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pri výpoète základnej amortizácie ZA neplatí vzah (1) a ZA sa
vypoèíta pod¾a vzahu

Urèenie opotrebenia tvárniacich strojov
na úèely stanovenia ich technickej hodnoty
Pri urèovaní technickej hodnoty tvárniacich strojov je opotrebenie
obsiahnuté vo výpoètoch technickej hodnoty strojov THS [%]
a skutoènej technickej hodnoty strojov STHS [%]. Výpoèet technickej hodnoty strojov THS obsahuje teoretické percentuálne opotrebenie, èie základnú amortizáciu. Skutoèná technická hodnota
strojov STHS vyjadruje skutoèný technický stav stroja v èase konania obhliadky.
Základná amortizácia
Základná amortizácia predstavuje percentuálnu mieru fyzického
opotrebenia tvárniaceho stroja za dobu jeho skutoènej prevádzky
pri stanovenej smennosti. Pred výpoètom základnej amortizácie je
potrebné, aby znalec zaradil stroj do príslunej kategórie a stanovil pre daný stroj roènú zráku (RZ), ivotnos stroja (S) a zostatkové percento prevádzkyschopnosti stroja (ZOS).
Základnú amortizáciu mono definova aj ako zníenie technického ivota stroja v percentách, stanovených pod¾a amortizaèných
stupníc alebo amortizaèných kriviek, v závislosti od veku alebo doby prevádzkovania stroja.

(1d)
e) Ak má stroj za dobu prevádzky rozliènú smennos, základnú
amortizáciu mono urèi sèítaním vypoèítaných základných
amortizácií pre jednotlivé doby prevádzok s prísluným koeficientom smennosti, prièom súèet jednotlivých prevádzkových
dôb sa musí rovna celkovej dobe prevádzky. Výsledná základná amortizácia je súètom èiastkových základných amortizácií.
Pod¾a tohto pravidla sa ZA poèíta, ak je ZA menia alebo rovná
(VTHS  ZOS). Ak je ZA väèia ako (VTHS  ZOS), vtedy sa ZA
stanoví pod¾a vzahu (1d).
Technická hodnota tvárniaceho stroja  THS [%]
Je to vypoèítaná technická hodnota tvárniaceho stroja s prognózovanou ivotnosou ku dòu ohodnocovania s oh¾adom na východiskovú technickú hodnotu. Je vyjadrovaná v %.
Technická hodnota tvárniaceho stroja neèleneného na skupiny sa
vypoèíta pod¾a vzahu
THSi = VTHSi − ZAi

%

(2)

kde VTHSi  východisková technická hodnota [%],
ZAi  základná amortizácia [%].

Amortizácia vyjadruje len veobecný vplyv mechanizmov opotrebenia na vlastnosti výrobku. Zníením technickej hodnoty továrensky nového výrobku o amortizáciu je v podstate vytvorený
nový porovnávací etalón, ktorého technický stav mono charakterizova ako úmerný dobe pouívania  úmerný základnej amortizácii. Stav konkrétneho výrobku s rovnakou dobou pouívania môe by od tohto etalónu aj znaène odliný [1], [5], [8].

Skutoèná technická hodnota tvárniaceho stroja
 STHS [%]
Urèuje taký technický stav tvárniaceho stroja, ktorý predstavuje
reálny zostatkový technický stav tvárniaceho stroja ku dòu obhliadky.

Základná amortizácia stroja neèleneného na skupiny sa stanoví
pod¾a vzahu [4], [5]:

Skutoèná technická hodnota tvárniaceho stroja sa vypoèíta pod¾a
vzahu
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poèet odpracovaných rokov [roky],
roèná zráka [%],
prognózovaná ivotnos stroja [roky],
zostatkové percento prevádzkyschopnosti stroja
po skonèení prognóz. iv. [%],
koeficient smennosti [].



Obmedzujúce podmienky výpoètu základnej amortizácie ZA pod¾a
vzahu (1):
a) Pre stroje, u ktorých východisková technická hodnota VTHS
= 100 % je vzah (1) platný len pre
r ⋅ KS ≤ ZS
(1a)
b) Pre stroje, u ktorých VTHS = 100 % a súèin r · KS > ZS, je vzah
(1) neplatný a ZA sa vypoèíta pod¾a vzahu

ZA = 100 − ZOS

%

(1b)
c) Pre stroje, u ktorých je VTHS < 100 %, platí vzah (1) len ak
r ⋅ KS ≤
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d) Pre stroje, u ktorých je VTHS < 100 % a
r ⋅ KS >
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kde STHSi  skutoèná technická hodnota [%],
THSi  technická hodnota [%],
Zi
 zmena technického stavu [%],
kmoi  koeficient morálneho opotrebenia [], ktorý
stanoví a zdôvodní znalec. (Je mierou morálneho
opotrebenia ohodnocovaného tvárniaceho stroja.
Môe ma hodnotu rovnú alebo meniu ako 1.
Pre morálne neopotrebený stroj kmo = 1).
Zmena technického stavu ,Z vyjadruje zmenu technického stavu
tvárniaceho stroja (lepí alebo horí technický stav) ako je predpokladaný stav, daný základnou amortizáciou predmetného stroja.
Hodnota ,Z rovnajúca sa 0 % znamená, e skutoèný technický stav
stroja je totoný s predpokladaným technickým stavom, daným základnou amortizáciou stroja.
Zrákou (-Z) alebo prirákou (+Z) sa zoh¾adòuje charakter prevádzky stroja, kvalita jeho údrby, vyskytujúce sa chyby, pokodenia a pod. Zráka alebo priráka môe vyjadrova aj kvalitu vykonaných opráv, pokodenie skupín, ktoré nie je spôsobené
normálnym opotrebením, prípadne zvýené opotrebenia na zaèiatku prevádzky stroja. Tieto skutoènosti sa zisujú obhliadkou stroja, skúobnými meraniami a pod. Zráka, Z sa uplatòuje aj za preAT&P journal 5/2004

vádzky stroja po predpokladanej ivotnosti, resp. po zmene technického stavu spôsobenej inými objektívnymi príèinami.
Záver
Fyzické a morálne opotrebenie strojov a strojových zariadení spôsobuje pokles ich aktuálnej technickej hodnoty. Mení truktúru,
rozmery a vzájomné priradenie jednotlivých prvkov strojov, èo má
za následok stratu niektorých úitkových vlastností stroja.
Experimenty dokázali, e najviac kôd vzniká mechanickým opotrebením [3], [7], [8]. Ako forma opotrebenia má najväèí význam
náhly lom, potom únavový lom, pokodenie povrchu, zadrenie
a nakoniec deformácie a trhliny (korózia, prehriatie a erózia majú
len nepatrný význam). Pravidelná a spo¾ahlivá údrba podstatne
zniuje rýchlos pokodenia strojov a strojových zariadení, a tým
zamedzuje rýchlemu poklesu skutoèného technického stavu stroja a jeho aktuálnej technickej hodnoty.
Príspevok je súèasou grantového vedeckého projektu VEGA M
a SAV è. 1/9396/02 [10].
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