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ABSTRAKT 
Diplomová práce předkládá návrh funkční části otvíráku na víno, aby byla jeho 

výroba co možná nejjednodušší s využitím sdruženého postupového nástroje. Díl bude 
vyráběn technologií postupového stříhání a ohýbání. Na výrobu zadané součásti  
bude použito svitku plechu z korozivzdorné oceli s označením 17 241.4. Tento materiál  
je díky svým vlastnostem vhodný pro komerční využití v gastronomii. Součástí diplomové 
práce jsou technologické výpočty, návrhy optimálních nástrojů, ekonomické propočty 
nákladů a také technicko-ekonomické zhodnocení návrhu výroby dané součásti. 

Klí čová slova 

postupové stříhání a ohýbání, sdružený postupový nástroj, kotoučový pás/svitek, 
složený nástroj, ohýbací přípravek 

 
ABSTRACT  

Diploma thesis introduces the design of a functional part of a wine opener, focusing 
on simplicity and effectivity of the manufacturing process with the use of progressive 
stamping tool. The part will be made by technology of progressive cutting and bending. 
For the production of the specified part stainless steel coil marked as 17 241.4 will be used 
This material is suitable for the use in commercial gastronomy thanks  
to its qualities. Also in this thesis there are technical calculations, suggestios  
for of optimal tools, economic calculations, and technical-economic evaluation  
of the production of the specified part. 

 

Key words 

progressive cutting and bending, progressive stamping tool, coil, progressive 
stamping dies, bending jig 
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ÚVOD 
V současné době si zákazník může vybírat z velkého množství výrobků. Firmy proto 

musí neustále sledovat situaci na trhu a respektovat trendy současné poptávky. 

Zvyšující se zájem o strojírenské výrobky má za následek vývoj nových technologií, 
nových systémů výroby a nových materiálů. Jedním z nejrozšířenějších způsobů výroby 
strojních dílců je technologie tváření. Ta obsahuje výrobní procesy a metody, pomocí 
kterých je vytvářen požadovaný tvar výrobků. Cílem tváření je dosažení požadovaného 
tvaru, jakosti a rozměrové přesnosti výrobků v co nejkratším čase a s co nejnižšími 
náklady, aby podnik dosáhl ekonomické efektivnosti. 

Technologie se neustále zdokonalují a výrobci se snaží přicházet s novými výrobky, 
které uspokojí i toho nejnáročnějšího zákazníka. Důležitá je volba vhodné strategie. 
Výrobce si musí určit, jaký segment zákazníků chce oslovit. Je nutné vzít v úvahu, jaké 
jsou potřeby a přání zákazníků daného segmentu pro který bude navržený výrobek určen 
nebo který chce podnik oslovit. Na základě toho je následně zvolena vhodná technologie 
výroby daného produktu, s ohledem na technické a ekonomické aspekty. Výrobce se snaží 
své náklady na vývoj a výrobu daného produktu snižovat, neboť výsledný produkt musí 
být pro uživatele cenově přijatelný. Pokud by výrobce nerespektoval trendy a nesledoval 
současnou situaci na trhu, mohlo by to pro něj být ztrátové či dokonce likvidační. 

Cílem diplomové práce je navržení a výběr optimální technologie pro zpracování 
zadané součástky, kterou je funkční část otvíráku. Je nutné zvážit nejen výběr vhodné 
technologie, materiálu, ale také nástroje, který bude při výrobě použit. 
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1 ROZBOR ZADANÉ SOUČÁSTI [6] 
Vyráběnou součástí je designová část otvíráku. Na trhu v současné době existuje 

velké množství různých variant otvíráků na víno. Existují otvíráky, které slouží pouze 
k otevření lahve na víno anebo otvíráky kombinované, pomocí nichž lze otevřít i jiné typy 
lahví. Příklady otvíráků, se kterými je již možné se setkat na trhu, jsou uvedeny níže  
na obr. 1. 

Spotřebitel si může vybrat dle svých kritérií. Někteří spotřebitelé preferují 
multifunkčnost, pro některé je důležitá ergonomie, pro jiné třeba zajímavý design  
a v neposlední řadě i cenová dostupnost. Význam kritériem spotřebitelů je kvalita 
materiálu, z kterého je daný výrobek zhotoven. 

 

              

                   
 

Obr. 1 Různé typy otvíráku na víno [7, 8, 9, 10, 11, 12]. 

 

1.1 Konstrukce dílce 
V diplomové práci bude řešen nový typ otvíráku na víno. Nový ergonomický otvírák 

se skládá z několika dílů. Vzhledem k rozsahu práce je v předkládané diplomové práci 
řešena pouze jedna část.  

 

 

Obr. 2 Návrh vyráběné součástky – 3D model. 
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Model nově navrhované části otvíráku je uveden na obr. 2. Tento díl bude vyráběn  
a následně kompletován pomocí nýtů do finální sestavy. Model celého otvíráku 
s vyznačením řešené části je znázorněn na obr. 3. 

