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ANOTACE 

DIPLOMOVÁ PRÁCE 

TÉMA: 

Inovace mezipřírubové pružinové zpětné klapky 

ANOTACE: 

 

Diplomová práce je zaměřena na inovaci zpětné mezipřírubové klapky dle stanovených 

cílů. Impulsem pro vytvoření inovace této klapky je skutečnost, že při použití této řady 

klapek dochází k jejímu zasekávání a dalším nežádoucím jevům. V rámci diplomové 

práce je nalezeno vhodné inovované řešení, které je optimalizováno pro sériovou 

výrobu. Navrhnuté inovační řešení je experimentálně ověřeno. Technická řešení jsou 

ověřena výpočtem. Inovace je navrhována s ohledem na ekonomické hledisko.  

 

Klíčová slova: klapka, příruba, potrubí, průtok, inovace, zasekávání 

 

 

THESIS 

THEME:  

Innovation of an inter-flange spring check valve 

ANNOTATION: 

 

The thesis focuses on innovation of an inter-flange spring check valve in accordance 

with aims of the thesis. The reason for the valve innovation is the fact that the use of 

this range of valves is connected with blocking and other undesirable effects. The thesis 

introduces a convenient innovative solution which has been optimized for assembly-line 

production. The innovative solution is experimentally verified. The technical solutions 

suggested in the thesis are confirmed by technical calculation. In addition, the 

innovation takes account of the economic aspect. 

 

Keywords: valve, flange, pipeline, flow, innovation, blocking 
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Seznam použitých symbolů a zkratek 

 

 

Zkratka Popis zkratky Jednotky 

DN Jmenovitý průměr (Diameter Nominal) - 

PN Jmenovitý tlak (Pressure Nominal) [-] 

RK 
Označení mezipřírubové zpětné pružinové klapky firmy 

GESTRA 
- 

DP Diplomová práce - 

DFX Principy detailního konstruování - 

TRIZ 
Metoda pro tvorbu a řešení inovačních zadání (Theory of 

Inventive Problem Solving) 
- 

FMEA-K Analytická metoda - 

DFA Konstruování s ohledem na montáž (Design for Assembly) - 

DFM 
Konstruování s ohledem na výrobu (design for 

Manufacture) 
- 

ØDRK1  Vstupní průměr klapky RK 71 [mm] 

ØDRK2 Průměr talíře klapky RK [mm] 

ØDRK3 Maximální vnitřní průměr těla klapky RK [mm] 

S Obsah [mm
2
] 

π Matematická konstanta - 

D,d,do Průměr [mm] 

Sm Obsah mezikruží [mm
2
] 

Q Povrch [mm
2
] 

r Poloměr [mm] 

v Výška [mm] 

SRKvs Vstupní průřez klapky RK [mm
2
] 

SRKpv Povrch válcové plochy v otevřeném stavu klapky RK [mm
2
] 

SRKmk Obsah mezikruží talíř x tělo klapky RK [mm
2
] 

ØDE1 Vstupní průměr klapky E [mm] 

lRK Délka kroku talíře klapky RK 71 [mm] 

lE Délka kroku klapky E [mm] 
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SEvs Vstupní průřez klapky E [mm
2
] 

SEpv Povrch válcové plochy v otevřeném stavu klapky E [mm
2
] 

ØDE2P Předběžný průměr talíře klapky E [mm] 

ØDE2 Průměr talíře klapky E [mm] 

SE3 Min. vnitřní průřez těla klapky E [mm
2
] 

SE2 
Plocha talíře klapky E [mm

2
] 

DE3min Minimální vnitřní průměr klapky E  [mm] 

DE3 Vnitřní průměr těla klapky E [mm] 

DE4 Vnější průměr těla klapky E [mm] 

ØDE2P Předběžný průměr talíře klapky E [mm] 

ØDE2 Konečný průměr talíře klapky E [mm] 

Rp0,2 Mez kluzu [MPa] 

rj Vnitřní poloměr vodících trubiček [mm] 

rp Vnější poloměr vodících trubiček [mm] 

re Vnější poloměr lis. spoje [mm] 

f Dovolené namáhání [MPa] 

E Modul pružnosti [MPa] 

Pm Primární globální membránové napětí [MPa] 

Pb Primární membránové + ohybové napětí [MPa] 

PL Primární lokální membránové napětí [MPa] 

F Špičkové napětí [MPa] 

l Délka lisovaného spoje  [mm] 

dj Jmenovitý průměr hřídele [mm] 

Dj Jmenovitý průměr trubičky [mm] 

F Lisovací síla [N] 

p Měrný tlak ve spoji [Pa] 

f Koeficient tření - 

∆dmax Přesah lisovaného spoje vodící trubička x talíř [mm] 

C1, C2 Rozměrové konstanty - 

σD Dovolené napětí pro výpočet šroubů [MPa] 

k Součinitel bezpečnosti - 

pmax Maximální tlak ve stykové ploše [MPa] 

Fmax Maximální lisovací síla [kN] 
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MKP Metoda konečných prvků - 

L1 Délka pružiny v uzavřeném stavu [mm] 

L8 Délka pružiny v otevřeném stavu [mm] 

De Vnější průměr pružiny [mm] 

Di Vnitřní průměr pružiny [mm] 

FA, FB, FC Síly pružin [N] 

F1 Síla pružiny v uzavřeném stavu (GESTRA) [N] 

F1E Síla pružiny v uzavřeném stavu (Klapka E) [N] 

F8 Síla pružiny v otevřeném stavu (GESTRA) [N] 

F8E Síla pružiny v otevřeném stavu (Klapka E) [N] 

C Součinitel odporu pro daný tvar překážky - 

ρ Hustota tekutiny – voda (20°C)  [
  

  ] 

v Relativní rychlost [
 

 
] 

Q Objemový průtok [
  

 
] 

d2 Střední průměr [mm] 

d3 Malý průměr [mm] 

F1tr Síla na jeden čep [N] 

As Jmenovitý výpočtový průřez [mm
2
] 

Rm Mez pevnosti [MPa] 
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1. Cíle diplomové práce 

 

Celá diplomová práce je plánována a vedena jako projekt. Pro jeho úspěšné splnění je 

vypracován harmonogram, při jehož dodržení je zaručené včasné a úspěšné dokončení 

projektu a tím i odevzdání diplomové práce v termínu. Za použití nástrojů inovačního 

inženýrství je navrhnuto inovační řešení, které je zpracováno za použití konstrukčních 

znalostí, jež umožňují dovést inovační koncept do konečné podoby.  

Diplomová práce je zaměřena na inovaci zpětné mezipřírubové klapky 

pružinové. Jejím hlavním cílem je optimalizovat funkci klapky při zachování či za 

případného snížení ceny. Jako hlavní podnět pro řešení problematiky této klapky je 

náchylnost k zaseknutí klapky v pootevřeném stavu. Tento jev je zásadním 

nedostatkem. Z dlouholetých zkušeností s instalací této řady klapek je tento nedostatek 

častou poruchou. Přestože k zasekávání klapky GESTRA řady RK dochází, byla 

schválena firmou GESTRA a puštěna do sériové výroby. I přes předpokládanou nižší 

pravděpodobnost zaseknutí klapky k této poruše v reálném provozu dochází. 

Při inovaci klapky bude možné zaměřit se i na další aspekty, které lze vylepšit. 

Jedním z aspektů je volný uzavírací talíř, díky čemuž dochází při provozu k rušivým 

zvukovým projevům „cinkání“. Jelikož uzavírací talíř nemá žádné přesné vedení, 

dochází ke chvění a nežádoucímu cinkání talíře o vodící žebra. Volný talíř se 

v prostředích s nerovnoměrným prouděním média příčí, natáčí a různě nerovnoměrně 

pohybuje.  

Další prostor pro inovativní řešení je zlepšení těsnosti talíře a klapky 

v uzavřeném stavu. Při umístění klapky v horizontálních systémech může docházet 

k průsaku média v uzavřeném stavu.  

Neméně důležitým cílem DP je vyřešení nerovnoměrného zatěžování pružiny. 

Křížení pružiny může vést k jejímu prasknutí a tím vyřazení klapky z provozu. 

Cílem DP je v neposlední řadě stanovit technologie vhodné pro výrobu klapky, 

odhadovanou výši nákladů spojených se zavedením inovace a přibližnou výrobní cenu 

klapky. Tyto ekonomické aspekty musí být brány v potaz v průběhu vypracovávání celé 

diplomové práce. 

Vyrobený prototyp je určen pouze pro prezentaci navrhovaného inovačního 

řešení. Z tohoto důvodu, není nutné dodržet materiály dle konstrukčního návrhu, které 

vycházejí několikanásobně dráž. 
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2. Úvod 

 

Diplomová práce je členěna na dvě hlavní části a to teoretickou a praktickou část. 

V úvodu teoretické části je proveden rozbor současného řešení klapky GESTRA RK a 

je zvolena specifikace, která bude podrobena inovaci. Je zde stanoven plán a 

harmonogram pro zpracování celé diplomové práce. Teoretická část dále obsahuje 

zhodnocení inovačních příležitostí a je zde sepsáno inovační prohlášení. Následuje 

průzkum zákaznických potřeb. Tyto potřeby jsou zjištěny za pomoci metody interview. 

S přihlédnutím k interpretovaným zákaznickým potřebám a inovačním cílům jsou 

tvořeny koncepty pro inovační řešení. Z 5 navrhovaných konceptů je na základě 

vybraných kritérií zvolen jeden nejoptimálnější jako vítězný. Výstupem teoretické části 

je jeden vítězný koncept, který je v následující praktické části doveden do finální 

podoby se všemi nutnými náležitostmi. 

V praktické části diplomové práce je vítězný koncept podroben 

experimentálnímu ověření funkčnosti. Experiment je proveden na základě nutnosti 

ověření správnosti úvah v teoretické části. V rámci experimentu bude zhotoven fyzický 

vzorek, jenž bude prověřován.  

Po úspěšném zhodnocení experimentu lze přistoupit k optimalizaci konceptu za 

použití metod inovačního inženýrství DFA, DFM, FMEA-K a TRIZ. Optimalizaci je 

nutné provést před samotným konstrukčním návrhem, dokud není koncept „zmrazen“. 

Po tomto kroku je přistoupeno k detailnímu návrhu jednotlivých dílů sestavy klapky. 

Postupně jsou propočítána veškerá nutná zatížení a na jejich základě jsou provedeny 

statické simulace a pevnostní výpočty. Po provedení výpočtů jsou stanoveny výsledné 

rozměry s nutnými tolerancemi. Na základě konstrukčních návrhů jsou vypracovány 

výkresy, které jsou přiloženy jako součást příloh.  

Dalším cílem praktické části je výroba prototypového kusu, který je vyroben na 

strojní dílně bez použití automatizace.  

Závěr praktické části se věnuje ekonomickému zhodnocení. Za pomoci 

poznatků z výroby prototypového kusu je specifikován výrobní čas a na jeho základě 

odvozena část výrobní ceny. Dále je dle katalogů stanovena cena polotovarů pro 

jednotlivé díly sestavy. Výpočet celkové výrobní ceny je součtem ceny odvozené od 

času výroby a ceny polotovarů. Pro stanovení prodejní ceny je nutné přičíst zisk 

v podobě 25% z výrobní ceny. Tento součet je porovnán s prodejní cenou klapky 

GESTRA RK 71, která je aktuální dle firemního katalogu 2014. 

V závěru diplomové práce je provedeno zhodnocení splnění veškerých 

stanovených cílů z oficiálního zadání diplomové práce.  
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3. Teoretická část 

 

Zpětné mezipřírubové klapky pružinové se řadí mezi armatury. Uplatnění nacházejí 

zejména v potrubářském průmyslu. Tyto klapky s krátkou montážní délkou se používají 

k instalaci mezi příruby. Jako těsnění se používá klingerit nebo grafit, dle teploty 

proudícího média. 

