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Abstrakt  

SPURNÝ Petr: Technologie výroby výztuhy pro automobil 

 
Projekt vypracovaný v rámci inženýrského studia oboru N2301-2 předkládá návrh 

technologie postupu výroby výlisku – výztuhy karoserie automobilu z materiálu H 220 P a 

konstrukční návrh nástroje pro operace lisování 1, 2 a 3. Na základě literární studie 

technologií stříhání a tažení byl navržen technologický postup výroby v šesti operacích. 

Konstrukce modulu tvářecího nástroje vychází z typu lisu Müller Weingarten 1250T-1, který 

byl zvolen z daných možností na základě výpočtu výhodnosti. Projekt dále obsahuje tecnicko-

ekonomické hodnocení zvolené technologie s dvěma dalšími variantami výroby.  

Klíčová slova: tváření, stříhání, tažení, transferový lis, transferový nástroj, H 220 P 

 

 

 

Abstract 

SPURNÝ Petr: Technology of production reinforcer for car 

 
The project, which have been created within the framework study of engineering 

branch N2301-2, submit technology project of presswork –  car reinforcement from material 

H 220 P and concept of multi-tool set design for pressing operations 1, 2 and 3.  Technology 

process was designed in six operations, based on literary study of blanking and drawing 

technology. Multi-tool set is design in according with transfer press Müller Weingarten 

1250T-1, which was chosen on the basis of advantageousness calculation. Project includes 

technical and economical evaluation of elaborated technology whit two other variants of 

production.  

Keywords: metal forming, blanking, drawing, transfer press, multi-tool set, H 220 P 
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1 Úvod 

Zájem o strojírenské výrobky každým rokem roste. Důsledkem tohoto růstu je 
neustálý tlak na zvyšování produktivity práce, snižování nákladů na výrobu, vývoje nových 
technologií, hledání nových systémů výroby a nových materiálů.  

Strojírenství v České republice je ve velké míře orientováno na výrobu tvářených dílů 
pro automobilový průmysl, který toto neustálé snižování nákladů na výrobu vyžaduje. 
Technologie tváření představuje výrobní procesy a metody, pomocí kterých je vytvářen 
požadovaný tvar výrobků. Cílem tváření je dosáhnout požadovaného tvaru, požadované 
jakosti a rozměrové přesnosti výrobků v časové a ekonomické efektivnosti. 

V průběhu tvářecích operací dostávají výrobky požadovaný tvar pomocí tvářecích   
nástrojů. Při výrobě výlisků v automobilovém průmyslu, se pro výrobu používají složité           
a drahé nástroje, jejichž cena se díky velkým sériím již tolik neodráží do ceny výlisku. 

Diplomová práce je zaměřena na návrh technologie výroby levé a pravé výztuhy 
automobilu z ocelového plechu. Důraz je kladen na návrh konstrukce tvářecího nástroje pro 
stříhání a tažení. 

 Technologie, které se uplatňují při výrobě dané výztuhy, jsou technologie tažení                    
a stříhání. Technologie stříhání patří mezi nejpoužívanější operace tváření. Je to však jediná 
technologie tváření, při které dochází k účelnému porušování soudržnosti materiálu. Naopak 
při tažení dílců z plechu nesmí porušování soudržnosti materiálu nastat. Abychom se tomuto 
vyhnuli, navrhli co nejefektivnější technologický postup a vhodný nástroj, je nutno využívat 
progresivních nástrojů s využitím počítačových simulací. Simulace je prvkem, který urychluje 
vývoj nového nástroje. 

 
Obr. 1.1 Zadaná součást – výztuha karoserie automobilu 
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2   Stříhání 

 Technologie stříhání patří mezi nejpoužívanější operace tváření. Je to však jediná 
technologie tváření, při které dochází k účelnému porušování soudržnosti materiálu. Stříhání 
představuje působení síly na vhodně upravené střižné nože. Používá se na přípravu 
polotovarů (stříhání tabulí nebo svitků plechu, stříhání profilů apod.) a na vystřihování 
součástí z plechu. Součásti mohou být buď pro konečné použití, nebo pro výrobky, které se 
dokončují další technologií (ohýbání, tažení, ražení atd.).  
 Pro dosažení kvalitního střihu bez ostřin musíme zachovat určité podmínky                          
a parametry, jako jsou zvláště ostří nožů, vůle mezi noži, vlastnosti stříhaného materiálu, 
způsob stříhání, kvalita střižného nástroje atd. Nedodržení těchto podmínek může vést 
k nekvalitní střižné ploše nebo i k poškození nožů či nástroje. 
 

2.1  Střižný proces                           [5], [13], [21] 

Proces stříhání ve střižných nástrojích začíná dosednutím střižníku na stříhaný 
materiál a končí oddělením materiálu. Při stříhání se na materiál působí vhodně upravenými 
noži (střižník, střižnice) tak, aby se materiál ustřihl v určité ploše. Znázornění střižného 
procesu je na obr. 2.1.  

 

 

Obr. 2.1 Střižný proces *13] 

a) výchozí poloha 

b) natočení stříhaného materiálu 

c) působiště střižné síly na břitu nože 

1 – střižná rovina A-A; 2 – střižné nože    

 

Nože přesunující části stříhaného kovu způsobují ve střižné ploše vznik tahových 
napětí. Přetvoření stříhaného materiálu vznikne v oblasti mezi střižnými noži. V této oblasti 
budou při dalším vzájemném posuvu nožů vlákna postupně ohýbána a protahována. Když se 
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nože zatlačí do určité hloubky, charakteristické pro daný materiál, dosáhne tahové napětí 
takové hodnoty, že nastane porušení a vznikne trhlina ve směru největšího smykového 
napětí. Protože největší tahové napětí je na břitu střižného nože, vznikne první trhlina 
obvykle v tomto místě. S dalším postupem nožů vznikají trhlinky až do úplného oddělení 
jednotlivých částí materiálu. Vlivem nerovnoměrného rozložení tlaku dochází ke změně 
směru (prohnutí) tahových vláken se vzdáleností od břitu nožů. Tvar střižné plochy je možno 
vysvětlit změnou směru trhlinek, v nichž se materiál odděluje.  
 Průběh stříhání lze rozdělit do tří základních fází. V první fázi střižník vyvolává napětí 
v tvářeném kovu, které je menší než mez pružnosti σK. Dochází pouze k pružné deformaci. 
Hloubka vniku střižníku do stříhaného materiálu závisí hlavně na jeho mechanických 
vlastnostech a bývá 5 až 10% jeho tloušťky. Vznikem silových dvojic v rovinách kolmých ke 
střižným plochám se materiál ohýbá mezi střižníkem a střižnicí. Zobrazení první fáze je na 
obr. 2.2a. 
 

 
Obr. 2.2 Fáze střižného procesu *5] 

a) První fáze stříhání; b) Druhá fáze stříhán-oblast trvalé deformace; c) Třetí fáze stříhání 

1-střižnice;2-střižník;3-materiál 

hs1-hloubka vniku střižníku do materiálu; m1-normální střižná mezera;m2-malá střižná mezera 

 
V druhé fázi je napětí v materiálu větší než je jeho mez kluzu σK a dochází k trvalé 

deformaci. Velikost vniknutí střižníku do stříhaného materiálu se pohybuje mezi 10 až 25 % 
jeho tloušťky. Na konci této fáze dosahuje napětí v materiálu hodnoty meze pevnosti ve 
střihu. Zobrazení druhé fáze na obr. 2.2b. 

Ve třetí fázi je materiál namáhán nad jeho mez pevnosti ve střihu τPs a dochází k jeho 

oddělení. Hloubka vniku střižníku do stříhaného materiálu je 10% až 60% jeho tloušťky           
a závisí na druhu materiálu i velikosti střižné mezery obr. 2.2c. 

Nejdříve vznikají mikroskopické trhliny a poté makroskopické trhliny v materiálu u 
hran střižníku a střižnice.  Tyto trhliny se rychle prodlužují, až nastane oddělení výstřižku od 
základního materiálu. Rychlost postupu trhlin se odvíjí od vlastností stříhaného materiálu, 
zatímco průběh trhlin závisí na velikosti střižné mezery. Tvrdý a křehký materiál se oddělí 
rychle, měkký a houževnatý pomalu.  

 

2.2 Kvalita střižné plochy                               [5], [7] 

Kvalita povrchu střihu při běžném způsobu stříhání není příliš dobrá. Vzniká mírně 
zkosená plocha střihu s drsným povrchem a vytaženou ostřinou. Při děrování se obvykle 
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dosáhne drsnosti Ra=2,5 až 6,3 a při vystřihování Ra=3,2 až 6,3. Materiál výstřižku je kolem 
čáry střihu zpevněn.  

Střižná plocha se obecně dělí na 
čtyři části (obr.2.3). Pro posouzení kvality 
střižné plochy je charakteristická část 3, 
která tvoří 80% střižné plochy. Trhliny, 
které postupují od břitů obou nožů, se 
setkají uprostřed děleného materiálu a 
vytvoří střižnou plochu. Nemusí se však 
vždy setkat přesně svými čely. Z tohoto 
důvodu se na povrchu střižné plochy 
vytvoří zádrh, nebo vznikne tříska. Třísky 
se shromažďují pod místem střihu. 

V případě, že se dostanou mezi pohybující 
se části nástroje, mohou způsobovat 
potíže.  

 

Přesnost a kvalita povrchu střihu závisí na: 

 vlastnostech stříhaného materiálu 

 velikosti střižné mezery 

 druhu a stavu nástroje 

 charakteru geometrie stříhaného obrazce 

 kvalitě povrchu a přesnosti činných částí střižníku a střižnice 
 
Při stříhání vznikají na střižných hranách a střižné ploše ostřiny. Výška ostřin se odvíjí od 

stavu střižníku a střižnice. Největší ostřiny vznikají při stříhání na sucho. Při mazání 
stříhaného materiálu dochází ke vzniku mnohem menších ostřin. Mazání má také pozitivní 
vliv na snížení deformací výstřižku.  

Význačnou složkou kvality povrchu střihu je také zpevnění povrchu při stříhání. 
Materiál se trvale deformuje, a proto zde úměrně se stupněm deformace dochází ke 
zpevnění a ke snížení tvárnosti. Největší hodnoty přetvoření bylo dosaženo v těsné blízkosti 
střižné plochy (obr. 2.4). 

 

 
Obr. 2.4 Oblast zpevnění *5] 

 
 Při ohnutí stříhané hrany může vlivem zpevnění docházet ke vzniku trhlin. Následky 
zpevnění lze odstranit vyžíháním nebo obrobením povrchové vrstvy u střižné plochy. 

 

Obr. 2.3 Kvalita střižné plochy*13+ 

1-zaoblení vstupní hrany plechu;                                             
2-zatlačení nože do vzniku trhliny;                                               

3-vlastní střižná plocha;                                                             
4-zatlačení spodního nože 
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Hloubka mechanicky zpevněné vrstvy záleží na: 

 tloušťce materiálu 

 vlastnostech materiálu 

 velikosti střižné mezery 

 stavu břitů  

U běžného stříhání v nástrojích tvrdých a tlustých ocelí bývá hloubka zpevněné vrstvy 
asi 20% tloušťky stříhaného materiálu, kdežto u měkkých a tenkých ocelí až přes 35% jeho 
tloušťky.  

U přesného stříhání s tlačnou hranou jsou tyto hodnoty menší z důvodu všestranné 
napjatosti. Tato technologie je však ekonomická jen pro velké série z důvodu vysoké 
pořizovací ceny nástrojů pro přesné stříhání.  

2.3  Síly při stříhání, střižná práce         [5], [13], [21],[28] 

Pevnost materiálu ve střihu (střižný odpor) 

Pevnost materiálu ve střihu je ovlivněna řadou činitelů: 

 vlastnostmi stříhaného materiálu 

 tloušťkou materiálu 

 tvarem a rozměry křivky střihu 

 vlastní střižné vůle 

 konstrukcí střihadla 

 podmínkami při stříhání 

Obecně lze pevnost ve střihu stanovit podle vzorce: 

 

      𝜏𝑝𝑠 =
𝐹𝑠

𝑆𝑠
  [𝑁. 𝑚𝑚−2]        (2.1) 

kde 𝐹𝑠 … střižná síla *N+ 

𝑆𝑠  … plocha střihu *mm2] 

 

Střižná síla      
Střižná síla je jedním ze základních parametrů střižného procesu. Je zvláště důležitá 

pro výběr vhodného lisu, ve kterém má být střižný proces uskutečněn. Při překročení 
jmenovité síly lisu může dojít k jeho poškození. 

Velikost střižné síly se v průběhu pracovního zdvihu mění. V každém okamžiku je 
dána součinem dvou proměnných veličin, a to střižnou plochou a střižným odporem. Střižná 
síla vzniká při dotyku střižných nožů s výchozím materiálem. Roste až do vzniku trhliny ve 
stříhaném materiálu, kdy začne střižná síla klesat. V okamžiku oddělení materiálu v celé 
ploše klesne na nulu.  

U křehkých materiálů, které mají malý rozdíl mezi mezí kluzu a pevnosti, nastává 
ustřižení při nepatrném proniknutí střižníku do stříhaného materiálu. U měkkých materiálů, 
které mají výrazný rozdíl mezi mezí kluzu a mezí pevnosti, nastává odstřižení při větším 
proniknutí střižníku do stříhaného materiálu.  
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Velikost střižné síly při střihu s rovnoběžnými noži se vypočítá ze vztahu: 
 

     𝐹𝑠 = 𝑘 ∙ 𝑙 ∙ 𝑠 ∙ 0,8𝑅𝑚  [𝑁]      (2.2) 

kde k  …součinitel otupení břitů (1,1 až 1,3) 
 l  …délka střihu [mm]  

s  …tloušťka plechu [mm] 
Rm  …mezi pevnosti v tahu [N. mm-2] 

 
 Průběh střižné síly v závislosti na dráze střižníku pro různé materiály je znázorněn na 
obr. 2.5.   
 Jedním z činitelů, které ovlivňují velikost střižné síly, je otupení střižných hran. 
Hranice přípustného otupení břitů je dána empirickým vzorcem:  
 

        sr  1,0                      (2.3) 

kde r  …poloměr otupení břitu [mm] 
 s  …tloušťka plechu [mm]  

 

 

 

Obr. 2.5 Průběh střižné síly v závislosti na dráze pro různé materiály *5] 
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Snížení střižné síly      
Velikost střižné síly lze měnit zkosením střižných břitů, střih pak probíhá postupně. 

Toto řešení snižuje velikost střižné síly (obr. 2.6). Zkosení může být jak na střižníku, tak na 
střižnici.  

 

 

Obr. 2.6 Snížení velikosti střižné síly zkosením střižných břitů *5] 

Fs-střižná síla;s-tloušťka stříhaného plechu, h-výška zkosení 

 Při použití více střižníků v jednom nástroji můžeme snížit střižnou sílu použitím 
střižníků o nestejné délce. Toto stupňovité uspořádání střižníků je znázorněno na obr. 2.7.  
 

 

 

 

Obr. 2.7 Snížení velikosti střižné síly střižníky o nestejné délce *5+ 

Fs-střižná síla; s-tloušťka stříhaného plechu 
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Střižná práce                         

Práce potřebná pro vystřižení dané součásti z materiálu je přímo úměrná střižné síle  
a hloubce vtlačení střižníku do materiálu. Velikost střižné práce je rovna obsahu plochy pod 
křivkou znázorňující průběh (velikost) střižné síly v závislosti na dráze (obr. 2.8). Je také 
ovlivňována velikostí střižné mezery. Střižnou práci stanovíme takto: 

  

   𝑨 =
𝒌∙𝑭𝒔∙𝒔

𝟏𝟎𝟎𝟎
  [𝐉]       (2.4) 

kde  k …koeficient závislý na druhy 
                                           a tloušťce materiálu 

FS …střižná síla [N] 
 s …tloušťka plechu [mm] 

Vzhledem k tomu, že stříhaný materiál má určitou 
toleranci tloušťky i pevnosti, nebude výpočet zcela přesný. 
Z tohoto důvodu je třeba počítat s dostatečnou rezervou, 

která může být až 10%. 
Použitím střižného nástroje se zkosenými břity, 

případně s použitím nestejné délky střižníků, lze 
dosáhnout snížení střižné síly, nikoliv však střižné práce 
(obr. 2.8). 

Síla k setření a vysunutí výstřižku           
Při děrování a vystřihování ulpí stříhaný materiál vlivem své pružnosti na vnějších 

plochách střižníku. K jeho setření je třeba určité síly. Tuto sílu nazýváme stírací. Její velikost 
závisí na druhu materiálu, jeho tloušťce, složitosti tvaru střihu, na velikosti střižné vůle a na 
mazání. Stírací síla se stanoví ze vzorce: 

 

 Seuu FkF   [N]           (2.5) 

kde  keu  … koeficient závislý na druhu materiálu [-] 
 FS  …střižná síla [N] 

 
 Koeficient keu se volí podle druhu a tloušťky materiálu a složitosti tvaru výstřižku. Pro 
ocel nabývá hodnot 0,1 – 0,13. Menší hodnoty tohoto koeficientu volíme pro jednoduché 
nebo jednotlivé střižníky. Větší hodnoty součinitele keu volíme při složitějším tvaru střižníku  
a při stříhání více střižníky, zvláště jsou-li umístěny blízko sebe. Pro běžné oceli se velikost 
stírací síly volí odhadem jako 10 % střižné síly. 
 Pro vysunutí výstřižku střižnicí je třeba vyvinout sílu, která se stanoví ze vzorce: 
 

  Sevv FkF   [N]           (2.6) 

kde  kev  …koeficient závislý na druhu materiálu (pro ocel 0,05)  [-] 
 FS  …střižná síla [N] 
  
 

 

Obr. 2.8 Velikost střižné práce*21+ 

1-střižník bez zkosení                              
2-střižník se zkosením 
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Znázornění síly potřebné k setření a vysunutí výstřižku je na obr. 2.9.  

 

Obr. 2.9 Stírací síla Fu a síla potřená k vysunutí výstřižku Fv *5] 

s-tloušťka stříhaného materiálu 

2.4  Konstrukčně technologické parametry          [3], [4], [5], [11], [13], [15] 

Střižná vůle a tolerance střižných nástrojů      
 Při stříhání vniká střižník do střižnice s vůlí na každé straně (2.11). Rozdíl mezi 
rozměrem střižníku a střižnice se nazývá střižná vůle. Jednostranný rozdíl se nazývá střižná 
mezera. Velikost střižné mezery má být rovnoměrná na všech místech křivky střihu. 
 Vhodně zvolená velikost střižné vůle zaručuje setkání trhlin, které při stříhání vznikají. 
Tím je zaručeno správné usmýknutí stříhané plochy. Zmenšováním střižné vůle se střižná síla 
zvětší jen málo, avšak střižná práce vzroste až o 40%.  

 Střižná vůle má vliv na: 

 velikost střižné síl 

 velikost střižné práce 

 trvanlivost břitů 

 kvalitu střižných ploch (obr. 2.10) 

 vznik ostřin 

 spotřebu energie 

 
Obr. 2.10 Vliv střižné vůle (mezery) na kvalitu střižné plcohy *11] 

m-střižná mezera; a-malá střižná mezera; b-správná střižná mezera; c-velká střižná mezera 
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 Při stříhání přesného vnějšího obvodu výstřižku se 
vytvoří střižná vůle zmenšováním rozměrů střižníku. Při 
děrování otvorů vzniká střižná vůle zvětšováním rozměru 
střižnice.  

Při nestejném rozložení střižné vůle po obvodě 
vznikají povrchové vady a ostřiny. Tyto závady vznikají též 
při otupených břitech funkčních částí. Opotřebením 
nástroje se střižná vůle zvětšuje. Otupí-li se břit na 
střižníku, vzniká ostřina na vystřižené součásti. Při otupení 
střižnice vznikne kolem vyděrovaného obvodu. 

Výpočet pro plechy o tloušťce do 3mm: 
 

pss sc
v

m 32,0
2

            (2.7) 

Výpočet pro plechy o tloušťce větší než 3mm: 
 

pss s
v

m 32,0)015,05,1(
2

                        (2.8) 

 
kde: ms …střižná mezera (polovina střižné vůle) [mm] 

c  …( 0,005 – 0,025) koeficient, nižší hodnoty se volí pro získání lepší střižné 
    plochy, vyšší pro dosažení minimální střižné síly. 

 s …tloušťka plechu [mm] 
 τps   …pevnost ve střihu [Mpa]  
 

Optimální velikost střižné vůle se volí individuálně vzhledem k funkci střižného 
nástroje. Při velké střižné vůli dochází k ohybu stříhané součásti. Je-li vůle příliš malá, vznikají 
na střižné ploše přestřižené, ohlazené prstence. 
 
