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ABSTRAKT

BEDNAŘÍK Josef: Postupové tvářecí nástroje

Práce je zaměřena do oblasti teorie plošného tváření. Postupně se zabývá základní 

problematikou stříhání, ohýbání a tažení. Popisuje základní konstrukční principy nástrojů a 

požadavky, které musí splňovat pro správnou funkci. Dále se zabývá základním popisem 

konstrukce a činnosti postupových tvářecích nástrojů. V závěrečné části bakalářské práce jsou 

uvedeny rozdíly mezi zpracováním polotovaru, který je ve formě svitku a využívá se tedy 

automatického podávání materiálu nebo je ve formě tabulí plechu a je podáván ručně.

Klíčová slova: plošné tváření, postupové tvářecí nástroje, stříhání, ohýbání, tažení

ABSTRACT

BEDNAŘÍK Josef: Progressive forming die

This thesis is focused on the theory of surface forming. It deals with the problematics of metal 

cutting, bending and drawing. It describes basic construction principles of utilities and 

requirements they have to meet in order to function properly. Furthermore, the thesis deals 

with a basic description of the construction and function of progressive forming tools. In the 

final part of the thesis, there is a debate about differences in manufacturing a semi-finished 

product depending whether it is a roll of metal which is handed in automatically, or a sheet of 

metal which is handed in manually. 

Keywords: Surface forming, progressive forming tools, cutting, bending, drawing
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ÚVOD [1], [2], [3], [4]
Technologie tváření má na světě jedno z nejstarších zastání v odvětví zpracování kovů         

a jejich slitin. Sahá již do doby bronzové. Z oboru Strojírenské technologie se již roku 1962 
vyčlenil samostatný úsek odboru Technologie tváření kovů a plastů v Brně, jejichž 
zakladatelem byli uznávání pedagogové a vědci Prof. Ing. A. Farlík, DrSc., Prof. Ing. Emil 
Škrabal, CSc. a další. Jedná se tedy o velmi důležitou součást zpracování. 

Obor strojírenské technologie obsahuje dvě odvětví. První z nich je technologie třískového 
obrábění (např. soustružení, frézování, vrtání). Druhou oblastí jsou metody beztřískového 
zpracování, kam patří i tváření (obr. 1), která spočívá na tvárné deformaci, tedy kde díky 
vnější síle vznikají elastické a následně plastické neboli trvalé deformace. Tváření je díky 
ekonomice a moderním materiálům ve významném rozvoji. Snahou je vytvářet technologie 
tak, aby se zhotovovaly co nejpřesnější a tvarově složité součásti na co nejméně operací (obr. 
2 a obr. 3). Při srovnání s třískovým obráběním je tváření doporučované hlavně pro 
hromadnou výrobu, kde kromě vysoké kvality je tato metoda hospodárnější (např. malý 
odpad).

Obr. 1: Příklad plošného tváření - tažení [3]

Obr. 2: Příklady tvarově složitějších výlisků [4] Obr. 3: Sada výlisků do autosedaček [4]
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1 ROZBOR ZADÁNÍ [5], [6]
Práce má být orientována do oblasti plošného tváření, proto se budu dále věnovat stěžejním 

technologiím PT (stříhání (obr. 4), ohýbání (obr. 5), tažení), jejichž uplatnění připadá             
u postupových nástrojů do úvahy. Nejprve se tedy zaměřím na obecné rozdělení plošného 
tváření, poté postupně na jednotlivé metody, kde vždy popíši princip, materiálové vlivy, 
důležité veličiny, nástroje aj. V poslední části se zaměřím na postupné tvářecí nástroje.

2 TECHNOLOGIE TVÁŘENÍ

2.1 Rozdělení [1], [7], [8], [9]
V dnešní době existuje velké množství tvářecích procesů, které můžeme dělit dle několika 

hledisek. Například dle materiálových faktorů, použitého stroje, sériovosti součásti, 
polotovaru součástí, plasticity (definována rozsahem plastického přetvoření do narušení tělesa 
při daných podmínkách, jako například teploty, napjatosti, času přetvoření, atd.). V úvahu je 
nutné brát, že některé faktory se doplňují a jiné zase odporují. Avšak nejzásadnějším dělením 
je dělení dle toho, zda převládající stav deformace a napjatosti je rovinný (plošný) – plošné
tváření, nebo prostorový (objemový ) - objemové tváření. Plošné tváření pak dělíme na:

a) Stříhání b) Ohýbání

Prosté
Vystřihování
Přistřihování
Děrování
Nastřihování (obr.6)
Prostřihování
Ostřihování
Protrhávání
Vysekávaní
Přesné střihání

Obr. 6: Nastřihování [7]
    

Prosté
Ohraňování
Rovnání
Zakružování (obr.7) 
Obrubování
Osazování
Drápkování
Zkrucování
Lemování

          Obr. 4: Střihání [5]        Obr. 5: Ohýbání [6]

Obr. 7: Zakružování [7]



12

c) Tažení d) Tlačení

Prosté
Se ztenčením stěny
Žlábkování (obr. 8)
Rozšiřování

Tlačení tvaru 
Rotační obrubování
Rotační lemování
Rotační rozšiřování
Rotační žlábkování
Rotační drápkování
Prosazování
Tlačení se ztečením stěny

Zužování
Protahování
Přetahování

Pro postupové tvářecí nástroje nepřipadá tlačení v úvahu.

2.2 Technologie plošného tváření [1], [7], [9], [10], [11] 
Cílem plošného tváření je získání co nejpřesnějšího tvaru požadované součásti (výlisku) 

s tím, že dochází k minimálnímu odpadu (není tříska). Během operací zde zpravidla 
nedochází ke změně průřezu polotovaru. Vyrobené součásti nejsou rozměrově omezené, jedná 
se tedy o menší i velké rozměry. Plošné tváření charakterizuje deformace ve dvou směrech 
(třetí směr deformace je zanedbatelný).  Stav napjatosti bývá ve většině případů plošný. 
Vyrobené součásti se vyznačují nízkou hmotností, ale hlavně také dostatečnou pevností          
a tuhostí. Ta se dá ještě navýšit při použití žeber, výztužnými lemy apod. Větší pevnost          
a tuhost je také u uzavřených křivek, tedy kruhových a jinak tvarovaných nádob. Díky své 
hmotnosti, rychlosti výroby (využití postupných tvářecích nástrojů) a ekonomice převyšují 
výrobu odlitků a dále například svařované součásti. Velkou výhodou je také výše zmíněná 
úspora materiálu, kdy díky beztřískové metodě a úspornému uspořádání lze ušetřit až 50 % 
vstupního materiálu.

Při plošném tváření jsou využívány jako vstupní materiály plechy různých tlouštěk, které 
se expedují buď jako tabule nebo svitky (obr. 9). Svitky používáme hlavně v automatizované 
výrobě. Dalším druhem vstupních polotovarů jsou tenkostěnné profily (př. T profil, L profil, 
C profil, atd.), které se do výroby dodávají zpravidla ve standartní délce tyčí (např. 6 
metrové), polotovarem bývají také trubky různých tlouštěk stěn.

Plošné tváření dělíme kromě stříhání, ohýbání, tažení atlačení také dle deformace a to na 
deformaci s lokálním narušením soudržnosti 
materiálu a s žádným porušením soudržnosti, tedy 
tvárnou deformací (materiál se neodděluje).  Typ 
výroby součástí volíme dle různých parametrů, jako 
jsou například druh materiálu polotovaru, velikost 
výsledné součásti, požadované přesnosti, zda se 
jedná o kusovou či sériovou výrobu. Každá výroba 
součásti obsahuje přípravné a dokončovací operace, 
díky kterým volíme způsob výroby. Tedy zda se 
součást bude vyrábět na více pracovištích nebo bude 
navržen postupový tvářecí nástroj, který díky 
jednomu zdvihu provede více typů operací (př. 
dělení výchozího plechu, děrování, prosté ohýbání          
a prosté stříhání atd.).  Takto vyrobené součásti již 
mohou být expedovány rovnou do prodeje nebo tak 
mohou být využity k dalším úpravám.  

  Obr. 8: Žlábkování [7]

     Obr. 9: Svitek plechu [11]
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2.3 Stříhání [9], [12], [13]
Jedná se o nejčastější základní operaci dělení materiálu, která je využívána hlavně pro 

přípravu polotovarů (například střihání tabulí plechů, svitků, ale také vývalků apod.). Avšak 
využití nalezne také při vystřihování samotných součástek z plechu, které mají již finální tvar 
nebo jsou určeny k opracování při dalších operacích, jako například ohýbání, tažení atd. 
Dělení materiálu u kovů je zakončeno lomem v ohnisku, kdy se stříhaný materiál odděluje 
podél křivky střihu, která je udávána relativním pohybem břitů. Tyto břity vytváří potřebné 
smykové napětí. Stříhání můžeme rozdělit na dvě kategorie dle teploty stříhaného materiálu. 
První skupinou je stříhání za studena, kdy jsou stříhány hlavně měkčí oceli s mezí pevnosti do 
400MPa. Druhou skupinou je stříhání za tepla, kdy vysoká mez pevnosti je eliminována vyšší 
teplotou stříhaného materiálu. Díky tomu se můžou stříhat tvrdé a tlustší materiály.