Výrobců armatur je velké množství, lze jmenovat například: KSB, AHP, ABO, 

IVARCS, GESTRA (obr. 1). Každý výrobce má své „know-how“ a klapky stejného 

typu se mohou lišit dle výrobce. Klapky slouží k regulaci, otevření nebo uzavření 

prostoru pro průchod média. Dle použití lze klapky dělit na uzavírací, regulační a 

zpětné. Zpětné klapky mohou být dvoukřídlé, výklopné, natáčecí nebo pružinové 

s přítlačným talířem.  

 

 

 

Obr. 1 Ukázka zpětných klapek firmy GESTRA [1] 
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Každá tato konstrukce mé své výhody i nevýhody a dle potřeb své uplatnění. Klapky se 

instalují do potrubních tras rozdílných konstrukčních materiálů od ocelí, kovů, nekovů 

až po plasty. Musí být použity s ohledem na provozní parametry: teplota média, teplota 

okolí, druh média, skupenství, hustota, PN a DN potrubí, charakter systému (kmitající, 

lineární). Také uchycení klapek bývá různé dle technologických požadavků a 

konkrétních možností (dispozice, poloha, přístup, prostor pro instalaci). Klapky se 

mohou přivařovat, mohou mít tělo osazené přírubami, nebo se sevřou mezi příruby. 

V potrubí může proudit kapalina o různé viskozitě, plyny, agresivní látky, páry apod. 

Jako vzor pro inovaci je zvolena klapka od firmy GESTRA řady RK (obr. 2). 

Pro tento typ klapek je charakteristický úzký profil těla klapky což umožňuje její použití 

v úzkém prostoru mezi přírubami. Tento typ klapky zamezuje zpětnému toku média 

potrubím (obr. 4). Dokáže se otvírat a zavírat za požadovaného tlaku média, čehož je 

dosaženo přítlakem pružiny. Pružina je použita dle individuálních potřeb a parametrů 

systému jako je objemový průtok, PN a DN.  

 

 

 

 

 

Obr. 2 GESTRA RK [1] 
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Klapky se používají v různých oblastech, jako jsou vytápěcí systémy (obr. 3), chladicí 

systémy, energetický průmysl, potravinářský průmysl. Použití klapek je pak omezeno 

pouze materiálovými specifikacemi. Různá prostředí mají různé požadavky, proto se 

klapky vyrábí z velkého množství materiálů. 

 

 

Obr. 3 Příklad použití klapky v instalatérském průmyslu [1] 

Instalace klapky za pomoci středícího kroužku je za ideálních podmínek velmi 

jednoduchá. V praxi ovšem ideální podmínky nejsou vždy zaručeny. Náklady na výrobu 

jsou nízké, nevýhodou je, že kroužek se může ztratit [1], [2]. 

 

 

Obr 4. Způsob vystředění a funkce klapky [1] 
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3.1 Popis inovované klapky GETSTRA RK 71 DN100 PN 16 

 

Mezipřírubová zpětná klapka pružinová řada RK je výrobkem firmy GESTRA [1]. 

Výhody a přednosti této klapky: 

 Malá hmotnost => snadná manipulace 

 Úzký profil těla klapky, který umožňuje instalaci do úzkých mezipřírubových 

prostor 

 Jednoduchá konstrukce => nízká cena 

 Jednoduchá sériová výroba 

 Poměrně snadná montáž 

 Možnost instalace do svislých i vodorovných systémů 

 

Tyto výhody musí být zachovány i po inovaci. Přes tyto nesporné výhody má klapka i 

jisté nevýhody, které dávají prostor pro inovační řešení. Klapka se vyrábí dle různých 

požadavků v mnoha velikostech a specifikacích. Pro tuto práci je zvolen jeden rozměr 

DN a PN, na kterém bude prezentováno inovační řešení. Tyto zásady je možné uplatnit 

pro celou řadu rozměrů, ve kterých se klapka běžně vyrábí. Výpočty rozměrů a 

parametrů pro všechny kombinace tlaků a velikostí, jsou velice náročné jak na čas tak i 

rozsah a do diplomové práce je není možné všechny popsat.  

Zvolená specifikace pro inovační řešení, se kterým bude pracováno v této diplomové 

práci: GESTRA RK 71  

DN 100 

PN 16 

Komponenty a sestavení klapky jsou zřejmé z obr. 5, 6 a tab. 1. 

 

Tab. 1 Kusovník GESTRA RK 71[2] 

Pozice Název dílu Materiál 

1 Tělo a sedlo klapky, vodící žebra 2.0401 

2 Talíř 1.4571 

3 Kryt pružiny 1.4571 

4 Pružina 1.4571 

5 Středící kroužek 1.4310 
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Obr. 5 3D model klapky GESTRA RK 71 

 

Obr. 6 3D rozpad GESTRA RK 71 

3.2 Harmonogram 

 

Harmonogram (Příloha I) je vytvořen v programu MS Project. Slouží jako nástroj pro 

řízení projektu respektive DP.  Časový plán je jedním z klíčových faktorů, jelikož 

diplomová práce má přesně vyhrazenou dobu na splnění úkolu. Jsou stanoveny milníky, 

které je nutné bezpodmínečně dodržet. Včasné plnění úkolů stanovených 

harmonogramem je sledováno a dodržováno v průběhu vypracování celé DP [3]. 
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3.3 Inovační příležitosti 

Ze zkušeností s provozem a instalací těchto klapek je několik aspektů, které je nutné 

vyřešit. Jedná se o tyto nedostatky: 

1) Klapka se může zaseknout v pootevřené poloze jak je zřejmé z obr. 7 

2) Při kolísání průtoku média klapka „cinká“ = hlučný provoz  

3) Rozdílné konstrukční řešení pro DN 15-100 a DN 125 – 200 = drahé na výrobu 

4) Při instalaci klapky ve vertikální poloze netěsní talíř a dochází k průsaku média 

5) Vystředění klapky někdy není úplně jednoduché, jelikož příruby nejsou vždy 

ideálně vyrovnané. Středící kroužek se může v běžném provozu ztratit 

 

 

Obr. 7 Klapka v zaseknutém stavu 

3.4 Inovační prohlášení 

 

Inovace zpětné mezipřírubové pružinové klapky pro zajištění bezporuchového provozu, 

snadnou montáž a jednoduchou výrobu při dodržení cenové hladiny stávající klapky 

GESTRA RK. Inovace je cílena z hlediska zkušeností s používáním těchto klapek 

v energetickém průmyslu na instalaci v elektrárnách. V rámci DP je tvůrce inovačního 

procesu Bc. Lukáš Zaňka. Pro zavedení klapky do výroby je následně nutné zapojit více 

konstruktérů pro detailní rozpracování velkého počtu vyráběných variant [4]. 
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3.5 Průzkum zákaznických potřeb [4] 

 

Průzkum potřeb je proveden za pomoci metody „interview“. Tato meta spočívá 

v rozhovoru se zákazníky. Každý rozhovor trval 1- 2h. Průzkum je prováděn u 

pracovníků firmy G-team Progres, kteří se zabývají topnými systémy a energetickými 

zařízeními. V rámci instalace nových systémů, údržby a oprav starších systémů tyto 

zpětné klapky často používají. Velmi dobře znají jejich nedostatky. Dotazovaní 

pracovníci mají obrovské zkušenosti s instalací a údržbou těchto klapek. Zákazník jako 

takový ve většině případů nerozumí technickým záležitostem, které systém obsahuje. 

Zajímá ho pouze výsledný efekt a cena. Nedokáže ovšem definovat možné nedostatky. 

 

3.5.1 Interpretované potřeby 

 

V níže uvedené tab. 2 jsou uspořádané odpovědi zákazníků a jsou převedeny do 

interpretovaných potřeb.  

Tab. 2 Interpretované zákaznické potřeby [4] 

1. Otázka 2. Vyjádření zákazníka 3. Interpretace potřeb 

Jsou nějaké závady pro 

tuto řadu klapek 

charakteristické? 

Zasekává se talíř 
Vedení talíře eliminuje 

zasekávání 

Při provozu „cinká“ 

Přesné vedení talíře zamezí 

zvukovým projevům při 

provozu 

Prasklá pružina 
Pružina je neustále 

zatěžována rovnoměrně 

Má konstrukční 

nedostatky? 

V uzavřeném stavu protéká 

médium 

Větší dosedací plocha díky 

většímu průměru talíře 

Středící kroužek je levný, 

lehký, praktický může se 

ale ztratit 

Středící kroužek je 

nahrazen průměrem těla 

klapky dle konkrétní 

příruby. 

Co by se dalo na této řadě 

klapek vylepšit? 

 

 

Způsob instalace a 

vystředění 

Středící kroužek je 

nahrazen průměrem těla 

klapky dle konkrétní 

příruby. 

Cena 
Klapka je snadněji 

vyrobitelná 

Oprava a servis větší řady 

klapek 

Sjednocená konstrukce pro 

všechny vyráběné DN 

Vysoká hmotnost u klapek 

vyšší dimenze 

Masivní vedení talíře 

nahrazeno 3 menšími 
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3.5.2 Afinní diagram interpretovaných potřeb 

 

Po převedení vyjádření zákazníka do interpretovaných potřeb jsou tyto interpretované 

potřeby roztříděny do podskupin za pomoci afinního diagramu pro strukturování 

zákaznických potřeb tab. 3. 

Tab. 3 Afinní diagram pro strukturování zákaznických potřeb [4] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VDENÍ TALÍŘE  TALÍŘ  KONSTRUKCE 

     

Vedení talíře eliminuje 

zasekávání 

 

 

Větší dosedací 

plocha díky 

většímu 

průměru talíře 

 

 

Klapka bude snadněji 

vyrobitelná 

 

     

Pružina je neustále 

zatěžována rovnoměrně 

 

   

Středící kroužek je 

nahrazen průměrem těla 

klapky dle konkrétní 

příruby 

 

     

Přesné vedení talíře 

zamezí zvukovým 

projevům při provozu 

 

   

Sjednocená konstrukce 

pro všechny vyráběné 

DN 

     

Masivní vedení talíře 

nahrazeno 3 menšími 

 

    

Vedení talíře eliminuje 

zasekávání 

Přesné vedení talíře zamezí 

zvukovým projevům při provozu 

Pružina je neustále 

zatěžována rovnoměrně 

Větší dosedací plocha díky 

většímu průměru talíře 

Klapka je snadněji 

vyrobitelná 

 

Středící kroužek je nahrazen 

průměrem těla klapky dle 

konkrétní příruby 

Sjednocená konstrukce 

pro všechny vyráběné 

DN 

Masivní vedení talíře 

nahrazeno 3 menšími 
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3.5.3 Zhodnocení zákaznických potřeb 

 

Tab. 4 Relativní význam jednotlivých zákaznických potřeb [4] 

Č. Potřeba 
Relativní 

význam 

1.  Vedení talíře eliminuje zasekávání 5 

2.  Pružina je neustále zatěžována rovnoměrně 4 

3.  
Přesné vedení talíře zamezí zvukovým projevům při 

provozu 
2 

4.  Větší dosedací plocha díky většímu průměru talíře 3 

5.  Klapka bude snadněji vyrobitelná 5 

6.  
Středící kroužek je nahrazen průměrem těla klapky dle 

konkrétní příruby. 
5 

7.  Masivní vedení talíře nahrazeno 3 menšími 3 

8.  Sjednocená konstrukce pro všechny vyráběné DN 4 

 

Pro zhodnocení a identifikaci zákaznických potřeb je nutné přiřadit jednotlivým 

interpretovaným zákaznickým potřebám relativní význam. Stupnice hodnocení je 1-5, 

kde 5 značí největší význam pro návrh klapky a 1 nejnižší důležitost. Stupnici 

důležitosti lze popsat jako: 

1. Nepříliš důležitá vlastnost, ve výrobku se s ní nepočítá 

2. Nevýznamná vlastnost, ovšem u výrobku by nevadila 

3. Užitečná vlastnost, nevadila by u výrobku, není ovšem stěžejně nutná 

4. Velmi důležitá vlastnost, ovšem lze výrobek uvažovat i bez ní 

5. Bez této vlastnosti se výrobek neobejde. 

Po průzkumu relativní významnosti je přiřazena hodnota ke každé vlastnosti (tab. 4). 