Stanovení rozměrů střižníku a střižnice 

Rozměry pracovních částí střihadel musí odpovídat rozměrům uvedeným na jejich 
výkrese s příslušnými výrobními tolerancemi, avšak absolutní velikosti těchto tolerancí se 
nepřenášejí mechanicky na součásti střihadel. Podle okolností jsou menší nebo větší, což má 
vliv na konečné podmínky a výsledky stříhání. 

Pro dosažení žádaného množství výstřižků v požadované toleranci je třeba navrhnout 
rozměry střihadla s přihlédnutím na jeho opotřebení během jeho pracovní činnosti. Ve 
většině případů způsobuje opotřebení činných částí nástroje zvětšení nebo zmenšení 
rozměrů výstřižků či stříhaných otvorů. 

Při oddělování materiálu se střižník i střižnice opotřebovávají. Rozměry střižníku se 
během stříhání zmenšují a rozměry činných části střižnice se zvětšují. Při vystřihování obrysu 
jsou rozměry výstřižků závislé na rozměru střižnice a její opotřebení má vliv na rozměry 
výstřižku. Při děrování je naopak rozměr díry závislý na rozměru střižníku, a proto se větší 
část tolerance přidá k toleranci střižníku.    

Při všech tolerancích má rozměr střižnice odpovídat největšímu meznímu rozměru 
součásti Dmax zmenšenému o velikost přídavku odpovídajícímu opotřebení nástroje P0. 

Obr. 2.11 Střižná vůle *5+ 
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Součásti vyráběné stříháním lze rozdělit podle přesnosti do tří základních skupin: 
 

1. S nižší přesností (IT14, IT15, IT16) 
2. Se střední přesností (IT11, IT12) 
3. Se zvýšenou přesností (IT6, IT7, IT8 a IT9) 

 
Při stříhání v prvních dvou skupinách se doporučuje volit optimální přídavek na 

opotřebení nástroje P0 = 0,8Pu  a pro třetí skupinu P0 = Pu. Rovnice dostane tvar: 
 

1. pro  𝑃0 = 0,8𝑃𝑢  => 𝑑𝑘 = (𝐷𝑚𝑖𝑛 + 0,8𝑃𝑢 )                 (2.9) 
2. pro  𝑃0 = 𝑃𝑢 =>  =>         𝑑𝑘 = (𝑑𝑚𝑖𝑛 + 𝑃𝑢 )                 (2.10) 

 
kde: P0 …přídavek na opotřebení nástroje [mm] 

Pu …úchylky vystřihovaného tvaru [mm] 
dmin=d+Uh  
d …jmenovitý rozměr otvorů [mm] 
Uh … spodní úchylka výstřižku [mm] 

 dk …rozměr střižníku [mm] 
 
Tvar střižníků  

 Z důvodu snížení střižné síly se používají zkosené střižníky nebo střižnice. Při děrování 
je zkosení na střižníku, při vystřihování na střižnici. Důvodem je zajistit nezdeformování 
výrobku vlivem zkosení nástroje. Deformace se projeví pouze na odpadu.  
 Pro děrování se používá tvar střižníku, který je znázorněn na obr. 2.12 d. Výhodou je 
snížení střižné síly a lepší středění nástroje. Střižník při zatlačení do materiálu nemá snahu 
sklouznout do strany. Další způsoby provedení střižných nástrojů jsou na obr. 2.12. 

 
Obr. 2.12 Úprava střižníků a střižnic pro snížení střižné síly *2] 

a,b,c,d–při děrování                                                                                                                                                                     
e,f-při vystřihování                                                                                                                                                                      

g-odstupňování  střižníků 
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Doporučené úhly zkosení pro plech: 
 

 s < 3 mm φ = 2° až 5° 

 s > 3 mm φ = 5° až 8° 
 
Při děrování či vystřihování více otvorů nebo součástí na jeden zdvih lisu se mohou 

nástroje odstupňovat, čímž dojde ke snížení střižné síly, viz kapitola snížení střižné síly  
(obr. 1.7). 
 
Pevnostní výpočet střižníků               [7] 
 Střižníky běžného provedení mají obvykle malou délku, lze je tedy kontrolovat na 
namáhání v tlaku podle vzorce  
 

 
dov

s
d

S

F
   [MPa]         (2.11) 

 
kde  Fs …   střižná síla [N] 
 S …   plocha průřezu střižníku *mm2] 
 ςdov … dovolené namáhání v tlaku [ pro nástrojovou ocel 2000 – 2500 MPa] 
 
 Jsou-li délky střižníků větší, provádí se výpočet na tzv. kritickou délku pro dané 
uspořádání nástroje. Je-li volná délka střižníku delší než kritická, musí se konstrukce nástroje 
upravit tak, aby byl střižník veden a tím se zredukovala jeho volná délka pod kritickou 
hodnotu.  
 Jestliže vycházíme z předpokladu, že se jedná o tyč namáhanou na vzpěr, vetknutou 
na jednom konci, bude jeho kritická délka lk dána vztahem 
 
Pro nevedený střižník 

sb

k
Fk

IE
l






22 
   [mm]         (2.12) 

 
Pro střižník vedený ve vodící desce 

 
Sb

k
Fk

IE
l






24 
 [mm]         (2.13) 

 
kde  E …  modul pružnosti v tahu (pro ocel E=2,1.105 [MPa] 

 I …  moment setrvačnosti průřezu (pro kruhový průřez 
4

4

05,0
64

d
d

I 





) [mm4] 

 kb …   součinitel bezpečnosti (kb =1,5 až 2) [-] 
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Provedení a rozměry střižnice  

Na obr 2.13 jsou znázorněny dva nejčastěji používané typy střižnice, respektive jejich 
geometrie. Provedení na obr. 2.13b je výhodné z hlediska snížení síly potřebné k protlačení 
výstřižku střižnicí. Nevýhodou je zvětšující se rozměr otvoru při přebroušení nutném po 
opotřebení střižnice. Na obr. 2.13a  je střižnice s fasetkou. Výška fasetky h a úhel zkosení 
závisí převážně na tloušťce plechu a lze je zvolit například podle tabulky 2.1. 

 

 
Obr. 2.13 Provedení otvoru střižnice *3] 

a-střižnice s fasetkou; b-střižnice s úkosem 

 

Tab. 2.1 Stanovení úhlu α a výšky b *3+ 

Tloušťka plechu s [mm] 
Tvar b Tvar a  

úhel kužele  α výška h úhel kužele  α 

0,5 – 1 15´– 20´ 

5-10 3°-5° 
1,1 – 2 20´– 30´ 

2,1 – 4 30´– 45´ 

4,1 – 8 45´–1° 
 

2.5 Konstrukce jednoduchých střihadel               [8] 

Jednoduché střihadlo s vodící deskou, pevným dorazem a vodícími sloupky je znázorněno 
na obr. 2.14.  

 
Obr. 2.14 Střihadlo s vodící deskou v universálním stojánku*8] 
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3   Tažení                 [6],[17] 

Tažení plechu je technologický proces plošného tváření, při kterém se z rovinného 
plechu (přístřihu) zhotovují v jedné nebo více operacích výtažky jednoduchého rotačního 
tvaru, hranaté výtažky nebo také složité nesymetrické součásti. Při tomto procesu se 
dosahuje požadovaného tvaru výlisku bez podstatné změny tloušťky materiálu. V 
průmyslové praxi se tímto způsobem vyrábí široký sortiment mělkých i hlubokých nádob, 
krytů, vík, součástí karosérií atd. 

Pro technologii tažení se z tvářecích strojů používají nejčastěji mechanické lisy 
dvojčinné i vícečinné, lisy postupové, transferové a v některých případech i lisy hydraulické             
a speciální zařízení. 

3.1  Rozdělení technologie tažení           [2], [8], [12], [17] 

Technologii tažení rotačně symetrických způsobů rozděluje norma ČSN 22 6001, 
existuje však řada dalších metod tažení při výrobě rozmanitých tvarů a také metody tažení 
s využitím kapaliny a pružných médií. [8] 
Technologii tažení dělíme dle normy ČSN 22 6001 následovně: 
  

a) Tažení bez ztenčení stěny (jednoduché nebo prosté tažení) 
b) Tažení se ztenčením stěny 
c) Tažení zpětné 
d) Protahování 
e) Rozšiřování 
f) Zužování 
g) Přetahování 

 
ad a) Tažení bez ztenčení stěny (jednoduché nebo prosté) 

Při tomto způsobu tažení nedochází ke změně tloušťky materiálu. Nástroj se nazývá 
tažidlo, konečná fáze výrobku je výtažek. Hlavní části tažného nástroje jsou tažník a tažnice. 
Tažení prosté může být provedeno buď s přidržovačem, nebo bez přidržovače. 

 Tažení bez přidržovače (obr. 3.1) 

 Tento způsob tažení umožňuje mít z hlediska 
konstrukce jednoduchá, levná a provozně spolehlivá 
tažidla. Nevýhodou je nutnost dodržet poměrně 
malou redukci, jinak se okraj taženého přístřihu 
začne deformovat. Tuto deformaci nazýváme vlnění. 
Tažení bez přidržovače se používá výhradně u 
nízkých tvarově jednoduchých výtažků z tlustého 

materiálu, které se táhnou na jednočinných lisech.  
 

 Tažení s přidržovačem (obr. 3.2) 

 Na tvářený materiál v průběhu tažení působí tlak přidržovače, který jej svírá. 
Důsledkem je dosažení větších redukcí a zabránění případnému zvlnění okrajů taženého 
materiálu. Pro tažení s přidržovačem se používají jednočinné či dvojčinné lisy.  

Obr. 3.1 Tažení bez přidržovače *2+ 
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Obr. 3.2 Tažení rotačního výtažku bez ztenčení stěny s přidržovačem *2] 

ad b) Tažení se ztenčením stěny (obr. 3.3) 

Při tomto způsobu tažení dochází k podstatnému 
zmenšení tloušťky stěny výtažku. Ztenčením stěny 
výtažku se získá delší výtažek než při prostém tažení s 
tlustším dnem. Ztenčení stěny se uplatňuje zejména u 
druhých a dalších tahů. Náběrová hrana tažnice je 
zkosena pod úhlem. Optimální hodnota tohoto zkosení 
je 60°. Při této technologické operaci je nutné dokonalé 
mazání výtažků, aby se zabránilo případnému zadírání. 
 

ad c) Tažení zpětné (obrácené) 

Postup zpětného tažení je na obr. 3.4. Princip zde uvedený platí pro výtažky z tenkých 
plechů, které se zhotovují v nástrojích s přidržovači. Malé výtažky z poměrně tlustých 
materiálů se zhotovují tak, že první tah lze provést na běžném tažidle a druhý tah již zpětným 
tažením, v obou případech bez přidržovače. Při zpětném tažení je materiál méně namáhán, 
dochází k menšímu ztenčení a dosahuje se až o 25% větší redukce než u prostého tažení. 

 

 
Obr. 3.4 Postup zpětného tažení s přidržovači *2] 

 
ad d) Protahování 

Princip protahování je znázorněn na obr. 3.5. Protažením nástroje předem 
prostřiženým otvorem dochází k vytvoření válcové stěny. Pro protahování se používají 
nástroje tzv. protahovadla, která jsou podobná nástrojům pro běžné tažení. Během procesu 
tažení se však materiál nevtahuje, ale vznikají se stěny, které se rozšiřují zevnitř.  

Před samotným protahováním se musí do materiálu vyděrovat otvor, jehož průměr 
musí být takový, aby zůstalo dostatečné množství kovu pro vytvoření válcové stěny o 
požadované výšce.  

Obr. 3.3 Tažení se ztenčením stěny [2] 
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Obr. 3.5 Děrování a protahování otvoru *2] 

ad e) Rozšiřování 

Rozšiřování se používá zejména k výrobě různých druhů nádob, jako jsou džbány a 
kotlíky, u kterých je potřeba zvětšit v některé části průměr výtažku zhotoveného normálním 
tažením. Pro rozšiřování se nejčastěji využívá segmentového tažníku nebo kapaliny. Princip 
metody je znázorněn na obr. 3.6.   

 

 
Obr. 3.6 Schéma rozšiřování *2] 

ad f) Zužování 

Zužování (obr. 3.7) je redukování otevřeného konce výtažku, přičemž průměr dna 
zůstává zachován. Zužováním se materiál značně zpevňuje a tím klesá jeho plasticita. 
Z tohoto důvodu se někdy výtažky musí mezi operacemi žíhat, aby se zabránilo vzniku trhlin. 

 

 
Obr. 3.7 Schéma zužování *2] 
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ad g) Přetahování 

Přetahování je přetváření plechového přístřihu do tvaru jednoduchého výtažku 
napínáním přes šablonu – tažník. Přístřih plechu je pevně upnut na protilehlých koncích. 
Výhodou této technologie je nízká pořizovací cena nástrojů a možnost vyrábět výtažky s dvojí 
křivostí. Nevýhodou je však nízká produktivita způsobená dlouhými časy a velká spotřeba 
materiálu (část upnutá v kleštinách se odstřihuje). Přetahování je zobrazeno na obr. 3.8. 
   

 
Obr. 3.8 Schéma přetahování *2] 

3.2 Tažení rotačních výtažků                 [4], [21] 

Princip tažení lze ideálně vysvětlit na tažení jednoduchého válcového tvaru se dnem. 
Získané poznatky lze potom obdobným způsobem aplikovat i na výtažky hranatých nebo 
nepravidelných tvarů. Při zasouvání tažníku do tažnice se plech posunuje přes tažnou hranu, 
která se z celého nástroje nejrychleji opotřebuje. Síla potřebná k tažení se kontroluje 
z podmínky pevnosti válcové části nádoby, která se nesmí při tažení přetrhnout. [21] 

Schéma postupu tažení válcové nádoby, které je možno rozdělit do čtyř fází, je 
zobrazeno na obr.3.9. V první fázi (obr.3.9a) se vkládá výchozí materiál (výstřižek) 1 o 
průměru D na tažnici 2. Pak je výstřižek sevřen přidržovačem 3 a tažník 4 se pohybuje 
směrem k výchozímu materiálu (obr.3.9b). V další fázi tažník protahuje výchozí materiál 
otvorem tažnice (obr.3.9c), který je zaoblen poloměrem rp. Po vytažení požadované nádoby 
o průměru d a výšce h se vrátí tažník a přidržovač do výchozí polohy (obr.3.9d).[4]  

 
Obr. 3.9 Schéma tažení *4] 
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3.2.1 Rozbor tažného procesu       [4], [8], [10] 

V průběhu tažného procesu se mění mechanická schémata deformace a napjatosti 
v různých částech tvářeného materiálu viz obr. 3.10.  

V přírubě polotovaru (část a) vzniká vlivem tlaku přidržovače prostorová napjatost                 
i deformace. V ploše příruby vznikají radiální tahová napětí ς1 a tečná tlaková napětí ς3                        
a k nim v kolmém směru osová tlaková napětí ς2. Při tažení bez přidržovače se ovšem mění 
schéma napětí v přírubě se zřetelem na nepřítomnost napětí tlakového ς2. [4] 

Na poloměru tažnice (část b) vzniká složitá deformace způsobená prostorovým 
ohybem za současného působení největšího radiálního tahového napětí ς1 a malého tečného 
tlakového napětí ς3. [4] 

Válcová část výtažku (část c) je podrobena jednoosé tahové napjatosti ς1 a rovinné 
deformaci. Část výtažku, nacházející se v zaoblení, kterým přechází válcová část ve dno, je 
podrobena prostorové nestejnorodé napjatosti, která způsobuje značné prodloužení                     
a ztenčení jeho tloušťky v tomto místě. V důsledku toho je tato oblast výtažku 
nejchoulostivějším místem, ve kterém se nejčastěji výtažek poruší. [4] 

Ve dně výtažku (část e) vzniká během tažení rovinná tahová napjatost a prostorová 
deformace. Při jednooperačním tažení je zeslabení dna zanedbatelné (1 až 3%), kdežto u více 
operačního tažení je zeslabení intenzivnější. [4] 

 

Obr. 3.10 Mechanická schémata napětí a deformace při tažení [10] 

V praxi je tloušťka výtažku uvažována jako konstantní a zákon stálosti objemu je 
zjednodušen na zákon stálosti ploch. Velikosti a průběhy hlavních deformací podél rozvinuté 
površky výtažku jsou na obr.3.11 a jsou vázány zákonem konstantního objemu (3.1). [8] 

  𝜑1 = 𝜑𝜌 = 𝑙𝑛
𝐷

2𝜌
= 𝑙𝑛

𝑅

𝜌
; 

 𝜑2 = 𝑙𝑛
𝑠0

𝑠
= 0             (3.1) 

 𝜑3 = 𝜑𝑡 = −𝑙𝑛
𝐷

2𝜌
= −𝑙𝑛

𝑅

𝜌
; 



- 29- 
 

 

Obr. 3.11 Schéma první operace tažení s přírubou a průběh logaritmických přetvoření *8] 

 

Tažná síla roste a dosahuje přibližně maxima, když tažník dosáhne hloubky 
hm=rt+rc+s0, tj. když je největší opásání tažné hrany tažnice (α=π/2). Podíl tření  
i prostorového ohybu je největší a projevuje se i vliv intenzivního zpevnění materiálu. [8] 

Na velikost tažné síly má vliv radiální tahové (membránové) napětí, které se mění v 
závislosti na poloměru „ρ“ na přirozeném přetvárném odporu, dále na složce napětí od tření 
mezi přidržovačem, na napětí, které vyjadřuje odpor proti ohybu na tažné hraně tažnice,              
a na vlivu tření s opásáním této hrany. Deformační (technologický) odpor při tažení v 1. 
operaci podle obr.3.11 je pak vyjádřen základním vztahem (3.2). Někteří autoři vliv 
dvojnásobného ohybu vyjímají samostatně bez vlivu účinku tření s opásáním, (3.2 ). [8] 

 

𝜍𝑑 =
𝐹𝑡𝑎 ž

𝑆
= 𝜍𝑧 = (𝜍𝜌 + 𝜍𝑓 + 𝜍𝑜) ∙ 𝑒𝑓𝛼            𝜍𝑑 =  𝜍𝜌 + 𝜍𝑓 ∙ 𝑒𝑓𝛼 + 2𝜍𝑜     (3.2) 

 
 

3.2.2 Určování velikosti a tvaru přístřihu       [6], [7], [21] 

Rozměry výchozího polotovaru (přístřihu) se stanovují na základě zákona zachování 
objemu, který se zjednodušuje na stálost ploch při předpokladu neměnné tloušťky materiálu 
v průběhu tažení. Vybrané vzorce pro určení velikosti přístřihů jsou např. v literatuře [2]. 
Průměr přístřihu lze také stanovit vhodnou grafickou metodu viz obr 3.12. 
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Obr. 3.12 Stanovení přístřihu u rotačních nádob [14] 

3.2.3 Počet tahů, součinitel tažení       [6], [8], [21] 

Výrobu dutých nádob tažením nelze zpravidla uskutečnit jedním tahem, ale je 
potřeba tahů více (obr. 3.13). První tah se provádí mělký a o velkém průměru. Další tažné 
operace jsou již vždy o menším průměru než v předchozím tahu. Při vyčerpání plastičnosti 
(zpravidla po 3. operaci) je nutno provést mezioperační žíhání. 

Součinitel tažení m určuje maximální deformaci na jeden tah a je dán pro jednotlivé 

operace vztahem: 

 

𝑚1 =
𝑑1

𝐷0
=

1

𝐾1
                     (3.3) 

𝑚2 =
𝑑2

𝑑1
          (3.3) 

𝑚𝑛 =
𝑑𝑛

𝑑𝑛−1
           (3.3) 

Kde:  m …  součinitel tažení [-] 

 K … stupeň tažení [-] 

 D0 …  průměr přístřihu [mm] 

 Dn …  průměr výtažku [mm] 

 

Celkový součinitel tažení se rovná součinu jednotlivých součinitelů tažení. Hodnoty 
součinitele tažení pro první a další tahy jsou doporučeny normou ČSN 22 7301. Při tažení 
jiných než válcových výtažků se součinitel tažení m stanovuje podle místa, kde zakřivení 
stěny a poměrná hloubka dosahují maximálních hodnot. Obecně závisí na druhu materiálu, 
na předchozím zpevnění, poměrné tloušťce, tvaru výtažku, tažné rychlosti, tlaku přidržovače, 
mazání a hlavně na geometrii tažného nástroje. 

