
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ
BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ
FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING

ÚSTAV STROJÍRENSKÉ TECHNOLOGIE
INSTITUTE OF MANUFACTURING TECHNOLOGY

VÝROBA NAPÁJEČKY
PRODUCTION OF DRINKER

DIPLOMOVÁ PRÁCE
MASTER'S THESIS

AUTOR PRÁCE
AUTHOR

Bc. Jan Vašíček

VEDOUCÍ PRÁCE
SUPERVISOR

Ing. Michaela Císařová, Ph.D.

BRNO 2020



Fakulta strojního inženýrství, Vysoké učení technické v Brně / Technická 2896/2 / 616 69 / Brno

 

Zadání diplomové práce
Ústav: Ústav strojírenské technologie
 

Student: Bc. Jan Vašíček
 

Studijní program: Strojní inženýrství
 

Studijní obor: Strojírenská technologie
 

Vedoucí práce: Ing. Michaela Císařová, Ph.D.
 

Akademický rok: 2019/20
 
 
Ředitel  ústavu  Vám  v  souladu  se  zákonem  č.111/1998  o  vysokých  školách  a  se  Studijním
a zkušebním řádem VUT v Brně určuje následující téma diplomové práce:

Výroba napáječky

Stručná charakteristika problematiky úkolu:

Téma diplomové  práce  se  zabývá  výrobou  napáječky  pro  drůbež.  Jedná  se  o  rotační  součást
s  přírubou a zužujícím se dnem. Součást  bude vyráběna technologií  tažení  bez ztenčení  stěny
z ocelového plechu. Na tuto problematiku bude zaměřena literární studie.

Cíle diplomové práce:

Rozbor  současného  stavu  a  variantní  řešení  možností  výroby  se  zhodnocením jejich  vhodnosti
a nevhodnosti.
Vypracování aktuální literární studie pro zvolenou technologii výroby.
Návrh postupu výroby součásti.
Provedení technologických a kontrolních výpočtů.
Návrh stroje a nástroje s vyhotovením výkresů vybraných dílů.
Technicko–ekonomické hodnocení navržené výroby.
Zhodnocení a závěry.

Seznam doporučené literatury:

BOLJANOVIC, Vukota. Sheet metal forming processes and die design. 1. New York: Industrial Press,
2004. ISBN 0-8311-3182-9.

DVOŘÁK, Milan, František GAJDOŠ a Karel NOVOTNÝ. Technologie tváření: plošné a objemové
tváření. 3. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2013. ISBN 978-80-214-4747-9.

FOREJT, Milan a Miroslav PÍŠKA. Teorie obrábění, tváření a nástroje. Brno: Akademické
nakladatelství CERM, 2006. ISBN 80-214-2374-9.



Fakulta strojního inženýrství, Vysoké učení technické v Brně / Technická 2896/2 / 616 69 / Brno

FREMUNT, Přemysl, KREJČÍK, Jiří a Tomáš PODRÁBSKÝ. Nástrojové oceli (odborná kniha). 1.
Brno: Dům techniky. 1994.

TIŠNOVSKÝ, Miroslav a MÁDLE, Luděk. Hluboké tažení plechu na lisech. 1. Praha: Nakladatelství
technické literatury. 1990. ISBN 80–03–00221–4.

TSCHAETSCH, Heinz. Metal Forming Practise: Process - Machines - Tools. Springer Berlin
Heidelberg, New York, 2006. ISBN 3-540-33216-2.

 
 
Termín odevzdání diplomové práce je stanoven časovým plánem akademického roku 2019/20
 
 
 

V Brně, dne
 
 
 

L. S.
 
 
 
 

     

 
doc. Ing. Petr Blecha, Ph.D.

ředitel ústavu
 

doc. Ing. Jaroslav Katolický, Ph.D.
děkan fakulty

 



 

ABSTRAKT 

VAŠÍČEK Jan: Výroba napáječky. 

Diplomová práce magisterského studia oboru M2I-K předkládá návrh duté rotační součásti 

z plechového přístřihu se zužujícím se dnem, u kterého byla zvolena jako nejvhodnější možná 

varianta výroby technologie hlubokého tažení bez ztenčení stěny. Pro výrobu součásti byla 

zvolena nerezová ocel označená dle ČSN 17240. Napáječka byla navrhnuta pro výrobu třemi 

tažnými operacemi na lisu CTH 250 od společnosti ŽĎAS a. s., kde pro každou tažnou operaci 

bude použito samostatných lisů. Pro výrobu polotovaru – rondelu, o průměru 428 mm byl použit 

plech o rozměrech 1500 x 3000 x 1 mm, který byl vyhodnocen jako nejhospodárnější. Objem 

roční výroby by měl činit 100 000 kusů. 

 

Klíčová slova: 

Rotační součást, hluboké tažení, nerezová ocel, Pam Stamp, napáječka, hydraulický lis 

 

ABSTRACT 

VAŠÍČEK Jan: Production of drinker. 

The diploma thesis of the master's study in the field of M2I-K presents a design of a hollow 

rotating part made of metal sheet with a tapering bottom. Deep drawing technology was chosen 

as the best suited option for production without thinning the wall. Stainless steel was chosen as 

a source material for production parts in compliance to ČSN 172 40. The drinker is produced 

by three drawing operations where each operation is performed separately on a standalone press 

CTH 250 developed by ŽĎAS a. s. A sheet measuring 1500 x 3000 x 1 mm with diameter 

428 mm was evaluated as the most economically viable for production of a semi-finished 

product – rondel. For one year production produced in a series of annual volume 100,000 pieces. 

 

Keywords: 

Rotational part, deep drawing, stainless steel, Pam Stamp, drinker, hydraulic press 
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ÚVOD [1], [2], [3], [4], [5] 

 Kovové rotační nádoby lze zhotovit na požadovaný tvar různými technologickými postupy 

jako jsou např. tváření, odlévání, obrábění a svařování. V praxi se pro výrobu těchto součástí 

nejčastěji volí právě tváření, neboť touto metodou lze dosáhnout velice dobré rozměrové 

přesnosti s vysokou produktivitou a s minimálním odpadovým materiálem. Nevýhodou tváření 

je pořizovací cena nástrojů pro výrobu daného typu součásti. 

Tváření se dále dělí na objemové a plošné. Plošným tvářením je součást zhotovena 

především z plechového polotovaru a za předpokladu zákona zachování objemu bez změny 

mechanických vlastností materiálu. Tváření lze dále rozdělit na tváření za studena a za tepla, 

přičemž tváření za studena neboli tváření pod rekrystalizační teplotou, je metoda, která 

se v praxi používá nejčastěji, a to zejména v automobilovém, potravinářském nebo 

např. leteckém průmyslu.  

Příklady výroby rotačních součástí z plechového přístřihu (rondelu) pomocí metody 

hlubokého tažení jsou zobrazeny na obrázku 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Obrázek 1: Rotační nádoby [3], [4], [5] 
 

Obrázek 1: Rozměry napáječky pro 1. 

tahObrázek 2: Rotační nádoby [3], [4], [5] 
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1 ROZBOR ZADANÉ SOUČÁSTI A VARIANTY VÝROBY [2], [6], [7], [8], [9], [10], 

[11]  

Původní součást napáječky je vyrobena 

technologií hlubokého tažení, kde je 

používaným materiálem hliník. 

Součást se skládá z válcové části, která 

plynule přechází do komolého kuželového 

tvaru. Vzhledem k tomu, že drůbeží maso 

a vejce patří do skupiny nejvyhledávanějších 

potravinářských produktů, po celém světě 

se nachází nespočet drůbežáren, kde jsou 

napáječky hojně využívány pro napájení 

drůbeže, jako jsou např. slepice, kachny, 

křepelky nebo krůty. 

Důležitým faktorem pro výrobu napáječek 

je dostupnost materiálu, který musí splňovat 

předepsané vlastnosti. Hlavní vlastností 

materiálu, ze kterého se napáječka vyrábí musí 

být hygienická nezávadnost, snadná 

omyvatelnost a dobrá tepelná vodivost, která 

umožňuje napáječky zahřívat v zimním období na určitou teplotu, aby v nich nedocházelo 

k zamrzání vody. 

Na obrázku 2 je ukázka výrobku napáječky, který je vyroben z hliníku a jeho prodejní cena 

činí 622,- Kč včetně DPH. Jedná se o klasickou kloboukovou napáječku s širokým uplatněním, 

která je vhodná i pro plotýnkové vyhřívání. 

Dalšími možnými metodami výroby jsou např. Hydroform, Marform a kovotlačení. 

a) Metoda Hydroform 

Metoda Hydroform (viz obrázek 3) je 

velice rozšířenou metodou, u které se táhne 

nepevným prostředím. Tažnice je nahrazena 

kapalinou uzavřenou v nádobě gumovou 

membránou. Tažník, na němž je uložen 

rondel, je zatlačen do nádoby tlakovou 

kapalinou, přičemž v nádobě vzniká protitlak 

kapaliny, který je regulován přepouštěcím 

ventilem. Svým tlakem přitlačí kapalina 

v nádobě plech k tažníku a zároveň tato 

kapalina funguje i jako přidržovač. Při této 

technologii výroby je součást vyrobena 

jednou operací a dají se vyrobit tvarově 

složitější součásti. 

Obrázek 2: Napáječka [6] 
 

 

Obrázek 3: Metoda Hydroform [7] 
 

Obrázek 3: Napáječka [6]Obrázek 4: Metoda 

Hydroform [7] 
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b) Metoda Marform 

Metoda Marform neboli tažení pryží 

je metoda, během které je využito 

nepevného nástroje tzn., že je tažník 

vtlačován přes plechový polotovar 

do nepevného nástroje – pryže 

(viz obrázek 4). Jde o kombinaci metod 

běžného tažení s přidržovačem a tažení 

s pryží, kde výška pryže musí být 

alespoň trojnásobně větší než výška 

výtažku. Výhodou této metody je, že lze 

táhnout ocelové i neželezné kovy. 

Nevýhodami jsou omezená životnost 

pryže, potřeba velké tažné síly 

na překonání elasticity pryže 

a nemožnost táhnout součásti složitých 

tvarů. Tato metoda je využívána pouze 

pro kusovou nebo malosériovou výrobu. 

 

c) Metoda kovotlačení 

Na obrázku 5 je zobrazena metoda výroby duté nádoby kovotlačením, kde je rotační model 

nádoby upevněn na stroji s rondelem. Model nádoby spolu s rondelem je uveden do rotačního 

pohybu, přičemž je rondel pomocí speciálních nástrojů přitlačován k modelu a postupně je 

přetvářen do tvaru modelu. Nevýhodou této metody je např. špatná kvalita povrchu nebo 

nemožnost vyrobit jiné než rotační výlisky. 

 

 

  

Obrázek 4: Metoda Marform [10] 
 

Obrázek 5: Metoda Hydroform 

[7]Obrázek 6: Metoda Marform [10] 

Obrázek 5: Metoda kovotlačení [11] 
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2 TECHNOLOGIE TAŽENÍ [1], [2], [12] [13], [14], [15], [16] 

V lisovací technice je tažení 

vnímáno jako trvalé přetvoření 

plechu v dutá tělesa pomocí 

nástrojů pro lisování, které 

se označují jako tažnice. Výchozím 

polotovarem je přístřih plechu 

neboli rondel, který je přetvářen 

do miskovitého tvaru tažením 

na lisu za pomocí tažidla. Tažení 

plechu patří mezi nejdůležitější 

technologický proces lisování. 

Tažením se vyrábí různé tvary 

a velikosti výtažků jako 

např. součásti pro automobilový, 

letecký nebo potravinářský 

průmysl. Jednoduché a mělké 

výtažky se dají vyrobit jedinou 

tažnou operací, hluboké a tvarově 

složité výtažky jsou taženy dvěma 

i více operacemi. 

Při tažení je předpokládáno, 

že se tloušťka taženého plechu 

nemění a že platí zákon o zachování objemu a ploch. Ve skutečnosti ovšem dochází ke změnám 

tloušťky stěny výtažku, a to především v rozích a zaoblení dna, kde se tažený materiál 

zeslabuje, v místě příruby se naopak tloušťka stěn zvětšuje. Tento fakt je způsoben odlišnou 

napjatostí materiálu, avšak většinou se jedná o zanedbatelné rozdíly, které se často ve 

výpočtech neuvažují a předpokládá se platnost zákona o zachování objemu materiálu před a po 

tažení. 

Tlakem tažníku na přístřih z plechu (rondelu) je dosaženo změny tvaru přístřihu, který je 

vtahován do tažnice, přičemž vzniká miskovitý tvar. Během tažení se průměr rondelu zmenšuje 

a dochází k pěchování materiálu v přírubě. Pěchování může způsobit především u tenkých 

plechů zvlnění taženého rondelu a tím pádem znehodnocení celého výtažku. Kvůli tomuto jevu 

se používá tzv. přidržovač, jenž materiál k tažnici přitlačuje dostatečnou silou, aby k tomuto 

zvlnění nemohlo dojít. Na obrázku 6 je zobrazena ukázka řezu jednoduchým tažidlem 

s výtažkem. Rondel je nejprve před tažením na tažnici vycentrován a přidržen přidržovačem. 

Následně se tažník začne pomalu pohybovat směrem dolů, kde dosedne na tažený materiál, 

který vtahuje do tažnice a vzniká dutý válcový výtažek. 

  

Obrázek 6: Řez tažidlem s výtažkem [16] 
 

Obrázek 7: Metoda kovotlačení [11]Obrázek 8: Řez tažidlem 

s výtažkem [16] 
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2.1 Tažení kuželových výtažků [2], [13] 

Ve srovnání s válcovými výtažky se kuželové zhotovují obtížněji. Tvar přístřihu musí být 

správného tvaru a velikosti, jelikož u kuželových výtažků dochází během tváření k silnému 

zeslabení materiálu. Toto zeslabení lze jen obtížně určit, proto se tažení provádí za stejných 

předpokladů jako u běžných výtažků viz kapitola 2. Kuželové výtažky se rozdělují do třech 

kategorií: nízké, středně hluboké a výtažky ve tvaru hlubokého kužele. 

 

a) Kuželové výtažky nízké 

Zařazují se sem výtažky ve tvaru komolého kužele, jehož 

výška ℎ ≤  0,3 ∙ 𝑑1 přičemž 𝑑1 je vnitřní průměr výtažku 

s vrcholovým úhlem 2𝛼 = 100° ÷ 160°. Tyto výtažky 

(viz obrázek 7) ve tvaru nízkých komolých kuželů jsou 

taženy pomocí brzdících žeber, které jsou součástí 

konstrukce tažnice. 

 

b) Středně hluboké kuželové výtažky 

Jsou charakteristické svými geometrickými poměry, 

kde výška ℎ = (0,3 ÷ 0,7) ∙ 𝑑1 s vrcholovým úhlem 

2𝛼 =  50° ÷ 90°. Tyto kuželové výtažky (viz obrázek 8) 

s těmito parametry se mohou táhnout s přidržovačem nebo 

bez přidržovače, a to v závislosti na poměru 
𝑡

𝐷0
 přičemž 𝑡 je 

tloušťka stěny plechu a 𝐷0 je průměr rondelu. Pokud je 

poměr  
𝑡

𝐷0
∙ 100 ≥ 2,5 je tažení možné provádět bez 

přidržovače. Naopak pokud je poměr 
𝑡

𝐷0
∙ 100 ≤ 2,5 je 

nutné tažení provést s použitím přidržovače a zpravidla na 

dvě tažné operace. 