Hodnocení je provedeno na základě četnosti odpovědí a výpočtem aritmetického 

průměru ze zodpovězených hodnot. Výsledné potřeby a jim přiřazený relativní význam 

jsou brány v potaz při finálním vyhodnocení navrhovaných konceptů a výběru 

vítězného konceptu. 
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3.6 Navrhované koncepty inovačního řešení 

 

Koncepty jsou navrhnuty, dle inovačních příležitostí s přihlédnutím k zákaznickým 

potřebám. V této fázi je možné navrhnout i více „odvážná“ řešení, která mohou sloužit 

jako inspirace pro další vývoj inovace. Všechny koncepty jsou následně podrobeny 

důkladnému porovnání a zhodnocení dle stanovených kritérií. 

 

3.6.1 Koncept A 

 

Princip navrhovaného konceptu je zřejmý z obr. 8. Vodící čepy jsou kotveny v talíři. Při 

otevírání a zavírání klapky se čepy pohybují s talířem a jsou vedeny v nálitcích (součást 

těla klapky). Pružiny zajišťují potřebný přítlak v uzavřeném stavu a zajišťují otevření 

klapky dle zvolené charakteristiky pružiny. 

Výhody řešení: Eliminované zvukové projevy při provozu 

  Nehrozí zaseknutí klapky 

  Sjednocení konstrukce pro průměry DN 15 – 200 

Nevýhody: Tření mezi čepy a tělem klapky 

  Složitější výroba těla klapky (nálitky pro vodící čepy) 

  Vodící čepy v otevřeném stavu zasahují mimo klapku 

 

Obr. 8 Koncept A 
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3.6.2 Koncept B 

 

Princip navrhovaného konceptu je zřejmý z obr. 9. Vodící čepy jsou kotveny v talíři. Při 

otevírání a zavírání klapky se čepy pohybují s talířem a jsou vedeny v prstencovém 

nálitku (součást těla klapky). Pružiny zajišťují potřebný přítlak v uzavřeném stavu a 

zajišťují otevření klapky dle zvolené charakteristiky pružiny. 

Výhody řešení: Eliminované zvukové projevy při provozu 

  Nehrozí zaseknutí klapky 

  Sjednocení konstrukce pro průměry DN 15 – 200  

Nevýhody: Tření mezi čepy a tělem klapky 

Kratší chod talíře, díky tomu při zachování ostatních rozměrů těla klapky 

snížený průtok. 

 

 

 

 

 

Obr. 9 Koncept B 
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3.6.3 Koncept C 

 

Princip navrhovaného konceptu je zřejmý z obr. 10. Vodící čepy jsou kotveny v talíři. 

Při otevírání a zavírání klapky se čepy pohybují s talířem a jsou vedeny v prstencovém 

nálitku (součást těla klapky). Pružiny zajišťují potřebný přítlak v uzavřeném stavu a 

zajišťují otevření klapky dle zvolené charakteristiky pružiny. 

Výhody řešení: Eliminované zvukové projevy při provozu 

  Nehrozí zaseknutí klapky 

  Sjednocení konstrukce pro průměry DN 15 – 200  

Nevýhody: Tření mezi čepy a tělem klapky 

Kratší chod talíře, díky tomu při zachování ostatních rozměrů těla klapky 

snížený průtok. 

Složitá a nákladná výroba talíře 

 

 

 

 

 

Obr. 10 Koncept C 
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3.6.4 Koncept D 

 

Princip navrhovaného konceptu je zřejmý z obr. 11. Talíř a hlavní vodící čep jsou pevně 

spojeny. Při potřebném tlaku média se talíř začne odtlačovat a současně pootáčet a 

zajistí tak otevření prostoru pro průtok média. Potřebný přítlak zajišťuje jedna centrální 

pružina. 

Výhody řešení: Eliminované zvukové projevy při provozu 

  Nehrozí zaseknutí klapky 

  Sjednocení konstrukce pro průměry DN 15 – 200 

Nevýhody: Tření v závitu 

  Složitá a nákladná výroba celé klapky 

  Větší množství součástí 

 

 

 

Obr. 11 Koncept D 

 

 

 

 



 
 

  Bc. Lukáš Zaňka Liberec 2014 Str. 28 

3.6.5 Koncept E 

 

Princip navrhovaného konceptu je zřejmý z obr. 12. Vodící čepy jsou kotveny v těle 

klapky. Při otevírání a zavírání klapky se čepy nepohybují, pohyb koná pouze talíř, 

který je veden vodícími čepy. Pružiny zajišťují potřebný přítlak v uzavřeném stavu a 

zajišťují otevření klapky dle zvolené charakteristiky pružiny. 

Výhody řešení: Eliminované zvukové projevy při provozu 

  Nehrozí zaseknutí klapky 

  Sjednocení konstrukce pro průměry DN 15 – 200 

  Zjednodušená výroba těla klapky 

Nevýhody: Tření mezi čepy a talířem 

  Více dílů  

 

 

 

Obr. 12 Koncept E 
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3.7 Výběr vhodného konceptu 

 

V této fázi se vyhodnotí navrhované koncepty A, B, C, D, E. Na základě vybraných 

kritérií se vyberou nejvhodnější řešení problematiky a naopak se vyloučí nevhodné 

koncepty. 
 

3.7.1 Kritéria výběru 

 

1. Cena: Odhadovaná výše ceny navrhované klapky, v závislosti na složitosti 

výroby, počtu dílů, apod. 

2. Cena inovace: Jedná se o výši nákladů, které budou spojeny s realizací 

inovace. Změna výrobních strojů, technologií, montážní linky a sortimentu 

dílů. 

3. Spotřeba energie: Jednoduchá výroba = nízká spotřeba energie na jeden 

kus. 

4. Hlučnost: Čím je zařízení tišší tím lépe. 

5. Environmentální vliv: Čím jednodušší výroba, tím je jeho dopad na životní 

prostředí menší. Dále je potřeba zvážit recyklovatelnost částí klapky. 

6. Spolehlivost: Snížení pravděpodobnosti zaseknutí nebo poškození. Každá 

závada má za následek odstavení celého systému, ve kterém klapka 

pracuje, což je problematické.  

7. Snadnost montáže (výrobní): Je vhodné, aby klapka byla smontovatelná 

bez použití mechanizace a za použití co nejmenších sil. 

8. Snadnost montáže (instalace na pozici): Klapka by měla mít co nejmenší 

hmotnost a rozměry. Jednoduchý vystřeďovací prvek. 

9. Vibrace: Vibrace klapky za provozu jsou nežádoucí, snažíme se dosáhnout 

co nejnižších vibrací. 

10. Váha: Čím vyšší je hmotnost klapky, tím obtížnější je manipulace a práce 

s klapkou. 

11. Rozměr: Úzce souvisí s nutností instalace do hůře přístupných prostor.  

12. Délka klapky: Užší klapku lze použít i v omezených prostorech. 

13. Rozsah použití: Možnost různých kombinací materiálů, umožňuje použití 

klapky v různých prostředích. 

14. Složitost výroby těla klapky: Snazší výroba ušetří čas i finance. 

15. Složitost výroby talíře: Snazší výroba ušetří čas i finance. 

16. Celková složitost výroby: Snazší výroba ušetří čas i finance. 

17. Počet dílů: Čím složitější sestava, tím delší čas na montáž klapky, vyšší 

možnost poruchy, vyšší cena, apod. 

18. Průtok: Zachování hodnoty průtoku s co nejmenší úpravou rozměrů těla 

klapky 
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Prvotní porovnání a zhodnocení všech pěti navrhovaných konceptů je přehledně 

znázorněno v tab. 5. Ke zvoleným kritériím se přiřadí kladný či záporný symbol dle 

toho, jak koncept splňuje dané kritérium. Výsledkem tabulky je zúžení na 2 

nejvhodnější koncepty. 

 

Tab. 5 Rozhodovací tabulka pro hrubé roztřídění konceptů 

Kritéria 
Koncepty 

A B C D E 

Cena + + + - + 

Cena inovace - - - - + 

Spotřeba energie + + + - + 

Hlučnost + + + + + 

Environmentální vliv + + + + + 

Spolehlivost + + + + + 

Snadnost montáže (výrobní) - + + - + 

Snadnost montáže (instalace na 

pozici) 
+ + + + + 

Vibrace + + + + + 

Váha + + + - + 

Rozměr + + + + + 

Délka klapky + + + + + 

Rozsah použití + + + - + 

Složitost výroby těla klapky - + + - + 

Složitost výroby talíře + + - - + 

Celková složitost výroby + + + - + 

Počet dílů - - - + - 

Průtok - - - + + 

      

Výsledná hodnota (+) 13 15 14 9 17 

Výsledná hodnota (-) 5 3 4 9 1 

Pořadí 4 2 3 8 1 

Pro další zhodnocení NE ANO NE NE ANO 
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Z výše uvedené tabulky vyplývají koncepty B a E jako optimálnější. Zbylé 3 koncepty 

jsou již pro další práci vyřazeny. 

Tab. 6 Bližší hodnocení vybraných konceptů 

Kritéria 
Váha 

(%) 

Koncepty 

B E 

Výše 
Přiřazená 

hodnota 

Vážená 

hodnota 
Výše 

Přiřazená 

hodnota 

Vážená 

hodnota 

Cena 10 Střední 5 0,5 Střední 5 0,5 

Cena inovace 8 Vyšší 3 0,24 Nízká 9 0,72 

Spotřeba 

energie  
4 Nižší 6 0,24 Střední 5 0,2 

Hlučnost 5 Nízká 8 0,4 Nízká 8 0,4 

Environmentální 

vliv 
2 Dobrý 9 0,18 Dobrý 9 0,18 

Spolehlivost 10 Vysoká 10 1 Vysoká 10 1 

Snadnost 

montáže 

(výrobní) 

6 Dobrá 7 0,42 Dobrá 7 0,42 

Snadnost 

montáže 

(instalace na 

pozici) 

4 Dobrá 6 0,24 Dobrá 6 0,24 

Vibrace 2 Nízké 8 0,16 Nízké 8 0,16 

Váha 2 Nízká 8 0,16 Nízká 8 0,16 

Rozměry 2 Dobré 9 0,18 Dobré 9 0,18 

Délka klapky 10 Shodná 5 0,5 Užší 10 1 

Rozsah použití 2 Shodný 5 0,1 Shodný 5 0,1 

Složitost výroby 

těla klapky 
6 Malá 8 0,48 Malá 8 0,48 

Složitost výroby 

talíře 
6 Malá 8 0,48 Malá 8 0,48 

Celková 

složitost výroby 
7 Malá 8 0,56 Malá 8 0,56 

Počet dílů 6 Vyšší 4 0,24 Vyšší 4 0,24 

Průtok 8 Horší 2 0,16 Lepší 9 0,72 

        

Suma 100   6,24   7,74 

Pořadí  2 1 

 

Z bližšího hodnocení dle tab. 6 vychází, jako nejvhodnější koncept E. Výsledná hodnota 

7,74 je vypočtena na základě hodnoty, k níž je přiřazena váha (%). Na níže uvedeném 

vzorci (1) a (2) je znázorněn postup výpočtu. 
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Postup výpočtu vážené hodnoty: 

VÁŽENÁ HODNOTA =  
            

   
      (1) 

SOUČET = ∑                 => VÍTĚZNÝ KONCEPT E  (2) 

 

3.7.2 Vítězný koncept E 

 

Nesporné výhody konceptu E jsou stručně zmíněny již v úvodním popisu konceptu. 