 
 

Obr. 3.13 Postup víceoperačního tažení [8] 
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3.2.4 Tažná mezera              [12], [17] 

Tažná mezera mt (obr 3.14) mezi tažníkem a tažnicí se volí o něco větší než je tloušťka 
plechu, aby se přebytečný materiál mohl při vytahování přemístit a nepěchoval se. Obvykle 
se volí dle vzorců 3.4, 3.5. 
 

 𝑚𝑡 = (1,2 𝑎ž 1,3) ∙ 𝑠     pro první tah  (3.4) 

 𝑚𝑡 = (1,1 𝑎ž 1,2) ∙ 𝑠     pro poslední tah       (3.5) 

kde:  mt  …tažná mezera [mm] 
 s …tloušťka plechu [mm] 

Příliš velká tažná mezera způsobuje vlnění pláště 
výtažku. Při kalibrování výtažku je tažná mezera rovna 
tloušťce plechu nebo může být dokonce i o málo menší, 
aby se dosáhlo čisté válcové plochy bez zborcení a vln. 
Pokud je tažná mezera podstatně menší, než je tloušťka 

zpracovaného plechu, pak nastává ztenčení stěny 
výtažku, přičemž tloušťka dna zůstává stejná, jako byla 
původní výchozí tloušťka polotovaru. 
 Při vícenásobném tažení se v dalších tazích postupně snižuje velikost tažné mezery, 
v poslední operaci může být tažná mezera rovna maximální tloušťce plechu, případně ještě o 
něco menší. [12] 

3.3  Tažení hranatých výtažků        [4], [6],[ 17] 

Při tažení výtažků nerotačních tvarů, např. výtažků čtvercového, obdélníkového (obr. 
3.15) nebo nepravidelného tvaru lze předpokládat, že stav napjatosti materiálu v rozích je 
podobný jako při tažení válcových nádob o průměru odpovídajícím poloměru jejich zaoblení 
a že na rovných stěnách je podobný jako při ohybu. Při tomto způsobu je podélné tahové 
napětí největší v poloměrech zaoblení výtažku a na přímých stěnách nejmenší. Schéma 
napjatosti při tažení čtyřhranných výtažků se zaoblenými hranami a o výšce h je na obr. 3.16. 
Složitost napjatosti je dobře charakterizována deformací síťky výstřižku (dno) obr. 3.17a        
a na výtažku obr. 3.17b, která odpovídá dříve uvedené napjatosti a deformaci. Z tvaru 
deformační sítě je však vidět, že boční stěny nejsou jen ohýbány, ale že jsou většinou 
vystaveny mnohem složitější deformaci a napjatosti. 

 
Obr. 3.15 Příklad obdélníkového výtažku *28] 

 

Obr. 3.14 Tažná mezera [12] 
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Obr. 3.16 Schéma napjatosti při tažení čtvercových nádob [4]  

 

 

Obr. 3.17 Deformace sítí při tažení  *4] 

3.3.1 Určení tvaru a velikosti polotovaru                 [4], [16], [17] 

U čtyřhranných výtažků je materiál nejvíce deformován v rozích, proto je třeba 
upravit tvar výchozího polotovaru tak, aby měl výtažek po celém obvodu stejnou výšku h. 
Pro stanovení správného tvaru přístřihu se používá grafických metod, které jsou popsány 
například v knize [16]. V případě složitých tvarů se využívá počítačových simulací. Vhodný 
simulační program je například Autoform.  

K vypočtenému minimálnímu rozměru polotovaru je vhodné přičíst přídavek na 
odstřižení, jehož doporučené hodnoty jsou uvedeny v tab. 3.1. 

 
Tab. 3.1 Přídavky na ostřižení výtažku *4] 

Tloušťka 
materiálu s [mm] 

Maximální rozměr výtažku [mm] 

do 100 100 až 200 200 až 300 nad 300 

do 2 2,0 až 2,5 2,5 až 3,0 30 až 3,5 3,5 až 4,0 

2 až 3 3,0 až 3,5 3,5 až 4,0 3,5 až 4,0 4,0 až 4,5 

3 až 5 4,0 až 4,0  4,0 až 5,0 4,5 až 5,5 5,0 až 6,0 

5 až 8 4,5 až 6,5 5,0 až 7,0 5,5 až 7,0 6,0 až 7,5 

8 až 12 7,0 až 10,0 7,5 až 10,5 8,0 až 11,0 9,0 až 12,0 
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3.3.2 Stanovení součinitele koeficientu tažení pro první tah         [4]  

Tažení hranatých nádob v první operaci je v určité příbuznosti s tažením nádob 
válcových, což je patrno z obr. 3.18, kde jsou nakresleny tři půdorysy nádob čtvercové, 
oválné a válcové, které mají stejný poloměr zaoblení r. V případě, že b = 0, přechází 
čtvercová nádoba v oválovou, a při b = a = 0 se mění na válcovou. U čtverhranné nádoby 
odpovídá její zaoblení v rozích čtvrtině válcové nádoby. Účast rovných stěn u hranatých 
výtažků zlepšuje podmínky tažení tím, že se snižuje velikost deformace v rozích v porovnání s 
tažením válcových nádob se stejným zaoblením. Část deformace z rohu totiž přechází do rov-
ných stěn, a proto také tečná napětí v přírubě jsou menší, čímž se snižuje její náchylnost               
k zvlnění a první tah se proto může uskutečnit s menším koeficientem tažení než u nádob 
válcových o stejném poloměru zaoblení. 
 

 
Obr. 3.18 Schéma pro porovnání tažení kruhové a nekruhové nádoby *4] 

1- čtvercová nádoba a=b; 2 – oválná nádoba b=0; 3 – válcová nádoba a=b=0 

 
Možnost přemisťování kovu do bočních stěn má vliv na celkovou deformaci výtažku, a 

tím snižuje koeficient tažení hranatých nádob na hodnotu m1 = 0,28 až. 0,3 i měně (proti 
koeficientu u kruhových výtažků m1 = 0,48 až 0,46). Pro všechny tvárné materiály lze zvolit 
kritický koeficient pro první tah podle vzorce 3.6. 
 

     𝑚𝑘𝑟 =
𝑑

𝐷
= 0,2        (3.6) 

Z uvedeného vzorce se stanoví průměr polotovaru D, kterého je třeba k zhotovení 
nádoby o žádané výšce : 

 

     𝐷 =
𝑑

𝑀𝑘𝑟
=

2𝑟

0,2
= 10𝑟        (3.7) 

Kritický součinitel tažení tedy může použít jen v tom případě, když přímé stěny  
a nebo b mají délku rovnou nebo větší než 10r. Při menších hodnotách a nebo b musí být 
hodnoty součinitele tažení větší. 
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Pro čtvercové výtažky, u kterých a=b (obr. 3.18), lze hodnoty součinitele tažení pro 
první tah určit dle tabulky 3.2.  

U obdélníkových nádob je součinitel tažení střední hodnotou mezi součinitelem 
tažení pro čtvercové nádoby, u kterých stěny odpovídají kratší a delší straně čtvercového 
výtažku. Součinitel tažení pro první tah obdélníkové nádoby označíme m0 a koeficient tažení 
čtverhranné nádoby o rovné straně a ma  a o straně b mb, pak koeficient obdélníkové nádoby 
o stranách a a b bude 

 
   𝑚𝑂 =

𝑚𝑎+𝑚𝑏

2
                      (3.8) 

Tab. 3.2 Hodnoty koeficientu tažení m1 pro tažení čtvercových nádob *4] 

Délka α 
Poměrná tloušťka 

𝒔

𝑫
∙ 𝟏𝟎𝟎 [%] 

0,1 až 0,3 0,3 až 0,6 0,6 až 1,0 1,0 až 1,5 1,5 až 2,0 nad 2,0 

0 0,60 0,58 0,56 0,54 0,52 0,50 

2r 0,55 0,53 0,51 0,49 0,47 0,45 

4r 0,50 0,48 0,46 0,47 0,42 0,40 

6r 0,46 0,44 0,42 0,40 0,38 0,36 

8r 0,41 0,39 0,37 0,35 0,33 0,31 

10r 0,36 0,34 0,32 0,30 0,28 0,26 
 

3.3.3 Tažný poloměr            [17] 

U tažnic pro nerotační výtažky je tažný poloměr asi stejně velký, jako u tažnic pro 
výtažky rotační, tj. 6 až 10-ti násobek tloušťky taženého materiálu je tažný poloměr menší, 
tím je kov při tažení více namáhán, ale okraje dokončeného výtažku jsou rovnější. Větším 
tažným poloměrem se námaha kovu snižuje, ale zvětšuje se cípatost okrajů výtažků. 

3.3.4 Tažná mezera            [17] 

Tažná mezera se rovná tloušťce taženého materiálu. U tažidel pro první tahy je poněkud 
větší, asi 1,1 násobek tloušťky materiálu. Zvětšujeme-li tažnou mezeru v rozích, umožníme 
přirozené zvětšení tloušťky materiálu při tažení. Sníží se jednak stupeň zpevnění (a tím i 
výsledné pnutí v materiálu), jednak velikost tažné síly. Výtažek je také v rozích pevnější, 
jelikož se méně zeslabí. Větší tažná mezera se také používá u posledního tažidla při větším 

počtu tažných operací, jelikož při každé redukci se tloušťka kovu v rozích poněkud zvětší. 

3.4  Tažení nepravidelných výtažků                  [2], [4] 

V průběhu tažení válcového výtažku dochází v přírubě k napjatosti, při které vzniká 
v radiálním směru hlavní tahové napětí a ve směru tečném hlavní tlakové napětí. Ve svislém 
směru působí třetí hlavní normálové napětí, které je v porovnání se dvěma dříve uvedenými 
malé. Při tomto způsobu tažení probíhá plastická deformace převážně v přírubě polotovaru. 

V průběhu tažení nepravidelných výtažků (obr. 3.19), jaké se velmi často vyskytují 
v automobilovém či spotřebním průmyslu, jsou podmínky tváření mnohem složitější. Plocha 
polotovaru pod přidržovačem tažidla  je v porovnání s celkovou plochou výtažku malá                    
a plastická deformace probíhá v celé ploše tvářeného polotovaru. Pracovní části tažníku, 
tažnice a přidržovače jsou často složité zakřivené plochy.   
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Obr. 3.19 Schéma tažení velkého nepravidelného výtažku [2] 

 Teoretický rozbor operace tažení nepravidelných výtažků je mnohem obtížnější než u 
výtažků pravidelných. Jak ukazují dosavadní zkušenosti a zkoušky, při tažení nepravidelných 
výtažků dochází k jevům, které se u pravidelných výtažků neobjevují, zejména ztráta stability, 
rovinné napjatosti a současná přítomnost různých nerovnoměrných a nestejnorodých 
napjatostí v tvářeném materiálu.*4] 

Dalším rozdílem je, že při tažení pravidelných výtažků se zmenšuje odpor tvářeného 
materiálu v přírubě, což vede ke zlepšení podmínek tvářecího pochodu. Kdežto při tažení 
složitých výtažků se naopak tento odpor zvětšuje pomocí brzdících žeber. Tažidla pro výrobu 
velkých nepravidelných výtažků se často upravují, aby se zabránilo tvoření vln. Účelem 
těchto úprav je přibrzdění nebo urychlení toku materiálu při tažení. 

 Nejčastěji používané úpravy tažidel pro změnu toku materiálu: 

 Celkové nebo místní zvětšení tlaku (obr. 3.20a) 

 Zvětšení plochy tvářeného materiálu pod přidržovačem, tj. zvětšení šířky výchozího 
polotovaru (obr.3.20b) 

 Upravení tažnice vestavěním jednoho nebo několika zaoblených brzdicích žeber 
(obr.3.20c) 

 Použitím pravoúhlých brzdicích žeber na tažnici, která umožňují zhotovení 
nepravidelných výtažků s minimálním technologickým přídavkem (obr.3.20d) 

 

Obr. 3.20 Způsoby přibrzděni přemisťovaného materiálu pod přírubou [4] 
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3.4.1 Brzdná žebra                 [4], [12] 

Úprava podle obr.3.20a zvyšuje tření na povrchu přidržovače. Tím se uskutečňuje žádaná 
rovinná napjatost ve střední části otvoru tažnice. Při úpravě podle obr.3.20b se zvětší tahová 
napjatost zvětšením normálných tahových napětí rozšířením polotovaru (plochy pod 
přidržovačem), což znamená zvýšení spotřeby materiálu.  
 Nejlepší a nejvíce efektivní způsoby používané k přibrzdění přemisťovaného mate-
riálu jsou způsoby podle obr.3.20c a obr.3.20d, které využívají účinků brzdicích žeber, což 
umožňuje: 
 

 zvětšit sevření příruby tvářeného polotovaru, a tím zvýšit přibrzdění jeho toku během 
tažení 

 rozšířit rozmezí působnosti přidržovacího beranu lisu 
 usměrnit přemisťování tvářeného polotovaru v rozích i v rovných částech tažnice 
 záměrně zvětšovat přibrzdění přemisťovaného materiálu na jednotlivých částech 

(místech tažnice) pomocí brzdicích žeber. 
 v některých případech dovoluje snížit jakost opracování povrchu tažnice i přidržovače 

tažného nástroje 
 stabilizuje tažení velkých nepravidelných výtažků 

 
 
Žebra lze rozdělit na: 
 

 vtahovací – ( obr. 3.21a) materiál je tažen přes zaoblený výstupek, který je umístěn 
kolem tažnice a zabraňuje zvlnění materiálu. Používá se hlavně pro kruhové výtažky.  
 

 brzdicí – používají se pro tažení velkých nepravidelných výtažků. Od žeber 
vtahovacích se liší tím, že zaoblené výstupky jsou umístěné jen v rovinných částech 
tažidla a brzděním usměrňují pohyb materiálu. Mohou být i v několika řadách za 
sebou. Různé konstrukce výstupků jsou na obr. obr.3.21.  

 

 
Obr. 3.21 Různé konstrukce brzdných žeber *12]  
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Některé tvarově jednoduché výtažky mohou mít výbornou jakost i bez použití 
brzdících žeber. Podmínkou je zajistit dostatečně rovnoměrné sevření příruby polotovaru po 
celé délce jeho obvodu přesně stanoveným tlakem přidržovače. Bez brzdících žeber se však 
přítlačné plochy tažnice a přidržovače rychle opotřebovávají, čímž se narušuje rovnoměrnost 
stlačení tvářeného polotovaru a na jeho povrchu se mohou vytvořit vlny. Použitím brzdících 
žeber lze tvoření vln a jiné nedostatky vyskytující se během taženi odstranit. Brzdicí žebra 
mají také vliv na přípustné rozmezí tlaku přidržovače.  

Brzdící žebra se mohou umisťovat jen na jednotlivé části obrysu tažnice například: 

 v místech výtažku, která jsou svým tvarem pro tažení složitá a vyžadují zvýšenou 
rovinnou a tahovou napjatost tvářeného kovu 

 v nízkých místech nepravidelných výtažků ležících v sousedství částí hlubokých. 
Brzdicími žebry se v takovém případě znemožní přemisťování přebytečného 
materiálu do mělčích míst. 

 v oblasti velkých prohlubenin výtažků, kde při tažení mohou v jejich blízkosti vznikat 
vlny                                                             

 v místech zvětšené mezery mezi přidržovačem a tažnicí 
 
 Počet a rozložení brzdících žeber se při konstrukci tažidla obvykle stanoví orientačně 
odhadem a dodatečně se upraví na základě výsledků zkoušek, případně lze využít 
počítačových simulací například pomocí programu Autofom Incremental. 
 

3.4.2 Síla a práce při tažení nepravidelných výtažků               [4], [17], [21] 

Pro stanovení sil a práce při tažení se používají teoretické vzorce, které jsou sestaveny 
na základě rozboru napjatosti a deformací, nebo vzorce praktické, které vycházejí z toho, že 
dovolené napětí v nebezpečném průřezu musí být menší, než napětí na mezi pevnosti. Tedy 
největší tažná síla musí být o něco menší, než síla, která způsobí utržení dna výtažku od 
bočních stěn. Tyto praktické vzorce jsou jednodušší než teoretické, ale nedávají možnost 
nahlédnout do podstaty tvářecího procesu.  
 

Celková síla při tažení Fc se skládá z těchto složek: 
 

𝐹𝑐  =  𝐹𝑡  +  𝐹𝑝  +  𝐹𝑣      [𝑁]        (3.9) 

kde:  𝐹𝑡  … síla tažná   [N] 
𝐹p  … síla přidržovače  [N] 
𝐹v  … síla vyhazovače  [N] 
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Tažení výtažků složitého tvaru 
Při výpočtu tažných sil se u těchto výtažků zpravidla vychází z předpokladu, že 

v rozích dochází k tažení a v rovných částech k ohybu. Závislost pro určení tažné síly u 
výtažku se čtyřmi rohy a rovnými stěnami je dána následujícími vzorci: 

 
Tažná síla ve čtyřech rozích 

𝐹1 = 2𝜋 ∙ 𝑅 ∙ 𝑠 ∙ 𝑅𝑚 ∙ 𝐶1  [𝑁]                                                    (3.10) 
   
Síla pro přímé stěny výtažku 

𝐹2 = 𝐿 ∙ 𝑠 ∙ 𝑅𝑚 ∙ 𝐶2  [𝑁]                                                             (3.11) 
 
Tažná síla pro celý výtažek 

𝐹𝑡 = 𝐹1 + 𝐹2 = 𝑠 ∙ 𝑅𝑚 2𝜋 ∙ 𝑅 ∙ 𝐶1 + 𝐿 ∙ 𝐶2   [𝑁]                  (3.12) 
 

Kde  Rm …mez pevnosti v tahu materiálu                   [MPa] 
 s …tloušťka taženého materiálu                  [mm] 
 R …poloměr zaoblení rohů                   [mm] 
 L …součet délek přímých částí stěn výtažku                 [mm] 
 C1 …konstanta, C1=0,5 pro velmi mělké výtažky; C1=2 pro výtažky výšky 

                5 až 6 * R 
 C2 …konstanta, pro tažení s přidržovačem je C2=0,3 

 
Práce při tažení 

Pro stanovení vhodného lisu je třeba určit nejen velikost největší tažné síly, ale  
i velikost práce. K stanovení práce je třeba znát změnu síly během pracovního zdvihu lisu – 
plochu pracovního diagramu. Tažnou práci At můžeme vypočítat následovně:  
 
     𝐴𝑡 = 𝑘2 ∙ 𝐹 ∙ ℎ   [𝑁]      (3.13) 
 
kde: 𝐹  … největší síla potřebná při tažení       [N] 

ℎ  … pracovní zdvih lisovníku                    [mm] 
𝑘2   … koeficient závislý na součiniteli tažení m                  [ - ] 

3.5 Vady výtažků                [1], [4], [6], [14] 

Základní předpoklad pro výrobu bezvadných výtažků je mít správně zvolené 
parametry při tažení, jako jsou tažná vůle, tlak přidržovače a geometrie  tažníku a tažnice. Při 
nedodržení těchto parametrů či špatně zvoleném technologickém postupu se mohou 
vyskytovat různé vady výtažků, které jsou znázorněny na obr. 3.22. V důsledku vyčerpání 
plasticity materiálu dochází v nejvíce deformované části výtažku k tvárnému lomu (obr. 
3.22a), kterému lze předejít vyžíháním výtažku. Žíháním výtažku se obnoví zásoba plasticity  
a lze pokračovat v tažení. Prasklina na obr. 3.22b vznikne překročením meze pevnosti v tahu 
daného plechu. Použitím vhodného maziva nebo snížením tlaku přidržovače lze vzniku trhlin 
zabránit. Na obr. 3.22c je znázorněno zvlnění příruby výtažku, jenž je projevem nestability 
procesu plastické deformace při působení tlakových napětí. Na obr.3.23 jsou fotografie vad. 
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Obr. 3.22 Vybrané vady výtažků *6] 

 

 
Obr. 3.23 Fotografie praskliny (nahoře) a otlaku (dole) *29] 
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Vlny 
Tažení je technologický proces, při kterém se přesouvá značná část, značný objem 

materiálu. Tento přesunutý objem je schematicky znázorněn na obrázku obr.3.25 v podobě 
vyšrafovaných trojúhelníků. Tento objem materiálu se během tažení vytlačuje, zvětšuje 
výšku nádoby, mění tloušťku stěny. Je patrné, že vyšrafované plochy (trojúhelníčky) 
přebývají. Protože při tažení postupuje materiál z příruby do válcové části, má plech v místě 
příruby snahu se vlnit, a to hlavně při vysokém stupni deformace. Při malém stupni 
deformace a při velké tloušťce materiálu se vlny netvoří, protože nejsou vysoké a vyhlazují se 
otvorem tažnice.  