Tento ergonomický typ otvíráku bude dodáván gastronomickým subjektům, jako 
jsou restaurace, hotely, vinárny či bary. Otvíráky na víno pro profesionální využití 
v gastronomii je nutno zhotovit z kvalitních materiálů, neboť se předpokládá, že tento 
výrobek bude schopen odolávat častému namáhání. Plán roční produkce výroby tohoto 
komponentu je stanoven na 150 000 kusů. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 3 Nový design otvíráku na víno – 3D model. 

 

1.2 Materiál dílce [13, 14, 15, 16, 17, 18, 19] 
Zadaná součást je vyrobena ze svitku plechu z korozivzdorné oceli s označením 

17 241.4 o tloušťce 1,5 mm. Přesná specifikace daného materiálu – nerezová ocel  
(1.4301 2B (III C), AISI 304), chrom niklová X5CrNi 18-9. Jedná se o nerezovou ocel, 
která je vhodná k hlubokému tažení a je určená pro expozice při velmi nízkých nebo 
zvýšených teplotách. Je vhodná na stavbu agregátů a tlakových nádob v chemickém, 
energetickém, kvasném nebo potravinářském průmyslu. Dále se tento typ nerezové oceli 
využívá na součásti, které mají zabezpečovat vysokou čistotu produktu. V agresivním 
prostředí je využitelnost oceli omezena teplotou 350 °C. 

Jak bylo zmíněno výše, ocel jakosti 17 241.4 je řazena mezi tzv. potravinářské 
nerezové ocele. Svým složením vyhovuje přísným normám. Je důležité zhodnotit základní 
materiálové faktory, které v souhrnu ovlivňují tvářitelnost plechu, jako je chemické 
složení, mikrostruktura a textura materiálu. Charakter mikrostruktury hlubokotažné oceli 
má podstatný vliv na jeho mechanické vlastnosti a tím i na tvářitelnost. Přehled 
mechanických vlastností daného materiálu je uveden v tab. 1. 
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Tab. 1 Přehled mechanických vlastností použitého materiálu [16]. 

 
Polotovar 

 
Tloušťka 

[mm] 
 

Mez 
kluzu 
[MPa] 

Mez pevnosti 
v tahu, Rm  

[MPa] 

Tažnost 
A5  
[%] 

Modul 
pružnosti 

v tahu  
[MPa] 

Ocel jakosti 17 241.4,  
za studena válcovaný pás 

1,5 
Rp 0,2  

min. 230 540–750 45 200 000 

 
Chemické složení materiálu je uvedeno v tab. 2. 
 

Tab. 2 Chemické složení oceli 17 241.4, uvedeno v hmotnostních procentech [16]. 

Označení dle EN 10088-3 Uhlík C Křemík Si Mangan Mn Chrom Cr Nikl Ni 
X 5 CrNi 18-9 0,07 1,00 2,00 17,00–19,00 8,00–10,50 

 

Materiál s označením 17 241.4 byl vyhodnocen jako optimální díky svým 
vynikajícím vlastnostem – má širokou oblast použití, lze jej dále upravovat, je cenově 
přijatelný. Je vhodný pro komerční využití v gastronomii. Součástka je speciálně 
tvarována, aby vyhovovala nejen požadavkům zákazníka, ale i ergonomickým normám. 

Před spuštěním samotné výroby je nutné zaměřit pozornost na výběr vhodné 
technologie, která bude při výrobě produktu použita. Je nutné zhodnotit veškeré klady  
a zápory, aby výroba byla co nejoptimálnější a nejefektivnější. 

 

1.2.1 Povrchová úprava dílce [20, 21, 22, 23] 

K povrchovým úpravám se často používá různých technologií. Volba povrchové 
úpravy může být hlediskem funkčním, estetickým nebo kombinací obou. Vzhledem 
k charakteru této designové součástky je důležité hledisko estetické. Pro povrchové úpravy 
se využívá různých metod, jako jsou chromování, niklování, barvení, tryskání a dalších.  

U metody tryskání je kvalita a vzhled povrchu závislý na velikosti kuliček nebo 
granulátu, který je použit během tryskání – viz obr. 4.  

 

 
Obr. 4 Vliv velikosti tryskacího prostředku na dosaženou drsnost povrchu [20]. 
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Důležitá je rovněž rychlost dopadu abraziva na povrch materiálu – je využíváno 
energie dopadu. Zpravidla se u metody tryskání využívá kuliček nebo granulátu z různých 
abrazivních materiálů. Nejvíce se jako abrazivum používají pro tvrdé materiály ocelové 
broky a ocelový granulát S, křemičitý písek, korund, balotina, ocelová drť, drť z bílé litiny 
či struska nebo keramické mikrokuličky. Pro měkké materiály (jako dřevo, plasty  
a podobně) je využívána drť z pecek (například z mandlí) nebo skořápek ořechů. 

Byla zvolena povrchová úprava balotinováním. Jedná se o dekorativní úpravu 
pohledové části, během níž dochází k tryskání povrchu jemnými keramickými nebo 
skleněnými kuličkami. Balotinováním se upravuje nejen vzhled povrchu, ale zvyšuje  
se i korozní odolnost výrobku. Výsledkem je vytvoření jednotného povrchu, který svým 
vhledem připomíná samet. Tato povrchová úprava je využívána v nejrůznějších odvětvích 
průmyslu. Zobrazení úpravy povrchu balotinováním je možné vidět na obr. 5. 