Podrobný popis inovačních zlepšení, jenž vyplývají z konceptu E: 

 Nehrozí zaseknutí klapky. 

 Eliminované zvukové projevy při provozu „cinkání“. 

 Sjednocení konstrukce pro průměry DN 15 – 200. 

 Zjednodušená výroba těla klapky - odpadá nutnost složitého odlévání nebo 

zápustkového kování a následného opracování nálitků těla klapky, které slouží k 

uchycení krytu pružiny. 

 Z obr. 12 je zřejmé, že tvar těla klapky je v základních rozměrech zachován a je 

použito pouze menších úprav a zjednodušení. Díky tomu není nutné jako 

polotovar použít odlitek nebo výkovek. Celou klapku je možné vyrobit 

konvenčními obráběcími stroji z běžně dostupných normalizovaných 

polotovarů, nebo použít jednoduchý odlitek. 

 Větší průměr talíře zajišťuje větší dosedací plochu na těle klapky, tím je 

zlepšena odolnost proti zpětnému průniku média v uzavřeném stavu. 

 Středící kroužek nahrazen přesným rozměrem těla klapky pro příslušné PN, DN 

potrubí a konkrétní typ přírub. 

Mimo těchto výhod má koncept jednu nevýhodu. Jedná se o zvýšení počtu dílů a tím 

možnost zvýšení ceny. Výrobní cena klapky GESTRA RK není během inovace známa. 

Je tedy možné, že inovovaná klapka E může být ještě levnější (z hlediska výroby a 

montáže) nežli, původní konstrukce. Z hlediska typové změny v konstrukci celé klapky, 

nárůst není jistý a je nutné rozdíl důkladně propočítat. Před samotným porovnáním 

s výchozí konstrukcí klapky bude koncept optimalizován za pomoci metod TRIZU, 

DFX a FMEA-K. Cílem optimalizace je zachování ceny klapky v ideálním případě ji 

vyrobit ještě levněji s velkým přínosem v podobě výše zmiňovaných inovačních 

zlepšení. 
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4. Praktická část 

 

Do této fáze byly koncepty klapky uvažovány pouze v teoretické úrovni. Teoretická část 

diplomové práce pomohla při určení optimálního a nejvhodnějšího inovačního řešení. 

Praktická část DP se již zabývá pouze vítězným konceptem klapky E. Výsledkem 

praktické části je optimalizovaný návrh klapky E. Následuje experimentální odzkoušení 

funkčnosti konceptu. Budou vypočítány veškeré nutné parametry pro výrobu klapky 

s ohledem na provozní podmínky. Výrobní technologie se určí s ohledem na 

ekonomičnost výroby. 

 

4.1 Experiment I 

 

Před výpočtem veškerých konstrukčních parametrů, je nutné ověřit vítězný koncept E 

praktickým experimentem. Experiment je proveden na základě nutnosti ověření 

správnosti úvah, uplatněných při návrhu konceptu E. 

 

4.1.1 Popis podmínek Experimentu I 

Při návrhu konceptu se narazilo na několik technických řešení, které je nutné ověřit 

prakticky. Některá řešení, která se při návrhu zdají jako jednoduchá, mohou být v praxi 

obtížně dosažitelná. Jedná se o: 

1) Návrh nejvhodnějšího počtu vodících čepů 

2) Vyrobitelnost souososti vodících čepů 

3) Délku talíře pro zaručení hladkého chodu a 100% eliminaci možnosti zaseknutí 

4) Velikost vůle mezi čepem a talířem 

Vstupní parametry zvolené pro experiment I: 

 Počet vodících čepů 2, 3 nebo 4 

 Průměr vodících čepů 4 [mm] 

 Roztečný průměr děr 97 [mm] 

 Závit v těle klapky M4 x 0,7 

 Délka kroku talíře 20 [mm] 

 Vůle mezi vodícími čepy a talířem 4,1[mm]; 4,2 [mm], atd. až po vhodný 

rozměr 

Jako vzorky (obr. 13) jsou použity 2 ocelové plechy o rozměrech 120x120 mm o 

tloušťce 10 mm, jako vodící čepy jsou použity normalizované šrouby M4, s neúplným 

závitem, délky 50 mm a hlavou pro imbusový klíč. Průměr šroubu v části bez závitu je 

3,8 mm. 
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Obr. 13 Materiál použitý pro Experiment I 

 

Výroba vzorků je provedena převážně ručním nářadím s malou pomocí základního 

elektrického nářadí (tab. 7). 

Tab. 7 Použité nástroje a nářadí 

Ruční nářadí Elektrické nářadí 

Pila na kov, pilník jemný 
Pásová pila: Bomar ergonomic 275.230 

DG 

důlčik, rýsovací jehla, kružítko Stolní el. vrtačka JIHOKOV SVM 13 

Sada závitníků 
Velká strojní vrtačka: ZP 4015 GR 616 

8,4 kW 

Sada imbusových a stranových klíčů 
Sada vrtáků 3 -10 [mm], velký vrták Ø 50 

mm 

Svinovací metr, posuvné měřidlo, úhelník 
Úhlová bruska 110 mm s řeznými, 

brusnými a lamelovými kotouči 

Kombinované a štípací kleště Stolní kotoučová bruska Ø 150 mm 

 

4.1.2 Průběh a výsledek Experimentu I 

 

Souososti čepů se podařilo docílit i za použití pouze základního strojního a ručního 

nářadí (výše zmiňovaného) v dostatečné přesnosti. Již vůle 0,4 mm mezi talířem a 

vodícím čepem zaručovala chod talíře. Jako nedostatek se ovšem ukázala délka talíře 10 

mm. I při průměru děr 4,6 mm (vůle 0,8 mm) docházelo k příčení a zasekávání. Nic na 

tomto efektu neměnil ani počet vodících čepů 2, 3 nebo 4.  
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Obr. 14 Výsledek Experimentu I 

Výsledek experimentu I (obr. 14) je nevyhovující. Poukázal na nutnost vyřešení délky 

vodící části talíře. 

 

4.2 Řešení nevyhovujícího výsledku experimentu I - příčení talíře [5] 

 

K řešení neuspokojivého výsledku prvního experimentu je použita metoda TRIZ. Jedná 

se o pokročilou metodu systematické kreativity, která vznikla studováním patentů a 

zobecněním různých postupů vedoucích k úspěšnému řešení. Tato systémová metoda 

TRIZ umožňuje detailní rozbor systému, za účelem ideální formulace inovační úlohy. 

Po tomto kroku, metoda vede až k návrhu variant řešení. K řešení problematiky 

vyplývající z prvního experimentu je zhotoven model technického rozporu. Za pomoci 

tabulky obsahující principy překonání technických rozporů je stanoven princip řešení. 

Odhalený technický rozpor je převeden na úroveň fyzikálního rozporu. Překonání jasně 

zformulovaného fyzikálního rozporu se provedlo ihned a je zřejmé z obr. 15. 
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TECHNICKÝ ROZPOR: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FYZIKÁLNÍ ROZPOR:  Délka talíře musí být velká, aby zajistila hladký chod 

talíře 

    Délka talíře musí být malá, aby nezabíral objem 

VÝSLEDNÉ ŘEŠENÍ: Výsledné řešení je zřejmé z obr. 15  

 

Obr. 15 Řešení zalisováním vodících trubiček do talíře 

CÍL: 

Zamezit zasekávání 

talíře 

PARAMETR: 

(3) Délka 

pohyblivého objektu 

PARAMETR: 

(7) Objem 

pohyblivého objektu 

ZNÁMÝ ZPŮSOB: 

Zvětšit délku talíře 

VYBRANÉ 

PARAMETRY: 

(3) x (7) 

VYBRANÉ PRINCIPY: 

7, 17, 4, 35 

INTERPRETACE: 

07 – Princip „Jeden objekt v druhém“  - Trubičky v talíři 

17 – Princip přechodu na jiný rozměr 

04 – Princip asymetrie 

35 – Princip změny fyzikálně chemických parametrů 
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4.3 Experiment II 

 

Nedostatky z prvního experimentu jsou vyřešeny v podobě návrhu zalisování vodící 

trubičky o délce 25 mm do talíře (obr. 16). 

 

Obr. 16 Nalisovaná vodící trubička 25 x 6,35 x 0,71 mm 

 

4.3.1 Popis podmínek Experimentu II 

 

Podmínky zůstaly shodné jako při prvním experimentu. Pouze talíř je vyroben 

z ocelového plechu o tloušťce 5 mm. Přibyly vodící nerezové trubičky 6,35x0,71 mm. 

Šrouby jsou použity stejné jako v prvním experimentu, pouze delší 60 mm. Pro 

konečnou zkoušku jsou použity 3 pružiny. Pružiny mají průměr 10 mm. To je rozměr 

větší, oproti navrhovanému. V této fázi to ovšem ničemu nevadí. Je pouze nutné použít 

podložky pod hlavy šroubů. Veškerý materiál je vyfocen na obr. 17. 
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Obr. 17 Materiál použitý pro Experiment I 

4.3.2 Průběh a výsledek Experimentu II 

 

Zalisování trubiček splnilo očekávání na 100%. Veškeré aspekty, které bylo nutné 

ověřit, se podařilo úspěšně splnit a vyhodnotit, výsledný vzorek je vyfocen na obr. 18 a 

obr. 19. 

1. Jako optimální počet čepů se určil počet 3. 4 čepy měly stejný efekt jako 3 => 

jeden čep by byl zbytečný. U 2 vodících čepů hrozila náchylnost k zaseknutí, i 

přes nízkou pravděpodobnost je tento počet zavrhnut. 

2. Souosost čepů je dostatečně přesně vyrobitelná i za použití ručního nářadí. Na 

dělícím zařízení soustruhu, bude přesnost ještě o několik desetin milimetru lepší. 

3. Délka talíře 10 mm se v Experimentu I vyhodnotila jako nedostačující. Novým 

řešením, se talíř zkrátil na 7 mm, ale je nutné přidat vodící trubičky o délce 25 

mm. 

4. Velikost vůle mezi talířem a vodícím čepem je s přihlédnutím k přesnosti 

výroby předběžně stanovena na 0,5 mm. 
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Obr. 18 Vzorek z Experimentu II v uzavřeném stavu 

 

 

Obr. 19 Vzorek z Experimentu II v otevřeném stavu 
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4.4 Optimalizace konceptu E [4] 

 

Po experimentálním ověření funkčnosti konceptu je nutné koncept optimalizovat. 

K optimalizaci jsou použity známé metody inovačních inženýrů DFA, DFM a FMEA-K 

(Příloha II). 

4.4.1 Metoda DFA 

 

Cílem metodiky „Design for Assembly“ je konstruování s ohledem na ideální montáž. 

Metodu je vhodné zařadit v této fázi projektu, dokud produkt není finálně konstrukčně 

navrhnutý a „zmrazený“. 

A. Druh čepu je zvolen na základě zhodnocení 2 variant dle tab. 8. 

Tab. 8 Výběr čepu 

Varianta 1 Varianta 2 

 

 

 
 

 

 

Výhoda/ 

Nevýhoda 
Popis 

Výhoda/ 

Nevýhoda 
Popis 

+ Jeden spoj - 2 spoje  

+ 

Možnost použití 

standardního, typizovaného 

dílu 

- 

Možnost „vyťukání“ čepu, 

při rázech a provozu za 

zvýšené teploty 

+ Snazší montáž - Více dílů (matice) 

+ 
Možnost servisu bez 

nutnosti lisu 
- 

Nutná mechanizace pro 

montáž 

+ 

Nehrozí „vyťukání“ čepu 

při rázech a provozu za 

zvýšené teploty 

+ 
Lisovaný spoj zajistí lepší 

souosost 

Po přihlédnutí k výhodám a nevýhodám jednotlivých variant, je varianta 1 zvolena 

jako vítězná. 
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B. Tvar hlavy čepu 

Tvar hlavy vodících čepů není příliš rozhodující. Nepočítá se s častou montáží a 

demontáží. Klapka se sešroubuje při výrobě a další demontáž bude provedena až 

v případě poruchy. Z hlediska montáže při výrobě je vhodné, aby čep bylo možné 

utáhnout z čela šroubu. Stranový klíč a šestihranná hlava nejsou optimálním řešením. 