2.3.1 Princip stříhání [1], [7], [10], [13], [14]
Oddělování části materiálů stříháním je způsobeno protilehlými řeznými hranami, které 

leží v řezné rovině smykového napětí. Proces stříhání je rozdělen na tři fáze. První z nich je 
fáze pružných deformací, kdy dochází k pružnému vnikání (materiál se ohýbá a stlačuje –
nežádoucí účinky) do povrchu stříhaného materiálu. Tato fáze končí individuálně dle 
mechanických vlastností stříhaného materiálu. Obvykle bývá okolo 5-8 % tloušťky materiálu. 
Ve druhé fázi se pružné deformace mění na trvalé plastické deformace. Stává se tak díky 
tomu, že napětí ve směru vnikání začíná být větší, než je mez kluzu kovu. Na hranách 
střižníku a střižnice se blíží dokonce až k mezi pevnosti. Tato fáze se vyskytuje obvykle 
v rozmezí 10-25 % tloušťky materiálu. V poslední třetí fázi dochází k dosažení meze pevnosti 
ve střihu. Tuto fázi lze poznat tak, že na hranách začínají vznikat malé trhlinky, které se 
posléze začnou rozšiřovat do té doby, dokud nedojde k utržení materiálu (výstřižku). 
Výstřižek z měkkých a houževnatých materiálů se stříhá obtížněji, dochází totiž k velmi 
pomalému šíření trhlin a taktéž je potřeba vniknout střižnými hranami až do hloubky 60 %
celkové tloušťky stříhaného materiálu. Oproti tomu u materiálu tvrdého a křehkého dojde 
k oddělení materiálu vcelku rychle (rychlé šíření trhlin, malá hloubka vniku střižných hran 
cca 10 % celkové tloušťky). Celkový výsledek střihu je závislý na mnoha faktorech, jednak 
na mechanických vlastnostech stříhaného materiálu, ale také na velikosti střižné vůle, 
rychlosti stříhání (rychlý střih – menší pásmo plastického střihu hs, menší šířka deformačně 
zpevněného pásma, viz obr. 10), kvalitě střižného nástroje (střižné hrany), typu stříhání, dále 
stavem napjatosti ve stříhaném materiálu, tahovým normálovým napětím, které je orientováno 
do směru vláknem stříhaného materiálu. Vystřižení součásti tedy proběhne předtím, než 
projde střižník celou tloušťkou stříhaného materiálu. U stříhání je dále třeba počítat s tím, že 
okraje stříhaných ploch nejsou plně rovinné a taktéž nemají jednotnou drsnost. Nejvíce drsná 
plocha je tam, kde se začaly tvořit první trhliny. Závěrem je důležité zmínit, že stříhání je 
jedinou tváření operací, kde cíleně porušujeme strukturu materiálu.

Obr. 10: Střižná plocha a velikost pásma def. zpevnění v závislosti na rychlosti stříhání [7]
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2.3.2. Střižný odpor [1], [7], [15]
Střižný odpor neboli pevnost materiálu ve střihu lze určit pomocí podmínky plasticity. 

Z dřívějšího výzkumu napětí na břitu střižníku je známo, že v okamžiku lomu je možné 
zvažovat rovinný stav napjatosti, tedy střední napětí σ2 je přibližně rovno nule a napětí  σ3 je 
rovno přibližně poloviční, ale záporné hodnotě napětí σ1.  Jestliže se bude brát v potaz výše 
zmíněný předpoklad, který se dosadí do rovnice plasticity (2.1), obdrží se výraz (2.2). Finální 
tvar rovnice střižného napětí (2.3) vznikne tak, že pro překonání soudržnosti v střižné ploše 
musí přirozený deformační odpor mít hodnotu meze pevnosti v tahu (σp = Rm).

σ1 – σ3 = 
�

√�
·σp (2.1)

kde: σp - přirozený deformační odpor [MPa]

σ1 = 
�

�·√�
·σp≈ 0,77·σp [MPa] (2.2)

kde:  τs – střižný odpor [MPa]

τs = σ1 = 0,77·Rm [MPa]             (2.3)
kde: Rm – mez pevnosti v tahu[MPa]

Mnohé literární podklady poukazují, že hodnota střižného odporu u ocelí je v rozmezí 0,75 
až 0,9 násobku meze pevnosti v tahu. Což je v souladu s uvedeným vztahem (2.3). Avšak 
skutečný střižný odpor je závislý na mnoha faktorech stříhání, jako například:

a) Tloušťce a rozměrech stříhaného materiálu. Zde platí, že při rostoucí tloušťce                 
a rozměrech stříhaného materiálu se hodnota střižného odporu zmenšuje. Dále na pevnosti        
a tvárnosti materiálu. Čím bude tvárnost materiálu klesat a jeho pevnost stoupat, poroste jeho 
střižný odpor.

b) Tření mezi stříhaným materiálem a bokem střižné hrany nástroje. Zde záleží, zda 
stříhání probíhá při mazání nebo bez mazání. Avšak střižný odpor se zvyšuje v závislosti na 
velikosti tření.

c) Střižný odpor výrazně souvisí s hodnotou střižné vůle. Nejmenších hodnot střižného 
odporu je dosahováno při optimální střižné vůli. S tím je spojena střižná síla, která se stejně 
jako střižný odpor při zvětšující vůli zmenšuje, avšak dochází k opotřebení nástroje a tedy 
jeho menší trvanlivosti. Je tedy velmi důležité zvolit ideální střižnou vůli mezi střižníkem       
a střižnicí, tak aby nedocházelo k rychlému opotřebení nástroje a velkému nárůstu střižného 
odporu.

d) Dále záleží přímo na podmínkách samotného stříhání. Zde patří rychlost stříhání
(projevuje se především při stříhání na lisech s větším počtem zdvihů – více zdvihů, větší 
odpor), zda probíhá střih na sucho nebo s mazivem (volbou vhodného maziva se snižuje 
střižný odpor), stav nástroje (otupený nástroj – větší střižný odpor) a tvaru střižnice (nejmenší 
střižný odpor mají střižnice s kuželovým otvorem). 

Níže v tab. 1 jsou uvedeny obecné hodnoty střižných odporů slitin hliníku, mědi, zinku, 
mosazi a bronzu.

Tab. 1: Střižný odpor vybraných materiálů [15]

Druh materiálu Slitina hliníku Slitina mědi Zinek Mosaz Bronz

Střižný odpor 
[MPa]

50-280 180-260 120-200 260-430 300-520
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2.3.3 Střižná síla a práce [1], [7], [8], [10], [13], [17], [18]
Na obr. 11 je znázorněna závislost průběhu střižné síly na hloubce vniknutí střižníku do 

materiálu. Na počátku střihu se nachází velmi malá oblast elastického vniknutí nože do 
materiálu hel. V tomto úseku 
dochází k napěchování 
stříhaného materiálu pod 
břitem. Značí se prudkým 
nárůstem síly. Plynulý nárůst
střižné síly pokračuje              
i v oblasti plastické 
deformace hpl (přetvoření), 
kde nastává zpevňování 
materiálu z důvodů jeho 
deformace. Na konci oblasti 
plastické deformace dosahuje 
střižná síla svého maxima. 
Zde začínají vznikat prvním 
mikrotrhliny a také dochází    
k mírnému poklesu střižné síly až do hloubky vniknutí hs. Po překročení hloubky hs dochází 
k úplnému porušení materiálu, což má za následek rapidní pokles síly až do nulové hodnoty, 
kdy dojde k odstřižení výstřižku. Celý úsek je na obrázku 11 vyznačen křivkou S. V poslední 
fázi dochází přechodně k snížení výrazného gradientu síly kvůli tření již vytvořené S plochy. 
Hodnota střižné síly pro vystřihování a děrování je určena vztahem 2.4.

Fs = n·S·τS= n·l·s ·0,8·Rm [N] (2.4)
kde: S – plocha roviny střihu [m2]

             l – délka střihu [m]
          s – tloušťka stříhaného materiálu [m]
            n – koeficient zahrnující vliv opotřebení nástroje: 1,2 – 1,55 [-]

Při střihání tlustých materiálů velkých rozměrů se velikost střižné síly zvětšuje. Proto se 
přistupuje k úpravám střižníku a případně i střižnice za účelem snížení velikosti střižné síly    
a taktéž z důvodů snížení rázů, které díky nárůstu síly vznikají. Mezi nejčastější úpravy 
střižníku patří skosení střižné hrany, které je vidět na obr. 12. Úhel zkosení je doporučen dle 
rozměru tloušťky stříhaného plechu, viz tabulka 2. Kombinací těchto možností lze dosáhnout 
až 60 % snížení velikosti střižné síly. Výpočet střižné síly pro šikmé nože dle vztahu 2.5. 
Během záběru nože střižná síla postupně roste až do záběru v celé jeho tloušťce, kde zůstane 
konstantní až do doby, kdy začne nůž opouštět materiál. Při srovnání stříhání rovnými            
a šikmými noži je na první pohled jasné, že stříhání druhou zmíněnou metodou je výhodnější, 
poněvadž při stříhání plechu o stejné tloušťce a rozměrech je zapotřebí použít mnohem menší 
sílu. Avšak díky zkosení se zase bude stříhat 
po delší dráze a taktéž bude složitější výroba 
nástroje (zkosení). Konstrukčními, 
materiálovými vlivy a přímo jednotlivými 
nástroji se bude zabývat kapitola 3.   

Fs = n·s l·
��

���
= n·s l·

�,�·��

���
[N] (2.5)

kde: α – úhel střihu (2° až 6° - tabulové nůžky, 7° až 20° - pákové nůžky)

Obr. 11: Průběh střižné síly [7]
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Výsledná střižná síla se však 
neskládá pouze ze složky 
potřebné k vystřižení 
materiálu. Jakmile je operace 
dokončena, dochází vlivem 
pružné deformace materiálu 
k zachycení výstřižku na 
střižníku. Zde je potřeba určitou 
stírací sílu Fts (vzorec 2.6) 
k odstranění výstřižku. Další 
doplňkovou protlačovací sílu Fv

(vzorec 2.7) je třeba vynaložit 
při vytlačení výstřižku střižnicí. Obě výše uvedené síly jsou vázány na několik faktorů, jako je 
například velikost střižné vůle, účinnost mazání aj. Celková síla je součtem těchto tří složek, 
viz vztah 2.8.

Fts = keu· FS [N] (2.6)
kde: keu – koeficient stírání - pro s < 1 mm ………k = 0,02 až 0,08 [-] 

             - pro s = 1 až 5 mm …k = 0,06 až 0,12 [-]
           - pro s > 5 mm ………k = 0,08 až 0,15 [-]

    
Fv = k1 · FS · nop [N] (2.7) 

kde:  k1 – koeficient protlačování (k1 = 0,05 až 0,10) [-] 
            nop – koeficient zahrnující opotřebení nástroje (1,2 až 1,55) [-]

Fc = FS · Fts · Fv [N] (2.8) 
kde: Fts – stírací síla [N] 

             Fv – protlačovací síla [N]

Střižná práce A je definována jako plocha pod křivkou střižné síly (obr. 11) a pro 
rovnoběžné nože je dána vztahem 2.9, pro šikmé nože analogicky (vztažen na plochu 
trojúhelníku) dle vztahu 2.10. V těchto vztazích se 
vyskytuje součinitel plnosti λ, který se určuje z grafu
(obr. 13) a je pro daný kov závislý na tloušťce 
stříhaného materiálu.

