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ABSTRAKT 

Hlavním cílem diplomové práce je návrh alternativní technologie spojování plechů, 

která by nahradila stávající technologii bodového svařování. Byly navrženy různé varianty, 

ze kterých byla jako nejvhodnější vybrána metoda klinčování. Tato metoda byla konfronto-

vána se stávající, byly vyčísleny náklady a vyvozeny tyto výsledky: návratnost investic je u 

klinčovacího lisu přibližně 2 roky, u ručních kleští 1 a čtvrt roku. Roční úspora klinčovacího 

lisu činí 234 485 Kč, u ručních kleští 258 019 Kč. 

Klíčová slova 

Spojování plechů, bodové svařování, klinčování, TOX RoundPoint, TOX VarioPoint 

 

ABSTRACT  

The main goal of the diploma thesis is a proposal of alternative metal sheets joining 

technology which would replace the current technology of spot welding. Different variants 

have been proposed, and the one which suits the most, the technology of clinching, was 

compared to the existing one. The costs have been calculated and following results have 

been concluded: the return of investment of clinching press is about 2 years. In the case of 

handheld tongs it is 1 and a quarter of a year. Annual savings of clinching press are 234 485 

Kč, and in the case of handheld tongs are 258 019 Kč. 

Key words 

Joining of metal sheets, spot welding, clinching, TOX RoundPoint, TOX VarioPoint 
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ÚVOD 

Diplomová práce byla vytvořena ve spolupráci s firmou HESTEGO s.r.o. s cílem zkva-

litnění a zefektivnění výroby. Hlavní myšlenkou bylo nahrazení stávající technologie bodo-

vého svařování jinou alternativou, která by do plechů nevnášela tolik tepla a s tím spojené 

zbytkové pnutí, které je důsledkem deformace plechů. 

 V současné době v oblasti spojování plechů stále dominuje bodové svařování a nýto-

vání, ale objevují se i nové moderní alternativy. Vývoj těchto spojovacích technologií táhne 

vpřed zejména automobilový a letecký průmysl, kde se klade čím dál větší důraz na odleh-

čení karoserií. Objevují se tedy nové materiály, jako například různé slitiny hliníku, hořčíku 

nebo uhlíkové kompozity, které k sobě přivařit jednoduše nelze. Proto se vyvíjí nové tech-

nologie spojování, které jsou pevnostně srovnatelné s konvenčními metodami, ale minima-

lizují jejich hlavní nevýhody a nedostatky. 

V této práci jsou možné alternativy bodového svařování popsány. Jedná se například o 

tvarové spoje na principu tváření za studena bez využití přídavných spojovacích kompo-

nentů, spoje tvořené nýty protlačených a napěchovaných do spojovaných plechů nebo tech-

nologie lepení různými konstrukčními lepidly. Nejvhodnější technologie pro naší aplikaci 

budou testovány a následně konfrontovány se stávající technologií. 
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1 ROZBOR STÁVAJÍCÍ TECHNOLOGIE VÝROBY 

1.1 Představení společnosti HESTEGO s.r.o 

 

Obr. 1 - logo společnosti [8] 

Společnost Hestego s.r.o. je českou strojírenskou firmou, zabývající se zpracováním 

plechu, se sídlem ve Vyškově. Historie společnosti sahá do roku 2004, kdy došlo k oddělení 

od mateřské firmy HENNIG-IDEAL s. r. o. a přesunutí výroby do vlastního nového závodu 

o výrobní ploše 3000 m2. Za posledních 13 let se společnost dynamicky rozvíjela a v sou-

časné době Hestego zaměstnává okolo 300 lidí na celkové výrobní ploše 12000 m2. Je roz-

dělena do tří výrobních hal – tří divizí: divize teleskopických krytů, zakázkové výroby a 

kapotáží.  

Divize teleskopických krytů se zaměřuje na vývoj a výrobu: 

 teleskopických krytů, 

 kabelových nosičů, 

 stěračů vodicích ploch 

 a mnoha dalších součástí pro obráběcí stroje. 

Divize zakázkové výroby zahrnuje výrobky pro: 

 elektrotechnický průmysl, 

 energetický průmysl, 

 spotřební průmysl, 

 pro výrobce kolejových vozidel. 

Divize kapotáží se zabývá vývojem a výrobou vnějšího krytování strojů. [8] 
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1.2 Představení výrobního produktu – teleskopický kryt  

Teleskopické kryty firmy HESTEGO slouží ochraně vedení, vřeten, hřídelů a jiných cit-

livých částí obráběcích strojů - chrání je tak před třískami a procesními kapalinami. 

 

 

Obr. 2 - teleskopický kryt HESTEGO [8] 

Ocelový teleskopický kryt firmy HESTEGO (na obr. 2) je složen z jednotlivých seg-

mentů. Šrouby na zadní stěně největšího dílu je připevněn k pohyblivé části stroje. Otvory 

na přední stěně nejmenšího dílu slouží k připevnění ke statické části stroje. Pohybuje se po 

vedení pomocí mosazných kluzáků nebo valivých elementů – tzv. rolen (plastových či oce-

lových) vložených do zadních stěn jednotlivých dílů. U krytů s větším poměrem šířka/výška 

se vyžívají také podélné mosazi, aby se zabránilo příčení jednotlivých kastlů, a tím způso-

bené větší abrazivní opotřebení. Aby se kapalina či třísky z obráběcího procesu nedostávaly 

do prostor mezi jednotlivé segmenty, jsou na ně instalované stěrače (gumové či mosazné).  
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1.3 Popis řešeného problému  

Cílem této práce je nahrazení stávající technologie bodového svařování. V současné 

době se tato technologie využívá k připevňování mosazných kluzáků k zadní stěně (viz obr. 

3)  

 

Obr. 3 – bodové svařování na krytu (1 – mosazný kluzák, 2 – podélný ohyb krytu, 3 – zadní stěna) [vlastní zpracování] 

Vzhledem k tomu, že mosaz je k oceli velmi obtížné svařitelná, je potřeba kluzák přivařit 

přes ocelový průvarový nýt (viz obr. 4)  

 

Obr. 4 – připevnění mosazných kluzáků bodovým svařováním přes ocelové nýty [vlastní zpracování] 
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 Před vstupem do linky se tedy musí do každého kluzáku vyvrtat a zahloubit dvě díry 

v tzv. předpřípravě. Do otvorů se vkládají ocelové nýty, kterými se kluzáky bodují k zadní 

stěně krytu. Dále se bodové svařování využívá k připevnění zadní stěny k podélnému ohybu 

krytu (viz obr. 3). 

 

1.3.1 Stávající technologie spojování – bodové svařování [1,2,3,6] 

Bodové svařování se řadí do kategorie odporového svařování. Princip této technolo-

gie je schématicky znázorněn na obr. 5. 

 

Obr. 5 - Princip bodového odporového svařování [2] 

Svařované plechy (1) jsou k sobě stlačovány určitou přítlačnou silou Ps mezi dvěma 

elektrodami (2). Stlačení se u bodové svářečky provádí nejčastěji pneumaticky. Po sepnutí 

zdroje začne v primárním vinutí transformátoru (3) procházet proud I1. Transformátor zvýší 

hodnotu proudu až na hodnoty řádově 103 – 105 A. Tento přeměněný proud I2 přichází sekun-

dárním vinutím transformátoru (4) do elektrod (2). Mezi elektrodami procházející elektrický 

proud generuje velké množství tepla v důsledku elektrického přechodového odporu. Vlivem 

tepla se plechy v místě styku nataví (vytvoří se tzv. „svarová čočka“), spojí a po ochlazení 
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materiálu tak vytvoří pevný nerozebíratelný spoj. V pravé části obr. 5 je znázorněn průběh 

teplot (α – po době 0,02s, β – po době 0,1s)  

Množství generovaného odporového tepla lze stanovit dle Joule-Lenzova zákona 

(rovnice 1.1): 

Q = U.I.t = R.I2.t [J]  (1.1) 

   kde:  U = elektrické napětí [V] 

R = elektrický odpor [Ω] (skládá se z několika složek odporu) 

   I = svařovací proud [A] 

   t = svařovací čas – doba průchodu proudu [s] 

Nejdůležitější parametr Joule-Lenzovy rovnice je svařovací proud, protože se jako 

jediný vyskytuje v druhé mocnině. Hodnota proudu se reguluje, mění-li se elektrický od-

por, například zvýšením tloušťky svařovaných plechů. Dalším regulovatelným parametrem 

při svařování je čas, který je s proudem úzce spjat - stejného množství tepla můžeme do-

sáhnout změnou parametrů času a proudu (viz tabulka 1).  