 

c) Hluboké kuželové výtažky 

Pokud je ℎ ≥ 0,7 ∙ 𝑑1 a 2𝛼 = 30° ÷ 60°, v tom případě 

se vysoké kužely (viz obrázek 9) táhnou na několik 

tažných operací, a to několika možnými způsoby: 

 

▪ Vytvoří se odstupňovaný výtažek, který 

se následně zkalibruje za využití speciálního 

nástroje, a poté vznikne kužel. 

▪ V první operaci se vytvoří výtažek válcového tvaru, 

který má stejný průměr 𝑑1 jako tvářený komolý kužel, poté je v každé další operaci 

válcový plášť výtažku tvarován na výsledný kuželový tvar. Výhodou této metody je, 

že zajišťuje vyšší kvalitu povrchu než metoda předešlá. 

▪ Hluboký kuželový výtažek je zhotoven z válcového výtažku zatlačováním do tažnice, 

která má tvar kužele. Tato metoda je výhodná v tom, že na zhotovení kuželového 

výtažku postačí méně tažných operací než v předešlých metodách. 

  

Obrázek 7: Nízký kuželový výtažek 
 

Obrázek 9: Řez tažidlem s výtažkem 

[16]Obrázek 10: Nízký kuželový výtažek 

Obrázek 8: Středně hluboký kuželový 

výtažek 
 

Obrázek 11: Nízký kuželový 

výtažekObrázek 12: Středně hluboký 

kuželový výtažek 

Obrázek 9: Hluboký kuželový výtažek 
 

Obrázek 13: Středně hluboký kuželový 

výtažekObrázek 14: Hluboký kuželový 

výtažek 
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2.2 Konstrukce nástroje tažidla [11], [13] 

Jak již bylo zmíněno v kapitole 2.1, 

tažidlo se skládá z tažnice, přidržovače, 

tažníku a v některých případech bývají 

nezbytnou součástí tažidla i tzv. stírače 

a vyhazovače. Jejich konstrukce bývá 

téměř stejná a jejich funkcí je vhodným 

způsobem odstranit výlisek, kterým 

se zajistí bezporuchový chod tažidel. 

Na obrázku 10 je znázorněn 

mechanismus tažidla s vyhazovačem. 

Nástroje tažidla, dále už jen jako 

nástroje, se dělí na: nástroje pro první 

tahy a na nástroje pro tahy druhé a další 

tahy. 

▪ Nástroje pro první tahy 

Jsou určeny pro menší počet výtažků, 

přičemž plech – polotovar musí být 

nastříhán a následně je z něj tažen 

výtažek požadovaného tvaru 

a vlastností. Tento způsob je vhodný 

např. pro výtažky větších součástí. 

▪ Nástroje pro druhé a další tahy 

Pro úspěšné tažení je u těchto nástrojů kladen důraz na vhodně zvolený tvar tažné hrany tažnice 

a vhodný typ vyhazovače. Tyto nástroje se rozlišují na nástroje pro jednočinné lisy, kde jsou 

dvě varianty konstrukce těchto nástrojů. 

V první variantě výtažek propadá tažnicí, přičemž se tento způsob používá především 

pro redukci průměru malých a středně velkých výtažků. Ve druhém způsobu konstrukce jsou 

nástroje vybaveny prstencovým přidržovačem a vyhazovačem, který výtažek vrací zpět. 

 

2.2.1 Konstrukce tažnic [1], [2], [17] 

Tažnice je součástí tažného nástroje, podle upnutí nástroje – tažidla lze výtažek táhnout tak, 

že je tažnice pevně upevněna a výtažek je tažen tažníkem. Dalším způsobem tažení je varianta, 

kde je tažník pevně upnut a tažná operace je provedena pohybem tažnice vůči tažníku. Poté je 

otvor tažnice totožný s finálním tvarem výtažku. U výtažků kruhového tvaru jsou většinou 

tažnice celistvé ve tvaru prstence tvořené funkčním otvorem, kde tento otvor bývá realizován 

různými způsoby. Existuje mnoho způsobů řešení funkčních otvorů tažnic, a to zejména co 

se týče jejich tvaru, úpravy hran a způsobů odstraňování výtažků z tažnice. Příklady druhů 

funkčních otvorů tažnic jsou znázorněny na obrázku 11. 

  

Obrázek 10: Mechanismus s vyhazovačem [11] 
 

Obrázek 15: Hluboký kuželový výtažekObrázek 16: 

Mechanismus s vyhazovačem [11] 
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a) výtažek je vrácen zpět nad tažnici a následně je setřen z tažníku, 

b) výtažek propadne pod tvářecí stroj a je ostrou hranou tažnice nebo speciálním 

stíračem setřen, 

c) tažnice vhodná pro vícenásobné tažení, kdy se výtažek vrací zpět nad konstrukci 

tažnice, 

d) otvor tažnice je omezen průměrem 60 mm, výtažek se vrací nad tažnici a je určen 

pro vícenásobné tažení, 

e) tažnice pro vícenásobné tažení, výtažek propadá pod tažnici, 

f) otvor omezen průměrem 60 mm, výtažek propadá pod tažnici, vícenásobné 

tažení vhodné pro nástroje bez přidržovače, 

g) tažný otvor je dole odlehčený,  

h) otvor tažnice je vhodný pro nástroje bez přidržovače, lehce kuželovitý tvar 

tažného otvoru, výtažek propadá. 

 

  

Obrázek 11: Jednotlivé konstrukce tažnic [2] 
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2.2.2 Konstrukce tažníků [2], [1] 

V případě tažníku (viz obrázek 12) se jedná o část tvářecího nástroje, která je tvořena 

funkčními částmi jako jsou čelo, poloměr zaoblení a válcová část tažníku. Vnější průměr 

tažníku je vnitřním průměrem výtažku. Konstrukce tažníku je namáhána vzpěrem, kde 

po obvodu válcové části je zatěžována radiálními silami. Každý tažník musí mít odvzdušňovací 

otvor, aby bylo zajištěno jednodušší stírání výtažku. Možné varianty uchycení tažníku 

do držáku jsou znázorněny na obrázku 13. V praxi se používají různá konstrukční řešení tažníku 

jako jsou např.: 

a) tažník určený pro výtažky do průměru 25 mm, 

b) tažník určený pro výtažky do průměru 30 mm, 

c) tažník určený pro výtažky do průměru 80 mm, 

d) tažník určený pro výtažky od průměru 100 mm. 

                                                                 Obrázek 12: Modely tažníků [2] 

 

Obrázek 13: Způsoby uchycení tažníku do držáku [2] 
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2.2.3 Přidržovač a jeho použití [13], [11], [18], [19] 

Přidržovač optimálním tlakem zamezuje tvoření vrásek a záhybů na taženém výtažku, jeho 

funkcí je, že při dalších tazích vystřeďuje výtažek proti tažnici. Tlak přidržovače musí být 

optimálně velký, aby zamezil vzniku záhybů na okraji pláště výtažku a zároveň, aby nebránil 

pohybu materiálu do tažnice. Na obrázku 14 je znázorněno tažení bez přidržovače, na obrázku 

15 tažení s přidržovačem. 

 

Přidržovač se používá dle normy ČSN 22 7301 tehdy, když: 

a) se výpočtem zjistí, že je nutné výtažek táhnout pomocí přidržovače. Součinitel určující 

nutnost přidržovače při tažení pk  se zjistí ze vztahu: 

 

𝑘𝑝 = 50 ∙ (𝑧 −
√𝑡

√𝐷0
3 )        [mm]  (2.1) 

 

Je-li 𝑘𝑝 ≥
𝑑1

𝐷0
∙ 100, tažení výtažku musí být provedeno s přidržovačem. 

Je-li 𝑘𝑝 ≤
𝑑1

𝐷0
∙ 100, je možné provést tažení výtažku bez nutnosti použití přidržovače. 

Přičemž: 

 𝑡 − je tloušťka výtažku      [mm]  

 𝑑1 − je vnitřní průměr výtažku po prvním tahu   [mm]   

 𝑧 − je materiálová konstanta jejíž hodnota se volí pro běžné oceli 1,85 ÷ 1,95 [−]. 

 

b) součinitel tažení 𝑚 < 0,9 při druhém nebo dalším tahu.  

 

  
Obrázek 15: Tažení s přidržovačem [11] Obrázek 14: Tažení bez přidržovače [11] 



19 

 

2.3 Výpočet sil při tažení [13], [18], [19], [20], [21] 

 Výpočet tažné síly je nutný z důvodu určení typu lisu, který bude použit pro tažení 

výtažku. Vztah pro výpočet tažné síly tažníku pro 1. tah 𝐹𝑡1
 je definován následovně: 

 𝐹𝑡1
= 2 ∙  𝜋 ∙  𝑟1  ∙ 𝑡 ∙  [(𝛾 ∙  𝑅𝑒  ∙ ln

𝑟𝑣

𝑟1
+ 

𝜇 ∙ 𝐹𝑝

𝜋 ∙ 𝑟𝑣∙𝑡
) ∙  𝑒𝜇𝛼 +  

𝑅𝑚

2 ∙ 
𝑟𝑚

𝑡
+ 1

] [N]  (2.2)

  

Přičemž:  

 𝑟𝑣 − okamžitý poloměr příruby     [mm] 

 𝑟1 − poloměr tažníku       [mm] 

𝐹𝑝 − přidržovací síla       [N] 

𝛼 − úhel opásání       [−] 

𝛼 = 45° =
𝜋

4
  

𝑟𝑚 − poloměr zaoblení tažnice     [mm] 

𝛾 − konstanta 1,15       [−] 

𝜇 − Poissonova konstanta – součinitel tření pro ocel 𝜇 = 0,3 [−] 

𝑅𝑒 − mez kluzu v tahu; 𝑅𝑒 = 0,8 ∙ 𝑅𝑚    [MPa] 

𝑅𝑚 − mez v tahu       [MPa] 

Na obrázku 16 je zobrazeno schéma tažení pro 1. tah: 

 

Obrázek 16: Schéma tažení 1. tah [18] 
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Výpočet tažné síly pro druhý a další tahy je dán vztahem: 

 𝐹𝑡2 = 2 ∙ 𝜋 ∙ 𝑑2 ∙ (1,2 −
𝑑𝑛

𝑑𝑛−1
) ∙ 𝑡 ∙ 𝑅𝑚     [N]  (2.3) 

Vztah pro výpočet maximální síly, kterou jsou stěny výtažku schopny přenášet je definovaný 

následovně: 

𝐹𝑚𝑎𝑥 = 𝑜 ∙ 𝑡 ∙ 𝑅𝑚 ∙ 𝑛        [N]  (2.4) 

Přičemž:   

𝑜 − obvod tažné hrany      [mm]  

 𝑛 − koeficient závislý na součiniteli tažení (viz tabulka 1)  [−] 

 

𝒎𝟏 =
𝒅𝟏

𝑫
 0,55 0,575 0,60 0,625 0,65 0,675 0,70 0,75 

n 1,0 0,93 0,86 0,79 0,72 0,66 0,60 0,50 

 

Tento vztah se často používá v praxi k přibližnému výpočtu potřebné síly lisu. Pro přesnější 

stanovení potřebného mechanického tažného lisu je nutno brát v potaz i délku výtažku, jelikož 

lisy nebývají konstrukčně řešeny tak, aby působily maximální silou celou délku zdvihu. Z toho 

důvodu se potřebná síla lisu určí přesně dle vztahu: 

𝐹1 = 𝐹𝑡 ∙ 𝐵         [N]  (2.5) 

 

Přičemž: 

 

 𝐹𝑡 − potřebná síla lisu 

𝐵 − součinitel pro výpočet síly mechanického lisu závisí na délce výtažku v 

(viz tabulka 2). 
      Tabulka 2: Součinitel B pro výpočet síly mechanického lisu [13]. 

Délka výtažku [𝐦𝐦] B [−] 

do 25 1 

od 25 do 50 1,5 

od 50 do 75 1,75 

od 75 do 100 2 

od 100 do 150 2,5 

od 150 do 200 2,75 

od 200 do 250 3 

od 250 do 300 3,25 

od 300 do 350 3,5 

od 350 do 400 3,75 

od 400 do 450 4 

 

 
Tabulka 1: Hodnoty koeficientu ''n''. [20] 
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2.4 Přidržovací síla, vyhazovací síla a tažná práce [11], [13], [18], [19], [22] 

Pro výpočet celkové síly lisu musí být určena síla, kterou působí přidržovač na výtažek. 

Velikosti přidržovacích tlaků pro různé materiály jsou znázorněny v tabulce 3. Přidržovací síla 

je znázorněna na obrázku 17 a vypočítá se dle vztahu: 

 

𝐹𝑝 = 𝑆 ∙ 𝑝         [N]  (2.6) 

 

Kde, 

𝑆 – styčná plocha, na které je plech přidržován   [mm2]   

 𝑝 – tlak na styčné ploše      [MPa] 

Tabulka 3: Velikost přidržovacího tlaku pro různé materiály [18]. 

Materiál Tlak p [𝐌𝐏𝐚] 

Ocelové plechy 1,8 ÷ 2,8 

Mosazné plechy 1,5 ÷ 2,0 

Měděné plechy 1,2 ÷ 1,8 

Hliníkové plechy 0,8 ÷ 1,2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Potom je celková síla, na kterou je lis dimenzován součtem síly tažné a přidržovací a platí pro ni 

vztah: 

 𝐹𝑐 = 𝐹𝑡 + 𝐹𝑝 + 𝐹𝑣        [N]  (2.7)

        

Přičemž: 

𝐹𝑣 − síla od vyhazovače pro kterou platí vztah: 

 𝐹𝑣 = 0,2 ∙ 𝐹𝑡        [N]  (2.8) 

  

Obrázek 17: Přidržovací síly 
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Tažná práce se vypočítá dle vztahu: 

 𝐴𝑝 =
𝐶∙𝐹𝑐∙ℎ

1000
         [J]  (2.9) 

Přičemž: 

  𝐶 − součinitel zaplnění diagramu    [−] 

  𝐶 = 0,66 při tažení bez kalibrování 

  𝐶 = 0,8 při tažení s kalibrováním 

  ℎ − vnitřní výška výtažku     [mm] 

2.5 Velikost přístřihu z plechu [2], [11], [13], [18] [20] 

Velikost přístřihu je stanovena buď početně 

nebo pomocí výpočetních programů. 

Za předpokladu, že se při tažení nemění tloušťka 

plechu a objem tvářeného materiálu zůstává 

roven objemu materiálu před tvářením 

(viz. kapitola 2), v tom případě vychází výpočet 

z rovnosti ploch. Jedná-li se o tenkostěnné 

plechy je počítáno s vnějšími rozměry výtažku 

a u tlustých plechů je nutno při výpočtu uvažovat 

střední rozměr tloušťky plechu. Pro zjištění tvaru 

a velikosti přístřihu u jednoduchých rotačních 

nádob se celková plocha rozdělí na jednotlivé 

úseky, které jsou následně sečteny. 

