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ABSTRAKT 

Tato bakalářská práce se zabývá konstrukčním návrhem ohýbačky na plech, určené do 

domácích dílen, či běžných řemeslnických provozů. V první části práce se nachází zpracovaný 

přehled obdobných strojů, které jsou aktuálně dostupné na trhu. V druhé části práce byla 

nejdříve zvolena optimální konstrukční varianta, která vzešla ze tří koncepčních návrhů. Každý 

návrh byl ohodnocen a na základě multikriteriální analýzy byl zvolen ten nejvhodnější. 

Výsledné řešení bylo zpracováno do 3D modelu, který je doplněn technickými výpočty a 

výkresovou dokumentací vybraných uzlů. Následně bylo provedeno ekonomické zhodnocení 

výsledného řešení, včetně srovnání s vybranými modely z rešeršní části práce. 

ABSTRACT 

This bachelor’s thesis deals with the design of a sheet metal bending machine, which is intended 

for home workshops, or common craft operations. The first part of the thesis contains a 

overview of similar machines, that are currently available in the shops. In the second part of the 

thesis was selected the most optimal design, which arose from the three conceptual designs. 

Each design was rated and on the basis of a multi-criteria analysis were selected the best one. 

Final design were processed to the 3D model, which have a technical calculations and technical 

drawings too. After this were made a economic calculations of a final design, including a 

comparison with a selected models from the research part of this thesis.  
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1 ÚVOD 

Ohýbání plechů patří v dnešní době k významným technologickým procesům v oblasti tváření 

materiálů za studena. V posledních letech v oblasti ohýbaných součástí došlo k většímu rozvoji 

než v minulosti, a to především díky zkrácení strojních časů, zvýšení efektivnosti a z toho 

plynoucích snížení nákladů na výrobu a značnému zjednodušení pracovních metod, či postupů. 

Základním pracovním zařízením je ohýbací stroj. Ohýbačky mohou být ruční, motorové 

a v dnešní době se již setkáváme i s velkými ohýbacími plně automatizovanými centry, které 

se většinou vyrábějí v kombinaci s dalším zařízením. Jsou neodmyslitelnou součástí výroby ve 

stavebnictví, strojírenství a především v oblasti automotive.  

Ohýbané součásti najdeme v dnešní době téměř ve všech montážních celcích, především 

v oblastech krytování (kapotážích) obráběcích strojů, dále pak v oblasti zábavního průmyslu 

(výherní automaty) a také v oblasti bankovnictví (bankomaty atd.) 

Práci, která se bude zabývat návrhem ohýbačky, bychom mohli pomyslně rozdělit na 

dvě části – část teoretickou a část praktickou, kde se její praktická část bude odvíjet na základě 

informací a závěrů z teoretické části práce.  
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2 MOTIVACE 

Toto téma bakalářské práce jsem si vybral zejména kvůli tomu, že se zajímám o konstrukci 

strojů a chtěl bych se v ní zdokonalit a rozšířit si své stávající vědomosti, protože mé 

dosavadní znalosti jsou pouze teoretického charakteru, nikoliv praktického. Dalším faktorem 

bylo to, že dříve jsem ve svém volnu jezdil na návštěvy ke svému dědečkovi, který byl 

klempířem a měl svoji dílnu, ve které jsem se relativně často pohyboval. Tímto se mi tedy 

naskytla možnost zkusit si zkonstruovat stroj, se kterým jsem již přišel do styku (ač pasivně) a 

zároveň si tím i rozšířit své znalosti a dovednosti. Dalším faktorem, při výběru mé závěrečné 

práce pro mě bylo i to, že bych chtěl ve svých dalších studiích pokračovat právě na ÚVSSR.  
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3 PŘEHLED SOUČASNÉHO STAVU POZNÁNÍ 

3.1 Ohýbání [2][4][5]  

Ohýbání je jedna z metod plošného tváření materiálu, což je beztřískové zpracování materiálu 

za studena a materiál je deformován do různého úhlu ohybu s větším, či menším zaoblením 

hran. V ohýbaném materiálu dochází převážně k plastické (neboli trvalé) deformaci. Ohýbaný 

materiál musí být namáhán napětím větším, než je napětí na mezi kluzu, ale zároveň se nesmí 

překročit mez pevnosti ohýbaného materiálu. Během ohýbání nedochází k podstatné změně 

průřezu a zároveň nedochází k porušení souvislosti materiálu, proto jej řadíme do kategorie 

plošného tváření. Ohýbání se většinou provádí za studena, pouze v případě materiálů větších 

průřezů s vyšší pevností se ohýbání provádí za tepla. 

Při ohybu dochází ke elastickoplastické deformaci ohýbaného materiálu. Velikost 

deformace ovlivňuje kvalita (neboli jakost) materiálu, jeho tloušťka v místě ohybu a směr 

vláken v materiálu. Na vnitřní straně při ohybu vzniká záporné tlakové napětí – vlákna 

materiálu se stlačují. Na vnější straně materiálu vzniká kladné tahové napětí – vlákna materiálu 

se natahují. Kolem střední části průřezu jsou napětí menší a dosahují hodnot, které odpovídají 

mezi úměrnosti. Mezi oblastí s tlakovým a tahovým napětím v ohýbaném materiálu jsou vlákna 

materiálu ve kterých nevzniká napětí, tím pádem ani deformace – jejich spojnice tvoří neutrální 

vrstvu (osu). Ta není totožná s osou těžiště, protože je vlivem ohybu v ohýbané části materiálu 

posunuta k vnitřní straně materiálu. Její vlákna se nenatahují, ani nestlačují, z čehož plyne, že 

v průběhu procesu ohybu zůstává délka neutrální vrstvy stejná. Neutrální osa je využívána pro 

výpočet rozvinuté délky. 

Obr. 1) Napětí v krajních vláknech materiálu [4] 

Celková rozvinutá délka polotovaru před ohybem se určuje z délky neutrální osy v 

ohýbaných částech a z délek rovných úseků. Vzdálenost x, která vyjadřuje polohu neutrální 

osy, závisí na vztahu R/t – viz. obr.2, a poloměr ohybu neutrální osy je dle vzorce 1, kde: 

• „R“ je vnitřní poloměr ohybu v [mm] 

• „x“ je součinitel posunutí neutrální osy [-]  

• „t“ je tloušťka materiálu v [mm]. 

𝑟 = 𝑅 + 𝑥 ∙ 𝑡 (1)  
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Obr. 2) Hodnoty součinitele „x“ [5] 

3.1.1 Deformace průřezu [5] 

Při ohybu materiálu nastává deformace průřezu, kde vyšší průřezy jsou více 

deformovány, než průřezy nižší. U širokých pásů (b≥3s) nedochází k deformaci, protože proti 

deformacím v příčném směru působí odpor materiálu velké šířky vzhledem k jeho malé 

tloušťce. Vrstvy kovu na vnitřní straně ohybu jsou v podélném směru stlačovány, zkracovány 

a roztahovány v příčném směru. Vrstvy kovu na vnější straně ohybu se roztahují a prodlužují v 

podélném a stlačují se v příčném směru. 

3.1.2 Pružení materiálu [2] [5] [6] 

Pružení se projevuje, jako snaha materiálu vrátit se do původního tvaru, a to o úhel pružení γ. 

Velikost pružení se odvíjí od mechanických vlastností materiálu (tvárnost), velikostí úhlu α, 

konstrukcí ohýbacího stroje, způsobem ohýbání a poměrem poloměru ohýbání k tloušťce 

materiálu (R/t), když tento poměr klesá, tak klesá i pružení. Úhel pružení se počítá pomocí 

empirických vzorců, které jsou uvedeny v normě, jak pro ohyb tvaru U i V. Případně se může 

určit z tabulek, či pomocí pokusného ohýbání.  

Zpravidla platí, že úhel pružení je: 

• u měkkých materiálů 0° - 4° 

• u středně tvrdých materiálů 2° - 5° 

• u tvrdých materiálů až 15° 

Obr. 3) Odpružení materiálu při ohybu do tvaru V a U [5] 

Také platí to, že při ohýbání do tvaru V je úhel pružení γ menší, než při ohýbání do tvaru 

V. Pružení lze předcházet následujícími způsoby:  

• Vhodnou konstrukcí pohyblivé čelisti – musí se navrhnout s korekcí o úhel odpružení.  

• Zkosením hran na pohyblivých čelistech.  

• Zaoblením hran na pohyblivých i pevných čelistech.  

• Kalibrováním výlisku v ohýbacím nástroji pomocí bočních čelistí, které se provádí až 

na konci lisovacího cyklu, při kterém se zvýší lisovací síla.  

• Vylisováním žebra v místě ohybu před ohýbáním (zde je potřeba zvážit, zda žebro 

bude vadit v místě ohybu).  
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• Odstupňováním hran pevné čelisti (pouze u polotovarů do tloušťky 1 mm). Úpravou 

poloměru zaoblení pevné čelisti z rz na r, a tím provést ztenčení polotovaru v místě 

ohybu o 20-25% tloušťky. 

Obr. 4) Omezení pružení [2] 

 

Nástroj se proto musí navrhnout s korekcí o úhel odpružení, nebo se zvětší lisovací síla 

na konci lisovacího cyklu - dochází k tzv. kalibraci. 

 

Obr. 5) Průběh ohýbací síly a kalibrace [5] 
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3.1.3 Další technologické problémy ohýbání [5] 

Mezi problémy, které byly již zmíněny (deformace průřezu a pružení materiálu) patří také další 

problémy, a to praskání materiálu a tvoření vln. 

Ke vzniku trhlin na vnější straně materiálu (praskání materiálu) dojde v okamžiku, kdy 

dojde k překročení kritické hodnoty poloměru ohybu R/t, což může být způsobeno jednak 

zpevněním materiálu, jednak stavem materiálu (žíhaný, tvářený za studena, apod.) a jednak 

průběhem vláken. Osa ohybu by měla být kolmá na směr vláken materiálu (odpružení je ale 

větší) nebo minimálně pod úhlem 30°. U dvojitého ohybu mají být vlákna materiálu k ose ohybu 

v úhlu kolem 45°. U stříhaných polotovarů musí být otřep na vnitřní straně ohybu nebo je nutné 

ho odstranit broušením. 