 

Tabulka 1 - Závislosti svařovacího času, proudu a napětí pro svařování nízkouhlíkových ocelí [3] 

Tloušťka plechu 

[mm] 

Svařovací čas 

[s] 

Svařovací proud 

[kA] 

Napětí mezi elektrodami 

[V] 

1 0,1-0,5 10,5-6,8 1,3-0,85 

2 0,4-1 12,1-9,9 1,33-1,09 

3 0,6-1,4 15,7-12,9 1,34-1,1 

4 0,8-2 19,2-15,6 1,35-1,1 

5 1-2,2 21,9-18 1,38-1,13 

6 1,2-2,5 24,7-19,5 1,43-1,13 

7 1,4-2,8 27,6-23 1,49-1,24 

 

Dle hodnot proudu a času rozlišujeme odporové bodové svařování na:  

a) s tvrdým režimem – vysoký proud a krátký svařovací čas, 
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b) s měkkým režimem – nižší svařovací proud v delším čase. 

Pro svařování tvrdým režimem je vyžadována současně i vyšší přítlačná síla než při sva-

řování měkkým režimem. 

Výhody a nevýhody měkkého režimu: 

+ nevyžaduje stroje velkého příkonu, 

+ umožňuje používat menší průřezy elektrických vodičů, 

+ je méně citlivý na odchylky odporové svařitelnosti svařovaných materiálů, 

 - nižší produktivita (vyžaduje delší strojové časy), 

 - vznikají větší deformace a napětí ve svarových spojích, 

 - výsledný svar má hrubozrnnou (méně pevnou) strukturu. 

Výhody a nevýhody tvrdého režimu: 

 + vyšší produktivita (kratší strojové časy), 

+ jemnozrnná struktura svarového kovu způsobená krátkodobým působením svařo-

vací teploty (rychlé chladnutí svaru), 

+ minimální napětí a deformace, 

+ snižuje spotřebu elektrické energie a elektrod 

- vyžaduje stroje velkých příkonů a silnějších konstrukcí (například závěsné odpo-

rové stroje musí mít vyvažovače), 

-vyžaduje dobrou energetickou situaci v podniku.  

 

Na rozdíl od hodnot protékajícího proudu (I) a doby průchodu proudu (t), které jsou 

snadno regulovatelné, hodnota odporu svařovaného materiálu (R) je jasně daná. Celkový 

pracovní odpor se skládá z více složek – vnitřní odpor svařovaného materiálu, kontaktní 

odpor mezi elektrodami a materiálem a kontaktní odpor mezi svařovanými plechy. 

Mezi elektrodami vzniká tzv. prostorový vodič s odporem R2,4, jehož hodnotu lze 

vypočítat z rovnice: 
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𝑅2,4 =
4.χ.𝜌2.𝑡

𝜋.𝑑𝑠𝑡𝑦𝑘.
2      [Ω]    (1.2)  

kde: χ [-]  - součinitel zmenšení odporu proti odporu válce 

 𝜌 [Ω𝑚] - měrný odpor 

 t [cm]  - tloušťka svařovaného materiálu 

 dstyk [cm] - průměr stykové plochy 

 

𝑑𝑠𝑡𝑦𝑘. = 𝑘√
𝐹

10
     [𝑐𝑚]   (1.3) 

 kde:  k [-]  - součinitel styku materiálů 

  F [N]  - tlačná síla 

Odpor mezi svařovaným plechem a elektrodou (R1,5) lze vypočítat z rovnice: 

𝑅1,5 =
𝛿𝑐

𝑑𝑠𝑡𝑦𝑘.
     [Ω]    (1.4) 

kde:  𝛿𝑐 [Ω. 𝑐𝑚] - střední hodnota měrných odporů kovů při dané teplotě 

 dstyk [cm] - průměr stykové plochy 

Celkový odpor bodového svaru lze vypočítat z rovnice: 

𝑅3 =
𝛿𝑘

𝑑č
      [Ω]    (1.5) 

 kde: 𝛿𝑘 [Ω. 𝑐𝑚] - celkový měrný odpor bodového svaru 

  𝑑č [cm] - průměr svarové čočky 

Obecné parametry bodového svařování: 

 svařovací proud Is = 103 - 105 A, 

 přítlačná síla Ps = 500 – 10 000 N, 

 svařovací čas ts = 0,04 – 2 s  
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Ve firmě HESTEGO se k bodování mosazného kluzáku k zadní stěně využívá pneu-

matická odporová svářečka typu WBLP 40.06 v tvrdém režimu (tzn. vysoký svařovací proud 

v nižším čase).  

 

1.3.2 Materiály spojovaných součásti 

 a) zadní stěna + kryt – materiál: ocel ČSN 11321.21 (DC01) 

Jedná se o konstrukční, nelegovanou, jakostní ocel. Tato ocel byla vybrána, protože 

je vhodná k tváření za studena a středně hlubokému tažení. Svařitelnost tohoto materiálu je 

zaručená. Tento materiál je žíhaný na měkko a lehce převálcovaný. Tyto konstrukční oceli 

třídy 11 jsou kvalitnější než oceli třídy 10 – výrobcem mají zaručeny maximální hodnoty 

obsahu síry a fosforu, což jsou prvky, které zhoršují vlastnosti oceli (viz tabulka 2). [10] 

 

Tabulka 2 - Chemické složení oceli ČSN 11321 [11] 

Chemické složení oceli ČSN 11321.21 

Uhlík C < 0,12 % 

Fosfor P < 0,045 % 

Síra S < 0,045% 

Dusík N < 0,007% 

Železo Fe > 99,783 % 

 

Uhlík – má podstatný vliv na vlastnosti ocelí, ovlivňuje pevnost, tvrdost, kalitelnost (s ros-

toucím obsahem uhlíku stoupá pevnost, ale klesá plasticita a houževnatost) 

Fosfor – vyvolává popouštěcí křehkost, zhoršuje vrubovou houževnatost, sklon k lámavosti 

za studena, zhoršuje tvařitelnost. 

Síra – zhoršuje mechanické vlastnosti zejména při dynamickém namáhání, svařitelnost, ko-

rozivzdornost. Má ale příznivý vliv na obrobitelnost (přidává se do automatových ocelí) 
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Dusík – zvyšuje výskyt mezikrystalické koroze pod napětím. Je příčinou výraznému poklesu 

vrubové houževnatosti a tvařitelnosti za studena – stárnutí oceli. [7] 

Dále výrobce zaručuje hodnoty základních mechanických vlastností – pevnost, mez 

kluzu a tažnost (viz tabulka3). 

 

Tabulka 3 - Mechanické složení oceli ČSN 11373 [11] 

Mechanické vlastnosti oceli ČSN 11321.21: 

Mez pevnosti Rm  320 MPa 

Mez kluzu Re > 280 MPa 

Tažnost A > 28 % 

Tvrdost [HV] 105 

 

b) kluzák – materiál: mosaz CuZn37 

Z důvodu dobrých kluzných vlastností, potřebných pro naší aplikaci, se používá pro 

kluzáky materiál mosaz. Mosaz je slitina mědi se zinkem. Konkrétně mosaz CuZn37 obsa-

huje 63% mědi a 37% zinku. S rostoucím obsahem Zn se zvyšuje jak pevnost, tak i tažnost 

slitiny (viz obr. 6). [7] 

 

Obr. 6 - vliv Zn na pevnost a tažnost mosazi [7] 
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Tabulka 4- vlastnosti CuZn37 [7] 

Vlastnosti CuZn37 

Smluvní mez kluzu Rp0,2 170 MPa 

Mez pevnosti Rm 350 MPa 

Tažnost 28 % 

Tvrdost dle Vickerse  95 HV 

Youngův modul pružnosti E  102 GPa 
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2 NÁVRH ALTERNATIVNÍCH VÝROBNÍCH TECHNOLOGIÍ, 

JEJICH SROVNÁNÍ 

Následující kapitola se zabývá alternativními metodami, kterými by bylo možné nahradit 

stávající technologii – bodové svařování. Bodového svařování se využívá k spojování mosa-

zných kluzáků se zadními stěnami krytů a ke spojení zadních stěn s krytem. Jsou zde uve-

deny jak konvenční technologie – nýtování, šroubové spojení, tak i moderní metody, které 

využívají ke spojení plechů principu tváření za studena. Mezi tyto metody řadíme například 

klinčování, metody kombinující klinčování a nýtování – Rivset, spojování plnými lisovacími 

nýty nebo technologii Rivtac využívající nástřelné nýty. Tyto moderní metody spojování 

plechů se využívají hlavně v automobilovém a leteckém průmyslu, a to primárně kvůli sni-

žování hmotnosti konstrukce za současného zlevňování. Další navrženou a popsanou tech-

nologií v této kapitole je lepení konstrukčními lepidly. 

