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Úvod 
 

Za jedno z měřítek vyspělosti jednotlivých států lze považovat jejich nakládání 

s energiemi v rámci energetického hospodářství. Mezi nejvýznamnější energie patří elektrický 

proud, neboť se vyskytuje téměř při každé lidské činnosti a oborech. Elektrický proud je 

nejvyužívanější energií současnosti a to díky svým vlastnostem jakými jsou například snadná 

změna v jiné druhy energií a její snadný transport. Bez elektrické energie si nedokáže žádný 

vyspělý stát představit svůj každodenní život. 

 

V energetickém průmyslu lze obecně rozdělit elektrické stroje na motory, které mění 

elektrickou energii v mechanickou a na generátory, které mění mechanickou energii na 

elektrickou. Cílem je co nejefektivněji omezit ztráty, které vznikají ve všech elektrických 

točivých strojích při výrobě energie. Vliv na tyto ztráty energie při výrobě v elektrických 

strojích mají do značné míry použité materiály strojů a jejich konstrukce. 

 

Tato bakalářská práce navrhuje nový, ekonomicky výhodný technologický postup 

výroby vystřihování plechů rotorů a statorů pro tři typy výstřižků plechů generátorů. Tento 

návrh též předpokládá nárůst produktivity výroby výstřižků. Plechy rotorových a statorových 

částí se podílejí z 30 ÷ 40 % na celkové hmotnosti generátoru. Přesto, že pracnost výroby 

těchto výstřižků se podílí 5 % na výrobě generátoru, jsou celkové náklady výroby vysoké a to 

především použitím nákladných technologií a nástrojů. Snižování těchto nákladů výrazně 

ovlivňuje konkurenceschopnost prodeje celých generátorů. 
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1  Výroba elektrických točivých strojů ve firmě TES VSETÍN, s. r. o. 
 

Jednou z firem zabývající se výrobou točivých elektrických strojů je firma TES 

VSETÍN, s. r. o. Firmu v roce 1919 založil Josef Sousedík pod názvem Elektrotechnická 

továrna Josefa Sousedíka Vsetín, která byla předchůdcem firmy MEZ Vsetín, s. p. a též 

dnešního podniku TES VSETÍN, s. r. o. Dřívější program výroby tvořily z převážné většiny 

asynchronní a stejnosměrné motory. Pod značkou MEZ Vsetín, s. p. nastal po roce 1945 

rychlý rozvoj. Program byl rozšířen o komutátorové motory a zkušební stanoviště pro měření 

výkonu a otáček, následně o kompletní pohony se stejnosměrnými motory. V té době se 

podnik orientoval na trhy Rady vzájemné hospodářské pomoci (RVHP) s ohledem na tehdejší 

hospodářskou politiku a řadil se mezi nejvýznamnější exportéry v rámci koncernu ZSE Praha. 

 

Po roce 1989 došlo postupně k inovačním a organizačním změnám a ke změně 

výrobního programu. Sortiment, jež byl tvořen stejnosměrnými motory, byl s pomocí 

zahraničních partnerů rozšířen o výrobu synchronních generátorů a tvářecích nástrojů.V roce 

1996 byla část firmy, jež zahrnovala strojírenskou a elektrotechnickou výrobu bývalého 

podniku MEZ Vsetín, s. p., privatizována společností TES VSETÍN, s. r. o. Díky dlouholeté 

tradici, kvalitnímu zpracování a přizpůsobivosti požadavkům zákazníka si firma stále udržuje 

významné odběratele na trzích v Německu, Nizozemí, Švýcarsku, Francii, Rakousku, 

Turecku, Slovensku, Polsku, Rusku a Thajsku, přičemž export společnosti činí každý rok 

70 ÷ 80 % z celkové výroby. 

 

Firma je známá svým výrobním sortimentem a přístupem k zákazníkovi, kde plní 

specifické požadavky zákazníka (stroje konstruované na míru). 

 

1.1  Popis generátoru 
 

Generátory (obr. 1.1) jsou stroje, které přeměňují mechanickou práci na elektrickou 

energii. Jejich princip je založen na elektromagnetické indukci, proto obsahují dva významné 

konstrukční prvky: část vytvářející magnetické pole a na část, ve které se indukuje elektrické 

napětí. Magnetické pole lze vytvořit u malých generátorů stálými magnety. Pokud se jedná 

o stroje větších rozměrů, musíme použít elektromagnetů s železnými jádry, které se slisují 

z vystřižených elektroplechů pro rotor a stator. Tato část se nazývá budicí vinutí. Část, kde se 

indukuje napětí se nazývá kotva a je tvořena několika cívkami. Generátory se vyrábějí 



3 
 

v různých konstrukčních provedeních. Pohyblivá část generátoru se nazývá rotor a má tvar 

válce. Je mechanicky poháněn (např. lopatkami větrné elektrárny) uvnitř pevné části nazvané 

stator. Proto, aby se účinek magnetického pole nezeslaboval, obepíná stator kotvu s co 

nejmenší mezerou, tzv. vzduchovou mezerou. 

 

 
Obr. 1.1  Synchronní horizontální generátor GSH 500 L12 
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1.1.1  Dělení generátorů 
 

Generátor vyrábějící stejnosměrný proud se nazývá dynamo. Generátor produkující 

střídavý elektrický proud se nazývá alternátor. Alternátory můžeme rozdělit na synchronní, 

kde se obě točivá magnetická pole otáčejí vůči sobě stejnými otáčkami a asynchronní, kde 

otáčky rotoru jsou zvýšeny nad synchronní otáčky, pak rotor předbíhá točivé magnetické pole 

a alternátor dodává elektrickou energii do sítě. 

 

Každý generátor, který vyrábí střídavý proud může být zároveň použít jako motor 

napájený stejnosměrným proudem. Místo odebírání indukovaného napětí z uhlíkových 

kartáčů při otáčení kotvy, přivádí se napětí na kartáče a kotva se roztočí. Jev souvisí 

s magnetickou indukcí. Síla, která při otáčení vodičem v magnetickém poli vyvolávala ve 

vodiči proud, otáčí nyní vodičem, když jím protéká proud dodávaný z vnějšku. 

 

Generátor jednofázového střídavého proudu, tzv. alternátor, lze použít jako motor, 

pokud se napájí střídavým proudem. Jednou z velkých nevýhod alternátoru je však fakt, že se 

sám nerozbíhá. Pokud je rotor mechanicky uveden na odpovídající otáčky (roztočí-li se), bude 

se sám otáčet ve stejné frekvenci jako měnící se pole statoru. Tyto synchronní motory nalézají 

uplatnění tam, kde jsou vyžadovány konstantní otáčky motoru. Jestliže je motor napájen 

třífázovým střídavým elektrickým proudem, tak ve statorovém vinutí, které je analogicky 

uspořádáno k třífázovému vinutí generátoru, vytváří proud točivé magnetické pole, které má 

tendenci unášet rotor s sebou. V takových případech se vinutá kotva rotoru, tzv. kroužkové 

vinutí, nahrazuje klecí z hliníkových nebo měděných tyčí, tzv. klecové vinutí, tím vznikne 

asynchronní motor. 
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1.2  Popis rotoru a statoru 
 

1.2.1  Popis rotoru 
 

Rotor je první nejdůležitější částí elektrického točivého stroje. Je to ta část, která se 

mechanicky otáčí a koná rotační pohyb. Rotor (obr. 1.2) má tvar válce, který je tvořen 

dynamo plechy pro elektrotechniku se speciálními elektromagnetickými vlastnostmi. Rotor je 

složen dle daných elektrických parametrů z několika stovek až tisíců plechů, které jsou 

slisovány do tzv. paketů. Z důvodu ztrát vířivými proudy jsou tyto plechy mezi sebou 

izolovány lakem. Při elektrické indukci dochází k velkému vývinu tepla a tím k velkým 

ztrátám, proto je třeba stroj neustále chladit. Toto chlazení je na rotoru uskutečněno 

v podélném směru kanály a v příčném vytvořením mezery mezi určitým počtem nalisovaných 

plechů. Dle konstrukčního provedení generátoru mohou být po obvodě rotu vystřiženy drážky 

nebo póly. Počet drážek je různý podle požadavků na chod stroje. Vlastnosti rotoru jsou 

ovlivňovány tloušťkou plechu, druhem izolace a druhem použitého materiálu. Proto, aby 

vinutí rotoru bylo dokonale izolováno, je celý rotor impregnován laky. 

 

 
Obr. 1.2  Rotorový paket synchronního generátoru



6 
 

1.2.2  Popis statoru 

 
Stator (obr. 1.3) je nepohyblivá (statická) část točivého elektrického stroje. Do statoru 

je vložen rotor přičemž vzdálenost obou částí tvoří tzv. vzduchová mezera, která je určující 

pro elektromagnetické vlastnosti stroje. Stator je též tvořen z mnoha kusů slisovaných 

elektroplechů, které mají stejné elektromagnetické vlastnosti jako rotor. Ve statoru jsou 

vystřiženy drážky pro vedení vinutí. Toto vinutí je tvořeno z měděných izolovaných vodičů. 

Celý statorový paket je navařen do klece generátoru. 

 

 
Obr. 1.3  Stator synchronního generátoru  

 

1.3  Materiál pro statorové a rotorové výstřižky 
 

1.3.1  Vlastnosti plechů pro elektrotechniku 
 

U generátorů je snahou, tak jako u všech strojů, docílit co nejvyšší účinnosti η (%), to 

znamená, že největším problémem jsou ztráty energií ve stroji. Ztráty ovlivňující účinnost 

stroje jsou mechanické a vznikající ve vinutí a též v magnetickém obvodu obou částí 
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– ve statoru i rotoru. Hlavní část ztrát lze eliminovat vhodnou volbou materiálu plechů pro 

stator a rotor a nastavením velikosti vzduchové mezery. Materiál plechů pro elektrotechniku 

se vyznačuje speciálními elektromagnetickými vlastnostmi. Materiálem, který se používá pro 

výrobu statorů a rotorů, jsou plechy a pásy z křemíkových ocelí, jež jsou válcovány zastudena 

a mohou byt upraveny izolací - izolačními laky Sulfizolem nebo Remisolem. 

 

1.3.2  Druhy plechů pro elektrotechniku 
 

V elektrotechnice se používají pro výrobu elektrických točivých strojů plechy se 

speciálními elektromagnetickými vlastnostmi. 

 

a) plechy a pásy z izotropních nelegovaných ocelí pro elektrotechniku válcované za 

studena v rozpracovaném stavu – značení dle EN 10106 

 

Izotropní nelegované oceli jsou válcované za studena. Jsou dodávány 

v rozpracovaném stavu, teprve odběratel provádí závěrečné žíhání. Magnetické vlastnosti 

proto platí pro referenční stav po odpovídajícím tepelném zpracování uvedeném v normě 

EN 10126. Plechy a pásy jsou dodávány běžně bez izolace. Tloušťka plechů se pohybuje 

v rozmezí 0,50 ÷ 0,65 mm, šířka plechů v 600 ÷ 1000 mm, délka plechů v 700 ÷ 3000 mm 

a šířka pásu ve svitcích 30 ÷ 1000 mm. 

 

Tab. 1.1  Vlastnosti a značení izotropních nelegovaných ocelí pro tloušťky plechu 

0,50 ÷ 0,65 mm dle normy EN 10106 

Jmen. 
tloušťka 
 t (mm) 

Značení 
podle 

EN 10106 

Elektromagnetické vlastnosti 

Min. magnetická polarizace ve stříd. 
magnet. poli při intenzitě pole H (A/m) 

Max. měrné 
ztráty 

(W/kg) při 
1,5 T  

a f = 50 Hz 
2 500 5 000 10 000 

0,50 
M660-50D 1,62 1,70 1,79 6,60 
M890-50D 1,60 1,68 1,78 8,90 

M1050-50D 1,57 1,65 1,77 10,50 

0,65 
M800-65D 1,62 1,70 1,79 8,00 

M1000-65D 1,60 1,68 1,78 10,00 
M1200-65D 1,57 1,65 1,77 12,00 
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b) plechy a pásy z orientovaných transformátorových ocelí pro elektrotechniku 

válcované za studena – značení dle EN 10107 

 

Transformátorové orientované plechy a pásy válcované za studena jsou dodávány 

ve vyžíhaném stavu. Plechy a pásy bývají dodávány s izolací Kerizol. Plechy a pásy se 

dodávají v tloušťkách 0,27; 0,30 a 0,35 mm, v šířkách plechů 600 ÷ 900 mm, v délkách 

plechů 700 ÷ 3000 mm a v šířkách pásů ve svitcích 30 ÷ 900 mm. 