U složitějších tvarů, kde tento postup nelze 

provést, je použita Guldinova věta. Při jednooperačním tažení se teoreticky vypočítaný průměr 

přístřihu zvětšuje o 3 % a při další tvářecí operaci o 1 %. Tento přídavek se připočte z důvodu 

cípatosti výtažku. Vztah pro výpočet velikosti přístřihu 𝐷0 (viz. obrázek 18) pro válcový 

výtažek, kde je plocha pro výtažky s a bez příruby rovna: 

▪ Bez příruby:  

 𝐷0 = √𝑑1
2 + 4 ∙ 𝑑 ∙ ℎ        [mm]            (2.10) 

▪ S přírubou:  

 𝐷0 = √𝑑𝑝
2 + 4 ∙ 𝑑 ∙ ℎ − 3,44 ∙ 𝑑 ∙ 𝑟      [mm]            (2.11) 

kde: 

𝐷0 − průměr rondelu        [mm] 

𝑑𝑝 − průměr příruby hotového výtažku    [mm] 

ℎ − minimální vnější výška výtažku     [mm] 

𝑟 − poloměr zaoblení přechodu stěny do příruby a dna výtažku [mm] 

 

Obrázek 17: Přístřih a výtažek [13] 
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Dále pak výpočet průměru rondelu z celkového obsahu ploch výtažku je dán vztahem: 

𝐷0 = √4 ∙
∑ 𝑆𝑐

𝜋
         [mm]            (2.12)

    

kde: 

∑ 𝑆𝑐 − je celkový obsah ploch výtažku     [mm2] 

 

2.6 Stanovení počtu tažných operací [1], [13], [18], [20] 

Výtažek lze vyrobit 

z rondelu na požadovaný 

tvar jednou nebo i více 

tažnými operacemi. 

Důležitými parametry jsou 

tvar a velikost výtažku, 

dále také druh a tloušťka 

taženého materiálu, 

pro mělké výtažky 

většinou platí, že je lze 

vyrobit jednou tažnou 

operací. Na obrázku 19 je 

zobrazen nomogram 

k určení výšky výtažku 

dosažitelného v prvním 

tahu, podle kterého lze 

zjistit, zdali může být 

výtažek vyroben jednou 

tažnou operací či nikoliv.  

Nelze-li zhotovit 

výtažek pouze jednou 

tažnou operací, je nutné 

zvolit postup s více tažnými operacemi. Počet tahů se v praxi určuje podle součinitele tažení 𝑚, 

který dále vyjadřuje míru tvářitelnosti a je pro každou operaci dán vztahem: 

 

▪ 1. operace: 

0

1
1

D

d
m =          [−]            (2.13) 

  

Obrázek 19: Nomogram k určení výšky výtažku v prvním tahu [13] 
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▪ 2. operace:  

1

2
2

d

d
m =          [−]            (2.14) 

kde: 

  𝑚 − součinitel tažení        [−] 
  𝑑1 − průměr výtažku po prvním tahu    [mm] 
  𝑑2 − průměr výtažku po druhém tahu    [mm] 
 

Pro názornější popsání počtu tahů slouží obrázek 20, kde jsou jednotlivé tahy zobrazeny 

graficky. 

 

 

 

 

 

 

 

2.7 Tažná mezera [2], [13], [14] 

Dle normy ČSN 22 7301 

má být tažná mezera 𝑡𝑚, která 

je zobrazena na obrázku 21 

mezi tažníkem a tažnicí, větší 

než tloušťka 𝑡 tvářeného 

plechu, a to proto, aby 

se při tažení mohl materiál 

přemístit a nedocházelo tak 

k jeho pěchování. 

Dále pak musí být tažná 

mezera větší než tloušťka 

tvářeného plechu, a to 

z důvodu velké tolerance 

plechu a druhu materiálu.  

  

Obrázek 20: Postupné tažení [1] 

Obrázek 21: Tažná mezera [14] 
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Podle této normy se volí tažná mezera následovně: 

▪ Pro první tah:  

 𝑡𝑚1 = (1,2 ÷ 1,3) ∙ 𝑡         [mm]            (2.15) 

▪ Pro poslední tah: 

𝑡𝑚𝑛 = (1,1 ÷ 1,2) ∙ 𝑡          [mm]            (2.16) 

 

Tažnou mezeru lze zvolit i dle tabulky 4, kde je znázorněna závislost tloušťky taženého plechu 

a tažné vůle. 

Tabulka 4: Tažná mezera při tažení plechu [13]. 

Tloušťka plechu [mm] 0,40 0,60 0,80 1,00 1,20 1,50 2.00 3,00 

Tažná vůle [mm] 0,45 0,65 0,90 1,20 1,40 1,75 2,40 3,50 

 

Pokud by byla zvolena příliš velká mezera, mohlo by dojít ke zvlnění pláště taženého 

výtažku, naopak, kdyby byla příliš malá, docházelo by k nárůstu tažné síly a hrozilo by utržení 

dna výtažku. 

2.8 Tažný poloměr [2], [13], [18], [23] 

Tažný poloměr zobrazený na obrázku 22 znázorňuje zaoblení hrany tažnice, na které je plech 

tažen a významně působí na tažnou operaci. Pokud je tažný poloměr malý nebo žádný dochází 

k tomu, že se tažený plech trhá, naopak při velkém tažném poloměru dochází ke zvlnění okraje 

rondelu. Nejčastěji se rozměr tažného poloměru volí v rozsahu 4krát až 10krát větší, než je 

tloušťka taženého plechu. Tam, kde je nutné dosáhnout nezvlněného a rovného okraje výtažku, 

se volí menší tažné poloměry. V případě, že se okraje výtažků odstřihují, a tudíž cípatost okraje 

nevadí, se volí tažné poloměry větší. 

Tažný poloměr je ovlivněn kromě součinitele tažení i materiálem, ze kterého je tažený plech 

vyroben.  

Velikost tažného poloměru tažnice je určena dle vztahu: 

𝑅 = 0,8√(𝐷0 − 𝑑1) ∙ 𝑡        [mm]            (2.17) 

Kde: 

  𝑅 − tažný poloměr      [mm]   
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Obrázek 22: Tažný poloměr [13] 

 

Dále je možné určit poloměr zaoblení tažnice dle normy ČSN 22 7301, přičemž zaoblení 

tažných hran tažnice se určí pro jednotlivé tahy následovně: 

𝑟𝑡 = (6 ÷ 10) ∙ 𝑡        [mm]                 (2.18) 

Přičemž pro první tah je použito vyšších hodnot: 

𝑟𝑡 = (8 ÷ 10) ∙ 𝑡        [mm]                  (2.19) 

Pro další tahy je použito hodnot nižších: 

𝑟𝑡 = (6 ÷ 8) ∙ 𝑡        [mm]                  (2.20) 

Důležitou součástí návrhu je i poloměr zaoblení tažníku, který se řídí dle velikosti výtažku 

a musí být roven minimálně (3 ÷ 7) ∙ 𝑡. Pro různé poloměry výtažků se volí zaoblení tažníku 

následovně: 

▪ pro průměr výtažku 10 ÷ 100 mm je zaoblení tažníku (3 ÷ 4) ∙ 𝑡, 

▪ pro průměr výtažku 100 ÷ 200 mm je zaoblení tažníku (4 ÷ 5) ∙ 𝑡, 

▪ pro průměr výtažku 200 mm a více je zaoblení tažníku (5 ÷ 7) ∙ 𝑡. 

 

2.9 Tažná rychlost [13] 

Tažná rychlost je závislá na době jednoho pracovního zdvihu, u starších lisů nelze tuto 

rychlost změnit, naopak u moderních lisů lze počet zdvihů měnit v širším rozmezí. Při běžném 

tažení nesmí tažná rychlost překročit danou hranici, v případě, že k takovéto situaci dojde může 

dojít k porušení výtažku. Pro tažení klasickými tažidly jsou v tabulce 5 uvedeny hodnoty tažné 

rychlosti pro různé materiály. 
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Tabulka 5: Hodnoty tažné rychlosti pro různé materiály [13]. 

Tažený materiál Tažná rychlost [𝐦 ∙ 𝐦𝐢𝐧−𝟏]   

Austenitická korozivzdorná ocel 7 

Nelegovaná ocel 17 

Hliník a jeho slitiny 25 

Měď a její slitiny 66 

 

Největší tažná rychlost při tažení nastává tehdy, když tažník dosedá na materiál, nejnižší 

rychlost na konci tažné operace. Vztah pro výpočet tažné síly, která je počítána většinou jako 

nejvyšší rychlost tažení se vypočítá následovně: 

𝑣 = 0,006 ∙ 3 ∙ 𝑛𝑜 ∙ √𝑧𝑏 ∙ 𝑝𝑡 − 𝑝𝑡
2      [m ∙ min−1]     (2.21)

            

kde: 

 𝑣 − tažná rychlost       [m ∙ min−1] 

 𝑛𝑜 − počet otáček lisu      [min−1] 

 𝑧𝑏 − celkový zdvih beranu lisu     [mm] 

𝑝𝑡 − pracovní pohyb tažníku od okamžiku dosednutí tažníku na materiál, až po dosažení 

spodní krajní polohy        [mm] 

 

2.10 Tažení korozivzdorné oceli [13], [24] 

Korozivzdorné oceli se vyznačují vysokou tažností a pevností, při tváření za studena dochází 

k rychlému zpevňování, a proto vyžadují vysokou tažnou sílu a odlišný pracovní postup, než je 

běžné u klasických ocelí. Tažná rychlost těchto ocelí bývá obvykle nízká, 

přibližně  7 m ∙  min−1 je to kvůli tomu, aby se při tažném procesu příliš nezahřívaly. 

Korozivzdornou ocel je možné táhnout na jednočinných nebo dvoučinných lisech. 

Jelikož dochází ke zpracování pevnější oceli, ovlivňuje se i volba materiálu pro tažidlo 

a přidržovač, nástroje musí být pevnější a robustnější než ty z běžných nástrojových ocelí, díky 

tomu se zabrání vzniku vad při tažení např. zvlnění výtažku. Příklady vad vzniklých při tažení 

jsou zobrazeny na obrázku 23, výjimkou mohou být výtažky zcela mělké.  

 

Vhodným materiálem pro výrobu tažnic, tažníku a přidržovače je chromniklová litina, jejíž 

chemické složení je uvedeno v tabulce 6.  Tato litina se kalí a následně popouští na tvrdost 

přibližně 42 HRC, avšak není vhodná pro tažení velmi hlubokých výtažků. Dalším vhodným 

materiálem pro výrobu nástrojů je tvrdý bronz, který je ekonomicky nevýhodnější než 

chromniklová ocel ale u velmi hlubokých výtažků, kde je většinou požadován hladký povrch, 

je výroba nástrojů z bronzu výhodnější než z oceli. Korozivzdorná ocel a bronz se vůči sobě 

nezadírají a lze tak vyrobit více výtažků než s nástrojem vyrobeným z chromniklové oceli. 

Složení vhodné slitiny bronzu je uvedeno v tabulce 7. 
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Tabulka 6: Složení chromniklové litiny [13]. 

Chromniklová 

litina 

C [%] Si [%] Mn [%] Ni [%] Cr [%] HRC 

3,10-3,30 1,25-1,40 0,70-0,90 2,50-3,00 0,60-0,75 42,00 

 

Tabulka 7: Složení slitiny bronzu [13]. 

Slitina 

bronzu 

Cu [%] Al [%] Ni [%] Fe [%] Mn [%] Al [%] 

82,0 9,5 5,0 2,5 1,0 6,5-11,0 

 

2.11 Maziva pro tažení [2], [13], [25], [26] 

 Při tažení kovů vzniká mezi nástrojem a tažným materiálem tření, které zvyšuje tažnou sílu 

o 20-30 %. Vhodným způsobem mazání dochází: 

a) k úspoře energie během tvářecích procesů, 

b) k zabraňování poškrábání a zadírání tažného povrchu materiálu a tím k zajištění hladké 

stěny výtažků, 

c) ke snížení tření a tím i snížení tažné síly, která by mohla zapříčinit poškození materiálu, 

d) ke snížení opotřebení tažidel. 

 Pro správnou volbu vhodného maziva je důležité brát ohled na velikost tvářecích tlaků nebo 

provozní teplotu, která ovlivňuje rychlost tažení. Dalšími faktory jsou účinnost mazání 

s ohledem na chlazení tažidla nebo náklady a pracnost při odstraňování maziva.  

  

Obrázek 23: Příklady vad vzniklých během nesprávného tažení [24] 
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Rozlišujeme 3 základní typy maziv: 

a) kapalná maziva jako např. minerální oleje, organické oleje a synteticky vyrobené oleje. 

Nejvhodnější variantou jsou synteticky vyrobené oleje, které jsou rozpustné ve vodě 

a vytváří se z nich olejové nebo mýdlové emulze. Roztoky draselných a sodných mýdel 

se vyrábějí v koncentracích 10-20 % a mezi jejich výhody patří snadné odstraňování 

z výlisků a dobrý chladící účinek. 

b) konzistentní maziva, která se používají pro nenáročné tahy a jsou to např. mazací tuky, 

skládající se z minerálního oleje mastné přísady, 

c) maziva tuhá, která se používají při tažení hlubokých výtažků nebo výtažků složitých 

tvarů jako přísada k běžným mazivům. Do teploty 400 °C je možné použít sirník 

molybdeničitý a do teploty 800 °C grafit, avšak nevýhodou je jejich nesnadné 

odstranění. 

 Kromě již zmíněného sirníku molybdeničitého a grafitu jsou významné anorganické fosfáty 

a oxidy, které jsou vhodné jako maziva při tváření za studena. Tato tuhá maziva chemicky 

nereagují během kontaktu nástroje a taženého materiálu a jsou odděleny fyzikálně, 

což znamená, že nedochází k dotyku povrchů a na rozdíl od sirníku molybdeničitého netvoří 

film. Další druhy maziv jsou uvedeny v tabulce 8. 

 Tabulka 8: Nejpoužívanější druhy maziv [26]. 

Název sloučeniny Chemický vzorec 

Sirník molybdeničitý MoS2 

Grafit C 

Sirník wolframičitý WS2 

Fluorid grafitu (CFx)n 

Hydroxid vápenatý Ca (OH)2 

Sirník zinečnatý ZnS 

Polytetrafluorethylen PTFE 

Fluorid vápenatý CaF2 

Calciumfosfát Ca3 (PO4)2 

Pyrofosforečnan zinečnatý Zn2P2O7 

Oxid olovnatý PbO 

 

2.12 Tvářecí stroje [27], [28], [29] 

 Tvářecí stroje se rozdělují dle relativního pohybu tvářecího nástroje k tvářenému plechu na 

stroje s přímočarým pohybem nástroje a na stroje s rotačním nebo obecným pohybem nástroje. 

Ty, které působí na materiál klidovou silou jsou nazývány lisy a stroje, které na tvářený materiál 

působí rázovou silou, jsou nazývány buchary. 
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Dále se tvářecí stroje mohou rozlišovat na:  

a) silové, které deformační odpor tvářeného materiálu 

překonávají pomocí potenciální energie, kde je 

udána rychlost pohybu beranu kolem 0,25 m ∙ s−1 

a síla beranu je konstantní bez ohledu na jeho 

dráhu. Příkladem skupiny silových tvářecích strojů 

je například hydraulický lis modelové řady PH-R 

od výrobce FORMETAL, který je zobrazen 

na obrázku 24. 