A = FS· λ· s [J] (2.9)
kde:  λ – součinitel plnosti [-]

        
A = FS· λ· s ·tg α [J]          (2.10)

kde: α – úhel střihu [°]
                                                                                                     

2.3.4 Střižná vůle [1], [7], [16], [17], [19], [20]
Střižná vůle (v) je složena z mezer vzniklých na obou stranách střižníku a střižnici, 

přičemž nabývá rozměru od 3 % až do 20 % tloušťky stříhaného materiálu. Její správný 
rozměr (obr. 14) je velmi důležitý z důvodů kvality střižné plochy, velikosti střižného odporu 
a také se díky správné volbě prodlouží životnost nástroje. V potaz je důležité brát, že při 
menší střižné vůli je zapotřebí větší střižné síly a práce, taktéž že při stříhání dochází 
k opotřebení nástroje a střižná vůle se tedy časem samovolně zvětšuje. Proto se většinou 
přistupuje k volbě minimální přípustné střižné vůle. Její velikost se v praxi určuje nejčastěji 

Obr. 12: Ukázky zkosení střižníků [7]

Obr. 13: Graf součinitele plnosti [7]
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z doporučených tabulkových hodnot nebo také dle výpočtu (norma ČSN 226015). Rozdělují 
se na tři kategorie a to stříhání bez vůle, které se aplikuje na plechy s tloušťkou do 0,2 mm. 
Dále na stříhání plechů s tloušťkou do 3 mm, kde se výpočet řídí rovnicí 2.11 a poté 
s tloušťkou plechu nad 3 mm, viz vztah 2.12. V obou těchto rovnicích se nachází při výpočtu 
koeficient c, který se volí dle požadavků, zda se potřebuje dosáhnout co nejvyšší kvality 
střižné plochy (c = 0,005) nebo zdali se chce použít nejmenší střižná síla (c = 0,035). Dále je 
důležité vůli určit dle typu operace, zda se bude jednat o vystřihování nebo děrování.             
U vystřihování je výrobkem výstřižek a je tedy potřeba počítat s tím, že střižnice musí mít 
rozměr výrobku a naopak střižník bude menší o danou vůli. U děrování tomu bude naopak, 
viz obr. 15. 

v = 0,32·c·t·��� [mm]            (2.11)

kde: c – koeficient závislý na požadavcích stříhání [-]
          t – tloušťka materiálu [mm]

v = (1,5·c·t – 0,015)·0,32·���  [mm]            (2.12) 

      a) vystřihování   b) děrování

Obr. 15: Střižná vůle u vystřihování a děrování [20]

a) Optimální vůle b) malá vůle c) velká vůle
Obr. 14: Ukázka střižné vůle v závislosti na šíření trhlin [1]
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2.4 Ohýbání [1], [7], [21]
Dalším zástupcem plošného tváření je ohýbání. Cílem této metody je nejčastěji z výstřižků 

vyrobit součástku deformovanou do libovolných úhlů ohybu. Ohýbají se, ale také součásti 
různých tvarů z plechu, tyčí i drátů a také libovolné tloušťky. U materiálu tvrdého, křehkého  
a dále také velkého průřezu se využívá ohýbání kovářskými způsoby, tedy ohýbání za 
zvýšené teploty. Celá operace probíhá v nástrojích zvaných ohýbadla (ohýbací stroj, 
zakružovací stroj atd.), které se skládají z ohybníku a ohybnice. Ohyb z teoretického hlediska 
lze rozdělit do dvou skupin a to na ohyb vnějšími momenty a ohyb lokálními momenty.

2.4.1 Princip ohýbání [1], [7], [8], [21]
Při ohýbání dochází k trvalé deformaci, aniž by se podstatně změnil průřez ohýbaného 

materiálu. Aby se však dosáhlo vytvoření finálního tvaru je zapotřebí překročit napětí nad 
hranicí mezi kluzu daného materiálu, avšak nepřekročit napětí meze pevnosti materiálu, 
jelikož by poté došlo k narušení jeho soudržnosti. Ohýbání nejčastěji probíhá do tvaru V a U, 
dle tvaru čelisti, kdy vlákna materiálu vně se 
natahují (namáhání na tah) a uvnitř naopak stlačují 
(namáhání na tlak). Při ohýbání do tvaru V je 
během procesu rádius vnitřního povrchu materiálu 
vždy větší než rádius horní části ohýbací čelisti. 
Nejdříve dochází ke styku horní čelisti a materiálu 
v jednom bodě (špička), poté ve třech a ve finále je 
styk čelistí se součástí plošný. Průběh ohýbání se 
dá rozdělit do třech oblastí (fází), viz obrázek 16.
Oblast první (I.) zahrnuje pružnou část ohybu, kdy 
dochází k tomu, že horní čelist dosedá na 
materiál a prohýbá ho jen nepatrně. Kdyby zde 
došlo k odlehčení, tak se materiál vrátí do 
původního stavu (odpružení), jelikož by nebylo překonáno napětí na mezi kluzu. V této 
oblasti dochází k razantnímu nárůstu ohýbací síly. Odpružení materiálu bude podrobněji 
rozebráno v kapitole 2.4.3. Fáze dvě (II.) již zahrnuje oblast plastického ohybu, kdy 
v materiálu nastávají trvalé deformace a při odlehčení by již materiál vykazoval známky 
ohybu (deformace). Dochází tedy k překonání meze kluzu. Nárůst síly v této oblasti 
přechodně zpomalil. Avšak v této fázi není dosaženo finálního tvaru ohybu. Ten je dosažen ve 
fázi tři (III.), tedy v oblasti kalibrace. Zde dochází k plošnému styku horní i dolní čelisti se 
součástí a vytvarování do požadovaného tvaru. Technologickým problémem může být vlnění, 
které nastává hlavně u tenkostěnných materiálů. To se může eliminovat například 
zakomponováním tahové síly do procesu ohýbání. 

2.4.2 Napětí a deformace v ohýbaném průřezu [1], [7], [8], [21]
U ohýbání tyčí s úzkým průřezem (obdélníkový), kde tloušťka je vetší než šířka, lze napětí 

ve směru šířky zanedbat – může se tedy brát v úvahu jednoosá tlaková napjatost na vnitřní 
straně tyče a tahová na straně vnější. Dochází tedy k zvětšování šířky tyče na straně vnitřní    
a naopak ke zmenšení materiálu na straně tahové, tedy vnější. Jestliže se ohýbají pásy plechu 
o širokých rozměrech, je zamezeno deformaci v příčném směru. Napjatost je díky tomu na 
vnitřní straně plošná tlaková a naopak na straně vnější plošná tahová. Mezi těmito vrstvami se 
nachází tzv. neutrální vrstva neboli neutrální osa napjatosti a deformace. Jedná se o vrstvu
(osu), kde je napětí na vláknech nulové a nedochází zde k deformacím. Tedy vlákna nebudou 
prodlužována ani stlačována. Stanovení polohy neutrální osy je nezbytné pro určení velikosti 
výchozího polotovaru, jehož délku je třeba vypočítat z délky neutrální osy deformace. Na 
začátku se tato neutrální osa (obr. 17) nachází uprostřed průřezu materiálu. Je-li poměr 

Obr. 16: Průběh ohýbací síly + fáze [7]
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poloměru zaoblení ku
tloušťce větší než dvanáct, je 
uvažováno, že neutrální osa 
(vrstva) bude procházet 
středem tloušťky výchozího 
materiálu. Poloměr neutrální 
vrstvy deformace ρ se 
vypočítá dle vztahu 2.13. 
Jestliže se bude provádět 
ohyb s malým poloměrem 
ohybu, kdy poloměr 
zaoblení ku tloušťce bude 

roven nebo menší než šest, 
dojde k posunutí neutrální 
vrstvy na stranu stlačovaných vláken. V tomto případě dojde i ke změně tloušťky materiálu. 
Poloměr neutrální vrstvy se určí ze vztahu 2.14. 

ρ = ��+
�

�
[mm]           (2.13)

kde: Ro – poloměr vnitřního zaoblení [mm]
                 s – tloušťka materiálu [mm]

ρ = �� ·
(����)

�
· �� · �� [mm]            (2.14)

kde: R – poloměr vnějšího zaoblení [mm]
         zz – koeficient ztenčení [-]
         zr – koeficient rozšíření [-]

Jestliže se při ohybu širokých materiálu (šířka je větší nebo rovna třikrát tloušťce 
materiálu) neprojeví deformace v příčném průřezu, nenastává příčné šíření a koeficient 
rozšíření je roven jedné. Jestliže se ohýbají úzké pásy a podmínka je opačná (šířka je menší 
nebo rovna třikrát tloušťce materiálu), koeficient rozšíření se pohybuje těsně okolo jedné.  
Druhý koeficient v rovnici, je určen dle mnoha faktorů, jako například stupně deformace, úhlu 
ohybu, velikosti tření nebo tvárnosti materiálu. Koeficient dosahuje například u ohýbání 
tlustých průřezů z měkké oceli hodnot v rozmezí 0,8 až 0,995. Z délky neutrální osy se 
zjišťuje délka ohnuté části lo. Jedná se o vzdálenost mezi začátkem a koncem ohybu. Poloměr 
neutrální vrstvy u ohýbání širokých pásu plechu se stanovuje dle vztahu 2.15.