 

   

     původní stav povrchu      povrch upravený tryskáním     úprava balotinováním 
p 

Obr. 5 Zobrazení úpravy povrchu balotinováním [23]. 

 

1.3 Výběr materiálu nástroje [3, 18, 19, 24, 25, 41] 
Výběr vhodného materiálu na výrobu nástroje je jedním z klíčových aspektů pro jeho 

správnou funkčnost a trvanlivost, i celkovou ekonomickou stránku výroby. Při vhodně 
zvoleném materiálu nástroje bude jeho funkční plocha, tedy místo na nástroji, kde dochází 
k největšímu opotřebení, odolávat působícím silám co nejdéle a opotřebení materiálu  
se pokud možno sníží na minimální možnou mez. To vede k nutnosti méně často brousit 
nebo měnit nástroj a snižují se náklady na další investice do strojního zařízení. 

Zároveň musí být materiál relativně dobře obrobitelný, aby zvláště u tvarově 
náročných nástrojů nevznikaly problematické situace v rámci výroby, a nebude zvyšována 
finanční náročnost při pořízení nového nástroje v případě jeho opotřebení nebo dokonce 
zničení.  

Neposledním faktorem při volbě materiálu nástroje je i fakt, že zvolený materiál 
musí být běžně dostupný. Speciální oceli, které jsou vyráběny zakázkově, nemusí být i přes 
všechny výhodné mechanické parametry vhodné. Důvody, proč jsou voleny běžně 
dostupné materiály oproti speciálně vyráběným, jsou například snadná dostupnost, 
ekonomická nenáročnost či krátké dodací lhůty. 
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1.3.1 Nástrojové oceli [3, 18, 19, 24, 25, 41] 

Skupina nástrojových ocelí zahrnuje materiály, které jsou svými mechanicko-
fyzikálními vlastnostmi vhodné pro výrobu nástrojů. Přehled nejčastěji využívaných ocelí 
je uveden v tab. 3 společně s informacemi, k čemu jsou vhodné. 

Hlavními požadavky na tyto oceli jsou odolnost povrchu nástroje v místě 
intenzivního kontaktu se zpracovávaným materiálem a pevnost tělesa, které musí přenášet 
technologické zatížení. Tyto nástrojové materiály musí splňovat vysoké nároky na kvalitu 
oceli jako je tvrdost a pevnost, houževnatost, odolnost proti popouštění, prokalitelnost, 
stálost rozměrů atd. Základní mechanické vlastnosti této skupiny ocelí jsou zvyšovány 
vhodným tepelným zpracováním, fosfátováním či úpravou povrchu povlakováním. 

 

Tab. 3 Přehled nástrojových ocelí pro různé typy nástrojů [3]. 

Typy oceli 
Značení oceli  
dle ČSN 

Vhodnost použití 

Chromové oceli – 
ledeburitické a 
subledeburitické 

19 436, 19 437, 
19 438, 19 572, 
19 571, 19 581 

Na střihadla s malým nárokem  
na houževnatost a dobrými střižnými 
podmínkami. 

Nízkolegované oceli 
19 312, 19 713, 
19 422 

Vyznačují se velkou rozměrovou 
stálostí. Střižné nástroje pro složitější 
střižné obvody, tažné a ohýbací 
nástroje. 

Oceli vhodné pro velké 
tlaky 

19 655, 19 614, 
19 662 

Pro střihadla vystavená velkým 
střižným 
silám a vylamování břitů. 

Oceli odolné proti rázu 19 356, 19 421 Oceli odolné proti velkým rázům. 

Uhlíkové oceli 
19 221, 19 191, 
19 222, 19 192, 
19 152, 19 132 

Střižné nástroje pro menší 
namáhání, drobné a jednoduché 
tažníky, tažnice, ohybníky  
a ohybnice. 

Oceli odolné proti rázu 
19 733, 19 732, 
19 740, 19 452 

Pro střihadla vystavená velkým 
rázům a namáhání v ohybu a tlaku. 

 

Nástroje pro plošné tváření jsou nejčastěji vyráběny z těchto druhů nástrojových ocelí: 

- nelegované uhlíkové, 

- středně legované, 

- vysoce legované, 

- oceli k cementování. 

 

Tyto typy ocelí se liší svými charakteristickými vlastnostmi, například: 

- obrobitelnost, 
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- odolnost proti opotřebení, 

- náchylnost ke vzniku trhlin při kalení a během dalšího zpracování (broušení), 

- povrchová tvrdost a houževnatost. 

 

Základní nástrojové oceli jsou uvedeny v krátkém přehledu – viz tab. 4. 

 

Tab. 4 Přehled materiálů vhodných pro výrobu funkčních částí tvářecích nástrojů [3]. 

Typy oceli 

Značení 
oceli  
dle 
ČSN 

Bližší specifikace 

Vanadová 19 356 
Používá se pro nože ke strojním nůžkám, nástroje  
k lisování a ražení, vyžadující velkou tvrdost  
a houževnatost. 