Obr. 6) Vliv vláken na ohýbání [20] 

„Při návrhu ohýbaných dílů je nutné dodržet požadavky na hodnoty poloměrů ohybu. 

Poloměr ohybu musí být alespoň takový, aby se v krajních vláknech vůbec překročila hodnota 

meze kluzu, jinak by nedošlo k plastické deformaci. Poloměr nesmí však být ani příliš malý, aby 

deformace krajních vláken nepřekročila hodnotu tažnosti. Poloměr ohybu se má volit z hlediska 

odpružení co nejmenší, ale vzhledem k tvárnosti a tloušťce ohýbaného materiálu co největší. 

Jinak by došlo k destrukci v ohýbaném průřezu.“ [5] 

„Tvoření vln vzniká hlavně u tenkých stěn, čemuž se dá zabránit bočním přitlačováním 

materiálu k nástroji nebo použitím dodatečné tahové síly při ohýbání.“ [5] 

Obr. 7) Zvlnění profilu při ohýbání [21] 
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3.1.4 Základní technologické operace ohýbání [1] 

Ohýbání můžeme rozdělit do následujících technologických operací: 

• Rovnání 

• Lemování 

• Obrubování 

• Prostý ohyb 

• Ohraňování 

• Zakružování 

• Osazování 

• Drápkování 

• Zkrucování 

Rovnání 

Rovnání se používá především u větších plechů a pásů, kde často dochází ke zvlnění 

materiálu, protože se navíjejí do svitků. Jedná se tedy o odstranění vlnitosti a zakřivení 

materiálu. Může se provádět ručním vyklepáváním, ohřevem materiálu nebo lisem. 

Nejvhodnější metodou je však rovnání na válečkových rovnačkách se střídavým ohybem, 

protože tato metoda je nejlepší z hlediska dosažené rovinnosti, ceny a vysoké produktivity 

práce. Pro zlepšení rovinnosti se ještě vyrábí rovnačky s přídavným tahovým napětím, díky 

kterému lze rovnat i velmi tenké plechy a pásy (jedná se o tloušťku materiálu menší, než 0,1 

mm). [1] 

Lemování 

Lemování je běžná operace používaná při tváření plechových dílů. Je to ohýbání okraje 

a provádí se především za účelem zabolení ostrých hran a vyztužení okraje, jedná se o ohýbání 

rovinné nebo prostorové plochy. Nejčastěji se využívá v leteckém, či automobilovém průmyslu. 

[3] 

Obrubování 

Obrubování se provádí za účelem zvýšení kvality okraje, jedná se o zakroužení okraje 

rovinné nebo prostorové plochy. [1] 

Osazování 

Je ohnutí plechu promáčknutím na okraji nebo uvnitř rovinné plochy. Nástroj se nazývá 

osazovadlo. Někdy lze tuto operaci nalézt též pod pojmem prosazování. [6] 

Drápkování 

Je pevné spojení předehnutých okrajů plechu tím, že se do sebe vzájemně zaklesnou a 

společně ohnou. Nástroj se nazývá drápkovadlo. [6] 

Zkrucování 

Je natáčení plochého, či profilového polotovaru (popř. výkovku) vzhledem k vedlejší 

(sousední) části kolem společné osy o určitý úhel. Nástroj se nazývá zkrucovadlo. [22] 
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Prostý ohyb 

U prostého ohýbání říkáme výslednému materiálu, který ohýbáme výlisek (obr. 8). 

Druhy prostého ohýbání můžeme rozdělit dle tvaru výlisku, a to na ohyb tvaru V nebo ohyb 

tvaru U. Nástroj, kterým požadované změny provádíme se jmenuje ohýbadlo. Ohýbadlo se vždy 

skládá z pohyblivé části (ohybník), která provádí požadovanou změnu materiálu – ohyb, a 

z pevné části (ohybnice), vůči které je materiál ohýbán. [1] 

Obr. 8) Ohýbadlo [4] 

Ohraňování 

Stroj, na kterém ohraňování lze provádět se jmenuje ohraňovací lis a výchozí materiál 

jsou pásy plechu. Na lisu můžeme ohýbat do nejrůznějších profilů, ale na každý profil se musí 

na lis upevnit odpovídající nástroj. Oproti ohýbačce mají výhodu v tom, že dokážou vytvořit 

kratší ohyby, složitější tvary (díky široké škále nástrojů), více ohybů za sebou a dokážou ohýbat 

silnější plechy. Každá operace, která se provede je na jeden zdvih lisu. Ohyb se provádí po celé 

délce materiálu najednou. [7] 

 

Obr. 9) Ohraňování [7] 
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Zakružování [8] 

Používá se především na silnější plechy pro výrobu trubek, na běžné klempířské práce 

nebo na zakružování drátů. Stroje, na kterých tuto operaci provádíme se nazývají zakružovačky. 

Ty mohou být tříválcové, nebo víceválcové. Jejich konstrukční provedení je závislé na tloušťce 

plechu a požadavcích na zakroužení konců plechu. U každého je šipkou (na obr.10) naznačen 

možný posuv válce (resp. válců). U stroje typu:  

a) zůstanou okraje nedokroužené (parametr x) 

b) jeden okraj  

c) zajišťuje ohyb plechů až do obou krajů.  

Zakružování lze také provádět ručně (např. na oblé části kovadliny, kde zakružujeme 

pomocí úderů kladiva), nebo jak už bylo zmíněno strojně, kde stroje mohou být na ruční nebo 

motorový pohon. Strojním zakružováním dosahujeme vyšší výstupní kvality výrobku a vyšší 

produktivitu práce.  

 

 

Obr. 10) Posuvy válců [7] 
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3.2 Současný stav trhu 

Na světovém trhu působí několik výrobců ohýbaček na plech. Mezi nejvýznamnější výrobce 

patří firmy Metallkraft, Bernardo a HM Machinery. Od každé z těchto firem jsem vybral jeden 

model, který je dle zadaných parametrů nejpodobnější k mému zadaní a krátce jsem jej zde 

představil. 

3.2.1 Firma Metallkraft 

Tato německá firma se především zabývá výrobou profesionálních tvářecích strojů, robustních 

lisů, magnetických vrtaček a strojů pro zpracování dřeva. 

Metallkraft FSBM 1020-20 S2 [9] 

Tato ruční ohýbačka plechu je určena spíše do profesionálních provozů s intenzivním využitím, 

než do prostředí řemeslných dílen.  

Maximální kapacita zařízení je 1020 x 2 mm a maximální úhel ohybu činí 135°. Horní 

i dolní čelist je dělená na segmenty a rozevření mezi čelistmi je až 50 mm. Má snadné upínání 

materiálu, které se provádí pomocí nožního pedálu, čímž nechává obě ruce volné pro ohýbání 

a manipulaci s materiálem. Vzhledem k hmotnosti ohýbačky, která je zhruba 300 kg lze 

usuzovat, že z pohledu její konstrukce se jedná převážně o odlitek. 

Obr. 11) Ruční ohýbačka plechu FSBM 1020-20 S2 [10] 

3.2.2 Firma Bernardo 

Významná rakouská firma, která se především zaměřuje na výrobu strojních zařízení 

k opracování plechů, strojů na obrábění kovů (včetně menších obráběcích center) a strojů na 

opracování dřeva. Dále se ještě zabývají výrobou mobilních a stacionárních kompresorů, 

manipulačních zařízení a dalších dílenských zařízení. 

Bernardo B 1050 BOX-S [11] 

Vzhledem k její jednoduché, účelné a funkční konstrukci je tento model především 

vhodný do běžných klempířských a řemeslných dílen. 
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Maximální kapacita zařízení je 1050 x 1 mm a disponuje maximálním úhlem ohybu 

150°. Horní i dolní ohýbací čelist je dělená na segmenty, které jsou v rozsahu 25 – 150 mm. 

Velká šířka rozevření (až 95 mm) umožňuje zpracování i vysokých obrobků. Konstrukce 

ohýbačky je kombinovaná – jedná se z části o odlitek a z části o svařenec. Svařencovou část 

tvoří „nohy“ ohýbačky, které jsou svařeny ze čtvercových profilů. Horní část ohýbačky je 

odlitek. Díky tomu, že „nohy“ ohýbačky jsou svařeny ze čtvercových profilů, tak ohýbačka má 

relativně nízkou hmotnost, a to cca 180 kg. 

Obr. 12) Ruční ohýbačka plechu Bernardo B 1050 BOX-S [11] 

3.2.3 HM Machinery 

Dánská výrobní a obchodní společnost, která je jedním z předních evropských výrobců strojů 

pro průmyslové zpracování a opracování plechů. Zabývají se především výrobou 

kovoobráběcích a tvářecích strojů. 

HM Machinery MB 1000L [12] 

Tento model je určen na běžné ohýbací práce, takže je ideální pro základní potřebu 

klempířských a řemeslných dílen. Dle názvu se řadí do ohýbaček řady „MB“. V této řadě 

nalezneme ještě další modely, které se vyznačují jednoduchou konstrukcí a dobrou cenovou 

dostupností. Za zmínku stojí modely „MB 1000S“ a „MB 1000H“. Při prvním pohledu na jejich 

parametry bychom mohli konstatovat, že se jedná prakticky o totožné stroje. Při důkladnějším 

prozkoumání katalogu i s obrázky strojů však zjistíme, že se liší v podstatné části ohýbačky, a 

to v jejich lištách, od čehož se odvíjí jejich maximální úhel ohybu. Model „MB 1000S“ 

disponuje maximálním ohýbacím úhlem 95° a dělenou horní segmentovou lištou, model „MB 

1000H“ má stejný maximální ohýbací úhel, ale má tzv. vysokou horní lištu.  
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Pro srovnání jsem vybral model „MB 1000L“, který je parametrově nejvíce podobný 

k zadání mého návrhu. Jeho maximální kapacita činí 1050 x 1,25 mm, disponuje nedělenou 

nízkou horní lištou, která nám umožňuje úhel ohybu až 135°. Je zde ještě možnost odstranění 

podstavce ohýbačky, díky čemuž ji můžeme umístit i na pracovní stůl. Z pohledu konstrukce 

se opět jedná o odlitek a svařenec a její celková hmotnost je pouze 80 kg. 

