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ANOTACE BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 

 

GOTTWALDOVÁ, L. Stanovení nákladů na svařování. Ostrava: VŠB – Technická 

univerzita Ostrava, Fakulta strojní, Katedra mechanické technologie, 2012, s. Vedoucí 

práce: Ochodek, V. 

 

Bakalářská práce se zabývá výpočty nákladů na svařování dílců či konstrukcí pro konkrétní 

typ svaru a celkovým rozborem i shrnutím nedostatků používaných výpočtových modulů, 

které náklady spočtou a na základě srovnání (např. svařovacích metod) vyhodnotí méně 

nákladnou variantu, dále se zabývá rozborem stanovení nákladů na operaci svařování, 

rozborem dostupných výpočtových modelů a softwarových aplikací, návrhem a ověření 

vlastního výpočtového modulu. Cílem dané bakalářské práce je tedy vytvořit vlastní 

jednoduchou výpočtovou aplikaci, jež dokáže co nejlépe zkalkulovat náklady na svařování.  

 

 

GOTTWALDOVÁ, L. Determining of welding costs. Ostrava: VŠB – Technical university 

Ostrava, Faculty of engineering, , Department of mechanical technology, 2012, s. Leader 

of thesis: Ochodek, V. 

 

ANOTATION OF BACHELOR THESIS 

The bachelor thesis deals about calculation of the costs of welding components for a 

particular type of weld and the overall summary and analysis of the shortcomings of 

calculation modules that count the costs and because of comparison (for example welding 

methods) evaluate the less expensive option, then bachelor thesis deals about analysis of 

determine the costs of welding operation, of analysis of available calculation models and 

software applications, of design and checking the functionality of its own calculation 

module.  Purpose of the bachelor thesis is making of own simple calculation module that 

can calculate the cost of welding very well.  
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Seznam použitého značení 

 

OZNAČENÍ NÁZEV JEDNOTKA 

Ǿ Průměr drátu mm 

L Provozní náklady Kč/h 

I ampéry A 

A Uložené množství Kg/h 

ED Welding duty cycle % 

Zp Cena drátu Kč/kg 

E Výtěžnost drátu % 

Gp Cena plynu Kč/l 

Gs Průtok plynu l/min 

Gv Spotřeba plynu L/kgSG 

Gk Plyn-náklady Kč/kgSG 

Zk Svařování-náklady Kč/kgSG 

Fk Výrobní náklady Kč/kgSG 

Cn Celkové náklady Kč/kgSG 

m Váha svarového kovu kg/m 

s1 Hloubka úkosu mm 

b Kořenová vůle mm 

α1 Úhel úkosu ° 

h2 Překrytí svaru mm 

s2 Hloubka úkosu mm 

h1 Otupení kořene mm 

s1+s2+h1 Tloušťka plechu mm 

α2 Úhel úkosu ° 

3h Překrytí svaru mm 

r1 Rádius r1 mm 

r2 Rádius r2 mm 
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t Hloubka (průřezu kořene) mm 

b2 Šířka (průřezu kořene) mm 

Ssv Hodinová sazba svářeče Kč/hod. 

Gtav Výkon odtavení při svařování kg/hod. 

tvyuž. Časové využití fondu 

pracovní doby pro svařování 

% 

Csv Cena přídavného svařovacího 

materiálu 

Kč/kg 

Vsv Využití přídavného materiálu 

=> podíl přeměny ve svarový 

kov 

% 

Qplyn Průtočné množství 

ochranného plynu 

l/hod. 

Cplyn Cena ochranného plynu Kč/l 

v Rychlost podávání drátu m/s 

131/MIG Obloukové svařování tavící 

se elektrodou v inertním 

plynu - MIG 

/ 

135/MAG Obloukové svařování tavící 

se elektrodou v aktivním 

plynu - MAG 

/ 

111/MMA Ruční obloukové svařování 

obalovanou elektrodou 

/ 

141/TIG Obloukové svařování 

netavící se elektrodou v 

inertním plynu - TIG 

/ 
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Úvod 

 

 

Bakalářská práce pojednává o posouzení, rozboru a výpočtu nákladů na svařování 

různých konstrukcí (svařenců) pro konkrétní typ svaru. Ekonomika je ve výrobě pro 

podniky velmi důležitá, aby si dokázaly spočíst náklady na vlastní svařování, což může 

těmto společnostem značně pomoci v konkurenceschopnosti v tuzemsku či v zahraničí.          

V praxi se k výpočtům nákladů využívá různých modulů; aplikací, které obsahují 

nabídku používaných parametrů ve svařování a předdefinovaných vzorců ke kalkulaci 

nákladů, což je rozhodně výhodnější, přesnější a produktivnější než ruční papírový 

výpočet, odhad či v nejhorším případě nepočítání nákladů. Díky nevědomosti dané firmy a 

jejím zanedbáním kontroly a počtu nákladovosti jí pak mohou unikat peníze v řádu 

vysokých hodnot a výroba se takto jen zbytečně prodraží. 

Existuje spousta kalkulačních aplikací a některé z nich jsou dokonce (sice v méně 

obsáhlejší formě – demo verze) volně ke stažení na internetu pro seznámení se s daným 

principem a funkčností. V bakalářské práci budou zmíněny dostupné početní moduly, u 

nichž zhodnotím klady i zápory na základě jejich vzájemného srovnání a analýzou. Tímto 

vyhodnocením a seznámením se s funkčností aplikací, vytvořím vlastní výpočtovou 

kalkulačku (neboli modul) nákladů na jakýkoliv typ svaru, která dokáže co nejlépe a 

jednoduše vykalkulovat náklady a přitom se vyvaruji nedostatků, obsažených ve 

zmiňovaných srovnávaných aplikacích - > což je jádro problému, řešené v bakalářské práci 

zadaného tématu. 