Chrom-vanadová 19 421 

Používá se pro šroubové vrtáky, frézy, výstružníky, 
vrtací a frézovací nože, závitníky, závitové frézy, 
hřebínky, závitnice, závitové čelisti, pilky na kov, 
čelisti na válcování závitů, tažné trny, razníky. 

Chrom-vanadová 19 423 

Používá se pro pilky na kov, razící nástroje  
pro práce zastudena, kovotlačitelská kolečka, velké 
razníky, rovnací desky, kovadliny, frézovací  
a soustružnické trny. 

Uhlíková 19 191 

Vyznačující se vysokou tvrdostí zákalné vrstvy 
vysokou houževnatostí a zvlášť dobrou necitlivostí  
na kalící trhliny. Dále se ocel vyznačuje dobrou 
tvárností za tepla a dobrou obrobitelností v žíhaném 
stavu, vytváří kvalitní ostří, ale nevýhodou je nízká 
korozní odolnost. 

Nástrojová  19 436 
Používá se pro střižné, lisovací a řezné nástroje, zuby 
pilových listů. 

Nízkolegovaná 
mangan-vanadová  

19 312 

Ocel je vhodná pro nástroje určené ke stříhání  
za studena, všechny druhý nástrojů pro stříhání  
na lisech a děrování materiálů malých tlouštěk, 
zejména tvarově složité střižníky a střižnice, které 
vyjadřují velmi dobrou stálost rozměrů při tepelném 
zpracování. Kruhové nože strojních nůžek  
pro stříhání materiálů malých tlouštěk.  
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1.3.2 Výběr vhodného materiálu [3, 18, 19, 24, 25, 41] 

Jako nejvhodnější materiál pro výrobu funkčních částí nástroje (střižníku, střižnic, 
ohybníků a ohybnic) byla vybrána ocel ČSN 19 312. Nákup většího množství materiálu 
bude z ekonomického hlediska výhodnější. 

Jedná se o nízkolegovanou mangan-vanadovou ocel ke kalení v oleji, se střední 
prokalitelností, s velmi dobrou stálostí rozměrů při tepelném zpracování. Vyznačuje  
se dobrou houževnatostí i odolností proti opotřebení. Je tvárná za tepla a dobře obrobitelná. 
Pro použití této oceli hovoří jednak její určení, tedy vhodnost pro střižné nástroje,  
a to i ty složitěji tvarované. Zároveň se vyznačuje i relativně dobrou dostupností 
základního materiálu pro výrobu nástroje, díky jejímu širokému uplatnění. 

 

1.4 Výrobní možnosti / varianty výroby zadané součástky [2] 
Rozvinutý tvar součásti z plechu lze zhotovit různými metodami, z nichž nejběžnější 

je využití technologie stříhání či vysekávání. Lze ovšem použít i nekonvenční metody jako 
je řezání plazmou, laserem či řezání vodním paprskem. Pro získání finálního tvaru řešené 
součásti je nutné využít technologie ohýbání, přičemž se naskýtají dvě základní metody,  
a to konvenční ohyb v ohýbacím nástroji nebo ohraňování. 

Při volbě technologie je důležité, aby byla splněna určitá kritéria. Mezi hlavní 
kritéria patří konstrukční a rozměrové požadavky, ale také hospodárnost a ekonomičnost 
výroby. Musí být také zohledněna velikost série a časová doba výrobního postupu.  

 

1.4.1 Postupové stříhání [2, 3] 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Obr. 6 Zobrazení postupového střižného nástroje [44, 63]. 
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Stříhání je jednou z nejpoužívanějších technologií. Je to technologická operace,  
při níž dochází k částečnému nebo úplnému oddělení materiálu působením protilehlých 
řezných břitů způsobujících ve střižné rovině smykové napětí.  

Slouží k výrobě polotovarů nebo hotových výrobků. Výchozím materiálem je buď 
tabule, nebo pás plechu v podobě svitku. K výhodám stříhání patří především vysoká 
produktivita, vysoká přesnost a nízké náklady. Nevýhodou může být vznik otřepu  
a případných deformací v okolí střihu, které mají významný vliv na následné plastické 
vlastnosti. Příklad střižného nástroje je uveden na obr. 6. 

Postupové střižné nástroje se používají pro vystřihování součástí s vnitřními otvory  
a nebo pro tvarově složité součásti. U postupového stříhání se výstřižek ve střižném 
nástroji zhotovuje postupně. U výstřižků s otvory se nejprve vystřihnou všechny otvory 
součásti a v poslední operaci se vystřihne obrys součásti, tedy součást jako taková.  
U tvarově složitějších výstřižků lze v postupovém střižném nástroji postupně obstříhávat 
vnější tvar součásti a v poslední operaci se již hotový výstřižek odstřihne od pásu plechu. 

 

 1.4.2 Výroba ve sdruženém postupovém nástroji [3, 42, 43] 

U tvarově složitějších dílců opatřených například otvory, lemy, prolisy, ohyby apod. 
se využívá sdružených postupových nástrojů. To umožní sdružit různé technologie 
plošného tváření do jednoho nástroje. Dílec je pak při průchodu nástrojem postupně 
obstříháván a tvarován. Při jednom zdvihu nástroje je tedy na polotovar aplikováno několik 
různých metod tváření jako například stříhání, ohýbání, tažení atd. Příklad sdruženého 
postupového nástroje je uveden na obr. 7.  