 

b) zdvihové, které deformační odpor tvářeného 

materiálu překonávají využitím 

kinetické i potenciální energie. Příkladem této 

skupiny tvářecích strojů je klikový lis viz obrázek 

25. Síla a rychlost beranu klikového lisu jsou funkcí 

dráhy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.12.1 Mechanické lisy [27], [30], [31], [32] 

Mechanické lisy patří k nejvyužívanějším strojům pro tváření kovů, vyznačující se vysokou 

efektivitou a jednoduchou konstrukcí. Jejich nevýhodou z technologického hlediska je, že jejich 

maximální sílu nelze odebrat dříve než před dolní úvratí. Po delší dráze se obtížně tváří velkou 

silou a hrozí přetížení stroje při velkých tvářecích silách, a proto jsou chráněny proti tomuto 

přetížení různými mechanickými nebo elektrickými pojistkami. Na obrázku 26 je ukázka 

klikového mechanického lisu a na obrázku 27 je základní popis jednotlivých částí. Mechanické 

lisy se dělí dle mechanismu přenosu energie na klikové, kolenové a vačkové, dále podle počtu 

ojnic na lisy jednobodové, dvoubodové a čtyřbodové.  

 

  

Obrázek 2418: Hydraulický lis [28] 

Obrázek 25: Klikový lis [29] 
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Podle jmenovité síly se mechanické lisy dělí na: 

a) lehké, kde se jejich jmenovitá síla rovná 𝐹𝑗 < 500 kN, 

b) střední, kde se jejich jmenovitá síla rovná 𝐹𝑗 = 500 ÷  1000 kN, 

c) těžké, kde se jejich jmenovitá síla rovná 𝐹𝑗 > 5000 kN. 

 

 

 

 

 

 

 

  

Obrázek 26: Mechanický klikový lis [30] 

Obrázek 27: Popis jednotlivých částí mechanického lisu [31] 
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3 VLASTNÍ ŘEŠENÍ [33], [34] 

 Navrhovaná napáječka pro drůbež se skládá ze dvou částí. Část první je plnící nádoba na 

vodu (viz obrázek 28), na kterou se po naplnění vodou přiklopí vanička (viz obrázek 29), do 

které otvorem v nádobě vtéká voda. 

 Pro výrobu součásti byla zvolena ocel označená dle ČSN 17 240 (X5CrNi18-10). Jedná se 

o chromniklovou austenitickou ocel, která se vyznačuje velmi dobrou tažností a je hojně 

využívána v potravinářském a mlékárenském průmyslu dokonce i pro výrobu chirurgických 

nástrojů. Tato ocel je odolná vůči korozi, která je zapříčiněna působením vody, vodní páry nebo 

vlhkostí vzduchu. Z toho důvodu je velmi dobře využitelná právě v prostorách drůbežáren, kde 

je výrobek neustále vystavován vyšším teplotám, vysoké vlhkosti vzduchu a znečištění 

drůbežími exkrementy. Další kladnou vlastnosti oceli je zdravotní nezávadnost, neboť se z ní 

neuvolňují negativní chemické látky jako např. z hliníku.  

 Chemické složení oceli 17 240 je uvedeno v tabulce 9 a mechanické vlastnosti v tabulce 10. 

 

 

 

 

Tabulka 9: Chemické složení oceli ČSN 17 240 [33], [34]. 

X5CrN

18-10 

C [%] Si [%] Mn [%] P [%] S [%] N [%] Cr [%] Ni [%] 

≤ 0,07 ≤ 1,00 ≤ 2,00 ≤ 0,045 ≤ 0,03 ≤ 0,11 17 ÷ 19,5 8 ÷ 10 

 

Tabulka 10: Mechanické vlastnosti oceli ČSN 17 240 [33], [34]. 

Ocel 

17241 

Mechanické vlastnosti materiálu 

𝑅𝑒 [MPa] 𝐸 [MPa] 𝜇 [−] 𝑛 [−] 𝑅 [−] 𝐾 [MPa] 𝐴80 [MPa] 𝑅𝑚 [MPa] 
273 2 ∙ 105 0,3 0,24 0,92 606 45 600 

 

  

Obrázek 28: Miska na vodu 

Obrázek 29: Nádoba napáječky 
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3.1 Výpočet velikosti rondelu 

 Pro stanovení velikosti rondelu určeného k tažení rotační součásti napáječky je důležité, 

že se jedná o hluboké tažení bez ztenčení stěny, tudíž platí zákony zachování objemu a ploch. 

Velikost rondelu může být stanovena výpočetně zjištěním obsahů jednotlivých ploch pomocí 

programu nebo z objemu součásti, který nám na základě geometrie součásti vygeneruje taktéž 

program. Tyto varianty jsou: 

1. Stanovení přístřihu pomocí výpočtů 

 Tato varianta vychází ze vztahů pro výpočet velikostí běžných základních ploch. Jednotlivé 

základní vztahy potřebné pro výpočet jsou uvedeny v příloze 1. V tomto případě je výpočet 

pro tvar součásti napáječky na obrázku 30 následující: 

 

Obrázek 30: Řez součásti napáječky pro drůbež 

 

 𝑆1 =
𝜋

4
∙ (𝑑1

2 − 𝑑2
2) =

𝜋

4
∙ (2902 − 2762) = 6 223,5 mm2 

 𝑆2 =
𝜋

2
∙ (𝜋 ∙ 𝑑2 ∙ 𝑟1 − 4 ∙ 𝑟1

2) =
𝜋

2
∙ (𝜋 ∙ 276 ∙ 8 − 4 ∙ 82) = 10 493,9 mm2 

 𝑆3 = 𝜋 ∙ 𝑑3 ∙ ℎ1 = 𝜋 ∙ 262 ∙ 40 = 32 923,9 mm2 

 𝑆4 =
𝜋

4
∙ (𝜋 ∙ 𝑑3 ∙ 𝑟2 − 4 ∙ 𝑟2

2) =
𝜋

4
∙ (𝜋 ∙ 262 ∙ 6 − 4 ∙ 62) = 3 765,7 mm2 
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 𝑆5 =
𝜋

2
∙ 𝑓1 ∙ (𝑑3 + 𝑑4) =

𝜋

2
∙ 98,1 ∙ (262 + 167) = 66 106,8 mm2 

 𝑆6 =
𝜋

4
∙ (𝜋 ∙ 𝑑4 ∙ 𝑟3 − 4 ∙ 𝑟3

2) =
𝜋

4
∙ (𝜋 ∙ 167 ∙ 6 − 4 ∙ 62) = 2 359,2 mm2 

 𝑆7 =
𝜋

4
∙ 𝑑5

2 =
𝜋

4
∙ 1622 = 20 612 mm2 

 ∑ 𝑆𝑐 = 𝑆1 + 𝑆2 + 𝑆3 + 𝑆4 + 𝑆5 + 𝑆6 + 𝑆7 

 ∑ 𝑆𝑐 = 6 223,5 + 10 493,9 + 32 923,9 + 3 765,7 + 66 106,8 + 2 359,2 + 20 612 

 ∑ 𝑆𝑐 = 142 485 mm2 

Dále se průměr rondelu vypočítá ze vztahu 2.12 uvedeného v kapitole 2.5: 

 𝐷0 = √4 ∙
∑ 𝑆𝑐

𝜋
= √4 ∙

142485

𝜋
= 425,9 mm 

Průměr rondelu za použití výpočetní metody vyšel 𝐷0 = 425,9 mm. 

 

2. Stanovení přístřihu z jednotlivých obsahů ploch pomocí výpočetního programu 

 

 Obsahy ploch označené na obrázku 31 byly určeny pomocí programu Solidworks, následně 

byly sečteny a byla vypočtena celková plochu přístřihu na základě zákona zachování ploch 

za použití vztahu (2.12) z předchozí varianty. 

 

 
Obrázek 31: Jednotlivé plochy napáječky 
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Výsledné obsahy jednotlivých ploch napáječky: 

 

 𝑆1 = 6 223,5 mm2 

 𝑆2 = 9 226,2 mm2 

 𝑆3 = 33 246,8 mm2 

 𝑆4 = 3 009,5 mm2 

 𝑆5 = 62 455 mm2 

 𝑆6 = 3 721,7 mm2 

 𝑆7 = 18 850,3 mm2 

 

 ∑ 𝑆𝑐 = 𝑆1 + 𝑆2 + 𝑆3 + 𝑆4 + 𝑆5 + 𝑆6 + 𝑆7 

 ∑ 𝑆𝑐 = 6 223,5 + 9 226,2 + 33 246,8 + 3 009,5 + 62 455 + 3 721,7 + 18 850,3 

 ∑ 𝑆𝑐 =̇ 136 733 mm2  
 

 𝐷0 = √4 ∙
∑ 𝑆𝑐

𝜋
= √4 ∙

136733

𝜋
= 417,2 mm2 

 

Velikost přístřihu vypočtená touto metodou vyšla 417,2 mm2. 

 

3. Stanovení přístřihu pomocí výpočetního programu s použitím objemu součástky 

 V této metodě určení přístřihu byl použit objem součásti, který byl určen programem 

Solidworks. Na obrázku 32 je znázorněn tvar součásti a v tabulce 11 jsou uvedeny fyzikální 

hodnoty součásti, které byly vygenerovány pro geometrii napáječky vyrobené z nerezové oceli 

ČSN 17 240. V této metodě bylo použito předpokladu zákona zachování objemu.  

 
Tabulka 11: Fyzikální vlastnosti napáječky 

 

 𝐷0 =  √4 ∙
136487

𝜋∙1
=̇ 417 mm2 

 

 Jako přesnější variantou výpočtu 

byla zvolena metoda založená 

na zákonu zachování objemu, tedy 

třetí varianta výpočtu. Důvodem 

výběru této metody byl fakt, že při 

výpočetní variantě došlo vlivem 

zaokrouhlení a zjednodušení tvaru 

součásti k nepřesnému výpočtu 

přístřihu plechu pro danou součást. 

 K vypočtené ploše součásti 
∑ 𝑆𝑐 musel být po zjištění počtu 

tažných operací přičten přídavek na ostřižení. V tomto případě byla součást zhotovena třemi 

tahy, přičemž v prvním tahu byl přídavek 3 % z vypočítané plochy a v každém dalším tahu byl 

přídavek 1 % z vypočtené plochy součásti. 

Objem 136 487 mm3 

Plošný obsah 273 885,2 mm2 

Hmotnost 1,08 kg 

Obrázek 32: Model napáječky vytvořený v programu Solidworks 
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Potom je tedy celkový průměr rondelu i s přídavky na ostřižení  𝐷𝑐 roven: 

 

 𝐷𝑐 = √4 ∙
1,05∙136487

𝜋∙𝑡
= 427,2 =̇ 428 mm 

 

Celkový průměr rondelu 𝐷𝑐 byl zaokrouhlen na 𝐷𝑐 = 428 mm. 

 

3.2 Nástřihový plán [11], [35], [36] 

Přístřih by mohl být zhotoven 

z tabulí plechu, které jsou pro daný 

materiál vyráběny o rozměrech 

1000 x 2000 x 1 mm nebo v další 

variantě 1500 x 3000 x 1 mm, 

které by byly následně nastříhány 

na pruhy. Pro určení 

ekonomičtější varianty výroby 

přístřihu, a tím zajištění nižšího 

materiálového odpadu, byly 

porovnány jednotlivé možnosti 

výroby tohoto přístřihu. Přístřih 

plechu byl porovnán v jednořadém 

a dvouřadém uspořádání jako je 

zobrazeno na obrázcích 33 a 34, 

dále bylo porovnáno příčné 

a podélné rozdělení plechu 

na jednotlivé pásy. 

 
Obrázek 34: Jednořadé uspořádání přístřihu [11] 

  

Obrázek 33: Dvouřadé uspořádání přístřihu [11] 
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Pro porovnání byly zvoleny rozměry plechu ČSN 17 240, které jsou běžně dodávány 

o rozměrech: 

 

1. varianta: plech o rozměrech 1000 x 2000 x 1 mm 

2. varianta: plech o rozměrech 1500 x 3000 x 1 mm 

 

Pro správné zvolení šířky pásu a délky kroku bylo nutné určit velikost můstku E a přepážku 

odpadu F z diagramu uvedeného v příloze 2. 

 

Hodnoty můstku E a přepážka odpadu F pro 𝐷𝑐 = 428 mm jsou: 

 𝐸 = 3 mm 

 𝐹 = 8 mm =>  
𝐹

2
= 4 mm 

 

Potom je šířka pruhu plechu rovna: 

 

 Š𝑝 = 𝐷𝑐 + 𝐹 = 428 + 8 = 436 mm 

 

A krok střihu je roven: 

 

 𝐾𝑠 = 𝐷𝑐 + 𝐸 = 428 + 3 = 431 mm 

 

1. Řešení pro jednotlivé varianty uspořádání na plechu o rozměrech 1000 x 2000 x 1 mm: 

 

a) Jednořadé uspořádání přístřihů na plechu: 

 

Maximální počet příčných pruhů na tabuli o šířce pruhu je roven Š𝑝 = 436 mm 

 

 𝑛𝑝říč𝑛ě =
𝐿

Š𝑝
=

2000

436
= 4,59 =̇ 4  pruhy o délce 1000 mm 

 

Počet rondelů z jednoho pásu je roven: 

 

 𝑛𝑟𝑝ř =
Š

𝐾𝑠
=

1000

431
= 2,32 =̇ 2 rondely 

 

Celkový počet rondelů z jedné tabule je roven: 

 

𝑛𝑐𝑝ř = 2 ∙ 4 = 8 rondelů 

 

Maximální počet podélných pruhů o šířce pruhu Š𝑝 = 436 mm 

 

 𝑛𝑝𝑜𝑑é𝑙𝑛ě =
Š

Š𝑝
=

1000

436
= 2,29 =̇ 2 pruhy o délce 2000 mm 

Počet rondelů z jednoho pásu je roven: 

 

 𝑛𝑟𝑝𝑜𝑑 =
𝐿

𝐾𝑠
=

2000

431
= 4,64 =̇ 4 rondely 
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Celkový počet rondelů z jedné tabule: 

 

𝑛𝑐𝑝ř = 2 ∙ 4 = 8 rondelů 

Při tomto uspořádání přístřihů na tabuli plechu je využití materiálu rovno: 

 𝜂𝑣1 =
𝑛𝑚𝑎𝑥∙

𝜋∙𝐷𝑐
4

Š∙𝐿
∙ 100 =

8∙
𝜋∙4282

4

1000∙2000
∙ 100 = 57,55 % 

Využití materiálu bylo vypočteno na 57,55 %. 

 

Spotřeba tabulí na počet výrobků za rok: 

𝑃𝑝 =
𝑄

𝑛𝑚𝑎𝑥
=

100 000

8
= 12 500 tabulí 

 

b) Dvouřadé uspořádání přístřihu na tabuli plechu 1000 x 2000 x 1 mm 

Ve dvouřadém uspořádání byla ponechána stejná hodnota můstku E = 3 mm. Šířka pruhu plechu 

byla určena pomocí programu Solidworks a jeho velikost je zobrazena na obrázku 33.  