 

2.1 Nýtování 

Tato technologie v současné době patří mezi nejčastěji využívané metody v oblasti 

spojování plechů. Spojení dvou plechů touto metodou spočívá v principu tváření za studena 

nejčastěji hliníkového nýtu specifického tvaru. Nejprve se pěchuje dřík, aby vyplnil otvor 

pro nýt, který zpravidla bývá o 0,1 mm větší než průměr dříku. Poté se začne pěchovat i 

závěrná hlava (viz obr. 7). Výsledkem nýtování je pevný a nerozebíratelný spoj. [5] 

 

Obr. 7 – nýtování [vlastní zpracování] 
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Nejnovějším trendem v oblasti nýtování je tzv. radiální nýtování. Princip se liší mě-

nícím se směrem síly, kterou působí nástroj na nýt. Osa nástroje vykonává hypocykloidní 

pohyb, který umožňuje jemné a vysoce kvalitní tváření materiálu (viz obr. 8). Šetrného tvá-

ření se dosahuje relativně nízkou axiální silou a malou kontaktní plochou mezi nýtem a ná-

strojem. Díky vychýlení nástroje ze svislé osy a jeho hypocykloidní dráze teče materiál pře-

vážně v radiálním směru. Jedná se o nýtovací technologii, která je využívána všude tam, kde 

jsou vyžadovány spoje vysoké kvality. [12] 

 

Obr. 8 – radiální nýtování [12] 

Srovnání se stávající technologií: 

Oproti stávající technologii – bodovému svařování, nabízí nýtování tyto výhody: vý-

razně nižší energetická spotřeba, metoda je ekologičtější – nedochází k úniku toxických vý-

parů, nižší nároky na kvalifikaci obsluhy, do plechů se nevnáší teplo, to znamená, že nedo-

chází ke vzniku zbytkových pnutí v materiálu a tím způsobených deformací. 

 

2.2 Klinčování  

Metoda klinčování (z anglického clinch – sevřít) je jedinou technologií mechanic-

kého spojování plechů bez použití přídavných spojovacích komponentů (šroubů, nýtů aj.). 

Princip této metody je založen na spojování plechů tvářením za studena. Spojovaný materiál 

je razníkem protlačován a následně pěchován v matrici. Potřebná síla k protlačení materiálu 
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razníkem je regulovatelná (v závislosti na pevnosti materiálu a jeho tloušťce) a získává se 

z pneumatického či hydraulického válce. Materiál je na straně razníku nucen ke stranovému 

zatečení do materiálu na straně matrice. Výsledkem je pak nerozebíratelný, pevný spoj bez 

hran a otřepů. Průměr klinčovaného spoje je v rozmezí od 1,5 – 26 mm. Touto technologií 

lze spojovat plechy o tloušťce 0,1 až 11 mm (závisí na mechanických vlastnostech). Princip 

je zřejmý z obr. 9, kde je v jednotlivých řezech naznačen průběh operace. [13, 14, 15] 

 

A – proniknutí, 

B – pěchování, 

C – vznik horního obrysu, 

D – vyplnění prstencového kanálu, 

E – stranové zatlačení materiálu na straně 

razníku, 

F – hotový spoj. 

 

 

 

 

Dvěma největšími hráči na poli klinčování je společnost Böllhoff s metodou Ri-

vclinch a firma TOX Pressotechnik.  

Společnost Böllhoff je firma s dlouhodobou tradicí. Byla založena již v roce 1877 

v německém městě Herdecke a dnes je jedním s předních výrobců spojovacích prvků s po-

bočkami po celém světě. [16] 

TOX Pressotechnik sídlí v německém městě Weingarten poblíž švýcarských hranic. 

Firma byla založena v roce 1978 v Německu a v současné době má po celém světě 35 pobo-

ček. [17] 

Různé tvary klinčovaných spojů firmy TOX pressotechnik [15]: 

Obr. 9 - princip metody klinčování [14] 
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a)  TOX – RoundPoint 

Základní tvar klinčovaného spoje – jednoduchý kulatý razník tlačí 

spojované materiály do matrice. Při dalším nárůstu síly je materiál 

na straně razníku nucen ke stranovému zatečení do materiálu na 

straně matrice. Výsledkem je pak kulatý bod, který vytváří pevný, 

nerozebíratelný spoj bez hran a otřepů, na kterých by mohla vzni-

kat koroze. 

 

b) TOX - TWINpoint 

Alternativa základního tvaru – dva spoje, které jsou vytvořeny 

během jednoho cyklu. Vhodné pro aplikace, kde je třeba zajistit 

ochranu spoje proti rotaci. Další výhodou tohoto spoje je jeho 

kompaktnost – dá se využít pro spojování malých součástí, nebo 

úzkých lemů. Jeho střihová pevnost je až dvojnásobná a pevnost 

v tahu je až 1,5 krát vyšší než u základního TOX – RoundPoint 

spoje. 

 

 

 

c) TOX – SKB 

Metoda klinčového spoje, která využívá speciální matrici 

s pevnými a pohyblivými segmenty. Pevné segmenty slouží 

k vycentrování materiálů a razníku, pohyblivé segmenty se 

při pěchování spojovaných plechů razníkem roztahují a 

umožňují zapadnutí materiálů ve spoji do sebe. Přednosti 

této metody se projevují zejména tehdy, kdy je mezi plechy 

naneseno lepidlo. Výhodou je nižší profil výsledného knof-

líku než u základního kruhového spoje. Další výhodou je 

Obr. 10 – TOX RoundPoint [15] 

Obr. 11 – TOX TwinPoint [15] 

Obr. 12 – TOX SKB [15] 
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vyšší flexibilita spojování různých tlouštěk plechů jednou sadou nástrojů. 

d) TOX - FlatJoint 

Pro aplikace, kde je u výsledného spoje nežádoucí knoflík. 

Spoj vzniká ve dvou krocích. Prvním krokem je standardní 

kulatý spoj TOX – RoundPoint. V druhém kroku se zahladí 

výčnělek vzniklý v předchozí operaci. Vysoká pevnost ve 

střihu a tahu kulatého spoje zůstává prakticky zachována. 

 

 

 

e) TOX - VarioJoint 

Alternativa pro případy, u kterých je obtížné vytvořit spoj klinčo-

váním. Jedná se například o spojování plechů s velkými rozdíly 

tloušťky, spojování materiálů o vysoké pevnosti, netažných ma-

teriálů s tažnými nebo spojování nekovových materiálů. Nevý-

hoda této metody spočívá v tom, že je potřeba do problémového 

plechu (buď příliš tlustý, příliš pevný atd.) předvrtat a zahloubit 

díru, což snižuje produktivitu práce. 

 

 

 

Srovnání se stávající technologií: 

Oproti stávající technologii – bodovému svařování, metoda klinčování nabízí spoustu 

výhod: 30 – 60% úspora nákladů, a to hlavně díky výrazně nižší energetické spotřebě a faktu, 

že při klinčování není potřeba dalšího spojovacího komponentu (nýtu). Metoda je ekolo-

gičtější – nedochází k úniku toxických výparů. Nižší nároky na kvalifikaci obsluhy – levnější 

obsluha stroje. Největší výhodou této metody je však to, že pro spojení není třeba předvrtání 

děr, případně jejich zahlubování, což výrazně snižuje výrobní čas a tím zvyšuje produktivitu 

Obr. 13 – TOX FlatJoint [15] 

Obr. 14 – TOX VarioPoint [15] 



 

 

 

FSI VUT DIPLOMOVÁ PRÁCE List 26 

práce. Přitom statická pevnost dosahuje až 70% hodnoty bodového svařování (v případě 

TOX – TWINpoint prakticky až 100%), dynamická pevnost je dokonce vyšší v porovnání 

s bodovým svarem. Materiál není v místě spoje tepelně ovlivněn, to znamená, že nevznikají 

zbytková napětí, nýbrž je materiál v místě spoje zpevněn. Nedochází k žádnému mechanic-

kému poškození povrchové vrstvy. Dalšími výhodami klinčování je vysoká odolnost vůči 

korozi a vynikající elektrická vodivost. [15] 