Obr. 13) Ruční ohýbačka plechu HM Machinery MB 1000L [14] 

HM Machinery HS 2AS ERGO [13] 

Za zmínku od firmy HM Machinery stojí i model HS 2AS ERGO, který může být 

ovládán ručně (pro ohýbání tenkých plechů) a zároveň disponuje přídavným motorem pro 

ohýbání silnější tloušťky plechů a další vylepšení, která naleznou uplatnění především 

v profesionální velkovýrobě. 

Maximální kapacita zařízení je 1050 x 2,5 mm, přičemž maximální úhel ohybu je 135°. 

Ohýbačka má pouze horní lištu dělenou na segmenty, ale i to stačí pro značné rozšíření 

možností ohýbání. Jak už bylo zmíněno výše, ohýbačka má přídavný motor, který lze v případě 

potřeby využít pro snadné ohýbání silnějších plechů, a to v celé délce ohybu. Ohýbačka má dále 

– nožní ovládání horní lišty; dle výrobce ergonomický design a úchyty, díky kterým se zvyšuje 

efektivnost a bezpečnost práce na stroji a její rozevření mezi lištami je 22 mm. Vzhledem k její 

robustní svařované konstrukci je celková hmotnost ohýbačky zhruba 530 kg. 
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Obr. 14) Ruční ohýbačka plechu HM Machinery HS 2AS ERGO [15] 

3.2.4 Proma 

Mezi zahraničními společnostmi se nachází i česká firma Proma. Ta se především specializuje 

na výrobu dřevoobráběcích a kovoobráběcích strojů a prodej brusiva, nástrojů a elektronářadí 

a je jedním z nejvýznamnějších dodavatelů na tuzemském trhu. 

Proma SNO-1000 [16] 

Tento víceúčelový kompaktní stroj obsahuje stáčečku, ohýbačku a nůžky na plech. Při 

tomto prvním pohledu by se dalo říci, že je to ideální stroj pro řadu profesionálních uživatelů, 

zejména pro úseky opravárenství a údržby podniků, avšak při detailnějším prozkoumání jeho 

parametrů zjistíme, že je vhodný spíše do domácích dílen. 

Maximální kapacita zařízení pro ohýbání je 1016 x 1 mm s maximálním úhlem ohybu 

90° a horní segmentovou lištou. Kapacita zakružovačky je 0,4 mm, minimální stočený průměr 

je 43 mm a rolující válec je opatřen drážkami pro formování plechu. Nůžky dokážou spolehlivě 

přestříhnout měkkou ocel.  

Obr. 15) Víceúčelový stroj Proma SNO-1000 [17] 
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3.2.5 Srovnání 

V tabulkách 1 a 2 můžeme vidět celkové srovnání modelů, které jsem zmínil v předchozí 

kapitole (3.2).  

Celkově lze konstatovat, že většina uvedených ohýbaček přibližně splňují požadovaná 

kritéria jak v oblasti pracovního rozsahu, tak i v poměrně jednoduché konstrukci stroje. Rozdíly 

lze samozřejmě zaznamenat v případech, kdy nejlepší parametry pracovních rozsahů jsou na 

druhé straně náročné na pořizovací náklady a zanedbatelná není ani poměrně vysoká hmotnost 

těchto strojů. Při porovnání jednotlivých výrobců lze konstatovat, že nejlepší poměr užitných 

vlastností vzhledem k ceně a použití dosahuje ohýbačka od firmy HM Machinery, konkrétně 

model MB 1000L. Nutno podotknout, že ohýbačka od firmy Bernardo, konkrétně model B 1050 

BOX-S je jejím velkým konkurentem, jelikož mají velice podobné parametry a jediné 

výraznější rozdíly nastávají v celkové hmotnosti, pořizovací ceně a v lištách (segmentová, resp. 

nedělená).  

Tab 1)  Celkové porovnání modelů z rešeršní části – 1. část 

Název firmy a modelu 
Pracovní šířka 

[mm] 

Maximální tloušťka 

plechu [mm] 

Maximální úhel 

ohybu [°] 

Metallkraft FSBM 1020-20 S2 1020 2 135 

Bernardo B 1050 BOX-S 1050 1 150 

HM Machinery MB 1000L 1050 1,25 135 

HM Machinery HS 2AS 

ERGO 
1020 2,5 135 

Proma SNO-1000 1016 1 90 

 

Tab 2)  Celkové porovnání modelů z rešeršní části – 2. část 

Název firmy a modelu 
Segmentová 

lišta [-] 

Celková hmotnost 

[kg] 
Cena [Kč] 

Metallkraft FSBM 1020-20 S2 Ano 300 59 000 

Bernardo B 1050 BOX-S Ano 180 45 000 

HM Machinery MB 1000L Ne 80 30 000 

HM Machinery HS 2AS 

ERGO 
Ano 527 195 000 

Proma SNO-1000 Ano 212 27 000 
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4 KONCEPČNÍ NÁVRHY OHÝBAČKY 

4.1 Varianty 

Celkově jsem vypracoval několik možných návrhů ohýbačky na plech, tyto návrhy vycházejí 

zejména z poznatků získaných v rešeršní části této práce. K vypracování návrhů jsem použil 

3D CAD program SOLIDWORKS 2019. 

4.1.1 Varianta A 

Tato varianta (obr. 16) se vyznačuje především robustní konstrukcí, která bude zaručovat 

dobrou stabilitu celého stroje. Základním konstrukčním dílem je odlitek, což je výhodné 

z ekonomického hlediska v případě větší sériové výroby.  

Nejvhodnější materiál k výrobě odlitků by mohla být tvárná litina, která se vyznačuje 

mimořádně dobrými mechanickými vlastnostmi, je ekonomicky výhodná a je dobře 

opracovatelná. V úvahu by ještě připadala šedá litina, která má schopnost absorbovat vibrace 

strojů, má relativně vysokou pevnost v tlaku, ale ostatní mechanické vlastnosti (zejména 

tažnost) jsou oproti tvárné litině horší. 

Vzhledem ke konstrukci je zde dostatek možností pro instalaci přídavných zařízení, 

kterými mohou být např. nůžky na řezání plechu, či úhloměr. K ohýbačce je přivařen pracovní 

stůl, na kterém by mohly být umístěny další nástroje používané v klempířských dílnách. Horní 

ohýbací čelist je osazena vyměnitelnými segmenty v různých šířkách. Systém upínání materiálu 

je naznačen pomocí jednoduchých „páček“, které by přitiskly horní lištu k ohýbanému 

materiálu na principu excentrického mechanismu. 

Celková hmotnost této varianty je podle CAD programu zhruba 210 kg, což je méně, 

než ohýbačky s podobnou konstrukcí zmíněné v rešeršní části práce a navíc je v celkové 

hmotnosti zahrnut i pracovní stůl, kterým žádná z ohýbaček nedisponuje. Nicméně je to pouze 

odhad programu u koncepčního návrhu, takže skutečná hmotnost se může lišit. 

Obr. 16) Ohýbačka – varianta A 
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4.1.2 Varianta B 

Tato varianta (obr. 17) se od předchozí vyznačuje zejména jednoduchou konstrukcí, která se 

skládá především z uzavřených obdélníkových ocelových profilů, které budou k sobě svařeny. 

Další myšlenkou u této varianty bylo udělat ohýbačku, která bude do určité míry rozložitelná, 

čímž se značně rozšíří její možnosti využití a bude uzpůsobena pro případnou přepravu.  

Obr. 17) Ohýbačka – varianta B (složený stav) 

Na obrázku 18 je ohýbačka v rozloženém stavu, kde můžeme vidět její jednotlivé části 

– skládá se ze 4 hlavních částí, a to z: podstavce, ohýbací části, podpěrné zadní lišty a 

spojovacích příčníků. Konstrukce je myšlena tak, že ohýbací část bude možné připevnit na 

jakýkoliv pracovní stůl, čímž by se z ohýbačky stalo přenosné zařízení, což by vzhledem 

k předpokládané hmotnosti 25 kg (odhadované pomocí CADu) bylo možné.  

Obr. 18) Ohýbačka – varianta B (rozložený stav) 
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Tab 3)  Hlavní části konstrukce ohýbačky – varianta B (rozložený stav) 

Pozice Označení 

1 Podstavec 

2 Ohýbací část 

3 Podpěrná zadní lišta 

4 Spojovací příčníky 

 

Jak bylo již v úvodu u této varianty uvedeno, tak podstavec ohýbačky budou tvořit 

uzavřené obdélníkové profily. Původně bylo zamýšleno podstavec udělat pro zajištění větší 

stability stroje z otevřených obdélníkových profilů, které by se vyplnily betonovou směsí, ještě 

by se do nich případně vložila betonářská výztuž (ROXOR), a poté by se otevřené konce 

zavařily. Od tohoto řešení bylo ale po konzultaci s vedoucím práce upuštěno, jelikož by narostla 

cena stroje, zvýšila by se celková hmotnost a kýžený účinek (tj. zvětšení stability stroje) by byl 

zanedbatelný, oproti stávajícímu řešení z jeklových profilů. 

Vzhledem k tomu, že jsem chtěl u této varianty zachovat jednoduchou konstrukci, tak 

jsem zvolil i jednoduchý mechanismus upínaní materiálu, který je vidět na obrázku 19 a skládá 

se z utahovacího šroubu, pružiny a horní lišty. U toho mechanismu jsem si vědom jistých 

nedostatků, nicméně je to výsledek kompromisu, který jsem se rozhodl udělat vzhledem 

k zachování jednoduché konstrukce ohýbačky, a také vzhledem k tomu, že se jedná pouze o 

jeden z koncepčních návrhů. V případě, že se tato varianta (varianta B) po multikriteriální 

analýze ukáže jako vhodnější, oproti ostatním variantám, tak jsem si vědom, že tento 

mechanismus budu muset více propracovat, abych zajistil plnou funkčnost stroje.  

 

Obr. 19) Mechanismus upínaní materiálu 
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Tab 4)  Části mechanismu na upínání materiálu 

Pozice Označení 

1 Horní lišta 

2 Utahovací šroub 

3 Pružina 

 

Abych dodržel zadání bakalářské práce, navrhl jsem na zadní části ohýbačky zařízení, 

které jsem nazval „podpěrná lišta“ a má zde plnit funkci stolu, který má ohýbačka obsahovat. 