 
 
 
 

 
Zabránit vzniku vln lze 

přidržovačem, ovšem za cenu 
pěchování materiálu pod 
přidržovačem a růstu tloušťky. 
Schéma postupu tvoření vln je na 
obr.3.24. V případě použití 
přidržovače je nutné znát velikost 
měrného tlaku p přidržovače. 
Měrný tlak přidržovače závisí na 
tloušťce plechu, poměru výchozí 
tloušťky plechu k průměru 
nádoby, jakosti plechu                           
a součiniteli tažení. Celková síla 
přidržovače je součinem měrného 
tlaku a činné plochy přidržovače. 
K určení měrného tlaku 
přidržovače se používá 
diagramů.[21] 

 
 

Obr. 3.25 Tvorba vln na výtažku 
a nebezpečí utržení dna *20+ 

Obr. 3.24 Deformace během tažení *4+ 

a-schéma přemisťování materiálu 

b-schéma tvoření vln 

Obr. 3.26 Tvorba vln u tažení bez přidržovače (vlevo) 
a s přidržovačem (vpravo) [14] 
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3.6  Maziva pro tažení              [4] 

Tažení probíhá převážně za podmínek mezného tření. Maziva se při tažení používají 
pro zmenšení koeficientu tření mezi tvářeným materiálem a tažným nástrojem, chrání 
tvářený materiál před vznikem povrchových vad a nástroj proti opotřebení. Maziva také 
dovolují použít vyšších stupňů tažení, snižují síly i napětí při tažení, umožňují za stejných 
technologických podmínek tažení s vyšším stupněm deformace a snižují ztenčení stěn 
výtažku. Významní výrobci maziv jsou např. Zeller+Gmelin, s.r.o., Fuchs oil corporation, s.r.o.  

 
Základní požadavky na maziva jsou: 

 schopnost utvořit pevný souvislý film 

 mazací schopnost 

 schopnost udržení na třecích plochách 

 tepelná stálost a odolnost 

 snadné nanášení a odstranění z výtažku 

 ekologičnost a ekonomičnost 

Druhy maziv pro tažení: 

a) Kapalná maziva 

 

 Oleje – minerální a syntetické, nanášejí se štětcem nebo stříkání pistolí. Po jejich 
použití se musí výtažek odmašťovat. 

 Olejové emulze – jsou složeny z olejů rozpustných ve vodě a emulgátorů. Jejich 
výhodou je jejich chladící účinek a snadnější odstranění z výlisků. 

 Mýdlové emulze – jsou roztoky sodných a draselných mýdel. Nanášejí se namáčením 
a jejich výhodou je též chladící účinek a snadné odstranění z výlisků- 

 Tukové emulze – jsou roztoky tuků rozpustných ve vodě. Obsahují malé množství 
minerálních olejů, zvýšené množství emulgátorů, tuků a volných mastných kyselin. 
 

b) Konzistenční maziva 

Konzistenční maziva jsou rostlinné či živočišné mazací tuky, které se vyrábí z olejů                 
a mýdel. Rozdělují se na rozpustné a nerozpustné ve vodě. Nositelem mazacích vlastností je 
minerální olej a mastná přísada. Používají se pro nenáročné tahy a barevné kovy. 

 
c) Tuhá maziva 

Nejčastěji používaným tuhým mazivem je grafit, sirník molybdeničitý MoS2 a mastek. 
Tyto maziva mají malou smykovou pevnost, nepatrnou tvrdost a velkou afinitu ke kovům. 
Používají se jako přísady k běžným mazivům pro tažení. Jsou vhodná pro nejobtížnější 
tváření. 
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3.7 Konstrukce tažníku, tažnic a tažidel     [8], [9], [12], [20], [24], [29], [30] 

 Tažníky  

Funkčními částmi tažníku jsou čelo, poloměr zaoblení a strany, které navazují na 
poloměr zaoblení. Jeho vnější rozměry jsou současně vnitřní rozměry výtažku. Tažník je 
namáhán na vzpěr, na obvodových částech je namáhán radiálními silami. Materiál tažníku se 
volí podle materiálu výtažku podle tvaru a velikosti tažníku. Pro tažení hlubokotažných 
plechů tloušťky kolem 1 mm je možno použít tažníků litinových. Pro jiné případy se používá 
tažníků zhotovených z nástrojové oceli. Tažníky mohou být celistvé nebo dělené. Pro 
usnadnění sejmutí výtažku z tažníku musí mít tažník odvzdušňovací otvor, aby se zabránilo 
vniku podtlaku, který by vznikal při snímání výtažku.  

Na obr. 3.27 je znázorněn tažník transferového nástroje. V tažníku jsou dva zvedáky, 
které umožňují transferovým podavačům uchycení výtažku a posun do další operace. Posun 
zvedáků je zajišťován pneumatickými válci. Další příklad tažníku lze vidět na obr. 3.29, kde je 
zobrazen tažný nástroj pro výrobu výztuhy.  

 

Obr. 3.27 Příklad tažníku nerotační součásti transferového nástroje 

Tažnice 

Tažnice bývají celistvé nebo vložkované, 
přičemž u kruhových tažnic se nejčastěji 
vložkuje tažná hrana, která bývá nejrychleji 
opotřebena. Vložky bývají zhotoveny 
z nástrojové oceli 19191 nebo 19436, slinutého 
karbidu či keramiky. Tažnice pro tažení 
nepravidelných výtažků bývají z nástrojových 
ocelí. Tažnice pro tažení velkých nepravidelných 
výtažků bývají odlity a následně obrobeny do 
požadovaného tvaru. Ukázka z výroby takovéto 
tažnice je na obr. 3.28. Tato tažnice je určena 
pro lisování dveří osobního automobilu. Litina 
vhodná pro výrobu tažnic je např. GGG-70L 
(0.7070). 

 Obr. 3.28 Výroba tažnice pro lisování dveří 
automobilu [29] 
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Konstrukce tažných nástrojů 

Konstrukce nástrojů je odvozena od pořadí tažné operace, velikosti výtažků a druhu 
tažného nástroje. Na obr. 3.29 je jednoduché tažidlo, které se využívá pro tažení výztuhy z 
předem vystřiženého polotovaru, který se zakládá mezi zakládací kolíky. Výtažek je odebírán 
manuálně obsluhou. 

 
Obr. 3.29 Tažný nástroj pro lisování výztuhy *27] 

Materiály pro konstrukci 
Doporučené materiály pro funkční části tažidel, které je možné upravit povlakováním, 

jsou uvedeny v tab. 3.3. V příloze 3 je uvedeno použití a tepelné zpracování vybraných 
nástrojových ocelí, které jsou také vhodné pro konstrukci tažných nástrojů.  

 
Tab. 3.3 Materiály pro funkční části tažidel vhodné pro povlakování *20], [30] 

Část nástroje W.-Nr Kalení Povlakování 

Tažník 
1.2333, 1.2320, 
1.7140, 1.2769 

50-60 HRc TiCN 

Tažnice 
1.3343, 1.2379, 
1.2382, 1.2333 

56-62 HRc TiCN 

Přidržovač 
1.2333, 1.2320, 
1.7140, 1.2769 

56-62 HRc TiCN 

 
Pro snížení opotřebení a zvýšení životnosti funkčních částí tvářecích nástrojů se 

používá jejich povlakování. Obvykle se používají tenké povlaky - TiN, TiC, TiCN, CrN, CrC ap., 
nanášené procesy PVD nebo CVD. Ve zvláště namáhaných oblastech nacházejí použití i 
keramické vložky. Od CVD povlakování nástrojů se často upouští, protože je lze vzhledem              
k nepatrným tloušťkám povlaků a vysokým tvrdostem jen omezeně dodatečně upravovat.  
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3.8  Transferové nástroje        [2],[25],[31] 

V závislosti na výrobním postupu je třeba zvolit vhodný způsob zakládání polotovarů 
výtažků v jednotlivých tvářecích operacích (střih, tah, atd).  Při lisování plechových součástí 
pro automobilový průmysl se velmi často využívá mechanických transferových lisů. Tyto lisy 
jsou vybaveny transferovým podavačem, který přenáší a zakládá tvářený plech do nástrojů, 
které jsou řazeny za sebou ve sledu výrobního postupu. Transfery bývají nejčastěji tříosé. 
Podavače je nutno nastavit a seřídit. Využívá se též simulačních programů, které pomáhají 
odladit jejich bezchybný chod. Transferové podavače jsou znázorněny na následujících 
obrázcích. Hlavní pohyb, který je znázorněn na obr. 3.31 vpravo dole, vykonává žlutě 
znázorněná konstrukce, na které jsou uchyceny podavače.  

 

 
Obr. 3.30 Sestavy nástrojů s transferovým podavačem [25], [31] 

 

 
Obr. 3.31 Transferový podavač znázorněn žlutou a červenou barvou [2] 

Na obr. 3.32 a 3.33 je znázorněn nástroj, který je určen pro transferový lis. Tento 
nástroj je složen ze dvou modulů. Základem každého modulu je horní spodní základna 
(odlitek), na kterých jsou umístěny funkční části nástroje (střižné nože, střižníky, tažnice, 
tažníky a přidržovače). Každý modul je v rozích veden vodícími sloupky. Pás plechu je 
zaveden do vodících lišt. V první operaci je ustřihnut přístřih, který je do dalších operací 
přesouván transferem. Založení do operací je středěno hrubými navaděči plechu, případně 
hledáčky. 
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Obr. 3.32 Spodní část transferového nástroje *31] 

 
 

 
Obr. 3.33 Horní část transferového nástroje *31] 
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3.9 Korekce nástrojů 

Po sestavení nástroje a ověření jeho funkčnosti se odlisují první výlisky, které jsou 
proměřeny na kontrolním přípravku. Kontrolní přípravek je nutné vyrobit jak pro levý, tak             
i pravý výlisek. Výlisek je na přípravek umístěn na RPS plochy (Reference Point System)                
a vycentrován pomocí RPS otvorů, které jsou pro výlisek výchozí. 
 Po umístění výlisku na přípravek se měří tvarové úchylky, poloha otvorů, rozměr 
otvorů a úchylky kontur. Měření se provádí pomocí CNC 3D měřících přístrojů.  

Na obr. 3.34 je ukázka měřícího protokolu dosedacích ploch. Na obr. 3.35 je ukázka 
měřícího protokolu kontury výlisku. Zelené hodnoty ukazují body, které daným tolerancím 
vyhovují, červené hodnoty jsou nevyhovující. 

Nejprve se odladí tvarové úchylky, následně polohy otvorů a jako poslední úchylky 
kontur. Korekce vycházejí z průměrných hodnot odchylek získaných z protokolů měření. 
 

 
Obr. 3.34 Ukázka měřícího protokolu dosedacích ploch [31] 

 

 
Obr. 3.35 Ukázka měřícího protokolu kontury dílu [31] 
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4 Zhodnocení technologičnosti výroby součásti  

4.1  Zadaná součást - výztuha automobilu 

Zadaná součást je výztuha karoserie automobilu z  ocelového plechu o tloušťce 0,8 
mm. Výkres součásti a její parametry DP-2009/03. 

Určení součásti: 

Zadaná součást je určena k vyztužení karoserie nového osobního automobilu ve verzi 
combi. Přibližné umístění výztuhy je znázorněno na obr. 4.1. Výztuha bude svařena 
s podběhem karoserie a vnější postranicí. 

 

 

Obr. 4.1 Přibližné umístění vztuhy *22] 

Nárok na výrobní kapacitu: 

Předpokládaná produkce tohoto dílu je rozepsána v tabulce tab. 4.1. Součást se bude 
vyrábět jako levá a pravá (1 pár).  

Tab. 4.1 Předpokládaná produkce dílu 

Předpokládaná produkce výlisku 

Druh výztuhy Levá Pravá 

Ročně 26 000 ks 26 000 ks 

Výrobnost po dobu 7 let 

Celkem 182 000 ks 182 000 ks 

 

Možnosti výroby 

Díl je klasickým představitelem výrobku, který je vhodný pro výrobu pomocí 
technologie tažení a stříhání. S ohledem na celkovou produkci 182 000 párů je vhodné díl 
vyrábět pevným nástrojem, tedy v klasických tažných a střižných nástrojích, případně 
v nástroji postupovém. Nástroje je možné navrhnout pro výrobu zvlášť levé a zvlášť pravé 
výztuhy, nebo navrhnout nástroje pro současnou výrobu pravé i levé výztuhy.   
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4.2 Materiál součásti 

 Součást je vyrobena z oceli H 220 P (1.0397). Tento materiál je s výhodou používán 
pro výrobu částí automobilových karoserií. Dílce z materiálu H220P patří do skupiny 
označené na obr. 4.2 modrou barvou. Jedná se o ocel válcovanou za studena, která je 
vhodná pro tváření za studena. Materiál je charakteristický vyšším obsahem fosforu, který 
zvyšuje pevnost feritu. Chemické složení je uvedeno v tabulce 4.2. Mechanické vlastnosti 
materiálu jsou uvedeny v tab. 4.3. 
 
Význam označení H 220 P: 

H …ploché výrobky válcované za studena vhodné pro tváření za studena 

220 …minimální hodnota meze kluzu [MPa] 

P …ocel obsahuje až 0,12 % P 

Tab. 4.2 Chemické složení materiálu H 220 P *19] 

Materiál Chemické složení 

H 220 P 
C 

[%] max 
Si 

[%] max 
Mn 

[%] max 
P 

[%] max 
S 

[%] max 
Al 

[%] max 
Ti 

[%] max 

0,07 0,5 0,7 0,08 0,025 0,015 - 
 

Tab. 4.3 Mechanické vlastnosti materiálu H 220 P *19] 

Materiál Mechanické vlastnosti 

H 220 P 

Re 
[N/mm2] 

Rm 
[N/mm2] 

A80 
[%] 

min max min max min 

220 270 320 400 32 
 

 

Obr. 4.2 Použité materiály podle meze pevnosti na spodní části karoserie Ranaultu Laguna III [32] 
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5 Návrh technologie výroby součásti 

Návrh technologie výroby byl stanoven podle možností strojového vybavení firmy 
PWO Unitools, která má pro výrobu této výztuhy možnost volby z těchto strojů: 
 

 klikový lis vhodný pro ruční zakládání přístřihu do nástroje 

 klikový lis vhodný pro postupové nástroje 

 transferový lis 
 

K výpočtům tvářecích sil a rozboru tažné operace byl použit simulační program 
Autoform. Simulace tažení byla provedena ve spolupráci s firmou PWO UNITOOLS 
z Valašského Meziříčí. Protokol simulace tažení (příloha 1) obsahuje rozvinutou geometrii 
výtažku (rozvin), přetvoření výtažku, ztenčení, zvlnění, vyhodnocené přidržovací a tažné síly 
v jednotlivých operacích. 
 
Simulace tažení v programu Autoform                [18], [23], [26] 

Firma Autoform nabízí mnoho softwarových modulů, které jsou zaměřeny na 
simulace tažení plechu a návrhy nástrojů. Jako základní se berou moduly Autoform 
Incremental a Autoform Trim. Tyto moduly poskytují velmi přesné a rychlé řešení 
problematiky hlubokého tažení plechu a umožňují provést kompletní simulaci všech jevů 
vznikajících při hlubokém tažení např. gravitace, přidržení, tažení (i vícekrokové), odstřižení, 
kalibrace, odpružení nebo optimalizace střižné kontury apod. V posledních letech došlo ke 
zkrácení doby výpočtu, což umožnilo uživatelům systému Autoform změnit způsob jejich 
práce. Simulace se již nepoužívá jen pro kontrolu navrženého nástroje, ale je vhodná i pro 
návrh nástrojů. Systémem lze spočítat v krátkém čase řadu variant a konstruktér pak 
pokračuje v detailním rozpracování té nejvhodnější. 

Pro takový způsob práce je dostupný přímo v systému modul optimalizace. Po 
provedené simulaci lze do systému zadat své požadavky, například nalezení optimálních 
parametrů za předpokladu, že přidržovací síla a účinek brzdících lišt se může měnit 
v zadaných mezích atd. Systém pak zkouší jednotlivé varianty a hledá optimální nastavení z 
hlediska přetvoření materiálu. Výsledky vyhodnocuje automaticky podle FLD diagramu 
(limitního diagramu tažnosti) a vybere možná řešení. FLD diagram je součástí dat o každém 
materiálu v poměrně rozsáhlé materiálové databázi. Jednotlivé oblasti FLD diagramu jsou 
předem nastavené, ale jednoduchým dialogem si je může uživatel podle vlastních zkušeností 
upravit. Vyhodnocování podle FLD diagramu je velice rychlé a jednoduché, a právě proto mu 
řada uživatelů dává přednost před hodnotami, jako je ztenčení nebo velikost plastické 
deformace. 

Základní popis uskutečněné simulace je v kapitole 4.2. Před samotnou simulací je 
vhodné zvolit technologický postup, který se odvíjí od lisu použitého pro výrobu.  
 
Simulační software Autoform byl použit pro určení:  

 rozvinuté geometrie součásti 

 velikosti a tvaru brzdných žeber 

 tažných a přidržovacích sil 

 obstřihové kontury 

 možnosti porušení výtažku 
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5.1 Stanovení minimální velikosti přístřihu 

Velikost polotovaru musí být větší než rozvinutá geometrie součásti (obr. 5.1). 
Přídavky jsou dvojí, jedná se o přídavky na ostřižení a také o přídavky z důvodu použití 
brzdných žeber při tažení. Brzdná žebra jsou nutná pro zvýšení přetvoření a pro eliminaci 
odpružení ve výtažku. Velikost a účinek brzdných žeber se získá ze simulace. Brzdná žebra je 
třeba umístit podél delších stran, kde je materiál nejvíce vtahován. Z tohoto důvodu jsou 
podél výtažku největší přídavky. Minimální velikost přístřihu je znázorněna na obr. 5.1 
zeleně.  

 

 
Obr. 5.1 Rozvinutá geometrie součástí a minimální velikosti přístřihů pro levý a pravý díl 

 

5.2 Umístění přístřihů na pás plechu 

Vhodným umístěním minimálního přístřihu na pás plechu získáme konečnou velikost 
přístřihu. Uspořádání volíme nejlépe tak, aby přístřihy byly zhotoveny pouhým rozstřižením 
pásu plechu. Byly stanoveny tři varianty, které korespondují s možným strojovým vybavením 
firmy.  
 
 Varianta 1 

Umístění přístřihu na pásu plechu je dáno nejdelší rovnou stranou rozvinuté 
geometrie součásti, která je kolmá na okraj pásu plechu a je znázorněna modrou barvou. 
Zelená barva znázorňuje minimální možnou velikost přístřihu. Konečná velikost přístřihu je 
pro pravou a levou součást stejná, značená čárou černé barvy. Tato varianta je vhodná pro 
ruční zakládání do mechanického lisu, nebo též pro transferový lis, kde je možno lisovat 
současně levou i pravou součást. Velikost kroku pro transferový lis by byla 188+260=448mm. 
Umístění přístřihů na pás plechu podle varianty 1 je znázorněno na obr 5.2. 

  
Využití materiálu ve variantě 1  

Z důvodu složité geometrie rozvinuté součásti byly veškeré plochy určeny pomocí 
programu CatiaV5. 

Plochy rozvinuté geometrie pro levou i pravou součást jsou stejné. Plochy přístřihů 
také. 
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 Plocha rozvinuté součásti  𝑆𝑟 = 71 354 mm2 

 Plocha levého přístřihu  𝑆𝑝𝑙 = 125 664  mm2 

 Plocha pravého přístřihu  𝑆𝑝𝑝 = 125 664  mm2 

 Plocha odpadu  

 𝑆𝑜 =  𝑆𝑝𝑙 + 𝑆𝑝𝑝  − 2 ∙ 𝑆𝑟               (5.1) 

    𝑆𝑜 =  125 664 + 125 664 − 2 ∙ 71 354 = 𝟏𝟎𝟖 𝟔𝟐𝟎  𝐦𝐦𝟐 

 

Využití materiálu  η =
2∙𝑆𝑟

𝑆𝑝𝑙 +𝑆𝑝𝑝
∙ 100 =

2∙71 354

125 664+125 664
∙ 100 = 𝟓𝟔, 𝟕 %                 (5.2) 

 

 
Obr. 5.2 Umístění přístřihu na pás plechu varianta 1 

 Varianta 2 
V druhé variantě (obr. 5.3) je rozmístění dáno kratší stranou levého dílu, která je 

rovnoběžná s okrajem pásu plechu. Pravý díl je otočen o 150 stupňů ve směru hodinových 
ručiček oproti obr. 5.1.  Konečná velikost přístřihu je dána čárou černé barvy. Varianta je 
vhodná pro ruční zakládání do lisu nebo pro transferový lis. 