ρ = Ro +x·s [mm]            (2.15)
kde: x – koeficient závislý na poměru Ro/s [-]

2.4.3 Odpružení [1], [7], [10], [21], [22]
Při procesu ohýbání, 

dochází k tzv. odpružení 
materiálu, kdy materiál má 
tendenci se po odlehčení
vracet do výchozího tvaru   
o úhel odpružení ϒ, který je 
způsoben díky pružné 
deformaci materiálu kolem 
neutrální osy. Velikost 

Obr. 17: Schéma ohýbání [7]

Obr. 18: Odpružení při ohybu do tvaru V a U [21]
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odpružení je závislá na typu 
ohýbání, tedy zda se jedná o volné 
ohýbání bez kalibrace nebo            
o ohýbání s kalibrací a ražením 
úhlu. Velikost odpružení je 
závislá například na pružných 
vlastnostech materiálu, stupni 
ohybu, velikosti úhlu ohybu         
a také na tom, zda se jedná o ohyb 
do tvaru V nebo U (obr. 18).

Většinou se nachází úhel v rozmezí 3 až 15°. Odpružení ovlivňuje také tloušťka materiálu      
a poloměr ohybu (odpružení je menší když je větší tloušťka a menší poloměr). Lze dosáhnout 
odpružení kladné, nulové i záporné. Vše se odvíjí dle geometrického poměru ohybu, tedy na 
poměru Ro/s. Výši odpružení lze zjistit buď výpočtem, nebo pomocí diagramů. Hodnoty 
odpružení pro vybrané materiály jsou uvedeny v tabulce 3. Výsledný úhel odpružení je 
důležité brát v potaz při samotné konstrukci ohýbadel, které je nutno sestavit tak, aby na nich 
šlo realizovat ohyby větší právě o hodnoty odpružení. Odpružení lze eliminovat následujícími 
konstrukčními úpravami: a) zkosením ohybníku o 1° až 3°, b) zaoblením ohybníku                
a přidržovače, c) zpevněním v rozích, d) postupným ohýbáním v odlehčené ohybnici,            
e) změnou úhlu ohýbací čelisti, f) vylisováním výstužných žeber, viz obr. 19. Kromě této 
úpravy přímo nástroje lze odpružení eliminovat ještě pomocí zvětšení lisovací síly na konci 
celého cyklu, kdy dojde k lokální plastické deformaci aj.

2.4.4 Minimální poloměr ohybu [1], [7], [10], [23]
Jedná se o krajní mez hodnoty poloměru, kdy v případě překročení, dojde k poškození 

ohýbaného materiálu. Minimální dosažitelný poloměr R1min je závislý na několika faktorech      
a to především na plastičnosti a anizotropii materiálu, dále jeho rozměrech a kvalitě povrchu. 
Jestliže dojde k zmenšení minimálního poloměru ohybu, nastane porušení materiálu a to 
zejména na vnější, tedy tahové straně. Minimální poloměr lze vypočítat podle vztahu 2.16. 
Hodnoty součinitele C v rovnici jsou pro některé materiály uvedeny v tabulce 4. Tento 
součinitel je proměnný dle zpevnění a směru vláken materiálu - anizotropii. Důležitou roli při 
určení minimální hodnoty rádiusu hrají také ostřiny vzniklé v případě zhotovení polotovaru 
stříháním. Strana materiálu s ostřinami musí být při ohybu stlačována. Jestliže se ohýbají 

Obr. 19: Eliminace odpružení [22]
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méně plastické materiály, je lepší před 
ohýbáním tyto polotovary upravit 
tepelným zpracováním pro odstranění 
deformačního zpevnění a až poté ohýbat. 
Po vypočtení minimální hodnoty 
poloměru se doporučuje tuto hodnotu
povýšit o 10 až 20 %. 

R1min = 
�

�
·�

�

�����
− 1� = C·s [mm]            (2.16)

kde: εtmax – mezní prodloužení [mm]
         C – součinitel, viz tab. 4 [-]

2.4.5 Ohybová síla a práce [1], [7], [10], [21], [24]
Výpočet ohybového momentu a poté i síly se liší dle toho, zda se ohýbají úzké tyče nebo 

široké plechy, dále také, zda napětí dosáhne své kritické hodnoty v krajních vrstvách nebo se 
rozšíří až do prostředních částí polotovaru. Při rozšíření do celé části je ohyb nazýván jako 
ideálně plastický. Výpočet síly     
a práce se rozlišuje dle typu 
ohybu, tedy zda se jedná o ohyb 
do tvaru V (obr. 20) nebo tvaru U. 
Níže je uveden výpočet pro ohyb 
do tvaru V, kdy se výrobek 
považuje za nosník o dvou 
podporách, který je zatížen silou 
uprostřed. Ohýbací síla pro ohyb 
plechů, kdy není bráno v potaz 
tření a samotná kalibrace ohybu,
vypočítá dle vztahu 2.18. Ve 
výrobě však vždy dochází 
k odporu ohybu vlivem tření        

a taktéž je potřeba ohyb 
kalibrovat, proto je teoretická 
ohybová síla Fo povýšena o tyto fáze. Celková ohybová síla Foc se tedy získá dle vztahu 2.19. 
Práci potřebnou k ohybu lze získat ze součinu síly a velikosti dráhy, kde působí síla. Jelikož 
se síla po dobu ohýbání mění, bere se v potaz, že její hodnota pro výpočet práce je 50 % 
z maximální síly. Ohybová práce se určí dle vztahu 2.20.

Fo =
�

√�
·
�·��·��

��
[N]                         (2.18)

kde: b – šířka polotovaru [mm]
          t – tloušťka materiálu [mm]
          σk – kritické napětí (σk = Re) [MPa]
          lv – vzdálenost mezi dvěma podporami [mm]

Foc = Fo + Ftř + Fkal = Fo + 0,3·Fot + q·Sk [N]            (2.19)
kde: Ftř – třecí síla při ohybu [N]

         Fkal – kalibrační síla [N]
         q – kalibrační tlak (většinou v rozmezí 30 až 150 MPa) [MPa]
         Sk – plocha kalibrovaná v průmětu kolmém na směr pohybu horní čelisti [mm2]

Obr. 20: Průběh síly při ohybu do tvaru V [21]



22

Ao = 
�

�
·Foc·h [J]           (2.20)

kde: h – dráha, po které působí ohýbací síla [m]

2.5 Tažení [1], [3], [7], [10] 
Tažení je proces, při kterém vzniká z rovinného přístřihu duté těleso. Výslednou součástí 

mohou být jednak jednoduché rotační tvary, ale také tvary nerotační, čtvercové či dokonce 
nesymetrické (např. karosářské výlisky). Polotovarem pro tuto operaci je nejčastěji přístřih 
plechu. Tažení lze rozdělit na několik skupin a to například dle toho, zda probíhá bez změny 
tloušťky materiálu nebo se ztenčením stěny, dále dle toho, zda je výtažek zhotoven jedním 
nebo více tahy nebo také zda se při tažení použije přidržovač. Nástroj se nazývá tažidlo a jeho 
hlavní části tvoří tažník a tažnice.

2.5.1 Princip tažení [1], [3], [7], [8], [10], [24] 
a) tažení bez ztenčení stěn

Princip tažení spočívá ve vtahování polotovaru (přístřihu) tažníkem do otvoru v tažnici. Při 
tažení válcových výtažků bez ztenčení stěn (obr. 21) je zapotřebí zajistit dostatečnou vůli 
mezi tažníkem a otvorem v tažnici. Ta by měla být větší než je tloušťka taženého plechu, díky 
čemuž bude zapotřebí menší tažné síly a také dojde k větší trvanlivosti nástroje. Jestliže  bude

a) tažení bez přidržovače b) tažení s přidržovačem

tažná mezera malá, může dojít díky nárůstu tažné síly až k utržení dna nádoby, v opačném 
případě zase díky velké mezeře může dojít k vytváření sekundárních vln na stěnách výtažku. 
Při vtahování polotovaru tažníkem do otvoru dochází ve vtahující se přírubě výtažku
k působení tahového napětí ve směru tažení a naopak tlakového napětí ve směru kolmém. 
Díky tlakovému napětí působícímu v radiálním směru dochází zde k pěchování a nepatrné 
změně tloušťky výchozího polotovaru. Jestliže tlakové napětí bude větší, může dojít ke 
vzniku vlnění vtahující se příruby. To se eliminuje použitím přidržovače, který na materiál 
působí přítlačnou silou. Při jeho použití dochází ke zvýšení třecích odporů a je tedy zapotřebí 
zvýšit tažnou sílu. Při tažení tenkých plechů (do tloušťky cca 0,5 mm) se přidržovač používá 
vždy. Pro některé typy materiálů jsou hodnoty potřebného tlaku přidržovače pp uvedeny 
v tabulce 5. Tažení může probíhat taktéž na více tažných operací, kdy při každé další operaci 
je výchozím polotovarem již tažený výtažek. Počet tažných operací (tzv. postupné tažení) je 
limitován tvárnými vlastnostmi materiálu. Výtažek po první operaci tažení bývá mělký           
a o velkém průměru. Při dalších tazích dochází ke zmenšení průměru. Pro určení počtu 

Obr. 21: Dva základní typy tažení plechu bez ztenčení stěny [1]
1 – tažník; 2 – tažnice; 3 – přidržovač; 4 – lišta



23

tažných operací se používá 
například tzv. součinitel tažení
m, což je poměr poměrů výtažků 
po a před operací tažení. Pro
první tah tedy platí vztah 2.21. 
Celkový požadovaný součinitel 
musí být větší než součin 
dosažitelných hodnot součinitelů 
tažení v jednotlivých tazích. 