Poté se počet pruhů plechu vypočítá následovně: 

 𝑛𝑝 =
Š

Š𝑝
=

1000

809,3
= 1,24 =̇ 1 ks 

V dalším kroku lze určit, kolik přístřihů se vyrobí z jednoho pruhu tabule plechu: 

 𝑛𝑝ř =
𝐿

𝐾𝑠
=

2000

431
= 4,64 =̇ 4 pruhy 

Při uspořádání, které je zobrazeno na obrázku 33 by mohlo být vyrobeno celkem 7 kusů 

přístřihů, přičemž využití materiálu bude pro 𝑛𝑚𝑎𝑥 = 7 kusů: 

 𝜂𝑣1 =
𝑛𝑚𝑎𝑥∙

𝜋∙𝐷𝑐
4

Š∙𝐿
∙ 100 =

7∙
𝜋∙4282

4

1000∙2000
∙ 100 = 50,36 % 

Využití materiálu bylo vypočteno na 50,36 %. 

 

Spotřeba tabulí na počet výrobků za rok: 

 𝑃𝑝 =
𝑄

𝑛𝑚𝑎𝑥
=

100 000

7
= 14285,7 =̇ 14 286 tabulí. 

 

2. Řešení pro 2.variantu: 

 

a) Jednořadé uspořádání přístřihu na plechu o rozměrech 1500 𝑥 3000 𝑥 1 mm: 

Maximální počet příčných pruhů na tabuli o šířce pruhu Š𝑝 = 436 mm 
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 𝑛𝑝říč𝑛ě =
𝐿

Š𝑝
=

3000

436
= 6,88 =̇ 6 pruhů o délce 1500 mm 

 

Počet rondelů z jednoho pásu je roven: 

 

 𝑛𝑟𝑝ř =
Š

𝐾𝑠
=

1500

431
= 3,48 =̇ 3 rondely 

 

Celkový počet rondelů z jedné tabule: 

 

𝑛𝑐𝑝ř = 6 ∙ 3 = 18 rondelů 

 

Maximální počet podélných pruhů o šířce pruhu Š𝑝 = 436 mm 

 

 𝑛𝑝𝑜𝑑é𝑙𝑛ě =
Š

Š𝑝
=

1500

436
= 3,44 =̇ 3 pruhy o délce 3000 mm 

Počet rondelů z jednoho pásu je roven: 

 

 𝑛𝑟𝑝𝑜𝑑 =
𝐿

𝐾𝑠
=

3000

431
= 6,96 =̇ 6 rondely 

Celkový počet rondelů z jedné tabule: 

 

𝑛𝑐𝑝ř = 6 ∙ 3 = 18 rondelů 

Při tomto uspořádání přístřihů na tabuli plechu je využití materiálu rovno: 

 𝜂𝑣1 =
𝑛𝑚𝑎𝑥∙

𝜋∙𝐷𝑐
4

Š∙𝐿
∙ 100 =

18∙
𝜋∙4282

4

1500∙3000
∙ 100 = 57,55 % 

Využití materiálu bylo vypočteno na 57,55 %. 

 

Spotřeba tabulí na počet výrobků za rok: 

𝑃𝑝 =
𝑄

𝑛𝑚𝑎𝑥
=

100 000

18
= 5 555,5 =̇ 5556 tabulí 

 

b) Dvouřadé uspořádání přístřihu na tabuli plechu o rozměrech 1500 x 3000 x 1 mm 

 𝑛𝑝 =
Š

Š𝑝
=

1500

809,3
= 1,85 =̇ 1,5 ks 

Dále bylo určeno, kolik se vyrobí přístřihů z jednoho pruhu tabule plechu: 

 𝑛𝑝ř =
𝐿

𝐾𝑠
=

3000

431
= 6,96 =̇ 6 

Při uspořádání jako je na obrázku 33 by mohlo být vyrobeno 17 kusů přístřihů celkem, přičemž 

využití materiálu bude pro 𝑛𝑚𝑎𝑥 = 17 kusů: 
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 𝜂𝑣1 =
𝑛𝑚𝑎𝑥∙

𝜋∙𝐷𝑐
4

Š∙𝐿
∙ 100 =

17∙
𝜋∙4282

4

1500∙3000
∙ 100 = 54,35 % 

Využití materiálu bylo vypočteno na 54,35 %. 

Spotřeba tabulí na počet výrobků za rok: 

 𝑃𝑝 =
𝑄

𝑛𝑚𝑎𝑥
=

100 000

17
= 5 882,4 =̇ 5 883 plechů 

V tabulce 12 jsou uvedeny jednotlivé varianty řešení přístřihu a jejich hospodárnost ve využití 

plochy plechů. 

 
Tabulka 12: Jednotlivé varianty přístřihu plechu 

Číslo varianty 1a 1b 2a 2b 

Šířka plechu [𝐦𝐦] 1 000 1 000 1 500 1 500 

Délka plechu [𝐦𝐦] 2 000 2 000 3 000 3 000 

Počet nástřihů [𝐤𝐬] 8 7 18 17 

Využití plechu [%] 57,55 50,36 57,55 54,35 

Počet kusů plechu [𝐤𝐬] 12 500 14 286 5 556 5 883 

 

Z pohledu využití materiálu je nejhospodárnější variantou výroby přístřihu plechového 

polotovaru pro výrobu napáječky plech o rozměrech 1500 x 3000 x 1 mm. 

3.3 Určení počtu tažných operací 

Výpočty byly provedeny podle kapitoly 2.6 a vztahů (2.13) a (2.14). 

 
𝑡

𝐷𝑐
∙ 100 =

1

428
∙ 100 = 0,23 → 0,55 [– ]  viz příloha 5. 

 

1. tah: 𝑑1 = 𝑚1 ∙ 𝐷𝑐 = 0,55 ∙ 428 = 435,4 mm 

 

Vzhledem k tomu, že je v prvním tahu vyráběna válcová i kuželová část napáječky, byl zvolen 

průměr tažníku pro válcovou část  𝑑1𝑣 = 260 mm  a pro část kuželovou 𝑑1𝑘 =  241 mm. 

 

2. tah: 𝑑2 = 𝑚2 ∙ 𝑑1 = 0,8 ∙ 241 = 192,8 mm 

 

Průměr tažníku druhého tahu byl navržen na průměr  𝑑2 = 193 mm. 

 

3.tah: 𝑑3 = 𝑚3∙𝑑2 = 0,82 ∙ 193 = 158,3 mm 

 

Průměr tažníku třetího tahu byl zvolen na požadovaný průměr dna napáječky 𝑑3 =  162 mm. 

 

Z výsledků je patrné, že součást lze zhotovit třemi tažnými operacemi. 
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3.4 Postup tažení napáječky 

Díky simulaci provedené v programu 

Pam Stamp byla jako nejvhodnější varianta 

zvolena metoda postupného tažení kuželové 

části, a to z důvodu, že součást lze vyrobit 

třemi tažnými operacemi z přístřihu plechu 

o průměru 𝐷𝑐 = 428 mm. Pro dosažení 

co nejmenšího tření mezi nástrojem 

a taženým materiálem bude tažená plocha 

výtažku pokryta mazivem tak, aby byl 

na jejím povrchu vytvořen jemný 

a homogenní mazací film. Jelikož bude 

výtažek zhotoven z nerezové oceli, bylo 

vybráno mazivo pro hluboké tažení ředitelné 

vodou, které je běžně používáno 

pro nerezové oceli Bespast FRK.  

 Po přípravě polotovaru pro tažení, bude 

přístřih umístěn do stroje a provede se první 

tah. V prvním tahu bude zhotovena válcová 

část napáječky s kuželovou plochou, která je 

zobrazena na obrázku 35, na požadovaný 

průměr válcové části 𝑑1𝑣 = 260 mm 

a kuželové části o průměru 𝑑1𝑘 = 241 mm. 

Délka kuželové části výtažku byla stanovena 

na 𝑙1 = 19,2 mm a hloubka výtažku 

v prvním tahu bude ℎ1 = 97,4 mm taženého 

pod úhlem 60°. 

 Dále bude proveden druhý tah, ve kterém 

se bude zvětšovat kuželová část napáječky 

na  𝑙2 = 67,3 mm pod úhlem 60 ° o průměru 

𝑑2 = 193 mm a hloubce ℎ2 =  118,9 mm 

(viz obrázek 36).  

 Ve třetí a zároveň poslední tažné operaci 

se dokončí tvar dna kalibrací na komolý kužel 

a bude dosaženo konečného tvaru součásti 

napáječky pro drůbež (viz obrázek 37).  

 Poslední operací výroby bude vyvrtání 

otvoru o průměru 5 mm do stěny napáječky, 

a to z důvodu plynulého vytékání vody 

z nádoby do misky. Dále pak bude na dno napáječky navařen držák pro lepší manipulaci při 

naplňování nádoby.  

Kompletní sada je zobrazena na obrázku 38, z důvodu jednoduchosti vyvrtání otvoru, nebude 

vyvrtávací operace zohledněna v této práci. 

Obrázek 35: Rozměry napáječky pro 1. tah 

Obrázek 36: Rozměry napáječky pro 2. tah 

Obrázek 37: Rozměry napáječky pro 3. tah 
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3.5 Výpočet a stanovení zaoblení tažné hrany tažnice 

Výpočty byly provedeny podle vztahů (2.18), (2.19) (2.20) uvedených v kapitole 2.8. 

1. tah: 𝑟𝑡1 = (8 ÷ 10) ∙ 𝑡 = 8 ∙ 1 = 8 mm 

Zaoblení tažné hrany tažnice bude v prvním tahu 8 mm. 

2. tah: 𝑟𝑡2 = (6 ÷ 8) ∙ 𝑡 = 6 ∙ 1 = 6 mm 

Zaoblení tažné hrany v druhém tahu bude 6 mm. 

3. tah: 𝑟𝑡3 = (6 ÷ 8) ∙ 𝑡 = 6 ∙ 1 = 6 mm 

Zaoblení tažné hrany ve třetím tahu bude jako v předchozím tahu 6 mm. 

 

3.6 Stanovení velikosti tažné mezery 

Výpočty byly provedeny podle vztahů (2.15) a (2.16) uvedených v kapitole (2.7). 

1. tah:  𝑡𝑚1 = (1,2 ÷ 1,3) = 1,2 ∙ 1 = 1,2 mm  

Tažná mezera bude v prvním tahu 1,2 mm. 

2. tah:  𝑡𝑚2 = (1,1 ÷ 1,2) = 1,2 ∙ 1 = 1,2 mm 

Tažná mezera v tahu druhém bude také 1,2 mm. 

3. tah  𝑡𝑚3 = (1,1 ÷ 1,2) = 1,2 ∙ 1 = 1,1 mm 

Velikost tažné mezery v poslední tažné operaci bude zvolena 1,1 mm z důvodu kalibrace. 

 

Obrázek 38: Sestava napáječky s vtokovým otvorem 
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3.7 Použití přidržovače 

1) Nutnost použití přidržovače při prvním tahu byla určena dle kapitoly 2.2.3 a vztahu 

(2.1). 

 𝑘𝑝 = 50 ∙ (𝑧 −
√𝑡

√𝐷𝑐
3 ) = 50 ∙ (1,9 −

√1

√428
3 ) = 88,37 

V případě tažení napáječky vychází hodnota 𝑘𝑃 následovně: 

 
𝑑1

𝐷𝑐
∙ 100 =

241

428
∙ 100 = 56,3 

Pro první tah je použití přidržovače nezbytné jelikož 𝑘𝑝 >  
𝑑1

𝐷𝑐
∙ 100. 

2) Výpočet nutnosti použití přidržovače pro ostatní tahy dle kapitoly 2.2.3. 

Použití přidržovače pro druhý tah: 

 
𝑑2

𝑑1
=  

193

241
= 0,8 → 0,8 < 0,9, přidržovač musí být použit. 

Použití přidržovačem v tahu třetím: 

𝑑3

𝑑2
=  

162

193
= 0,84 → 0,84 < 0,9, přidržovač musí být použit. 

Ve všech třech případech tažných operací vyšlo, že během tažení musí být použit přidržovač, 

aby nedošlo k poškození stěn výtažku a ke zvlnění příruby během tažení. 

 

3.8 Výpočet přidržovacích sil 

 V předchozí kapitole 3.7 bylo zjištěno, že pro obě tažné operace musí být použit přidržovač, 

proto bylo nutné spočítat síly, jakými budou na výtažek přidržovače působit. 

 Při výpočtu přidržovacích sil je důležité určit stykovou plochu mezi přidržovačem 

a přístřihem, jelikož v každém tahu bude přidržovací plocha jiná. Styková plocha mezi 

přidržovačem a přístřihem se určí dle vztahu: 

1. tah: 

 𝑆𝑝1 =
𝜋

4
∙ (𝐷𝑐

2 − 𝑑1
2) =

𝜋

4
∙ (4282 − 2762) = 84 043,9 mm2 

Styková plocha mezi přidržovačem a přístřihem je rovna 𝑆𝑝1 = 84 043,9 mm2. 

 

2. tah: 

 𝑆𝑝2 =
𝜋

2
∙ 𝑙1(𝑑1𝑣

2 + 𝑑2
2) =

𝜋

2
∙ 19,2 ∙ (2602 + 2412) = 15 109,8 mm2 

Přidržovací plocha ve druhém tahu je rovna 𝑆𝑝2 = 15 109,8 mm2. 
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3. tah: 

 𝑆𝑝3 =
𝜋

2
∙ 𝑙1 ∙ (𝑑𝑝2 + 𝑑2) =

𝜋

2
∙ 67,3 ∙ (260 + 193) = 47 888,7 mm2 

Po výpočtu stykových ploch v jednotlivých tazích byly vypočteny přidržovací síly dle vztahu 

(2.6) uvedeného v kapitole 2.4 následovně: 

1. tah:  

 𝐹𝑝1 = 𝑆𝑝1 ∙ 𝑝 = 84043,9 ∙ 2,8 = 235 322 𝑁 =̇ 235,3 kN 

Přidržovací síla, která působí na ploše 𝑆𝑝1 o přítlačném tlaku 𝑝 je rovna 𝐹𝑝1 = 235,3 kN. 

 

2. tah:  

 𝐹𝑝2 = 𝑆𝑝2 ∙ 𝑝 = 15 109,8 ∙ 2,8 = 42,3 kN 

Přidržovací síla, která působí na ploše 𝑆𝑝2 o totožném přítlačném tlaku 𝑝 je 

rovna 𝐹𝑝2 =  42,3 kN. 

 

3. tah: 

 𝐹𝑝3 = 𝑆𝑝3 ∙ 𝑝 = 47 888,7 ∙ 2,8 = 134 kN. 

Přidržovací síla, která působí na ploše 𝑆𝑝3 o přítlačném tlaku 𝑝 je rovna 𝐹𝑝3 = 134 kN. 

 

3.9 Výpočet tažných sil a práce 

Výpočty tažných sil a práce byly provedeny dle vztahů (2.2), (2.3), (2.4), (2.7), (2.8), (2.9) 

uvedených v kapitolách 2.3 a 2.4. 