Z hlediska výroby je nejjednodušší drážka pro šroubovák. Toto řešení splňuje i předešlé 

kritérium, proto je zvoleno pro výrobu vodících čepů. 

C. Počet vodících čepů, pružin, trubiček 

V původním konceptu E jsou navrženy 4 vodící čepy s pružinami. Z hlediska 

optimalizace počtu součástí a zachování nízké komplexity, vyplývá jednoduché pravidlo 

„Čím méně, tím lépe“ při zachování funkčnosti. Z Experimentu II vyšel jako optimální 

počet 3. 

 

4.4.2 Metoda DFM 

 

Metodika „Design for Manufacturing“ výrazným způsobem přispívá ke snížení 

výrobních nákladů. Při dodržení základních principů jako je jednoduchost, použití 

standardních materiálů a komponentů, volné tolerování a standardní návrh konstrukce 

lze dosáhnout velice příznivých výrobních nákladů. 

A. Standardizovaný návrh konstrukce výroby 

Konstrukce klapky konceptu E nám umožní sjednotit výrobu celé řady klapek (DN15 – 

DN 100 a DN125 - DN200) do jednoho provedení. To je obrovský přínos z finančního 

hlediska. Ušetří se finance za měření a testování dílů. Další výhodou je použití 

shodných výrobních a montážních strojů. Další neméně významný přínos je v podobě 

snížení možnosti chyby, jak lidského tak i strojního faktoru. Zpřehlední se externí 

dodávka menšího počtu dílů a zjednoduší se i interní zásobovací systém. 

B. Výrobní aspekty 

Tělo klapky i ostatní díly mají malý počet funkčních ploch, které je nutno při výrobě 

rozměrově tolerovat. Z hlediska ceny výroby je vhodné, aby konstrukce nebyla 

„přehnaně“ složitá a přetolerovaná. Jedná se o stupeň přesnosti rozměrové tolerance, 

jakost povrchu a geometrické úchylky. Ve výkresech (příloha DP) jsou tolerovány jen 

nejnutnější rozměry (třecí plochy, dosedací plochy, lisované části, atd.). Ostatní 

rozměry musí být také vyrobeny přesně, není ovšem nutné předepisovat další tolerance 

a tím prodražovat výrobu a dělat ji složitější. 
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C. Počet a velikost tlačných pružin je zvolena na základě zhodnocení 2 variant dle 

tab. 9. 

Tab. 9 Zhodnocení 2 variant 

Varianta 1 Varianta 2 

 

 

 
 

 
 

Výhoda/ 

Nevýhoda 
Popis 

Výhoda/ 

Nevýhoda 
Popis 

+ 
3 standardizované, shodné díly 

- 
1 standard. díl a 1 

nestandardní 

+ Cena  - Cena výroby krytu pružiny 

- 3Díly + 2 Díly 

+ 
Nakupované díly (rychlé 

dodání) 
- Dodací lhůta krytu pružiny 

 

Po přihlédnutí k výhodám a nevýhodám jednotlivých variant, je varianta 1 zvolena 

jako vítězná. 

 

 

4.5 Konstrukční návrh Klapky E 

 

V této kapitole jsou stanoveny veškeré parametry nutné pro výrobu. Na základě 

vypočítaných hodnot jsou stanoveny rozměry a veškeré tolerance nutné pro výrobu 

jednotlivých dílů sestavy. Výstupem konstrukčního návrhu jsou vypočítané hodnoty 

(zatížení a rozměrové) a výkresová dokumentace, jenž je součástí příloh. Tělo klapky je 

vyhodnoceno dle normy jako skořepinové těleso v programu ANSIS. Vodící trubičky 

jsou navrhnuty s přihlédnutím k co nejjednodušší výrobě. Jako další kritérium pro návrh 

vodících trubiček je katalog dostupných polotovarů. Vodící čepy jsou za pomoci 

statické analýzy v programu Inventor podrobeny kontrole metodou konečných prvků. Je 

provedeno měření pružiny použité v klapce Gestra RK. Na základě naměřených hodnot, 

je proveden návrh pro inovovanou klapku E. 
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4.5.1 Návrh těla klapky 

 

Z důvodu omezeného rozsahu DP se nepředpokládá, že budou zhotoveny dynamické 

simulace průtoků, výpočty třecích ztrát, ztrát změnou průřezů a dalších 

hydrodynamických parametrů. Z toho důvodu je při návrhu inovované klapky kladen 

důraz na zachování základních rozměrů klapky GESTRA RK. Pokud budou velikosti 

průřezů zachovány, předpokládá se vyhovující výsledek dalších dynamických simulací 

a výpočtů. Rozměrový návrh těla klapky je navrhován bez radikálních zásahů do tvaru a 

konstrukce. Důvodem jsou co nejmenší nároky na změnu ve výrobě klapky. Pro snadné 

zavedení inovované klapky je důležité, aby cena inovace nebyla příliš vysoká. Pokud by 

pro výrobu klapky bylo nutné obměnit celou řadu výrobních strojů a technologií, nebylo 

by zavedení inovovaného výrobku jednoduché ani jisté. Návratnost inovace by měla být 

co nejrychlejší a toho dosáhneme zachováním výrobních strojů a technologií. 

 

4.5.1.1 Určení základních parametrů klapky  

 

Pro určení základních rozměrů, je nutné proměřit klapku RK 71 DN 100. Měření je 

provedeno posuvným měřidlem, mikrometrickým odpichem a ultrazvukovým 

tloušťkoměrem Ultrasonic thickness gauge TIME TT100. Na obr. 20 jsou zakótovány 

nejdůležitější rozměry. 

 

Obr. 20 Naměřené rozměry GESTRA RK 71 
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Výpočet průřezů pro RK 71: 

Použité vzorce [6]: 

   
 

 

 
         (3) 

           
  

 

 
   

  

 

 
       (4) 

               (5) 

Dosazení: ØDRK1  Vstupní průměr   89 [mm] 

ØDRK2  Průměr talíře    99,4 [mm] 

ØDRK3  Max. vnitřní průměr těla klapky 130 [mm] 

lRK  Délka kroku    20 [mm] 

Vstupní průřez: 

       
    

 

 

     
   

 
            

Otevřený stav, povrch válcové plochy: 

        
     

 
                           

Otevřený stav, mezikruží talíř x tělo klapky: 

         
    

 

 
     

    
 

 
     

    

 
     

     

 
             

Tyto vypočtené parametry nesmí být při návrhu klapky zmenšeny. Při výpočtu jsou 

úmyslně zanedbány ztráty způsobené nálitky pro uchycení krytu pružiny. Nálitky jsou 

v konceptu E zrušeny. U konceptu E budou odpor místo nálitků klást vodící čepy. Jejich 

průměr je proti nálitkům menší. Z toho plyne, že průtokové vlastnosti nebudou 

zhoršeny, proto jsou zanedbány.  

 Vstupní průměr je u klapky zachován: 

ØDRK1= ØDE1 = 89 [mm] => Vstupní průřez:                        

Délka kroku klapky mezi otevřeným a zavřeným stavem je také zachována: 

lRK = lE = 20 [mm] => Povrch válcové plochy:                        

Průměr talíře je předběžně navrhnut: ØDE2= 106 [mm] 

Předběžný výpočet minimálního vnitřního průměru těla klapky, pro       

         ] a předběžný průměr talíře ØDE2P= 106 [mm]. 
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Volím:                

Pro zachování síly stěny těla klapky je vnější průměr zvolen DE4 = 148,6 [mm] 

ØDE2P = 106 [mm] vyhovuje => ØDE2P = ØDE2 

 

Z výše uvedených výpočtů je stanoven konečný návrh těla klapky E. Zvětšení dosedací 

plochy mezi talířem a tělem klapky, je možné zvětšit z 572 mm
2
 na konečných 2603 

mm
2
. Tento výsledek kladně přispívá k těsnosti v uzavřeném stavu. 

4.5.1.2 Určení délky klapky 

 

Klapky GESTRA řady RK (DN 100) jsou dlouhé 60 mm. Tato hodnota je velice 

příznivá pro instalaci klapky do komplikovaných a nepřístupných prostor. Tento rozměr 

je nutné dodržet i pro inovovanou klapku, což se podařilo. Zachování délky klapky je 

zřejmé z obr. 21.  

 

Klapka E                            Gestra RK 71 

Obr. 21 Porovnání základních rozměrů 
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4.5.1.3 Pevnostní výpočet tělesa klapky ANSYS 14.0 

 

A. SÍŤ 

Síť v modelu (obr. 21) je vytvořena pomocí metod sweep a hexadominant, kde jsou použity 

šestistěnné elementy v kombinaci s elementy čtyřstěnnými. U všech elementů je nastavena 

velikost 2 mm.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 21 SÍŤ 
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B. ZATÍŽENÍ 

Těleso klapky je navrženo pro tlakovou třídu PN16. Těleso je tedy zatíženo vnitřním 

přetlakem 16 [bar]. V tělese klapky jsou otvory pro uchycení talíře, na který proudící 

médium působí silou F= 70 [N] (kapitola 4.5.6). Tato síla je ve výpočtu také zahrnuta 

(obr. 22). 

 

 

 

Obr. 22 Zatížení 
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C. OKRAJOVÉ PODMÍNKY 

Zpětná klapka je navržena jako mezipřírubová. To znamená, že je sevřena mezi dvěma 

přírubami a její rozpínání v axiálním směru je omezené. Toto omezení je ve výpočtu 

reprezentováno pevnými vazbami s volností pouze v radiálním směru (osy x dle 

lokálních souřad. systémů viz obr. 23.  

 

 

Obr. 23 Okrajové podmínky 

D. MATRIÁL je specifikován dle [7], [18], [20] viz tab. 10. 

Tab. 10 Mechanické vlastnosti materiálu 

 

 

 

 

 

E [MPa] 1,03E+05

Poisonnova konstanta µ [-] 3,50E-01

Rp0,2 [MPa] 195

ƒ  [MPa] 130

Materiál CuZn39Pb1

Yougův modul

Mez kluzu (20°C)

Dovolené namáhání  (Rp0,2/1,5)
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Tab. 11 Hodnoty dovolených napětí pro jednotlivé kategorie napětí [20] 

 

E. VÝSLEDKY 

Dle normy ČSN EN 13445-3 [20], se ekvivalentní napětí v tělese definuje dle hypotézy 

HMH (obr. 24). Dále je provedena linearizace napětí a jednotlivé kategorie napětí (tab. 

11) ve vybraných řezech jsou porovnány s příslušnými napětími dovolenými. 

 

E. 1. Rozložení napětí v tělese klapky - hypotéza HMH 

 

 

Obr. 24 hypotéza HMH 

 

Kategorie napětí
koeficient k 

(bezpečnost)

Dovolené 

napětí

Hodnota ƒ 

[MPa]

Primární globální membránové napětí Pm - σGM ≤ ƒ 130,0

Primární membránové+ohybové napětí Pb 1,5 σM+O ≤ ƒ·1,5 195,0

Primární lokální membránové napětí PL 1,5 σLM ≤ ƒ·1,5 195,0

Špičkové napětí F 3 σŠ ≤ ƒ·3 390,0
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Průběh napětí i výsledný tvar deformace tělesa klapky je dle očekávání. Maximální 

hodnota napětí je v otvoru pro uchycení talíře. Což je způsobeno sítí na vnitřním 

povrchu díry a nemá relevantní vliv na výsledky. Maximální hodnota napětí je stále 

hluboce pod napětími dovolenými.  