 

2.3 Rivset 

Technologii Rivset vyvinula již zmíněná společnost Böllhoff. Jedná se o technologii 

tváření za studena kombinující technologie klinčování a nýtování – využívá spojovací nýt 

s polodutým dříkem k prostřižení plného materiálu. Pracovní část zařízení je ve tvaru C-

rámu a skládá se z pohyblivého razníku a statické matrice. Ze strany razníku je podáván 

speciálně tvarovaný nýt (viz obr. 15), který je následně vlivem vysokého tlaku protlačen 

materiálem a na protilehlé straně napěchován do matrice, aniž by se spojovaný materiál pro-

střihl. Výsledkem této metody je pevné, vodotěsně a nerozebíratelné spojení. Pěchovací síla 

závisí na pevnosti spojovaných materiálů a je regulovatelná nastavením tlaku v pneumatic-

kém válci. [18, 21] 

 

Obr. 15 – spojení metodou Rivset [18] 
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Obr. 16 – princip technologie Rivset [18] 

Na obr. 16 je graficky zobrazen celý princip metody Rivset. Ustavení razníku do 

místa, kde chceme spoj vytvořit (a). Následuje uchycení spojovaného materiálu a přivedení 

nýtu (b, c). Nýt postupně proniká materiály (d, e) a v poslední fázi je pěchován do speciálně 

tvarované matrice (f). [18, 21] 

Srovnání se stávající technologií: 

Oproti stávající technologii – bodovému svařování, metoda Rivset nabízí mnoho vý-

hod. Výrazně nižší energetická spotřeba. Metoda je ekologičtější – nedochází k úniku toxic-

kých výparů. Nižší nároky na kvalifikaci obsluhy – levnější obsluha stroje. Do plechů se 

nevnáší teplo, to znamená, že nedochází ke vzniku zbytkových pnutí v materiálu a tím způ-

sobených deformací. Největší výhodou této metody je však to, že pro spojení není třeba 

předvrtání děr, případně jejich zahlubování, což výrazně snižuje výrobní čas a tím zvyšuje 

produktivitu práce.  

 

2.4 Spojování plnými lisovacími nýty 

Jedná se o alternativu metody Rivset od společ-

nosti TOX Pressotechnik. 

Princip je totožný s metodou Rivset s jediným 

rozdílem, a to ve tvaru spojovacího nýtu. Zatímco u me-

tody Rivset je polodutý, u této metody je nýt plný s jed-

nou či více drážkami (viz obr. 17). Při protlačování nýtu 

skrz spojované plechy dochází k zatečení materiálu do 

drážky na dříku nýtu, čímž dochází k vytvoření pevného, 

vodotěsného a nerozebíratelného spoje (viz obr. 18).  

Obr. 17 – plné lisovací nýty [19] 
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Výhodou oproti metodě Rivset je možnost vytvořit spoj, který je v obou stranách 

v rovině plechu. [14,15,19] 

 

Obr. 18  – spoj vytvořený pomocí plného lisovacího nýtu [15] 

 

2.5 Metoda Rivtac 

Technologii Rivtac taktéž vyvinula společnost Böllhoff. Jedná se o metodu tváření 

za studena, při které dochází ke spojování plechů vysokorychlostním nastřelováním svor-

níků – nýtů (viz obr. 19). Tento nýt má tvar hřebíku. Výsledkem této technologie je neroze-

bíratelný spoj. Energie, potřebná k vystřelení a proražení obou spojovaných materiálů je 

závislá na pevnosti materiálů a jejich celkové tloušťce. Tato kinetická energie je regulova-

telná nastavením tlaku v pneumatickém válci. Díky krátkodobému zvýšení teploty v místě 

spojení a tím zvýšení plastičnosti spojení dochází k zatlačení materiálu do rýhování na dříku 

nýtu, čímž je dosaženo lepšího vzájemného přilnutí spojovaných materiálů. Z důvodu napě-

chování je dosaženo silového spojení. [20,21] 
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Obr. 19 – princip technologie Rivtac [20] 

 

Proces spojení se skládá z jednotlivých pozic (viz obr. 19): první pozice je nasazení 

svorníku do místa, kde chceme spoj vytvořit. Druhá pozice je částečné natlačení nýtu do 

spojovaných materiálů (pozice 2) až dojde k úplnému protlačení (pozice 3). Poslední, čtvrtá, 

pozice označuje utažení spoje. Na obr. 19 je zobrazena metoda Rivtac v kombinaci s lepením 

– to je použito z důvodu těsnosti spoje. [20,21] 

Srovnání se stávající technologií: 

Oproti stávající technologii – bodovému svařování, metoda Rivtac nabízí množství 

výhod. Ke spojení plechů nám postačí pouze přístup z jedné strany, což dovoluje spojovat i 

plechy složitějších tvarů. Výrazně nižší energetická spotřeba. Jedná se o ekologičtější me-

todu – nedochází k úniku toxických výparů. Největší výhodou této metody je však to, že pro 

spojení není třeba předvrtání děr, případně jejich zahlubování, což výrazně snižuje výrobní 

čas a tím zvyšuje produktivitu práce. Plechy nejsou tepelně ovlivňovány, to znamená, že 

nedochází ke vzniku zbytkových pnutí v materiálu a tím způsobených deformací. Nevýho-

dou této metody je že se nedá použít v případě, kdy jsou obě plochy spojovaných plechů 

pohledové – z plechu vyčnívá nevzhledný ostrý konec nýtu. 
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2.6 Šroubové spoje 

Šroubový spoj patří mezi rozebratelná spojení dvou či více materiálů. Jedná se o spoj 

se silovým stykem, to znamená, že utažený šroubový spoj může přenášet vnější silové zatí-

žení působící ve směru osy šroubu i kolmo k této ose. Šrouby jsou obvykle samosvorné – 

nesmějí se uvolnit ani při sebevětší působící síle. [23] 

Podle tvaru šroubu lze dělit na: 

1. Šrouby s hlavou 

  - šrouby se šestihrannou hlavou,  

- šrouby s válcovou hlavou, 

- šrouby s válcovou hlavou s vnitřním šestihranem, 

- zápustné šrouby, 

- zápustné šrouby s hlavou čočkovitou, 

- šrouby s půlkulovou hlavou, 

- upínací šrouby. 

2. Šrouby bez hlavy 

- závrtné šrouby, 

- stavěcí šrouby se zářezem. 

 

Pro naší aplikaci spojování mosazných kluzáků k zadní stěně bychom mohli využít 

pouze šrouby zápustné z důvodu nedostatku místa na hlavu šroubu. 

Srovnání se stávající technologií: 

Oproti stávající technologii – bodovému svařování, je spoj provedený šrouby roze-

bíratelný, což je jeho hlavní výhodou. Naopak nevýhodou je vyšší cena šroubů a výrazně 

vyšší čas k provedení tohoto spoje – tzn. nižší produktivita.  
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2.7 Lepené spoje 

Jedná se o spojení dvou ploch pomocí lepidla v nerozebíratelný spoj. Pevnost lepe-

ného spoje závisí na přilnavosti lepidla k lepenému povrchu (adhezi) a na a soudržnosti 

hmoty lepidla (kohezi). K dosažení maximální přilnavosti je před samotným procesem le-

pení zapotřebí spojované povrchy důkladně upravit (viz tabulka 5). Nejprve je potřeba po-

vrchy odmastit. K odmaštění se využívají alkalická odmašťovadla – např. IPA (isopropylal-

kohol), technický aceton nebo MEK (metyletylketon). Po chemické úpravě je potřeba úprava 

mechanická – zvýšení drsnosti povrchů broušením nebo pískováním. Po vlastním lepení je 

potřeba nechat lepidlu nějaký čas do oxidace materiálu. Tato doba se liší v závislosti na 

spojovaných materiálech. [22] 

Tabulka 5 - Příklady použití povrchové úpravy kovových materiálů před lepením.[22] 

Materiál Odmašťovadlo Povrchová úprava před lepením 

Vlastní lepení po povr-

chové úpravě materiálu 

do oxidace materiálu 

Hliník a jeho sli-
tiny 

MEK, aceton, IPA 
Broušení smirkem zrnitosti 320 - 400 

anebo pískování oxidem hlinitým anebo 

chemické moření (vysoká pevnost). 

do 1 hod 

Litina MEK, aceton, IPA 
Broušení smirkem zrnitosti 220 - 320, 

uhlová bruska anebo pískování. 
do 15 min 

Měď MEK, aceton, IPA Broušení smirkem zrnitosti 400. do 15 min 

Konstrukční 

a nerezové oceli 
MEK, aceton, IPA 

Broušení smirkem zrnitosti 320 - 400 
anebo pískování. 

ocel do 1hod. nerez do 6 
hod. 