1. tah:  

 𝐹𝑡1 = 2 ∙  𝜋 ∙  𝑟1  ∙ 𝑡 ∙  [(𝛾 ∙  𝑅𝑒  ∙ ln
𝑟𝑣

𝑟1
+  

𝜇 ∙ 𝐹𝑝

𝜋 ∙ 𝑟𝑣∙𝑡
)  ∙  𝑒𝜇𝛼 +  

𝑅𝑚

2 ∙ 
𝑟𝑚

𝑡
+ 1

]  

 𝐹𝑡1 = 2 ∙ 𝜋 ∙ 120,5 ∙ 1 ∙ [(1,15 ∙ 273 ∙ ln
214

120.5
+

0,3∙254367

𝜋∙214∙1
) ∙ 𝑒0,3∙

𝜋

4 +
600

2∙
8

1
+1

] 

 𝐹𝑡1 = 331,2 kN 
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2. tah:  

 𝐹𝑡2 = 2 ∙ 𝜋 ∙ 𝑑2 ∙ (1,2 −
𝑑2

𝑑1
) ∙ 𝑡 ∙ 𝑅𝑚 = 2 ∙ 𝜋 ∙ 193 ∙ (1,2 −

193

241
) ∙ 1 ∙ 600 

 𝐹𝑡2 = 290,4 kN 

 

3. tah: 

 𝐹𝑡3 = 2 ∙ 𝜋 ∙ 𝑑3 ∙ (1,2 −
𝑑3

𝑑2
) ∙ 𝑡 ∙ 𝑅𝑚 = 2 ∙ 𝜋 ∙ 162 ∙ (1,2 −

162

193
) ∙ 1 ∙ 600 

 𝐹𝑡3 = 220,2 kN 

 

Tažné síly bylo potřeba zkontrolovat se silami kritickými, které nesmí být překročeny, aby 

nedošlo k porušení výtažku během jednotlivých tažných operací. Výpočet těchto sil je dán 

vztahem: 

 

 𝐹𝑘𝑟𝑖𝑡1 = 𝜋 ∙ 𝑑1 ∙ 𝑡 ∙ 𝑅𝑚 = 𝜋 ∙ 241 ∙ 1 ∙ 600 = 454,3 kN 

 𝐹𝑘𝑟𝑖𝑡2 = 𝜋 ∙ 𝑑2 ∙ 𝑡 ∙ 𝑅𝑚 = 𝜋 ∙ 193 ∙ 1 ∙ 600 = 363,8 kN 

 𝐹𝑘𝑟𝑖𝑡3 = 𝜋 ∙ 𝑑3 ∙ 𝑡 ∙ 𝑅𝑚 = 𝜋 ∙ 162 ∙ 1 ∙ 600 = 305,4 kN 

 

Splnění podmínek: 

 𝐹𝑡1 <  𝐹𝑘𝑟𝑖𝑡1 → vyhovuje  

 𝐹𝑡2 <  𝐹𝑘𝑟𝑖𝑡2 → vyhovuje 

 𝐹𝑡3 <  𝐹𝑘𝑟𝑖𝑡3 → vyhovuje 

 

Ve všech třech případech byly splněny podmínky, tudíž by k porušení výtažku během tažných 

operací dojít nemělo. 

Dále bylo nutné zkontrolovat jednotlivé síly v jednotlivých tazích, aby nepřekročily maximální 

napětí 𝑅𝑚 daného materiálu. 

 𝜎𝑟1 =
𝐹𝑡1

𝜋∙𝑑1∙𝑡
=

331,2∙103

𝜋∙241∙1
= 437,4 MPa  

 𝜎𝑟2 =
𝐹𝑡2

𝜋∙𝑑2∙𝑡
=

290,4∙103

𝜋∙193∙1
= 478,9 MPa 

 𝜎𝑟3 =
𝐹𝑡3

𝜋∙𝑑3∙𝑡
=

220,2∙103

𝜋∙162∙1
= 432,7 MPa 
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Splnění podmínek: 

 𝑅𝑚 >  𝜎𝑟1  → splněno 

 𝑅𝑚 >  𝜎𝑟2  → splněno 

 𝑅𝑚 >  𝜎𝑟3  → splněno 

Ve všech třech případech nebylo překročeno maximální napětí 𝑅𝑚.  

 

Z výsledků vyplývá, že provedení jednotlivých tažných operací pro dané rozměry výtažku by 

mělo být proveditelné bez jakýchkoliv problémů. 

Pro výpočet tažné práce bylo zapotřebí také spočítat celkovou tažnou sílu v jednotlivých tazích 

a dále pak provést jejich součet. Celková tažná síla byla vypočtena z tažné síly 𝐹𝑡, síly 

přidržovací 𝐹𝑝 a síly vyhazovací 𝐹𝑣. Ve výpočtu tažné síly pro první tah, který byl proveden 

v této kapitole dle vztahu (2.2) byla zahrnuta i síla přidržovací, proto k ní byla připočtena pouze 

síla vyhazovací. Jednotlivé vyhazovací síly jsou vypočteny dle vztahu (2.8). 

 𝐹𝑣1 = 0,2 ∙ 𝐹𝑡1 = 0,2 ∙ 331,2 = 66,24 kN 

 𝐹𝑣2 = 0,2 ∙ 𝐹𝑡2 = 0,2 ∙ 290,4 = 58,1 kN 

 𝐹𝑣3 = 0,2 ∙ 220,2 = 44 kN 

Potom jsou tedy jednotlivé celkové tažné síly rovny: 

 𝐹𝑡1𝑐 = 𝐹𝑡1 + 𝐹𝑣1 = 331,2 + 66,24 = 397,4 kN 

 𝐹𝑡2𝑐 = 𝐹𝑡2 + 𝐹𝑝2 + 𝐹𝑣2 = 290,4 + 42,3 + 58,1 = 390,8 kN 

 𝐹𝑡3𝑐 = 𝐹𝑡3 + 𝐹𝑝3 + 𝐹𝑣3 = 220,2 + 134 + 44 = 398,2 kN 

Celková tažná síla všech tažných operací je dána jejich součtem: 

 𝐹𝑡𝑐 = 𝐹𝑡1𝑐 + 𝐹𝑡2𝑐 + 𝐹𝑡3𝑐 = 397,4 + 390,8 + 398,2 = 1 186,4 kN 

Celková tažná síla včetně sil vyhazovacích byla vypočtena na 1 186,4 kN. 

Tažná práce pro jednotlivé tahy byla vypočtena ze vztahu (2.9) uvedeného v kapitole 2.4 bez 

kalibrování dna s koeficientem 𝐶 = 0,66 následovně: 

1.tah: 

 𝐴1 =
𝐶∙𝐹𝑡1𝑐∙ℎ1

1000
=

0,66∙397,4∙103∙97,4

1000
= 25,5 kJ 

2.tah: 

  𝐴2 =
𝐶∙𝐹𝑡2𝑐∙ℎ2

1000
=

0,66∙390,8∙103∙21,5

1000
= 5,5 kJ 

 

3.tah: 

 𝐴3 =
𝐶∙𝐹𝑡3𝑐∙ℎ3

1000
=

0,66∙398,2∙103∙16,1

1000
= 4,2 kJ 
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Celková tažná práce je rovna: 

 𝐴𝑐 = 𝐴1 + 𝐴2 + 𝐴3 = 25,5 + 5,5 + 4,2 = 35,2 kJ 

Celková tažná práce byla vypočtena na 35,2 kJ. 

3.10 Simulace tažení napáječky 

Nezbytně důležitou součástí návrhu 

výrobku určeného pro hluboké tažení je 

i kontrola vyrobitelnosti pomocí 

simulačních programů, v této diplomové 

práci byl pro tuto kontrolu použit program 

Pam Stamp 2019. Tento program pracuje 

na principu vygenerování sítě tzv. meshing, 

tzn. čím je síť jemnější, tím je větší přesnost 

získaných výsledků simulace. Simulace 

byly provedeny pro dvě různé varianty 

výroby, pro každou tažnou operaci, 

přičemž na základě jednotlivých výstupů 

simulace bude zvolena výhodnější 

varianta výroby napáječky.  

 

▪ První varianta výroby 

Jako první varianta byla zvolena 

metoda postupného tažení kuželové části, 

kdy na výrobu napáječky postačily tři 

tažné operace. Jako vstupní hodnoty byly 

do programu Pam Stamp 2019 

importovány jednotlivé geometrie tažníku, 

tažnice, přidržovače a přidržovací síly pro 

jednotlivé tažné operace, které byly 

následovně rozpohybovány dle 

technologického postupu výroby. 

V programu byla nastavena hodnota tření 

𝑓 = 0,12, která vzniká mezi polotovarem 

a tažnými nástroji. Na obrázku 39, 40 a 41 

je znázorněna geometrie jednotlivých 

nástrojů pro všechny tažné operace.  

  

Obrázek 39: Geometrické uspořádání pro 1. tah 

Obrázek 40: Geometrické uspořádání pro 2. tah 

Obrázek 41: Geometrické uspořádání pro 3. tah 
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1) První tažná operace 

 V prvním kroku bylo nutné zjistit, zdali bude možné výtažek vyrobit. K tomu slouží 

tzv. Goodwin-Kellerův diagram mezní tvářitelnosti (viz obrázek 42), který udává možnosti 

vzniku vad v materiálu během tažné operace, jako jsou např. trhliny nebo zvlnění stěn výtažku 

(viz. kapitola 2.10). Z diagramu je patrné, že by k žádným defektům během tvářecí operace 

nemělo dojít, jelikož se největší tahové deformace pro daný materiál pohybují v bezpečné 

oblasti přípustných deformací.  

 Aby bylo názorně vidět, kde se hodnoty z diagramu promítají na reálném výtažku, bylo jako 

další výstup simulace vygenerováno hlavní napětí (viz obrázek 43). Pro zjištění, jak se zvolený 

materiál, ze kterého bude vyrobena součást napáječky, bude chovat, byly nastaveny materiálové 

vlastnosti pro zvolenou ocel 17 240 přímo z nabídky materiálů uvedených v programu Pam 

Stamp 2019. 

 

  

 

 Další důležitou součástí simulace je změna tloušťky materiálu během tažné operace. 

Tato změna tloušťky je zobrazena na obrázku 44, přičemž k největšímu ztenčení by docházelo 

v místě, kde válcová část součásti postupně přechází v kuželovou. Stěna materiálu by 

se v tomto místě ztenčila z 1 mm na 0,932 mm, naopak v místě příruby by došlo k napěchování 

materiálu na hodnotu 1,202 mm. 

  

Obrázek 42: Goodwin-Kellerův diagram mezní tvářitelnosti 
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2) Druhá tažná operace 

 Na obrázku 45 je zobrazen Goodwin – Kellerův diagram na kterém je vidět, že během druhé 

tvářecí operace by došlo v oblasti kuželové části k mírnému zvlnění stěny výtažku. Toto zvlnění 

je viditelné i na obrázku 46, který zobrazuje průběh hlavního napětí ve druhém tahu. 

 Na obrázku 47 je znázorněna změna tloušťky materiálu během druhé tažné operace, ve které 

by došlo ke změně tloušťky stěny výtažku o dalších 0,015 mm na hodnotu 0,917 mm. Naopak 

tloušťka stěny materiálu, který byl napěchován v přírubě napáječky v první tažné operaci 

nebyla změněna a zůstala na hodnotě 1,202 mm. 

 

Obrázek 45: Goodwin-Kellerův diagram 2. tah 

Obrázek 43: Hlavní napětí na výtažku 1. tah Obrázek 44: Změna tloušťky materiálu 1. tah 
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3) Třetí tažná operace 

 Ve třetí a zároveň poslední tažné operaci byla dokončena kuželová část napáječky, během 

které byla zvolena tažná mezera 1,1 mm z důvodu kalibrace, jak bylo uvedeno v kapitole 3.6.  

 Na obrázku 48 je zobrazen Goodwin-Kellerův diagram mezní tvářitelnosti pro třetí tažnou 

operaci. Z obrázku 49 je zřejmé, že pomocí kalibrace na menší tažnou mezeru by se během třetí 

tažné operace zvlnění stěny výtažku srovnalo a napáječka by mohla být touto metodou bez 

problému vyrobena.  

 Během třetí tažné operace by došlo k dalšímu ztenčení stěny u dna výtažku na hodnotu 

0,853 mm, toto ztenčení zobrazuje obrázek 50. Celkové ztenčení stěny během výroby 

napáječky by tedy bylo 0,147 mm z původní tloušťky stěny plechu 1 mm. 

 

 

Obrázek 48: Goodwin-Kellerův diagram 3. tah 

Obrázek 46: Hlavní napětí na výtažku 2. tah Obrázek 47: Změna tloušťky materiálu 2. tah 
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▪ Druhá varianta výroby 

V této variantě výroby by byla součást napáječky vyrobena stupňovitým tažením válcových 

částí, přičemž v poslední tažné operaci by byl požadovaný kuželový tvar zhotoven kalibrací 

jednotlivých válcových částí. Touto metodou by byl výtažek vyroben čtyřmi tažnými 

operacemi. Postup tažných operací je zobrazen na obrázcích 51 až 54. 

 

  

Obrázek 50: Změna tloušťky materiálu 3. tah Obrázek 49: Hlavní napětí na výtažku 3. tah 

Obrázek 52: Výtažek 2. tah Obrázek 51: Výtažek 1. tah 

Obrázek 54: Kalibrace na požadovaný tvar Obrázek 53: Výtažek 3. tah 
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1) První tažná operace 

V této operaci byl z rondelu tažen výtažek o hloubce 94,2 mm na požadovaný průměr 

válcové části 260 mm, přičemž byla tažena i část kuželové plochy pod úhlem 30° na průměr 

241 mm. Na obrázku 55 je zobrazeno rozložení hlavního napětí na výtažku a obrázek 56 udává 

změny tloušťky materiálu během první tažné operace. Goodwin-Kellerův diagram je uveden 

v příloze 4. 

 

2) Druhá tažná operace 

 V druhé tažné operaci byla vytvořena válcová část o průměru 241 mm a další kuželová část 

pod úhlem 30° a průměru 193 mm o celkové hloubce výtažku 107 mm. Obrázek 57 zobrazuje 

hlavní napětí na výtažku a obrázek 58 změny tloušťky materiálu na součásti. Goodwin-Kellerův 

diagram je uveden v příloze 4. 

 

 

  

Obrázek 56: Změny tloušťky materiálu na výtažku 1. tah Obrázek 55: Hlavní napětí na výtažku 1. tah 

Obrázek 58: Změna tloušťky materiálu na výtažku 2. tah Obrázek 57: Hlavní napětí na výtažku 2. tah 



53 

 

3) Třetí tažná operace 

Ve třetí tažné operaci bylo dokončeno odstupňované tažení válcových částí vytažením 

poslední válcové části o průměru 193 mm a kuželové plochy na průměr 162 mm o hloubce 

výtažku 122 mm. Obrázek 59 zobrazuje hlavní napětí na výtažku a obrázek 60 změny tloušťky 

stěn výtažku. Goodwin-Kellerův diagram je uveden v příloze 4. 

 

 

4) Čtvrtá tažná operace 

 Během této operace byla provedena kalibrace válcových částí na požadovaný tvar součásti 

napáječky. Na obrázku 61 lze vidět hlavní napětí na součásti během kalibrace, obrázek 63 

zobrazuje změny tloušťky stěn během kalibrační operace. Goodwin-Kellerův diagram je 

uveden v příloze 4. 