 

Tab. 1.2  Vlastnosti nejpoužívanějších transformátorových plechů dle normy EN 10107 

Jmen. 
tloušťka 
 t (mm) 

Značení 
podle 

EN 10107 

 

Elektromagnetické vlastnosti 

Značení 
podle DIN 

46400 
díl 3 

Elektromagnetické vlastnosti 

Min. 
magnetická 
polarizace 

(T) 
pro  

J = 800 
A/m 

Max. měrné 
ztráty (W/kg) 
při 50 Hz a při 
1,5 T a 1,7 T 

Min. 
magnetická 

polarizace (T)  
pro  

J = 800 A/m 

Max. měrné 
ztráty (W/kg) 
při 50 Hz a při 
1,5 T a 1,7 T 

1,5 T 1,7 T 1,5 T 1,7 T 

0,27 M089-27N 1,75 0,89 1,40 VM089-27N 1,75 0,89 1,40 

0,30 M140-30S 1,78 0,92 1,40 VM140-30S 1,78 - 1,40 

0,35 

M150-35S 1,78 1,05 1,50 VM155-35S 1,78 - 1,55 

M111-35N 1,75 1,11 1,65 VM111-35N 1,75 1,11 1,65 
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c)  plechy a pásy z izotropních dynamových ocelí pro elektrotechniku válcované za 

studena v plně zpracovaném stavu – značení dle EN 10106 

 

Dynamové plechy a pásy se dodávají válcované za studena ve vyžíhaném stavu. 

Plechy a pásy se jsou dodávány s organickou izolací Sulfizol. Pokud jsou kladeny zvýšené 

požadavky na izolační odolnost, razitelnost, svařitelnost, korozivzdornost atd., jsou dodávány 

s anorganickým lakem Remisol. Dle požadavků zákazníka je možno dodat plechy a pásy i bez 

izolačního laku. Tloušťka plechů bývá 0,35; 0,50 a 0,65 mm, šířka plechů 600 ÷ 1000 mm, 

délka plechů 700 ÷ 3000 mm a šířka pásů svitcích 30 ÷ 1000 mm. 

 

Tab. 1.3  Vlastnosti dynamových plechů pro elektrotechniku, vybrané tři tloušťky materiálu 

dle normy EN 10106 

Jmen. 
tloušťka 
 t (mm) 

Značení 
podle 

EN 10106 

Elektromagnetické vlastnosti Elektromagnetické vlastnosti 

Min. magnetická 
polarizace ve stříd. 

magnet. poli při intenzitě 
pole H (A/m) 

Max. 
měrné 
ztráty 
(W/kg) 

při 1,5 T  
a 50Hz 

Značení 
podle 
DIN 

46 400 
díl 1 

Min. magnetická 
polarizace ve stříd. 

magnet. poli při 
intenzitě pole H (A/m) 

Max. 
měrné 
ztráty 
(W/kg) 

při 1,5 T 
a 50 Hz 2 500 5 000 10 000 2 500 5 000 10 000 

0,35 

M235-35A 1,49 1,60 1,70 2,35 V235-
35A 1,55 1,65 1,75 6,00 

M330-35A 1,49 1,60 1,70 3,30 V330-
35A 1,58 1,68 1,76 7,00 

0,5 

M600-50A 1,57 1,66 1,76 6,00 V600-
50A 1,55 1,65 1,75 6,00 

M700-50A 1,60 1,69 1,77 7,00 V700-
50A 1,58 1,68 1,76 7,00 

0,65 

M530-65A 1,54 1,64 1,74 5,30 V530-
65A 1,52 1,62 1,72 5,30 

M600-65A 1,56 1,66 1,76 6,00 V600-
65A 1,54 1,64 1,74 6,00 
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d) plechy pro výrobu odporových článků z křemíkové oceli válcované za studena 

 

Pro výrobu odporových článků se používají plechy z transformátorových ocelí, které 

mají minimální obsah Si 3 %. Plechy jsou dodávány v žíhaném stavu bez povrchové úpravy 

a bez větší orientace zrn. U těchto plechů, vzhledem k jejich tloušťkám, je požadován stupeň 

tvářitelnosti. U tohoto materiálu není vyžadován nízký stupeň wattových ztrát. 

Tab. 1.4  Vlastnosti a značení izotropních nelegovaných ocelí pro dvě tloušťky plechu 

0,50 ÷ 0,65 mm dle normy EN 10106 

Značka 
jakosti 

Technické 
podmínky 

Jmenovitá 
tloušťka 
 t (mm) 

Rozměr 
plechu (mm) 

Počet 
ohybů n 

Měrný 
elektrický 

odpor 
(mm2/m) 

Eo 17 TPC 209-26-69 

0,50 

900 x 1900  

min. 5 

0,50  1,00 min. 5 

1,50 min. 3 

 

 

1.3.3  Použitý materiál pro vystřihování statorový a rotorový plechů 
 

Pro výrobu točivých elektronických strojů jsou vhodné plechy z izotropní dynamové 

oceli, a to buď ve finálním zpracování nebo v tzv. semifiniši, kde je materiál v rozpracovaném 

stavu. Pro výrobu statických elektrických strojů, především transformátorů, se používají 

transformátorové oceli s orientovanou strukturou, která se vyznačuje minimálními wattovými 

ztrátami v podélném směru. Při výrobě plechů pro generátory volíme materiál plechů a pásů 

z izotropních dynamových ocelí pro elektrotechniku válcované za studena ve finálně 

zpracovaném stavu (viz 1.3.2). 

 

Dle požadavků na výrobu elektrických točivých strojů a také požadavků zákazníka byl 

jako nejvhodnější materiál vybrán plech s označením M600-65A (tab. 1.5.). Ocelový plech 

pro elektrotechniku, izotropní s maximálními měrnými ztrátami p 6,00 W/kg při 1,5 T 

a 50 Hz se jmenovitou tloušťkou 0,65 mm dodávaný v tepelně zpracovaném stavu. Plechy 

jsou dodávány ve svazcích, pásy ve svitcích (obr. 1.4). Plech má povrchovou úpravu v podobě 

organického laku Remisol 0,05 mm, který snižuje ztráty vznikající vířivými proudy ve vinutí 
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statoru a rotoru. Tento lak má odolnost vůči teplotám až do 230°C. Hmotnost svitků je závislá 

na šířce plechu zpravidla m=5000 kg pří šířce plechu 1000 mm. Tyto svitky mohou být bez 

izolace, nebo s izolací na jedné či na druhé straně plechu.  

 

Tab. 1.5  Vlastnosti dynamových plechů pro výrobu elektrických strojů, tloušťky 0,65 mm dle 

normy EN 10 106 (zvýrazněný materiál je použit v práci) 

Značka dle 

ČSN EN 

10106 

tloušťka 

t (mm) 

Max. měrné 

ztráty při 50Hz 
Min. magnetická polarizace ve 

stříd. magnet. poli při intenzitě 

pole H (A/m) 
ρ hustota 

(kg·dm-3) p1,5 

(W/kg) 

p1,0 

(W/kg) J2500 

(T) 

J5000 

(T) 

J10000 

(T) 

M400-65A 0,65 4,00 1,70 1,52 1,62 1,72 7,65 

M470-65A 0,65 4,70 2,00 1,53 1,63 1,73 7,65 

M530-65A 0,65 5,30 2,30 1,54 1,64 1,74 7,70 

M600-65A 0,65 6,00 2,60 1,56 1,66 1,76 7,75 

M700-65A 0,65 7,00 3,00 1,57 1,67 1,76 7,75 

M800-65A 0,65 8,00 3,60 1,60 1,70 1,78 7,80 

M100-65A 0,65 10,00 4,40 1,61 1,71 1,76 7,80 
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Obr. 1.4  Svitek pásu M600-65A 

 

1.4  Stávající technologie výroby výstřižků pro statorový a rotorový plech 
generátoru 

 
V současné době je technologie vystřihování výstřižků pro stator a rotor prováděna 

na automatickém vystřihovacím lisu Müller Weingarten HS 250 (obr. 1.5). Zařízení je určeno 

pro výrobu stator-rotor plechů v rozsahu průměrů 150 ÷ 800 mm a segmentů statoru v rozsahu 

délek 350 ÷ 750 mm, z materiálu tloušťek 0,35 ÷ 1 mm a ve formě svitků šířky 

900 ÷ 1000 mm. V případě jednořadého vystřihování výstřižků velkých rozměrů lze pracovat 

s libovolnou ekonomickou šířkou svitku do max. šířky 1000 mm. Zařízení je schopno vyrábět 

také plechy hlavních pólů, plechy transformátorů. 

 

U linky nepropadá hotový výstřižek do jímací jámy, ale je vtlačen do střižníku, kde je 

následně vyhozen vyhazovači na magnetické oběžné vyjímaní (obr. 1.6). Podavač plechu má 

možnost příčného posuvu mimo osu o 530 mm na každou stranu. To umožňuje na šířce svitku 

stříhat až 20 řad výstřižků (systém cik-cak). Posun podavače má ale za příčinu značnou 

vzdálenost, kterou musí vyjímací zařízení výstřižku urazit. Při zdvihu vjede toto zařízení pod 
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střižník, který je v horní části a je vzdálen od střižnice 200 mm tak, aby se pod něj vyjímací 

zařízení s magnetickou části vešlo. Magnetické vyjímací zařízení je kinematicky svázáno 

s chodem střižníku a obíhá neustále dokola kolem spodního celku lisu. Zdvih beranu lisu lze 

upravit až od 80 mm pokud to vyžaduje charakteristika nástroje. Ze střižníku je vyhazovači 

vyražen výstřižek na vyjímací zařízení, které dopraví výstřižek k podvěsnému magnetickému 

dopravníku (viz 3.4). Ten transportuje výstřižek ke stohovacímu trnu (obr. 1.7), kde jsou 

výstřižky skládány na sebe. Vystřihovací lis má možnost plynulé regulace zdvihů od 25 až do 

75 za minutu. Protože počet zdvihů lisu je limitován chodem vyjímacím zařízením a cik-cak 

systémem podavače, využívá se pouze 25 zdvihů beranu lisu za minutu. 

 

Na lince se vystřihují tři druhy výstřižků o daném vnějším průměru a dané dosavadní 

roční produkci určené pro rok 2008 (tab. 1.6). Snahou je zvýšit produkci výroby výstřižků až 

o 30 %. 

 

 
Obr. 1.5  Vystřihovací lis Müller Weingarten HS 250
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Obr. 1.6  Schéma linky Müller Weingarten HS 250 
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Obr. 1.7  Stohovací trn 

 

Tab. 1.6  Přehled produkce vyráběných výstřižků stávající technologií 

Typ 
výstřižku 

Ø výstřižku 
d (mm) 

Šířka 
pásu 

a (mm) 

Počet kusů 
v roce 2008 

p1 (ks) 
TAC  

LSA 472 544 550 2,8 mil 0,058 min 

LSA 491 600 611 1,2 mil 0,062 min 

LSA 50 707 721 1,10 mil 0,070 min 
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2  Návrh ekonomicky výhodného technologického postupu výroby výstřižků 
pro stator a rotor generátoru  

 
Vzhledem k četnosti výstřižků statorových a rotorových plechů v generátoru musí být 

technologie vystřihování hospodárná proto, aby generátor, na kterém se hmotnost slisovaných 

plechů podílí 30 ÷ 40 %, byl konkurenceschopný. Pracnost výroby těchto součástí (výstřižků) 

je jen 5 % z výroby generátoru. Výroba výstřižků pro rotor a stator se proto provádí výhradně 

na automatizovaných lisovacích centrech. Vhodnou volbou strojů, podávacích, stohovacích 

příslušenství a vyjímacích zařízení v technologii výroby, se dociluje konkurenceschopnosti 

a návratnosti výroby výstřižků. 

 

Jedná se o výrobu tvarově složitých výstřižků. Proto se, převážně pro jejich výrobu, 

využívá těchto technologií: 

 

a) řezání laserem – podstatou technologie je dopad svazků fotonů na plech a na jeho 

následném prudkém ohřevu, natavení a odpaření. Řezací lasery pracují na principu 

spalování materiálu, jeho odtavení a následném odfukování taveniny z místa řezu 

a částečném odpaření materiálu. Jejich použití je pro tvarově složité výpalky 

středních tloušťek a menších rozměrů. Tato technologie pro výrobu výstřižků se 

používá převážně u kusové výroby, nebo při výrobě prototypů statorových 

a rotorových částí pro generátory. Nevýhodou je tedy malá produktivita výroby. 

Naopak výhodou je ta skutečnost, že technologie nepotřebuje použití drahého 

střižného nástroje. 

 

b) plošné stříhání – materiál je oddělován smykovým působením dvojicí nástrojů – 

dvou nožů, nebo střižníku a střižnice (obr. 2.1). Stříhání je v lisovnách používáno 

k přípravě polotovarů, např. stříhání přístřihů z tabulí plechu na pásy, rozdělení 

svitků nebo vystřihování součástí. Při stříhání je plech v místě střihu vystaven 

tlaku, který roste od nuly do pevnosti materiálu ve střihu, pak dojde k oddělení 

materiálu. Ustřižení materiálu probíhá velmi rychle. Nástroji pro střihání jsou 

střižníky a střižnice. Mohou mít různý tvar a velikost a jsou převážně vyrobeny 

z nástrojových ocelí. Mají použití při vystřihování měkkých tvárných materiálů 

menších nebo středních tloušťek. Vzhledem k pořizovací cenně nástrojů se tato 

technologie používá převážně pro velkosériovou až hromadnou výrobu výstřižků. 
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Obr. 2.1  Schéma nástrojů plošného stříhání 

 

c) vystřihování pryží – nástroj pro střiháni je složen z pouzdra s gumovým 

polštářem a střižníkem. Střižník může být různé velikosti a tvaru. Plech není 

stříhán, ale lámán na ostré hraně. Nevýhodou vystřihování pryží je vnik velkých 

jehel a nepřesnosti díky nedokonalému střihu. 