Cílem dané bakalářské práce je tedy provést studii současných výpočtových modelů 

nákladů na svařování, rozbor nákladů a osvětlit, jaká je jejich role v oboru svařování a 

vytvořit vlastní jednoduchý přehledný model výpočtů nákladů na výrobu svarových spojů. 
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1 Analýza existujících nákladových modelů – srovnání modelů 

     Jakým nejlepším způsobem kalkulovat náklady? Nejjednodušší postup k těmto 

výpočtům je využít nějakou aplikaci, program neboli nákladový modul, čehož samozřejmě 

využívá mnoho podniků na rozdíl od zdlouhavého ručního počítání. [4] 

      Programů pro výpočty ve svářečské praxi existuje několik. Mají jedno společné -> 

vysokou cenu, která se pohybuje kolem stovek až tisících eur. Je to dáno tím, že jsou 

vyvíjeny pro omezený počet uživatelů, mezi něž je potřeba rozpustit značné náklady na 

vývoj. [4] 

 

1.1 Srovnání výpočtových modelů ke kalkulaci nákladů 

       Jde o srovnání a celkové zhodnocení kladů i záporů vybraných čtyř existujících 

uživatelských výpočtových modulů, z nichž jeden modul s názvem SYSKLASS využívá 

společnost UNEX a. s., Uničov, zaměřená na oblast svařovaných ocelových konstrukcí a 

dílů jako jsou základové rámy, podvozky, výložníky či díly jeřábů. 

 

1.1.1 Výpočtový model nákladů – Weld cost calc XL: 

Aplikace se jmenuje Weld cost calc XL (demo verze- omezena pouze na koutové 

svary) a jedná se o tzv. "spreadsheet", tedy aplikaci pro tabulkový kalkulátor Microsoft 

Excel. To je pravděpodobně důvodem nižší ceny - autor sestavil vzorce, tabulky i grafy a 

nemusel vytvářet vlastní programové prostředí, které dodá Excel. Autor doporučuje 

používat MS EXCEL 2000 nebo vyšší. [4] 

 

Práce v aplikaci Weld cost calc XL: 

      Po spuštění aplikace se nás optá, zdali si přejeme povolit makra. Makra se musí 

samozřejmě povolit, protože je aplikace obsahuje. Následuje úvodní obrazovka s popisem 

kalkulačky a jejích verzí. Autor zde seznamuje s pojmy použitými v aplikaci a také 

popisuje, jak došel k určitým výsledkům. Zde je důležitý odstavec o stanovení tzv. 

"efektivity svářeče" (welder efficiency), která je dosti důležitá pro správné výpočty 

nákladů. Hodnotu Welder Efficiency totiž budeme dosazovat při výpočtu. Dále kliknutím 

na tlačítko "Go To Main Menu" se dostaneme do hlavního menu této aplikace. [4] 
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      Hlavní menu nabízí jednotlivé typy svarových spojů, pro které chceme počítat náklady. 

Vpravo jsou nabízená tlačítka About (O programu), View Revisions And Updates (Seznam 

změn oproti předchozím verzím), Order Full Version (On-line objednání plné verze) a 

Help (Návod k programu). [4] 

      Poté je třeba si přepnout jednotky z anglických na metrické = metry a milimetry místo 

stop, palců a galonů. Přepnutí provedeme kliknutím na Metric Units vpravo nahoře v 

kalkulačce. V horní zelené části vyplníme název firmy, základní a přídavný materiál, 

metodu svařování, datum a další. [4] 

 

 

 

 

Obr. 1 Náhled hlavního menu aplikace Weld cost calc XL – demo verze [4] 
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       Pod záhlavím se nachází náčrtek svarového spoje. Vpravo a vlevo jsou pak pole pro 

zadávání parametrů. Kalkulační postup této aplikace je založen na principu srovnání 

nákladů na provedení daného svaru dvěma metodami svařování. Uživatel si vybere jeden 

z nabízených svarových spojů, jichž bude počítat náklady  -> po zvolení svaru (u této demo 

verze pouze koutový svarový spoj) jej to navede na danou kalkulačku s políčky k výběru, 

kde si vybere dva typy svařování, kterými by chtěl svar zhotovit a zadá hodnoty daných 

parametrů. Můžeme například porovnat náklady na koutový svar provedený metodou 

MAG a MMA a zvolit tu levnější variantu. Zajímavé výsledky dostaneme, pokud budeme 

porovnávat provedení stejnou metodou - MAG, ale s rozdílnými plyny (100%  CO2), nebo 

s rozdílnými přídavnými materiály (plný drát, trubička). Cílem celého procesu bude zjistit, 

kterou z těchto metod je pro něj výhodnější zhotovit daný svar (co bude nejméně 

nákladné). [4] 

       Všechny parametry se zadávají do šedých polí. Pevně dané konstanty se vybírají z 

rozbalovacích nabídek. Zadáváme velikost svaru, typ základního materiálu, metodu 

svařování, další parametry svařování a dále jednotkové ceny použitých vstupů (plyn, drát, 

tavidlo, energie, režie). Ceny se zadávají v Kč, výsledky budou též v Kč, i když v aplikaci 

se setkáme se znakem dolaru. [4] 

Obr. 2 Náhled do formuláře s parametry koutového svaru [4] 
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Údaje zadávání ( parametry)pro kalkulaci v aplikaci WELD COST CALC  XL: 

Úvodní údaje :  

základní materiál, přídavný materiál, svařovaný produkt, datum a použitá metoda 

svařování, název firmy 

 

Další údaje: 

výška svaru 

šířka svaru 

přídavný  

proces 

použitý  

proud 

napětí 

podávání drátu (in/min) 

Obr.3  Náhled do formuláře již s výsledky a porovnáním kalkulací v grafech typu koláč [5] 
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průměr elektrody (mm) 

celková délka svaru (m) 

rychlost (in/min) 

průtok plynu (m3/hr) 

svářečská účinnost 

náklady na elektrodu 

práce 

cena plynu 

objem plynových lahví (m3) 

cena energie 

 

           

 

 

 

 

 

          

 

          

 

       

 

 

 

 

        

       Aplikace WELD COST CALC XL je výborný program pro stanovení kalkulací na  

svářečské práce. Navíc zde obsahuje i grafy typu koláč, na kterých uživatel názorně vidí, 

které položky u svařování součástky vybrané metody jsou nejnákladnější a zároveň která 

z obou porovnávaných metod je výhodnější. Ovládání modulu je jednoduché a intuitivní, 

tudíž se od uživatele předpokládají pouze zkušenosti s prací v programu MS Excel. 