Titan MEK, aceton, IPA 
Broušení smirkem zrnitosti 320 - 400 

anebo pískování. 
do 15 min 

Mosaz MEK, aceton, IPA 
Broušení smirkem zrnitosti 

320 - 400. 
do 15 min 

Hořčík MEK, aceton, IPA Jemným pilníkem zdrsnit povrch.   do 15 min. 

Zinek MEK, aceton, IPA Broušení smirkem zrnitosti 400. - 

Cín MEK, aceton, IPA Broušení smirkem zrnitosti 400. do 15 min 

Pochromované 
kovy 

MEK, aceton, IPA Broušení smirkem zrnitosti 400. - 

Poniklované kovy MEK, aceton, IPA 
Vrstvu niklu mechanicky anebo che-
micky odstranit. 

- 
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Ve strojírenství se na lepení kovů nejčastěji využívají lepidla epoxidová, polyureta-

nová, kyanoakrylátová nebo lepidla na bázi MS – polymerů.  

 

2.7.1 Epoxidová lepidla 

Epoxidová lepidla se vyrábí jako jednosložková, dvousložková nebo vícesložková. 

V běžné praxi se používají nejvíce epoxidová lepidla dvousložková vhodná pro konstrukční 

spoje. Pro lepení a opravy malých ploch se používají epoxidová lepidla rychlá, která dosa-

hují manipulační pevnosti po 2 až 10 minutách, pro konstrukční spoje a renovační technolo-

gie se používají epoxidová lepidla s dobou zpracovatelnosti 30 minut až 3 hodiny a manipu-

lační pevnosti je dosaženo po 5 až 6 hodinách, funkční pevnosti je obvykle dosaženo po 24 

hodinách. Teplotní odolnost epoxidových lepidel neplněných je od -50°C až do +100°C. 

Pevnost lepidel pro domácí použití bývá kolem 13-15 MPa. [22] 

 

2.7.2 Polyuretanová lepidla 

Polyuretanová lepidla jsou dvousložková a reaktivní. Spoje tvořené tímto typem le-

pidla jsou pevné, pružné a odolné dynamickému namáhání. Odolávají povětrnostním vli-

vům, vodě a průmyslovým médiím. Smyková pevnost v tahu je cca 16 MPa a teplotní odol-

nost do 100°C. Velmi moderní pro konstrukční lepení kovů jsou dvousložková lepidla na 

bázi methakrylátových esterů, která vykazují vysokou smykovou pevnost v tahu až 24 MPa, 

vysokou rázovou pevnost, tepelnou (od -50°C až do +150°C) a chemickou odolnost. Tyto 

lepidla vykazují excelentní pevnosti při lepení oceli, chrómu a hliníku a také jsou výborné 

pro kombinační lepení zejména s plasty. [22] 

 

2.7.3 Kyanoakrylátová lepidla 

Kyanoakrylátová (vteřinová) lepidla jsou jednosložková. Používají se pro lepení ma-

lých slícovaných kovových povrchů. Vytvrzují po zamezení přístupu vzduchu do spoje za 

katalytického působení kovových iontů. Pokud chceme lepit ke kovu nekovové díly, je nutné 

použít na nekovový díl aktivátor. Kyanoakrylátová lepidla se dodávají v několika pevnost-

ních kategoriích od 5 do 40 MPa. [22] 
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2.7.4 Lepidla na bázi MS – polymerů 

Pro plošné a elastické montážní lepení kovů se v současnosti používají lepidla na 

bázi MS – polymerů, která patří mezi ty nejmodernější a mají široké uplatnění zejména v 

automobilovém, leteckém, lodním průmyslu, strojírenství apod. Jsou vhodná nejenom pro 

lepení kovů navzájem, ale také pro kombinační lepení zejména s plasty, pěnovým polysty-

renem, glazovanými materiály, sklem, zrcadly, keramikou apod. MS-polymery vykazují vy-

sokou pevnost a elasticitu, nepotřebují podkladový nátěr, mají výbornou tepelnou a chemic-

kou odolnost. [22] 

Srovnání se stávající technologií: 

Oproti stávající technologii – bodovému svařování, nabízí lepené spoustu výhod: 

úspora nákladů, a to hlavně díky nulové energetické spotřebě. Nižší nároky na kvalifikaci 

obsluhy. Největší výhodou této metody je však to, že pro spojení není třeba předvrtání děr, 

případně jejich zahlubování, což výrazně snižuje výrobní čas a tím zvyšuje produktivitu 

práce. Materiál není v místě spoje tepelně ovlivněn, to znamená, že nevznikají zbytková 

napětí. Nedochází k žádnému mechanickému poškození povrchové vrstvy. Metoda je však 

časově náročnější, protože před nanesením lepidla je třeba spojované plechy povrchově 

upravit (obrousit, odmastit) a po nanesení a spojení ploch je třeba počkat určitou dobu, než 

lepidlo zatvrdne a nabyde požadovaných vlastností. Použití pro naší aplikaci je tedy ne-

vhodné, protože operace připevňování kluzáků k zadní stěně a spojování zadní stěny s kry-

tem na sebe navazují a mezi operacemi by se tak tvořily prostoje způsobené čekáním na 

vytvrzení lepidla, což by narušilo plynulost linky. Spoj tvořen lepidlem má taktéž nižší ži-

votnost.  
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3 OVĚŘENÍ VYBRANÉ TECHNOLOGIE V PRAXI 

Z důvodů maximálního zefektivnění výroby byla jako alternativní technologie ke 

spojování mosazného kluzáku k ocelové zadní stěně a zadní stěny ke krytu vybrána metoda 

klinčování od firmy TOX Pressotechnik. Důvody výběru jsou popsány níže. 

Výhody oproti stávající technologii – bodovému svařování: 

- Výrazná úspora procesních nákladů (výrazně nižší energetická spotřeba) 

- metoda je ekologičtější – nedochází k úniku toxických výparů, 

- nižší nároky na kvalifikaci obsluhy – levnější obsluha stroje (není zapotřebí svářečský 

kurz), 

- není třeba předvrtání a zahlubování děr 

- materiál není v místě spoje tepelně ovlivněn – nevznikají zbytková pnutí, nýbrž je materiál 

v místě spoje zpevněn, 

- nedochází k žádnému poškození povrchové vrstvy, 

Většinu těchto výhod nabízí i ostatní navrhované technologie. Oproti nim je však 

metoda klinčování jediná, která nepotřebuje ke spojení dvou plechů další přídavný materiál 

(nýt, šroub, lepidlo). 

Metoda klinčování byla podrobena testům. Všechny zkoušky byly provedeny v la-

boratoři firmy TOX Pressotechnik GmbH & Co. KG v německém Weingartneru. Výsledky 

testů poslouží k posouzení vhodnosti použití jednotlivých technologií pro naši aplikaci. 

Zkoušky byly provedeny v laboratorních podmínkách. Při vyhodnocování výsledných hod-

not testů je třeba počítat s tolerancemi. 

Tolerance pro rozměr X (viz dále na obr. 24) je ±15%, tolerance hodnot tlakové a 

smykové síly jsou ±20%. Tyto tolerance jsou způsobeny následujícími faktory: 

- tolerance v tloušťce spojovaných materiálů 

- tolerance materiálových charakteristik spojovaných materiálů, či spojovacích dílů (nýtů) 

- změna materiálových vlastností z důvodu tvářecích procesů 

- stav povrchů spojovaných materiálů 
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3.1 Spojování zadní stěny s krytem klinčovaným spojem typu TOX RoundPoint 

Zkouška byla provedena na následujících vzorcích: 

Tabulka 6 – materiály a tloušťky použitých vzorků pro TOX RoundPoint 

Materiál Tloušťka [mm] 

Ocel ČSN 11321.21 1,5 

Ocel ČSN 11321.21 2,0 

 

Během procesu klinčování byly materiály mazány jak na straně razníku, tak i matrice. 