18 

2.1  Aktuální způsoby výroby výstřižků plechů pro stator a rotor 
generátoru 

 
Při daném počtu kusů výroby za rok (viz tab. 1.6) se jedná o hromadnou produkci 

výstřižků. Při technologii vystřihování pryží (viz 2) je přístřih lámán na ostré hraně 

s dosahovaným otřepem větším než je požadovaných 10 % tloušťky stříhaného plechu, proto 

tuto technologii nelze použít. Technologie je vhodná pouze pro kusovou nebo malosériovou 

výrobu, kde lze do technologického postupu zařadit úpravu povrchu a hran. Jako nevhodná 

technologie pro hromadnou výrobu se jeví i technologie řezání laserem (viz 2). Jedná se 

o přesnou technologii, při které nevznikají otřepy, ale produktivita výroby výstřižků je 

vzhledem k jejich potřebnému množství kusů nízká, a proto nerentabilní. 

 

Technologií, která je v praxi převážně používaná, je technologie plošného stříhání 

(viz 1.4). Je vhodná především u hromadné a velkosériové výroby, kde je kontrolován otřep, 

vnitřní průměr pro hřídel, soustřednost a vnější průměr. 

 

Výroba výstřižků se provádí výhradně na lisech. Při jejich vystřihování lze uplatnit 

několik způsobů výroby: 

 

a) Přístřihy plechů jsou v podobě čtverců naděleny na dělící lince. Tyto přístřihy jsou 

přepraveny k mechanickému lisu s ruční obsluhou, kde je vystřižen statorový 

a rotorový plech. Tato technologie je vzhledem k potřebné roční produkci velmi 

neproduktivní, a proto nepoužívaná. 

 

b) Výroba výstřižků na vystřihovacím lisu s horním vyjímáním a magnetickým 

oběhovým vyjímačem. Při vystřihování výstřižek nepadá jímací jámou dolů, ale je 

vtlačen do nástroje, kde je následně vyhozen vyhazovačem na oběžný magnetický 

vyjímač, který dopraví vystřižený statorový a rotorový plech na stohovací trn. 

Jímací jámou padá ostřižený materiál (odpad). Rychlost zdvihů beranu linky činí 

25 zdvihů za minutu, ta je omezena rychlostí oběhového vyjímače. Snahou je 

zvýšit počet zdvihů a tím zvýšit produktivitu vystřihování. 
 

c) Vystřihování výstřižků na postupové automatické lince, kde jsou vystřiženy ve 

čtyřech krocích statorové a rotorové plechy i s drážkami pro vinutí. Nástroj této 



19 

technologie by byl náročný na výrobu a dosahoval by velikosti cca 3 m. Tato 

technologie, při dané sérii, není ekonomicky rentabilní. 

 

2.2  Návrh technologie výroby výstřižků plechů pro stator a rotor 
generátoru 

 
Pro dosažení potřebné roční produktivity výroby statorových a rotorových plechů 

v roce 2010 (tab. 2.1) je nutné stříhat přístřihy statorové a rotorové plechy výhradně na 

automatických vystřihovacích lisech, tak jak tomu je při používání současné technologie, 

která je prováděna ve firmě TES VSETÍN, s. r. o na automatickém vystřihovacím lisu Müller 

Weingarten HS 250. Pro zvýšení produkce výstřižků je potřeba odstranit omezující faktory 

stroje a zvýšit tak počet zdvihů. Současné omezení je ve vyjímacím magnetickém zařízení 

(viz 1.4), které limituje stroj na spodní hranici počtů zdvihů za minutu. Současná technologie 

výroby plně zaplňuje kapacitu stroje, který v současné době vyrábí přístřihy plechů ve dvou 

směnách. 

 

Tab. 2.1  Přehled produkce vyráběných výstřižků pro rok 2008, 2010 

Typ 
výstřižku 

Ø výstřižku 
d (mm) 

Šířka 
pásu 

a (mm) 

Počet kusů 
v roce 2008 

p1 (ks) 

Počet kusů 
v roce 2010 

p2 (ks) 

LSA 472 544 550 2,8 mil 3,5 mil 

LSA 491 600 611 1,2 mil 1,5 mil 

LSA 50 707 721 1,10 mil 1,5 mil 

 

Zvýšení produktivity výroby výstřižků docílíme výměnou vyjímacího zařízení u linky 

Müller Weingarten HS 250. V rámci zvýšení kapacity výroby a efektivity výroby 

analogických součástí ve firmě TES VSETÍN, s. r. o. byla dokoupena nová výrobní linka, na 

které je možné dané výstřižky stříhat s potřebným zvýšením produkce výroby.  

 

Nově navržený excentrický dvoubodový automatický lis Müller Weingarten HUQ 250 

(obr. 2.2) pro vystřihování elektrotechnického plechu byl vybrán pro schopnost dodavatele 

dodat lis se všemi potřebnými periferiemi v nižší cenové kalkulaci oproti konkurenci 

LKDE 250 Žďas. Cena lisu Müller Weigarten HUQ 250 s komponenty, které jsou 
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v bakalářské práci navrženy (viz 2.4) byla 25 480 000,-- Kč, lis LKDE 250 Žďas byl nabídnut 

firmě TES VSETÍN, s. r. o. za cenu 30 856 000,-- Kč. 

 

Automatický vystřihovací lis HUQ 250 je schopen stříhat stator-rotor plechy v rozsahu 

průměrů 200 ÷ 800 mm, z materiálů tloušťek 0,35 ÷ 1 mm, který je smotán do svitků. 

 

Upínací deska nástrojů linky je navržena tak, aby nástrojový blok, tj. střižník 

astřižnici, bylo možné kdykoliv mezi lisem Müller Weingarten HUQ 250 a Müller 

Weingarten HS 250 vyměnit. To umožňuje plné využití strojů při nutnosti výroby obdobných, 

ale parametrově jiných, součástí. Odpadá zde potřeba mít velmi drahé střižné nástroje ve dvou 

vyhotoveních pro každou linku zvlášť. Při vystřihování je vystřižený stator-rotor přístřih 

vtlačen do střižnice, která je upnuta do upínací desky beranu lisu.Přístřih je následně vyhozen 

vyhazovacími kolíky na vyjímací zařízení. Vyjímací zařízení výstřižků je řešeno CNC 

lopatkou s lineárním motorem Siemens. Lopatka je opatřena elektromagnetem pro ustavení 

polohy výstřižku. 

 

Návrh vyjímání výstřižků z lisu je řešeno autorem bakalářské práce v kapitole 3.3. 

 

 
Obr. 2.2  Excentrický dvoubodový automatický lis Müller Weingarten HUQ 250
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2.3  Technologický postup výroby statorových a rotorových plechů pro 

automatické vystřihovací lisy HS 250 a HUQ 250 

 

Technologie výroby statorových a rotorových plechů probíhá u obou linek obdobně, 

omezení a rozdíly v technologii výroby jsou patrné ze specifikace linek Müller Weingarten 

HS 250 (viz 1.4) a Müller Weingarten HUQ 250 (viz 2.2). Statorové a rotorové plechy se 

vystřihují z plechu M600-65A EN 10 106 (viz 1.3.2) o různé šířce pásu dle vystřihovaného 

průměru výstřižku. V technologickém postupu výroby statorového a rotorového plechu je 

uveden popis jednotlivých kroků výroby pro tři obdobné přístřihy LSA 472 (obr. 2.3), 

LSA 491 (obr. 2.4), LSA 50 (obr. 2.5). Technologický postup se liší ve 3. operaci výroby a to 

v použití automatického vystřihovacího lisu. Časy vystřihování plechů se zkrátí a docílí se 

potřebné produktivity výroby (viz tab. 2.1). Pro přehlednost rozdílů v časech výroby byl 

technologický postup všech tří výstřižků shrnut do tabulky (tab. 2.2). 

 

 
Obr. 2.3  Statorový rotorový plech LSA 472 
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Obr. 2.4  Statorový rotorový plech LSA 491 

 
 

Obr. 2.5  Statorový rotorový plech LSA 50 



23 

Tab. 2.2  Technologický postup výroby statorových a rotorových plechů 

Číslo 

operace 

Výrobní 

dílna 
Pracoviště Popis operace Výrobní pomůcky 

a) LSA 472 b) LSA 491 c) LSA 50 

TBC TAC TBC TAC TBC TAC 

01 2220 09468 
Příprava svitků šířky a) 549 mm 
b) 606 mm c) 725 mm, před 
automatickou vystřihovací linku. 

 238 0 238 0 238 0 

02 
2220 33142 

Výdej a seřízení příslušných lisovacích 
nástrojů pro vystřihovací linku. Ostření 
příslušných lisovacích nástrojů. 

Rovinná bruska 

BPH - 20 
189 0 189 0 189 0 

2220 33140 

03 

2220 33142 
Ze svitku šířky a) 550 mm b) 611 mm 
c) 721 mm dle ČSN EN 10106, oceli 
M600 – 65A vystřihnout komplet 
a) kompletní obvod ø544 mm +8 plošek 
na míru 540 mm, 8 výstupků na míru 
563,3 mm, střed ø115H7/14c b) obvod 
ø600n6 mm, střed ø145H7/16 c) obvod 
ø707 mm + 2 plošky rozměr 703 mm, 
střed ø170H8/16c8, dále vystřihnout 
4 okna a všechny otvory 

Automatická 

vystřihovací linka 

HS 250 

0 0,058 0 0,062 0 0,070 

2220 33140 

Automatická 

vystřihovací linka 

HUQ 250 

0 0,038 0 0,042 0 0,043 

04 2220 09863 Kontrola povoleného otřepu (nesmí 
překročit 0,065 mm)  
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2.4  Návrh sestavení linky Müller Weingarten HUQ 250 
 

Pro produktivní výrobu statorových a rotorových plechů které jsou určeny pro 

elektrotechnický průmysl, je potřeba dosahovat co nejefektivnější výroby. Tyto plechy tvoří 

převážnou část hmotnosti celého generátoru a přesto, že pracnost výroby těchto plechů je 

vzhledem k celému elektrickému stroji malá, tak cena výroby těchto plechů je vysoká, 

vzhledem k použití nákladných nástrojů a strojů. Optimalizací použité technologie, tj. zvolení 

vhodného stroje společně s jeho komponenty, ale i použitím vhodných nástrojů, lze dosáhnout 

nižších výrobních nákladů statorových a rotorových plechů a tím zvýšit konkurencischopnost 

celého generátoru. 

 

Návrhem produktivní technologie autora bakalářské práce je výrobu statorových a 

rotorových plechů přemístit z dosavadní používané automatické výrobní linky Müller 

Weingarten HS 250 (viz 1.4) na automatický vystřihovací lis Müller Weingarten HUQ 250 

(viz 2.2). 

 

Schéma celé vystřihovací linky Müller Weingarten HUQ 250 je uvedeno na obr. 2.6. 

 

 
Obr. 2.6  Schéma linky Müller Weingarten HUQ 250 
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Pro efektivní výrobu statorových a rotorových plechů na lince Müller Weingarten 

HUQ 250 je potřeba zvolit periferie stroje, které usnadní manipulaci se svitkem plechu. 

 

Popis jednotlivých periferií stroje: 

 

a) Zakládací vozík svitků (obr. 2.7) ulehčuje manipulaci při zakládání svitků plechu 

do hydraulického odvíjecího zařízení svitků plechu. Pohon zakládacího vozíku 

zajišťuje hydromotor, který je zásobován tlakovým olejem od pohonu odvíjecího 

zařízení svitků. Podélný pojezd nakládacího vozíku je zajištěn přes ozubená kola 

a kolejnici, délka posuvu je 1500 mm. Zdvih zakládacího vozíku je 500 mm. 

 

 
Obr. 2.7  Zakládací vozík svitků 

 

b) Odvíjecí zařízení (obr. 2.8) zajišťuje plynulé dodávání potřebného množství pásu 

plechu do vystřihovací linky. Tělo odvijáku je tvořeno ze stabilní svařované 

konstrukce. Svitek plechu se zakládá na hydraulický rozpínací trn. Na trn je možné 

upnout svitky s vnitřním ø 460 ÷ 530 mm, s vnějším max. ø 1600 mm  



26 

a s max. šířkou svitku 820 mm. Zařízení je vybaveno přítlačnou kladkou, která 

zabraňuje rozmotání svitku plechu. Ta zajišťuje přítlak min. do 3 mm od vnějšího 

ø trnu a do minimální šířky svitku plechu 100 mm. 