Obr. 4 Náhled parametrů (v anglickém jazyce) jednoho 

procesu svařování ke srovnání a výpočtu nákladů [5] 
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Jedinou nevýhodou je anglický jazyk a zdarma dostupná verze pouze v demo verzi 

s jedním typem svarového spoje. [4] 

 

1.1.2 Software SYSKLASS:  

Představuje moderní počítačový systém, používaný ve společnosti UNEX, a. s.- 

Uničov, která se zabývá nejen svařováním,ale i slévárenskou a kovárenskou produkcí, dále 

se specializuje i na zařízení pro povrchovou těžbu hornin.Co se týče svařování , tak se zde 

svařují ocelové konstrukce rozložitých rozměrů a díly jako jsou základové rámy, 

podvozky, výložníky a díly jeřábů, což je dosti nákladné, tudíž daná společnost 

propočítává náklady volí vhodnou technologii svařování na každou součást pomocí daného 

softwaru SYSKLASS. [7], [8] 

         Systém se používá pro technickou přípravu výroby (tedy v našem případě nás zajímá 

svařování). Základní myšlenkou je realizovat kteroukoliv činnost od konstrukčního vývoje 

výrobku přes technologickou přípravu až po výrobu tak, aby systém mohl nabídnout 

nejbližší vyhovující typové řešení. [8]  

 

Práce se systémem SYSKLASS:  

      Aplikace využívá  všechny  funkce  standardního  uživatelského  rozhraní  

WINDOWS. Základními objekty, které umožňují činnost se systémem jsou formuláře  a  

dialogová  okna.  Formulář  je  zobrazený samostatně jako  část  obrazovky,  kde   se 

objevuje obsah souborů, databází a ovládací prvky pro komunikaci se systémem.     Systém 

se skládá z modulů, které je možné konfigurovat dle potřeb zákazníka. [8]  

 

 Systém SYSKLASS obsahuje:  

• Správu vyráběných položek  

• Tvorbu konstrukčních kusovníků  

• Tvorbu montážních (technologických kusovníků)  

• Tvorbu materiálových norem  

• Tvorbu technologických postupů  

• Vybavení technologie nářadím  

•  Normování  spotřeby  času  pomocí  normovacího  modulu  s možností vlastní  

definice profesí, úkonů a úpravy výsledných časů  

• Expertní číselníky s pravidelnou aktualizací (normalizované součásti, jakostní  
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normy, katalogy komunálního nářadí …..)  

• Správu zakázek a tvorba nabídek  

• Vydávání výrobní dokumentace (výdejky materiálu, mzdové lístky)  

      •  PDM - správu dokumentů v technickém úseku (libovolné formáty) 

      •  WORKFLOW   –   Modul   změnového   řízení   s kompletním managementem 

činností spojených se změnovou službou [8]  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 5 Náhled do systému SYSKLASS firmy SYSKLASS CZ s. r. o. – Výkonové normy [8] 

Obr. 6 Náhled úvodního menu systému SYNORM  firmy SYSKLASS CZ s. r. o [8] 
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1.1.3  Software SYSNORM – modul normování spotřeb času   

  

       Daný software SYSNORM byl vyvinut jako doplňkový modul systému SYSKLASS.  

Disponuje modulem pro normování spotřeb času ve strojařských profesích, je napojen  na  

tvorbu  technologických  postupů a je uživatelsky modifikovatelný. Standardně  obsahuje 

padesát profesí z oblasti strojní výroby, které lze upravit nebo vytvořit profese zcela nové.  

[8]  

 

  

Výhody systému SYSNORM:  

•   obsahuje padesát profesí  

•   uživatelsky modifikovatelné způsoby výpočtů  

•   možnost doplnění vlastními specifickými profesemi  

•   možnost naplnění vlastními normativy [8]  

 

  

Pro výpočet systém SYSNORM používá tří základních metod:  

  

1)  matematický výpočet  

2)  sekvence  

3)  výpočet pomocí regresních funkcí  

Data  jsou  pravidelně  do  systému  doplňována  na  základě  nových  poznatků  v  

oblasti normování spotřeb času i  na základě zkušeností uživatelů systému. [8] 

 

Dalšími počítačovými podporami pro normování spotřeby času:   

1.  CAS – počítačová podpora pro údržbu, montáže a pomocné, i obslužné činnosti 

2.  NORMS – počítačová podpora pro normování strojních operací a   

mechanických technologií [8]  
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Profese (svařování), dodávané v systému SYSNORM : 

 

- Svařování elektrickým obloukem TR 11-13  

- Svařování elektrickým obloukem TR 15 -17  

- Svařování v CO2  

- Svařování v ochranné atmosféře argon  

- Svařování elektrickým odporem  

- Svařování plamenem [6] 

 

Další profese SYSNORM: 

 

- Řezání strojní a rozbrušování  

- Stříhání strojní  

- Řezání kyslíkem strojní ruční  

- Úprava hran  

- Rovnání strojní - plechy, pásy, profily  

- Rovnání strojní - profily  

- Ohýbání strojní - ohýbačky  

- Ohýbání strojní - ohraňovací lisy  

- Zakružování strojní  

- Ohýbání trubek  

- Lisování na klikových lisech  

- Lisování na výstř. třecích lisech  

- Lisování na hydraulických lisech  

- Vysekávání na vysekávacích automatech  

- Vrtačky  

- Vodorovné vyvrtávačky  

- Soustruhy  

- Soustruhy revolverové  

- Karusely  

- Frézy  

- Broušení vnější  

- Broušení vnitřní  

- Broušení bezhrotové  

- Broušení rovinné vodorovné  
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- Broušení rovinné svislé  

- Zámečnické práce  

- Vrtání ruční  

- Řezání závitů ruční  

- Rovnání pásů a profilů - ruční  

- Ohýbání ruční ohýbačky  

- Ruční broušení hran a povrchů  

- Ustavení, stehování el. obloukem  

- Montážní spojování součástek  

- Nanášení nátěrových hmot  

- Frézovat ozubení čelní  

- Frézovat ozubení kuželové  

- Frézovat ozubení šnekové  

- Frézovat ozubení řetězové  

- Frézovat drážkový profil  

- Tepelné zpracování  

- Práce s ručními strojky  

- Povrchové úpravy  

- Práce čalounické  

- Klempířské práce [6] 

 

 

1.1.4  Kalkulační aplikace cz - Porovnání ekonomiky 

- je založena na principu porovnání dvou drátů = přídavného materiálu (v nabídce je 

výběr drátů MEGAFIL) 

 

- v aplikaci však chybí započítat mzdové náklady na svářeče 

 

-  daná kalkulačka není ohledně parametrů podrobná jako WELD COST CALC XL, 

čímž ji to netvoří časově složitější a pracnější pro vyplnění uživatelem 

 

- není vytvořena v anglickém jazyce, ale v češtině 

 