K výhodám této metody jednoznačně patří možnost výroby složitých dílců v jednom 
nástroji. Tím dojde ke zvýšení produktivity práce. Jednou z předností je také přesnost 
vyráběných dílců. K nevýhodám patří vyšší náklady na konstrukci nástroje, vyšší nároky 
na zajištění bezpečnosti při práci s lisy. 

 

 
 

Obr. 7 Příklad sdruženého postupového nástroje [55]. 
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1.4.3 Vysekávání [2] 

Vysekáváním se označuje beztřískové dělení deskových materiálů, například plechu, 
za účelem vyrobení součásti o složitém tvaru, kterou nelze jednoduše vyrobit pomocí 
klasického stříhání. Lze jej použít i při výrobě jednodušších dílců, jako jsou těsnění, 
podložky a jiné výrobky. K vysekávání je používán vysekávací stroj, díky němuž lze  
za pomocí speciálních nástrojů (raznic) provádět děrování a vysekávání zadaných otvorů  
a tvarů. Princip vysekávání je zobrazen na obr. 8. 

K výhodám vysekávání patří možnost vysekávat různé tvary, a to i do plechu  
o tloušťce až 6 mm. Tato technologie patří k velmi hospodárným výrobním postupům. 
Pomocí této metody lze zpracovávat většinu dostupných materiálů. K nevýhodám tohoto 
dělení materiálu patří nutnost nechat přídavek na další opracování. Rovněž je problém 
dělení nelegovaných ocelí velkých tlouštěk. Může zde docházet ke snížení kvality střižné 
plochy. 

 

 
 

 

Obr. 8 Princip vysekávání [3]. 

 

1.4.4 Řezání laserem [32, 33, 34] 

Laser funguje na konverzi elektrické energie na energii světelnou, jeho spotřebním 
materiálem je tedy pouze elektřina. Technologie je v podstatě bezhlučná a bezodpadová, 
protože prořez materiálu je z velké většiny laserem odpařen. Řezání materiálu  
je prováděno třemi kroky: přímým spalováním materiálu, odtavením materiálu  
s následným vyfukováním vzniklé taveniny z místa řezu asistenčním plynem  
a odpařováním řezané hmoty. Schéma principu řezní laserem je zobrazeno na obr. 9. 

Laserem lze řezat materiál s velkou přesností. Pomocí laserové technologie lze řezat  
i materiály, které jsou křehké a lehce deformovatelné, neboť tu nedochází k silovému 
zatížení materiálu. Jedná se o technologii, která v posledních pár desítkách let nachází stále 
častější využití. K dalším výhodám patří malá šířka řezu, možnost řezání i velmi složitých 
tvarů, vysoká automatizace. Nevýhodou mohou být vyšší pořizovací náklady či vznik  
a přenos tepla do okolního materiálu. 
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Obr. 9 Základní schéma principu technologie použití laseru [34]. 

 

1.4.5 Řezání plazmou [35, 36] 

Technologie řezání materiálu plazmou prochází za posledních několik desítek let 
neustálým vývojem – dochází ke zvyšování kvality, rychlosti a ke snižování nákladů. 
Plazmou lze řezat jak kovy, nekovy, ale také i lakované, zkorodované či znečištěné 
materiály. Princip řezání plazmou (zobrazen na obr. 10) spočívá v tom, že se po přivedení 
elektrického napětí vytvoří mezi řezaným materiálem a tryskou elektrický oblouk. Z trysky 
vychází vysokou rychlostí velmi horký ionizovaný plyn, který je do trysky vháněn 
z tlakových lahví. Teplota plazmy při úniku z trysky může dosahovat až 30 000 °C. 
Složení plynu, který proudí do trysky a který je následně obloukem zahříván, se liší podle 
použití. Nejčastěji se používají argon, dusík, vodík, kyslík a jejich směsi. 

K výhodám patří možnost řezání všech kovových materiálů hlavně vysokole-
govaných ocelí a hliníku, vysoká kvalita řezu, snadná automatizace a mechanizace výroby. 
K hlavním nevýhodám této technologie patří vysoké pořizovací náklady, vysoká hladina 
hluku a rovněž velký vznik škodlivých výparů. 

 

 

Obr. 10 Základní schéma principu technologie řezání plazmou [52]. 
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1.4.6 Řezání vodním paprskem [37, 38] 

Jedná se o kvalitní a ekologickou metodu dělení materiálu pomocí tlaku vodního 
paprsku (princip je zobrazen na obr. 11). Lze řezat velmi široké spektrum materiálů, které 
jsou u ostatních metod nemožné. Pohyb řezací hlavy a tedy celá dráha řezu je řízena 
počítačem dle předem sestaveného programu. Je možné provádět i tvarově složité řezy 
během jedné operace. Standardní přesnost výřezu je ± 0,2 mm. Dělený materiál není silově 
ani tepelně namáhán. Tato skutečnost odlišuje vodní paprsek od ostatních technologií 
dělení materiálů, zvláště laseru a mikroplazmy. Při zpracování měkkých materiálů  
se používá čistý vodní paprsek, pro tvrdší a silnější materiály je třeba použít spolu s vodou 
i abrazivo. 