E. 2. Linearizace napětí 

Pro provedení linearizace napětí jsou vybrány celkem 3 řezy (cesty), ve kterých se 

nacházejí největší napětí dle HMH hypotézy (obr. 25). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 25 Linearizace napětí 
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Délka cesty [mm] 

Linearizované napětí - cesta1 
Membránové

Membránové + ohybové

Celkové

E. 2. 1 CESTA 1 

Průběh a výsledek je zřejmý z obr. 26, 27 a tab. 12. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 26 Cesta 1 

Obr. 27 Graf cesta 1 

Tab. 12 Výsledná napětí cesta 1 

 

 

 

 

Druh napětí                                  

(max)

Hodnota                           

[MPa]
ƒ [MPa]

rezerva 

[%]

Membránové napětí P L 6,50 195,00 96,67

Špičkové napětí F 13,00 390,00 96,67

20°C

Teplota

Kategorie napětí: Primární lokální

Materiál: CuZn39Pb1
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8,0

13,0
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Délka cesty [mm] 

Linearizované napětí - cesta2 
Membránové

Membránové + ohybové

Celkové

E. 2. 2 CESTA 2 

Průběh a výsledek je zřejmý z obr. 28, 29 a tab. 13. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 28 Cesta 2 

Obr. 29 Graf cesta 2 

Tab. 13 Výsledná napětí cesta 2 

 

 

 

 

 

Druh napětí                                                                              

(max)

Hodnota                           

[MPa]

ƒ"1" 

[MPa]

rezerva 

[%]

Membránové napětí P m 10,30 130,00 92,08

Ohybové napětí 

(membránové+ohybové) P b

11,20 195,00 94,26

Špičkové napětí F 11,20 390,00 97,13

20°C

Teplota

Kategorie napětí: Primární globální

Materiál: CuZn39Pb1
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Délka cesty [mm] 

Linearizované napětí - cesta3 

Membránové

Membránové + ohybové

Celkové

E. 2. 3 CESTA 3 

Průběh a výsledek je zřejmý z obr. 30, 31 a tab. 14. 

 

 

 

 

 

 

Obr. 30 Cesta 3 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 31 Graf cesta 3 

Tab. 14 Výsledná napětí cesta 3 

 

 

 

F. ZÁVĚR 

Jak vyplývá z vyhodnocení linearizovaných napětí, těleso klapky je navrženo správně. 

Napětí všech kategorií jsou nižší než příslušná napětí dovolená s nejnižší rezervou 92% 

vůči dovolenému napětí. Těleso klapky je zřejmě možné použít i pro vyšší tlakovou 

skupinu.  

Druh napětí                                  

(max)

Hodnota                           

[MPa]
ƒ [MPa]

rezerva 

[%]

Membránové napětí P L 11,40 195,00 94,15

Špičkové napětí F 13,70 390,00 96,49

20°C

Teplota

Kategorie napětí: Primární lokální

Materiál: CuZn39Pb1
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4.5.2 Návrh vodících trubiček 

 

Z provedených experimentů vyplývá nutnost použití vodících trubiček. Experimentálně 

je stanovena délka 25 mm, vnější průměr je zvolen 6,35 mm a vnitřní průměr 4,57 mm]. 

Pro spoj trubičky a talíře je zvoleno přechodné uložení a zajištění lepením. Z výrobního 

výkresu INI-LZ-003 (příloha III) jsou zřejmé konkrétní rozměry. Materiál trubiček je 

zvolen shodný s talířem, čemuž odpovídá mat. 1.4571. Jako polotovar je zvolena 

trubička 6,35x 0,89 [6]. 

4.5.2.1 Spoj trubička x talíř [7], [8], [9] 

 

Spoj mezi talířem a vodícími trubičkami nepřenáší žádnou axiální sílu ani moment. 

Proto není nutné věnovat se výpočtu minimálního přesahu. Přistoupí se rovnou k určení 

uložení. Jediné co je nutné z hlediska montáže spočítat, je maximální montážní síla. Pro 

kontrolu je provedena pevnostní kontrola součástí pro max. tlak ve spoji. 

A. Délka lisované části je zvolena dle pravidla l   1,5 dj dle [7] 

l = 1,16 ∙ Dj = 1,16 ∙ 6 = 6,96 [mm] => zvoleno 7 [mm]  

B. Návrh uložení je proveden s přihlédnutím k jednodušší výrobě jako uložení 

s jednotnou dírou. Jelikož spoj nepřenáší žádnou sílu ani moment, je navrhované 

přechodné uložení. Zvoleno je dle doporučených hodnot ze ST.  Zajištění proti vysunutí 

je zajištěno osazením trubičky a pojištěno lepením. 

  

   
 

Ze ST: 

Horní tolerance díry: 12 [μm] 

Dolní tolerance díry: 0 [μm] 

Horní mezní rozměr díry je 6,012 [mm] a dolní mezní rozměr díry je 6,000 [mm] 

Horní tolerance hřídele: +4 [μm] 

Dolní tolerance hřídele: -4 [μm] 

Horní mezní rozměr hřídele je 6,004 [mm] a dolní mezní rozměr hřídele je 5,996 [mm] 

Výpočet uložení: Minimální vůle 6,012 – 5,996 = 0,016 [mm] 

Maximální přesah 6,000 – 6,004 = -0,004 [mm] 

Maximální vůle v uložení Ø6 
  

   
  je 0,016 [mm] 

Minimální přesah v uložení Ø6 
  

   
  je 0,004 [mm] 
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C. Výpočet maximální lisovací síly [10], [11], [7] 

Výpočet lisovací síly je proveden pro maximální přesah 

 

Obr. 32 Schéma lisovaného spoje [10] 

Použité vzorce: 

F = π ∙ d ∙ l ∙ p ∙ f        (6) 

            
 

  
 

 

        
      (7) 

Z hlediska umístění lisovaného spoje (v okraji talíře) je uvažovaný spoj dutá hřídel a 

náboj, kde tloušťka stěny náboje je brána jako vzdálenost díry od okraje talíře obr. 32. 

    
  

     
 

  
     

           (8) 

    
  

     
 

  
     

          (9) 

Dosazení: F  Lisovací síla    [N] 

d, l  Rozměry styčné plochy  [mm] 

p  Měrný tlak ve spoji   [Pa] 

f   Koeficient tření při lisování  0,1 [-] 

E  Modul pružnosti   1,9∙10
5 
[MPa] 

C1, C2  Rozměrové konstanty   [-] 

rj  Vnitřní poloměr trubičky   2,285 [mm] 

rp  Vnější poloměr trubičky   3 [mm] 

re  Vnější poloměr lis. spoje   5 [mm] 

∆dmax  Maximální přesah lisovaného spoje [mm] 
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Výpočet maximální lisovací síly pro maximální přesah ∆d = 0,023 mm 

            
 

  
 

 

        
         

       

 
  (

 

           
)

               

Fmax = π ∙ d ∙ l ∙ pmax ∙ f = π ∙ 0,006 ∙ 0,007 ∙ | - 77,33 ∙ 10
6
 |∙ 0,1= 1020,35 [N]   

1 [kN] 

D. Pevnostní kontrola součástí nalisovaného spoje [8] 

Použité vzorce: 

                  (10) 

    
     

 
         (11) 

Dosazení: σD  Dovolené napětí    [MPa] 

Rp0,2   Mez kluzu     225 [MPa] 

  k  Součinitel bezpečnosti   1,4 [-] 

   |      |   
   

   
 

154,66   160,7 => VYHOVUJE 

4.5.3 Návrh středícího prvku 

 

Středící kroužek klapky GESRA RK je zrušen. Na základě průzkumu zákaznických 

potřeb je zjištěno, že předpokládaný ideální stav souososti přírub není v reálném 

provozu vždy zaručen. Pokud jsou příruby hůře vyrovnané, není instalace klapky vůbec 

jednoduchá. Na instalaci se počítá s jedním pracovníkem, což je v tomto případě, 

mnohdy nemožný úkol. 

Proto je navrhnuto tělo klapky tak, aby se klapka mezi šrouby vystředila, bez nutnosti 

použití středícího kroužku. Docílilo se toho zvětšením největšího průměru na těle 

klapky. Původní hodnota Ø 152 mm se zvětšila na Ø 160 mm. Výsledné zvětšení je 

znázorněno na obr. 21. 

Tento rozměr je kompatibilní s přírubami DN100 a PN 16 dle [12]: 

ČSN-EN1092, DIN 2633, ČSN131 160.0, ČSN 131 231.0, EN 1092-1, ČSN 131 224.0, 

DIN2501, ČSN 131060. 

Pro jiné dimenze potrubí a jiné příruby se rozměr bude lišit. 
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4.5.4 Návrh uzavíracího talíře 

 

Rozměry talíře jsou navrhovány s ohledem na budoucí tvar těla klapky. Při návrhu 

průměru talíře je nutné vzít v úvahu vstupní průměr těla klapky, průměr vodících čepů a 

vnitřní průměr těla klapky. Pro výpočet rozměrů těla klapky je předběžně vypočítaný 

průměr talíře 106 mm. Tento rozměr je v kapitole „Určení základních parametrů klapky 

E“, ověřen výpočtem. Výsledkem je potvrzení předběžného návrhu a průměr 106 mm je 

určen jako konečný. 

Další velice důležitý parametr je tloušťka (délka) talíře, zejména v místě vedení čepů. 

Zde je s ohledem na tloušťku talíře klapky GESTRA RK (7 mm) předběžně navrhnuta 

tloušťka 10 mm. Pokud by byla tloušťka příliš malá, hrozilo by zkřížení a zaseknutí 

klapky na vodících čepech. Naopak příliš silná klapka by měla velkou hmotnost a byla 

by drahá. Z experimentu I je zřejmé, že původní návrh tloušťky (délky) talíře 10 mm je 

nevyhovující. Vedení talíře je nutné zvětšit na 25 mm, takto silný talíř by ovšem měl 

velice vysokou hmotnost a cenu. Za pomoci metodiky TRIZ je navrhnuto nové řešení. 

To je popsáno v kapitole 3.2.  

Uložení vodících trubiček a talíře je určeno v kapitole 3.5.2.1. Výsledkem je uložení: 

  

   
 

Základní rozměry talíře jsou na obr 33. Detailní výkres INI-LZ-002 je součástí přílohy 

III. Materiál talíře je zvolen shodný s materiálem použitým u klapky GESTRA RK 71 – 

Nerezová ocel 1.4571. Jako polotovar bude použit výpalek z plechu tl. 7 mm. 

 

Obr. 33 Talíř 
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4.5.4.1 Pevnostní kontrola talíře MKP 

 

Umístění vodících čepů je poměrně blízko okraje talíře. Metodou MKP v programu 

inventor je provedena analýza pro kontrolu talíře v nejužším místě lisovaného spoje. Při 

dodržení předepsané tolerance pro výrobu děr je zaručena minimální tloušťka stěny. 

Jako zatěžující tlak je použit pmax = -77,33 MPa určený v kapitole 4.5.2.1. 

 

 

 

Obr. 34 MKP analýza talíře 

 

Z výsledku analýzy zobrazeného na obr. 34 je zřejmé, že k největšímu zatížení dílu 

dochází na vnějším okraji talíře. Maximální napětí je rovno 131,5 MPa. Z výpočtu 

dovoleného napětí v kapitole 4.5.2.1 je σD = 160,7 MPa.  