- možnost výpočtů nákladů pro koutový svar, U svar, V svar, I svar, oboustranný U 

svar, oboustranný V svar, půl V svar, K svar 
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- možnost si do pole s názvem Poznámky psát různé informace a poznámky (např. cenu 

energie) 

 

 

Tato kalkulační metoda nám vypočte: 

-  celkové náklady (součtem nákladů na plyn, výrobních nákladů a nákladů na 

svařování) 

 

- váhu potřebného svarového kovu (dle funkcí a vzorců v Excelu – pracujeme 

s parametry spoje jako hloubka úkosu atd.…)  

 

- např. koutový svarový spoj (zde váhu svarového kovu počítáme v Excelu pomocí 

funkcí s parametry rozměrů svaru a ; překrytí svaru a s úhlem alfa) [9] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

          

 

 

 

 

 

Obr. 7 Ukázka kalkulační aplikace Porovnání ekonomiky pro koutový svarový spoj [9] 
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      Existuje více ukazatelů pro ekonomické hodnocení svařování. Svařovací náklady 

vyjádřeny jako náklady na jednotku, délku (m) nebo hmotnost (kg). V praxi se však 

nejčastěji používá kriterium na jednotku hmotnosti „ náklady na 1 kg odtaveného 

svarového kovu “. [2] 

       Aplikace využívá nejen kriteria na jednotku hmotnosti, ale i kritéria na jednotku 

délky: 

- výrobní náklady na metr svaru (V svar, I svar, oboustranný U svar, oboustranný 

V svar, půl V svar, K svar) = (celkové náklady  x  váha svarového kovu) 

 

- výrobní náklady na kg svarového kovu (koutový svar, U svar)  =  (celkové náklady  

x  váha svarového kovu)  

 

- doporučené množství drátu (pokud plný či plněný kovem = váha svarového kovu  x  

1,04 ; pokud plněný rutilovou nebo bazickou náplní =  váha svarového kovu  x  

1,14)) [9] 

 

Obr. 8 Ukázka parametrů kalkulační aplikace Porovnání ekonomiky pro K-svar [9] 
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1.1.5 Praktický výpočtový model 

       Je velmi obecný. Je vytvořen v anglickém jazyce, počítá s měnou: EURO a využívá 

kritéria výpočtu nákladů na jednotku délky, tedy na metr. Počítá pouze s MIG/MAG 

svařováním a umožňuje výpočet pouze pro tupý či koutový svar s tloušťkou od 3 – 16 mm, 

jež vlastně porovnává, který z nich je méně nákladný než ten druhý. Ale na rozdíl od 

některých používaných výpočtových aplikací počítá navíc objem svarového kovu - 

SUMA( plocha svarového kovu/1000*10*0,95) pro výpočet přídavného materiálu. Liší se 

od většiny kalkulaček i tím, že nemá výběrová tlačítka, ale vpravo od modulu je vytvořena 

tabulka, kde jsou vypsané hodnoty určitých parametrů (cena plynu, průtok plynu, cena 

přídavného materiálu a časový faktor oblouku), které pak uživatel musí zapsat do daného 

políčka kalkulačky. [10] 

 

 

Svar.náklady na 1 metr 

Domex, t = 3-16mm, MIG / MAG svařování 

Tupý svar 

Koutový svar 

tloušťka hrdla (tloušťka plechu * 0,6) [10] 

 

Parametry: 

Tloušťka plechu (mm) 

Svarový kov plocha (mm²) 

Svarový kov objem (kg / m) 

Doba oblouku (min / m) 

Časový faktor oblouku (%) 

Přídavný materiál náklady (EUR / kg)  

Cena plynu (Euro / m³) 

Cena svářeče (EUR / h) 

Náklady stroje (EUR / h) [10] 
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Vypočte: 

- Svařovací doba (min/m) = SUMA (doba oblouku / (časový faktor oblouku/100)) 

- Náklady přídavného materiálu (Euro/m) = SUMA (objem svarového kovu * cena 

přídavného materiálu) 

- Náklady na plyn (Euro/m) =SUMA (průtok plynu (litr/min)* (cena 

plynu/1000)*doba oblouku) 

-  Mzdové náklady (EUR/m)= SUMA (cena svářeče/60*svařovací doba) 

- Strojní náklady (EUR/m) = SUMA (náklady stroje/60*svařovací doba) 

- Celkové náklady na svařování (Euro/m) =SUMA (náklady přídavného materiálu : 

strojní náklady) [10] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.6 Kalkulační aplikace Welding application analysis 

 

       Tato aplikace (vytvořena v anglickém jazyce) je určena pro základní kalkulaci nákladů 

k analýze svařovacích procesů. Na rozdíl od jiných aplikací, které nemají vzájemné 

srovnání dvou svařovacích metod v rámci jedné tabulky, tato aplikace, stejně jako i Weld 

cost calc, toto srovnání i s grafy obsahuje. 

        

Obr. 9 Ukázka parametrů výpočtové aplikace [10] 
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       První list je určen pro procesy (GMAW a FCAW) a další list je určen pro SAW 

proces.Co se týče parametrů, je obsáhlejší než mnohé kalkulačky a na rozdíl od některých 

předchozích již zmíněných obsahuje parametry – objem svarového kovu, dále čištění a 

kontrola spoje (%),svař. tepelný příkon (za oblouk)(Kj),provozní faktor (%),rychlost 

podávání drátu (IPM), vícenásobné oblouky ( oblouk na stroj),plocha svařované oblasti (ve 

square inch=6,4516 cm
2
),celkový čas zapálení oblouku, a parametr kolika procent zaujímá 

oblast svařování (%) s čímž souvisí parametr rychlost průběhu oblouku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 10 Náhled listu výpočtové aplikace Welding application analysis [11] 
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Dále samozřejmě obsahuje ve výstupu:  

                                                           náklady na pracovníka / či stroj ($) 

                                                           celkové náklady za drát ($) 

                                                           celkové náklady za energie ($) 

                                                           celkové náklady za plyn ($) 

                                                           celkové náklady za jednotku stopy (per foot) svaru ($) 

dále:                                                   vygenerované výpary (g)  

                                                           finální shrnutí nákladů ($) 

                                                           celková doba trvání cyklu (min.)      

