 

polohovadlem.  

 Inovací původního návrhu, se zvýšila variabilita navařovacího ramene, díky 

moţnosti navařování svarových housenek ve svislém směru. Tuto operaci a zároveň také 

moţnost výměny svařované součásti, umoţňuje výsuvný stojan poháněný elektromotorem. 

Jako doporučená metoda ustavení navařovacího ramene, je volné uloţení vůči otočnému 

polohovadlu. Všechny funkce posuvů navařovacího ramene splňují poţadavky zadání 

bakalářské práce. 

 Pevnostní výpočty ukázaly předimenzování konstrukce, jeţ je způsobeno jejím 

návrhem, který zohledňuje moţnost působení vnějších vlivů (nešetrné zacházení, apod.) 

v halách strojírenských firem. Část výpočtů je ověřená pomocí metody konečných prvků, i 

z tohoto hlediska je navařovací rameno navrţeno správně. 

 Pro konstrukci tohoto stroje byly pouţity ve většině případů normalizované součásti 

pomocí katalogů firem a norem. 

 Při tvorbě této práce jsem se setkal s jediným problémem, a to neochotou výrobců 

podělit se o jakékoliv informace o svých produktech pro studijní účely. 
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