Tento součinitel je závislý na mnoha faktorech jako například typu materiálu, jeho rozměrech, 
podmínkách tažení aj. Při tažení neválcových součástí je operace zpravidla náročnější. 
Vznikají zde totiž větší deformace, je zde větší riziko vzniku trhlin a s tím i spojeny větší 
nároky na konstrukci nástrojů (například u tažení hranatých výtažků se používá upravená 
tažnice, ve které se nachází tzv. brzdící žebra) aj. 

m = 
�

��
[-]            (2.21)

kde: d – průměr výtažku [mm]
         Do – průměr polotovaru [mm]

b) Tažení se ztenčením stěn
Tento typ tažení se používá, jestliže je potřeba vyrobit výtažek s menší tloušťkou stěn než 

je tloušťka dna nádoby. Zúžení stěn vzniká v mezeře mezi tažníkem a tažnicí. Obvykle se 
tento typ tažení používá až 
v dalších tazích, kdy z již 
vytaženého kalíšku dochází při 
následném tahu k zeslabování 
tloušťky stěny, viz obr. 22. Při 
tažení se ztenčením stěny 
dochází k razantnímu 
zpevňování materiálu, proto se 
velmi často po jednotlivém 
ztenčení zařazuje do procesu 
tepelné zpracování na 
odstranění zpevnění. Zužování 
probíhá na vnější straně 
výtažku, tedy tzv. odskok je 
konstruován na tažnici. Velmi 
často se tažnice konstruuje tak, 
že k zužování stěny dochází 
v několika za sebou umístěných kroužcích (každý kroužek = zmenšení průměru). To s sebou 
nese výhody jako například zlepšení rovnoměrnosti tloušťky stěny a taktéž dochází ke 
zkrácení celkového času výroby součásti. 

2.5.2 Tažná síla a práce [1], [3], [7], [10], [18] 
Tažná síla Ft je během průběhu tažení proměnná. Jelikož výpočet tažné síly je poměrně

komplikovaný, výsledné výpočtové vztahy se zjednodušují. Ve výsledku je tedy důležité 
dodržet podmínku neporušení výtažku. Ta je formulována tak, že tažná síla musí mít menší 
hodnotu než síla, při jejímž působení by došlo k utržení dna nádoby. V převzetí na napětí by 
mělo být dovolené napětí menší než napětí na mezi pevnosti. Průběh skutečné síly v závislosti 

Obr. 22: Tažení se ztenčením stěny [7]
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na hloubce tažení je znázorněn na obrázku 23. Velikost tažné síly pro rotační tvar výtažku bez 
použití přidržovače pro první a další tahy se určí dle vztahu 2.22. Celková tažná síla Fct, která 
se určí dle vztahu 2.23, zahrnuje i sílu přidržovače. Zjednodušení se používá taktéž při 
výpočtu tažné práce, jenž slouží k výběru správného stroje. Práce At se vypočítá dle vztahu 
2.24. Pří výpočtu práce se v rovnici vyskytuje koeficient plnosti k, ten je závislý na tom, zda 
tažení probíhá s kalibrací nebo bez kalibrace. Při první zmíněné metodě nabývá hodnoty 0,66, 
při druhé 0,8. 

Obr. 23: Průběh tažné síly [7]

Ft = e·π·ds·so·Rm [N]            (2.22)
kde: e – konstanta vyjadřující vliv součinitele tažení m [-]

         ds – střední průměr výtažku [mm]
        so – tloušťka plechu přístřihu [mm]

Fct = Ft + Sp · pp [N]                        (2.23)
kde: Sp – plocha přidržovače [mm2]

          pp – potřebný měrný tlak přidržovače (viz hodnoty tabulka 5) [MPa]

At = 
���·��·�

����
[J]            (2.24)

kde: ht – výška výtažku [mm]
           k – koeficient plnosti [-]

2.6 Konstrukce nástrojů [9]
Při konstrukci tvářecích nástrojů je nutné vycházet z několika faktorů, je třeba respektovat 

materiálové vlivy, konstrukční vlivy a technologické vlivy.

2.6.1 Materiálové vlivy [1], [9], [26], [27]
Materiálové vlivy se při konstrukci projevují jak ve vztahu k vlastnímu nástroji, tak 

z pohledu zpracovávaného materiálu.
Při konstrukci nástroje je třeba brát v potaz výběr vhodného materiálu jeho jednotlivých 

částí, kdy jedním z kritérií výběru je materiál zpracovávaného polotovaru. Rozhodujícím 
ukazatelem je zde tvářitelnost zpracovávaného materiálu. Materiál se hodnotí například dle 
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požadovaných napěťových hodnot na mezi pevnosti a kluzu, které u materiálu určují 
tvářitelnost materiálu z hlediska tvářecích sil. Využívá se vzájemného poměru (Re/Rm), kdy 
rozmezí hodnot by se mělo pohybovat od 0,35 po 0,85. Nižší hodnota charakterizuje oceli 
austenitické korozivzdorné, naopak vyšší hodnoty vykazují feritické oceli. Dále také 
materiály s vyšší hodnotou mají větší oblast plastické deformace, takže vykazují např. 
vysokou tažnost. Experimentálně se zjistilo také to, že velikost tažnosti ocelí závisí i na tom, 
zda byly uklidněny hliníkem nebo naopak stabilizovány titanem. Mezi další kritéria pro 
hodnocení materiálových vlivů patří koeficient normálové anizotropie r. Jedná se o poměr 
skutečné deformace v rovině plechu ku reálné tloušťkové deformaci. Například u hlubokého 
tažení je vhodné, vykazuje-li materiál co největší hodnoty r, díky čemuž se dosáhne větší 
tvářitelnosti a tím i možnosti tažení hlubších výtažků. Pro hodnocení tvářitelnosti lze využít
také exponent deformačního zpevnění. Materiál o nižším exponentu bude mít menší přírůstky 
mechanických vlastností. Mezi další kritéria hodnocení materiálových vlivů patří také 
technologické zkoušky tvářitelnosti, jako například dle Erichsena, Fukua, aj. Při 
vyhodnocování je velmi důležité brát v potaz, že každá metoda hodnotí materiál dle vlastního 
hlediska a navzájem si tedy mohou odporovat. Vždy je tedy důležité vybírat jednotlivé 
metody dle požadovaných parametrů, které má materiál splňovat, tedy s ohledem na 
technologii tváření. 

2.6.2 Konstrukční vlivy [7], [9], [26]
Mezi konstrukční vlivy patří zejména geometrické rozměry, ale také poměry činných částí 

tvářecích nástrojů, dále také stav a opotřebení nástroje nebo středění polotovaru. Pro stříhání 
jsou konstrukčními vlivy například tvar střižných částí nástroje, střižná vůle apod. Střižné 
nástroje (střižník a střižnice) bývají zpravidla na čele rovné, kdy ke střihu dochází po celé 
délce obvodu v jeden moment. Jestliže by mělo při střihu dojít k velkému nárůstu síly, 
přistupuje se k využití šikmých střižníků. Střižná vůle je taktéž důležitá, jelikož při nesprávné 
velikosti narůstá střižná síla a nástroj je tedy více opotřebováván. U přesného stříhání se 
provádí ještě úprava činných částí nástroje tak, že se buď zaoblí, nebo zkosí hrany střižníku 
případně střižnice (dodatečná plastická deformace). U ohýbání je konstrukčními prvky
například poloměr ohybníku a ohybnice, který určuje hned několik faktorů ohybu, jako 
rozměrovou přesnost, odpružení, ale také velikost tvářecí síly, která bude během procesu 
zapotřebí. Dále se u ohýbání řeší vůle mezi ohybníkem a ohybnicí nebo také hlavně               
u tlustších materiálů se provádí úprava ohýbací hrany (lomená). U tažení jsou konstrukčními 

vlivy například 
poloměry zaoblení 
tažné hrany tažníku 
a tažnice. Tyto 
poloměry mají vliv 
na dosažitelnou 
deformaci, ale mají 
vliv také na velikosti 
tažné síly. Další 
prvkem je tažná vůle
(tab. 6), která má 
velký vliv na

trvanlivost nástroje a také na velikost tažné síly. Vůle se dle konstrukce může volit větší nebo 
také menší (negativní tažení) než je tloušťka polotovaru. 
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2.6.3 Technologické vlivy [7], [9], [26], [27]
Mezi technologické vlivy patří velká spousta faktorů, které souvisí přímo s použitou 

technologií, kterou napřímo ovlivňují. Patří sem například typ tvářecího nástroje, počet 
tvářecích operací (obr. 24), tření mezi činnou částí nástroje a polotovarem, rychlost tváření, 
použití přidržovače a jeho tlak, tvar 
ohybu, teplota během procesu tváření 
(polotovaru a nástroje), použití 
maziva, aj. V potaz se musí brát, že 
povětšinou výše uvedené vlivy působí 
v různých kombinacích. Například 
velikost tření způsobuje zvyšování 
teploty materiálu a nástroje, dochází 
například ke snižování trvanlivosti 
nástroje. Proto tření ovlivňuje jednak 
samotnou konstrukcí nástroje (volba 
materiálu, geometrické parametry 
nástroje, povrchové úpravy aj.) nebo
také volbou vhodného maziva. Na 
mazivo je kladeno hned několik požadavků, jednak musí vytvářet souvislý film, musí 
vykazovat dobrou přilnavost k danému materiálu a po dokončení operace musí být zajištěno
jeho jednoduché odstranění. Při použití mazadel (pevné i tekuté) je důležité znát i procesy 
navazujících operací, jelikož při neúplném odstranění mazadla z povrchu, může dojít ke 
zhoršení kvality povrchové úpravy, snížení korozní odolnosti, snížení tvářitelnosti aj. Při 
návrhu výroby součásti je tedy potřeba předem znát, jaké budou požadavky na finální podobu 
součásti, jak bude výroba probíhat, za jakých podmínek, tak aby nebyla ovlivněna její 
následná funkčnost a trvanlivost.