 

       Na výstupu se nachází koláčový graf (podobně jako u aplikace Weld cost calc XL), 

kde uživatel názorně shlédne, které parametry nejvíce zasahují do nákladů (náklady za 

svářeče/stroj, za drát,plyn a energii). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 11 Náhled koláčového grafu nákladů kalkulační aplikace [11] 
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        Nevýhody Welding application analysis:   je v anglickém jazyce a bohužel jednotky 

jsou americké(dolar - jednotka ceny, libra  – jednotka hmotnosti, palec - jednotka 

délky),takže si výpočty nákladů musíme přepočítat na naši měnu  

 

 

Obr. 11 Ukázka parametrů tabulky pro GMAW/FCAW proces [11] 

 

Obr. 12 Ukázka úvodního listu kalkulačky pro seznámení se s její funkcí [11] 
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1.1.7 Zhodnocení výpočtových modulů 

            

Aplikace Weld cost calc je kvalitní a velmi podrobný výpočtový modul, jehož použití 

je sice jednoduché, neboť stačí se orientovat v MS Excel, avšak obsahuje zbytečně moc 

parametrů, což může v praxi některé uživatele dosti časově zdržovat při vyplňování. 

Systém SYSKLASS s jeho doplňkovým modulem Sysnorm jsou četně používané softwary 

v mnoha firmách v praxi, používají se pro technickou přípravu výroby svařování, realizují 

operaci od konstrukčního vývoje výrobku přes technologickou přípravu až po výrobu tak, 

aby systém mohl nabídnout nejbližší vyhovující typové řešení a Sysnorm ještě k tomu 

využívá padesáti druhů profesí, což je velká výhoda pro společnosti nezabývající se pouze 

jednou profesí. Aplikace Porovnání ekonomiky je přehledná, není příliš zbytečně 

podrobná, co se parametrů týče, je jednoduchá k použití, ale neobsahuje podstatné výpočty 

nákladů na pracovníka a bohužel ekonomicky neporovnává dvě technologie, z nichž se 

ověří ta výhodnější. Jako velkou výhodu bych podotkla, že pracuje se sedmi typy svarů, u 

nichž s přesností pomocí specifických složitých vzorců dokonale spočte hmotnost 

svarového kovu. Praktický výpočtový modul bych zhodnotila jako nejhorší kalkulační 

modul ze všech již zmíněných modulů. Je příliš strohý, tedy obecný v množství parametrů 

na rozdíl od jiných dostupných aplikací a umožňuje výpočet pouze pro tupý či koutový 

svar, které vlastně porovnává a zjišťuje ten méně nákladný. Modul Welding application 

analysis je dle mého názoru nejlepší kalkulační aplikací, jelikož dokáže vypočítat náklady 

na jakýkoliv svar a přitom uživatel zhlédne rozložení nákladů ve výsečovém grafu, dalším 

plusovým bodem bych zmínila princip srovnání dvou technologií jako u Weld cost calc 

(tedy náklady názorně ve dvou grafech, každý pro jednu technologii), jedinou výtkou by u 

tohoto modulu mohlo být přidání některých zbytečných parametrů. 
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2 Rozbor faktorů ovlivňující náklady na svařování 

     

2.1 Seznámení se s problematikou       

      Kromě výzkumu, týkajícího se zabezpečení vysoké kvality svarových spojů a jejich  

mechanických parametrů (např. pevnosti, vrubové houževnatosti, minimalizace vad ve  

svarových spojích apod.) je ve výrobní praxi neméně důležitá ekonomika svařování při  

provádění kvalitních svarových spojů. [2] 

       V době kdy ekonomika vládne výrobě, je nutné, aby si výrobci ocelových konstrukcí  

dokázali co nejlépe vykalkulovat náklady na svařování. Pochopení této ekonomiky 

svařování a technologie umožní společnosti úspory a úspěšné konkurování na domácích i 

světových trzích. [1],[4] 

        Je důležité vědět, že s celkovými výrobními náklady úzce souvisí čas. Náklady na 

práci jsou závislé na rychlosti svařování, hodinové mzdě, celkové provozní době a 

manipulaci. Větší podíl u běžného ručního svařování na nákladech bude práce - tedy cena 

svářeče. Správná taktika úspory nákladů je se soustředit na minimalizaci provozní doby. 

[1] 

        V technické praxi se často opakují dotazy na porovnání nákladovosti a produktivity  

práce jednotlivých metod a technologií svařování, nejčastěji se jedná o porovnání metod 

111 (MMA), 131 (MIG)/ 135 (MAG) a 141 (TIG). Z toho důvodu je důležitý rozbor 

nákladů a produktivity u jednotlivých metod a jejich srovnání. Avšak už v úvodu se musí 

konstatovat, že parametry, které ovlivňují ekonomiku svařování v podstatné míře závisí na 

technických podmínkách a charakteru výroby svařenců v podniku. [2] 

 

Příklad srovnání běžného ručního obloukového svařování a robotického svařování 

aneb názorné pochopení důležitosti ekonomiky a nákladů ve svařování: 

       V dnešní době jde vývoj techniky stále kupředu a to i samozřejmě v oboru svařování, 

kdy je možnost nahradit pracovní sílu plně automatizovaným robotem. [3] 

        Robotika a automatizace můžou snížit náklady na pracovní sílu, ale naopak vzniknou  

vyšší náklady na vybavení plně automatického zařízení – což se ale může podniku vrátit ve  

výnosech, pokud dobře zhodnotí klady i zápory dané metody svařování. Automatizace a  

robotika je nejvíce prospěšná v odporovém bodovém svařování – běžné v automobilovém  
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průmyslu. Jejím hlavním cílem je, aby se zvýšila kvalita svaru a snížili se náklady. 