 Využití materiálu ve variantě 2  
Rozměry přístřihů pro levý a pravý díl se v této variantě liší.  

 Plocha rozvinuté součásti  𝑆𝑟 = 71 354 mm2 

 Plocha levého přístřihu  𝑆𝑝𝑙 = 111 263 mm2 

 Plocha pravého přístřihu  𝑆𝑝𝑝 = 108 346 mm2 

 Plocha odpadu   

 𝑆𝑜 =  𝑆𝑝𝑙 + 𝑆𝑝𝑝  − 2 ∙ 𝑆𝑟                        (5.3)

  𝑆𝑜 =  111 263 + 108 346 − 2 ∙ 71 354 = 𝟕𝟔 𝟗𝟎𝟏  𝐦𝐦𝟐 

 

Využití materiálu  η =
2∙𝑆𝑟

𝑆𝑝𝑙 +𝑆𝑝𝑝
∙ 100 =

2∙71 354

111 263 +108 346
∙ 100 = 𝟔𝟒, 𝟗 %     (5.4) 
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Obr. 5.3 Umístění přístřihu na pás plechu varianta 2 

 Varianta 3 
Tato varianta je určena pro postupový nástroj. Vychází z rozložení ve variantě 1, ke které 

je třeba připočíst šířku dopravních pásků, velikost deformačních můstků a šířku mezery mezi 
přístřihy. Na obr. 5.4 je znázorněno umístění přístřihu na pásu plechu pro postupový nástroj. 
 

 
Obr. 5.4 Umístění přístřihu na pás plechu varianta 3 
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Využití materiálu ve variantě 3  
Plochy přístřihů vycházejí z varianty 1 a je k nim připočtena šířka dopravních pásků, 

šířka deformačních můstků a šířka mezery mezi přístřihy viz obr 5.4. 
 

 Plocha rozvinuté součásti  𝑆𝑟 = 71 354 mm2 

 Plocha levého přístřihu  𝑆𝑝𝑙 = 146 000  mm2 

 Plocha pravého přístřihu  𝑆𝑝𝑝 = 146 000  mm2 

 Plocha odpadu   

 𝑆𝑜 =  𝑆𝑝𝑙 + 𝑆𝑝𝑝  − 2 ∙ 𝑆𝑟            (5.5) 

    𝑆𝑜 =  146 000 + 146 000 − 2 ∙ 71 354 = 𝟏𝟒𝟗 𝟐𝟗𝟐  𝐦𝐦𝟐 
 

Využití materiálu  η =
2∙𝑆𝑟

𝑆𝑝𝑙 +𝑆𝑝𝑝
∙ 100 =

2∙71 354

146 000+146 000
∙ 100 = 𝟒𝟖, 𝟖 %     (5.6) 

 
V tab. 5.1 jsou výsledky využití materiálu podle variant rozložení přístřihů na páse 

shrnuty. 
 

Tab. 5.1 Využití materiálu dle variant rozložení přístřihů 

Varianta rozmístění Využití materiálu Možnost výroby 

Varianta 1 56,7% ruční zakládání, transfer 

Varianta 2 64,9% ruční zakládání, transfer 

Varianta 3 48,8% postupový nástroj 

 
 Největší využití materiálu získáme při velikosti přístřihů podle varianty 2.  
 Ve výpočtu orientační ceny výlisku postupovým nástrojem (tab. 4.2) počítáme 

s variantou 3. 
 

5.3 Volba technologie výroby 

Technologie výroby výlisku byla zvolena s přihlédnutím k dostupnému strojovému 
vybavení firmy PWO Unitools. Firma má k dispozici 1 klikový lis vhodný pro ruční zakládání 
přístřihů do nástroje, 1 klikový lis vhodný pro postupový nástroj a 1 transferový lis. Pro volbu 
technologie je nutné vzít v úvahu již v počátku požadovanou rychlost výroby, využití 
materiálu, počet zdvihů nutných k zhotovení součásti, náklady na hodinu provozu lisu a cenu 
nástroje stanovenou odhadem. Pomocí těchto ukazatelů lze určit předběžnou cenu výlisků 
při technologii výroby na výše zmiňovaných strojích. Tato cena nám umožní zvolit 
nejvýhodnější způsob výroby. 

Jak již bylo výše uvedeno, je nutné zohlednit počet zdvihů lisu nutných pro výrobu 
součásti. Při výrobě na transferovém lisu, nebo lisu vhodném pro postupový nástroj, je 
výlisek zhotoven na jeden zdvih. Výjimkou je zavedení nového pásu plechu ze svitku, kdy 
musí počátek plechu projít všemi operacemi, následně je již na každý zdvih zhotovena 
součást. Toto malé množství zdvihů, rovnající se počtu operací nutných pro výrobu součásti, 
se zanedbává. Při výrobě na klikovém lisu s ručním zakládáním přístřihu do nástroje je 
součást vyrobena na tolik zdvihů, kolik je operací nutných pro výrobu součásti. Je tedy 
zřejmé, že výroba na klikovém lisu s ručním zakládáním přístřihů je pomalejší, avšak náklady 
na hodinu provozu tohoto lisu jsou nejnižší viz tab. 5.2. 
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5.3.1  Výpočet předběžné výrobní ceny  

Navržené předpoklady pro výpočet předběžné výrobní ceny výlisku: 

 Pravá i levá součást se vyrábí současně v jednom nástroji. 

 Součást lze zhotovit v pěti tvářecích operacích. (střih přístřihu, tah, obstřih, dotah, 
děrování+obstřih) 

 Počet zdvihů nutných pro výrobu součásti. 
o Transferový nástroj  1 
o Postupový nástroj  1 
o Ruční zakládání 5 

 
Na základě těchto předpokladů lze stanovit orientační výrobní cenu jednoho kusu 

pravé a levé součásti. 

5.3.1.1 Výrobní cena při výrobě na transferovém lisu (nástroji)  

Výpočet orientační výrobní ceny pravé a levé součásti vyrobené v nástroji na 
transferovém lisu. Cena nástroje uvažovaná ve výpočtu je stanovena odhadem s použitím 
údajů od firmy PWO Unitools. 

 
o Náklady transferového lisu na jeden kus (pravý i levý): 

 

𝐶𝑙𝑇 =
𝑆𝑙

𝑍∙60
∙ 𝑛𝑍 =

5000

20∙60
∙ 1 = 𝟒, 𝟏𝟕 𝑲č        (5.7) 

 
kde  Sl …náklady transferového lisu za hodinu [Kč] 
 Z …počet zdvihů za minutu [-] 
 nZ …počet zdvihů nutných pro výrobu součásti na daném lisu [-] 
 

o Cena přístřihu pro výrobu jednoho kusu výztuhy (pravého i levého) podle varianty 2 
 

𝐶𝑝2 = 𝑚𝑝 ∙ 𝐶𝑚 = 1,3802 ∙ 23 = 𝟑𝟏, 𝟕𝟓 𝑲č            (5.8) 

 
kde Cm …cena za 1kg materiálu [Kč] 

mp …hmotnost přístřihu pro výrobu pravé a levé výztuhy [kg] 
 
hmotnost přístřihu: 
 

𝑚𝑃 = 𝑘 ∙ 𝑏 ∙ 𝑠 ∙ 𝜌 = 396 ∙ 555 ∙ 0,8 ∙ 7850 ∙ 10−9 = 𝟏, 𝟑𝟖𝟎𝟐 𝒌𝒈      (5.9) 
 
kde k …krok (při ručním zakládání [mm] 
 b …šířka pásu [mm] 
 s …tloušťka plechu [mm] 
 

o Cena transferového nástroje rozpočítaná na jeden kus (pravý i levý):  
 

 𝐶𝑛𝑇𝑘𝑢𝑠 =
𝐶𝑁𝑇

𝑛𝑟 ∙𝐷𝑍
=

5 000 000

26 000∙7
= 𝟐𝟕, 𝟒𝟕 𝑲č       (5.10) 
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kde CNT …cena nástroje stanovená odhadem [Kč] 
 nr …počet kusů ročně [-] 
 DZ …doba trvání zakázky [rok]  
 
Přibližná výrobní cena jednoho páru transferovým nástrojem: 
 

 𝐶𝑇𝑘𝑢𝑠 = 𝐶𝑙𝑇 + 𝐶𝑃2 + 𝐶𝑛𝑇𝑘𝑢𝑠 = 4,17 + 31,75 + 27,47 = 𝟔𝟑, 𝟑𝟖 𝐾č  (5.11) 
 
kde ClT …náklady transferového lisu na jeden kus pravý i levý [Kč] 
 Cp2 …cena přístřihu pro výrobu jednoho kusu pravého i levého [Kč]  
 CnTkus …cena transferového nástroje rozpočítaná na jeden kus pravý i levý [Kč] 

5.3.1.2 Orientační výrobní cena pro postupový nástroj a ruční zakládání 

Orientační výrobní ceny součásti, při výrobě pomocí lisu s postupovým nástrojem či 
ručním zakládáním, byly stanoveny obdobně. Výsledky jsou shrnuty v tabulce 5.2.  

 
Tab. 5.2 Souhrn orientačních výrobních cen jednoho páru výztuh dle druhu výroby 

  Ruční Transfer Postupový 
Náklady lisu/hod (Kč) 1000 5000 2900 

Počet nutných zdvihů/1ks 5 1 1 

Počet zdvihů/min 7 20 25 

Náklady lisu/1ks (Kč) 11,90 4,17 1,93 

Počet výlisků/rok 26 000 (levá i pravá součást současně) 

Doba trvání zakázky (rok) 7 

Celkem kusů 182 000 

Parametry přístřihu 
(levá i pravá součást současně) 

varianta 2 varianta 2 varianta 3 
Krok (mm) 396,0 396,0 468,0 

Šířka (mm) 555,0 555,0 625,0 

Tloušťka (mm) 0,8 

Cena materiálu (Kč/kg) 23 

Hmotnost (kg) 1,3802 1,3802 1,8369 

Cena přístřihu/1ks (Kč) 31,75 31,75 42,25 

Cena nástroje (Kč) 4 000 000 5 000 000 5 000 000 

Cena nástroje/1ks (Kč) 21,98 27,47 27,47 
Celkem za 1 kus-pár (Kč) 65,63 63,38 71,65 

Dílčí zhodnocení výběru technologie 
Z výsledků předběžných výrobních cen jednoho kusu pravé a levé součásti vychází 

nejlépe varianta výroby na transferovém lisu respektive nástroji.  Varianta výroby na 
mechanickém lisu s ručním zakládáním vyšla cenově také dobře, avšak rychlost výroby je 
velmi malá. Cena součásti při výrobě na lisu s postupovým nástrojem je vyšší z důvodu 
zakřivené geometrie součásti odrážející se ve větší spotřebě materiálu způsobené nutnými 
přídavky pro vodící pásky, můstky a mezery mezi přístřihy. 

 
 Byla zvolena výroba na transferovém lisu s rozložením přístřihů podle varianty 2. 
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5.4 Potřebný počet svitků a jejich délka 

Roční produkce se předpokládá 26 000 párů (pravých a levých) součástí s odběrem po 
dobu 7 let. Výroba je tedy rozdělena do sedmi dávek po 26 000 kusech. Je třeba stanovit 
roční spotřebu plechu, která se musí pro výrobu jedné dávky nakoupit. Materiál se 
nenakupuje pro výrobu celé zakázky, protože by zabíral skladovací prostory a po určité době 
by nebyl vhodný k lisování z důvodu stárnutí. 

 
Obr. 5.5 Odviják a rovnačka ARKU *upraveno 32] 

  

Tab. 5.3 Parametry odvijáku a rovnačky *32+ 

Odviják AH10000/1100/MSG-4Q 

Maximální hmotnost svitku 10 000 kg 

Šíře svitku 100 - 1100 mm 

Maximální průměr svitku 1800 mm 

Vnitřní průměr svitku 500 mm 

Rovnačka CF50 1100 

Maximální šíře plechu 1100 mm 

Tloušťka plechu 0,5 - 5 mm 

Max. zrychlení 4 m.s1 

Max. zpomalení 4 m.s1 

Automatický krok ANO 
 

5.4.1 Výpočet délky pásu plechu ze svitku 

Polotovar pro výrobu zadané součásti je plechový pás o šířce 555mm, který je navinut 
do svitku. Vnitřní průměr svitku je 500 mm, maximální možný vnější průměr je 1800 mm           
a maximální hmotnost 10 000 kg. Tyto údaje jsou dány tabulkou parametrů odvijáku                      
a rovnačky (tab.5.3). 
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 Délka pásu s ohledem na maximální hmotnost svitku se vypočítá: 
 

 𝑙𝑠 =
𝑚𝑚𝑎𝑥

(𝑠∙𝑏)∙10−3∙𝜌
=

10 000

(0,8∙555)∙10−3∙7850
= 2869,1  𝟐𝟖𝟔𝟗 𝒎    (5.12) 

 
kde: ls …délka svitku (ohledem na hmotnost) [m] 
 mmax …maximální hmotnost svitku [kg] 
 s …tloušťka pásu plechu [mm] 
 b …šíře pásu [mm] 

ρ …hustota ocelového plechu [kg.m-3] 
 

 Kontrola maximálního průměru: 
  

  𝐷 =  
𝑙𝑠∙103∙4∙𝑠

𝜋
+ 𝑑2 =  

2869∙103∙4∙0.8

𝜋
+ 5002 = 𝟏𝟕𝟖𝟏 𝒎𝒎    (5.13) 

1781𝑚𝑚 < 1800𝑚𝑚    𝑉𝑌𝐻𝑂𝑉𝑈𝐽𝐸 
 

kde:  ls …délka svitku *m+ 
 s …tloušťka plechu *mm] 
 D …vnější průměr svitku *mm]  
 d …vnitřní průměr svitku [mm] 
 

Průměr svitku je menší než maximální možný průměr svitku, který lze použít pro daný 
odviják. 
 

 Počet kusů ze svitku 
Od délky svitku je nutno odečíst délku tří kroků. Důvodem je vznik odpadu při zavedení 
nového svitku do stroje a také odpad, který vzniká na konci svitku. Počet kusů z jednoho 
svitku je:  
 

  𝑛𝑠 =
𝑙𝑠

𝑘∙10−3 − 3 ∙ 𝑘 ∙ 10−3 =
2869

396∙10−3 − 3 ∙ 396 ∙ 10−3 = 7243,76 = 𝟕𝟐𝟒𝟑 𝒌𝒔    (5.14) 

 
kde ns …počet kusů zhotovitelných z jednoho svitku [ks] 

k …délka kroku [mm] 
ls …délka svitku *m+ 
 

 Počet svitků 
Počet svitků, které je nutno objednat pro zhotovení dávky 26 000 kusů pravých a levých 
součástí se vypočítá: 
 

  𝑦 =
𝑛𝑟

 𝑛𝑠
=

26000

7243
= 3,59   𝟑 𝒄𝒆𝒍é 𝒔𝒗𝒊𝒕𝒌𝒚 𝒂 𝟏 𝒎𝒆𝒏ší 𝒔𝒗𝒊𝒕𝒆𝒌    (5.15) 

 
kde y …počet svitků [ks] 

nr …počet kusů pravých a levých součástí za rok [ks] 
 ns …počet kusů zhotovitelných z jednoho svitku [ks] 
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 Délka pásu plechu menšího svitku: 
 

 𝑙𝑠𝑚 = 𝑛𝑠𝑚 ∙ 𝑘 ∙ 10−3 + 3𝑘 ∙ 10−3         (5.16) 
 𝑙𝑠𝑚 = 4271 ∙ 396 ∙ 10−3 + 3 ∙ 396 ∙ 10−3 = 1692,5 = 𝟏𝟔𝟗𝟑 𝒎   (5.17) 

 
kde lsm …délka pásu plechu menšího svitku [m] 

nsm …počet kusů z menšího svitku [ks] 
k …délka kroku [mm] 

 
o Počet kusů, které je nutno zhotovit z menšího svitku: 

 
 𝑛𝑠𝑚 = 𝑛 − 𝑦 ∙  𝑛𝑠 = 26000 − 3 ∙ 7243 = 𝟒𝟐𝟕𝟏 𝒌𝒖𝒔ů     (5.11) 

 
kde nsm …počet kusů z menšího svitku [ks] 

y …počet svitků [ks] 
nr …počet kusů pravých a levých součástí ročně [ks] 

 ns …počet kusů zhotovitelných z jednoho svitku [ks] 
 
Dílčí zhodnocení spotřeby materiálu 

Pro výrobu dávky 26 000 kusů je nutno objednat 3 svitky o délce 2869m a 1 svitek 
délky 1693m. Při výrobě celé zakázky, která se bude vyrábět 7 let s roční produkcí 26 000, se 
spotřebuje 21 svitků délky 2869m a 7 svitků o délce 1693m. Pro přehlednost jsou výsledky 
spotřeby materiálu shrnuty v tabulce 5.4. 
 

Tab. 5.4 Výsledky spotřeby materiálu 

 Roční dávka 26 000 párů  Celá zakázka (7let) 182 000 párů 

Svitků délky 2869m [ks] 3 21 

Svitků délky 1693m *ks+ 1 7 

Celková délka plechu [m] 10 300 72100 
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5.5 Návrh postupu výroby (viz výkresová dokumentace DP-2009/04) 

 
Obr. 5.6 Návrh postupu výroby 

Popis jednotlivých operací 

 Op1  vystřižení klínu 

 Op2  střih přístřihů a jejich rozsunutí o 30mm 

 Op3  tah 

 Op4  obstřih delších stran, střih díry pro hledáček 

 Op5  dotah lemu 

 Op6  děrování, obstřih krátkých stran 
 

5.6 Výpočet potřebných sil v jednotlivých operacích 

 Výpočet střižné síly: 

 𝐹𝑠 = 𝑘 ∙ 𝑙 ∙ 𝑠 ∙ 0,8𝑅𝑚  [𝑁]        (5.18) 
 
kde k  …součinitel otupení břitů (1,1 až 1,3) 
 l  …délka střihu *mm+  

s  …tloušťka plechu s=0,6 [mm] 
Rm  …mez pevnosti v tahu Rm=370 [MPa] (viz tab. 4.3) 

 

 Výpočet stírací síly a síly potřebné pro vysunutí výstřižku ze střižnice: 
 

 𝐹𝑢 = 𝑘𝑒𝑢 ∙ 𝐹𝑠  [𝑁]                                                            (5.19) 
 𝐹𝑣 = 𝑘𝑒𝑣 ∙ 𝐹𝑠    [𝑁]                                                   (5.20) 

 

kde  FS  …střižná síla [N] 

 Fu …síla potřebná k setření materiálu ze střižníku [N] 

 Fv …síla potřebná k vysunutí výstřižku ze střižnice [N] 

keu  …koeficient závislý na druhu materiálu = 0,1 (dle ČSN 226015) 
kev  …koeficient závislý na druhu materiálu = 0,05 (dle ČSN 226015) 

 

 Celková střižná síla pro vystřihování a děrování: 
       𝐹𝐶 = 𝐹𝑠 + 𝐹𝑢 + 𝐹𝑣  [𝑁]                           (5.21) 
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5.6.1 Operace 1 a 2 – střih 

 
Obr. 5.7 Operace 1 a 2 - střih 

1. Vystřižení klínu z důvodu zamezení velkého přibrzdění materiálu při tažení. Délka 
střižné kontury 1 je 221mm. 
 

 Střižná síla dle (5.18): 

 𝐹𝑠1 = 1,3 ∙ 221 ∙ 0,8 ∙ 370 = 85 041 𝑁   𝟖𝟓, 𝟎𝒌𝑵                  (5.22) 
 

2. Rozstřižení pásu na dva přístřihy v jednom zdvihu. Délka střižné kontury 2 je 504mm, 
délka střižné kontury 3 je 575,6mm. Odsunutí pravého přístřihu o 30mm pomocí 
posuvné desky. 