Výhody této technologie jsou především vysoká přesnost a kvalita řezu, možnost 
řezat jakýkoli materiál, který nelze poškodit přímým kontaktem s vodou. Díky tomu,  
že řezání probíhá bez dotyku nástroje a materiálu, nedochází ke vzniku mikrotrhlin v okolí 
řezu, nedochází k narušení povrchové úpravy materiálu (broušení, leštění) a nedochází  
ani k tepelnému namáhání materiálu a ke vzniku vnitřního pnutí. Nevýhodou je přímý 
kontakt s vodou. Z tohoto důvodu je nutné kovové materiály před řezáním nutno ošetřit. 
Při použití této technologie může docházet k případné změně barvy nebo znečištění  
u některých řezaných materiálů. 

 

 

Obr. 11 Schéma dělení materiálu vodním paprskem [53]. 

 

1.4.7 Dělení materiálů pulzním elektromagnetickým polem [39, 40] 

Jedná se v podstatě o novou technologii dělení materiálů. Technologie je průmyslově 
používána pro tváření trubek a dutých profilů a k jejich spojování. Vzhledem k získaným 
zkušenostem je možné použít pulzní elektromagnetické pole (EMPT) také k výrobě 
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součástí z plechů. Silné pulzní elektromagnetické pole nabízí možnost tvářet kovové 
součástky. 

 

 
 

Obr. 12 Pracovní cívka – komplet [39]. 

Elektrická energie uložená v kondenzátorech prochází s velmi krátkým pulzem 
transformátory do stabilní cívky (viz obr 12 a 13), která obklopuje součástku. Mezi cívkou 
a součástkou se krátce vytvoří protichůdná magnetická pole. V důsledku dojde k situaci,  
že je na součást vytvářen vysoký tlak.  

Mezi výhody patří, že při řezání technologií EMPT vykazují součásti oproti 
klasickému stříhání razníkem vyšší „vtažení hran", ale téměř nulový otřep. Výhodou 
technologie EMPT je především bezdotykový tlak – při stříhání vysoce pevných materiálů 
odpadá opotřebení ostří razníku. Pomocí technologie pulzního elektromagnetického tváření  
je možné stříhat plechy z vysoce pevných ocelí typu 22MnB5 i ve zpevněném stavu. 
Nevýhoda je, že se tato technologie hodí spíše pro velkosériovou výrobu a je finančně 
velmi náročná, především co se investice do zařízení týká. 

 

 
 

Obr. 13 Pracovní cívka – detail [39]. 

 

1.4.8 Ohýbání [1, 2, 45] 

Ohýbání je technologický proces, při kterém dochází k trvalé deformaci materiálu 
vlivem ohybového momentu od ohybové síly, při níž se materiál vzniklým napětím buď 
ohýbá, nebo rovná.  
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Ohýbáním se dosahuje požadované změny tvaru bez podstatné změny průřezu,  
a proto patří do oblasti plošného tváření. Ve většině případů se ohýbání provádí za studena, 
v případě velkých průřezů materiálů vyšší pevnosti za tepla. 

Stroje, respektive zařízení, sloužící pro ohýbání jsou různá a lze je rozdělit do skupin 
dle způsobu použití, zejména s přihlédnutím k velikosti a množství ohýbaných součástí. 
K ohýbání jsou používány nástroje – ohýbadla, skládající se z hlavních funkčních částí, 
jimiž jsou ohybník a ohybnice. Příklad ohýbacího nástroje je znázorněn na obr. 14. 

Technologie ohýbání se užívá pro tváření mnoha polotovarů, jako jsou plechy, pásy, 
trubky, profily, tyče a podobně.  

 

 
 

Obr. 14 Příklad ohýbacího nástroje [3]. 

 

1.4.9 Ohraňování [2, 44] 

Ohraňování je jedním z možných způsobů ohýbání. Jedná se o ohýbání plechů  
v různých úhlech. Ohraňuje se ručně nebo na ohraňovacích lisech, které mohou být dlouhé 
i několik metrů. Ohraňovací lisy jsou v podstatě mechanické lisy a jsou určeny  
ke tvarování rozměrnějších polotovarů. Princip ohraňování je zobrazen na obr. 15. 

Nástroje jsou jednodušší a mají univerzální použitelnost. Je-li součást tvořena více 
různými ohyby, je zhotovena postupně v technologickém sledu operací. Ohraňování  
se uplatňuje zejména při tváření pásů plechu do tvaru profilů – jde většinou o ohyb ostrý. 
Různé tvary se tvoří kombinací ohybu geometrie V a U. 
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Obr. 15 Schéma ohraňování [2]. 

 

1.5 Zhodnocení jednotlivých metod [2, 27] 

Po prostudování veškerých teoretických aspektů a jejich následných vyhodnocení,  
se jako nejvhodnější volba pro výrobu funkční části otvíráku jeví metoda stříhání  
a ohýbání ve sdruženém nástroji.  