Vysokou cenu zařízení však omlouvá zlepšení produktivity, čehož docílíme plnou 

automatizací. Z ekonomického pohledu je dobré investovat do robota, jelikož je 

naprogramován (přitom může rozmanitě měnit režim programu svařování), aby bez 

přestávky běžel celý den. Ve srovnání se svařováním pracovníkem u robota není 

zmetkovitost nebo je velmi nízká (závisí to na naprogramování),  a na rozdíl od 

pracovníka, který si dělá přestávky, robot pracuje neustále – je produktivnější, mnohem 

více přesnější a operuje pouze s množstvím svařovaného kovu naprosto nezbytného => tím 

se ušetří materiál a též se uspoří i na daních, pracovních pomůckách a  na mzdě, odvedené 

za svářeče. U robotického svařování se též ušetří i náklady na zaučení, tedy kvalifikaci 

pracovníků (svářečů). Navíc je v mnoha svařování robotem 2-5krát rychlejší než jinými 

metodami. [3] 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

       Zhodnocení faktorů ovlivňujících výdaje svařovaní mohou společnosti umožnit, aby se   

zaměřila na změny snížení nákladů a zlepšila svou konkurenceschopnost na trhu. [3] 

 

 

 

překlad: labor –svářeč, filler materiál–

přídavný mat.  power – energie, shielding 

gas–ochranný plyn 

Obr. 13 Koláč nákladů svařování ručním 

obloukovým svařováním [1] 

Obr.14  Ukázka svařování robotem [3]  
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2.2 Náklady na zhotovení svaru - rozbor 

  

Obecné rozdělení celkových nákladů ve svařování               

               : výrobní náklady 

               : materiálové náklady 

 

Výrobní náklady zahrnují -  

čas strávený přípravou na svařování, náklady na pracovníka, předehřívání, polohování, proces  

svařování, odstranění strusky, kontrola, příprava elektrody, doba nastavení stroje, opravy atd. [1] 

Materiálové náklady zahrnují -  

 přídavný materiál, energie (elektřina) a ochranné plyny. [1] 

 

Rozbor nákladů na zhotovení svaru 

        Existuje řada způsobů a ukazatelů pro ekonomické hodnocení svařování.  Svařovací 

náklady jsou obvykle vyjádřeny jako náklady na jednotku, délku nebo hmotnost  ( kg). 

Náklady na délku jsou dobré pro dlouhé svary. Náklady na jednotku hmotnosti lze  snadno 

spočítat, je to nejvhodnější pro aplikace, které vyžadují značné množství svarového  kovu. 

V praxi se však nejčastěji používá právě kriterium na jednotku hmotnosti „ náklady na 1 kg 

odtaveného svarového kovu “. Od tohoto parametru, při znalosti délek jednotlivých typů a 

velikostí svarů na svařenci, pak stačí málo k určení nákladů na svařování daného  výrobku. 

[2] 

  

Náklady na 1 kg vytaveného kovu tvoří:  

1.      Mzdové náklady vztažené na svářeče a režijní náklady (Navýšení režijních nákladů 

může obsahovat zařízení, vybavení, a nepřímé osobní náklady (kancelářský personál)  
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2.      Náklady na přídavný svařovací materiál  

3.      Náklady na ochranné plyny, případně tavidla [2] 

 

 

Mzdové a režijní náklady vztažené na svářeče: 

 

                     N1= Ssv /(Gtav . Tvyuž.)     [Kč/kg]                                               (1) 

 

 

 

Náklady na přídavný svařovací materiál 

                     

                           N2=Csv/Vsv   [Kč/kg]                                                          (2) 

 

 

Náklady na ochranné plyny, případně tavidla 

 

                       N3=(Qplyn . Cplyn)/Gtav  [Kč/kg]                                              (3) 

 

 

Celkové náklady na 1 kg odtaveného svarového kovu: 

                N = N 1  + N 2  + N 3         [Kč/ kg]                                           (4) 

 

 

Vzorec mzdových a režijních nákladů vztažených na svářeče [2] 

Vzorec nákladů na přídavný svařovací materiál [2] 

Vzorec nákladů na ochranné plyny, příp. tavidla [2] 
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2.3 Příklady výpočtu nákladů na 1kg odtaveného svarového kovu  

        V tabulce 2 (viz níže) jsou příklady výpočtu nákladů na 1 kg odtaveného kovu pro 

metody MIG/ MAG/ MMA. Pro výpočet jsou použity běžné parametry svařování i 

parametry tzv. rychlostního svařování, použity jsou ceny k 01/ 2011:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tab. 1 Tabulka odtaveného svarového kovu pro metody MIG/MAG [2] 

 

Tab. 2 Tabulky příkladů výpočtů nákladů na 1 kg odtaveného kovu pro 

MIG/MAG/MMA a podílu nákladů na celkové ceně na kg odtaveného kovu [2] 



LENKA GOTTWALDOVÁ  BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 

32 
 

 

Porovnání nákladů na 1 kg odtaveného kovu (viz. výše uvedených příkladů) je uvedeno v 

grafu, za 100% jsou brány náklady metody 135 (MAG)-manuální provedení: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4 Možnosti zvýšení produktivity 

 Uvedené výsledky (viz. Obr. Graf metod a způsobů svařování) výrazně ovlivňuje 

charakter výroby daného podniku a individuální technické podmínky pro daný podnik. [2] 

Na první pohled je patrné proč z důvodů vyšších nákladů a nižší produktivity práce se 

postupně upouští od metody svařování obalenou elektrodou. Metoda 111 však má a bude 

mít své nezastupitelné místo zejména na montážích a při svařování náročných a speciálních 

svarových spojů a návarů. [2] 

Obr. 15 Graf metod a způsobů svařování [2] 
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Ekonomicky příznivé výsledky vykazuje tzv. rychlostní svařování, které patří k 

„hitům“ posledních dvou let v oblasti svařování běžných, ale i jemnozrnných, pevnostních 

materiálů metodou MIG/ MAG. Metoda spočívá ve svařování menším průměrem drátu 

(Ǿ0,8 a Ǿ1,0) a použití vysoké rychlosti podávání drátu, běžně vdr = 18 až 22 m/ s.  Touto 

metodou nejenom, že se dosáhne vyššího výkonu odtavení přídavného materiálu, ale také 

vysoké kvality svarového spoje. Vyšší výkon odtavení má pak přímý dopad i na 

ekonomiku svařování, to  je zejména cenu za běžný metr svaru. [2]  

         Protože přesné porovnání jednotlivých metod a způsobů svařování je obtížné a  může 

být zatíženo velkými chybami, je zpravidla výhodné porovnat rychlosti svařování a  

množství odtaveného kovu za daných parametrů svařování. [2] 

          

 

2.5 Faktory ovlivňující produktivitu svařování 

      Volba parametrů svařování; hlavně sprchový přenos svarového kovu dosti  zvyšuje 

množství odtaveného svarového kovu, svařování pulzním proudem je  zvláštní formou bez 

zkratového přenosu kovu. [2]  

- ochranný plyn; příznivější výsledky jsou dosahovány směsnými plyny proti CO2 ;  třetí 

složka ochranného plynu zpravidla kyslík zvyšuje průvar, snižuje rozstřik (to ušetří 

spotřebu drátu), [2] 