 

 
Obr. 2.8  Odvíjecí zařízení 

 

c) Rovnací zařízení pásu plechu (obr. 2.9) zajišťuje narovnání plechu, který byl 

odvinut ze svitku plechu, aby z něj následně bylo možné stříhat statorové 

a rotorové plechy na lisu Müller Weingarten HUQ 250, který vyžaduje 

vystřihování pouze z rovného plechu. Absence rovnacího zařízení by mělo 

za následek, že by plech odvíjený ze svitku přicházel do pracovního prostoru stroje 

zvlněn. Rovnací proces plechu probíhá mezi 11 válci o ø 60 mm, které jsou 

uloženy ve dvou řadách nad sebou. Ve spodní řadě je 6 válců a v horní řadě je 

uloženo 5 válců. Plech prochází mezi spodní a horní řadou uložených válců. 

Rovnací zařízení dále plní funkci podavače plechu do dilatační jámy linky, 

zařízení je schopno odvíjet plech z odvíjecího zařízení v rychlosti 5 ÷ 60 m/min. 
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Proces podávání je zajištěn čtveřicí válců. Zařízení může zpracovat pásy plechu o 

tloušťce 0,4 ÷ 1 mm a šířce 20 ÷ 800 mm. 

 

 
Obr. 2.9  Rovnací zařízení plechu 

 

d) Vyrovnávací smyčka slouží k zajištění efektivního podávání pásu plechu 

do pracovní části lisu. Pokud jsou na stroji stříhány výstřižky velkých rozměrů 

je potřeba zajistit, aby po vystřižení výstřižku bylo možné do stroje dopravit 

předepsanou délku pásu plechu dle daného kroku a to ve velmi krátkém čase. Toho 

není možné dosáhnout pouze za pomoci odvíjecího a rovnacího zařízení, protože 

by bylo technicky náročné, v potřebném časovém horizontu dopravit potřebnou 

délku pásu do pracovní části stroje, v potřebné přesnosti délky kroku pásu pechu. 

Vyrovnávací smyčka plechu je prochází jamou před stojem. Jáma je opatřena 

výklopným předávacím pneumatickým stolem (obr. 2.10), který je pří zavádění 

nového pásu plechu zvednut. Tím zakryje jámu, což usnadní zavádění začátku 

pásu plechu do lisu. 
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Obr. 2.10  Předávací pneumatický stůl 

 

e) Válcový podavač (obr. 2.11) dopravuje potřebnou délku plechu do pracovního 

prostoru lisu a to s přesností ± 0,1 mm a je umístěn před vstupem plechu 

do pracovní části lisu. Podávací válce mají ø 100 mm, válce mají možnost přesunu 

ve svislém směru a to o ± 100 mm. Tento přesun ve svislém směru je vázán na 

výšku střižného nástroje. Válcový podavač je schopen podat až 92 m/min. 

Při střihu jsou tyto válce odlehčeny, aby neomezily technologický pohyb plechu. 
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Obr. 2.11  Válcový podavač 

 

2.5  Charakteristika střižného nástroje 
 

Vystřihování statorových a rotorových plechů na linkách Müller Weingarten HS 250 

a Müller Weingarten HUQ 250 je uskutečňováno nástroji stavebnicového typu. Samotná 

střižná část nástroje (viz 3) je upnuta do univerzálních vodících desek (obr. 2.12), které jsou 

odstupňovány dle upínacích průměrů 550 ÷ 650, 650 ÷ 750 a 750 ÷ 850 mm. 
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Obr. 2.12  Universální vodící desky 

 

Tento stavebnicový systém umožňuje maximální využití nástrojů, ale i vystřihovacích 

linek, pro možnost upnout kompatibilně celý blok nástroje do obou linek, ale i pod 

mechanické lisy. Při upínání bloku nástroje do lisu je horní část nástroje se spodní části 

spojena vodícími sloupky (obr. 2.13), které jsou uloženy ve valivém předepjatém vedení. 

Do lisu je nástroj upínán bez vůle, po upnutí nástroje jsou vodící sloupky vyjmuty a vedení 

nástroje přebírá předepnuté valivé uložení vedení beranu lisu (obr. 2.14). 

 

Nástroj není vybaven šrotovacími nůžkami, ty jsou umístěny na zadní straně stojanu 

lisu. Šrotovací nůžky slouží k rozstříhání odpadního pásu plechu odbavovaného z nástroje. 

Pohon nůžek je řízen hydraulicky. 
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Obr. 2.13  Vodící sloupky 

 

 
Obr. 2.14  Vedení beranu lisu 
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3  Konstrukční řešení střižných nástrojů 
 

Stříhání výstřižků je uskutečněno ve zvolené technologii (viz 2.2) pomocí střižného 

nástroje. Ten je složen z jednotlivých střižných segmentů, a to pro snadnou výměnu 

poškozených dílů nástroje a snadnou dostupnost dodávaných polotovarů materiálů, ze kterých 

jsou tyto segmenty vyráběny. Tyto segmenty jsou upnuty a ustaveny do základních desek 

střižného nástroje pomocí rybinových drážek a šroubů. Nástroj je specifický svou konstrukcí, 

kdy uložení střižnic a střižníků je provedeno dle geometrie vystřihovaného výstřižku. 

Základní tvar výstřižku, tj. statorový a rotorový plech, LSA 472 (obr. 2.3), LSA 491 

(obr. 2.4), LSA 50 (obr. 2.5), při střihu zůstává v horní části nástroje, kde je umístěna střižnice 

obvodu. Proti ní, na spodní desce, je upnut střižník obvodu. Zbylý materiál, který je 

považován za odpad je stříhán střižníky, které jsou běžně upnuty do horní desky. 

 

Pro snadný odvod plechu k šrotovacím nůžkám (viz 2.5) je umístěn stěrač odpadního 

pásu plechu, který je umístěn ve spodní části nástroje. Stěrač je broušen společně se spodním 

střižníkem tak, aby byl s ním v rovině. 

 

V horní konstrukci nástroje je zahnut také vyhazovač, který pomocí kolíků, 

umístěných v upínací části beranu lisu (obr. 3.1), vyrazí po vystřihnutí statorový-rotorový 

plech na vyjímací zařízení (viz 3.3). Vyhazovač je hydraulicky řízen a u linky Müller 

Weingarten HUQ 250 lze jeho vysunutí programovat. Toho lze využít při samotném stříhání, 

kdy vyhazovač plní funkci také přidržovače. Programování je odvozeno od natočení kliky 

lisu. 

 
Obr. 3.1  Upínací část lisu beranu 
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Pro názornost složitosti střižného nástroje je střižný nástroj zobrazen na obr. 2.16. 

Popis jednotlivých pozic na obr. 3.2 je popsán v tab.3.1. 

 

Tab. 3.1  Pozice hlavních dílů střižného nástroje zobrazeného na obr. 3.2 

Pozice NÁZEV DÍLU 

1 Spodní deska 

2 Horní deska 

3 Kotevní deska 

4 Vložka 

5 Vyhazovač 

6 Střižnice obvodu 

7 Střižník obvodu 

8 Střižník středu 

9 Střižnice středu 

10 Střižník ø 12,2 

11 Střižník ø 10,35 

12 Střižník ø 6,5 

13 Střižník okna 

14 Střižník tvaru 

15 Stěrač 
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Obr. 3.2  Horní a spodní část střižného nástroje 
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3.1  Návrh zvýšení životnost střižných nástrojů 
 

Zvyšování životnosti střižných nástrojů je nezbytné pro plně efektivní využití 

pracovního nástroje. 

 

Hlavními faktory, které mají významnou roli pro životnost střižných částí 

nástroje, jsou: 

 

a) tuhost lisu, 

 

b) tuhost nástroje, 

 
c) přesné vedení horní částí nástroje proti spodní části, 

 
d) uložení klikového mechanismu lisu, 

 
e) přesné a tuhé upnutí nástroje, 

 
f) rovnoměrnost rozložení střižných vůlí, 

 
g) mazání střižných nástrojů ke snížení tření mezi střižnicí a střižníkem, 

 
h) stříhaný materiál, 

 
i) možný počet přeostření nástroje, 

 
j) materiálem střižných částí nástroje. 

 
Pro životnost nástrojů při vystřihování statorových a rotorových plechů určených pro 

elektrotechniku je kladen důraz na parametr vytvořený po střihu tzv. otřep na výstřižku. Otřep 

zde nesmí překročit povolenou hodnotu. Hodnota je stanovena na 10 % tloušťky stříhaného 

plechu, v našem případě 0,065 mm plech M600-65A EN 10106 (viz 1.3.2). Tato stanovená 

hodnota otřepu má význam pro slisovaný komplex statorových a rotorových plechů a to 

takový, že při slisování plechů s větším otřepem než je 10 % tloušťky plechu by jednotlivé 

plechy nedosedaly přímo na sebe. To by mělo za následek klínovité slisování plechů, tím 

následné problémy s vyvážením a možným házením rotoru (viz 1.2.1), v poslední řadě 

elektromagnetické ztráty a tím neefektivní chod stroje. 
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Otřep je při výrobě kontrolován porovnávacím dílenským měřidlem, speciální 

dílenskou lupou, nebo dílenským mikrometrem. Vyrobené výstřižky jsou průběžně 

kontrolovány pracovníky technické kontroly. 

 

ad a) Tuhost lisu je dána konstrukcí a zvolením lisu. 

 

ad b) Tuhost nástroje je zabezpečena v horní části nástroje sevřením střižnice 

v osazení a jejím uchycení pomocí šroubů a kolíků. Střižník umístěný 

ve spodní části nástroje je sevřen při samotném stříhání střižnicí a jednotlivé 

střižné segmenty střižníku jsou uchyceny pomocí kolíků a šroubů. Tuhost 

nástroje po konstrukčních úpravách by bylo možné zvýšit, ale neřešilo by to 

problém s dosažením maximální hodnoty otřepu 10 % tloušťky stříhaného 

plechu. Sestavení střižného nástroje je patrné z obr. 3.2. 

 

ad c) Vedení horní časti nástroje proti spodní je, u zvolené technologie (viz 2.2), 

zabezpečeno předepnuté valivě uložené vedení beranu lisu. 

 

ad d) Uložení klikového mechanismu lisu je dáno samotnou konstrukcí lisu. 

 

ad e) Přesné upnutí nástrojů je kontrolováno při zakládání nástrojů do pracovního 

prostoru lisu. U lisů Müller Weingarten HS 250 Müller a Weingarten HUQ 250 

je zakládání uskutečňováno mechanicky. Pro zkrácení času pro upnutí nástroje 

navrhuje autor bakalářské práce mechanický systém upínání předělat 

na hydraulický. Ustavení nástrojů bude přesnější, snadnější a upínání se 

zrychlí, což bude mít za následek menší časy pro seřizování a upínání. 

 

ad f) Rovnoměrnost rozložení střižných vůlí závisí na seřízení střižného nástroje při 

jeho montáži, na vedení nástroje a na přesnosti přeostření. 

 

ad g) Mazání nástrojů je při stříhání plechů v elektrotechnice nežádoucí z důvodu 

konstrukce elektrotočivých strojů. Mastnoty by se přenášely na výstřižky 

a jejich následné odmaštění by bylo technologicky a finančně náročné, což by 
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se projevilo na prodražení vystřižených statorových a rotorových plechů a tím 

i celého stroje. 

 

ad h) Stříhaný materiál je dán charakterem použití výstřižků a konstrukcí 

stroje (viz 1.3.3). 

 

ad i) Současné střižné části nástroje jsou konstruovány jako bezfazetkové. Změnou 

konstrukce střižných částí, a to přidáním fazetky na střižnici nástroje, by bylo 

možné dosáhnout vyššího počtu přeostření střižných částí nástroje a tím 

i zvýšit životnost střižných částí. Pro výrobu složitých tvarů střižnic a střižníků 

je použita technologie řezání drátem, to omezuje výrobu fazetky díky 

několikanásobného řezání požadovaných tvarů. 

 

ad j) Volba materiálu střižného nástroje zásadně ovlivňuje životnost nástroje a to 

z hlediska náchylnosti nástroje proti prasknutí střižných částí, jejich otupení 

a tím počtu přeostření. Otupení nástroje je dáno velikostí otřepu na výstřižku 

10 % tloušťky plechu. Současné střižné části jsou vyráběny z nástrojové oceli 

ČSN 19 436 (viz 3.1.1.1) 

 

Pro zvýšení životnosti nástroje navrhuje autor bakalářské práce změnu 

materiálu střižných částí střižného nástroje. 

 

3.1.1  Materiály střižných nástrojů 
 

V podniku TES VSETÍN, s. r. o. se nejčastěji na výrobu střižných nástrojů používají 

tři druhy materiálů, se kterými má podnik dlouholetou zkušenost a jsou spolehlivé. Jedná se 

o nástrojovou ocel ČSN 19 436 (chromová), rychlořeznou ocel ČSN 19 830 a speciální 

práškovou ledeburickou ocel Vanadis 10. 