Ostatní metody, byly po pečlivém zkoumání zamítnuty z různých důvodů.  
U některých metod byla vysoká pořizovací cena, potřeba větších výrobních prostor 
z důvodu případného nákupu dané technologie, nutnost zvýšení kvalifikace pracovníků, 
nerentability výroby v takto malém množství. 

Sdružené nástroje jsou vhodnou volbou, neboť není třeba dvou samostatných strojů. 
Jedná se o speciálně navržené jednoúčelové nástroje, které zahrnují kombinaci více operací 
(například stříhání, ohýbání, tažení či prolisování). Model postupového sdruženého 
nástroje, včetně detailního popisu jednotlivých částí je znázorněn na obr. 16. Použitím 
sdruženého postupového nástroje je možné sloučit do jednoho procesu přípravy polotovaru 
i ohýbání do finálního tvaru. Při každém zdvihu nástroje je možno vykonat několik operací 
najednou.  

 

 

 
 

Obr. 16 Příklad postupového sdruženého nástroje [43, 56]. 
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Technologie je vhodná pro jednoduché i složité výrobky z plechu. Tyto nástroje jsou 
vhodné především pro velkosériovou výrobu a při jejich správném užívání dochází  
k poklesu ceny za vyrobený díl. Díky tomu lze uspořit finance při nákupu strojů, výrobní 
prostory a také lidský faktor. 

 

1.6 Technologičnost konstrukce [2, 27] 
Technologičností konstrukce je označováno takové provedení, které umožňuje 

vyrábět produkty s co nejmenší pracností a s co nejnižšími náklady na výrobu. 
Technologická konstrukce je taková konstrukce nástroje, která splňuje požadavky: 

- na jeho funkci (například z hlediska ekonomiky, výrobnosti, efektivity), 

- na jeho výrobu (například malé náklady na výrobu, nízká hmotnost), 

- na použití (lehká opravitelnost, spolehlivost a další). 

Zásady technologičnosti konstrukce: 

- jednoduché tvary respektující technologii výroby, 

- jednoduchá kinematická schémata, 

- přiměřené nároky na přesnost výroby,  

- jasně definované nároky na jakost, 

- předcházení vadám, 

- volba vhodného materiálu, 

- využívání normovaných a standardizovaných dílů a polotovarů, 

- využívání výrobních možností firmy, 

- minimalizování přípravy výroby, 

- minimalizování výrobních (režijních) nákladů, 

- využívání mechanizace a automatizace, 

- dle potřeby výroby vhodný výběr způsobu kótování, 

brát zřetel na zástavbu, montáž a demontáž. 

 

1.7 Technická příprava výroby [2, 3, 43] 
Důležitým faktorem je, že metodika konstruování vychází z koncepce, která bude 

účinná jednak při navrhování nového zařízení, tak při její kritické analýze. To vyžaduje 
rozdělení složitého úkolu na dílčí úlohy: 

- dynamické – vycházejí z přání zákazníka (hmotnost, životnost, kontrola atd.), 

- výrobní – vycházejí z technologických možností strojového parku firmy. 

 

Následující teoretická část se bude zabývat technologiemi stříhání a ohýbání, které 
budou ve sdruženém nástroji použity pro výrobu zadané součásti. 
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2 TECHNOLOGIE ST ŘÍHÁNÍ A OHÝBÁNÍ 
Z rozboru, provedeném v kapitole 1 Rozbor zadané součásti, byl pro výrobu zvolen 

postupový sdružený nástroj. Nástroj pro výrobu zadané součásti v sobě kombinuje dvě 
základní technologie, jejichž princip bude popsán v následujících podkapitolách. Jedná  
se o technologie stříhání a ohýbání.  

 

2.1 Technologie stříhání [1, 2, 4, 27, 28, 29, 41, 44, 46] 
Stříhání je nejrozšířenější operací tváření, kdy dochází k beztřískovému dělení 

materiálu. Používá se na přípravu polotovarů, na vystřihování součástek z plechu  
a na dokončovací nebo pomocné operace. Přesnost a kvalita střižné plochy je ovlivněna 
celou řadou faktorů. Mezi hlavní faktory patří především: 

- kvalita materiálu,  

- tloušťka materiálu, 

- pružné deformace při stříhání, 

- druh a stav střižného nástroje, 

- velikost střižné mezery,  

- druh materiálu – se stoupající tvrdostí se zvyšuje riziko zhoršení jakosti střižné 
plochy. 

Na kvalitu střižné plochy a přesnost provedeného střihu, má vliv i rychlost stříhání. 
Pro oceli je kritická nárazová rychlost podle Kármána vK = (50 až 150) m·s-1 . Při této 
rychlosti dochází ke změně materiálu z houževnatého na křehký [46]. 

 

2.1.1 Princip stříhání [1, 3, 4, 26, 41] 

Stříhání je oddělování části materiálu působením protilehlých střižných hran 
způsobujících v střižné rovině smykové napětí. Princip stříhání je zobrazen na obr. 17.  

 

 

 

Obr. 17 Princip stříhání ve střižném nástroji [4]. 
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Proces stříhání se skládá ze tří fází. 