U podpěrné lišty její hlavní část tvoří rovnoramenný jeklový profil typu L. Podpěrnou lištu je 

možné po povolení třmínku na spodní části libovolně posouvat po tyčích (které jsou z válcované 

ocelové kulatiny) pomocí systému, který je na obrázku 20, a tak ji délkově přizpůsobit 

vzhledem k rozměrům ohýbaného materiálu. Celá sestava podpěrné lišty je připevněna 

ke spojovacím příčníkům ohýbačky pomocí šroubů – tím pádem je jednoduše odnímatelná. 

 

Obr. 20) Podpěrná lišta – systém na posun 

Rozložitelnost ohýbačky však může být zároveň i její nevýhodou – mohou zde totiž 

vznikat drobné nepřesnosti při montáži (jak na pracovní stůl, tak i ve variantě s podstavcem), 

které by mohly ve výsledku vyústit např. v nerovnoměrné rozložení síly při ohýbání. Tomuto 

problému by se však dalo případně předejít pečlivější montáží, či přesnější výrobou, ale 

pravděpodobně by se díky tomu zvýšily celkové náklady. Hmotnost ohýbačky se všemi jejími 

komponenty je zhruba 65 kg, což je méně než u ohýbaček z rešeršní části, a také oproti první 

koncepční variantě. 
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4.1.3 Varianta C 

U této koncepční varianty, která je vyobrazena níže (obr. 21) je kladen důraz na jednoduchou 

konstrukci s ohledem na nízkou pořizovací cenu – jako u předchozího návrhu. U tohoto návrhu 

je ale jinak řešeno upínání materiálu a ustavení ohýbacího stolu k rámu ohýbačky. 

Obr. 21) Ohýbačka – varianta C 

Tab 5)  Hlavní části ohýbačky – varianta C 

Pozice Označení 

1 Rám 

2 Ovládání upínacího mechanismu 

3 Ohýbací stůl 

4 Nohy 

Základ upínacího mechanismu zde tvoří dvojice pohybových (konkrétně trapézových) 

šroubů s příslušnými Tr maticemi. Šrouby budou spojeny pomocí kuželového soukolí, které 

zaručuje především dlouhou životnost a minimální náklady na údržbu. Na druhou stranu se 

však vyznačuje složitější, a tím pádem i dražší výrobou. Naproti tomu v případě, že by byla 

použita normalizovaná kola z katalogu výrobce, cena bude pravděpodobně přijatelnější. Pokud 

by se však kuželové soukolí ukázalo jako ekonomicky náročné řešení, lze použít spojení 

řetězovým převodem. 

Obr. 22) Kuželové soukolí [32]  
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Podobně, jako u předchozí varianty, tak i zde nohy ohýbačky jsou z obdélníkových, či 

čtvercových jeklových profilů. Pouze s tím rozdílem, že v tomto případě by se nesvařovaly 

jednotlivé profily k sobě, ale byly by zasunuty do rámu ohýbačky, a poté zafixovány pomocí 

šroubů/čepů. 

Uchycení ohýbacího stolu k rámu ohýbačky je v této variantě řešeno pomocí závěsů 

(pantů).  Ty se vyznačuji především nízkou pořizovací cenou a jednoduchou montáží (v případě 

potřeby výměny). 

Dále by k ohýbačce bylo možné přidat i podpěrnou lištu, jak tomu bylo u předchozí 

varianty, případně další zařízení (nůžky na řezání plechu, apod.). Tato varianta má 

odhadovanou hmotnost cca 75 kg, přičemž do návrhu (a tím pádem i do celkové hmotnosti) 

nebyl zahrnut „stůl“ k ohýbačce, který by byl řešen podobně, jako u varianty B.  
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4.2 Multikriteriální analýza  

Tato kapitola je vypracována na základě poznatků, které jsou obsáhnuté ve zdroji [18] a [19], 

ve kterých se píše o možných způsobech vícekriteriálního (multikriteriálního) hodnocení. 

Multikriteriální analýza je metoda, která se používá při rozhodování mezi několika 

alternativami na základě kritérií, která jsou určena autorem a výrazně ulehčuje rozhodování 

mezi jednotlivými alternativami. V mém případě jsem si vytvořil jednotlivá kritéria, která jsou 

v tabulce 6. 

Cílem této analýzy je vybrat nejvhodnější variantu ohýbačky určenou do domácích 

dílen, či běžných řemeslnických provozů. Bude zde kladen důraz na co největší uživatelský 

komfort, v souladu s jednoduchým a praktickým konstrukčním řešením. V pořizovací ceně se 

zohlední i to, že se bude jednat o malosériovou, případně kusovou výrobu. 

4.2.1 Kritéria 

Tab 6)  Kritéria pro multikriteriální analýzu  

 Název kritéria Charakteristika kritéria 

K1 Hmotnost Orientační celková hmotnost zařízení 

K2 Celková cena Orientační cena zařízení 

K3 Konstrukční řešení Náročnost konstrukce – co nejjednodušší 

K4 
Kompatibilnost s přídavnými 

zařízeními 

Přídavná vybavení, která může ohýbačka 

obsahovat. (Segmentová lišta, úhloměr, nůžky, 

apod.) 

K5 
Konstrukce upínacího 

mechanismu 

Poměr kvality a jednoduchosti upínacího 

mechanismu 

K6 Uživatelský komfort Náročnost obsluhy 

4.2.2 Ohodnocení kritérií 

V dalším kroku, který je nejdůležitější z hlediska přípravy analýzy, protože významně 

rozhoduje o jejím výsledku, je potřeba všechny koncepční varianty ohýbačky bodově ohodnotit 

v každém kritériu na základě toho, v jaké míře jsou požadavky splněny. Toto hodnocení je zcela 

dle subjektivního názoru autora práce. Kritéria budou ohodnocena dle hodnot, které se 

nacházejí v tabulce 7. 

Tab 7)  Bodové ohodnocení kritérií 

Stupně hodnocení 

Nejvíce vyhovující 5 

Více vyhovující 4 

Průměrně vyhovující 3 

Méně vyhovující 2 

Nejméně vyhovující 1 
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4.2.3 Přidělení vah 

Přidělení vah (normalizace) jednotlivým kritériím, je nutné udělat tak, aby součin ohodnocení 

kritérií a vah odpovídal významu, který pro autora práce dané kritérium má. V tabulce 8 je 

zpracován přehled jednotlivých kritérií s přidělenými váhami. 

Tab 8)  Přidělení vah kritériím 

Název kritéria Přidělená váha 

Hmotnost 7 

Celková cena 8 

Konstrukční řešení 8,5 

Kompatibilnost s přídavnými 

zařízeními 
5 

Konstrukce upínacího 

mechanismu 
8 

Uživatelský komfort 10 

4.2.4 Hodnocení koncepčních variant 

Hodnocení bude vycházet z popisu obsáhnutého u každé koncepční varianty v předchozí části 

práce a následně bude ohodnoceno podle výše uvedeného systému (tab. 7). Samotné hodnocení 

jednotlivých variant autorem práce je obsaženo v tabulce 9. 

Tab 9)  Hodnocení koncepčních návrhů 

 Název kritéria Varianta A Varianta B Varianta C 

K1 Hmotnost 3 5 4 

K2 Celková cena 1 4 3 

K3 Konstrukční řešení 2 5 4 

K4 
Kompatibilnost s přídavnými 

zařízeními 
5 2 4 

K5 
Konstrukce upínacího 

mechanismu 
5 1 4 

K6 Uživatelský komfort 4 2 5 
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4.2.5 Výsledky multikriteriální analýzy 

Celkové výsledky analýzy získáme tím, že u každé koncepční varianty sečteme jednotlivé 

výsledné součiny kritérií (vážené hodnoty). 

Tab 10)  Výsledné hodnocení varianty A 

Varianta A 

Kritérium Bodové ohodnocení Váha kritéria Vážené hodnoty 

K1 3 7 21 

K2 1 8 8 

K3 2 8,5 17 

K4 5 5 25 

K5 5 8 40 

K6 4 10 40 

∑ 151 

Tab 11)  Výsledné hodnocení varianty B 

Varianta B 

Kritérium Bodové ohodnocení Váha kritéria Vážené hodnoty 

K1 5 7 35 

K2 4 8 32 

K3 5 8,5 42,5 

K4 2 5 10 

K5 1 8 8 

K6 2 10 20 

∑ 147,5 

Tab 12)  Výsledné hodnocení varianty C 

Varianta C 

Kritérium Bodové ohodnocení Váha kritéria Vážené hodnoty 

K1 4 7 28 

K2 3 8 24 

K3 4 8,5 34 

K4 4 5 20 

K5 4 8 32 

K6 5 10 50 

∑ 188 

  



 

40 

 

Tab 13)  Celkové výsledky multikriteriální analýzy 

Koncepční varianta Celková vážená hodnota Výsledné pořadí 

Varianta A 151 2. 

Varianta B 147,5 3. 

Varianta C 188 1. 

 

Z tabulky 13 je zřejmé, že podle multikriteriální analýzy je koncepční varianta C 

nejvhodnější pro detailnější rozpracování, které bude následovat v nadcházejících kapitolách 

této práce.  
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5 ROZPRACOVÁNÍ VYBRANÉHO ŘEŠENÍ 

V této kapitole bude provedeno detailnější rozpracování zvoleného koncepčního návrhu 

ohýbačky, jak z pohledu konstrukce, tak i z pohledu výpočtů. Koncepční návrh byl vybrán na 

základě výsledků z multikriteriální analýzy – zvolena varianta C. Pro realizaci 3D modelu, 

výkresů a dalších případných analýz bude použit CAD program Solidworks 2019 s příslušnými 

doplňky. 

Obr. 23) Ideový koncept C 

Obr. 24) Ideový koncept C (bez plechu)  
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5.1 Výpočty 

5.1.1 Výpočet délky ramene madla 

Pro veškeré výpočty je ze všeho nejdříve nutno si stanovit velikost ohýbací síly Fo, kterou 

vypočteme dle vztahu (2), který pochází ze zdroje [24]. Jedná se o vzorec, který vychází z 

rovnice pro výpočet napětí v ohybu (vzorec 3). Ohýbací sílu počítáme pro maximální kapacitu 

zařízení, tj. 1050x2mm, dovolené napětí materiálu uvažujeme 105 MPa [23] a vzdálenost hran 

„l“ pro ohýbání na ohýbačce uvažujeme 10 mm. 