 

3.1.1.1  Chromová ocel dle ČSN 19 436 (X210Cr12 EN 96-79) 

 

Jedná se o vysoce legovanou chromovou ocel s velkou prokalitelností, která má 

vysokou odolnost proti opotřebení kovovými, ale i minerálními látkami. Vyznačuje se dále 
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dobrou řezivostí, velmi vysokou pevností v tlaku a dobrou stálostí rozměrů při tepelném 

zpracování. Nevýhodou je obtížná obrusitelnost, obtížná tvárnost za tepla a poněkud ztížená 

obrobitelnost v žíhaném stavu. 

 

Tyto nástroje se používají pro stříhání za studena: všechny druhy nástrojů s velkou 

životností pro stříhání na lisech a děrování materiálů menších tloušťek a materiálů vysoké 

pevnosti (zejména tvarově složité nástroje pro stříhání dynamových a transformátorových 

plechů a plechů z nerezavějících ocelí), nože pro tabulové nůžky na plech a páskovou ocel (do 

tloušťky stříhaného materiálu asi 4 mm), nože na stříhání drátů apod. 

 

Tab. 3.2  Výňatek z normy ČSN 41 9436 

Skupina ocelí na nástroje na stříhání za studena, tváření, na řezné nástroje a formy 

Chemické 

složení 

(hmotn. %) 

C Mn Si Cr Ni P S 

1,80 ÷ 2,05 0,20 ÷ 0,45 0,2 ÷ 0,45 11,0 ÷ 12,5 
max. 

0,50 

max. 

0,03 

max. 

0,035 

 

 

3.1.1.2  Rychlořezná ocel dle ČSN 19 830 (HS 6-5-2 EN 96-79) 
 

Ocel je charakterizována jako výkonná rychlořezná ocel se zvýšenou houževnatostí 

a snadnější obrobitelností při broušení. Proti jiným rychlořezným ocelím je náchylnější 

na oduhličení. 

 

Používá se pro značně namáhané nástroje k obrábění materiálu se střední a vyšší 

pevností. Především pro nástroje vyžadující zvlášť dobrou houževnatost jako výkonné frézy, 

vrtáky, závitníky, výstružníky, obráběcí nože na ozubení apod. 

 

Tab. 3.3  Výňatek z normy ČSN 41 9830 

Skupina ocelí na řezné nástroje 

Chemické 

složení 

(hmot. %) 

C Mn Si Cr W V Mo P S 

0,8 ÷ 0,9 
max. 

0,45 

max. 

0,45 
3,8 ÷ 4,6 5,5 ÷ 7,0 1,5 ÷ 2,2 4,5 ÷ 5,5 

max. 

0,035 
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3.1.1.3  Prášková ocel Vanadis 10 

 

Ocel VANADIS 10 se řadí mezi ledeburitické nástrojové oceli. Je vhodná ocel pro 

vysokovýkonné nástroje a velké série, kde je dominantní problém s abrazivním opotřebením. 

Je alternativou pro nástroje z materiálů jako je např. tvrdokov, které jsou náchylné 

k vylamování hran, nebo ke vzniku trhlin. Využívá se pro výrobu nástrojů pro práci 

za studena (tváření, obrábění, apod.). Materiál nalézá uplatnění tam, kde je třeba vysoké 

tvrdosti a odolnosti vůči opotřebení při zachování dostatečné houževnatosti. Zmíněné 

vlastnosti mohou být vylepšovány použitím speciální povrchové úpravy, tj. PVD vrstvy. 

Protože však může během provozu docházet k velkému zatěžování této vrstvy a v důsledku 

její křehkosti i k destrukci, je třeba řešit tento problém jejím „vypodložením“ mezivrstvou s 

vyšší tvrdostí, než je tvrdost substrátu. K tomuto účelu se používá plazmová nitridace. 

Vytvoří se speciální vrstva materiálu se zvýšeným obsahem dusíku, což má za následek 

zvýšení tvrdosti nad hodnotu původního materiálu (zakaleného a popuštěného). 

 

Tab. 3.4  Výňatek z dokumentace dodavatele 

Vanadis 10 

Chemické 

složení 

(hmot. %) 

C Mn Si Cr V Mo 

2,9 0,5 0,5 0,8 9,8 1,5 

 

 

3.1.2  Tabulka životnosti materiálů střižných nástrojů 
 

Tabulka životnosti materiálů střižných nástrojů (tab. 3.5) byla získána dlouhodobým 

sledováním v podniku TES VSETÍN, s. r. o. a vyhodnocováním jednotlivých analogických 

střižných nástrojů. Praktické životnosti jsou výsledkem úpravy teoretické životnosti, 

koeficientem provedení nástroje a složitosti tvaru střižných hran. V životnosti nástrojových 

materiálů nejsou zahrnuty nahodilé destrukce (havárie) nástrojů (cizí předmět v nástroji, 

vypadnutí části nástroje do pracovního prostoru atd.) a případná neaktivita nástrojového 

materiálu v pracovní výšce aktivních částí (nečistoty, trhliny). 

 

Údaje pro blokové a postupové nástroje jsou uvažovány pro vystřihovací linku Müller 

Weingarten HUQ 250 (viz 2.2). Pro použití blokových nástrojů při práci ze čtverců pod lisy 
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ručním zakládáním bude životnost s ohledem na krátké dávky, tuhost a stav geometrie 

pracovního prostoru lisu o 20 ÷ 30 % nižší. 

 

Při vyšších výrobních dávkách vyráběných statorových a rotorových dílců jsou 

použity nástrojové materiály: nástrojová ocel 19 436 a prášková slinutá ocel Vanadis 10. Tyto 

oceli jsou výhodné při vyšších výrobních dávkách. 
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Tab. 3.5  Tabulka předpokládané životnosti střižných nástrojů  

Provedení nástroje 
Materiál 

střižných částí 

Počet zdvihů 

na jedno 

ostření 

z (-) 

Průměrný úběr 

ze střižné části 

při ostření 

s (mm) 

Celková pracovní 

výška střižných částí 

h (mm) 

Teoretický 

počet ostření 

za celkovou 

životnost 

nástroje 

Životnost 

nástroje 

(počet zdvihů) 

TC (-) 

Nástroj drážkový bez 

obseku průměru 

ČSN 19 436 50 000 0,10 6 60 3 000 000 

ČSN 19 830 240 000 0,10 6 60 14 400 000 

Vanadis 10 400 000 0,10 6 60 24 000 000 

Nástroj postupový 

jednořadý 50 ÷ 300 mm 

segment, hlavního pólu 

max. 360 

ČSN 19 436 80 000 0,25 12 48 3 840 000 

ČSN 19 830 150 000 0,25 12 48 7 200 000 

Vanadis 10 300 000 0,25 12 48 14 400 000 

Nástroj blokový s horním 

vyjímáním 

ø100 ÷ 1000 mm 

ČSN 19 436 50 000 0,25 12 48 2 400 000 

ČSN 19 830 75 000 0,25 12 48 3 600 000 

Vanadis 10 160 000 0,25 12 48 7 200 000 

S obsekem průměru 80 % výše uvedených hodnot 

S obsekem a současným 

vystřižením vzduchové mezery 
60 % výše uvedených hodnot 
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Doplněk k tab. 3.5  jedná se o úpravu životnosti nástrojů dle různých působících vlivů: 

 

a) u menších výrobních dávek je nutné počítat s kratší životností nástroje, 

 

b)  volba druhu materiálu je závislá na konstrukci a tvaru drážky pro vedení vinutí ve 

statoru nebo rotoru. 

Tvarový koeficient   – jednoduché tvary K = 1, 

      – složitější tvary K = 0,8 ÷ 0,9, 

      – velmi složité tvary K = 0,7, 

 

d) údaje uvedené v tab. 4.2 platí pro ocelový plech pro elektrotechniku M600-65A 

tloušťky 0,65 mm (viz 1.3.3), 

 

e) tabulka životností byla v podniku TES VSETÍN, s. r. o. sestavena ze statistického 

vyhodnocení životnosti nástrojů pro různé velikosti výstřižků. 

 
3.1.3  Návrh materiálu střižných částí nástroje za účelem zvýšení 

jeho životnosti 
 

Dle vyhodnocení životnosti střižných nástrojů v podniku TES VSETÍN, s. r. o. autor 

bakalářské práce navrhuje změnu materiálu střižných částí nástroje ze stávajícího materiálu 

ČSN 19 436 (viz 3.1.1.1) na materiál Vanadis 10 (viz 3.1.1.3). 

 

Změnou materiálu střižných částí nástroje se docílí vyšší životnosti a úspory nákladů 

na výrobu střižných částí. Další výhodou je méně časté upínání a seřizování nástrojů z důvodu 

menší četnosti přeostření střižných částí, než je tomu u současného materiálu ČSN 19 436 

(viz 3.1.1.1). 

 

Opakovanost výroby statorových a rotorových plechů je dána konstrukčním vývojem 

generátoru, pro který jsou tyto výstřižky určeny. Předpokládaná opakovatelnost výroby je 

stanovena na 5 let. 

 

Stanovení počtu přebroušení střižných častí, počtu potřebných nástrojů a ceny 

střižných částí nástroje jsou patrné z tab. 3.6. 
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Tab. 3.6 

 

Typ výstřižku 

Teoretický 
počet 

výstřižků 
za 5 let 
p3 (ks) 

Teoretický počet přeostření nástroje 
za 5 let 
pp (-) 

Teoretický počet nástrojů potřebných 
v průběhu 5 let 

pn (-) 

Cena střižných částí nástroje pro 
jeden nástrojový blok 

cn (Kč) 

ČSN 19 436 ČSN 19 830 Vanadis 10 ČSN 19 436 ČSN 19 830 Vanadis 10 ČSN 19 436 ČSN 19 830 Vanadis 10 

LSA 472 17 500 000 350 233 116 8 5 3 160 000 320 000 480 000 

LSA 491 7 500 000 150 100 47 4 3 1 200 000 400 000 600 000 

LSA 50 7 500 000 150 100 47 4 3 1 240 000 480 000 720 000 
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3.2  Přesnost výstřižků statorového a rotorového plechu 
 

Přesnost statorových a rotorových plechů, které jsou zhotovovány technologií stříhání 

(viz 2), závisí na přesnosti zhotovení střižníku a střižnice, konstrukcí nástroje a způsobu 

zajištění polohy materiálu při stříhání, druhu a tloušťce stříhaného materiálu, velikosti střižné 

vůle a kvalitě geometrie střižných hran. 

 

Ve zvolené technologii (viz 2.2) jsou výstřižky vyrobeny s přesností  IT 7, což klade 

požadavek na výrobu a montáž střižných částí s přesností IT6. Aby byla dodržena přesnost 

montáže střižných částí nástroje musí být kompletní blokový nástroj (obr. 3.3) sestaven za 

konstantní teploty cca 25 °C, při které je také uskutečněný střih statorového a rotorového 

plechu. 

 

 
Obr. 3.3  Blokový nástroj 

 

3.3  Návrh snadného vyjímání statorových a rotorových plechů 
 

Vyjímání hotových výstřižků z pracovního prostoru lisu je při zvolené technologii 

stříhání statorových a rotorových plechů (viz 2.2) jeden z důležitých faktorů, který limituje 

počet zdvihů beranu lisu. 
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Při stříhání statorových a rotorových plechů na lisu Müller Weingarten HS 250 je 

vyjímaní výstřižků z pracovního prostoru lisu řešeno oběžným magnetickým dopravníkem 

(viz obr. 1.6), který značně omezuje zdvihy beranu lisu. Tento magnetický dopravník je 

spojen s klikovým mechanismem lisu a jeho rychlost je od klikového mechanismu odvozena. 

 

Oběžný magnetický dopravník je opatřen magnetickými tyčemi, které jsou umístěny 

na řetězu, který obíhá kolem lisu (viz obr. 1.6). Tyto magnetické tyče jsou na řetězu rozděleny 

do bloků. Mezi jednotlivými bloky jsou mezery pro umožnění stříhání plechu střižným 

nástrojem. Po střihu, kdy se horní část nástroje (střižnice) vzdaluje od spodní (střižníků), 

vjíždí segmenty magnetických tyčí pod střižnici (viz obr. 3.4). Když je střižnice v horní 

úvrati, je výstřižek vyhozen na segmenty vyhazovači a magnetický dopravník vyjme výstřižek 

z pracovního prostoru a předá jej na podvěsný dopravník (viz 4.3). 

 

 
Obr. 3.4  Magnetické vyjímání lisu Müller Weingarten HS 250 

 

Tento vyjímací systém je jednoduchý. Omezuje však výrazným způsobem 

produktivitu stroje způsobenou vysokou hmotností zařízení. Proto je nutné daný vyjímací 

systém, pro zvýšení produktivity stroje, nahradit jiným vyjímacím zařízením, jako je tomu 

u lisu Müller Weingarten HUQ 250. 