 

 

  

Obrázek 60: Změna tloušťky sten výtažku 3. tah Obrázek 59: Hlavní napětí na výtažku 3. tah 

Obrázek 61: Hlavní napětí během kalibrace Obrázek 62: Změna tloušťky stěn během kalibrace 
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3.11 Návrh stroje [37] 

Dle vypočtených parametrů a rozměrů 

napáječky byl pro výrobu zvolen 

hydraulický univerzální lis CTH 250 

(viz. obrázek 63) od české společnosti 

ŽDAS a. s. sídlící ve městě Žďár 

nad Sázavou na Vysočině. 

 Díky vysoké tuhosti stojanu je možné 

tento lis použít pro velké množství tvářecích 

operací, je proto vhodný pro objemové, ale 

i plošné tváření. Vybavení tohoto lisu může 

být rozšířeno na základě požadavků 

zákazníka např. o horní a spodní vyhazovač 

nebo o zařízení na automatickou výměnu 

nástrojů. 

Velkou výhodou je možnost změny 

tvářecí rychlosti v závislosti na dráze během 

tvářecího procesu, jak již bylo uvedeno 

v kapitole 2.9, tvářecí rychlost pro nerezové 

oceli musí být maximálně 7 m ∙  min−1. 

K výběru tohoto stroje vedla hlavně 

jmenovitá síla lisu, která byla zvolena 

s určitou rezervou, dále pak síla přidržovače 

a zdvih beranu lisu. Veškeré parametry lisu 

jsou uvedeny v příloze 3.  

3.12 Technologický postup výroby napáječky [38] 

Technologický postup výroby napáječky je uveden v tabulce 13. 

Tabulka 13: Technologický postup výroby napáječky 

Číslo operace Název operace Popis operace 

001 Vstupní kontrola  

002 Střih rondelu Stříhání plechů ze svitků; Lis CTH 250 

003 První tah Lis: CTH 250 

004 Kontrola Kontrola jakosti výtažku po prvním tahu 

005 Druhý tah Lis CTH 250 

006 Kontrola Kontrola jakosti výtažku po druhém tahu 

007 Třetí tah Lis: CTH 250 

008 Odmaštění Stroj: WIR 4H/6C 

009 Kontrola Finální kontrola výtažku napáječky 

010 Expedice 

Odvoz napáječek do svařovny na kompletaci 

výrobku, kde bude přivařeno manipulační madlo, 

vyvrtán otvor napáječky a ostřižena příruba. 

 

Obrázek 63: Hydraulický lis CTH 250 
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Stroj na odmaštění výtažku před finální kontrolou napáječky je zobrazen na obrázku 64. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.13  Návrh tažného nástroje [39], [40] 

Napáječka by byla na základě 

výpočtů vyrobena třemi tažnými 

operacemi. Nástroj pro výrobu 

součásti může být navržen buď 

jako sdružený, ve kterém budou 

provedeny všechny tři tažné 

operace najednou nebo můžou 

být vyrobeny tři tažné nástroje 

pro každou operaci zvlášť. 

Z důvodu velikosti rozměrů 

vyráběné součásti a omezeného 

rozměru upínací desky 

zvoleného stroje, byly navrženy 

tři tažné nástroje, přičemž 

na obrázku 65 je ukázka tažného 

nástroje pro třetí tažnou operaci, 

který byl navržen v programu 

SolidWorks.  

 Konstrukce tažidla je složena ze tří základních částí, a to z desky horní, vodící a spodní, 

všechny tři desky byly navrženy z oceli 11 500. K horní desce, která je pohyblivou částí tažidla, 

je připevněna pomocí čtyř šroubů M24, tažnice. Dále jsou v této desce otvory pro vlisování 

vodících pouzder a otvor pro vodící sloupek vyhazovače, který slouží pro vyjmutí výtažku 

z tažnice.  

 K vodící desce je připevněn, pomocí čtyřech šroubů M12, přidržovač, který zároveň slouží 

jako stírač v případě přilepení výtažku k tažníku, a to za pomoci síly vyvolané od pružin, které 

jsou umístěny mezi vodící a spodní deskou.  

 Spodní deska je pevně spojena se stolem lisu CTH 250 a je k ní pomocí třech kolíků vlisován 

tažník, který je ještě připevněn pomocí třech šroubů M24. Dále jsou ve spodní desce otvory 

pro vlisování vodících sloupků.  

 Pro výrobu tažníku, tažnice, přidržovače a vyhazovače byla zvolena vysoce 

legovaná chrom-molybden-vanadová ocel 19 571 (DIN 1.2363, ISO EN X100CrMoV5), která 

se vyznačuje rozměrovou stálostí, vysokou odolností proti opotřebení otěrem a vynikající 

Obrázek 64: Stroj na odmaštění finálního výrobku WIR 4H/6C [38] 

Obrázek 65: Tažný nástroj 
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houževnatostí. Dosažitelná tvrdost oceli se pohybuje v rozmezí 57 ÷ 63 HRC. Tažníky 

jednotlivých nástrojů budou vyrobeny z části z šedé litiny, přičemž funkční části budou 

vyrobeny z výše zmíněné nástrojové oceli, z důvodu nižších nákladů na výrobu nástroje. 

3.14 Technicko-ekonomické zhodnocení výroby napáječky [41], [42], [43] 

 Tato kapitola byla věnována ekonomickému zhodnocení zvolené výrobní technologie 

napáječky, především, jestli bude výroba této napáječky finančně výhodná. Dále udává, za jak 

dlouho by došlo k bodu zvratu při dané roční produkci výrobků. V tomto případě by se mohla 

roční produkce výrobků pohybovat okolo 100 000 kusů za rok.  

1) Technické zhodnocení 

 Byla zvolena metoda výroby plošným tvářením, kde byl z tabule plechu vystřižen rondel 

daného poloměru a následně hluboce tažen pomocí tažného nástroje upevněného na upínací 

ploše lisu CTH 250 od firmy ŽDAS a.s. Při návrhu tohoto stroje bylo počítáno s předpokladem, 

že firma, která tento výrobek bude vyrábět lis vlastní, a proto nebude ani pořizovací cena lisu 

uvažována v následujících ekonomických výpočtech. 

 Další možnou variantou byla uvažována metoda Hydroform. Pro tento typ výtažku by ale 

provoz a náklady na výrobu jednoho výrobku byly mnohem vyšší než u klasického plošného 

tváření na hydraulickém lisu. Metody Marform a kovotlačení byly vyloučeny z toho důvodu, 

že se nehodí pro velkosériovou výrobu. 

2) Ekonomické zhodnocení 

Pro zjištění ekonomičnosti výroby, a tedy nákladů na výrobu, rozlišujeme náklady přímé 

a náklady nepřímé. 

a) Přímé náklady 

Jsou to náklady, které lze přímo vyvodit z výroby daného výrobku jako jsou např. náklady na 

mzdy pracovníků, materiál nutný pro výrobu a další. 

b) Nepřímé náklady 

Jedná se o náklady na celou výrobu neboli celý podnik, který daný výrobek vyrábí, prodává 

a expeduje. Jsou to např. náklady na spotřebu elektrické energie, mzdy režijních 

a administrativních pracovníků apod. 

3.15 Výpočet přímých nákladů výroby napáječky 

Parametry pro výrobu napáječky: 

Počet kusů:       𝑄𝑘 = 100 000 kusů za rok 

Materiál výtažku:      ocel ČSN 17 240 

Cena jedné tabule plechu:     𝑐𝑚𝑝 = 3 519 Kč 

Hmotnost jedné tabule plechu:    𝑚𝑡𝑝 = 36 kg/ks 
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1) Přímé náklady na výrobu  

 

a) Náklady na materiál 

V kapitole 3.2 byla zvolena jako nejvýhodnější varianta výroby varianta 2a) ve které je přístřih 

uspořádán jednořadě na tabuli plechu o rozměrech 1500 x 3000 x 1. Počet přístřihů v této 

metodě vyšel na 18 kusů na jednu tabuli s využitím tabule 57,55 %. 

Potřebný počet tabulí pro výrobu 100 000 kusů napáječek: 

 𝑁𝑡𝑝 =
𝑄𝑘

𝑃𝑚𝑎𝑥
=

100 000

18
= 5555,5 =̇ 5556 kusů tabulí   [ks]  (3.1) 

Kde: 𝑃𝑚𝑎𝑥 − maximální počet výstřihů z plechu 

Tento počet musí být navýšen z důvodu možné zmetkovitosti výrobků během výroby. Počet 

byl navýšen o 1 %. 

 𝑁𝑡𝑝𝑐 = 𝑁𝑡𝑝 + 𝑁𝑡𝑝 ∙ 0,01 = 5556 + 5556 ∙ 0,1 = 5556 + 55,56 =̇ 5 612 ks  (3.2) 

Přičemž:  𝑁𝑡𝑝𝑐 − celkový počet tabulí na rok 

 

Přímé náklady na materiál: 

 𝑁𝑝𝑚 = 𝑁𝑡𝑝𝑐 ∙ 𝑐𝑚𝑝 = 5612 ∙ 3519 = 19 748 628 Kč     (3.3) 

Kde: 𝑐𝑚𝑝 − cena jedné tabule plechu 

Přímé náklady na pořízení tabulí plechu by vyšly na 19 748 628 Kč bez DPH. 

 

Hmotnost odpadu z jedné tabule: 

 𝑚𝑜𝑑𝑡 =
42,45∙36

100
= 15,28 kg/tabule 

Hmotnost odpadu z celé série činí: 

 𝑚𝑜𝑑𝑐 = 𝑚𝑜𝑑𝑡 ∙ 𝑁𝑡𝑝𝑐 = 15,28 ∙ 5612 = 85751 kg/série     (3.4) 

V celé roční sérii výroby napáječek by bylo vyprodukováno 85 751 kg odpadu. Tento odpad by 

mohl být prodán za výkupní cenu uvedenou na webu firmy Barko za 22 Kč/kg. 

Zhodnocení odpadového materiálu: 

 𝑁𝑧ℎ𝑜𝑑 = 𝑚𝑜𝑑𝑐 ∙ 𝑐𝑣ý𝑘 = 85751 ∙ 22 = 1 886 522 Kč     (3.5) 

Přičemž:   𝑐𝑣ý𝑘 − výkupní cena 1 kg odpadového materiálu. 

Celkové zhodnocení materiálu za roční sérii výroby by činilo 1 886 522 Kč. Přímé náklady na 

materiál pro výrobu napáječky byly vypočteny následovně: 

 𝑁𝑚𝑎𝑡 = 𝑁𝑝𝑚 − 𝑁𝑧ℎ𝑜𝑑 = 19 748 628 − 1 886 522 = 17 862 106 Kč.   (3.6) 

Celkové náklady na materiál by činily 17 862 106 Kč na roční sérii. 
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Náklady za materiál na jednu napáječku byly vypočteny jako: 

 𝑁𝑛𝑎𝑝 =
𝑁𝑐

𝑄𝑘
=

17 862 106

5000
= 178,6 Kč        (3.7) 

Náklady na jednu napáječku, co se týče materiálu, vyšly na 178,6 Kč bez DPH. 

 

b) Náklady na mzdy 

 Výpočet nákladů na mzdy byl proveden pro celkový výrobní čas dané série, a to pouze 

pro pracovníky zajišťující technologii tažení napáječky. Výroba rondelů, ostřižení příruby 

a další výrobní operace byly zanedbány. Pracovní doba byla stanovena na 8 hod./směna a z této 

doby bylo nutné odečíst 0,5 hod. na povinnou přestávku na oběd, dále 0,5 hod. čas na seřízení 

strojů a 0,5 hod. na kontrolu výtažků. 

 

Výpočet počtu kusů za směnu: 

 𝑃𝑘𝑠 = 𝑃𝑣ý𝑡𝑎ž𝑘ů ∙ 𝑡𝑠 = 120 ∙ 6,5 = 780 ks       (3.8) 

 

Kde:  

 𝑃𝑣ý𝑡𝑎ž𝑘ů − počet vyrobených výtažků za hodinu   [ks] 

 𝑡𝑠 − čistá pracovní doba za směnu     [hod] 
 

Výpočet počtu směn potřebných pro výrobu jedné série: 

 𝑃𝑠𝑚ě𝑛 =
𝑄𝑘

𝑃𝑘𝑠
=

100 000

780
= 128,2 =̇ 129 směn      (3.9) 

 

Výpočet celkového výrobního času na výrobu jedné série: 

 𝑡𝑐 = 𝑃𝑠𝑚ě𝑛 ∙ 𝑡𝑣 = 129 ∙ 7,5 = 967,5 hod                 (3.10) 

 

Kde: 

 𝑡𝑣 − výrobní čas       [hod] 
  

Potom by byly celkové mzdové náklady na jednoho pracovníka výroby s hodinovou mzdou 

200 Kč/hod a s připočtenou sazbou sociálního a zdravotního pojištění, která je v roce 2020 

stanovena na 31,5 % z hrubé mzdy rovny:   

 

𝑁𝑚𝑧𝑑𝑎1
= 𝑧𝑝 ∙ 𝑡𝑣 = 200 ∙ 967,5 ∙ 1,315 = 254 452,5 𝐾č               (3.11) 

 

Kde: 

 𝑧𝑝 − zaměstnanecký plat      [Kč ∙ hod−1] 

 

Součást napáječky by byla vyráběna na třech lisech, kde by bylo potřeba na obsluhu lisů 

6 pracovníků výroby. V tomto případě by byly celkové náklady na mzdy zaměstnanců rovny: 

 

𝑁𝑚𝑧𝑑𝑎 = 𝑛𝑝𝑟𝑎𝑐 ∙ 𝑁𝑚𝑧𝑑𝑎1
= 6 ∙ 254 452,5 = 1 526 715 Kč              (3.12) 

 

Kde: 

 𝑛𝑝𝑟𝑎𝑐 − počet pracovníků výroby      [ks] 
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c) Energetické náklady na provoz lisů 

Součást napáječky by byla vyráběna na třech lisech CTH 250. Dle přílohy 3 je energetický 

příkon hlavního motoru lisu roven 𝑃𝑚𝑜𝑡 = 55 kW, přičemž celkový příkon lisů je roven: 

 

 𝑃𝑐 = 3 ∙ 𝑃𝑚𝑜𝑡 = 165 𝑘𝑊                   (3.13) 

 

Celkové náklady na provoz lisů, při uvážení ceny energie pro rok 2020, která činí  𝐶𝑒 = 4,76 Kč 

za 1 kWh, jsou rovny: 

 

𝑁𝑙𝑖𝑠 = 𝑁č𝑎𝑠 ∙ 𝑃𝑐 ∙ 𝐶𝑒 = 967,5 ∙ 165 ∙ 4,76 = 759 875 Kč               (3.14) 

 

Potom by celkové přímé náklady na výrobu byly rovny: 

 

 𝑁𝑝 = 𝑁𝑚𝑎𝑡 + 𝑁𝑚𝑧𝑑𝑎 + 𝑁𝑙𝑖𝑠 = 17 862 106 + 1 526 715 + 759 875 = 20 148 696 Kč   

 

Celkové přímé náklady na jednu součást napáječky: 

 

 𝑁𝑝𝑛𝑎𝑝 =
𝑁𝑝

𝑄𝑘
=

20 148 696

100 000
= 201,5 Kč                 (3.15) 

 

2) Nepřímé náklady na výrobu součásti 

V této části byly vypočteny režijní náklady zahrnující výrobní a správní režii, které činily: 

 

 𝑁𝑟𝑒ž =
𝑁𝑝∙𝑄𝑘∙(𝑅𝑣+𝑅𝑠)

100
=

201,5∙100 000∙(80+60)

100
= 28 210 000 Kč              (3.16) 

 

Kde: 

 𝑅𝑣 − výrobní režie       [%] 
 𝑅𝑠 − správní režie       [%] 
 

Celkové variabilní náklady spojené s výrobou součásti: 

 

 𝑁𝑣𝑎𝑟 = 𝑁𝑝 + 𝑁𝑟𝑒ž = 20 148 696 + 28 210 000 = 48 358 696 Kč 

 

Variabilní náklady na výrobu jedné napáječky jsou rovny: 

 

 𝑁𝑣𝑛𝑎𝑝 =
𝑁𝑣𝑎𝑟

𝑄𝑘
=

48 358 696

100 000
= 483,6 Kč                 (3.17) 

 

3) Fixní náklady 

V této části byla zahrnuta cena nástrojů, která byla pro zjednodušení určena odhadem, a to 

z důvodu obtížného určení přesné ceny nástrojů. Cena nástrojů na výrobu jedné napáječky byla 

odhadnuta následovně: 

 

 𝑁𝑓 = 750 000 Kč 
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Přičemž:  

  𝑁𝐹𝑁 − fixní náklady na pořízení nástrojů    [Kč]  

 

a) Celkové náklady 

Celkové náklady na výrobu napáječek byly určeny součtem nákladů variabilních a fixních. 