Byl použit lubrikant Induoil HL40. Testy probíhaly na pneumaticko-hydraulickém pohonu 

s označením TOX Powerpackage, které nabízejí lisovací síly od 2 do 2000 kN a silový zdvih 

až 69 mm. Čas, potřebný k vytvoření spoje, byl přibližně 1 s. Použité vzorky měli následující 

rozměry: délka: 50 mm, šířka: 25 mm. Při trhací zkoušce se materiály překrývaly o 20 mm 

(viz obr. 23). Rychlost nástrojů při trhací zkoušce byla 10 mm/min. 

Tabulka 7 – výsledky zkoušek TOX RoundPoint 

Výsledky zkoušek TOX RoundPoint: 

Tahová síla (Ft) 2800 N 

Smyková síla (Fs) 4350 N 

Lisovací síla (F) 53 kN 

Průměr bodu 10 mm 

Výška bodu 2 mm 

Rozměr X 0,8 mm 
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Obr. 20 – rozměry a tvary zkušebních vzorků [vlastní zpracování] 

 
Obr. 21 – rozměry klinčovaného spoje [vlastní zpracování] 

Hodnoty tahových a smykových sil jsou hodnoty limitní – po jejichž překročení do-

chází k porušení spoje. Získané hodnoty pevností ze zkoušek pro klinčovaný spoj typu 

RoundPoint jsou plně dostačující pro naši aplikaci. V případě připevňování zadní stěny na 

podélný ohyb krytu lze technologii bodového svařování plně nahradit klinčovaným spojem 

typu TOX RoundPoint. Výsledný spoj je zobrazen na obr. 25. 
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Obr. 22 – Výsledný spoj TOX RoundPoint [vlastní fotodokumentace] 

3.2 Spojování mosazného kluzáku s ocelovou zadní stěnou: 

3.2.1 Zkouška TOX RoundPoint 

Zkouška byla provedena na následujících vzorcích: 

Tabulka 8 - materiály a tloušťky zkušebních vzorků 

Materiál Tloušťka [mm] 

Ocel ČSN 11321.21 1,5 

Mosaz CuZn37 2,0 

 

Zkoušky opět probíhaly v laboratořích firmy TOX presotechnik za totožných podmí-

nek. 

Bylo provedeno 32 zkoušek s proměnnými hodnotami lisovací síly a průměrem klin-

čovaného bodu. U všech zkoušek však docházelo k tvorbě trhlin v mosazném plechu a vý-

sledného spoje nebylo možné dosáhnout. Tyto praskliny vznikají z důvodu nedostatečné taž-

nosti materiálu. Ke spojení mosazných kluzáků a ocelové zadní stěny tedy není možno vyu-

žít spoje typu RoundPoint a bylo tak zapotřebí hledat jiné alternativy. 
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3.2.2 Zkouška TOX VarioPoint 

Další alternativou byla opět zvolena metoda klinčování, tentokrát ale spoj typu Vario 

Point. 

Zkoušky opět probíhaly v laboratořích firmy TOX presotechnik za totožných podmí-

nek. Materiály a tloušťky vzorků byly stejné, avšak bylo zapotřebí do mosazného plechu 

předvrtat otvory a zahloubit je, dle doporučených rozměrů (viz obr. 26). 

 

Obr. 23 – doporučené rozměry děr pro TOX VarioPoint [vlastní zpracování] 

 

Tabulka 9 - Výsledky zkoušek TOX VarioPoint: 

Výsledky zkoušek TOX VarioPoint: 

Tahová síla (Ft) 1500 N 

Smyková síla (Fs) 2500 N 

Lisovací síla  26 kN 

Průměr spojovacího bodu 8 mm 

Rozměr X 0,5 mm 
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Hodnoty pevností, získané ze zkoušek pro klinčovaný spoj typu VarioPoint, jsou plně 

dostačující pro naši aplikaci. Tuto technologii je tedy možné využít. Výsledný spoj ze 

zkoušky je zobrazen na obr. 27. 

 

 

Obr. 24 – výsledný spoj TOX VarioPoint 
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4 ROZBOR DOSAŽENÝCH VÝSLEDKŮ, TECHNOLOGICKO-

EKONOMICKÉ VYHODNOCENÍ 

Provedené testy ukázaly, že zhotovení klinčového spoje mezi dvěma ocelovými plechy 

(zadní stěna a podélný ohyb kastlu) je bezproblémové a lze jej řešit jednoduchým spojem 

typu RoundPoint. Při vytváření stejného typu spoje mezi mosazným kluzákem a zadní stě-

nou však dochází ke vzniku prasklin, způsobené nedostatečnou tvařitelností materiálu 

kluzáku. Proto bylo třeba hledat jinou technologii. Jako další alternativa byl vybrán klinčo-

vaný spoj typu VarioPoint. 

Oba problémy (jak klinčování zadních stěn k podélnému ohybu krytu, tak spojování 

kluzáků k zadním stěnám) lze řešit zakoupením jednoho stroje, přičemž by byla nutná vý-

měna nástroje mezi jednotlivými operacemi, která zabere přibližně 2,5 minuty. Tato možnost 

by však omezila plynulost výrobní linky. Z tohoto důvodu musíme počítat se zakoupením 

dvou klinčovacích strojů. Tato kapitola se zabývá ekonomickým vyhodnocením vybraných 

alternativních technologií a srovnáním se stávající: 

4.1 Vyhodnocení spojování zadní stěny k podélnému ohybu krytu metodou TOX 

RoundPoint 

4.1.1 Investiční náklady Ni 

 

Tabulka 10 - investiční náklady pro spojování zadní stěny k podélnému ohybu krytu 

 Bodové svařování TOX RoundPoint 

Cena stroje [Kč] - 501 365 

Odpisové období - 5 let 

Roční odpisy [Kč] - 100 273 

 

Pro tuto aplikaci byl vybrán lisovací systém TOX ecoLine s pneumaticko-hydraulic-

kým pohonem TOX-Powerpackage typu X-K (viz obr.28), jehož parametry plně vyhovují – 

lisovací síla 80kN, celkový zdvih 200mm a hloubka prolisu 200mm. Statický stroj s rámem 
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tvaru C. Cena tohoto stroje byla vykalkulována na 18 569€ (≈ 501 365 Kč). Investiční ná-

klady pro bodové svařování je nulové, protože se jedná o technologii již zavedenou ve vý-

robě. Pořizovací cena je rozložena do 5ti odpisových období po jednom roce.  

 

Obr. 25 – klinčovací lis TOX ecoLine [24] 

4.1.2 Provozní náklady Np 

a) Náklady na elektrickou energii: 

Tabulka 11 – srovnání jmenovitých příkonů strojů 

 Bodové svařování TOX RoundPoint 

Jmenovitý příkon stroje [kW] 21 4,6 

Cena za 1kWh [Kč] 2,2 

 

Náklady na elektrickou energii získáme vynásobením jmenovitého příkonu jednotli-

vých strojů s cenou za 1kWh s nominálním časovým fondem.  

Pro odběr elektřiny byla zvolena sazba D 26d – dvoutarifová sazba s operativním 

řízením doby platnosti nízkého tarifu po dobu 16 hodin od společnosti ČEZ. Uvedená hod-

nota je platná pro rok 2016. 
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Nominální časový fond Tn – počet pracovních dní v roce (bez víkendů a státních 

svátků) - obvykle 260 dní  

při dvousměnném osmihodinnovém provozu nominální časový fond vyjádřený v hodinách: 

𝑇𝑛 = 260. (2.8) = 𝟒𝟏𝟔𝟎 𝒉𝒐𝒅 

Výpočet ročních nákladů na elektrickou energii při použití technologie TOX RoundPoint:  

Ne (TOX RoundPoint) = 4,6 . 4160 . 2,2 = 42 099 Kč 

Výpočet ročních nákladů na elektrickou energii, při použití technologie bodového svařování:  

Ne (svařování) = 21 . 4160 . 2,2 = 192 192 Kč 

 

b) mzdové náklady: 

Tabulka 12 – průměrná mzda pracovníka 

Průměrná mzda pracovníka 

Svářeč 24 200 Kč/měsíc = 151,25 Kč/hod 

Obsluha stroje na klinčování 21 398 Kč/měsíc = 133,74 Kč/hod 

 

Průměrná mzda svářeče je vyšší z důvodu vyšší náročnosti na kvalifikaci (svářečské 

kurzy). Klinčovací lis může obsluhovat řadový dílenský pracovník. Průměrná měsíční mzda 

byla vypočtená na internetové kalkulačce platy.cz pro Jihomoravský kraj. 