 

𝐹𝑜 = 𝑘 ∙
4 ∙ 𝑏 ∙ 𝑡2 ∙ 𝜎𝐷𝑂

6 ∙ 𝑙
= 2 ∙

4 ∙ 1050 ∙ 22 ∙ 105

6 ∙ 10
= 58 800 𝑁 (2)  

𝜎𝑂 =
𝑀𝑂

𝑊𝑂
 (3)  

Obr. 25) Působení ohýbací síly [24] 
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Dále je třeba stanovit celkovou délku ramene madla, která je důležitá z hlediska obsluhy 

ohýbačky. Vychází z maximálního ohybového momentu (vzorec 4) a z ovládací síly stroje, 

kterou je také potřeba stanovit s ohledem na obsluhu. Podle zdroje [25], který se odkazuje na 

nařízení vlády 361/2007 Sb., konkrétně paragraf § 29, ve kterém se stanovují podmínky ochrany 

zdraví při práci, kde je napsáno: „Přípustný hygienický limit pro hmotnost ručně 

manipulovaného břemene přenášeného mužem při občasném zvedání a přenášení je 50 kg, při 

častém zvedání a přenášení 30 kg.“ [25]. Z citovaného textu vyplývá, že maximální ovládací 

sílu můžeme stanovit zhruba 320 N (vzorec 5), protože tato síla bude odpovídat ohýbání plechu 

pouze při maximální kapacitě zařízení (1050 x 2 mm), u které uvažujeme, že se bude používat 

pouze zřídka. Po dosazení hodnot do vzorce 6 získáme minimální celkovou délku ramene 

madla, která je 460 mm (obr.26).  

 

𝑀𝑂𝑚𝑎𝑥 =
𝐹𝑜

2
∙

𝑙

2
=

58 800

2
∙

10

2
= 147 000 𝑁 ∙ 𝑚𝑚 = 147 𝑁 ∙ 𝑚 (4)  

𝐹𝑜𝑣𝑙𝑎𝑑𝑎𝑐𝑖 = 𝑚𝑑𝑜𝑣 ∙ 𝑔 = 32 ∙ 10 = 320 𝑁 (5)  

𝑙𝑚𝑎𝑑𝑙𝑎 =
𝑀𝑂𝑚𝑎𝑥

𝐹𝑜𝑣𝑙𝑎𝑑𝑎𝑐𝑖
=

147 000

320
= 459,375 𝑚𝑚 ≅ 460 𝑚𝑚 (6)  

Obr. 26) Délka ramene madla ohýbačky 
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5.1.2 Výpočet upínací síly 

Nyní je třeba stanovit velikost upínací síly, kterou získáme z rozložení ohýbací síly na horní 

čelisti ohýbačky (obr. 27), která má maximální ohýbací úhel 135°. 

Obr. 27) Rozložení ohýbací síly 

Upínací síla bude vycházet ze síly Foy z předchozího obrázku (obr. 27), která bude 

největší v okamžiku, když se začne ohýbat – tj. při úhlu ohybu 0°. Zápis tedy bude vypadat dle 

rovnice 7. Ve stejném obrázku je ještě vyznačena síla Fox (rovnice 8), která vzniká ve 

vodorovném směru při ohýbání materiálu, a bude největší při úhlu ohybu 135°. Ohýbací síla 

působí vždy v polovině úhlu, proto se počítá s polovičním úhlem (22,5°). 

 

𝐹𝑜𝑦 = 𝐹𝑜 = 58 800 𝑁 (7)  

cos(22,5°) =
𝐹𝑜𝑥

𝐹𝑜
       →        𝐹𝑜𝑥 = cos(22,5°) ∙ 𝐹𝑜 

𝐹𝑜𝑥 = cos(22,5°) ∙ 58 800 = 54 324,1 𝑁 
(8)  

 

K dosažení co nejpřesnějšího výsledku upínací síly by se do výpočtu upínací síly 

(rovnice 9) měl zahrnout i součinitel smykového tření pro obě plochy a koeficient bezpečnosti. 

S ohledem na velké množství neznámých v uvažovaném procesu ohýbání je užito 

zjednodušeného výpočtu, kde jsou neznámé zohledněny součinitelem bezpečnosti, který volíme 

1,2 vzhledem k těmto okolnostem. 

𝐹𝑢𝑝𝑖𝑛𝑎𝑐𝑖 = 𝐹𝑜𝑦 ∙ 𝑘𝑢 = 58 800 ∙ 1,2 = 70 560 𝑁 = 70,56 𝑘𝑁 (9)  
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5.1.3 Návrh spodní pevné lišty pod ohýbaným materiálem 

Je potřeba si stanovit předběžnou velikost a tvar průřezu spodní pevné lišty pod ohýbaným 

materiálem, na který působí především velká upínací síla (70,56 kN), abychom zamezili 

průhybu spodní pevné lišty a tím předešli i nerovnoměrnému ohybu a upnutí. Na základě 

několika návrhových výpočtů s různými tvary průřezů vyplynulo, že nejvhodnější průřez bude 

obdélníkový (plný). Nejprve je nutné stanovit kvadratický moment průřezu spodní lišty, který 

je v rovnici 10. U návrhového výpočtu průhybu (rovnice 11) uvažujeme pro modul pružnosti v 

tahu (Youngův modul), značený písmenem „E“ standartní hodnotu pro ocel, tj. 2,1x105 MPa. 

𝐽1 =
𝑏1 ∙ ℎ1

3

12
=

25 ∙ 2003

12
= 1,67 ∙ 107𝑚𝑚4 (10)  

𝑦𝑐 =
5 ∙ 𝐹𝑢𝑝𝑖𝑛𝑎𝑐𝑖 ∙ 𝑙𝑙𝑜𝑧𝑒

3

384 ∙ 𝐸 ∙ 𝐽1
=

5 ∙ 70 560 ∙ 10503

384 ∙ (2,1 ∙ 105) ∙ (1,67 ∙ 107)
= 0,304 𝑚𝑚 (11)  

5.1.4 Minimální poloměr ohybu 

Dále je nutno stanovit minimální poloměr ohýbacího nástroje kvůli tomu, abychom zabránili 

vznikání trhlin v materiálu, či dokonce jeho prasknutí. Větším poloměrem ohybu, zmenšujeme 

nebezpečí lomu. 

Minimální poloměr ohybu závisí především na tloušťce ohýbaného materiálu, 

maximálním úhlu ohybu, způsobu ohýbání a pevnosti v tahu ohýbaného materiálu (Rm). 

Z hodnot ze [23] vyplývá, že pro plech o tloušťce 2 mm a při úhlu ohybu 135° je minimální 

poloměr ohybu (Rmin) roven 3 mm, tj. Rmin volím Rmin = 3 mm. 

5.1.5 Odpružení materiálu 

Při návrhu ohýbacího nástroje je také potřeba zohlednit odpružení materiálu, které se dá 

kompenzovat vícero možnými způsoby, viz. předchozí kapitoly této práce. Velikost úhlu 

odpružení závisí na poloměru ohybu, tloušťce materiálu a tvárnosti materiálu. O úhel odpružení 

je potřeba zvětšit maximální úhel ohybu, abychom byli schopni dosáhnout požadovaného úhlu. 

Na základě hodnot úhlu odpružení ze [23], které jsou na obr. 28 bychom měli zvolit úhel 

odpružení 3° (pevnost v tahu do 400 MPa; poměr R/t – v našem případě 1,5), nicméně je potřeba 

vzít v úvahu i ohýbání menších tlouštěk materiálu, proto volím úhel odpružení na základ γ=5°. 

Obr. 28) Hodnoty úhlu odpružení [23] 
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5.1.6 Návrh a výpočet upínání materiálu 

Upínání materiálu je v koncepčním návrhu u této varianty řešeno pomocí pohybových šroubů 

s maticemi v kombinaci s kuželovým soukolím, či řetězovým převodem. Po vzájemném 

porovnání obou převodů, předběžných návrhových výpočtech a ekonomickém zhodnocení byla 

zvolena varianta s kuželovým soukolím. 

Nejdříve je potřeba určit velikost pohybového šroubu, konkrétně jednochodého 

trapézového šroubu. Velikost se odvíjí zejména od velikosti zatížení a materiálových vlastností 

šroubu. Vzhledem k rovnoměrnému rozložení zatížení bude osová síla působící na 1 šroub 

poloviční (viz. rovnice 12) oproti celkové upínací síle (obrázek 29). Dále je potřeba určit 

minimální průřez šroubu, ze kterého budeme schopni určit minimální průměr d3 šroubu, podle 

kterého už můžeme vybrat konkrétní velikost šroubu. Při výpočtu budeme vycházet z pevnostní 

podmínky v tahu a budeme uvažovat spoj bez předpětí utahovaný v zatíženém stavu. K tomuto 

výpočtu je ještě třeba vědět z jakého materiálu bude šroub vyráběn, protože potřebujeme znát 

dovolené napětí šroubu. Zde je už potřeba pracovat s konkrétním katalogem od daného výrobce, 

jelikož každý výrobce může používat na výrobu šroubů rozdílný materiál. Po pečlivém 

průzkumu trhu, jsem se rozhodl použít šrouby od společnosti PaB spol. s r.o.. Ve svém katalogu 

[26] uvádí, že trapézové šrouby jsou vyráběny z cementační oceli 12 020, avšak bez 

detailnějších vlastností materiálu, proto jsou použity hodnoty ze [27]. Dovolené napětí šroubu 

vypočteme dle rovnice 13, které poté dosadíme do rovnice (rovnice 14) pro výpočet 

minimálního průřezu a poté vypočteme minimální průměr závitu d3 (rovnice 15). Dle katalogu 

výrobce volím nejbližší vyšší průměr d3 vůči vypočtenému minimálnímu průměru d3_min – 

volím šroub Tr 22x5, který vyhovuje i stoupáním. 