Celkové náklady jsou pak rovny: 

 

 𝑁𝐶 = 𝑁𝑣𝑎𝑟 + 𝑁𝑓 = 48 358 696 + 750 000 = 49 108 696 Kč 

 

Celkové výrobní náklady by na jednu napáječku činily: 

 

 𝑁𝐶𝑣ý𝑟
=

𝑁𝐶

𝑄𝑘
=

49 108 696

100 000
= 491,1 Kč                  (3.18) 

 

Dále bylo potřeba zjistit cenu jedné napáječky, jejíž cena musí být navýšena o určitý zisk na 

jednom výrobku. Tento zisk byl stanoven na hodnotu 40 % z celkových nákladů na výrobu 

napáječky. Celková cena jedné napáječky je tedy rovna: 

 

 𝐶𝑛𝑎𝑝 = 1,4 ∙ 𝑁𝐶𝑛𝑎𝑝 = 1,4 ∙ 491,1 =̇ 689 Kč                (3.19) 

 

a) Zisk v první sérii 

Zisk v první sérii byl určen z celkové ceny jedné napáječky, z počtu kusů v jedné sérii a 

z celkových nákladů na výrobu následovně: 

 

 𝑍𝑠 = 𝐶𝑛𝑎𝑝 ∙ 𝑄𝑘 − 𝑁𝐶 = 689 ∙ 100 000 − 49 108 696 = 19 791 304 Kč             (3.20) 

 

b)  Bod zvratu 

Bod zvratu by nastal tehdy, když by tržba vyrovnala náklady na výrobu součásti, tento bod byl 

vypočten dle následujícího vztahu: 

 

𝐵𝑍 =
𝑁𝑓

𝐶𝑛𝑎𝑝−𝑁𝑣𝑛𝑎𝑝
=

750 000

689−483,6
=̇ 3 652 ks napáječek.               (3.21) 

 

Bod zvratu by nastal ve chvíli, kdy by firma vyrobila 3 652 kusů napáječek. Po tomto počtu by 

začala být výroba zisková a efektivní. 
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4 ZÁVĚR 

   

 Cílem diplomové práce byl návrh výroby napáječky pro drůbež. Jedná se o rotační součást 

s přírubou se zužujícím se dnem, která bude vyráběna z ocelového plechu pomocí technologie 

hlubokého tažení bez ztenčení stěny. 

 Literární studie se zabývala teorií tváření, rozborem různých variant výroby tvářením 

a popisem konstrukcí jednotlivých komponent, ze kterých se skládá nástroj tažidla.  

 V praktické části byl nejprve řešen tvar, velikost přístřihu a materiál, ze kterého bude součást 

vyrobena. Na základě výpočtů bylo navrženo, že součást bude zhotovena z rondelu o průměru 

428 mm, který bude vystřižen z plechu o rozměrech 1500 x 3000 x 1 mm. Pro výrobu napáječky 

byla zvolena nerezová ocel označena dle ČSN 17 240, která je běžně dostupná na trhu a díky 

svým vlastnostem je vhodná do prostředí s vyšší teplotou a vlhkostí drůbežáren, ve kterých 

bude umístěna. 

 V práci byly zpracovány dva návrhy výroby napáječky, kdy se v prvním případě táhla 

postupně kuželová část součásti a ve druhém případě se stupňovitě táhly jednotlivé válcové 

části, které se následně zkalibrovaly na kuželovou část součásti. Tyto postupy výroby byly 

ověřeny pomocí programu Pam Stamp 2019, ve kterém byly vytvořeny jednotlivé simulace pro 

ověření správnosti výpočtů a proveditelnosti výroby bez vzniku vad na výtažku. Na základě 

výsledků byla pro výrobu napáječky zvolena metoda postupného tažení kuželové části třemi 

tažnými operacemi. Simulací vybraného postupu výroby napáječky bylo zjištěno, že by během 

druhé tažné operace došlo k mírnému zvlnění stěny výtažku, avšak během třetí tažné operace 

by došlo k odstranění této vady z důvodu kalibrace, kde byla zvolena tažná mezera 1,1 mm 

mezi tažníkem a tažnicí. Jednotlivé tažné operace budou provedeny na třech lisech typu 

CTH 250 od společnosti ŽDAS a. s., jehož jmenovitá síla činí 2500 kN. 

 Diplomová práce dále obsahuje technicko – ekonomické hodnocení, kde byla určena cena 

napáječky na 689 Kč. Tato cena je vyšší než ceny napáječek běžně dostupných na trhu, nicméně 

díky kvalitě použitého materiálu bude její předpokládaná životnost mnohem vyšší než u 

běžných produktů. Dále byl stanoven bod zvratu, který určil počet vyrobených kusů na 3652, 

kdy se již bude generovat zisk. Celková roční výroba napáječek by mohla být 100 000 kusů na 

sérii, tudíž by byla její výroba z ekonomického hlediska zisková.   
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOLŮ 

 

Označení  Legenda       Jednotka     

 

ΣSc   celkový obsah ploch výtažku     [mm2] 

A1,2,3    tažné práce       [J] 

Ac    celková tažná práce      [J] 

Ap    tažná práce       [J] 

B    součinitel pro výpočet síly mechanického lisu   [−] 

BZ    bod zvratu       [ks] 

C    součinitel zaplnění diagramu     [−] 

cmp    cena jedné tabule plechu     [Kč] 

Cnap    cena napáječky s profitem     [Kč] 

D0    průměr rondelu      [mm] 

d1,2,3    vnitřní průměr výtažku     [mm] 

d1k    kuželová část výtažku      [mm] 

d1v    válcová část výtažku      [mm] 

d2    průměr výtažku ve druhém tahu    [mm] 

d3    průměr výtažku ve třetím tahu    [mm] 

Dc    průměr rondelu s přídavky na ostřižení příruby  [mm] 

Dp    průměr příruby hotového výtažku    [mm] 

Em    velikost můstku      [mm] 

Fo    přepážka odpadu      [mm] 

f    tření mezi polotovarem a tažným strojem   [−] 

Fc    celková tažná síla      [N] 

Fj   jmenovitá síla mechanického lisu    [N] 

Fkrit1,2,3   kritické síly       [N] 

Fmax    maximální tažná síla přenášená stěnami výtažku  [N] 

Fp    přidržovací síla      [N] 

Fp    přidržovací síla      [N] 

Fp1,2,3    přidržovací síly v jednotlivých operacích   [N] 

Ft    tažná síla       [N] 



 

Ft1,2,3    tažné síly       [N] 

Ftc1,2,3    celkové tažné síly      [N] 

Fv    vyhazovací síla      [N] 

h    výška výtažku       [mm] 

h1,2,3    hloubka výtažku      [mm] 

kp    součinitel určující nutnost použití přidržovače  [−] 

Ks    krok střihu       [mm] 

L    délka tabule plechu      [mm] 

l1,2,3    délka kuželové části výtažku     [mm] 

m1,2,3    součinitel tažení      [−] 

modc    hmotnost odpadu z celé série     [kg] 

modt    hmotnost odpadu z jedné tabule    [kg] 

mtp    hmotnost jedné tabule      [kg] 

n    koeficient závislý na součiniteli tažení m   [−] 

n0    počet otáček lisu      [min−1] 

Nc    celkové náklady na výrobu     [Kč] 

ncpř    celkový počet rondelů z tabule     [ks] 

Ncvýr    výrobní náklady na jednu napáječku    [Kč] 

Nf    fixní náklady        [Kč] 

Nlis    nálady na provoz lisů      [Kč] 

Nmat    přímé náklady na materiál     [Kč] 

Nmzda    náklady na mzdy      [Kč] 

Nnap    náklady za materiál na jednu napáječku   [Kč] 

Np    celkové přímé náklady na výrobu    [Kč] 

np    počet pruhů ve dvouřadém uspořádání přístřihu  [ks] 

Npm    přímé náklady na materiál     [Kč] 

Npnap    celkové přímé náklady na výrobu jedné napáječky  [Kč] 

npodélně    počet podélných pruhů o šířce pruhu Šp   [ks] 

Nprac    počet pracovníků      [ks] 

npř    počet přístřihů z plechu     [ks] 

npříčeně    počet rondelů z pruhu      [ks] 

Nrež    režijní náklady na výrobu     [Kč] 



 

nrpod    počet rondelů z pásu      [ks] 

nrpř    počet rondelů z pásu      [ks] 

Ntp    potřebný počet tabulí na sérii     [ks] 

Ntpc    celkový počet tabulí na rok     [ks] 

nv1    využití tabule plechu      [%] 

Nvar    variabilní náklady na výrobu     [Kč] 

Nvnap    variabilní náklady na výrobu jedné napáječky  [Kč] 

Nzhod    zhodnocení odpadového materiálu    [Kč] 

o    obvod tažné hrany      [mm] 

p    tlak na styčné ploše pod přidržovačem   MPa 

Pc    celkový příkon motorů     [kW] 

Pks    počet kusů za směnu      [ks] 

Pmax    maximální počet přístřihů z plechů    [ks] 

Pmot    příkon motoru       [kW] 

Pp    spotřeba tabulí plechu na sérii    [ks] 

Psměn    počet směn na výrobu jedné série    [−] 

pt    pracovní pohyb tažníku     [mm] 

Pvýtažků    počet vyrobených výtažků za hodinu    [ks] 

Qk    počet kusů série      [ks] 

r    poloměr zaoblení přechodu stěny do příruby výtažku [mm] 

R    tažný poloměr       [mm] 

r1    poloměr tažníku      [mm] 

Re    mez kluzu v tahu      [MPa] 

Rm    mez v tahu       [MPa] 

rm    poloměr zaoblení tažnice     [mm] 

Rs    správní režie       [%] 

rt    poloměr zaoblení tažnice     [mm]  

rv    okamžitý poloměr příruby     [mm] 

Rv    výrobní režie        [%] 

S    styčná plocha pod přidržovačem    [mm2] 

Sc    součet všech ploch      [mm2] 

Sp1,2,3    styková plocha mezi přidržovačem a výtažkem  [mm2] 



 

Š    šířka tabule plechu      [mm] 

Šp    šířka pruhu plechu      [mm] 

t    tloušťka stěny výtažku     [mm] 

tc    celkový výrobní čas na výrobu jedné série   [hod] 

tm    tažná mezera       [mm] 

tm1,2,3   tažná mezera v jednotlivých operacích   [mm] 

ts    čistá pracovní doba      [hod] 

tv    výrobní čas       [hod]  

v    tažná rychlost       [m ∙ min−1
] 

z    materiálová konstanta      [−] 

z   celkový zdvih beranu      [mm] 

Zp   zaměstnanecký plat      [Kč] 

Zs    zisk v první sérii      [Kč] 

α    úhel opásání       [𝑟𝑎𝑑] 

γ    konstanta        [−] 

π    Ludolfovo číslo      [−] 
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Příloha 3: Základní technické parametry hydraulického lisu CTH 250 [37] 

 

Tabulka 15: Parametry lisu CTH 250 [37]. 

Jmenovitá síla 2500 kN 

Zpětná síla 300 kN 

Sevřená výška 800 mm 

Zdvih 800 mm 

Rychlost přibližovací 400 mm ∙ s−1 

Rychlost pracovní maximální 70 mm ∙ s−1 

Rychlost pracovní minimální 20 mm ∙ s−1 

Upínací plocha stolu 1000 x 1250 mm 

Upínací plocha beranu 1000 x 1250 mm 

Síla přidržovače 1000 kN 

Zdvih přidržovače 320 mm 

Síla horního vyhazovače 100 kN 

Zdvih horního vyhazovače 330 mm 

Příkon hlavního motoru 55 kW 

Půdorys lisu 3920 x 3000 mm 

Výška lisu 5600 mm 
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Příloha 5: Určení součinitele tažení [21]       1/1 

Tabulka 16: Nejmenší hodnoty součinitelů tažení pro válcové součásti s přírubou [21]. 

Poměrný 

průměr 

příruby 
𝒅𝒑

𝒅
 

Poměrná tloušťka polotovaru 
𝑺

𝑫
∙ 𝟏𝟎𝟎 

 

Do 1,1 

      1,3 

      1,5 

      1,8 

      2,0 

      2,2 

      2,5 

      2,8 

      3,0 

2 – 1,5 1,5 – 1,0 1,0 – 0,6 0,6 – 0,3 0,3 – 0,15 

0,51 

0,49 

0,47 

0,45 

0,42 

0,40 

0,37 

0,34 

0,32 

0,53 

0,51 

0,49 

0,46 

0,43 

0,41 

0,38 

0,35 

0,33 

0,55 

0,53 

0,50 

0,47 

0,44 

0,42 

0,38 

0,35 

0,33 

0,57 

0,54 

0,51 

0,48 

0,45 

0,42 

0,38 

0,35 

0,33 

0,59 

0,55 

0,52 

0,48 

0,45 

0,42 

0,38 

0,35 

0,33 

 

Tabulka 17: Součinitele pro další tažení pro válcové součásti s přírubou [21]. 

Součinitel 

tažení 

Poměrná tloušťka polotovaru 
𝒔

𝑫
∙ 𝟏𝟎𝟎 

 

 

m2 

m3 

m4 

m5 

2 – 1,5 1,5 – 1,0 0,6 – 0,3 0,3 – 0,15 

0,73 

0,75 

0,78 

0,80 

0,75 

0,78 

0,80 

0,82 

0,78 

0,80 

0,83 

0,85 

0,80 

0,82 

0,84 

0,86 

 

 

 

 