- použití plněných elektrod, zejména s kovovou náplní; v praxi plněná elektroda  s 

kovovou náplní často nahrazuje plný drát, zvlášť tam, kde je nutné svařovat  s dobrou 

kvalitou svaru. Výhodou jsou také dobré vlastnosti při svařování v různých polohách a při 

svařování tenkých plechů nebo při svařování kvalitních kořenových svarů jako náhrady 

svařování metodou TIG/ 141. [2] 

- robotizace a automatizace svařování může přinést úspory; automatizace přináší vyšší 

postupovou rychlost, podstatně vyšší využití pracovní doby, to je podstatné prodloužení 

doby hoření oblouku a snížení přípravných časů pro svařování. [2] 

 

 

 

 



LENKA GOTTWALDOVÁ  BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 

34 
 

3 Návrh podpůrného výpočtového modulu v programu MS 

Excel 

- Je založena na principu srovnání dvou metod svařování s cílem zjistit ekonomicky 

výhodnější použitelnou metodu pro vytvoření vybraného svaru  

 

- Kalkulačka pracuje s šesti typy svarových spojů (U svár, V svár, oboustranný U 

svár, oboustranný V svár, koutový svár a I svár => svary jsou vlastní, nakreslené 

v grafickém programu Adobe Photoshop), avšak jde jen o názornou obrazovou 

představu zmíněných svarů, což může uživateli lépe pomoci k výpočtu plochy 

sváru atd. (např. pro úplné laiky či ne moc hlouběji zasvěcené uživatele 

problematiky svařování), uživatel tedy může tuto kalkulační aplikaci využít 

k výpočtu i jiných druhů svarů 

 

- Po otevření dané excelovské aplikace zhlédneme první list s názvem Úvod, kde se 

obecně seznámíme s funkcí kalkulace a typy svarů, další listy patří už ke 

konkrétním svárům 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Na začátku každého listu se nachází tabulka s výběrovými tlačítky metod 

svařování, přídavného materiálu, plynů a materiálům svařovaných součástí, kde 

uživatel v rámci dvou srovnávaných sloupců sám zvolí výběr – s těmito tlačítky je 

spojen list s názvem Tabulky, kde se nachází zdrojová data, použitá k propojení 

s výběrovými tlačítky a kde zároveň tato data může uživatel sám modifikovat a 

doplňovat 

 

 

Obr. 16 Ukázka listu Úvod v Kalkulační aplikaci BP [12] 
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- Základ kalkulační aplikace se skládá z vstupních dat (které uživatel sám vyplní) a 

z vypočtených dat (což jsou vygenerované výsledky parametrů, potřebných ke 

konečným výsledkům nákladů na vyrobení svarového spoje) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parametry kalkulačky: 

Vstupní data (uživatelem vyplňována) 

průměr drátu [mm] 

rychlost podávání [m/min] 

hmotnost drátu  [kg] 

plocha svař. oblasti  [mm2] 

Obr. 17 Náhled do listu U sváru [12] 

 

Tab. 3 Zdrojové tabulky k vybíracím tlačítkům z listu Tabulky [12] 
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délka svaru  [m] 

množství PM do svarového kovu  [%] 

proud (ampéry)  [A] 

zdroj el. účinnosti  [%] 

spotřeba energie volnoběhu  [kW] 

cena drátu  [Kč] 

cena plynu  [Kč] 

průtok plynu  [l/min] 

multiple oblouky  [obl. na svářečku] 

cena svářeče  [Kč/hod.] 

operační faktor [%] 

čištění a kontrola (%z oblouku)  [%] 

napětí na oblouku  [V] 

cena elektr. energie  [Kč] 

 

Vypočtená data (vypočtené hodnoty podle zadaných vzorců v MS Excel) 

celková hmotnost svaru  [kg/m] 

spotřeba drátu  [kg] 

spotřeba plynu [m3] 

spotřeba elekt. energie  [kWh] 

celkový čas oblouku  [min] 

čas cyklu  [min] 

množství PM,časově protečeného do svarového kovu  [kg/h] 

spotřebovaná délka drátu  [mm] 

objem svaru  [mm
3
] 

% z oblasti over-welding   [%] 

-  vypočte náklady na: 

   *  pracovní sílu => svářeč [Kč] 

   *  drát [Kč] 

   *  ochranný plyn [Kč] 

   *  energii => elektřina [Kč] 
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-   Uživatel názorně uvidí rozložení nákladů ve dvou výsečových nebo-li  koláčových 

grafech (tedy obrazově náklady dvou metod svařování) pro představu a srovnání jak 

moc a která položka nákladů nejvíce ovlivňuje celkové náklady na svár 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tab. 4 Náhled parametrů k výpočtům nákladů v aplikaci [12] 

 

Obr. 18 Výsečové grafy nákladů dvou srovnávaných technologií svařování [12] 
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-  Uživatel po vygenerování výsledků nákladů obou metod, obrazového náhledu v 

grafech a díky vzájemnému srovnání výsledných hodnot zhodnotí ekonomicky 

vhodnější metodu svařování pro výrobu daného svaru 

4 Ověření funkčnosti navrženého výpočtového modulu 

Příklad svarového spoje (dodáno společností UNEX a. s., Uničov): 

         

               

        Od společnosti UNEX a. s. mi byly poskytnuty výkresy svařence a vybrané konkrétní 

svařované součásti náboje z tohoto daného svařence a následně mi byly zaslány fotografie 

svařence a konkrétního náboje. Náboj je žlutou barvou zvýrazněn na výkrese i obrázku 

celkové sestavy svařence pro jasnou představu, kde se nachází a jak se svařuje. Je svařen 

koutovým svarem o velikosti 4 mm. 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 19 Fotografie haly v UNEX, a. s. Uničov [13] 

 

Obr. 20 Svařenec [14] 
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Obr. 21 Výkres svařence [14] 

 

Obr. 22 Výkres svařovaného náboje [14] 
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Pro výpočty v kalkulačním modelu BP je důležité si spočíst dva parametry a to je délka 

svaru a plocha svařovaných oblastí. 