2.6.4 Stavební prvky nástrojů [1], [3], [7], [9], [25], [28], [29]
Tvářecí nástroje se skládají vždy z několika činných částí. Ty musí pracovat pospolu, dále 

musí být proti sobě přesně geometricky orientovány a také být dobře zajištěny, upevněny ve
tvářecím nástroji. Zapomínat se nesmí na ochranné části, které mají chránit obsluhu a také na 
části, které zajišťují přísun a případné vystředění materiálu. Níže budou uvedeny základní 
stavební prvky střižných, ohybových, tažných nástrojů a jako poslední části nástrojů, které 
mají tyto tvářecí metody společné.

a) STŘIŽNÍK A STŘIŽNICE
Jak u jednoduchých, tak i postupových střižných nástrojů je jednou z nejdůležitějších částí 

střižník a střižnice. Střižníky (obr. 25) se dají rozdělit do několika podskupin a to z hlediska 
technologického použití na odstřihovací, vystřihovací, prostřihovací a přestřihovací, dále také 
například dle vedení na nevedené, vedené a 
zesílené. Střižníky se vyrábí z nástrojové 
oceli a posléze se zušlechťují. Střižníky 
velkých rozměrů se konstruují jako dělené, 
vložkované, případně s navařenou střižnou 
hranou. Dělené střižníky se vyrábí z dvou 
typů materiálu, kdy kotvená část (horní) se 
vyrábí z ekonomicky dostupnějšího materiálu (oceli třídy 11) a střižná hrana z již zmíněné 
nástrojové oceli. Tyto dvě části jsou spojeny šrouby, které mají vnitřní šestihran. Jako pojistka 
pro zajištění polohy slouží kolíky. Při zhotovování střižníků velmi malých průměrů (cca do 
průměru 5 mm) a při stříhání velmi tvrdých materiálů se využívá střižníku vedených              

Obr. 24: Tažení ve třech operacích [7]

Obr. 25: Střižník s válcovou hlavou [28]
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v pouzdrech. Střižník se upevňuje do kotevní desky. Způsobů provedení může být hned 
několik. Záleží však především na druhu polotovaru, tvaru střižníku, technologii výroby aj. 
Střižníky s jednodušším tvarem se kotví například roznýtováním či přišroubováním 
s vystředěním pomocí kolíků aj. Při kotvení střižníků se složitějším tvarem se využívá kotvení 
pomocí pryskyřice. Druhou hlavní částí střižného nástroje je střižnice, tedy protikus střižníku. 
Na střižnici jsou taktéž kladeny velké nároky na trvanlivost. Vyrábí se také z nástrojové oceli 
a posléze se kalí a popouští. Jestliže se však stříhají složitější výrobky, případně tváření 
probíhá ve více operacích, střižnice se skládá z více kusů. Na střižnici se nachází velká 
spousta dalších otvorů, ty slouží pro dorazy, boční ostřihovače, ale také pro další středící        
a spojovací komponenty. Při konstrukci dělené střižnice je tato část skládána z mnoha 
segmentů, které se zalisují do rámu nebo přišroubují na základovou desku. Střižné hrany se    
u dělené střižnice vyrábí také například pomocí návarů ze samokalitelných ocelí, práškovými 
návarovými hmotami nebo vsunutím různých vložek. Návary se dělají jak na čele, tak i na 
válcové ploše střižnice. Naopak vložkování se využívá především u střižnic s množstvím 
malých otvorů, kdy se používají vložky například ze slinutých karbidů. Tyto vložky jsou 
zalisovány do předvrtaných otvorů a je-li třeba, mohou být zajištěny proti pootočení například
pomocí kolíku. 

b) OHÝBNÍK A OHYBNICE
Při procesu ohýbání tvoří nejdůležitější část nástroje ohybník (horní čelist, pohyblivá)       

a ohybnice (dolní čelist, pevná). Dle velikosti lze rozdělit ohybníky a ohybnice na vyráběné 
celistvě, anebo dělené. Dále se dělí dle tvaru vyráběné součásti, tedy na ohýbadla tvaru         
U nebo V. V případě dělených nástrojů je nefunkční část vyráběna nejčastěji z oceli třídy 11
a funkční části z legovaných nástrojových ocelí. Tyto části pro lepší trvanlivost bývají kaleny 
a popouštěny. K sobě bývají uchyceny například 
šrouby nebo mohou být vzájemně slisovány. 
V případě celistvých nástrojů se využívá pouze 
materiál třídy 19. Pro minimalizování rizika 
vzniku prasklin a zlepšení povrchu ohýbaného 
materiálu bývají čelisti leštěny. Okraje ohybnice 
bývají zaobleny, případně zde bývají umístěny 
válečky (obr. 26), tak aby měly co nejmenší 
negativní vliv na povrch ohýbaného materiálu. Ve 
spodní části nástroje, tedy ohybnici, bývá při 
ohýbání do tvaru „U“ zpravidla vyroben otvor, 
který slouží k instalaci vyhazovače. Ten slouží ke snadnějšímu vyjmutí již ohnutého 
materiálu.  Ke spojení ohybnice a ohybníku se základovou deskou se nejčastěji používají 
šrouby a kolíky. 

c) TAŽNÍK A TAŽNICE
Při procesu tažení tvoří základní části nástroje tažník a tažnice, velmi často doplněné 

přidržovačem. Tažnice se většinou konstruují v jednom kuse, přičemž pro velké výtažky 
může být využito tažnic vložkovaných, kdy vložku tvoří pouze tažná hrana. Vložka se vyrábí 
nejčastěji z nástrojových ocelí, někdy i ze slinutých karbidů nebo keramiky. Tyto vložky se 
do zbytku tažnice nalisují. Vložky se nalisují s přepětím, které vznikne díky ochlazení 
(smrštění) samotné vložky nebo případně nahřátí (roztažení) zděře před lisováním. Zbylá část 
tažnice bývá vyrobena z ekonomicky dostupnějšího materiálu třídy 11 případně 12. Jestliže se 
konstruuje tažnice v jednom kuse, bývá nejčastěji použitým materiálem nástrojová ocel, pro 
méně namáhané nástroje ocel cementační. Velké, tvarově složité tažnice jsou odlévány          
z litiny. Při konstruování tažnic se také uvažují různé možnosti úpravy zaoblení tažné hrany 

Obr. 26: Ohybník a ohybnice [25]
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tažnice. Při tažení s přidržovačem se rádius zaoblení liší dle toho, zda se jedná o první či další 
tah. Hodnoty zaoblení lze určit dle vzorců. Jestliže se však při tažení nevyužívá přidržovače, 
konstruuje se tažná hrana dle třech typů. U velmi nízkých výtažků se zaobleným přechodem, 
u silných plechů s kuželovým přechodem a u tenkých plechů s tzv. Trac-Trix. Všechny výše 
zmíněné typy úprav tažné hrany lze vidět na obrázku 27.

Druhou hlavní částí nástroje je tažník. Ten má velmi podobný typ konstrukce, jako 
střižník. Stejně, jako střižník může být buď celistvý, nebo vložkovaný, a taktéž materiály, ze 
kterých se vložky vyrábí, jsou totožné, jako     
u vložek do tažnice. U tažníků se vložkují 
tažné hrany, případně celá pracovní část 
tažníku. Jestliže je zapotřebí zvýšit koeficient 
tření, využívá se tzv. zdrsňujících vložek.       
U tažníku se nesmí zapomínat na zavzdušnění 
prostoru výtažku. To se nejčastěji provádí 
vyrobením podélného kanálku v tažníku. 
V případě, že by došlo k citelnému zeslabení 
stěny tažníku, konstruuje se na jeho povrchu 
rýha, viz obrázek 28. Materiál takového 
celistvého tažníku bývá stejný jako u celistvé 
tažnice.

d) DALŠÍ STAVEBNÍ PRVKY NÁSTROJŮ
Tvářecí nástroje se kromě hlavních částí (uvedeny pro jednotlivé technologie výše) 

skládají z dalších mnoha prvků. Jedná se například o základovou desku, kotevní desku, 
upínací desku, stopku, vodící lišty, dorazy, hledáčky, vodící desku, pružící elementy, 
přidržovače, vyhazovače, šrouby, kolíky aj. Tyto součásti budou níže stručně popsány a poté 
vyobrazeny na 3D modelu postupového střižného nástroje (obr. 29). Základová deska (1) se 
používá k upevnění celého nástroje ke stolu lisu. Jedná se tedy o největší část nástroje. 
Vyráběna bývá nejčastěji z klasické oceli třídy 10 nebo 11, avšak při výrobě rozměrově větší 
základové desky se využívá také litina. V základové desce střižných nástrojů se nachází otvor 
(větší než ve střižnici), kterým propadává vystřižený materiál a pomocí skluzu odtud 
vypadává do sběrné nádoby u nástroje. Kotevní deska (2) je část nástroje, do které se kotví 
horní část hlavní části nástroje, tedy střižník, ohybník… Její tloušťka se pohybuje v rozmezí 
10 - 32 mm a bývá vyráběna z ocelí třídy 11, v případě ukotvení nástroje konající velký 
výkon, se využívá nástrojové oceli. Upínací deska (3) slouží ke vnějšímu spojení a upevnění 
nástroje na beranu lisu, případně k podepření jednotlivých střižníků a dobrému spojení 

Obr. 27: Úpravy tažné hrany při tažení s přidržovačem a bez přidržovače [29]