 

Alternativou k magnetickému oběžnému vyjímání se jeví CNC řízené vyjímací 

lopatky s lineárním motorem Siemens (viz obr. 3.5), která už byla také použita v nové 

produktivní technologii na lise Müller Weingarten HUQ 250 (viz 2.2). Na rozdíl od 
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magnetického oběžného vyjímacího zařízení koná lopatka přímočarý vratný pohyb. Tím jsou 

dráhy pohybu vyjímání zkrácené. Rychlost pohybu lopatky lze plynule řídit. Posuv lopatky je 

kontrolován opticky, a to od úhlu potočení kliky beranu. V okamžiku vzdalování horní části 

nástroje (střižnice) od spodní (střižníku) je lopatka přiblížena cca na 10 mm k střižnému 

nástroji. Jakmile je vytvořen dostatečný prostor pro vniknutí lopatky do pracovního prostoru, 

tak lopatka vjíždí pod střižnici, kde je na ni vyhazovačem ze střižnice vyhozen výstřižek. 

 

Protože lopatka v krajních polohách při předávaní výstřižku ze střižnice a následně na 

podvěsný dopravník dosahuje maximálního zrychlení, respektive zpomalení, hrozí v těchto 

krajních polohách smýknutí výstřižku. Aby tomuto riziku nedocházelo, je část, na kterou 

dopadá výstřižek, opatřena elektromagnetem, který zabezpečí ustavení výstřižku. 

 

 
Obr. 3.5  Vyjímací lopatka s lineárním motorem Siemens 

 

3.4  Návrh snadného stohování statorových a rotorových plechů 
 

Při vystřihování velkého množství výstřižků, je nutné jejich snadné stohování. 

Nutností je také orientovat směr skládání výstřižků při jejich vynášení z lisu. Orientace 

výstřižků je řešena značkami na obvodu výstřižku. Vynášení od magnetického oběžného 

dopravníku, nebo vyjímací lopatky, je uskutečňováno podvěsným dopravníkem, který dopraví 

výstřižky k stohovacímu trnu (obr. 3.4). Podvěsný dopravník je složen z pryžového pásu pod 
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kterým jsou umístěny pernamentní magnety, nad stohovacím trnem jsou tyto magnety 

nahrazeny elektromagnety. Řízení elektromagnetů umožní uvolnit výstřižek na stohovací trn 

(viz obr. 1.7). 

 

 
Obr. 3.4  Podvěsný dopravník 

 

Výstřižky jsou ze stohovacího trnu přemístěny rozpínacími trojháky (obr. 3.5) na euro 

palety, na kterých jsou statorové a rotorové plechy dopravovány k dalším technologickým 

operacím. 

 

Aby nebylo nutné při přemisťování statorových a rotorových plechů zastavovat chod 

lisu, bylo navrženo umístit dva stohovacích trny na kolejnici za sebou, což zefektivní výrobu. 
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Obr. 3.5  Rozpínací trojháky 

 

4  Návrh racionálních nástřihových plánů z pásů plechu 
 

Nástřihovým plánem je nazýváno vhodné rozmístění výstřižků na výchozím 

polotovaru, tj. pásy, pruhy nebo tabule plechu. Protože z celkových výrobních nákladů při 

vystřihování připadá na materiál výstřižku 60 ÷ 70 %, je potřebné navrhnout nástřihový plán 

s ohledem na maximální využití materiálu. 

 

4.1  Nástřihové plány stávající technologie  
 

Stříhaný materiál je M600-65A (viz 1.3.2), dle EN 10106, svitek o šířce a, hmotnosti 

5000 kg. 

 

Hospodárnost nástřihového plánu se vyjadřuje koeficientem využití materiálu ηH: 

 

V
H

P

100S
S

η = ⋅           (4.1) 

kde jsou ηH – koeficient využití materiálu   (%), 

SV – obsah plochy rozmístěných výstřižků  (mm2), 

   SP – obsah plochy polotovaru    (mm2). 
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Pro dosazení hodnoty SV (obsah plochy rozmístěných výstřižků) do vzorce (4.1), byla 

plocha statorových a rotorových plechů, vzhledem k jejich složitosti, odečtena v programu 

Autodesk Inventor Professional 2009. 

 

V tomto programu je nutné nejprve danou součást vymodelovat přesně dle výkresové 

dokumentace. Na takto zhotovený model se použije funkce „odměř plochu“, která se nalézá 

v záložce „Nástroje“. 

 

a) Nástřihový plán pro výstřižek LSA 472 

 

 
Obr. 4.1  Schéma nástřihového plánu pro výstřižek LSA 472(šrafovaná plocha je nevyužitelný 

odpad, o – okraj, mU – můstek, d – průměr výstřižku, p – rozměr výstřižku přes plošky) 

 

Hospodárnost nástřihového plánu pro svitek plechu určený pro elektrotechniku  

M600-65A (viz 1.3.2) o rozměrech (550 x 0,65) mm. Délku svitku plechu nelze u dodavatele 

objednat, ale dodavatel dodá svitky o různých hmotnostech max. 5000 kg. Pro určení 

hospodárnosti nástřihového plánu zvolil autor bakalářské práce délku pásu potřebnou pro 

vystřižení 4 výstřižků. 
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Obr. 4.2  Určení vystřižené plochy statorového a rotorového plechu LSA 472 v programu 

Autodesk Inventor Professional 2009 

 

Hospodárnost současného nástřihového plánu pro statorový a rotorový plech LSA 472 

byla vypočtena dosazením do rovnice (4.1): 

 

V
H

4 191212,141100 100 63,79
550 2180

S
a L

η
⋅

= ⋅ = ⋅ =
⋅ ⋅

 % 

 

kde jsou SV – obsah plochy přístřihů (viz obr. 4.2) 191212,141 mm2, 

L – délka pásu pro 4 výstřižky   2180 mm, 

   a – šířka pásu svitku    550 mm. 

 

Délka pásu L pro 4 výstřižky byla vypočtena jako součet rozměrů přístřihů přes plošky 

p a šířky můstků mU, které mají velikost 5 mm. 
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b) Nástřihový plán pro výstřižek LSA 491 

 

 
Obr. 4.3  Schéma nástřihového plánu pro výstřižek LSA 491(šrafovaná plocha je nevyužitelný 

odpad, o – okraj, mU – můstek, d – průměr výstřižku, p – rozměr výstřižku přes plošky) 

 

Hospodárnost nástřihového plánu pro svitek plechu určený pro elektrotechniku  

M600-65A (viz 1.3.2) o rozměrech (611 x 0,65) mm. Délku svitku plechu nelze u dodavatele 

objednat, ale dodavatel dodá svitky o různých hmotnostech max. 5000 kg. Pro určení 

hospodárnosti nástřihového plánu zvolil autor bakalářské práce délku pásu potřebnou pro 

vystřižení 4 výstřižků. 

 

 
Obr. 4.4  Určení vystřižené plochy statorového a rotorového plechu LSA 491 v programu 

Autodesk Inventor Professional 2009 
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Hospodárnost současného nástřihového plánu pro statorový a rotorový plech LSA 491 

byla vypočtena dosazením do rovnice (4.1): 

 

V
H

4 234157,768100 100 63,13
611 2428

S
a L

η
⋅

= ⋅ = ⋅ =
⋅ ⋅

 % 

 

kde jsou SV – obsah plochy přístřihů (viz obr. 4.4) 234157,768 mm2, 

L – délka pásu pro 4 výstřižky   2428 mm, 

   a – šířka pásu svitku    611 mm. 

 

Délka pásu L pro 4 výstřižky byla vypočtena jako součet rozměrů přístřihů přes plošky 

p a šířky můstků mU, které mají velikost 7 mm. 

 

c) Nástřihový plán pro výstřižek LSA 50 

 

 
Obr. 4.5  Schéma nástřihového plánu pro výstřižek LSA 50 (šrafovaná plocha je nevyužitelný 

odpad, o – okraj, mU – můstek, d – průměr výstřižku, p – rozměr výstřižku přes plošky) 

 

Hospodárnost nástřihového plánu pro svitek plechu určený pro elektrotechniku 

M600-65A (viz 1.3.2) o rozměrech (611 x 0,65) mm. Délku svitku plechu nelze u dodavatele 

objednat, ale dodavatel dodá svitky o různých hmotnostech max. 5000 kg. Pro určení 

hospodárnosti nástřihového plánu zvolil autor bakalářské práce délku pásu potřebnou pro 

vystřižení 4 výstřižků. 
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Obr. 4.6  Určení vystřižené plochy statorového a rotorového plechu LSA 50 v programu 

Autodesk Inventor Professional 2009 

 

Hospodárnost současného nástřihového plánu pro statorový a rotorový plech LSA 50 

byla vypočtena dosazením do rovnice (4.1): 

 

V
H

4 327277,808 100 100 63,93
721 2840

S
a L

η
⋅

= ⋅ = ⋅ =
⋅ ⋅

 % 

 

kde jsou SV – obsah plochy přístřihů (viz obr. 4.6) 327277,808 mm2, 

L – délka pásu pro 4 výstřižky   2428 mm, 

   a – šířka pásu svitku    721 mm. 

 

Délka pásu L pro 4 výstřižky byla vypočtena jako součet rozměrů přístřihů přes plošky 

p a šířky můstků mU, které mají velikost 7 mm. 
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4.2  Návrh racionálních nástřihových plánů 

 
Pro návrh nového nástřihového plánu musí být splněn předpoklad bezmůstkového 

stříhání. Pří stříhání bez můstku je zde riziko rozpadu odpadního pásu plechu odbavovaného 

z nástroje, který  je běžně posouván společně s pásem plechu přicházejícího do nástroje a dále 

je stříhán šrotovacími nůžkami (viz 2.5) a odváděn do odpadu. 

 

Při bezmůstkovém stříhání je bohužel nastolen problém vyjímání odpadního pásu 

plechu z pracovní části lisu. Tento problém je velice experimentální a je možný jej řešit 

náhradou šrotovacích nůžek za dva magnetické válce, které se otáčí a zabezpečují posun 

odpadního zbytku pásu plechu do odpadu (viz obr. 4.7). 

 

 
Obr. 4.7  Vyjímání odpadního pásu plechu (šrafovaná plocha je vyjímaný pás plechu) 
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a) Nový nástřihový plán pro výstřižek LSA 472 

 

 
Obr. 4.8  Schéma nového nástřihového plánu pro výstřižek LSA 472 (šrafovaná plocha je 

nevyužitelný odpad, d – průměr výstřižku, p – rozměr výstřižku přes plošky) 

 

Hospodárnost nového nástřihového plánu pro svitek plechu určený pro elektrotechniku 

M600-65A (viz 1.3.2) o rozměrech (540 x 0,65) mm. Celková délka pásu není určena, protože 

je svitek dodáván na kg (5000kg). Pro následné srovnání hospodárnosti stávajícího s novým 

nástřihovým plánem zvolil autor bakalářské práce délku pásu pro 4 přístřihy. 

 

Hospodárnost nového nástřihového plánu pro statorový a rotorový plech LSA 472 

byla vypočtena dosazením do rovnice (4.1): 

 

V
H

4 191212,141 100 100 65,57
540 2160

S
a L

η
⋅

= ⋅ = ⋅ =
⋅ ⋅

 % 

 

kde jsou SV – obsah plochy přístřihů (viz obr. 4.2) 191212,141 mm2, 

L – délka pásu pro 4 výstřižky   2160 mm, 

   a – šířka pásu svitku    540 mm. 

 

Délka pásu L pro 4 výstřižky byla vypočtena jako součet rozměrů přístřihů přes 

plošky p. V nové technologii můstek mU, ani okraj o není použit. 
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b) Nový nástřihový plán pro výstřižek LSA 491 

 

 
Obr. 4.9  Schéma nového nástřihového plánu pro výstřižek LSA 491 (šrafovaná plocha 

je nevyužitelný odpad, d – průměr výstřižku, p – rozměr výstřižku přes plošky) 

 

Hospodárnost nového nástřihového plánu pro svitek plechu určený pro elektrotechniku 

M600-65A (viz 1.3.2) o rozměrech (600 x 0,65) mm. Délku svitku plechu nelze u dodavatele 

objednat, ale dodavatel dodá svitky o různých hmotnostech max. 5000 kg. Pro následné 

určení hospodárnosti nového a starého nástřihového plánu zvolil autor bakalářské práce délku 

pásu potřebnou pro vystřižení 4 výstřižků. 

 

Hospodárnost nového nástřihového plánu pro statorový a rotorový plech LSA 491 

byla vypočtena dosazením do rovnice (4.1): 

 

V
H

4 234157,768 100 100 65,13
600 23971

S
a L

η
⋅

= ⋅ = ⋅ =
⋅ ⋅

 % 

 

kde jsou SV – obsah plochy přístřihů (viz obr. 4.4) 234157,768 mm2, 

L – délka pásu pro 4 výstřižky   2391 mm, 

   a – šířka pásu svitku    600 mm. 

 

Délka pásu L pro 4 výstřižky byla vypočtena jako součet rozměrů přístřihů přes 

plošky p. V nové technologii můstek mU, ani okraj o není použit. 
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c) Nový nástřihový plán pro výstřižek LSA 50 
 

 

Obr. 4.50  Schéma nového nástřihového plánu pro výstřižek LSA 50 (šrafovaná plocha 

je nevyužitelný odpad, d – průměr výstřižku, p – rozměr výstřižku přes plošky) 
 

Hospodárnost nového nástřihového plánu pro svitek plechu určený pro elektrotechniku 

M600-65A (viz 1.3.2) o rozměrech (707 x 0,65) mm. Délku svitku plechu nelze u dodavatele 

objednat, ale dodavatel dodá svitky o různých hmotnostech max. 5000 kg. Pro následné 

určení hospodárnosti nového a starého nástřihového plánu zvolil autor bakalářské práce délku 

pásu potřebnou pro vystřižení 4 výstřižků. 