Roční mzdové náklady obsluhy stroje lze vypočítat vynásobením hodinové mzdy 

pracovníka s nominálním časovým fondem: 

Roční mzdové náklady obsluhy stroje na klinčování: 

Nm (TOX RoundPoint) = 133,74 . 4160 = 556 358 Kč 

Roční mzdové náklady svářeče: 

Nm (svařování) = 151,25 . 4160 = 629 200 Kč 
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c) náklady na spotřební díly: 

Do nákladů na spotřební díly bodovacího svařování jsou zahrnuty náklady na elek-

trody. Trvanlivost jednoho páru elektrod do bodovací svářečky je přibližně 1 měsíc, cena 

jednoho páru je 650 Kč. Roční náklady na hroty tedy činí 7800 Kč. Náklady na spotřební 

díly u klinčování jsou nulové, protože k provedení spoje není potřeba žádný přídavný kom-

ponent. 

d) náklady na údržbu: 

Roční náklady na údržbu bodovací svářečky se pohybují kolem 5 000 – dochází ke 

dvěma preventivním kontrolám ročně. K preventivní kontrole klinčovacího lisu dochází 

pouze jednou za dva roky, proto je hodnota nákladů na údržbu stroje čtvrtinová. 

Tabulka 13- celkové procesní náklady spojování zadní stěny k podélnému ohybu krytu 

 

4.1.3 Výpočet celkových ročních nákladů, roční úspory a návratnosti 

a) Celkové roční náklady Nc: 

Celkové roční náklady obou variant se vypočítají součtem investičních a provozních ná-

kladů.  

 Pro bodové svařování: 

Nc (svařování) =  Ni + Np = 0 + 834 192= 834 192 Kč  

 Pro TOX RoundPoint: 

Nc (TOX RoundPoint) = Ni + Np = 100 273  + 599 707 = 699 980 Kč 

 Bodové svařování TOX RoundPoint 

Elektrická energie [Kč] 192 192 42 099 

Spotřební díly [Kč] 7 800 0 

Mzdy [Kč] 629 200 556 358 

Náklady na údržbu [Kč] 5000 1250 

Celkové procesní náklady [Kč] 834 192 599 707 
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b) Roční úspora 

Roční úspora lze vyjádřit z rozdílu celkových ročních procesních nákladů bodového 

svařování a TOX RoundPoint: 

= 834 192 – 599 707 = 234 485 Kč/rok 

 

 

Graf 1 - Celkové roční náklady (1.-5. rok) pro spojování zadní stěny k podélnému ohybu krytu 
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Graf 2 - Celkové roční náklady (po 5ti letech) pro spojování zadní stěny k podélnému ohybu krytu 

 

c) Návratnost  

Návratnost lze vyjádřit jako podíl investičních nákladů a roční úspory: 

= 
501 365

234 485
= 2,14 

Návratnost investice do zakoupení klinčovacího lisu je okolo 2 let.  

4.1.4 Náklady na výrobu 1 spoje 

Pro výpočet nákladů na výrobu 1 ks spoje potřebujeme nejdřív vypočítat hodinové 

náklady jednotlivých pracovišť a celkový čas na výrobu spoje  
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a) hodinové náklady pracoviště 

Tabulka 14 – Vstupní hodnoty pro výpočet hodinových nákladů pracoviště 

 Bodové svařovaní TOX RoundPoint 

Celkové procesní náklady 834 192 599 707 

Nominální časový fond 4160 

Hodinové náklady pracoviště bodového svařování: 

= 
834 192

4160
= 200,53 Kč/hod 

Hodinové náklady pracoviště bodového TOX RoundPoint: 

= 
599 707

4160
= 144,16 Kč/hod 

 

b) Celkový čas na výrobu 1 ks spoje 

Celkový čas na výrobu 1 ks spoje je vyjádřen jako součet času na seřízení stroje Ts, 

přípravného času Tp a času výrobního Tv 

Tc = Ts + Tp + Tv 

Do seřizovacího času stroje zahrnujeme časy kontroly nebo výměn elektrod, výměn 

nástrojů, nastavení strojních parametrů – u bodové svářečky jsou to hodnoty napětí, prochá-

zejícího proudu a přítlačné síly, u klinčovacího lisu pouze hodnota přítlačné síly. Do pří-

pravného času se počítá manipulace s plechy, vzájemné ustavení dvou plechů. Výrobní čas 

je doba vytváření spoje. 

Tabulka 15 - časy potřebné k zhotovení spoje bodovým svařováním 

Bodové svařování 

Objem výroby 1 ks 1000 ks 

Seřizovací čas stroje [min] 6 6 

Přípravný čas [min] 0,4 400 

Výrobní čas [min] 0,02 20 

Celkový čas [min] 6,42 426 
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Náklady na výrobu 1 spoje technologií bodového svařování: 

 při objemu výroby 1 ks 

   = 

6,42

60
× 200,53 

1
 = 21,46 Kč 

 při objemu výroby 1 000 ks 

   = 

426

60
× 200,53 

1000
 = 1,42 Kč 

Tabulka 16 - časy potřebné k zhotovení spoje TOX RoundPoint 

TOX RoundPoint 

Objem výroby 1 ks 1000 ks 

Seřizovací čas stroje [min] 4,5 4,5 

Přípravný čas [min] 0,4 400 

Výrobní čas [min] 0,02 20 

Celkový čas [min] 4,42 424,5 

 

Náklady na výrobu 1 spoje technologií TOX RoundPoint: 

 při objemu výroby 1 ks 

   = 

4,42

60
× ,144,16 

1
 = 10,62 Kč 

 při objemu výroby 1 000 ks 

   = 

424,5

60
× 144,16 

1000
 = 1,02 Kč 
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4.2 Vyhodnocení spojování kluzáku k zadní stěně metodou VarioPoint 

4.2.1 Investiční náklady Ni 

Tabulka 17 - investiční náklady spojování kluzáku k zadní stěně 

 Bodové svařování TOX VarioPoint 

Cena stroje [Kč] - 323 589 

Odpisové období - 5 let 

Roční odpisy [Kč] - 64 718 

 

Jelikož tato aplikace nevyžaduje tak vysoké lisovací síly byla vybrána levnější vari-

anta – TOX ruční kleště typ CHH 03.45 s pneumaticko-hydraulickým pohonem TOX PHA 

160.64. Tyto kleště jsou zavěšené na otočném závěsném ramenu, ve kterém je integrován i 

přívod hydrauliky. Cena tohoto stroje byla vykalkulována na 11 984€ ( ≈ 323 589 Kč). 

 

Obr. 26 - TOX ruční kleště typ CHH 03.45 [24] 

4.2.2 Provozní náklady Np 

V provozních nákladech zůstávají všechny hodnoty stejné jak u metody TOX Round-

Point (viz kap 4.1.2), liší se pouze náklady na elektrickou energii, jelikož vybraný stroj (ruční 

kleště jsou méně energeticky náročné (jmenovitý příkon 2,4kW).  

Výpočet ročních nákladů na elektrickou energii při použití technologie TOX VarioPoint:  
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Ne (TOX VarioPoint) = 2,4 . 4160 . 2,2 = 21 965 Kč 

Dále se liší hodnotou nákladů na spotřební díly, protože u bodování mosazného 

kluzáku k ocelkové zadní stěně je zapotřebí bodovací nýt. Cena bodovacího nýtu je 0,34 

Kč/ks. Když uvažujeme spotřebu 10 000 nýtů ročně, dostaneme se na hodnotu 3400 Kč. 

Tabulka 18 - celkové procesní náklady pro spojování kluzáku k zadní stěně 

 Bodové svařování TOX VarioPoint 

Elektrická energie [Kč] 192 192 21 965 

Spotřební díly [Kč] 11 200 0 

Mzdy [Kč] 629 200 556 358 

Náklady na údržbu [Kč] 5000 1250 

Celkové procesní náklady [Kč] 837 592 579 573 

 

4.2.3 Výpočet celkových ročních nákladů, roční úspory a návratnosti 

a) Celkové roční náklady 

 Pro bodové svařování: 

Nc (svařování) =  Ni + Np = 0 + 837 592 = 837 592 Kč  

 Pro klinčování: 

Nc (TOX VarioPoint) = Ni + Nv = 64 718 + 579 573 = 644 291 Kč 

 

b) Roční úspora 

= 837 592 – 579 573 = 258 019 Kč/rok 
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Graf 3 - Celkové roční náklady (1.-5. rok) pro spojování kluzáku k zadní stěně 

 

 

Graf 4 - Celkové roční náklady (1.-5. rok) pro spojování kluzáku k zadní stěně 
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c) Návratnost  

= 
323 589

258 019
= 1,25 

Návratnost investice do zakoupení klinčovacích ručních kleští je rok a 3 měsíce.  