𝐹1 =
𝐹𝑢𝑝𝑖𝑛𝑎𝑐𝑖

2
=

70,56

2
= 35,28 𝑘𝑁 (12)  

𝜎𝐷_š = 0,6 ∙ 𝑅𝑒š𝑟𝑜𝑢𝑏𝑢
= 0,6 ∙ 350 = 210 𝑀𝑃𝑎 (13)  

𝜎š =
𝐹1

𝐴š_𝑚𝑖𝑛
≤ 𝜎𝐷š

→  𝐴š_𝑚𝑖𝑛 =
𝐹1

𝜎𝐷_š
= 168 𝑚𝑚2 (14)  

𝐴š_𝑚𝑖𝑛 =
𝜋 ∙ 𝑑3_𝑚𝑖𝑛

2

4
 →  𝑑3_𝑚𝑖𝑛 = √

4 ∙ 𝐴š_𝑚𝑖𝑛

𝜋
= 14,625 𝑚𝑚 (15)  

Obr. 29) Zatížení na šroubech  
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Nyní je ještě potřeba provést u šroubu pevnostní kontrolu na tah. Pro výpočet použijeme 

hodnoty (d2 a d3) z katalogu. Výpočet bude obdobný, jako pro předcházející případ, pouze 

v závěru porovnáme skutečné napětí (rovnice 17) s dovoleným (z rovnice 13). Šroub dle 

pevností kontroly vyhovuje (rovnice 18). 

𝐴š =
𝜋

4
∙ (

𝑑2𝑡𝑟
+ 𝑑3𝑡𝑟

2
)

2

=
𝜋

4
∙ (

19,114 + 15,5

2
)

2

= 235,252 𝑚𝑚2 (16)  

𝜎𝑘𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙𝑎 =
𝐹1

𝐴š
=

35 280

235,252
= 149,9 𝑀𝑃𝑎 (17)  

𝜎𝑘𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙𝑎 < 𝜎𝐷_š  → 149,9 < 210 (18)  

5.1.7 Pevnostní výpočet hřídele pod ozubenými koly 

Na hřídel, která se nachází pod ozubenými kuželovými koly (obrázek 30) bude působit kroutící 

moment od ovládací kliky a také ohybové momenty, které vzniknou pod ozubenými koly a 

ovládací klikou, proto je třeba hřídel spočítat na kombinované namáhání (krut + ohyb) a 

s ohledem na konstrukci stroje zvolit vhodnou kombinaci velikosti hřídele a materiálu, ze 

kterého bude vyrobena. 

V rovnici 19 se nachází výpočet již zmíněného kroutícího momentu, který bude vznikat 

od ovládací kliky, přičemž ovládací sílu uvažujeme 250 N a délku ramene kliky 360 mm dle 

modelu, ze stránek výrobce [28]. V rovnicích 20 a 22 jsou výpočty ohybových momentů, které 

musíme pro výpočet výsledného napětí porovnat a do konečného výpočtu použít ten větší 

(rovnice 23). Pro ohybový moment od ovládací kliky (rovnice 20) použijeme stejnou hodnotu 

pro ovládací sílu, jako při výpočtu kroutícího momentu, přičemž její vzdálenost od domků, ve 

kterých bude hřídel vedena je 140 mm (viz. přiložený model). Při výpočtu druhého ohybového 

momentu je nutné dopočítat obvodovou sílu ozubení (rovnice 21), kterou poté dosadíme do 

vzorce pro výpočet ohybu pod ozubením (rovnice 22), přičemž vzdálenost od domků bude 60 

mm (viz. přiložený model).  

 

𝑀𝑘_𝑝𝑜𝑑_𝑘𝑜𝑙𝑒𝑚 = 𝐹𝑜𝑣𝑙𝑎𝑑𝑎𝑐𝑖_𝑘𝑜𝑙𝑎 ∙ 𝐿𝑘𝑙𝑖𝑘𝑦 = 250 ∙ 360 = 90 𝑁 ∙ 𝑚 (19)  

𝑀𝑜_𝑘𝑙𝑖𝑘𝑦 = 𝐹𝑜𝑣𝑙𝑎𝑑𝑎𝑐𝑖_𝑘𝑜𝑙𝑎 ∙ 𝐿𝑘𝑙𝑖𝑘𝑎_𝑑𝑜𝑚𝑒𝑘 = 250 ∙ 140 = 35 𝑁 ∙ 𝑚 (20)  

𝐹𝑜𝑏𝑣𝑜𝑑𝑜𝑣𝑎_𝑜𝑧𝑢𝑏𝑒𝑛𝑖 =
𝑀𝑘_𝑝𝑜𝑑_𝑘𝑜𝑙𝑒𝑚

𝐷𝑜𝑧𝑢𝑏𝑒𝑛𝑖

2

=
90 000

79,24
2

= 2 271,58 𝑁 
(21)  

𝑀𝑜_𝑜𝑧𝑢𝑏𝑒𝑛𝑖 = 𝐹𝑜𝑏𝑣𝑜𝑑𝑜𝑣𝑎_𝑜𝑧𝑢𝑏𝑒𝑛𝑖 ∙ 𝐿𝑘𝑜𝑙𝑜_𝑑𝑜𝑚𝑒𝑘 = 2 271,58 ∙ 60 =

= 136,295 𝑁 ∙ 𝑚 
(22)  

𝑀𝑜_𝑚𝑎𝑥 = 𝑀𝑜_𝑜𝑧𝑢𝑏𝑒𝑛𝑖 (23)  

 

Nyní je potřeba spočítat redukovaný moment (rovnice 24), ve kterém jsou hodnoty 

z rovnic 19 a 23. V současné chvíli můžeme přistoupit k návrhu průměru hřídele, ke kterému 

je ještě potřeba zvolit vhodný materiál. Po několika návrhových výpočtech byl zvolen materiál 

11 600 s mezí únavy v krutu 280 MPa (hodnoty ze [23]). Po dosazení těchto hodnot do 

upravené rovnice pro výpočet průměru hřídele (rovnice 25) získáme minimální velikost pro 
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materiál 11 600. Tento výsledek je ještě nutné vynásobit součinitelem bezpečnosti, který bude 

kompenzovat drážky a osazení (rovnice 26). Hřídel tedy volíme 25 mm. 

𝑀𝑟𝑒𝑑 = √𝑀𝑜_𝑚𝑎𝑥
2 + 1 ∙ 𝑀𝑘_𝑝𝑜𝑑_𝑘𝑜𝑙𝑒𝑚

2 = √136 294,82 + 1 ∙ 90 0002 =

= 163 328,7 𝑁 ∙ 𝑚𝑚 = 163,329 𝑁 ∙ 𝑚 
(24)  

𝑑11600 = √
32 ∙ 𝑀𝑟𝑒𝑑

𝜋 ∙ 𝜎𝐷𝑂_11600

3

= √
32 ∙ 163 328,7

𝜋 ∙ 280

3

= 18,112 𝑚𝑚 (25)  

𝑑min_ℎ𝑟𝑖𝑑𝑒𝑙 = 𝑑11600 ∙ 𝑘ℎ𝑟𝑖𝑑𝑒𝑙𝑒 = 18,112 ∙ 1,3 = 23,546 𝑚𝑚 (26)  

 

Obr. 30) Konstrukční řešení 

Obr. 31) VVÚ  
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5.2 Konstrukce jednotlivých částí stroje 

5.2.1 Rám stroje 

Základní částí celého stroje je jeho rám, který je sestaven z obdélníkových průřezů (profilů) 

různých rozměrů. Veškeré profily budou uzavřené jekly, až na horní dva, které budou sloužit k 

montáži dalších částí stroje, proto použitý polotovar bude plochá tyč. K rámu stroje bude 

integrováno i několik kostek, které budou sloužit k vedení horní lišty a k uložení čepu výklopné 

ohýbací lišty. Dále ještě bude do rámu vsazena pevná dolní lišta (před svařením horních jeklů). 

Pro uchycení kostek, které budou sloužit k vedení horní lišty budou do rámu předvrtány 

celkově čtyři otvory (na každé straně 2) pro kolíky, které budou určeny především k vymezení 

polohy a aretaci pro svařování. Dvojice kostek bude spojena destičkou, která bude na každé 

straně pojištěna vysokopevnostním šroubem a dvojicí kolíků (obrázek 32). 

K rámu bude ještě později přichycena v zadní části dvojice pantů na L profilech, které 

budou zajišťovat otevření a zavření zadního výklopného stolu. K rámu budou připevněny 

pomocí šroubového spoje. 

Obr. 32) Rám stroje 

5.2.2 Výklopná ohýbací lišta 

Výklopná ohýbací lišta bude k rámu stroje přichycena přes boční vedení, které bude na jednom 

konci uchyceno k čepům, umístěných v kostkách a na druhém konci bude zajištěno pomocí 

matice (obrázek 33). Čepy, které budou umístěny ve dvou kostkách (na každé straně stroje 

jedna kostka a čep) budou ještě uloženy v pouzdře, které bude vyrobeno z bronzu, aby byla 

zajištěna plynulost při pohybu, navíc bronz je samomazný materiál, tudíž se s ní výrazně snižuje 

riziko zadření. Samotný čep bude kalen a popuštěn, a také cementován proti otěru. Na jeho 

konci bude umístěna drážka pro pero, která bude sloužit pro uchycení a zajištění úhelníku 

s dorazem. Z pohledu výroby se bude u výklopné ohýbací lišty jednat o výpalek. 
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Posun stolu se bude provádět pomocí dvojice matic, které budou umístěny na bočnicích 

ke stolu. Nastavení je jednoduché a lehce proveditelné a v případě potřeby lze matice jednoduše 

vyměnit (obrázek 33). 

Obr. 33) Uchycení výklopné ohýbací lišty 

Uchycení dolní lišty k výklopnému ohýbacímu stolu je realizováno pomocí několika 

šroubů, které jsou umístěny na horní straně dolní lišty (obrázek 34). Do zahloubení pro šrouby 

je ještě umístěna gumová záslepka, která má zamezit případné nežádoucí deformaci, popřípadě 

vzhledovým vadám plechu od otvorů na dolní liště.  

Obr. 34) Uchycení dolní lišty k výklopnému ohýbacímu stolu 

Úhelník s dorazem (obrázek 35) je realizován pomocí jednoduchého mechanizmu. 