 

 Střižná síla dle (5.18): 

𝐹𝑠2 = 1,3 ∙ 504 ∙ 0,8 ∙ 370 = 193 939 𝑁  𝟏𝟗𝟑, 𝟗 𝒌𝑵      (5.23) 

𝐹𝑠3 = 1,3 ∙ 575,6 ∙ 0,8 ∙ 370 = 221 491 𝑁  𝟐𝟐𝟏, 𝟓 𝒌𝑵      (5.24) 
 

 Celková střižná síla pro operace 1 a 2: 

 𝐹𝐶𝑠 = 𝐹𝑠1 + 𝐹𝑠2 + 𝐹𝑠3 = 85 041 + 193 939 + 221 491 = 500 471 𝑁  𝟓𝟎𝟎, 𝟓𝒌𝑵 
(5.25) 

 Výpočet stírací síly (dle XX): 
 

 𝐹𝑢 = 0,1 ∙ 500 471 = 50 047 𝑁  𝟓𝟎, 𝟎𝒌𝑵      (5.26) 
 

Celková síla pro operaci 1 a 2: 

 𝐹𝐶1,2 = 𝐹𝐶𝑠 + 𝐹𝑢 = 500,5 + 50,0 = 𝟓𝟓𝟎, 𝟓 𝒌𝑵       (5.27) 
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5.6.2 Operace 3 – tah 

 
 

 Z operace 2 do operace 3 jsou přístřihy 
přesunuty pomocí transferového 
podavače v rozsunutí 30mm a založeny 
mezi zakládací kolíky. 

 

 Výpočty sil při tažení nepravidelných 
výtažků jsou velmi složité, proto budeme 
vycházet z výsledků simulace.  

 

 Vtažený přístřih je znázorněn zelenou 
barvou. 

 

       
 

 Síly vypočtené simulačním programem Autoform (příloha 1) : 
 

o Přidržovací síla: 𝐹𝑝3 = 200 000 + 200 000 = 400 000N   𝟒𝟎𝟎 𝐤𝐍      (5.28) 

o Síla na tažnících: 𝐹𝑡3 = 450 000 + 450 000 = 900 000N   𝟗𝟎𝟎 𝐤𝐍  (5.29) 
 

5.6.3 Operace 4 – obstřih delších stran dílu 

 
1. Kontura kolem dílu je stříhána na hotovo. 

(Délka střižné kontury 677,3mm) 
 

2. Kontura kolem dílu je stříhána na hotovo. 
(Délka střižné kontury 647,5mm) 
 

3. Vystřižení otvoru φ12. (Délka střižné 
kontury 37,7mm) 

 
4. Kontura kolem dílu je stříhána na hotovo. 

(Délka střižné kontury 671,2mm) 
 

5. Kontura kolem dílu je stříhána na hotovo. 
(Délka střižné kontury 632,8mm) 
 

6. Vystřižení otvoru φ12. (Délka střižné 
kontury 37,7mm) 

 
 

Obr. 5.8 Operace 3 - tah 

Obr. 5.9 Operace 4 - střih 
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 Střižná síla dle (5.18): 
 
𝐹𝑠4 = 1,3 ∙  677,3 + 647,5 + 37,7 + 671,2 + 632,8 + 37,7 ∙ 0,8 ∙ 370   (5.30) 

𝐹𝑠4 = 1 040 576 𝑁   𝟏 𝟎𝟒𝟎, 𝟔 𝒌𝑵 
 

 Výpočet stírací a vysouvací síly (dle 5.19 a 5.20):  
 

𝐹𝑢4 = 0,1 ∙ 1040576 = 104 058 𝑁  𝟏𝟎𝟒, 𝟏𝒌𝑵       (5.31) 
 

𝐹𝑣4 = 0,05 ∙ 1040576 = 52 029 𝑁  𝟓𝟐, 𝟎𝒌𝑵       (5.32) 
 

Celková síla pro operaci 4: 

𝐹𝐶4 = 1 040 576 + 104 058 + 52 029 = 1 196 663 𝑁  𝟏 𝟏𝟗𝟔, 𝟕𝒌𝑵   (5.33) 
 
 
Operace 5 – dotah lemu 
 

 
Obr. 5.10 Operace 5 - dotažení lemu 

 

 Dotažení obstřižených lemů do konečného tvaru dílu. 
 

 Síly vypočtené simulačním programem Autoform (příloh 1) : 
 

o Přidržovací síla: 𝐹𝑝3 = 50 000 + 50 000 = 100 000N   𝟏𝟎𝟎 𝐤𝐍           (5.34) 

o Síla na tažnících: 𝐹𝑡3 = 100 000 + 100 000 = 200 000N   𝟐𝟎𝟎 𝐤𝐍     (5.35) 
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5.6.4 Operace 6 – obstřih kratších stran, děrování 

 
1. Kontura kolem dílu je stříhána na 

hotovo. (Délka střižné kontury 
90,3mm) 
 

2. Kontura kolem dílu je stříhána na 
hotovo. (Délka střižné kontury 
60,9mm) 
 

3. Vystřižení otvoru 4x5,5. (Délka 
střižné kontury 22mm) 

 
4. Vystřižení otvoru 4x7. (Délka střižné 

kontury 28mm) 
 

5. Vystřižení otvoru φ6,5. (Délka 
střižné kontury 20,42mm) 

   

6. Vystřižení otvoru φ6,5. (Délka 
střižné kontury 20,42mm) 
 

7. Vystřižení otvoru 4x10 s rádiusem v rozích R=1 . (Délka střižné kontury 38,28mm) 
 

8. Vystřižení otvoru φ15. (Délka střižné kontury 47,12mm) 
 

9. Vystřižení otvoru φ6,5. (Délka střižné kontury 20,42mm) 
 

10. Vystřižení otvoru φ12. (Délka střižné kontury 37,7mm) 
 

 Celková délka střižných kontur v operaci 6 pro jeden díl : 
 
𝑙 =  90,3 + 60,9 + 22 + 28 + 20,42 + 20,42 + 38,28 + 47,12 + 20,42 + 37,7 = 385,56𝑚𝑚 
 

 Střižná síla dle (5.18): 
 

𝐹𝑠6 = 1,3 ∙ 2 ∙ 385,56 ∙ 0,8 ∙ 370 = 296 727 𝑁  𝟐𝟗𝟔, 𝟕 𝒌𝑵    (5.36) 
 

 Výpočet stírací a vysouvací síly (dle 5.19 a 5.20): 
 

𝐹𝑢6 = 0,1 ∙ 296 727 = 29 673 𝑁  𝟐𝟗, 𝟕 𝒌𝑵      (5.37) 
 

𝐹𝑣6 = 0,05 ∙ 296 727 = 14 836𝑁  𝟏𝟒, 𝟖 𝒌𝑵      (5.38) 
 

Obr. 5.11 Operace 6 - střih 
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Celková síla pro operaci 6: 

𝐹𝐶6 = 296 726,9 + 29 672,69 + 14 836,34 = 341 236 𝑁  𝟑𝟒𝟏, 𝟐 𝒌𝑵            (5.39) 
 

5.6.5 Celkové síly potřebné pro tváření součásti 

 Celková střižná síla 

𝐹𝑠𝐶 = 500 471 + 1 040 576 + 296 727 = 1 837 774𝑁  𝟏 𝟖𝟑𝟕, 𝟖 𝒌𝑵  (5.40) 
 

 Celková stírací síla 

𝐹𝑢𝐶 = 50 047 + 104 058 + 29 673 = 183 778𝑁  𝟏𝟖𝟑, 𝟖𝒌𝑵    (5.41) 
 

 Celková vysouvací síla 

𝐹𝑣𝐶 = 52 029 + 14 836 = 66 865 𝑁  𝟔𝟔, 𝟗𝒌𝑵      (5.42) 
 

 Celková tažná síla 

𝐹𝑡𝐶 = 900 000 + 200 000 = 1 100 000N  𝟏 𝟏𝟎𝟎𝒌𝑵     (5.43) 
 

 Celková přidržovací síla 

𝐹𝑝𝐶 = 400 000 + 100 000 = 500 000N  𝟓𝟎𝟎 𝒌𝑵     (5.44) 

 

 Celková maximální lisovací síla 
 

𝑭𝒍𝒊𝒔𝒐𝒗𝒂𝒄í = 1 837,8 + 183,8 + 66,9 + 1 100 + 500 = 𝟑 𝟔𝟖𝟖, 𝟓𝒌𝑵   (5.45) 
 

Maximální lisovací síla, která byla výše vypočtena, by nastala, kdyby všechny tvářecí  
a střižné procesy proběhly současně. K takové situaci ale nedojde, jelikož tvářecí operace 
probíhají rovnoměrně v daném zdvihu a střižníky i střižné operace je vhodné odstupňovat či 
zkosit. Toto odstupňování je také výhodné z hlediska snížení rázů při lisování. 

5.6.6 Kontrola maximální síly s ohledem na lis 

Je třeba zkontrolovat, zda maximální lisovací síla není větší než maximální síla lisu. 
Transferový lis MW 1250T-1 disponuje silou 12 500kN. Musí tedy platit: 

 
𝐹𝑙𝑖𝑠𝑢 > 𝐹𝑙𝑖𝑠𝑜𝑣𝑎𝑐 í 

 

12 500 > 3 688,5   𝑃𝑂𝐷𝑀Í𝑁𝐾𝐴 𝑆𝑃𝐿𝑁Ě𝑁𝐴 
 
 Z této kontroly vyplývá, že lis MW 1250T-1 disponuje dostatečně velkou silou. 
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5.7 Ukázka ze simulace v programu Autoform verze 4.2 

V simulačním programu Autoform je nutné nastavit tyto výchozí parametry: 
 

 geometrie ploch přístřihu, tažnice, tažníku a přidržovače 

 materiál přístřihu 

 brzdná žebra 

 mázání 

 procesní podmínky 
 

Geometrie ploch přístřihu, tažnice, tažníku a přidržovače byla namodelována 
v programu Catia V5 a přes výměnný formát dat IGES vložena do simulačního programu 
Autoform. Tyto plochy jsou znázorněny na obr. 5.12. Materiálový model přístřihu je součástí 
databáze simulačního programu. Procesní podmínky jako například rychlost nástrojů, nebo 
způsob tažení (jednočinné, dvojčinné) volíme dle technologie (stroje), kterou se bude 
součást vyrábět.  

 

 
Obr. 5.12 Definice ploch nástroje a přístřihu pro simulaci tažení 
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Brzdná žebra se do ploch pro simulaci nemodelují. Jejich geometrie a účinek je vybrán 
z tzv. generátoru brzdných žeber (obr. 5.13 vpravo) a poté se nastaví jejich umístění pomocí 
vložené křivky. Toto umístění je znázorněno na obr. 5.13 vlevo pomocí žluté a červené křivky. 

 

 
Obr. 5.13 Umístění brzdných žeber a generátor brzdných žeber 

Na obr. 5.14 je znázorněna obstřihová kontura dílu po operaci 3 tažení. Tuto konturu 
určí modul Autoform Trim zpětným rozvinem hotového dílu do plochy výtažku po tažné 
operaci (3). Po operaci (5) dotažení lemu se kontura kolem lemu dále nestříhá, byla již 
obstřižena na hotovo. V levé části obrázku 5.14, je žlutou čarou znázorněna kontura střihu              
a zelenou čarou je označena kontura hotového dílu po dotahu lemu. V pravé části obr. 5.14 
je bližší pohled na lem dílu, barevné označení čar je zaměněno z důvodu lepší viditelnosti. 
Celkové výsledky simulace jsou v příloze 1.  

 
 

 
Obr. 5.14 Kontura obstřižení dílu před jeho dotažením 
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5.8 Výpočet střižné mezery 

 Z důvodu návrhu nástroje pouze pro operaci 1 až 3, kde se ze střižných operací 
uplatňuje pouze střih klínu a dělení přístřihů, je vypočtena pouze střižná mezera. Střižná vůle 
se zde neuvažuje.  
  

 Výpočet střižné mezery dle vzorce 2.7: 
 

𝑚𝑠 =
𝑣

2
= 𝑐 ∙ 𝑠 ∙ 0,32 𝜏𝑝𝑠          (5.46) 

   𝑚𝑠 = 0,01 ∙ 0,8 ∙ 0,32 0,8 ∙ 370 = 0,044 𝑚𝑚  𝟎. 𝟎𝟓 𝒎𝒎 
 

 

5.9 Výpočet tažné vůle 

 Tažná vůle byla zvolena dle kapitoly 3.3.4 jako 1,1 násobek tloušťky taženého 
materiálu, tedy: 
 

 𝑚𝑡 = 1,1 ∙ 𝑠            (5.47) 

 𝑚𝑡 = 1,1 ∙ 0,8 = 0,88 𝑚𝑚  𝟎, 𝟗 𝒎𝒎 
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6 Konstrukce transferového nástroje pro operace 1 až 3 

 Konstrukce transferového nástroje vychází z typu lisu, pro který je nástroj určen. 
Jedná se o transferový lis Müller Weingarten 1250T-1. Z technických podkladů určíme směr 
postupu lisování, maximální půdorysný rozměr nástroje, sevřenou výšku, výšku podávání 
plechu do nástroje a umístění centrovacích čepů pro ustavení nástroje na stůl lisu. Při 
konstrukci nástroje je třeba zohlednit jmenovitou sílu lisu.  
 Dále je vhodné dodržet zvyklosti výrobních  jednotek a daných požadavků, mezi které 
patří například typy používaných materiálů spolu s tepelným zpracováním, tloušťky žeber 
odlitků, maximální délky střižných nožů, používané normativy, atd. 

6.1 Základní konstrukční rozvržení nástroje 

Nástroj, který bude v rámci této diplomové práce navržen, bude zahrnovat tyto operace: 
 

 operace 1 - střih klínu 

 operace 2 - rozstřižení přístřihů a jejich rozsunutí 

 operace 3 – tah 
 

 
Obr. 6.1 Základní rozvržení nástroje-pohled na vstup pásu plechu 

Na obr. 6.1 je znázorněn pohled na nástroj, ze strany vstupu pásu plechu. První                   
a druhou operaci je plechový pás veden ve vodících lištách. Po rozstřižení přístřihů v operaci 
2 se dále materiál přenáší pomocí transferových podavačů. Nástroj bude složen ze dvou 
základních částí: 

 Spodní díl nástroje – bude složen ze spodního odlitku, jehož součástí budou vodící 
lišty (které budou sloužit k vedení pásu plechu do operace 2), posuvná deska pro 
rozsunutí přístřihů, pracovní části operací (střižnice, střižné nože, tažníky, přidržovač), 
skluz (pro zajištění odvodu vystřiženého klínu v operaci 1), vodící pouzdra pro vedení 
nástroje. Sílu potřebnou pro přidržovač zajistí plynové pružiny. 

 

 Horní díl nástroje – bude složen z horního odlitku, jehož součástí budou funkční části 
operací (střižník pro operaci 1, střižné nože pro operaci 2 a tažnice pro operaci 3), 
přidržovací deska s odlepováky pro operaci 2. Součástí horního dílu nástroje bude 
také vedení nástroje, které při zdvihu nástroje musí umožnit transferovým 
podavačům přesun rozstřižených přístřihů z operace 2 do operace 3.  
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6.2 Doporučené technologické požadavky pro konstrukci 

 
Střižné operace 

 Dlouhé střižné nože je nutné rozdělit do segmentů, přičemž maximální délka 
segmentu nesmí překročit 300mm. V případě složitých tvarů se počítá s více 
segmenty. 

 Důkladně prověřit odvádění odpadů. Odpadové žlaby tvořeny z plechu s výstupky    
11 523 (1.0570).  

 
Tažné operace 

 Vzhledem k materiálu výztuhy a jeho malé tloušťce (0,8mm) je možné zhotovit tažnici 
z litiny 42 2307 (0.7070). 

 Tažníky zhotovit samostatně 42 2307 (0.7070). 

 Zvedáky umístěné v tažníku zhotovit z 19 312 (1.2842) . 
 

Díly, jako jsou např. plynové pružiny, vedení nástroje (vodící pouzdra, sloupky, 
příchytky) a dorazy, jsou nakupovány jako normativy od výrobců např. FIBRO, SANKYO, 
SPECIAL SPRING.  
 
Materiály pro konstrukci jsou uvedeny v následující tabulce 6.1. 
 

Tab. 6.1 Materiály pro konstrukci nástroje 

Vybrané díly 
použité v 
nástroji 

ČSN EN DIN W.-Nr. Kalení 

Spodní a horní 
odlitek 

42 2425 GJL 250 GG-25 0.6025 - 

Tažníky 42 2307 EN-GJS700-2 GGG-70L 0.7070 - 

Zvedáky 19 312 90MnCrV8 90MnCrV8 1.2842 50+2HRc 

Tažnice 42 2307 EN-GJS700-2 GGG-70L 0.7070 - 

Přidržovač tahu 42 2307 EN-GJS700-2 GGG-70L 0.7070 - 

Střižné aktivní 
díly 

19 312 90MnCrV8 90MnCrV8 1.2842 56+2HRc 

Přidržovače 
střihu 

19 520 35CrMo8 40CrMnMoS 8-6 1.2312 - 

Vodící lišty 19 312 90MnCrV8 90MnCrV8 1.2842 - 

Skluzy 11 523 S355J2 St 52 - 3 1.0570 - 
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6.3 Stanovení základních parametrů 

 

 Maximální půdorysný rozměr nástrojů vychází z rozměrů stolu lisu  6000x1600mm. 
Rozmístění upínacích drážek a otvorů pro odvod odpadu dle obr. 6.2. 

 

 
Obr. 6.2 Stůl transferového lisu MW 1250T-1 

 

 Výška podávání plechu do nástroje, sevření, zdvih, přestavitelnost beranu atd. viz 
obr. 6.3. Další parametry lisu viz příloha 3. 

 Lis disponuje propadovými šachtami pro odvod odpadu. 

 
Obr. 6.3 Transferový lis MW 1250T-1, výška podávání plechu, přestavitelnost beranu,konstatní zdvih [31] 
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Stanovení pracovních rovin v transferovém nástroji 

 Stanovení pracovních rovin transferového nástroje v operaci 2 a 3 je znázorněno na 
obrázku 6.4. Po rozstřižení přístřihů v operaci 2, je pravý přístřih o 10 mm níže než 
levý. Rozstřižené přístřihy jsou v tomto ustavení přeneseny kleštinami transferu 
v dopravní výšce do operace 3. 

 Po uskutečnění tažné operace budou výtažky zvednuty pomocí zvedáků, které se 
umísťují do tažníků. Toto umožňuje transferovým podavačům úchop dílu a přenos do 
další operace.  

 
Obr. 6.4 Pracovní roviny v nástroji 

6.4 Popis nástroje 

 Transferový nástroj viz obr. 6.5 je modul zahrnující operace 1, 2 a 3 z navrženého 
postupu výroby (výkresová dokumentace DP-2009/00). Jedná se o vystřižení klínu, rozstřižení 
pásu plechu na dva přístřihy a tažení levého i pravého výtažku najednou. Základní částí 
nástroje je horní a spodní stojánek, který je navržen jako odlitek. Vedení nástroje zajišťují 
vodící sloupky, které se u transferových nástrojů umisťují převážně do horního stojánku, aby 
nezavazely v dráze pohybu transferových podavačů.  

 
Obr. 6.5 Sestava transferového nástroje 
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Obr. 6.6 Spodní sestava nástroje 

 

 
Obr. 6.7 Horní sestava nástroje 
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Na obr. 6.6 a 6.7 jsou znázorněny spodní a horní sestavy nástroje s hrubým popisem. 
Nástroj je více popsán ve výkresové dokumentaci s odkazy na kusovník. 

 Vedení plechu v nástroji zajišťují vodící lišty a zvedáčky, které snižují tření mezi 
plechem a nástrojem. V první operaci je vystřihnut z plechu klín, který propadává střižnicí na 
skluz, po kterém je odpad odveden stolem lisu.  

V druhé operaci je pás plechu rozstřižen na dva přístřihy, které je od sebe nutné 
rozsunout o 30mm. Toto rozsunutí zajišťuje posuvná deska, která je vedena ve vedení. Její 
pohyb je uskutečněn pomocí dvou plynových pružin, které jsou znázorněny na obr. 6.8 
oranžovou barvou. Tyto plynové pružiny jsou zapřeny o spodní stojánek a upevněny ze 
spodní strany posuvné desky. Při sevření nástroje je deska zasunuta zpět do výchozí polohy 
pomocí klínů umístěných na horní části nástroje. Klíny je možné mazat plastickými mazivy, 
případně zavést olejové mazání. 

Správnou polohu přístřihu na posuvné desce zajišťují z jedné strany kolíky a z druhé 
strany háčky, které jsou při sevření nástroje schovány ve střižnici (obr. 6.8). Plech je 
přidržován také dvěma magnety umístěnými v desce. 
 