4.2.4 Náklady na výrobu 1 spoje 

Pro výpočet nákladů na výrobu 1 ks spoje potřebujeme nejdřív vypočítat hodinové 

náklady jednotlivých pracovišť a celkový čas na výrobu spoje  

a) hodinové náklady pracoviště 

Tabulka 19 – vstupní hodnoty pro výpočet hodinových nákladů pracoviště 

 Bodové svařovaní TOX VarioPoint 

Celkové procesní náklady 837 592 579 573 

Nominální časový fond 4160 

 

Hodinové náklady pracoviště bodového svařování: 

= 
837 592

4160
= 201,34 Kč/hod 

Hodinové náklady pracoviště bodového TOX VarioPoint: 

= 
579 573

4160
= 139,32 Kč/hod 

 

b) Celkový čas na výrobu 1 ks spoje 

Časy zůstávají stejné jak v předchozím případu (viz kap 4.1.4), liší se pouze hodnotou 

přípravného času. V tomto případě bude tato hodnota vyšší, protože sem musíme započítat 

čas k vyvrtání a zahloubení otvoru pro mosazný kluzák. 

 

 

 

 



 

 

 

FSI VUT DIPLOMOVÁ PRÁCE List 52 

Tabulka 20 - časy potřebné k zhotovení spoje bodovým svařováním 

Bodové svařování 

Objem výroby 1 ks 1000 ks 

Seřizovací čas stroje [min] 6 6 

Přípravný čas [min] 0,7 700 

Výrobní čas [min] 0,02 20 

Celkový čas [min] 6,72 726 

 

Náklady na výrobu 1 spoje technologií bodového svařování: 

 při objemu výroby 1 ks 

   = 

6,72

60
×201,34 

1
 = 22,55 Kč 

 při objemu výroby 1 000 ks 

   = 

726

60
× 201,34 

1000
 = 2,44 Kč 

Tabulka 21 - časy potřebné k zhotovení spoje TOX VarioPoint 

TOX VarioPoint 

Objem výroby 1 ks 1000 ks 

Seřizovací čas stroje [min] 4,5 4,5 

Přípravný čas [min] 0,7 700 

Výrobní čas [min] 0,02 20 

Celkový čas [min] 5,22 724,5 
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Náklady na výrobu 1 spoje technologií TOX VarioPoint: 

 při objemu výroby 1 ks 

   = 

5,22

60
× ,139,32 

1
 = 12,12 Kč 

 při objemu výroby 1 000 ks 

   = 

724,5

60
× 139,32 

1000
 = 1,68 Kč 

 

Graf 3 – Náklady na výrobu 1 spoje 

Graf 3 srovnává náklady na výrobu jednoho spoje pro objemy výroby 1 ks a 1000 ks. 

Aplikace 1 zastupuje spojení zadní stěny s podélným ohybem krytu, aplikace 2 připevnění 

mosazného kluzáku k zadní stěně. Z grafu je vidět, že výrobní cena jednoho spoje navrže-

ných alternativ je u obou aplikací zhruba o 50% nižší než u stávající technologie při objemu 

výroby 1ks. U aplikace 1, při objemu výroby 1 000 ks, jsou náklady na výrobu jednoho spoje 

pro bodové svařování 1,42 Kč, pro TOX RoundPoint 1,02 Kč, což činí úsporu 28% nákladů. 

U aplikace 2, při objemu výroby 1 000 ks, jsou náklady na výrobu jednoho spoje pro bodové 

svařování 2,44 Kč, pro TOX VariPoint 1,68 Kč, což dělá úsporu 31%. Náklady spoje u apli-

kace 2 jsou vyšší z důvodu vyššího přípravného času – do kluzáku je třeba vyvrtat díru a 
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zahloubit ji. U bodového svařování aplikace 2 je vyšší sena, než u aplikace 1 také z důvodu 

nutnosti přidání bodovacího nýtu. 
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ZÁVĚR 

Diplomová práce se zabývá náhradou technologie spojování plechů pro zkvalitnění a 

zefektivnění výroby ve firmě Hestego s.r.o. V teoretické části je popsána současná techno-

logie. Jsou zde nabídnuty a popsány alternativy, které by současnou technologii – bodové 

svařování, mohly vhodně nahradit. Objevují se zde jak konvenční metody jako jsou šroubové 

spoje nebo nýtování, tak i moderní technologie jako například klinčování, Rivset, Rivtac, 

spojování pomocí plných lisovacích nýtů či technologie lepení různými konstrukčními lepi-

dly.  

V praktické části diplomové práce je vybrána a testována nejvhodnější alternativa – klin-

čování typu TOX RoundPoint. Spojování dvou plechů o tloušťce 1,5 a 2 mm z oceli ČSN 

11 321.21 touto metodou je bezproblémové a lze jí tak nahradit stávající technologii. Při 

spojování ocelového plechu o tloušťce 1,5 mm a mosazi CuZn37 o tloušťce 2 mm však 

dochází k trhlinám v mosazném plechu, které vznikaly v důsledku nízké tvařitelnosti mate-

riálu, a i přes úpravu parametrů se tento spoj nepodařil vytvořit. Další alternativou byl vybrán 

opět klinčovaný spoj, tentokrát však typu VarioPoint. Spojení tohoto typu je již proveditelné 

a získané hodnoty pevností jsou pro naší aplikaci dostačující.  

V poslední kapitole diplomové práce jsou vyčísleny náklady jak investiční, tak procesní, 

je zde spočítána roční úspora nově navržených variant a návratnost investic do navržených 

strojů: 

 Roční úspora spojování ocelové zadní stěny s podélným ohybem ocelového krytu 

metodou TOX RoundPoint oproti bodovému svařování činí 234 485 Kč. 

 Náklady na výrobu jednoho spoje metodou TOX RoundPoint jsou 10,62 Kč (při vý-

robní dávce 1 ks) a 1,02 Kč (při výrobní dávce 1 000 ks), což dělá úsporu na jednom 

spoji při výrobní dávce 1 ks 50,5%, respektive 28% pro výrobní dávku 1 000 ks. 

 Návratnost investice do zakoupení nového stroje byla vykalkulována na něco málo 

přes 2 roky. 

 Roční úspora spojování mosazného kluzáku s ocelovou zadní stěnou metodou TOX 

VarioPoint oproti bodovému svařování činí 258 019 Kč 
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 Náklady na výrobu jednoho spoje metodou TOX VarioPoint jsou 12,12 Kč (při vý-

robní dávce 1 ks) a 1,68 Kč (při výrobní dávce 1 000 ks), což dělá úsporu na jed-

nom spoji, při výrobní dávce 1 ks 46%, respektive 31% (pro výrobní dávku 1 000 

ks). 

 Návratnost investice do zakoupení nového stroje byla vykalkulována na 1 rok a 3 

měsíce 
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SEZNAM POUŽITÝCH SYMBOLŮ  

Symbol Jednotka Popis 

A [%] Tažnost 

F [N] Tlačná síla 

Fs [N] Smyková síla 

Ft [N] Tahová síla 

I [A] Protékající proud 

Is [A] Svařovací proud 

Ne [Kč] Náklady na elektrickou energii 

Nc [Kč] Celkové náklady 

Ni [Kč] Investiční náklady 

Nm [Kč] Mzdové náklady 

Np [Kč] Procesní náklady 

Ps [N] Přítlačná síla 

Q [J] Odporové teplo 

R [Ω] Elektrický odpor 

Re [MPa] Mez kluzu 

Rm [MPa] Mezo pevnosti 

Rp0,2 [MPa] Smluvní mez kluzu 

Tc [min] Celkový čas 

Tn [hod] Nominální časový fond 

Tp [min] Přípravný čas 

Ts [min] Seřizovací čas 

Tv [min] Výrobní čas 

U [V] Napětí 

dč [cm] Průměr svarové čočky 

dstyk [cm] Průměr stykové plochy 

k [-] Součinitel styku materiálů 

ts [s] Svařovací čas 

𝛿𝑐 [Ω. 𝑐𝑚] Střední hodnota měrných odporů kovů při dané teplotě 
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𝛿𝑘 [Ω. 𝑐𝑚] Celkový měrný odpor bodového svaru 

ρ [Ω. 𝑚] Měrný odpor 

χ [-] Součinitel zmenšení odporu proti odporu válce 
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