131,5    σD   

131,5 [MPa]   160,7 [MPa] 

Z výše uvedených výsledů je zřejmé, že rozměrový návrh je vyhovující pro maximální 

tlak v lisovaném spoji. 
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4.5.5 Návrh tlačných pružin 

 

Nahrazení jedné pružiny 3 paralelně řazenými pružinami. V první fázi je nutné 

navrhnout základní rozměry pružiny, které jsou limitní pro konstrukci klapky: 

L1 = 38 [mm]; L8 = 18 [mm]; De = 7,3 [mm]; Di = 6,3 [mm] 

Po určení těchto parametrů je nutné zjistit tuhost a charakteristiku pružiny 

z klapky GESTRA RK 71 (DN 100 PN16). Typy pružin se liší dle konkrétních 

parametrů média. Řešena je pouze specifikace určená v úvodní části DP. 

Měření je provedeno na stroji UTS 300. Pro první měření je použita „velká“ 

snímací hlava vyfocená na obr. 35 má rozsah 0- 3000 N. Pro stanovení maximální 

tlačné síly pružiny, aby nedošlo k poškození malé hlavy. Po stanovení maximální síly 

16 N, se měření provedlo znovu s citlivější snímací hlavou o rozsahu 0-30 N. 

 

 

Obr. 35 Snímací hlava 0-3000 [N] s vloženou pružinou 

Naměřené hodnoty pružiny GESTRA RK 71 jsou shrnuty v tab. 15. Záznam je 

vyhotoven pouze z druhého měření na citlivější hlavě. Proto jsou hodnoty maxima a 

minima shodné. Lišily by se v případě více zaznamenaných měření. Výsledné hodnoty 

po prvním měření jsou dostatečně vypovídající, proto není nutné provádět další. 
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Tab. 15 Hodnoty naměřené pro pružinu GESTRA RK 71 

Zkouška č. 2 

STAT n x [N] min max 

L1 [mm] 1 25,70 25,70 25,70 

L2 [mm] 1 20,00 20,00 20,00 

L3 [mm] 1 15,00 15,00 15,00 

F1 [N] 1 8,39 8,39 8,39 

F2 [N] 1 10,38 10,38 10,38 

F3 [N] 1 12,19 12,19 12,19 

F0 [N] 1 0,01 0,01 0,01 

L0 [mm] 1 55,48 55,48 55,48 

L4 [mm] 1 10,00 10,00 10,00 

L5 [mm] 1 8,00 8,00 8,00 

L6 [mm] 1 7,00 7,00 7,00 

L7 [mm] 1 6,00 6,00 6,00 

F4 [N] 1 14,12 14,12 14,12 

F5 [N] 1 14,95 14,95 14,95 

F6 [N] 1 15,47 15,47 15,47 

F7 [N] 1 16,06 16,06 16,06 

 

 

Obr. 36 Grafická závislost síly na míře stlačení (GESTRA RK 71) 

Dle výsledného grafu z naměřených hodnot na obr. 36 je stanovena charakteristika 

pružiny jako lineární. Pro návrh 3 pružin nahrazujících jednu, je nutné vypočítat 

zatěžující sílu na jednu pružinu. Pro paralelní řazení (obr. 37) platí: 

F = FA + FB + FC [N] => FA = FB = FC = 
 

 
 [8]    (12) 

 

  

Obr. 37 Paralelní řazení pružin [8] 
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Dosazení: F1 Přítlačná síla v uzavřeném stavu  10,38 [N] 

  F1E Přítlačná síla v uz. stavu (1 pružina)  [N] 

  F8 Síla pružiny v otevřeném stavu  16,06 [N] 

  F1E Přítlačná síla v ot. stavu (1 pružina)  [N] 

Vlastní výpočet sil: 

F1E = 
  

 
  

     

 
           

F8E = 
  

 
  

     

 
           

Pro návrh pružiny je použit speciální software vytvořený pro tyto účely. Výsledný návrh 

je proveden pro nerezovou pružinu. Vlastnosti ocelových pružin jsou ve většině ohledů 

lepší jak nerezových. Jejich cena je také nižší. Z toho důvodu je pro porovnání vytvořen 

návrh i na pružinu z mat. 17 223. Dovolené namáhání pro pružinu z mat. 1.4310 je 975 

MPa, pro pružinu z mat. 17 223 je 1180 MPa. Vyšší hodnota zajistí delší životnost 

pružiny 17 223. Pro neagresivní prostředí je pružina z „černé“ ocele vhodnější nežli 

nerezová. Výsledné parametry nerezové pružiny jsou zaznamenány na obr. 38, návrh 

ocelové pružiny je shrnut na obr. 39. 

 

Obr. 38 Návrh pružiny 1.4310 
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Obr. 39 Návrh pružiny 17 223 

Pružiny jsou vyrobeny na automatickém stroji WAFIOS (obr. 40 a obr. 41). Tento stroj 

je běžně používán pro výrobu velkých sérií pružin. Po nastavení stroje odborným 

technikem již stroj pracuje plně automaticky. Je vybaven optickým snímačem, který 

zajišťuje automatické korekce při výrobě.  

 

          

   Obr. 40 Výrobní stroj WAFIOS [13]                  Obr. 41 Detail ohýbací hlavy [13] 
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4.5.6 Návrh vodících čepů 

 

Z experimentu II vyplývá jako ideální počet 3 vodící čepy. Při návrhu vodících čepů, je 

nutné vzít v úvahu konstrukční délku těla klapky (60 mm) a délku kroku mezi 

otevřeným a uzavřeným stavem (20 mm). Dále je v rámci experimentu odzkoušena vůle 

mezi vodícími čepy a trubičkami, dle čehož je stanoven průměr vodící části čepu 4 mm. 

Závit, jenž slouží k sestavení celé klapky, je stanoven M4x0,7. Délka závitové části 

v těle klapky je dle pravidla pro zhotovení slepých děr (1,5d-2d) stanovena: 8 mm. 

Ostatní rozměry jsou zřejmé z výkresu INI-LZ-004 (součást přílohy III). Materiál 

vodících čepů je zvolen 1.4541. 

Zajištění vodících čepů proti vyšroubování je provedeno lepením závitů [7], [8]. 

4.5.6.1 Výpočet zatěžující síly 

 

Odporová síla pro turbulentní proudění se vypočítá za pomoci Newtonova vztahu [14]: 

F = 
 

 
 ∙ C ∙ ρ ∙ S ∙ v

2
        (13) 

Q = S ∙ v         (14) 

Dosazení: C Součinitel odporu pro daný tvar překážky [15] 0,2 [-] 

ρ Hustota tekutiny – voda (20°C) [16]   998  
  

    

S  Plocha průřezu tělesa, kolmého ke směru pohybu  [m
2
] 

v Relativní rychlost      
 

 
  

Q  Objemový průtok      
  

 
  

Vlastní výpočet: 

Qvstup = 10 – 100 [m
3
/h] Pro výpočet předimenzováno na 200 [m

3
/h] = 

   

    
  

  

 
  

v = 
      

    
  

   

    
          

 

       
 

 
  

SE2=    
    

 

 
      

    

 
                 0,0088 [m

2
] 

F = 
 

 
 ∙ 0,2 ∙ 998 ∙ 0,0088 ∙ 8,93

2
   70 [N] 

Výsledná síla pro jeden vodící element: 

F1tr = 
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4.5.6.2 Pevnostní podmínka šroubového spoje v tahu 

 

Použité vzorce [17]: 

 

  
              (15) 

As = 
 

 
  

     

 
          (16) 

Dosazení: d2  Střední průměr    3,545 [mm
2
]   

d3  Malý průměr     3,141 [mm
2
]  

F1tr   Síla na jeden čep    23,3 [N]   

As  Jmenovitý výpočtový průřez   [mm
2
]   

σD  Dovolené napětí pro výpočet šroubů  [MPa] 

Rp0,2  Nevýrazná min mez kluzu   225 [MPa] 

Vlastní výpočet [7], [17]: 

As = 
 

 
 (

      

 
)
 

 
 

 
  (

                   

 
)
 

                   

σD = (0,3 až 0,1) Rp0,2 => σD = 0,1 ∙ 225 = 22,5 [MPa] 

    

           
            

2,65 [MPa]   22, 5 [MPa] 

 

4.5.6.3 Statická pevnostní analýza (MKP) 

 

Na vybrané podsestavě je za pomoci metody konečných prvků provedena statická 

analýza. Ke zhotovení analýzy je použit software Autodesk Inventor 2013. Kontrola je 

provedena na vodících čepech, které jsou s tělem klapky na pevno zavazbeny. Cílem je 

zjistit namáhání vodících čepů při působení maximální zatěžující síly F = 70 [N] 

(výsledek kapitoly 3.5.6.1). 
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Obr. 42 Napětí Von Mises 

 

Obr. 43 Posunutí 
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Z výsledků analýzy (obr. 42 a obr. 43) je zřejmé, že k největšímu namáhání vodících 

čepů dochází v části nad závitem. Zde nabývá zatížení 2,463 MPa. K největšímu 

posunutí dochází v oblasti hlavy vodících čepů a to 3,807∙10
-4

 mm. Jako materiál pro 

výrobu vodících čepů je zvolena nerezová ocel 17 348. Tento materiál má mez kluzu 

Rp0,2 = 225 MPa a mez pevnosti Rm = 500-750 MPa, z toho vyplývá, že zatížení čepů 

je přípustné [18]. 

 

4.6 Finální podoba inovované klapky 

Konečná podoba inovované klapky je zřejmá z výkresů v příloze III. 3D model klapky 

je zobrazen v několika pohledech na obr. 44. 

 

Obr. 44 Finální podoba Konceptu E (V uzavřeném stavu) 
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4.7 Výroba prototypu  

 

Výroba prototypu je provedena na strojní dílně, za použití soustruhu, pásové pily, 

frézky, stojanové vrtačky s veškerým nutným příslušenstvím. Materiál pro výrobu 

prototypu je zvolen s ohledem na cenu prototypu, jelikož se nepočítá s uvedením 

prototypového kusu do provozu, použil se materiál P235GH, který je dobře dostupný a 

relativně levný. Uzavírací talíř i tělo klapky jsou vyrobeny z tyčí kruhového průřezu. 

Výsledný prototyp je podrobně fotograficky zdokumentován (Příloha IV).  

 

4.8 Ekonomické zhodnocení inovace 

Návrh inovované klapky je prováděn s ohledem na ekonomické hledisko. Cíle DP je 

nutné splnit ovšem za dodržení popřípadě snížení finální ceny klapky. Z průzkumu 

zákaznických potřeb je zřejmé, že není přípustné navýšení ceny klapky ani za cenu 

vylepšení funkčnosti klapky. Dále jsou brány v potaz finanční náklady na zavedení 

inovovaného produktu do výroby. Není cílem ze základu změnit výrobní technologie. 

Vyvstala by tak nutnost zřídit nové výrobní pracoviště. S rostoucími náklady na 

zavedení inovace se prodlužuje návratnost investice, což je nežádoucí. Porovnání 

inovované klapky RK 71 a nové klapky E je vyčísleno v tab. 18.  

Výrobní technologie ani ceny polotovarů při výrobě klapky GESTRA nejsou 

známé. Z tohoto důvodu se při finálním hodnocení používá cena prodejní. Hodnoty 

uvedené u klapky E jsou odhadnuty dle výroby prototypového kusu. V sériové výrobě 

za použití automatizace budou časy a tím i ceny daleko nižší. Dále materiál polotovarů 

je stanoven za použití standardních prodejních katalogů (tab. 16), v případě stálého 

odběru lze nasmlouvat daleko příznivější ceny. 