 
Obr. 6.8 Spodní část operace 1 a 2, posuvná deska transparentně 

 Na obr. 6.9 je pohled na horní část nástroje v operaci 1 a 2. Při těchto střižných 
operacích je plech přidržen pomocí přidržovačů. Tyto přidržovače jsou na obr. 6.9 
znázorněny transparentně, aby bylo možné vidět součásti pod nimi umístěné. Pod 
přidržovačem v operaci 1 jsou čtyři vodící sloupky, plynové pružiny,  dorazy a distanční 
šrouby. Pod přidržovačem v operaci 2 je vše stejné, jen je veden pouze dvěma vodícími 
sloupky.  
 Všechny střižné elementy na horní i spodní části nástroje jsou připevněny a ustaveny 
pomocí kolíků a zapuštěných šroubů s vnitřním šestihranem. Střižné vložky v operaci 2 jsou 
rozděleny do segmentů, aby nebyla překročena doporučená délka 300mm. V případě větších 
délek střižných elementů hrozí velké deformace při tepelném zpracování. Dále bylo použito 
množství odlepovacích elementů, které jsou umístěny na střižných vložkách, přidržovačích i 
posuvné desce, z důvodu zabránění ulpění stříhaného materiálu v nástroji. 
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Obr. 6.9 Horní část operace 1 a 2, přidržovače střihu transparentně 

 
 

 
Obr. 6.10 Spodní část operace 3 
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Spodní část operace 3 je znázorněna na obr. 6.10. Přístřihy plechu jsou založeny na 
zvedáky, které jsou při zakládání vysunuty z tažníku do zakládací roviny (viz obr. 6.4). Při 
zasouvání zvedáků zpět do tažníku je poloha přístřihů korigována pomocí hrubých navaděčů. 
Přístřihy poté leží na přidržovači. Po dosednutí tažnice na přidržovač začíná fáze tažení, kdy 
se pohybuje pouze tažnice a přidržovač. Tažníky jsou nepohyblivé. Po skončení tažné 
operace se přidržovač vrátí do své horní polohy, kterou určují distanční šrouby. Pneumatické 
válce vysunou z tažníků zvedáky s výtažky do výšky odběru z operace, kde jsou výtažky 
odebrány pomocí transferu. 

 

 
Obr. 6.11 Spodní sestava operace 3 (bez stojánku) 

 
Na obr 6.11 je možné vidět spodní část operace 3, kdy je schován stojánek. Přidržovač 

je veden čtyřmi vodícími sloupky, přičemž je jeho pohyb omezen ze spodní strany pomocí 
dorazu a z horní strany pomocí distančního šroubu. Přidržovací síla je vyvozena pomocí osmi 
plynových pružin, které jsou zapojeny do okruhu a svedeny do kontrolní armatury, kde je 
možno měnit tlak a tedy sílu přidržení. Plynové pružiny jsou upevněny na desce, která je 
umístěna ze spodní strany spodního stojánku. Toto umístění je možné vidět na obr. 6.12. 
Deska je k stojánku připevněna šrouby a její spodní strana lícuje se spodní stranou stojánku. 
Při lisování je tedy opřena o stůl lisu.  

Na obr. 6.12 vlevo je také vidět skluz pro svod vystřihnutého klínu v operaci 1. Skluz je 
tvořen plechem s výstupky z materiálu 1.0570 (11 523). Výstupky jsou na plechu z důvodu 
snížení rizika přilepení odstřiženého materiálu na skluz, tedy z důvodu zabránění ucpání 
odpadových cest. Spodní strana stojánku je odlehčena. Tloušťka žeber byla zvolena 
standardně na 40mm. Odlehčení je použito také u horního stojánku a tažnice.  
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Obr. 6.12 Pohled na nástroj ze spodu, deska plynových pružin 

Tažníky se zvedáky a pneumatickými válci spolu s tažnicí jsou znázorněny na obr. 
6.13. Tažníky i tažnice jsou konstruovány jako odlitky, na kterých se funkční části obrobí do 
požadovaného tvaru podle CAD dat. Tažníky jsou upevněny ke spodnímu stojánku pomocí 
kolíků a šroubů. Tažnice je upevněna také šrouby a její umístění je řešeno ustavovacími čepy 
od firmy Fibro. 
 

 
Obr. 6.13 Tažníky se zvedáky a pneumatickými válci a tažnice 

 
Zakládání přístřihů do operace 3 je 
řešeno pomocí sestavy podavačů, které 
jsou složeny z pneumatických kleští, 
vinklu a desky. Na obr. 6.14 je ukázka 
takovýchto kleští od firmy Destaco. 
V dalších operacích se však, je-li to 
možné, používají jednoduché 
uchopovače, které již nejsou tak finančně 
nákladné. 

 
 

Obr. 6.14 Kleště transferu od firmy Destaco [31] 



- 77- 
 

6.5 Zohlednění sil plynových pružin v operaci 1 a 2 

 V operacích 1 a 2 jsou pro přidržení plechu použity plynové pružiny (obr. 6.9 -
oranžová barva), které přenášejí sílu na přidržovače. Dále jsou použity 2ks plynových pružin 
(obr. 6.8 oranžově) na pohyb posuvné desky, která rozsunuje přístřihy po rozstřižení. Tyto 
síly je třeba připočítat k maximální lisovací síle (5.45), vypočtené z technologického postupu 
a provést kontrolu přetížení lisu.  
 
 

Operace Umístění Jmenovitá síla [N] Počet [ks] Celková síla [N] 

1 pod přidržovačem 2 500 4 10 000 

2 pod přidržovačem 4 200 4 16 800 

2 pod posuvnou deskou 500 2 1 000 

CELKEM 27 800 

 
 

 𝐹𝑚𝑎𝑥 = 𝐹𝑙𝑖𝑠𝑜𝑣𝑎𝑐 í + 𝐹𝑝𝑟𝑢 ž𝑖𝑛            (6.1) 

 𝐹𝑚𝑎𝑥 = 3 688,5 + 27,8 𝑘𝑁 = 3 716,3 𝑘𝑁 

Je třeba zkontrolovat, zda maximální síla, kterou budeme zatěžovat lis není větší než 
maximální síla lisu. Transferový lis MW 1250T-1 disponuje silou 12 500kN. Musí tedy platit: 
 

 𝐹𝑙𝑖𝑠𝑢 > 𝐹𝑚𝑎𝑥  

 12 500 > 3 716,3   𝑃𝑂𝐷𝑀Í𝑁𝐾𝐴 𝑆𝑃𝐿𝑁Ě𝑁𝐴  
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7 Kontrola dodaného materiálu 

Z důvodu ověření mechanických vlastností dodaného 
materiálu se kontroluje každý svitek pomocí tahové zkoušky dle 
normy ČSN EN 10002-1. Ze svitku byly zhotoveny tři zkušební 
vzorky, které byly podrobeny tahové zkoušce. Tvar a rozměry 
zkušebních vzorků viz obr. 7.2. Zkouška byla provedena na 
univerzálním elektromechanickém zkušebním stroji LabTest 
5.100 SP1 (obr. 7.1) s podporou softwaru Test&Motion. 
 

 
Obr. 7.2 Zkušební vzorek pro tahovou zkoušku 

 

 
 

Výsledky vybraných parametrů tahových zkoušek jsou v tab. 7.1 a jejich průběh 
v příloze 4. Při porovnání výsledků tahové zkoušky s mechanickými vlastnostmi, které jsou 
uvedeny v tab. 4.3 je možno zkonstatovat, že zkoušený materiál vyhovuje požadavkům. 
 

 

Tab. 7.1 Výsledky tahové zkoušky vybraných parametrů 

Číslo vzorku E [MPa] Rp0.2[MPa] ReH[MPa] ReL[MPa] Rm[MPa]  A80[%] 

1 1,93 ∙ 105 252 254,23 249 344 32,8 

2 1,95 ∙ 105 253 254,79 247 345 34,7 

3 1,98 ∙ 105 252 253,32 246 342 34,1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

B=28mm 
b=20±1mm 
a=0,8mm 
L0=80mm 
Lc=120mm 
L=220±1mm 

Obr. 7.1 Zkušební stroj LabTest 
5.100 SP1 
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8 Technické a ekonomické zhodnocení 

 Technicko-ekonomické zhodnocení bude provedeno na základě porovnání možnosti 
výroby zadané součásti v různých nástrojích. Porovnání vychází z kapitoly 5.3.1, kde je 
vypočtena předběžná výrobní cena jednoho páru součásti vyrobená ve třech možných 
nástrojích, a to v klasickém tažném nástroji pro ruční zakládání, v nástroji postupovém                   
a nástroji určeném pro transferový lis. Tato předběžná výrobní cena jednoho páru součásti 
vychází ze tří základních položek, jimiž jsou: 
 

 náklady na hodinu provozu lisu 

 náklady na přístřih 

 cena nástroje stanovená odhadem 
 
Poznámka: Pro získání konečné ceny jednoho páru součástí je nutné znát reálnou cenu 
nástroje, na kterém se dílec vyrábí. Tuto cenu však vzhledem k velikosti a složitosti nástroje  
a nedostatku , jako jsou ceny obrábění či náklady na tepelné zpracování, nepočítám. 
Vycházet se bude z ceny nástrojů stanovených odhadem podle údajů firmy, které nám pro 
porovnání výhodnosti stačí. 
 

Rekapitulace výsledků vypočtených v kapitole 5.3.1 je uvedena v tabulce 8.1. Jedním 
kusem se myslí jeden pár součástí, protože se pravý a levý dílec vyrábí současně v jednom 
nástroji. 

 
Tab. 8.1 Souhrn orientačních výrobních cen jednoho páru výztuh dle druhu výroby 

  Ruční Transfer Postupový 
Náklady lisu/hod (Kč) 1000 5000 2900 

Počet nutných zdvihů/1ks 5 1 1 

Počet zdvihů/min 7 20 25 

Náklady lisu/1ks (Kč) 11,90 4,17 1,93 

Počet výlisků/rok 26 000 (levá i pravá součást současně) 

Doba trvání zakázky (rok) 7 

Celkem kusů 182 000 

Parametry přístřihu 
(levá i pravá součást současně) 

varianta 2 varianta 2 varianta 3 
Krok (mm) 396,0 396,0 468,0 

Šířka (mm) 555,0 555,0 625,0 

Tloušťka (mm) 0,8 

Cena materiálu (Kč/kg) 23 

Hmotnost (kg) 1,3802 1,3802 1,8369 

Cena přístřihu/1ks (Kč) 31,75 31,75 42,25 

Cena nástroje (Kč) 4 000 000 5 000 000 5 000 000 

Cena nástroje/1ks (Kč) 21,98 27,47 27,47 
Celkem za 1 kus-pár (Kč) 65,63 63,38 71,65 
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Celkové náklady na výrobu součásti (ruční zakládání): 
 

𝑁𝑅 = 𝑛 ∙ 𝐶𝑅𝑘𝑢𝑠             (8.1) 

𝑁𝑅 = 182 000 ∙ 65,63 

𝑵𝑹 = 𝟏𝟏 𝟗𝟒𝟒 𝟐𝟔𝟏 𝑲č 

 
Celkové náklady na výrobu součásti (transfer): 
 

𝑁𝑇 = 𝑛 ∙ 𝐶𝑇𝑘𝑢𝑠             (8.2) 

𝑁𝑇 = 182 000 ∙ 63,38 

𝑵𝑻 = 𝟏𝟏 𝟓𝟑𝟓 𝟗𝟐𝟖 𝑲č 

 
Celkové náklady na výrobu součásti (postupový): 
 

𝑁𝑃 = 𝑛 ∙ 𝐶𝑃𝑘𝑢𝑠             (8.3) 

𝑁𝑃 = 182 000 ∙ 71,65 

𝑵𝑷 = 𝟏𝟑 𝟎𝟒𝟏 𝟏𝟑𝟎 𝑲č 

 
Po porovnání výhodnosti zvolené varianty výroby byly vypočteny celkové náklady na 

výrobu součásti pro výše uvedené možnosti výroby. Celkové náklady na výrobu součásti se 
skládají z celkového počtu vyráběných kusů a výrobní ceny jednoho kusu podle typu 
nástroje. V celkových nákladech jsou tedy zahrnuty náklady na nástroj, náklady na přístřih             
a náklady na provoz lisu. Tyto náklady je možno počítat obdobně vynásobením celkového 
množství kusů s příslušnou hodnotou v tab. 8.1. Výsledky jsou uvedeny v tab. 8.2. 
 

Tab. 8.2 Souhrn celkových výrobních nákladů 

 Celkové náklady Ruční Transfer Postupový 
Náklady na lis (Kč) 2 166 667 758 333  351 867 

Náklady na přístřihy (Kč) 5 777 594 5 777 594 7 689 263 

Náklady na nástroj (Kč) 4 000 000 5 000 000 5 000 000 

Celkové náklady na výrobu součásti (Kč) 11 944 261 11 535 928 13 041 130 

 
Úspora při výrobě na transferovém nástroji ve srovnání s: 
 

 klasickým nástrojem pro ručním zakládáním 
 

 𝑈𝑟 = 100 −
𝑁𝑇

𝑁𝑅
∙ 100           (8.4) 

𝑈𝑟 = 100 −
11 535 928

11 944 261
∙ 100 

𝑼𝒓 = 𝟑, 𝟒𝟐% ~ 𝟒𝟎𝟖 𝟑𝟑𝟑 𝑲č 
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 postupovým nástrojem 

 𝑈𝑃 = 100 −
𝑁𝑇

𝑁𝑃
∙ 100            (8.5) 

𝑈𝑃 = 100 −
11 535 928

13 041 130
∙ 100 

𝑼𝑷 = 𝟏𝟏, 𝟓𝟒% ~ 𝟏 𝟓𝟎𝟓 𝟐𝟎𝟐 𝑲č 

 
Na obr. 8.1 je graficky znázorněna závislost celkových nákladů na počtu vyráběných 

kusů. Bod zvratu byl stanoven pomocí programu Microsoft Excel 2007.   
 
 

 
Obr. 8.1 Závislost výrobních nákladů na počtu vyrobených kusů 

 
Z průběhu křivek je zřejmé, že při nižším množství vyroběných kusů je výhodnější 

výroba v nástroji s ručním zakládáním. Důvodem je nižší cena nástroje. Se zvyšujícím se 
množstvím vyráběných kusů se varianta výroby transferovým nástrojem přibližuje variantě 
ručního zakládání. Od bodu zvratu, který je 129 199 ks výrobků, se stává nejvýhodnějším 
výroba transferovým nástrojem. Varianta výroby postupovým nástrojem je od samého 
počátku nevýhodná a z průběhu grafu je zřejmé, že se ani se zvyšujícím množstvím 
výráběných kusů  nestane ekonomicky výhodnější. Důvodem je velká spotřeba materiálu.  
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9 Závěr 

 Cílem diplomové práce bylo navrhnout optimální výrobní postup výztuhy karoserie 
automobilu. Jedná se o párovou součást (levý a pravý kus), která je zhotovena z materiálu    
H 220 P (1.0397) a je svařena se zadním podběhem karoserie a vnější postranicí. Díl byl 
zadán ve 3D datech a doplněn výkresem (DP-2009/03). 
 Značná část práce je věnována teoretickým poznatkům, které souvisejí s volbou 
vhodné technologie výroby a také s konstrukčním řešením výrobního nástroje. Jedná se 
převážně o rozbor a popis střižného a tažného procesu, volbu či výpočet parametrů tvářecích 
operací, popis nástrojů a jejich součástí. 

Kapitola 5 řeší návrh technologie výroby výztuhy, která byla zvolena s přihlédnutím ke 
strojovému vybavení firmy PWO Unitools. Firma disponuje klasickými lisy pro nástroje 
s ručním zakládáním, lisy pro postupové nástroje i lisy transferovými, kde je vyráběná 
součást mezi jednotlivými operacemi přenášena pomocí podavačů, které jsou uchyceny 
k pohyblivé konzole lisu. Pomocí ekonomických ukazatelů byla zvolena výroba pomocí 
transferového lisu. Součástí návrhu technologie je počítačová simulace. Ta řeší například 
rozvin zadané součásti, který by se bez použití simulace obtížně určoval. K rozvinuté 
geometrii dílu byly přidány přídavky na odstřižení a také přídavky z důvodu použití brzdných 
žeber. Tímto jsem získal minimální geometrii přístřihů, ze kterých by teoreticky šlo zadanou 
součást lisovat, avšak tato geometrie je značně nesouměrná a musela by se vystřihovat 
z pásu plechu se zbytky. Umístěním této minimální geometrie přístřihů na pás plechu                 
a volbou jednoduché křivky střihu mezi přístřihy jsem získal konečnou geometrii přístřihů. 
Simulace (příloha 1) dále určuje tažné a přidržovací síly a obstřihovou konturu po tažné 
operaci 3. Po stanovení technologického postupu jsem provedl potřebné silové výpočty 
v jednotlivých operacích, z jejichž součtu se získala maximální lisovací síla, kterou je díl 
tvářen. Tato síla se porovnala se jmenovitou silou lisu a provedla se kontrola na přetížení 
lisu.  

Podle velikosti přidržovací síly se v konstrukci nástroje vycházelo při výběru plynových 
pružin a jejich rozmístění v operaci 3. Při volbě velikosti plynových pružin je třeba brát 
v potaz, že při jejich stlačení může síla vzrůst až o polovinu. Z toho důvodu byly plynové 
pružiny v operaci 3 svedeny do kontrolní armatury, kde je možné tlak v plynových pružinách 
regulovat, což se využije při ladění nástroje.  Plynové pružiny na přidržovačích v operaci 1 a 2 
propojeny nejsou, protože jejich síly již nejsou tak velké. 

Konstrukce nástroje byla omezena na operace 1, 2 a 3 z důvodu náročnosti 
konstrukce. Při konstrukci nástroje se vycházelo z typu lisu MW 1250T-1, který byl pro 
výrobu určen v kapitole 5 podle ekonomických ukazatelů. Z technické dokumentace lisu se 
stanovily půdorysné rozměry nástroje, výška podávání plechu do nástroje a sevřená výška 
nástroje. Dále byly stanoveny pracovní roviny v nástroji, které se skládají z dopravních                   
a pracovních výšek. Dopravní výška mezi operacemi musí být dodržena, aby byl zajištěn 
bezproblémový odběr transferovými kleštěmi z operací.  

Samotný nástroj (výkresová dokumentace DP-2009/00) se skládá ze dvou částí, a to 
ze spodního a horního dílu. Rozpis dílů a materiálů jsou obsahem kusovníku, který je 
odkazem na sestavy nástroje. Popis konstrukce je v kapitole 6.4. 

Kapitola 7 je stručnou ukázkou kontroly dodaného materiálu před lisováním. 
Základem této kontroly je porovnání mechanických vlastností získaných z tahové zkoušky. 