Obr. 28: Konstrukční provedení tažníku [9]
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s kotevní deskou. Bývá vyrobena z materiálu třídy 10 nebo 11, případně odlita ze šedé litiny. 
S cílem zajištění větší přesnosti výstřižků a výlisků je dnes většina nástrojů konstruována do 
vodících stojánků. Základová a vodící deska nástroje jsou zde vzájemně vedeny pomocí 
vodících sloupků a pouzder. Spojení upínací a kotevní desky, stejně jako spojení základové 
desky s dalšími prvky spodní části nástroje je uskutečněno pomocí kolíků a šroubů.  Stopka 
(4) je část, která zajistí středění nástroje v pracovním prostoru lisu tak, aby pracovní síla 
působila v ose lisu, a u menších nástrojů upíná nástroj do beranu lisu. Její tvar je 
normalizován a bývá nejčastěji vyráběna z materiálu 11 600. Funkcí vodících lišt (5) je vedení 
pásu, případně svitku plechu v pracovním prostoru nástroje. Vzdálenost mezi těmito lištami je 
dána šířkou plechu, který bude mezi nimi veden. Tyto lišty jsou oproti nástroji delší, tak aby 
bylo zajištěno pohodlné zavedení materiálu do nástroje. Zavádění materiálu dále usnadňuje 
podpěrný plech upevněný na lištách. Nejčastěji jsou vyráběny z materiálu třídy 19, tak aby se 
zajistila delší životnost. V případě, že se například stříhají přesné součásti, nebo se jedná       
o sloučený nástroj, využívá se místo těchto lišt tzv. podavačů. Dorazy jsou povětšinou malé 
části nástroje, které slouží k zastavení materiálu v předem stanovené vzdálenosti (tzv. krok). 
Funkce je taková, že materiál se posunuje vždy o daný krok a v určité vzdálenosti se vždy 
zastaví o vysunutý doraz. Dorazy se používají v případě ručního posouvání pásu plechu. Ve 
velkosériové výrobě, kdy se vychází ze svitku plechu je posuv plechu zajištěn podavačem      
a dorazy se tak nepoužívají.  Hledáčky se používají pro zvýšení přesnosti výrobků, jak při 
ručním, tak zejména automatickém podávání plechu. Vodící deska (6) má dvě hlavní funkce  
a to stírání materiálu při zpětném chodu nástroje a pro samotné vedení nástroje. Konstruuje se 
buď napevno (jako součást střižné skříně střihadel) nebo je pružně upevněna na kotevní 
desce. Vyrábí se nejčastěji z oceli 11 500. Pružící elementy, nejčastěji tedy šroubové, talířové, 
plynové pružiny nebo pružiny pryžové. Jednotlivé typy pružin se volí dle velikosti zatížení    
a celkově dle podmínek, při kterých bude daná pružina pracovat. Dalšími částmi tvářecích 
nástrojů bývají přidržovače, vyhazovače (obě zmíněny v předešlých kapitolách), taktéž již 
uvedené kolíky, šrouby aj. 
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Obr. 29: Postupový střižný nástroj - popis základních částí nástroje [1]
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2.7 Postupové tvářecí nástroje [9], [30]
Jedná se o nástroje, které na jeden pracovní zdvih provedou několik tvářecích úkonů 

najednou. Postupové nástroje mohou zahrnovat pouze operace stříhání (viz obr. 29), ohýbání 
nebo tažení, ale mohou být konstruovány jako tzv. sdružené postupové nástroje, které 
kombinují výše zmíněné operace dohromady. 

2.7.1 Princip [9], [30], [31]
Výroba dílů pomocí postupových nástrojů musí splňovat přísné podmínky dané výrobcem. 

Jedná se zejména o nulovou toleranci vadných výrobků, výrobu tvarově složitých, malých 
součástek aj. Konstrukce nástrojů je stavěna tak, aby proběhlo co nejvíce možných operací na 
jeden pracovní zdvih. Jednotlivé operace jsou řazeny za sebou, tak aby se v prvních operacích
zhotovovaly například otvory, ohyby, tažené detaily a až poté dojde k vystřižení zhotoveného 
výlisku z pásu plechu. Z důvodů zefektivnění výroby, například v automobilním průmyslu, se 
postupové nástroje konstruují velmi často jako víceřadé. Tedy stejné nástroje jsou vždy 
poskládány vedle sebe. Využívá se toho například při výrobě levých a pravých dílů. Ve 
velkosériové výrobě je používán jako polotovar svitek plechu, v malosériové výrobě se 
používají i pásy nastříhané z tabulí plechu. V postupových nástrojích se zhotovují především 
menší součástky (páky, táhla, podložky, krabičky atd.), ze kterých se montují různé sestavy. 
V sériové a velkosériové výrobě je výrobní proces plně automatizovaný, takže člověk do 
procesu vstupuje pouze při výměně svitků plechu. Pás plechu odvinutý ze svitku je naveden 
do nástroje a pomocí podavače automaticky posouván v nástroji, postupně se tak zapojují 
jednotlivé operace výrobního postupu. Konstrukce nástrojů se také vždy odvíjí od 
nástřihového plánu, viz kapitola 2.7.2. Postupové nástroje se využívají velmi často 
v automobilním nebo například elektrotechnickém průmyslu. 

2.7.2 Nástřihové plány [7], [9], [15], [31]
Nástřihové plány představují rozložení výlisků na pásu. Při jejich volbě je potřeba dbát na 

několik zásad. Z hlediska ekonomického je třeba dbát na úsporu materiálu, z hlediska 
časového na pracnost a dále také na polohu ostřin při stříhání, napěťové vyváženosti při 
daných operacích atd. Správná volba
nástřihových plánů vede k velké úspoře 
materiálu. Proto se vždy s ohledem na výpočet 
zkouší tvar výsledné součásti umístit na pásu 
plechu v několika variantách. Využívá se 
jednořadých či víceřadých nástřihových plánů
(obr. 30) a kombinace poloh výstřižku. Tedy 
součást se polohuje šikmo či se otáčí tak, aby 
zapadla do mezery, viz obrázek 29 b. Správným 
rozložením součásti na plechu se dá ušetřit 
mnoho zbytečného odpadu, který by vznikl. 
V literaturách se lze dočíst, že odpad                  
u jednořadého nástřihového plánu tvoří až 21 %, 
naopak u víceřadých se výše odpadu začíná 
snižovat (u trojřadých odpad tvoří cca 14 %,     
u šestiřadých cca 12 %). Uspořit materiál lze
také vhodných obrácením či pootočením tvaru 
součásti. Pro přesné určení výše využití 
materiálu používáme výpočty. Je však nutné brát 
v potaz, že čím vyšší bude využití materiálu, tím 
naopak začnou stoupat náklady na výrobu 

Obr. 30: Nástřihové plány [9]
         a) jednořadý; b) dvouřadý
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samotného nástroje a posléze i na jeho údržbu. Při návrhu nástřihového plánu je třeba brát 
v potaz, že mezi jednotlivými výstřižky musí zůstat tzv. můstek, který zajistí kvalitu              
a přesnost výstřižku. Velikost těchto můstků m0 a m1 se orientačně vypočítají dle vzorečků 
2.25, respektive 2.26.

m0 ≈ 1,5·t [mm]            (2.25)
kde: m0 – můstek mezi dvěma výstřižky [mm]

          t – tloušťka materiálu [mm]

m1 ≈ 1,2·t [mm]            (2.26)
kde: m1 – můstek mezi výstřižkem a okrajem pásu [mm]

2.7.3 Ukázky postupových tvářecích nástrojů [1], [9], [13], [32]
V této kapitole budou uvedeny dvě ukázky postupových nástrojů, tak aby se dalo 

jednodušeji vysvětlit funkce nástroje a celkově teorie, která byla uvedena v kapitole 2.7.1. 
V první ukázce bude využito obrázku 29

z kapitoly 2.6.4. Jedná se o postupový střižný 
nástroj, který jak lze vidět, má v procesu 
zařazeny dvě operace za sebou. První, menší 
střižník v plechu děruje otvor a druhý větší 
střižník poté vystřihuje z plechu samotný 
výstřižek. Tento nástroj tedy kromě prvního 
pracovního zdvihu dělá současně dvě operace.
Pás plechu je mezi operacemi vždy posunut    
o tzv. krok (obr. 31).

Ve druhé ukázce bude znázorněn 
postupový sdružený nástroj (obr. 32). Tento 
nástroj se skládá z šesti operací. Prvních pět 
(vlevo) operací je tažení a jako poslední 
následuje vystřižení hotového výlisku. 
V tomto případě je pás plechu veden zleva doprava, kdy nejdříve pětkrát proběhne tažení 
nádoby a v poslední operaci dojde k odstřižení nádoby od zbytku plechu. Po celou dobu je 

materiál přitlačen přidržovačem, tak 
aby nevznikalo vlnění a další vady 
materiálu. U poslední operace, tedy 
stříhání lze vidět, že uprostřed 
střižníku je vložen tzv. hledáček ve 
tvaru nádoby, tak aby došlo 
k přesnému vystředění a následnému 
kvalitnímu odstřižení výlisku.
Podobně se dají konstruovat různé 
typy postupových tvářecích nástrojů, 
vždy je zapotřebí dodržet sled operací 
dle požadavku na finální tvar součásti. 

2.8 Postupové nástroje s ručním a automatickým podáváním plechu [1], [31]
Postupové nástroje se dále dělí z hlediska podávání pásu plechu. Při malosériové výrobě se 

využívá ručního podávání, naopak při sériové či velkosériové výrobě je podávání materiálu 
plně automatizováno. 

   Obr. 31: Krok mezi operacemi [13]

    Obr. 32: Postupový sdružený nástroj [32]
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2.8.1 Nástroje s ručním podáváním plechu [7], [9], [31], [33], [34], [35], [36]
Při použití ručního posunu a podávání pásu plechu se využívá nastříhaných pásů z tabule 

plechu. Tyto pásy jsou nastříhány na rozměry tak, aby bylo využito co nejvíce materiálu. 
Využití materiálu se počítá pro pásy plechu, které jsou 
z tabule nařezány (nastříhány) buď podélně, nebo 
příčně. Zde se poté jednotlivě řeší výpočet využití 
materiálu při různých možnostech uspořádání součásti 
na plechu, zda bude uspořádání jednořadé nebo 
víceřadé, případně zda bude součást nějak pootočena 
(pravý a levý díl). Výpočet je veden tak, že se nejdříve 
zjišťuje, kolik vyjde pásů z tabule plechu, poté počet 
samotných výstřižků z plechu, tak aby se zjistilo, kolik 
kusů při daném rozložení vyjde na jeden pás a jeden 
plech. Následně se vypočítá využití materiálu pro jednu 
tabuli a naposledy kolik tabulí bude celkem potřeba. 
Výsledkem bude pokaždé několik hodnot, ze kterých se 
poté zvolí varianta nejvíce ekonomicky výhodná. Při 
samotném průběhu operace se pro vymezení 
jednotlivých kroků využívá tzv. dorazů. Na začátku 
každého pásu se využívá načínacích dorazů, jejichž 
počet odpovídá počtu kroků, které jsou při vystřihování 
daného výstřižku použity. Tyto načínací dorazy bývají 
nejčastěji konstruovány tak, že jsou zasunuty skrz 
vyfrézovanou vodící lištu do dráhy posouvaného plechu. 
Po prvním pracovním zdvihu je vysunut první načínací 
doraz (obr. 33) a materiál se posune k dalšímu dorazu 
(často také ještě načínacímu) atd. Tyto dorazy bývají 
nejčastěji vyrobeny z ocelí třídy 12. Po využití 
načínacích dorazů se poté (v dalších krocích, viz obr. 
34) nejčastěji využívají dorazy zpětné, dorazy 
s rozstřiháváním přepážky odpadu apod. Například 
zpětné   dorazy,  viz  obrázek  35,  jsou   zabudovány  ve 