 

Z výkresu náboje lze jednoduše vyčíst rozměry: 

 

Ǿ D = 200 mm 

Ǿ d = 111 mm 

 

Výpočet délky svaru ( použitím vzorce pro obvod kruhu): 

O = π . d 

O = 3,14 . 200    O = 628,3 mm 

 

Výpočet svařovacích ploch: 

 

Výpočet mezikruží: 

S1 = (π.D
2
)/4 - (π.d

2
)/4 = 2 562 mm

2 

Výpočet pomocí vzorce obsahu obdélníku: 

S2 = O . 4 = 628,3 . 4 = 2 513,2 mm
2 

S = S1+S2 = 2 562 + 2 513,2 = 5075,2 mm
2
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 23 Vlastní nakreslený koutový svar  
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         Společnost UNEX, a. s. mi poskytla data k vyplnění mé kalkulační aplikace BP 

(parametry jako ceny svařovacích elektrod, ceny plynů, energie atd.). A po vlastním 

výběru a vyplnění veškerých parametrů byla kalkulace odeslána pro kontrolu a zjištění její 

funkčnosti zpět do firmy UNEX pracovníkovi, který pracuje s moderním počítačovým 

systémem SYSKLASS (systém je již v bakalářské práci uveden a rozebrán). 

        Funkčnost byla ověřena a výsledky svaru náboje v UNEXU se téměř shodovaly 

s výsledky svaru náboje kalkulačky dané bakalářské práce, které je možno názorně 

zhlédnout níže na obrázcích: 

Obr. 24 Fotografie svařovaného náboje na svařenci [14] 

 

Obr. 25 Svařovaný náboj [14] 
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Tab. 5 Náhled do kalkulačky BP se zadanými hodnotami, dodanými firmou UNEX, a. s.[12] 

 

Tab. 6 Náhled do kalkulačky BP k vypočteným datům a náklady řešeného svaru [12] 
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Vypočtené náklady na daný koutový svár činí: (zaokrouhleno na dvě desetinná místa) 

Pro technologii 135: 

Náklady na pracovní sílu: 159,92 Kč 

Náklady na drát: 16,01 Kč 

Náklady na ochranný plyn: 3,31 Kč 

Náklady na energii: 4,42 Kč 

Celkem: 183,66 Kč 

Pro technologii 111: 

Náklady na pracovní sílu: 169,92 Kč 

Náklady na drát: 137,68 Kč 

Náklady na ochranný plyn: 0 Kč 

Náklady na energii: 4,70 Kč 

 Celkem: 312,23 Kč 

 

Pomocí výsledků, ale i grafů se jednoduše ověří, která technologie svařování je podle 

požadavků uživatele (podle toho, na čem přesně chtěl ušetřit) výhodnější a zároveň se 

zjistí, na jakou částku v Kč celkově svár vyjde. 

Podle součtů celkově všech nákladů zvlášť u obou technologií je ekonomicky 

výhodnější pro výrobu daného sváru metoda 135 (MAG), což vyjde celkem na 183,66 Kč, 

tedy o téměř 128,6 Kč levněji než metoda ručního obloukového svařování 111, s níž 

výroba svaru vyjde na 312,23 Kč. A to i přes to, že náklady na ochranný plyn u 111 jsou 

nulové. 

Obr. 26 Náhled do kalkulačky BP výsečových grafů nákladů řešeného svaru [12] 
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5 Závěr 

         

V teoretické části bakalářské práce jsem se zabývala rozborem nákladů na operaci 

svařování, dále podrobným rozborem dostupných výpočtových modelů a softwarových 

aplikací, u kterých jsem též analyzovala jejich klady a zápory a sbírala tím informace, čeho 

se při vytváření vlastního kalkulačního modulu vyvarovat a u čeho se naopak inspirovat.  

Cílem dané bakalářské práce bylo vytvořit vlastní jednoduchý a přehledný model 

výpočtů nákladů pro výrobu svarů v programu MS Excel (což patří do praktické části 

bakalářské práce), ověřit její funkčnost srovnáním výsledků hodnot nákladů na 

jednoduchém svaru z praxe, poskytnutém od jakékoliv společnosti, která tyto propočty 

používá a zabývá se jimi. Kalkulační modul byl vytvořen na základě zhodnocení 

dostupných modulů a zjištění jak jednotlivé moduly fungují a jak složité vzorce výpočtů 

nákladů využívají. Podle sesbíraných poznatků jsem se nejvíce inspirovala u výpočtové 

aplikace Welding application analysis, kde mě zaujaly některé parametry, jednoduché 

vzorce a koláčové grafy pro viditelné rozložení nákladů, dále mě zaujala aplikace 

Porovnání ekonomiky s názornými obrázky typy svarů a jejich popis rozměrů k výpočtu 

váhy svarového kovu. Tvorba snadno použitelného výpočtového modulu v MS Excel pro 

jakýkoliv svar byla splněna, s uživatelsky modifikovatelnými zdrojovými tabulkami dat 

materiálů svařovaných a přídavných, ochranných plynů i technologií svařování, parametry 

pro výpočty nákladů na pracovníka, energii, přídavný materiál, ochranný plyn a s vlastními 

nákresy svarů, které slouží pro názornou představu a tím pádem i snadnější výpočet 

svařovacích ploch. Funkčnost modulu BP ověřena srovnáním výsledků svařovaného 

náboje od společnosti UNEX, a. s., výsledky vlastního řešeného výpočtového modulu se 

téměř s menšími odchylkami shodovaly s výsledky v podniku UNEX, a. s. 

V závěru po názorně řešeném příkladu svařovaného náboje bych ráda připomněla 

uvědomělost, jak důležité je se zabývat ekonomikou ve svařování, pochopit smysl 

ekonomiky, tedy počítat náklady, zjišťovat možné ušetření a využívat výhodnější 

technologie, což může malým firmám i velkým společnostem ušetřit nevyčíslitelné sumy v 

řádech  Kč. V bakalářské práci bylo možno se dozvědět také dosti podstatnou věc, že s 

celkovými výrobními náklady též úzce souvisí čas, neboli jak se říkává:,,čas jsou peníze“. 

Náklady na práci jsou závislé na rychlosti svařování, hodinové mzdě, celkové provozní 

době a manipulaci. Větší podíl u běžného ručního svařování na nákladech bude práce 

svářeče. Dobrá taktika úspory nákladů je se tedy zaměřit na minimalizaci provozní doby. 
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Všechny tyto informace a pochopení, jak důležitou roli hraje ekonomika i v takovém 

oboru jako je svařování, pomůže podnikům nejen uspořit, ale i dosáhnout úspěšné 

konkurenceschopnosti na domácích i světových trzích. 
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