V závěrečné kapitole je provedeno technicko-ekonomické hodnocení zvolené 
technologie výroby v porovnání s dvěma dalšími možnými variantami výroby. 
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Seznam použitých veličin 

OZNAČENÍ NÁZEV JEDNOTKA 
A Střižná práce [J] 
At Tažná práce [J] 
b šířka pásu [mm] 
𝐶𝑙𝑇  Náklady transferového lisu na jeden pár výztuh  *Kč+ 
𝐶𝑝2 Cena přístřihu pro výrobu jednoho páru výztuhy podle varianty 2 *Kč+ 
CNT cena nástroje stanovená odhadem *Kč+ 
𝐶𝑛𝑇𝑘𝑢𝑠  Cena transferového nástroje rozpočítaná na jeden pár výztuhy *Kč+ 
c koeficient [-] 
Cm cena za 1kg materiálu *Kč+ 
D průměr [mm] 
Dmax Mezní rozměr součásti [mm] 
D0 Průměr přístřihu [mm] 
Dn Průměr výtažku [mm] 
DZ doba trvání zakázky [rok] 
d Průměr [mm] 
dk  Rozměr střižníku [mm] 
E Modul pružnosti v tahu [MPa] 
Flisovací Maximální lisovací síla  [kN] 
Flisu Jmenovitá síla lisu [kN] 
Fmax Maximální zatěžující síla [kN] 
Fp Přidržovací síla [N] 
FpC Celková přidržovací síla [N] 
𝐹𝑠 Střižná síla [N] 
𝐹𝑠C Střižná síla celková [N] 
Ft Tažná síla [N] 
FtC Celková tažná síla [N] 
Fu Stírací síla [N] 
FuC Celková stírací síla [N] 
Fv Vysouvací síla [N] 
FvC Celková vysouvací síla [N] 
h zdvih [mm] 
I Moment setrvačnosti průřezu [mm4] 
K Stupeň tažení [-] 
k Délka kroku [mm] 
k2 koeficient závislý na součiniteli tažení m               [-] 
kb Součinitel bezpečnosti [-] 
keu koeficient závislý na druhu materiálu [-] 
kev koeficient závislý na druhu materiálu [-] 
l délka střihu [mm] 
lk Délka pro nevedený střižník [mm] 
ls délka svitku (ohledem na hmotnost) [m] 
lsm délka pásu plechu menšího svitku [m] 
m Součinitel tažení [-] 
𝑚𝑘𝑟  Součinitel tažení kritický [-] 



 

mmax maximální hmotnost svitku [kg] 
mo Součinitel tažení pro obdélníkové nádoby [-] 
mp Hmotnost přístřihu [kg] 
ms Střižná mezera [mm] 
mt Tažná mezera [mm] 
NP Náklady na výrobu součásti (postupový nástroj) *Kč+ 
NR Celkové náklady na výrobu součásti (ruční zakládání) *Kč+ 
NT Náklady na výrobu součásti (transfer) *Kč+ 
nr počet kusů ročně [ks] 
𝑛𝑠  počet kusů zhotovitelných z jednoho svitku [ks] 
nsm počet kusů z menšího svitku [ks] 
Po Přídavek na opotřebení nástroje [mm] 
Pu Úchylky vystřihovaného tvaru [mm] 
Ra Drsnost povrchu µm 
Rm mezi pevnosti v tahu [N. mm-2] 
r poloměr otupení břitu [mm] 
s tloušťka plechu [mm] 
Sl náklady transferového lisu za hodinu *Kč+ 
Spl Plocha levého přístřihu [mm2] 
Spp Plocha pravého přístřihu [mm2] 
Sr Plocha rozvinuté součásti [mm2] 
So Plocha odpadu [mm2] 
𝑆𝑠 plocha střihu [mm2] 
Uh Spodní úchylka výstřižku [mm] 
UP Úspora proti výrobě v postupovém nástroji % 
UR Úspora proti výrobě v nástroji s ručním zakládáním % 
𝑦 počet svitků [ks] 
𝜑 Logaritmické přetvoření [-] 
ςd Namáhání v tlaku [MPa] 
ςdov dovolené namáhání v tlaku [MPa] 
𝜏𝑝𝑠  Pevnost ve střihu [𝑁. 𝑚𝑚−2] 

η Využití materiálu % 
ρ hustota [kg.m-3] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

Seznam obrázků 
 
Obr. 1.1 Zadaná součást – výztuha karoserie automobilu .................................................................... 11 

Obr. 2.1 Střižný proces *13+ ................................................................................................................... 12 

Obr. 2.2 Fáze střižného procesu *5+ ...................................................................................................... 13 

Obr. 2.4 Oblast zpevnění *5+ .................................................................................................................. 14 

Obr. 2.3 Kvalita střižné plochy*13+ ........................................................................................................ 14 

Obr. 2.5 Průběh střižné síly v závislosti na dráze pro různé materiály *5+ ............................................ 16 

Obr. 2.6 Snížení velikosti střižné síly zkosením střižných břitů *5+ ........................................................ 17 

Obr. 2.7 Snížení velikosti střižné síly střižníky o nestejné délce *5+ ...................................................... 17 

Obr. 2.8 Velikost střižné práce*21] ........................................................................................................ 18 

Obr. 2.9 Stírací síla Fu a síla potřená k vysunutí výstřižku Fv *5+ ........................................................... 19 

Obr. 2.10 Vliv střižné vůle (mezery) na kvalitu střižné plcohy *11+ ....................................................... 19 

Obr. 2.11 Střižná vůle *5+ ....................................................................................................................... 20 

Obr. 2.12 Úprava střižníků a střižnic pro snížení střižné síly *2+ ............................................................ 21 

Obr. 2.13 Provedení otvoru střižnice *3+ ............................................................................................... 23 

Obr. 2.14 Střihadlo s vodící deskou v universálním stojánku*8+ ........................................................... 23 

Obr. 3.1 Tažení bez přidržovače *2+ ....................................................................................................... 24 

Obr. 3.2 Tažení rotačního výtažku bez ztenčení stěny s přidržovačem *2+ ........................................... 25 

Obr. 3.4 Postup zpětného tažení s přidržovači *2+ ................................................................................ 25 

Obr. 3.3 Tažení se ztenčením stěny [2] ................................................................................................. 25 

Obr. 3.5 Děrování a protahování otvoru *2+ .......................................................................................... 26 

Obr. 3.6 Schéma rozšiřování *2+ ............................................................................................................ 26 

Obr. 3.7 Schéma zužování *2+ ................................................................................................................ 26 

Obr. 3.8 Schéma přetahování *2+ .......................................................................................................... 27 

Obr. 3.9 Schéma tažení *4+ .................................................................................................................... 27 

Obr. 3.10 Mechanická schémata napětí a deformace při tažení [10] ................................................... 28 

Obr. 3.11 Schéma první operace tažení s přírubou a průběh logaritmických přetvoření *8+ ............... 29 

Obr. 3.12 Stanovení přístřihu u rotačních nádob [14] .......................................................................... 30 

Obr. 3.13 Postup víceoperačního tažení [8] .......................................................................................... 30 

Obr. 3.15 Příklad obdélníkového výtažku *28+ ...................................................................................... 31 

Obr. 3.14 Tažná mezera *12+ ................................................................................................................. 31 

Obr. 3.16 Schéma napjatosti při tažení čtvercových nádob *4+ ............................................................ 32 

Obr. 3.17 Deformace sítí při tažení  *4+ ................................................................................................. 32 

Obr. 3.18 Schéma pro porovnání tažení kruhové a nekruhové nádoby *4+ .......................................... 33 

Obr. 3.19 Schéma tažení velkého nepravidelného výtažku [2] ............................................................. 35 

Obr. 3.20 Způsoby přibrzděni přemisťovaného materiálu pod přírubou [4] ........................................ 35 

Obr. 3.21 Různé konstrukce brzdných žeber *12+ ................................................................................. 36 

Obr. 3.22 Vybrané vady výtažků *6+ ...................................................................................................... 39 

Obr. 3.23 Fotografie praskliny (nahoře) a otlaku (dole) *29+ ................................................................ 39 

Obr. 3.24 Deformace během tažení *4+ ................................................................................................. 40 

Obr. 3.25 Tvorba vln na výtažku a nebezpečí utržení dna *20+ ............................................................. 40 

Obr. 3.26 Tvorba vln u tažení bez přidržovače (vlevo) a s přidržovačem (vpravo) *14+ ........................ 40 

Obr. 3.27 Příklad tažníku nerotační součásti transferového nástroje ................................................... 42 

Obr. 3.28 Výroba tažnice pro lisování dveří automobilu *29+ ............................................................... 42 

file:///D:/DP%20Spurny/DP%20Petr%20Spurný_30.docx%23_Toc231039592
file:///D:/DP%20Spurny/DP%20Petr%20Spurný_30.docx%23_Toc231039595
file:///D:/DP%20Spurny/DP%20Petr%20Spurný_30.docx%23_Toc231039596
file:///D:/DP%20Spurny/DP%20Petr%20Spurný_30.docx%23_Toc231039599
file:///D:/DP%20Spurny/DP%20Petr%20Spurný_30.docx%23_Toc231039603
file:///D:/DP%20Spurny/DP%20Petr%20Spurný_30.docx%23_Toc231039606
file:///D:/DP%20Spurny/DP%20Petr%20Spurný_30.docx%23_Toc231039615
file:///D:/DP%20Spurny/DP%20Petr%20Spurný_30.docx%23_Toc231039617
file:///D:/DP%20Spurny/DP%20Petr%20Spurný_30.docx%23_Toc231039626
file:///D:/DP%20Spurny/DP%20Petr%20Spurný_30.docx%23_Toc231039627
file:///D:/DP%20Spurny/DP%20Petr%20Spurný_30.docx%23_Toc231039628
file:///D:/DP%20Spurny/DP%20Petr%20Spurný_30.docx%23_Toc231039630


 

Obr. 3.29 Tažný nástroj pro lisování výztuhy *27+ ................................................................................. 43 

Obr. 3.30 Sestavy nástrojů s transferovým podavačem *25+, *31+ ........................................................ 44 

Obr. 3.31 Transferový podavač znázorněn žlutou a červenou barvou *2+ ............................................ 44 

Obr. 3.32 Spodní část transferového nástroje *31+ ............................................................................... 45 

Obr. 3.33 Horní část transferového nástroje *31+ ................................................................................. 45 

Obr. 3.34 Ukázka měřícího protokolu dosedacích ploch *31+ ............................................................... 46 

Obr. 3.35 Ukázka měřícího protokolu kontury dílu *31+ ....................................................................... 46 

Obr. 4.1 Přibližné umístění vztuhy *22+ ................................................................................................. 47 

Obr. 4.2 Použité materiály podle meze pevnosti na spodní části karoserie Ranaultu Laguna III *32+ .. 48 

Obr. 5.1 Rozvinutá geometrie součástí a minimální velikosti přístřihů pro levý a pravý díl ................. 50 

Obr. 5.2 Umístění přístřihu na pás plechu varianta 1 ........................................................................... 51 

Obr. 5.3 Umístění přístřihu na pás plechu varianta 2 ........................................................................... 52 

Obr. 5.4 Umístění přístřihu na pás plechu varianta 3 ........................................................................... 52 

Obr. 5.5 Odviják a rovnačka ARKU [upraveno 32] ................................................................................. 56 

Obr. 5.6 Návrh postupu výroby ............................................................................................................. 59 

Obr. 5.7 Operace 1 a 2 - střih ................................................................................................................ 60 

Obr. 5.8 Operace 3 - tah ........................................................................................................................ 61 

Obr. 5.9 Operace 4 - střih ...................................................................................................................... 61 

Obr. 5.10 Operace 5 - dotažení lemu .................................................................................................... 62 

Obr. 5.11 Operace 6 - střih .................................................................................................................... 63 

Obr. 5.12 Definice ploch nástroje a přístřihu pro simulaci tažení ......................................................... 65 

Obr. 5.13 Umístění brzdných žeber a generátor brzdných žeber ......................................................... 66 

Obr. 5.14 Kontura obstřižení dílu před jeho dotažením ....................................................................... 66 

Obr. 6.1 Základní rozvržení nástroje-pohled na vstup pásu plechu ...................................................... 68 

Obr. 6.2 Stůl transferového lisu MW 1250T-1 ...................................................................................... 70 

Obr. 6.3 Transferový lis MW 1250T-1, výška podávání plechu, přestavitelnost beranu,konstatní zdvih 

[31] ........................................................................................................................................................ 70 

Obr. 6.4 Pracovní roviny v nástroji ........................................................................................................ 71 

Obr. 6.5 Sestava transferového nástroje .............................................................................................. 71 

Obr. 6.6 Spodní sestava nástroje ........................................................................................................... 72 

Obr. 6.7 Horní sestava nástroje ............................................................................................................. 72 

Obr. 6.8 Spodní část operace 1 a 2, posuvná deska transparentně ...................................................... 73 

Obr. 6.9 Horní část operace 1 a 2, přidržovače střihu transparentně ................................................... 74 

Obr. 6.10 Spodní část operace 3 ........................................................................................................... 74 

Obr. 6.11 Spodní sestava operace 3 (bez stojánku) .............................................................................. 75 

Obr. 6.12 Pohled na nástroj ze spodu, deska plynových pružin ............................................................ 76 

Obr. 6.13 Tažníky se zvedáky a pneumatickými válci a tažnice ............................................................ 76 

Obr. 6.14 Kleště transferu od firmy Destaco *31+ ................................................................................. 76 

Obr. 7.2 Zkušební vzorek pro tahovou zkoušku .................................................................................... 78 

Obr. 7.1 Zkušební stroj LabTest 5.100 SP1 ............................................................................................ 78 

Obr. 8.1 Závislost výrobních nákladů na počtu vyrobených kusů ......................................................... 81 

 
 
 
 

file:///D:/DP%20Spurny/DP%20Petr%20Spurný_30.docx%23_Toc231039647
file:///D:/DP%20Spurny/DP%20Petr%20Spurný_30.docx%23_Toc231039648
file:///D:/DP%20Spurny/DP%20Petr%20Spurný_30.docx%23_Toc231039650
file:///D:/DP%20Spurny/DP%20Petr%20Spurný_30.docx%23_Toc231039667
file:///D:/DP%20Spurny/DP%20Petr%20Spurný_30.docx%23_Toc231039669


 

Seznam tabulek 
 
Tab. 2.1 Stanovení úhlu α a výšky b *3+ ................................................................................................. 23 

Tab. 3.1 Přídavky na ostřižení výtažku *4+ ............................................................................................. 32 

Tab. 3.2 Hodnoty koeficientu tažení m1 pro tažení čtvercových nádob *4+ .......................................... 34 

Tab. 3.3 Materiály pro funkční části tažidel vhodné pro povlakování *20+, *30+ ................................... 43 

Tab. 4.1 Předpokládaná produkce dílu .................................................................................................. 47 

Tab. 4.2 Chemické složení materiálu H 220 P *19] ................................................................................ 48 

Tab. 4.3 Mechanické vlastnosti materiálu H 220 P *19+ ........................................................................ 48 

Tab. 5.1 Využití materiálu dle variant rozložení přístřihů ..................................................................... 53 

Tab. 5.2 Souhrn orientačních výrobních cen jednoho páru výztuh dle druhu výroby .......................... 55 

Tab. 5.3 Parametry odvijáku a rovnačky *32+ ........................................................................................ 56 

Tab. 5.4 Výsledky spotřeby materiálu ................................................................................................... 58 

Tab. 6.1 Materiály pro konstrukci nástroje ........................................................................................... 69 

Tab. 7.1 Výsledky tahové zkoušky vybraných parametrů ..................................................................... 78 

Tab. 8.1 Souhrn orientačních výrobních cen jednoho páru výztuh dle druhu výroby .......................... 79 

Tab. 8.2 Souhrn celkových výrobních nákladů ...................................................................................... 80 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Seznam výkresů 
 
Sestava: TRANSFEROVÝ NÁSTROJ………………………………………………………………………………….. DIP-2009/00 
Výrobní výkres: TAŽNÍK…………………………………………………………………………………………………. DIP-2009/01 
Výrobní výkres: STŘIŽNÁ VLOŽKA…………………………………………………………………………………….DIP-2009/02 
Výrobní výkres: VÝZTUHA KAROSERIE……………………………………………………………………………. DIP-2009/03 
Návrh výrobního postupu: POSTUP VÝROBY……………………………………………………….............DIP-2009/04 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

Seznam příloh 

Příloha č. 1 Protokol simulace tažení 

Příloha č. 2 Použití a tepelné zpracování vybraných nástrojových ocelí 

Příloha č. 3 Technická specifikace transferového lisu MW 1250T-1 

Příloha č. 4 Průběh tahových zkoušek materiálu H 220 P 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Příloha č. 1 Protokol simulace tažení 

PROTOKOL SIMULACE TAŽENÍ 

 List      :1 Počet listů :9 

Název dílu Výztuha karoserie  Protokol číslo :1 
Simulační software Autoform 4.2 

Parametry: 

Technologická data:   List :2 
Materiál H 220 P Tloušťka plechu : 0,8  
Brzdící lišty : ANO Způsob tažení : jednočinné  
Přidržovací síla : 200kN(Op3);50kN(Op5) Síla na tažníku : 450kN(Op3);100kN(Op5)  

Výsledky simulace: 

Praskliny : max. failure =0,34  List :3 
Ztenčení : max. thinning =9,8% List :4 
Lisovatelnou : formability  List :5 
zvlnění : max. wrinkling =0,029 List :6 
Diagram FLD   List :7 

Obrázek dílu: 
 
 
 

 
 

Interpretace simulačních výsledků: 

Výsledek Odstup přetvoření k FLC Ztenčení Zvlnění výlisku Kval. povrchu Hodnocení 

Vyhovující >20% pod FLC max. 9,8% Žádné kritické vlny ztenč.<20% X 

Kritický Leží pod FLC  Žádné kritické vlny ztenč.=30%  

Nevyhovující Leží nad FLC  Velké vlny ztenč.>30%  



 

PROTOKOL SIMULACE TAŽENÍ 

Název dílu: Výztuha karoserie List : 2 Počet listů : 9 

Geometrie výtažku - rozvin 

 

 

 



 

PROTOKOL SIMULACE TAŽENÍ 

Název dílu: Výztuha karoserie List : 3 Počet listů : 9 

Failure – porušení výlisku 

 

 

 



 

PROTOKOL SIMULACE TAŽENÍ 

Název dílu: Výztuha karoserie List : 4 Počet listů : 9 

Thinning – ztenčení výlisku 

 

 

 



 

PROTOKOL SIMULACE TAŽENÍ 

Název dílu: Výztuha karoserie List : 5 Počet listů : 9 

Formability - lisovatelnost 

 

 

 



 

PROTOKOL SIMULACE TAŽENÍ 

Název dílu: Výztuha karoserie List : 6 Počet listů : 9 

Wrinkling - zvlnění 

 

 

 



 

PROTOKOL SIMULACE TAŽENÍ 

Název dílu: Výztuha karoserie List : 7 Počet listů : 9 

FLD diagram 

 

 

 



 

PROTOKOL SIMULACE TAŽENÍ 

Název dílu: Výztuha karoserie List : 8 Počet listů : 9 

Formability – lisovatelnou (operace 3 tah) 

 

 

 



 

PROTOKOL SIMULACE TAŽENÍ 

Název dílu: Výztuha karoserie List : 9 Počet listů : 9 

Thinning – ztenčení výlisku (operace 3 tah) 

 

 

 



 

Příloha č. 2 Použití a tepelné zpracování vybraných nástrojových ocelí 

Ocel Kalení Použití 

19 312 58±2 HRc Tažníky a tažnice menších a středních rozměrů 

19 312 50+5 HRc Opěrné desky pod hlavy střižníků a tažníků  

19 421 54±2 HRc Hledáčky, odlepovací kolíky 

19 436 60±2 HRc Střižníky a střižnice vcelku nebo skládané 

19 573 60±2 HRc Střižníky a střižnice vcelku nebo skládané 

19 552 52±2 HRc Tažníky a tažnice i větších rozměrů 

19 554 52±2 HRc Tažníky a tažnice i větších rozměrů 

19  559 60±2 HRc Střižníky, střižnice, tažníky, tažnice i větších rozměrů 

19 830 62±2 HRc 
Střižníky, střižnice, tažníky, tažnice u zvlášť namáhaných 
lisovacích nástrojů 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



 

Příloha č. 3 Technická specifikace transferového lisu MW 1250T-1 

Machine data sheet 
Müller Waingarten 1250T-1   

Transfer press Weingarten   Date of creation :   Changed by : 

Cost centre   Made by :   Date of change : 

Inv.-No.       Change index : 

Machine specification 

Press force 12mm before dead point 12500 kN 

Efficiency for number of strokes 15/min > 250 kJ 

Machine table dimensions LxW 6000 x 1600 mm 

Ram dimensions LxW 6000 x 1600 mm 

Clear width between oil catch tanks c. 6080 mm 

Ram 

Ram stroke fixed 450 mm 

Ram adjustment 250 mm 

Max. height between table and ram (stroke up, adjustment up) 1450 mm 

Min. height between table and ram (stroke down, adjustment down) 750 mm 

Number of strokes continuously adjustable 8 - 30 1/min 

Adjustment number of stroke (tryout) 5 - 10 1/min 

Tool data 

Tool height closed preferred (stroke down) 900 mm 

Tension edge height Lower part 75 mm 

Tension edge height Upper part 47 mm 

Size 47mm must be observed since the machine has a hydraulic quick-clamp 
device.  
20 hydraulic sliding fixtures at ram (2 clamping circuits a' 4 fixtures, 2 
clamping circuits  a' 6 fixtures) 

  

Compressed air connection G1 1/2'' 

Transport plane (OK table to UK grab rail) 480 mm 

Transport level can be lifted to the max. lifting stroke but then the lifting 
stroke is decreased by the lifted size. 

  

Max. individual weight of upper or lower part (limited through hall crane at 
PWO press) 

5.000 Kg 

Max. tool weight pro module 10.000 Kg 

Max. weight pro clamp board or basic stand incl. tool 10.000 Kg 

Grab system 

Grab closing path programmable 0 - 250 mm/side 

Grab lifting stroke programmable 0 - 150 mm 

Grab feeding programmable, feeding centre in table centre from -450 to +450 mm 

Grab rail profile 200 x 200 mm 

Grab rail - Inner width min. closed 620 mm 

Grab rail - Inner width max. open 1600 mm 

Max. partial weight, incl. grab / pro rail 120 kg 

El. connection for 24 grab fuses at rear grab rail   

  



 

Příloha č. 4 Průběh tahových zkoušek materiálu H 220 P 
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