 

Hospodárnost nového nástřihového plánu pro statorový a rotorový plech LSA 50 byla 

vypočtena dosazením do rovnice (4.1): 

 

V
H

4 327277,808  100 100 65,85
707 2812

S
a L

η
⋅

= ⋅ = ⋅ =
⋅ ⋅

 % 

 

kde jsou SV – obsah plochy přístřihů (viz obr. 4.4) 327277,808 mm2, 

L – délka pásu pro 4 výstřižky   2812 mm, 

   a – šířka pásu svitku    707 mm. 

 

Délka pásu L pro 4 výstřižky byla vypočtena jako součet rozměrů přístřihů přes 

plošky p. V nové technologii můstek mU, ani okraj o není použit. 
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4.3  Srovnání a vyhodnocení navržených nástřihových plánů 

 
V kapitolách 4.1 a 4.2 byly navrženy varianty nástřihových plánů statorových 

a rotorových plechů a dále vypočteny jejich koeficienty využitelnosti materiálu. Z porovnání 

koeficientů využitelnosti stávající technologie nástřihových plánů a nově navržených 

nástřihových plánů pro každý výstřižek lze určit úsporu materiálu (viz tab. 4.1) 

 

Tab. 4.1  Úspora materiálu 

 

5  Rámcové ekonomické zhodnocení stávající a nově navržené produktivní 

technologie výroby 
 

Stávající technologie výroby (viz 1.4) statorových a rotorových plechů je 

uskutečňována na automatické vystřihovací lince Müller Weingarten HS 250. Nově navržená 

produktivní technologie výroby (viz 2.2) je uskutečněna na automatické vystřihovací lince 

Müller Weingarten HUQ 250. Materiál výstřižků M600-65A (viz 1.3.2) byl použit stejný 

u obou technologií. 

 

Protože při vystřihování statorových a rotorových plechů lze použít stejný střižný 

nástroj, není cena nástroje započítána do ekonomického zhodnocení. 

 

Pro srovnání ekonomického zhodnocení bylo počítáno s  produkcí statorových 

a rotorových plechů pro rok 2008 (viz tab. 5.1). 

Typ 
výstřižku 

Koeficientem využití materiálu 
ηH (%) 

Úspora materiálu pro svitek 
plechu o hmotnosti 5000 kg 

Stávající 
nástřihový plán 

Nově navržený 
nástřihový plán (%) (kg) 

LSA 472 63,79 65,57 1,78 89 

LSA 491 63,13 65,13 2 100 

LSA 50 63,93 65,85 1,92 96 
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Tab. 5.1  Produkce statorových a rotorových plechů pro rok 2008 

Typ 
výstřižku 

Počet 
vyrobených 
kusů v roce 

2008 
p1 (ks) 

LSA 472 2,8 mil 

LSA 491 1,2 mil 

LSA 50 1,1 mil 

∑p1 5,1 mil 
 

U obou technologií je totožná optimální výrobní O dávka statorových a rotorových 

plechů a byla stanovena autorem bakalářské práce na O = 40 000 ks. 

 

Potřebný počet dávkových (přípravných) časů vypočteme podle rovnice: 

 

2
BC

5100000 128
40000

p
pT

O
= =∑

  

 

kde jsou  pTBC - počet dávkových (přípravných) časů  (-), 

∑p1 - celkový počet výstřižků    (ks), 

    O - optimální dávka     (ks). 

 

Pro výpočet výrobní ceny za práci u výrobních technologií platí rovnice: 

 

BC BC AC
P Z

1 60 60
pT T TM m

p
 ⋅

= + ⋅  ⋅ ∑
        (5.1) 

 

kde jsou MP - cena za práci při výrobě výstřižku   (Kč), 

   TBC - dávkový (přípravný) čas    (min), 

   TAC - jednotkový (operační) čas    (min), 

   O - optimální dávka     (ks), 

   mZ - mzdové zařazení     (Kč), 
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Mzdové zařazení mz spadá ve firmě TES VSETÍN, s. r. o. do 4. platové třídy a je 

u všech operací výrobních technologií stejné. Ve mzdovém zařazení jsou již zahrnuty náklady 

na provoz strojů, náklady na mzdy pracovníků, údržbu a náklady na přeostřování nástrojů. 

Proto je používána na každou operaci stejná mzda 638,-- Kč/h. 

 

5.1  Zhodnocení stávající technologie výroby 

 
Cena výroby statorových a rotorových plechů se skládá z ceny za práci při jejich 

výrobě, ceny použitého materiálu a nákladů na přeostření blokového nástroje. Cena na 

přeostření nástroje je již započítaná do hodinové mzdy. 

 

a) Cena za práci při výrobě statorových a rotorových plechů 

 

Cena za práci při výrobě statorových a rotorových plechů dle technologického postupu 

(viz tab. 2.2) v operacích 01 ÷ 03 byla vypočtena dosazením do rovnice (5.1). 

 

Stanovení ceny pro výstřižek LSA 472: 

 

P
128 238 0 638 0,063

5100000 60 60
M ⋅ = + ⋅ = ⋅ 

 Kč, 

 

P
128 189 0 638 0,051

5100000 60 60
M ⋅ = + ⋅ = ⋅ 

 Kč, 

 

P
0 0,058 638 0,617

5100000 60 60
M  = + ⋅ = ⋅ 

 Kč, 

 

P 0,731M =∑  Kč. 

 

Cena za práci při výrobě statorových a rotorových plechů LSA 472 je 0,731 Kč. 
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Stanovení ceny pro výstřižek LSA 491: 

 

P
128 238 0 638 0,064

5100000 60 60
M ⋅ = + ⋅ = ⋅ 

 Kč, 

 

P
128 189 0 638 0,051

5100000 60 60
M ⋅ = + ⋅ = ⋅ 

 Kč, 

 

P
0 0,062 638 0,66

5100000 60 60
M  = + ⋅ = ⋅ 

 Kč, 

 

P 0,775M =∑  Kč. 

 

Cena za práci při výrobě statorových a rotorových plechů LSA 491 je 0,775 Kč. 

 

Stanovení ceny pro výstřižek LSA 50: 

 

P
128 238 0 638 0,064

5100000 60 60
M ⋅ = + ⋅ = ⋅ 

 Kč, 

 

P
128 189 0 638 0,051

5100000 60 60
M ⋅ = + ⋅ = ⋅ 

 Kč, 

 

P
0 0,070 638 0,744

5100000 60 60
M  = + ⋅ = ⋅ 

 Kč, 

 

P 0,859M =∑  Kč. 

 

Cena za práci při výrobě statorových a rotorových plechů LSA 50 je 0,859 Kč. 
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b) Cena materiálu 

 

Výstřižky jsou vyrobeny z materiálu M600-65A (viz 1.3.3). Cena jednoho kilogramu 

tohoto materiálu je dodavatelem stanovena na 24,70 Kč. Pro stanovení ceny materiálu, který 

je nutný pro jeden výstřižek, je potřeba určit hmotnost přístřihu plechu pro jeden výstřižek. 

Pro stanovení jednotlivých hmotností přístřihů plechů byl autorem bakalářské práce použit 

program Autodesk Inventor Professional 2009. 

 

Nejprve se musí v tomto programu jednotlivé přístřihy vymodelovat v měřítku přesně 

dle nástřihových plánů (viz 4.1). Při modelování přístřihu pro jeden výstřižek je nutné přičíst 

pouze jednu velikost můstku m. Na takto zhotovené modely se použije funkce „iVlastnosti“ 

a po dosazení hodnoty ρ (kg·m-3) program Autodesk Inventor Professional 2009 vypočítá 

hmotnost zvolených přístřihů. 

 

Stanovení ceny materiálu pro výstřižek LSA 472: 

 

 
Obr. 5.1  Výpočet hmotnosti přístřihu plechu pro výstřižek LSA 472 v programu 

Autodesk Inventor Professional 2009 
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Hmotnost přístřihu plechu pro výstřižek LAS 472 je 1,529 kg. Pokud je materiál 

dodáván za cenu 24,70 Kč/kg je tedy cena použitého materiálu pro jeden výstřižek LAS 472 

37,78 Kč. 

 

Stanovení ceny materiálu pro výstřižek LSA 491: 

 

 
Obr. 5.2  Výpočet hmotnosti přístřihu plechu pro výstřižek LSA 491 v programu 

Autodesk Inventor Professional 2009 

 

Hmotnost přístřihu plechu pro výstřižek LAS 491 je 1,892 kg. Pokud je materiál 

dodáván za cenu 24,70 Kč/kg je tedy cena použitého materiálu pro jeden výstřižek LAS 491 

46,73 Kč. 



64 

Stanovení ceny materiálu pro výstřižek LSA 50: 

 

 
Obr. 5.2  Výpočet hmotnosti přístřihu plechu pro výstřižek LSA 50 v programu 

Autodesk Inventor Professional 2009 

 

Hmotnost přístřihu plechu pro výstřižek LAS 50 je 2,612 kg. Pokud je materiál 

dodáván za cenu 24,70 Kč/kg je tedy cena použitého materiálu pro jeden výstřižek LAS 50 

64,52 Kč. 

 

Celková cena vyráběného statorového a rotorového plechu pro jednotlivé typy 

výstřižků je uvedena v tab. 5.2. 

 

Tab. 5.2  Celková cena výstřižku při použití stávající technologie 

Typ výstřižku LSA 472 LSA 491 LSA 50 

cena za práci při výrobě 0,731 Kč 0,775 Kč 0,859 Kč 

cena materiálu 37,78 Kč 46,73 Kč 64,52 Kč 

celková cena 38,51 Kč 47,51 Kč 65,38 Kč 
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5.1  Zhodnocení nově navržené produktivní technologie výroby 
 

Aby bylo možné jednotlivé technologie mezi sebou porovnat je zapotřebí určit 

celkovou cenu výstřižku. Cena výstřižku se skládá z ceny za práci při výrobě statorových 

a rotorových plechů, ceny použitého materiálu a nákladů na přeostření blokového nástroje. 

Cena na přeostření nástroje je již započítána do hodinové mzdy (viz 5). 

 

a) Cena za práci při výrobě statorových a rotorových plechů 

 

Cena za práci při výrobě statorových a rotorových plechů dle technologického postupu 

(viz tab. 2.2) v operacích 01 ÷ 03 byla vypočtena dosazením do rovnice (5.1). 

 

Stanovení ceny pro výstřižek LSA 472: 

 

P
128 238 0 638 0,063

5100000 60 60
M ⋅ = + ⋅ = ⋅ 

 Kč, 

 

P
128 189 0 638 0,051

5100000 60 60
M ⋅ = + ⋅ = ⋅ 

 Kč, 

 

P
0 0,038 638 0,404

5100000 60 60
M  = + ⋅ = ⋅ 

 Kč, 

 

P 0,518M =∑  Kč. 

 

Cena za práci při výrobě statorových a rotorových plechů LSA 472 je 0,518 Kč. 

 

Stanovení ceny pro výstřižek LSA 491: 

 

P
128 238 0 638 0,064

5100000 60 60
M ⋅ = + ⋅ = ⋅ 

 Kč, 
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P
128 189 0 638 0,051

5100000 60 60
M ⋅ = + ⋅ = ⋅ 

 Kč, 

 

P
0 0,042 638 0, 4466

5100000 60 60
M  = + ⋅ = ⋅ 

 Kč, 

 

P 0,5616M =∑  Kč. 

 

Cena za práci při výrobě statorových a rotorových plechů LSA 491 je 0,5616 Kč. 

 

Stanovení ceny pro výstřižek LSA 50: 

 

P
128 238 0 638 0,064

5100000 60 60
M ⋅ = + ⋅ = ⋅ 

 Kč, 

 

P
128 189 0 638 0,051

5100000 60 60
M ⋅ = + ⋅ = ⋅ 

 Kč, 

 

P
0 0,043 638 0, 457

5100000 60 60
M  = + ⋅ = ⋅ 

 Kč, 

 

P 0,572M =∑  Kč. 

 

Cena za práci při výrobě statorových a rotorových plechů LSA 50 je 0,572 Kč. 

 

b) Cena materiálu 

 

Materiál použitý pro výrobu statorových a rotorových plechů, v nově navržené 

technologii na lisu Müller Weingarten HUQ 250 (viz 2.2), je stejný, jako u původní 

technologie při vystřihování na lisu Müller Weingarten HS 250 (viz 1.4). Jedná se o materiál 

M600-65A (viz 1.3.3) cena tohoto materiálu je 24,7 Kč/kg. 
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Abychom mohli vypočítat cenu materiálu pro jeden výstřižek, je nutné určit hmotnost 

přístřihu plechu potřebnou pro jeden výstřižek. Určení hmotnosti přístřihu plechu je 

provedeno obdobně jako v předchozím případě v programu Autodesk Inventor Professional 

2009. Do přístřihu není již započítána velikost můstku m, protože se jedná o bezmůstkovou 

technologii stříhání plechu (viz 4.2). 