Tab. 16 Rozbor nákladů na polotovary 

SOUČÁST MATERIÁL POLOTOVAR 
CENA ZA 

1KS [Kč/ks] 

CENA 

VÝSLEDNÁ 

[Kč] 

Těla klapky CuZn39Pb1 Tyč kr. Ø160 [mm] 1604,68 1604,68 

Talíř 1.4571 Tyč kr. Ø106 [mm] 73,6 73,6 

Vodící čep 1.4541 Tyč kr. Ø 8 [mm] 2,05 3 ∙ 2,05 = 6,15 

Vodící 

trubička 
1.4571 

Trubka  

Ø 6,35 x 0,89 
5 3 ∙ 5 = 15 

Tlačná 

pružina 
1.4310 6,6_0,5x7,6x75x19 5 3 ∙ 5 = 15 

Sestava 

Klapka E 

 
1714,43 [Kč] 

Výrobní časy jsou určeny za pomoci chronometráže (tab. 17) při výrobě prototypového 

kusu. 
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Tab. 17 Výrobní a montážní časy 

VÝROBA 

Číslo Díl Operace Čas [min/ks] 
Celkový čas 

[min] 

1 

Tělo klapky Řezání 10 10 

Vrtání 10 10 

Soustružení 60 60 

Řezání závitů 30 30 

2 

Talíř Řezání 12 12 

Soustružení 15 15 

Vrtání 8 8 

3 

Vodící čep Soustružení 15 3 ∙ 15 =45 

Řezání závitu 5 3 ∙ 5 = 15 

Frézování drážky 3 3 ∙ 3 = 9 

4 
Vodící trubička Řezání 2 3 ∙ 2 = 6 

Soustružení 10 3 ∙ 10 = 30 

Celkový výrobní čas 250 min 

MONTÁŽ 

1  Lisování 5  3 ∙ 5 = 15 

2  Sestavení 5 3 ∙ 5 = 15 

3  Šroubování 5 3 ∙ 5 = 15 

Celkový čas montáže 45 min 

 

Kvalifikovaný obráběč: 400 [Kč/h] 

Montér nekvalifikovaný: 250 [Kč/h] 

Cena výroby: 
   

  
                       (17) 

Cena montáže: 
  

  
                      (18) 

Výrobní cena klapky E: ∑ 1714,43 + 1666,7 + 187,5 = 3076,93 [Kč]  (19) 

 

Tab. 18 Porovnání GESTRA RK 71 a inovovaná KLAPKA E 

Položka 
GESTRA RK 71 

DN 100 PN16 

KLAPKA E 

DN 100 PN 16 

Náklady na výrobu - 3568,63 [Kč] 

Zisk 25% - 892,2[Kč] 

Prodejní cena 5000 [Kč] 4460,83[Kč] 

Úspora na 1kus 5000 – 4460,83 = 539,17 [Kč] 

Ekonomické hledisko vyšlo velice příznivě a to dle tab. 18. Celková úspora na 1 klapce 

činí předběžně 539,17 Kč, což je více jak 10 % na jedné klapce. Po vypracování 

podrobného technologického postupu, zajištění stálých dodavatelů, zavedení co 

největšího stupně automatizace a dořešení kompletní výroby se dosáhne ještě většího 

zisku. Vyšlé hodnoty jsou stanoveny na základě výroby 1 kusu. Při převedení do sériové 

výroby se příznivý výsledek ještě znásobí. Návratnost inovace je téměř okamžitá, 

jelikož se pouze upraví výrobní postupy na stávajících výrobních strojích a linkách. 

Výroba nových dílů není náročná na techniku. 
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5. Závěr 

 

Hlavní cíl diplomové práce zamezení zasekávání klapky, byl splněn díky použití 

vodících čepů. Vedení talíře zamezí jeho křížení a eliminuje možnost vzpříčení. Nové 

inovační řešení umožní výrobu těla klapky ze standardních tyčí kruhového průřezu nebo 

ze silnostěnných trubek na konvenčních obráběcích centrech. Jako polotovar lze použít 

také odlitek nebo výkovek. Jeho výroba je díky odstranění vodících žeber velice 

jednoduchá.  Odpadá tak nutnost výroby složitého (žebrovaného) polotovaru těla klapky 

odléváním nebo zápustkovým kováním. Z výpočtu tělesa klapky je zřejmé jeho 

naddimenzování. Výsledná rezerva pro zatížení je v nejnižším případě 92 %. To dává 

možnost použití této konstrukce i pro vyšší tlakové skupiny PN 25, PN 40, atd. Pro 

konkrétní hodnoty by bylo nutné zhotovit další výpočty a simulace.  

Konstrukce celé klapky se novým inovačním řešením stala o něco složitější. 

Složitější konstrukce se ovšem skládá z velice jednoduše vyrobitelných komponentů, 

díky čemuž není výroba nákladnější. Vodící čepy napomáhají vyřešit i řadu dalších 

konstrukčních nedostatků. 

Výše zmiňované vodící čepy zajistí snížení hlučnosti klapky. Chvění, radiální 

pohyb, natáčení a příčení uzavíracího talíře, všechny tyto projevy v provozech nejen 

s nerovnoměrným prouděním, jsou eliminovány. Tyto vylepšení zajistí snížení hlučnosti 

klapky. Zvukové projevy „cinkání“ nelze eliminovat na nulovou hodnotu, jelikož 

pohyblivé části jsou z kovových materiálů. I dosedací plochy jsou typu kov na kov. 

Volnost talíře je snížena na minimální hodnotu díky minimální vůli mezi vodícími čepy 

a vodícími trubičkami, která je stanovena 0,57 mm.  

Talíř je díky vedení rovnoměrně přitlačován na dosedací plochu. Díky 

rovnoměrnému přítlaku talíře a přesnému vedení nedochází k „vystředěnému“ 

dosednutí talíře na dosedací plochu těla klapky. Díky úpravě základních rozměrů těla 

klapky a zvětšení průměru uzavíracího talíře se dosáhlo zvětšení dosedací plochy 

klapky z původních 572 mm
2
 na 2603 mm

2
. Všechny tyto parametry zlepšují těsnost 

klapky v uzavřeném stavu. Podrobné vyhodnocení dle normy lze provést až po výrobě 

skutečného výrobku. 

Vodící trubičky slouží mimo zamezení zasekávání i jako vodítka pro pružiny. 

Toto inovační řešení zaručuje rovnoměrné zatěžování pružin. Možnost poškození 

pružiny díky tomu radikálně klesá. Podařilo se tak prodloužit životnost pružin. Návrh 

pružin nepočítá s extrémně nerovnoměrným zatěžováním, ke kterému dochází u klapek 

GESTRA RK. 

V průběhu vypracovávání DP vyvstala z průzkumu zákaznických potřeba 

nutnost upravit způsob instalace (vystředění) klapky mezi příruby. Jako optimální a 

zároveň nejjednodušší řešení byla zvolena úprava průměru těla klapky dle příslušného 

typu přírub. Největší průměr těla klapky GESTRA RK 71 je u specifikace zvolené pro 

diplomovou práci 152 mm. Tento rozměr byl zvětšen na hodnotu 160 mm, který 
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odpovídá vnitřní rozteči šroubů pro příruby dle norem vypsaných v kapitole 4.5.3. 

Středící kroužek používaný u klapky GESTRA RK byl zrušen. Díky tomuto řešení lze 

klapku vystředit velice jednoduše i v případě nevyrovnaných přírub pouze jedním 

pracovníkem. 

Inovovaná klapka GESTRA RK měla 2 druhy konstrukcí a to pro DN 15- 100 a 

DN125 – 200 (případně větší). Inovační řešení umožňuje sjednotit výrobu pro celou 

výrobní řadu. Tato skutečnost zjednoduší výrobu a má výrazný ekonomický přínos. 

Ekonomické cíle byly splněny. Cena inovované klapky nepřevyšuje cenu klapky 

GESTRA RK. Navíc se dosáhlo úspory v podobě 10% z prodejní ceny jedné klapky. 

K předběžnému stanovení výrobní ceny byla využita výroba prototypového kusu. 

Pro výrobu prototypového kusu je zvolena výroba pouze třískovým obráběním. 

Nejsou použity technologie odlévání ani kování. Vyrobený prototyp úspěšně potvrzuje 

funkčnost inovované klapky. Technologie sériové výroby mohou být zachovány stejné 

jako v případě klapky GESTRA RK. Je ovšem vhodné zabývat se technologií výroby 

před uvedením inovované klapky do sériové výroby. Stanovit technologie a zpracovat 

podrobné technologické postupy pro výrobu jednotlivých dílů. 

Všechny cíle stanovené v zadání DP byly úspěšně splněny. 
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7. Seznam příloh 

 

I. Harmonogram 

II. FMEA-K 

III. Výkresová dokumentace 

IV. Fotodokumentace prototypu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

I. HARMONOGRAM 

 



 
 

 

 

II. FMEA-K 

 

FMEA-K 1 Typ  2 Číslo formuláře: 

DP-INI-2014 

3 List: 1 4 Navazuje: 

5 Výrobek: Zp. mezipřírubová klapka pruž. 6 Konstruktér: Zaňka 7 Datum zahájení výroby: 1. 9. 2014 

8 Datum rozboru FMEA-K: 

20. 4. 2014 

9 Dodavatelé:  10 Díl:  

Zp. mezip. klapka pr. 

11 Funkce: 

 
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 

místo 

poruchy 

druh 

poruchy 

možný 

důsledek 

poruchy 

kontrolní 

položky 

možné 

příčiny 

Současný stav Doporučená 

opatření 

Výsledný stav Odpovídá 

běžné 

kontroly 

výskyt 

V 

závažnost 

Z 

Detekce 

D 

Rizikové 

číslo 

Přijatá 

opatření 

výskyt 

V 

závažnost 

Z 

Detekce 

D 

Rizikové 

číslo 

Vodící 

trubička 

Drhne 

Poškození 

vodícího 

čepu 

Vodící 

trubička 

Chybný 

rozměr 

polotovaru 

Vstupní 

kontrola 
1 5 2 10       Zaňka 

Příčí se Horší chod 
Vodící 

trubička 

Nedostatečná 

délka 

Výstupní 

kontrola 
2 8 3 48       Zaňka 

Spoj talíř a 

vodící 

trubička 

Nedrží 
Nefunkčnost 

klapky 

Vodící 

trubička, 

talíř 

Tolerance 
Rozměrová 

analýza 
3 8 2 48       Zaňka 

Spoj 

vodící čep 

a tělo 

klapky 

Nedrží 
Zhoršení 

funkce 

Vodící 

čep, tělo 

klapky 

Zajištění 

závitového 

spoje 

Namátková 

výstupní 

kontrola 

dotažení 

7 8 5 280 

Navrhnout 

vhodné 

zajištění, 

proti 

povolení 

Spoj 

zajištěn 

lepením 

2 8 5 80 Zaňka 

Pružina Prasklá Neuzavření Pružina 
Materiálová 

vada 

Namátková 

kontrola 
2 8 2 32       Zaňka 

Vodící čep Zlomený 
Nefunkčnost 

klapky 

Vodící 

čep 

Nedostatečný 

průměr 
Výpočet 2 8 3 48       Zaňka 

Tělo 

klapky 
Drhne Rýhy 

Tělo 

klapky 

Nesouosost 

děr 

Výstupní 

kontrola 
5 7 6 210 

Upravit 

technologii 

výroby 

Výroba 

děr za 

pomoci 

dělícího 

zařízení 

1 7 6 42 Zaňka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

III. VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE 

 



 
 

 

 

 

 



 
 

 



 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 



 
 

 

IV. FOTODOKUMENTACE PROTOTYPU 

Použité díly 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Čelní a zadní pohled na sestavenou klapku  

 

 



 
 

 

Boční pohled na sestavenou klapku 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Klapka vložená mezi šrouby (není nutný středící kroužek pro vystředění) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Klapka v pracovní pozici mezi přírubami DN 100, PN 16 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Zadní pohled na ustavenou klapku mezi přírubami 

 

 