Skládá se pouze z bubnu, šroubů, matice a podložky. Všechny tyto součásti budou mít 

minimální pevnostní třídu 10. V drážce bubnu bude umístěn šroub s maticí a podložkou, 

přičemž na podložce bude drážka (která pro lepší viditelnost bude zvýrazněna barvou), podle 

které se bude nastavovat požadovaný úhel ohybu, který bude na těle bubnu. Dílky stupnice, 

včetně příslušného textu (úhel ohybu, apod.) budou vyrobeny pomocí kopírovací frézky, či jiné 

podobné metody (např. gravírování, laser – záleží na možnostech dodavatele). Dále bude do 

rámu stroje našroubován šroub, který bude představovat pevný doraz. Princip je tedy následující 
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– povolením matky na šroubu v drážce nastavíme za pomocí drážky na podložce požadovaný 

ohýbací úhel, poté se matka dotáhne. Při dosažení nastaveného úhlu během ohýbání se hlava 

šroubu v drážce zarazí o šroub, který je umístěn v rámu stroje. V případě, že by nastala situace, 

která by vyžadovala výměnu některého ze šroubů, je jejich demontáž a zpětná montáž lehce 

proveditelná a bezproblémová. 

 

Obr. 35) Úhelník s dorazem 
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5.2.3 Spodní lišta (pevná) 

Spodní lišta, která byla v jedné z předchozích kapitol (5.1.3) počítána na průhyb je v bocích 

rozšířena a tvarována tak, aby sedla do rámu stroje, kde bude přivařena. Z pohledu výroby se 

bude jednat o výpalek. 

U této součásti byla provedena pevnostní analýza v programu Solidworks 2019 a její 

výsledky můžeme vidět na obrázku 36. Pro analýzu byla použita stejná velikost zatížení, jako 

u výpočtu v již zmiňované kapitole a materiál pro analýzu byl zvolen 11 375 (EN – S235JRG2). 

Z výsledku analýzy můžeme vidět, že největší průhyb nastává dle očekávání uprostřed 

namáhané součásti, a to konkrétně 0,25 mm (dle stupnice na obrázku). Tuto nepřesnost lze 

vzhledem k požadavku na přesnost výroby považovat za nepodstatnou. 

Obr. 36) Pevnostní analýza spodní pevné lišty 

5.2.4 Horní segmentová lišta 

Horní lišta se bude skládat celkově z 18 segmentů, z toho bude 6 segmentů o šířce 105 mm a 

12 segmentů o šířce 35 mm. Dvě šířky segmentů byly zvoleny hlavně proto, aby došlo ke 

snížení celkových nákladů a zjednodušení výroby + jejich počty byly určeny tak, aby byly co 

nejvíce rozšířeny možnosti pro ohýbání. 

Každý segment je k liště uchycen pomocí zapuštěných „imbusových“ šroubů o velikosti 

M10 (třída 10), které jsou do lišty zašroubovány. Závitové díry mají v liště stejnou rozteč, tudíž 

segmenty lze libovolně posouvat, či vyměňovat. 

Výrobu segmentů lze provádět několika způsoby, která se však odvíjí od materiálu, ze 

kterých budou vyráběny. Na jejich výrobu lze použít např. některou z nástrojových ocelí (třída 

19), ale u nich je relativně vysoká pořizovací cena. Alternativou může být například řešení, 

které nese obchodní název „Hardox“, což jsou otěruvzdorné oceli, které se vyznačují zejména 

nižší pořizovací cenou a dlouhou životností. Dále také mají vyšší houževnatost, než oceli 

podobných tvrdostí. Vzhledem k těmto skutečnostem byl jako základní materiál zvolen Hardox 

(konkrétněji Hardox 450), a to hlavně kvůli jeho nižší pořizovací ceně a dostačujícím 

mechanickým vlastnostem pro aplikaci na ohýbačce. Materiál bude dělen pomocí technologie 

pálení a následně opracován broušením pro dosažení přesných rozměrů. Zahloubení pro šrouby 
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může být realizováno pomocí nástroje ze slinutých karbidů, či vrtáky určené přímo pro tento 

materiál. 

5.2.5 Upínání materiálu 

Jak již bylo zmíněno v jedné z předchozích kapitol, tak upínání plechu je realizováno pomocí 

kuželového soukolí. Toto soukolí je uloženo na hřídeli, která byla pevnostně vypočítána 

v kapitole 5.1.7. Tato hřídel bude vedena v ložiskových domcích, které budou připevněny 

k rámu stroje pomocí šroubového spoje. Konkrétně se jedná o domky UCP 205 [29], které byly 

vybrány na základě rozměrů hřídele, přičemž byla zohledněna i jejich dostupnost a cena.  

Řada firem nabízí kuželová ozubená kola ve standardizovaných rozměrech, proto bylo 

třeba provést průzkum trhu pro zvolení optimálního výrobce. Pro poměr ceny a kvality byla 

zvolena firma Chiaravalli CZ, u které bylo následovně vybráno z jejich katalogu [30] kuželové 

soukolí, které má identifikační číslo 32301125. Základní charakteristiky tohoto soukolí jsou – 

převodový poměr 1:1, počet zubů je roven 25 a modul ozubení je 3 mm. Kola, která budou 

umístěna na hřídeli budou zajištěna pomocí pera a pro vymezení jejich polohy budou zajištěna 

z jedné strany pojistným kroužkem a z druhé se budou opírat o distanční kroužek, který bude 

zajištěn pomocí osazení hřídele. Kola, která budou umístěna na trapézovém šroubu budou 

zajištěna obdobně – tj. pomocí pera a pojistných kroužků. Z tohoto plyne, že trapézové šrouby 

nebudou mít závit po celé své délce a budou ukončeny osazením, které bude mít průměr jádra 

šroubu, což bylo také nutno zohlednit při výběru kol. Vzhledem k zajištění ozubených kol je 

třeba volit jeden šroub pravý závit a druhý šroub levý závit. 

Dále je ještě nutné šroub axiálně zajistit, čehož bude dosaženo pomocí dvojice kluzných 

ložisek, která budou umístěna v přípravku, jenž bude přivařen k rámu stroje (obrázek 37). 

Kluzná ložiska byla zvolena pro jejich dostatečnou únosnost, jak v axiálním, tak i v radiálním 

směru, a také pro jejich dobrou cenovou dostupnost. Do výsledného řešení byla zvolena dvě 

kluzná ložiska s přírubou – jedno od výrobce SKF, druhé nestandartní. Kluzné ložisko od SKF 

nese označení PCMF 151712 E a jeho základní statická únosnost v axiálním směru činní 32.5 

kN [31]. 

Druhé – nestandartní ložisko, je potřeba navrhnout tak, aby zvládlo přenést sílu působící 

na jeden šroub (F1 = 35,28 kN). Při návrhu tohoto ložiska je možné vycházet z hodnot a 

parametrů u ložiska SKF, vzhledem k jeho statické únosnosti. Pro zvýšení axiální únosnosti 

bude potřeba zesílit tloušťku stěny a zvětšit axiální dosedací plochu ložiska (rozměry ložiska 

tabulka 14). U ložiska je ještě nutné provést kontrolu na tlak, u čehož potřebujeme znát materiál 

ložiska. Ten na základě výsledku (rovnice 27) volíme trubku z cínové bronzi (hodnoty z [33]), 

aby ložisko vyhovělo v kontrole na tlak (rovnice 28). 

Tato ložiska budou umístěna v přípravku, přičemž z horní strany budou zajištěna o 

opěrné čelo na hřídeli Tr šroubu a na spodní straně budou zajištěna pomocí dvojice KM matic.  

Nyní už je pouze potřeba zvolit vhodnou matici k trapézovému šroubu. Pro 

zjednodušení výběru a zamezení případným poruchám budeme matici vybírat od stejného 

výrobce, jako trapézový šroub. Z katalogu [26] tedy volíme velikost matice dle velikosti 

trapézového šroubu, tj. Tr 22x5. Volíme matici s přírubou, která bude vyrobena z bronzu. 

𝑝2 =
𝐹1

𝑑𝑙 ∙ 𝑙𝑙2
=

35 280

15 ∙ 28
= 84 𝑀𝑃𝑎 (27)  

𝑝𝑑2 = 90 𝑀𝑃𝑎 → 𝑝2 ≤ 𝑝𝑑2 (28)  
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Vzhledem k použitému materiálu sice bude dražší, než matice z oceli, ale zase zaručuje 

plynulejší chod stroje. K segmentové liště bude uchycena pomocí několika šroubů velikosti 

M6. 

Tab 14)  Rozměry kluzného ložiska 

Vnitřní průměr [mm] 
Vnější průměr dosedací 

plochy [mm] 
Šířka [mm] Tloušťka [mm] 

15 27 28 2,5 

 

Obr. 37) Uspořádání ložisek 

5.2.6 Zadní sklápěcí stůl 

Součástí zadání bakalářské práce bylo i zhotovení zadního stolu k ohýbačce na plech. Stůl je 

realizován pomocí L profilů, pantů a plechu o tloušťce 2 mm. Zmíněné L profily budou 

přišroubovány k rámu stroje ohýbačky a panty s nimi budou spojeny pomocí metody bodového 

svařování. Stejně tak bude spojena i druhá strana pantů s podpěrným plechem. Aby nedošlo 

k zavření tohoto stolu, budou zde ještě dva páry v sobě zasunutých trubek, které budou sloužit 

nejen k jeho zajištění. Trubky budou přivařeny k dolnímu nosnému průřezu a bude se jednat o 

normalizované součásti a velikosti (stejně tak i v případě L profilů, či pantů). Konkrétně se 

bude jednat o velikosti 31,8x3,2 (vnější) a 25x3,6 (vnitřní). V trubkách bude ještě zhotovena 

dvojice děr, které budou sloužit k zajištění jejich polohy pomocí jednoduchého čepu. 

Na trubkách se ještě bude nacházet zadní doraz, který při větším počtu stejných ohybů 

výrazně urychlí produkci stroje (obrázek 38). Bude se skládat z jednoduché objímky stahované 

šroubem, která bude mít na horní části přivařený L profil pro „zaražení“ plechu. Zadní doraz je 

možné používat zhruba do 370 mm celkové délky plechu. V případě delších plechů je nutné 

doraz jednoduše demontovat a jako podpěru užít výklopný zadní stůl (obrázek 39 – stůl je 

„zprůhledněn“). Na trubkách bude ještě zhotovena stupnice (v milimetrech), která bude sloužit 

pro jednodušší nastavení délky plechu, bez nutnosti použít další nástroje. Stupnice bude 

zhotovena pomocí stejné metody, jako na bubnu úhlového dorazu (tj. kopírovací frézka, či 

gravírování/laser). 
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Obr. 38) Zadní doraz 

 

Obr. 39) Výklopný zadní stůl  
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6 EKONOMICKÉ ZHODNOCENÍ 

Ekonomické zhodnocení ohýbačky je zpracováno v tabulce 15 (kde je rozděleno do 

jednotlivých kategorií) a odvíjí se na základě subjektivního názoru autora práce a z komunikace 

s nezávislými dodavateli. Zhodnocení v tabulce je zpracováno pro náklady na výrobu 1 stroje 

(ohýbačky). 