 

Stanovení ceny materiálu pro výstřižek LSA 472: 

 

 
Obr. 5.1  Výpočet hmotnosti přístřihu plechu pro výstřižek LSA 472 v programu 

Autodesk Inventor Professional 2009 

 

Hmotnost přístřihu plechu pro výstřižek LAS 472 je 1,488 kg. Pokud je materiál 

dodáván za cenu 24,70 Kč/kg je cena použitého materiálu pro jeden výstřižek LAS 472 

36,75Kč. 
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Stanovení ceny materiálu pro výstřižek LSA 491: 

 

 
Obr. 5.2  Výpočet hmotnosti přístřihu plechu pro výstřižek LSA 491 v programu 

Autodesk Inventor Professional 2009 

 

Hmotnost přístřihu plechu pro výstřižek LAS 491 je 1,828 kg. Pokud je materiál 

dodáván za cenu 24,70 Kč/kg je cena použitého materiálu pro jeden výstřižek LAS 491 

45,13 Kč. 
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Stanovení ceny materiálu pro výstřižek LSA 50: 

 

 
Obr. 5.2  Výpočet hmotnosti přístřihu plechu pro výstřižek LSA 50 v programu 

Autodesk Inventor Professional 2009 

 

Hmotnost přístřihu plechu pro výstřižek LAS 50 je 2,536 kg. Pokud je materiál 

dodáván za cenu 24,70 Kč/kg je cena použitého materiálu pro jeden výstřižek LAS 50 

62,64 Kč. 

 

Celková cena vyráběného statorového a rotorového plechu pro jednotlivé typy 

výstřižků je uvedena v tab. 5.3. 

 

Tab. 5.3  Celková cena výstřižku při použití nově navržené technologie 

Typ výstřižku LSA 472 LSA 491 LSA 50 

cena za práci při výrobě 0,518 Kč 0,5616 Kč 0,572 Kč 

cena materiálu 36,76 Kč 45,13 Kč 62,64 Kč 

celková cena 37,28 Kč 45,70 Kč 63,21 Kč 
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5.3  Porovnání stávající a nově navržené technologie výroby  

 
V kapitolách 5.1 a 5.2 byly vypočteny náklady na výrobu statorového a rotorového 

plechu. Při porovnání těchto výrobních nákladů (viz tab. 5.2 a tab. 5.3), lze ekonomicky 

vyhodnotit starou technologii výroby na lisu Müller Weingarten HS 250 (viz 1.4) a nově 

navrženou technologii na lisu Müller Weingarten HUQ 250 (viz 2.2). 

 

Jednotlivý počet vystřihovaných statorových a rotorových plechů v roce 2008 je 

patrný z tab. 5.1, z této roční výroby plechů můžeme vyhodnotit vhodnost použití technologie. 

 

Ekonomické srovnání technologií je provedeno pro přehlednost v tab. 5.4. 

 

Tab. 5.4  Ekonomické srovnání technologií 

Typ výstřižku 
Cena výstřižku 

u staré 
technologie 

Cena výstřižku 
u nově 

navržené 
technologie 

Úspora na 

jeden výstřižek 

Počet 
vyrobených 
kusů v roce 

2008 
p1 (ks) 

Úspora pro 

výstřižky 

vyrobené 

v roce 2008 

LSA 472 38,51 Kč 37,38 Kč 1,23 Kč 2 800 000 3 444 000 Kč 

LSA 491 47,51 Kč 45,70 Kč 1,81 Kč 1 200 000 2 172 000 Kč 

LSA 50 65,38 Kč 63,21 Kč 2,17 Kč 1 100 000 2 387 000 Kč 

 

Ze srovnání obou výrobních technologií vyplývá, že pokud na výrobu statorových 

a rotorových plechů použijeme nově navrženou produktivní technologii ušetříme na výrobní 

ceně výstřižku 8 003 000,-- Kč pří vyrobených 5,1 mil. ks výstřižků v roce 2008. 

 

Pořizovací cena lisu Müller Weingarten HUQ 250 společně s veškerými komponenty 

(viz 2.2) činí 25 480 000,-- Kč. Při přesunutí výroby na tento lis je úspora na výrobě 

statorových a rotorových plechů 8 003 000,--Kč za předpokládaného stejného počtu 

vyrobených statorových a rotorových plechů, jako tomu bylo v roce 2008. Návratnost lisu 

Müller Weingarten HUQ 250 je v tomto případě cca 3 roky. Protože je počítáno s navýšením 

výroby těchto plechů (viz tab. 2.1), bude návratnost linky Müller Weingarten HUQ 250 kratší. 
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6  Závěr 
 

Z dosažených výsledků bakalářské práce „Návrh produktivní technologie vystřihování 

plechů rotorů a statorů pro generátory“ vyplývají tyto závěry: 

 

a) Za účelem co nejvyšší účinnosti η (%) stroje byl proveden rozbor jednotlivých 

plechů a pásů určených pro elektrotechniku, tj. z izotropních legovaných ocelí 

válcovaných za studena v rozpracovaném stavu, z orientovaných 

transformátorových ocelí válcovaných za studena, z izotropních dynamových ocelí 

válcovaných za studena v plně zpracovaném stavu a z křemíkových oceli 

válcovaných za studena (viz 1.3). Z tohoto rozboru vyplývá, že nejvhodnějším 

materiálem pro statorové a rotorové plechy je materiál M600-65A (viz tab. 1.5). 

Jedná se o plech z izotropních dynamových ocelí pro elektrotechniku válcovaný za 

studena v plně zpracovaném stavu značení dle EN 10106 (viz 1.3.3). Plechy jsou 

dodávány s organickou izolací Sulfizol, nebo anorganickým lakem Remisol. 

 

b) Na základě rozboru možných způsobů výroby statorových a rotorových plechů 

elektrických točivých strojů, tj. řezání laserem, plošné stříhání a vystřihování pryží 

(viz 2), byla, jako nejvhodnější a současně v praxi nejpoužívanější, vybrána 

technologie plošného stříhání. Technologie plošného stříhání je vhodná díky své 

přesnosti a díky své využitelnosti pro velkosériové výroby. Tato technologie byla 

také navržena i jako nevhodnější technologický postup při výrobě statorových 

a rotorových plechů v podniku TES VSETÍN, s. r. o. (viz 2.3). 
 
c) Pro dosažení požadované roční výroby statorových a rotorových plechů 

cca 5 mil. ks je výroba uskutečňována výhradně na lisech. Při technologii stříhání 

lze výrobu těchto plechů uskutečnit několika způsoby, a to přístřihy plechů 

v podobě čtverců nadělit na dělící lince a dále zpracovat na mechanickém lisu 

s ruční obsluhou, výrobou výstřižků na vystřihovacím lisu s horním vyjímáním, 

nebo vystřihováním výstřižků na postupové automatické lince. Po porovnání 

těchto způsobů (viz 2.1), byla, jako nejvhodnější způsob vystřihování statorových 

a rotorových plechů, navržena výroba daných plechů na automatickém 

vystřihovacím lisu s horním vyjímáním výstřižků. Aby bylo možné splnit navýšení 

výroby statorových a rotorových plechů, bylo autorem bakalářské práce navrženo 
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přemístit výrobu z dosavadního lisu Müller Weingarten HS 250 (viz 1.4) na lis 

Müller Weingarten HUQ 250 (viz 2.2). 
 

d) Pro zefektivnění výroby statorových a rotorových plechů na lisu Müller 

Weingarten HUQ 250 (viz 2.2) byly navrženy vhodné stroje (zakládací vozík 

svitků, odvíjecí zařízení, rovnací zařízení pásu plechu a válcový podavač), které 

usnadní manipulaci se svitkem pásu plechu (viz 2.4). 
 
e) Z konstrukčního řešení střižného nástroje (viz 3) vyplývá, že pro zvýšení 

životnosti střižných částí nástroje jsou významné hlavně faktory týkající se tuhosti 

lisu, tuhosti nástroje, přesného vedení horní části nástroje proti spodní části, 

uložení klikového mechanismu lisu, přesné a tuhé upnutí nástroje, rovnoměrnost 

rozložení střižných vůlí, mazání střižných částí nástroje, stříhaný materiál, možný 

počet přeostření a materiál střižných částí nástroje (viz 3.1). S ohledem na 

vyhodnocování životnosti nástroje, která je při vystřihování statorových 

a rotorových plechů posuzována tzv. otřepem na výstřižku (max. 10 % tloušťky 

stříhaného plechu), byla navržena změna materiálu střižných částí nástroje. 

Po porovnání životností nejčastěji používaných materiálu v podniku TES 

VSETÍN, s. r. o., tím jsou myšleny oceli dle ČSN 19 436, ČSN 19 830 

a Vanadis 10 (viz 3.1.1). Nejvhodnějším materiálem střižných částí byl zvolen 

Vanadis 10 (viz 3.1.1.3). Záměnou na tento materiál střižných částí nástroje se 

docílí vyšší životnosti a úspory nákladů na výrobu střižných částí v předpokládané 

opakovatelnosti výroby 5 let (viz 3.1.2) 
  
f) Pro možné zvýšení počtů zdvihů beranu lisu, byla navržena změna vyjímání 

statorových a rotorových plechů z pracovního prostoru lisu. Dosavadní způsob 

vyjímání je řešen oběžným magnetickým dopravníkem. Navržená změna vyjímání 

spočívá v použití CNC řízené vyjímací lopatky (viz 3.3).  
 
g) Pro racionalizaci nástřihových plánů bylo navrženo autorem bakalářské práce  

tzv. bezmůstkové stříhání (viz 4.2), ve kterém je možné řešit problém s odváděním 

odpadu dvěma magnetickými válci. Při srovnání koeficientů využitelnosti starých 

nástřihových plánů s novými nástřihovými plány byla prokázána úspora na 

materiálu cca 2 % (viz tab. 4.1) 
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h) V kapitole 5.3 bylo provedeno rámcové ekonomické zhodnocení stávající výrobní 

technologie na automatickém vystřihovacím lisu Müller Weingarten HS 250 

(viz 1.4) s nově navrženou výrobní technologií na automatickém vystřihovacím 

lisu Müller Weingarten HUQ 250 (viz 2.2). Ze srovnání obou technologií vyplývá, 

že při použití nové výrobní technologie na lisu Müller Weingarten HUQ 250 

(viz 2.2) uspoříme na výrobě statorových a rotorových plechů 8 003 000,-- Kč při 

roční výrobě 5,1 mil. ks výstřižků. Pokud pořizovací cena automatického 

vystřihovacího lisu Müller Weingarten HUQ 250 s veškerými komponenty činí 

25 480 000,-- Kč, tak při roční úspoře 8 003 000,-- Kč by, za předpokládaného 

stejného počtu vyrobených kusů statorových a rotorových plechů jako v roce 2008, 

byla návratnost lisu cca 3 roky. Protože je  uvažováno pro rok 2010 s navýšením 

výroby statorových a rotorových plechů (viz tab. 2.1), bude tato návratnost kratší. 

Koupí nového lisu se uvolní výrobní kapacity, což umožní výrobu analogických 

součástí pro elektroprůmysl. 
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Seznam použitých značek a symbolů 
 

H intenzita magnetického pole (A/m) 

J magnetická polarizace (T) 

K koeficient reality procesu (-) 

L délka pásu pro 4 výstřižky (mm) 

M elektrotechnická ocel (-) 

MP cena za práci při výrobě statorového plechu (Kč) 

O optimální dávka (ks) 

S obsah (m2) 

SV obsah plochy rozmístěných výstřižků (mm2) 

SP obsah plochy polotovaru (mm2) 

T anizotropie ztrát (%) 

TAC jednotkový (operační) čas (min) 

TBC dávkový (přípravný) čas (min) 

TC životnost nástroje (-) 

V objem (m3) 

A šířka pásu svitku (mm) 

B šířka tabule plechu (mm) 

cD celková výrobní dávka (ks) 

cn cena střižných částí nástroje pro jeden střižný blok (Kč) 

D průměr výtřižku (mm) 

F frekvence (Hz) 

H pracovní výška střižné části (mm) 

M hmotnost (kg) 

mZ mzdové zařazení (Kč) 

mU šířka můstku (mm) 

N počet ohybů (-) 

O okraj pásu (mm) 

P rozměr výstřižku přes plošky (mm) 

p1 počet kusů výstřižků v roce 2008 (ks) 

p2 počet kusů výstřižků v roce 2010 (ks) 

p3 teoterický počet kusů výstřižků za 5 let (ks) 

pp teoretický počet přeostření nástroje za 5 let (-) 



 

pn teoretický počet nástrojů v průběhu 5 let (ks) 

S úběr materiálu ze střižné části při ostření (mm) 

T tloušťka plechu (mm) 

Z Počet zdvihů na jedno ostření (-) 

ρ hustota (kg·m-3) 

η účinnost (%) 

ηH koeficient využití materiálu (%) 

   

 
 