   Obr. 33: Načínací doraz [33]

Obr. 34: Načínací a zpětné dorazy v jednotlivých krocích [34]
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střižnici nebo ve vodící desce. Nejčastěji se 
konstruují jako odpružené, kdy je doraz 
volně posuvný, jeho orientace při pohybu je 
zajištěna pomocí šroubu zasahujícího do 
drážky v dorazu. Pružina pod dorazem 
zajistí jeho funkci, tedy zasunutí do otvoru 
v pásu plechu za přepážkou. Z přední strany 
je hrana zbroušena tak, aby na doraz najel 
materiál a mohl se posunout o další krok. 
Tyto dorazy se vyrábí z oceli třídy 12, ale    
i oceli nástrojové. Načínací, ale i další typy 
dorazů lze nahradit dorazy ostřihovacími, 
tzv. ostřihovači, viz obr. 36. Ty se využívají 
hlavně u složitějších postupových nástrojů. 
Funkce spočívá v tom, že ostřihovač 
odstřihuje z okraje pásu plechu velmi úzký 
pásek materiálu. Délka ostřihovače pak 
odpovídá požadované délce kroku a posun 
plechu se při každém kroku zarazí               
o vestavěný boční doraz, což je vložka 
zabudovaná ve vodící liště. Ostřihovače 
jsou vyráběny téměř vždy z nástrojových 
ocelí. Jak již bylo zmíněno, ruční podávání 
materiálu bývá využíváno v malosériové 
výrobě.

Obr. 35: Zpětný doraz [35]

Obr. 36: Ostřihovač [36]
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2.8.2 Nástroje s automatickým podáváním plechu [9], [37], [38], [39], [40]
Nástroje s automatickým podáváním plechu se využívají v sériové a velkosériové výrobě. 

Jako vstupní materiál se využívá svitek, což je plech navinutý na cívce. Vymezení kroku je 
zde tedy plně automatické, ovládáno podavačem. Odpadají konstrukční prvky, jako jsou 
dorazy. Nejčastěji se 
využívají válečkové (obr. 37)
nebo kleštinové podavače. 
Podavače jsou konstruovány 
tak, aby mohly podávat 
materiál různých tlouštěk, 
šířek, dále také různými 
rychlostmi a také 
s libovolnou délkou posuvu.
Na obr. 38 lze vidět schéma 
celé linky s automatickým 
podavačem plechu. 

Jak u předchozího, 
ručního podávání, tak             
i u automatických podavačů 
se využívá tzv. hledáčků. Ty 
se používají proto, aby bylo 
zajištěno vysoké přesnosti 
výroby výlisků. Hledáčky se dělí do dvou skupin a to dle toho zda bude využito tzv. přímého 
středění nebo nepřímého středění. V první kategorii je využito některého konstrukčního 
otvoru na výlisku. Pro ukázku obr. 39, kde na čele střižníku se nachází hledáček, dalo by se 
říci kolík, které před provedením samotného střihu zajede do otvoru, jenž byl vyděrován 

v předchozí operaci. Tím se materiál vystředí a poté následuje provedení druhé operace. 
Naopak při nepřímém středění se na pásu plechu v první operaci vyděrují malé technologické 
otvory, viz obr. 40. Ty jsou umístěny mimo výlisek. Otvory jsou poté využívány 
v následujících krocích, kdy se do nich zasouvají hledáčky, které zajišťují vyšší přesnost 
ustavení pásu těsně před provedením samotné operace. Hledáčky bývají vyráběny nejčastěji 
z nástrojové oceli, protože musí být odolné vůči opotřebení materiálu. 

Obr. 37: Válečkový podavač Magnum, P/A Bohemia s.r.o [37]

Obr. 38: Schéma linky s automatickým podavačem [38]
    1. Odvíječka svitku; 2. Rovnačka; 3. Čidlo pro pokyn odvinutí pásu; 4. Řídící panel 
    linky; 5. Válečkový podavač; 6. Lis
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Obr. 39: Přímé středění [39]

Obr. 40: Nepřímé středění [40]
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3 ZÁVĚRY
Tato bakalářská práce je zaměřena do oblasti teorie plošného tváření a jejího využití u

postupových tvářecích nástrojů. 
V první části bakalářské práce jsou uvedeny obecné informace o plošném tváření a 

rozebrány nejdůležitější oblasti jednotlivých technologií plošného tváření. Tedy stříhání, 
ohýbání a tažení. Tlačení pro postupové tvářecí nástroje nepřipadá v úvahu. 

Druhá část bakalářské práce je zaměřena na konstrukci nástrojů u jednotlivých technologií. 
Postupně je rozebrán materiálový, konstrukční a technologický vliv na nástroje pro plošné 
tváření a jsou uvedeny jednotlivé části nástrojů se základním popisem.

Ve třetí části bakalářské práce lze vyhledat informace o postupových tvářecích nástrojích. 
V jakých případech se využívají, v čem jsou výhodné, jaké jsou základní konstrukční či 
technologické požadavky. Při konstrukci samotného postupového nástroje je potřeba znát 
nástřihový plán, tedy rozložení výlisků na pásu, jenž určuje důležitou roli při ekonomické 
stránce výroby. 

Poslední, tedy čtvrtá část bakalářské práce je zaměřena do oblasti ručního a strojního 
podávání materiálu u postupových tvářecích nástrojů. Ručního podávání materiálu je 
využíváno pouze u malosériové výroby, naopak nástroje s automatickým podáváním plechu 
se využívají u sériové či velkosériové výroby. V této kapitole jsou uvedeny rozdíly 
v konstrukci nástroje, kdy u nástrojů s automatickým podáváním plechu odpadají konstrukční 
prvky, jako jsou například dorazy. U ručního podavače je vstupním materiálem pás plechu, 
zatím co u automatického podávání se jedná o svitek.

Tváření a tedy postupové tvářecí nástroje mají v dnešní době pevné místo ve výrobním 
řetězci. Díky vývoji moderních materiálů a ekonomičnosti výrobního procesu jsou ve 
významném rozvoji. Výhodou tváření je výroba tvarově přesných a složitých součásti. Tyto 
součásti mají vysokou kvalitu povrchu a jsou vyrobeny na co nejméně operací a téměř bez 
odpadu. Avšak nutno podotknout, že postupové tvářecí nástroje je doporučeno využívat 
primárně pro velkosériové výroby, kde jednak výrobu zefektivní, ale také ekonomicky 
výrazně vylepší.
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SEZNAM POUŽITÝCH SYMBOLŮ A ZKRATEK

Označení Legenda Jednotka

A Střižná práce [J]
Ao Ohybová práce [J]
At Tažná práce [J]
b Šířka polotovaru [mm]
C Koeficient pro výpočet min. poloměru ohybu [-]
c Koeficient závislý na požadavcích stříhání [-]
d Průměr výstřižku, výtažku [mm]
Do Průměr polotovaru [mm]
ds Střední průměr výtažku [mm]
e Konstanta vyjadřující vliv součinitele tažení m [-]
Fc Celková střižná síla [N]
Fct Celková tažná síla [N]
Fkal Kalibrační síla [N]
Fo Teoretická ohybová síla [N]
Foc Celková ohybová síla [N]
Fs Střižná síla [N]
Fsmax Maximální střižná síla [N]
Ft Tažná síla [N]
Fts Stírací síla [N]
Ftř Třecí síla při ohybu [N]
Fv Protlačovací síla [N]
h Dráha, po které působí síla [mm]
hel Oblast elastické deformace [mm]
hpl Oblast plastické deformace [mm]
hs Pásmo plastického střihu [mm]
hz Hloubka zkosení [mm]
ht Výška výtažku [mm]
k Koeficient plnosti [-]
k1 Koeficient protlačování [-]
keu Koeficient stírání [-]
l Délka střihu [m]
lo Délka ohnuté části [mm]
lv Vzdálenost mezi dvěma podporami [mm]
m Součinitel tažení [-]
mo Můstek mezi dvěma výstřižky [mm]
m1 Můstek mezi výstřižkem a okrajem pásu [mm]
n Koeficient zahrnující vliv opotřebení nástroje [-]
nop Koeficient zahrnující opotřebení nástroje [-]
pp Tlak přidržovače [MPa]
q Kalibrační tlak [MPa]
R Poloměr vnějšího zaoblení [mm]
r Koeficient normálové anizotropie [-]
Ro Poloměr vnitřního zaoblení [mm]
R1 Poloměr 1 zaoblení tažné hrany [mm]
R2 Poloměr 2 zaoblení tažné hrany [mm]
R1min Minimální poloměr ohybu [mm]
Re Mez kluzu v tahu [MPa]



RM Mez pevnosti v tahu [MPa]
Rte Poloměr zaoblení tažné hrany [mm]
Rx Poloměr zaoblení při ohybu do tvaru U a V [mm]
S Plocha roviny střihu [m2]
s Tloušťka stříhaného materiálu [m]
so Tloušťka plechu přístřihu [mm]
Sk Plocha kalib. v průmětu kolmém na směr pohybu horní čelisti [mm2]
Sp Plocha přidržovače [mm2]
t Tloušťka materiálu [mm]
v Vůle [mm]
x Koeficient závislý na poměru Ro/s [-]
zr Koeficient rozšíření [-]
zz Koeficient ztenčení [-]

α Úhel střihu [°]
β Úhel zkosení [°]
εtmax Mezní prodloužení [mm]
γ Úhel odpružení [°]
λ Součinitel plnosti [-]
ν Úhel mezi rameny součásti [°]
ρ Poloměr neutrální vrstvy deformace [mm]
σ1 Maximální normálové tahové napětí [MPa]
σ2 Střední napětí [MPa]
σ3 Minimální normálové tahové napětí [MPa]
σk Kritické napětí [MPa]
σp Přirozený deformační odpor [MPa]
τs Střižný odpor [MPa]
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