Tab 15)  Ekonomické zhodnocení – ceny materiálů 

Název součásti 
Cena za 

jednotku 
Počet Celková cena 

Trapézové šrouby 500 Kč/m 1 m 500 Kč 

Matice pro trapézové šrouby 950 Kč/kus 2 kusy 1 900 Kč 

Hardox 450 68 Kč/kg cca 31 kg ≈ 2 150 Kč 

Kuželová ozubená kola 800 Kč/kus 4 kusy 3 200 Kč 

Ložiska 35 Kč/kus (SKF) 4 kusy 600 Kč 

Ložiskové komplety UCP 100 Kč/kus 2 kusy 200 Kč 

Ruční klika 350 Kč/kus 1 kus 350 Kč 

Ocelové profily ⌀ 465 Kč/m 14,3 m 6 600 Kč 

Spojovací materiál - - 500 Kč 

Ostatní materiál (na čepy, atd.) - - 5 000 Kč 

∑ 21 000 Kč 

 

V celkovém ekonomickém zhodnocení je ještě potřeba zohlednit i další náklady spojené 

s výrobou stroje (např. svařování, tepelné zpracování, pálení a strojní obrábění, atd.). Pro 

minimalizaci nákladů na výrobu bych uvažoval výrobu zadávat do menších firem, které nejsou 

zatíženy vysokými režijními náklady. Na tyto účely je po konzultaci s odborníky vyhrazeno 

hrubým odhadem 15 000 Kč. Celková cena 1 stroje činní zhruba 36 000 Kč. V případě zmíněné 

malosériové výroby (cca 15 – 20 strojů) by byl možný pokles ceny zhruba až o 13%, takže 

výsledná cena za 1 stroj by byla zhruba 31 000 Kč. Nutno však podotknout, že ve výsledné 

ceně ohýbačky není zahrnut žádný zisk. 

V tabulce 16 je uvedeno porovnání s ohýbačkami z rešeršní části, a to konkrétně: 

• HM Machinery MB 1000L  

• Metallkraft FSBM 1020-20 S2 

Tyto ohýbačky jsou parametrově srovnatelné s výsledným řešením autora této práce, 

proto je lze zahrnout do závěrečného porovnání. 
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Tab 16)  Srovnání s ohýbačkami z rešeršní části 

Název firmy a modelu 
HM Machinery MB 

1000L 

Metallkraft FSBM 

1020-20 S2 

Varianta C (řešení 

autora práce) 

Pracovní šířka [mm] 1050 1020 1050 

Maximální tloušťka 

plechu [mm] 
1,25 2 2 

Maximální úhel ohybu 

[°] 
135 135 135 

Segmentová lišta [-] Ne Ano Ano 

Cena [Kč] 30 000 59 000 31 000 

 

Z tabulky je zřejmé, že poněkud vyšší pořizovací cena u varianty „C“ oproti variantě 

HM Machinery MB 1000L je výrazně kompenzována vyšší užitnou hodnotou a to především: 

• variabilností segmentové lišty umožňující operativně měnit šířku ohybu 

• možností tvářet plech o síle 2 mm oproti 1,25 mm 

Pracovním rozsahem se tedy dostaneme na srovnatelnou úroveň s finančně výrazně náročnější 

Metallkraft FSBM 1020-20 S2. Objektivně je nutné podotknout poněkud vyšší technickou 

úroveň Metallkraft FSBM 1020-20 S2 (např. hydraulický zdvih výklopného stolu). Zde je však 

nutno brát v úvahu, že Metallkraft FSBM 1020-20 S2 je určena do velkosériové produkční 

výroby, kde je např. hydraulický zdvih nutností, oproti tomu řešení autora práce vychází 

z potřeb běžných řemeslníků a menších dílen. 

Zásadním srovnáním jsou tedy parametry s podobnou ohýbačkou HM Machinery MB 

1000L a z tohoto pohledu vychází autorovo řešení výhodnější. 
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7 ZÁVĚR 

Cílem této bakalářské práce bylo navrhnout ohýbačku na plech se zadním stolem v pracovním 

rozsahu 1050 x 2 mm při maximálním úhlu ohybu 135°. 

V první části práce byl proveden průzkum trhu a zhodnocení dostupných zařízení, ze 

kterého jsem získal širší povědomí o konstrukci celého stroje. Na základě těchto informací byly 

vytvořeny tři návrhové varianty, které byly následně zhodnoceny a pomocí multikriteriální 

analýzy bylo vybráno nejoptimálnější řešení, kde byl kladen důraz především na co největší 

uživatelský komfort při obsluze stroje. Nejoptimálnější varianta byla následně důkladněji 

zpracována, doplněna o potřebné výpočty a zhotovena ve 3D modelu. 

Navržený stroj je ovládán ručně, přičemž síla potřebná k ohýbání při plné kapacitě stroje 

(tj. 1050x2mm) je 320 N, což splňuje veškeré normy. V této oblasti by bylo možné vylepšení, 

jako např. u ohýbačky Metallkraft FSBM 1020-20 S2 (pomocná ramena), ale to by bylo na úkor 

celkové ceny stroje. Stroj zároveň disponuje jednoduchým úhlovým a délkovým dorazem 

(včetně zadního stolu pro nadrozměrné polotovary), které výrazně urychlují produkci stroje. 

Stroj byl navržen tak, aby splnil veškeré požadavky zadání. 

Po dokončení návrhu stroje bylo provedeno ekonomické zhodnocení a porovnání se 

zařízeními z rešeršní části práce. Porovnání je však pouze informativního charakteru, neboť 

žádné ze zařízeních dostupných na trhu přímo neodpovídalo zadaným parametrům této 

bakalářské práce. 
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9 SEZNAM ZKRATEK, SYMBOLŮ, OBRÁZKŮ A 

TABULEK 

9.1 Seznam zkratek a symbolů 

𝑅𝑒š𝑟𝑜𝑢𝑏𝑢
 Mez kluzu materiálu šroubů [MPa] 

𝑑2𝑡𝑟
 Střední průměr trapézového šroubu [mm] 

𝑑3𝑡𝑟
 Průměr jádra trapézového šroubu [mm] 

𝜎𝐷_š Napětí dovolené ve šroubu [MPa] 

𝜎𝐷𝑂 Dovolené napětí v ohybu [MPa] 

𝜎𝐷𝑂_11600 Dovolené napětí pro materiál 11 600 [MPa] 

𝜎𝑂 Napětí v ohybu [MPa] 

𝜎𝑘𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙𝑎 Kontrolní napětí trapézového šroubu [MPa] 

Aš Skutečný průřez šroubu [mm2] 

Aš_min Minimální průřez šroubu [mm2] 

b Šířka materiálu [mm] 

b1 Výška průřezu [mm] 

d11600 Průměr hřídele při materiálu 11 600 [mm] 

d3_min Minimální průměr jádra šroubu [mm] 

dl Vnitřní průměr kluzného ložiska [mm] 

dmin_hridel Minimální průměr hřídele [mm] 

Dozubeni Průměr ozubení [mm] 

E Modul pružnosti v tahu (Youngův modul) [MPa] 

F1 Síla působící na 1 šroub [kN] 

Fo Ohýbací síla [N] 

Fobvodova_ozubeni Obvodová síla v ozubení [N] 

Fovladaci Ovládací síla [N] 

Fovladaci_kola Ovládací síla ovládacího kola [N] 

Fox Ohýbací síla ve směru „x“ [N] 

Foy Ohýbací síla ve směru „y“ [N] 

Fupinaci Upínací síla [N] 

g Gravitační zrychlení [m/s2] 

h1 Šířka průřezu [mm] 

J1 Kvadratický moment průřezu lože (spodní lišty) [mm4] 

k Bezpečnost [-] 

khridele Součinitel bezpečnosti hřídele [-] 

ku Koeficient bezpečnosti upínací síly [-] 

l Vzdálenost hran [mm] 
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Lklika_domek Vzdálenost od ovládací kliky k ložiskovému domku [mm] 

Lkliky Délka ramene kliky [mm] 

Lkolo_domek Vzdálenost od ozubeného kola k ložiskovému domku [mm] 

ll1 Šířka kluzného ložiska (SKF) [mm] 

ll2 Šířka kluzného ložiska (nestandartního) [mm] 

lloze Délka lože [mm] 

lmadla Délka ramene madla [mm] 

mdov Dovolená hmotnost [kg] 

Mk_pod_kolem Kroutící moment ovládacího kola [N.m] 

Mo Ohybový moment [N.m] 

Mo_kliky Ohybový moment ovládací kliky [N.m] 

Mo_max Maximální ohybový moment [N.m] 

Mo_ozubeni Ohybový moment ozubení [N.m] 

Momax Maximální ohybový moment [N.m] 

Mred Redukovaný moment [N.m] 

P1 Tlak na kluzné ložisko (SKF) [MPa] 

P2 Tlak na kluzné ložisko (nestandartního) [MPa] 

pd1 Dovolený tlak kluzného ložiska (SKF) [MPa] 

pd2 Dovolený tlak kluzného ložiska (nestandartního) [MPa] 

R Skutečný poloměr ohybu [mm] 

Rm Pevnost v tahu [MPa] 

Rmin Minimální poloměr ohybu [mm] 

t Tloušťka materiálu [mm] 

Wo Modul průřezu v ohybu [mm3] 

x Součinitel posunutí neutrální osy [-] 

yc Průhyb [mm] 
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10 SEZNAM PŘÍLOH 

Výkresová dokumentace 

• Výkres sestavení – 1-191881-00 

• Výkres svarku rámu – 1-191881-01/01 

• Výrobní výkres příčníku segmentové lišty – 2-191881-02/01 

• Výrobní výkres segmentu (35 mm) – 4-191881-02/02 

Ostatní 

• 3D model ohýbačky na plech ve formátu STEP 