1. fáze – oblast pružných deformací. Dochází ke stlačování a ohýbání materiálu, 
zároveň je materiál vtlačován do otvoru střižnice. Napětí v materiálu nepřesahuje mez 
kluzu. 

2. fáze – oblast trvalých deformací. Střižník se vtlačuje do plechu a ten následně  
do otvoru střižnice. Napětí překračuje mez kluzu a na hranách střižníku a střižnice se blíží  
k mezi pevnosti. Napětí v materiálu je vyšší než mez kluzu, nastává vznik trvalých 
deformací. 

3. fáze – stříhání. Napětí dosáhne meze pevnosti ve smyku. U hran střižníku  
a střižnice dojde k nastřižení materiálu a vzniklé trhlinky se rychle rozšiřují, až dojde 
k úplnému oddělení vystřihované části. Výstřižek se oddělí dříve, než střižník projde celou 
tloušťkou materiálu. Při dalším pohybu střižníku je výstřižek ze střižnice vytlačen.  
Aby se trhlinky setkaly, musí být mezi střižníkem a střižnicí optimální vůle, která  
se v praxi většinou volí v rozsahu 5 až 12 % tloušťky materiálu. 

Jak již bylo zmíněno výše, výstřižek se oddělí dříve, než projde střižník celou 
tloušťkou stříhaného materiálu a následně je výstřižek vytlačen ze střižnice ven. S ohledem 
na to nejsou okraje střižných ploch zcela rovinné a střižná plocha má určitou drsnost, která 
není v ploše rovnoměrně rozdělená. Místa, kde došlo k prvnímu výskytu trhlin, jsou 
drsnější než ostatní části střižné plochy. Oddělení však nenastane přesně v žádané rovině  
a to proto, že materiál je elastický, tvárný a napětí způsobuje tlak nožů na celé ploše. Podle 
toho lze rozeznat na odstřihnuté ploše různá pásma.  

Stříhání je tedy jedinou tvářecí operací, která směřuje k žádoucímu porušení 
materiálu. Při výpočtu tvářecích sil se to projeví tím, že zde je použito meze pevnosti místo 
meze kluzu. 

 

2.1.2 Napjatost a deformace [1, 4, 46]  

Napětí ve střihu bývá také označováno jako deformační odpor ve střihu neboli 
střižný odpor. Jedná se o schopnost stříhaného materiálu bránit se proti oddělení. Průběh 
napětí ve stříhaném materiálu je znázorněn na obr. 18. Napětí závisí na mnoha faktorech, 
především na mechanických vlastnostech stříhaného materiálu, ale také na rychlosti 
stříhání, velikosti tření, míře otupení střižných hran nástroje a mnoha dalších. 

S klesající tvárností a zvyšující se mezí pevnosti ve střihu narůstá střižný odpor. 
Stejný efekt má vzrůstající rychlost stříhání. Naopak u větší tloušťky materiálu s delší 
křivkou střihu se střižný odpor zmenšuje. 
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Obr. 18 Schéma napjatosti a deformace při běžném uzavřeném stříhání [1]. 

 

Na obr. 18 je zobrazen vznik největšího hlavního tahového napětí σ1 v těsné blízkosti 
střižné hrany (bod A). Velikost hlavního tlakového napětí σ3 je rovno přibližně jeho 
polovině. Vzhledem k tomu, že při volném stříhání silnějších plechů je σ2 = 0, je možno 
uvažovat přibližně rovinný stav napjatosti.  

U uzavřeného stříhání není hodnota středního napětí nulová, takže v bodě A je stav 
deformace prostorový. V bodě B, tedy ve středu střižné plochy se mění poměr hlavních 
napětí σ1 a σ3 (σ1 = |- σ3|) a jsou splněny podmínky pro vznik prostého smyku, kdy σ2 = 0. 

 

2.1.3 Střižná plocha [1, 3] 

Kvalitu střižné plochy přímo ovlivňuje velikost střižné vůle. Při běžných metodách 
stříhání není vzniklá plocha kvalitní, spíše naopak. Její povrch je drsný a zkosený  
pod určitým úhlem. Na spodní straně vznikne ostřina, která je často pro funkci stříhané 
součásti nežádoucí a musí být v navazujících operacích odstraněna. Dosahovaná hodnota 
drsnosti Ra nabývá hodnot v rozmezí od 3,2 až do 6,3. Na obr. 19 jsou znázorněny dílčí 
oblasti, ze kterých se střižná plocha skládá. V horní hraně výstřižku vznikne díky zatlačení 
nástroje do materiálu zaoblení, které je zobrazeno v řezu a které se při pohledu na střižnou 
plochu projevuje zeslabením materiálu. Probíhající plastická deformace za sebou 
zanechává pásmo plastického přetvoření. Zbytek plochy je tvořen pásmem, jež vznikne 
utržením materiálu. Toto pásmo je tvořeno pásem lomu a pásem otěru. Na spodní straně,  
v místě kontaktu materiálu a nástroje, dochází k otisknutí břitu. 
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Obr. 19 Střižná plocha při normální vůli [54]. 

 

2.1.4 Střižná vůle (mezera) [1, 3, 4, 41] 

Určení vůle u střihadel je důležitým parametrem. Volba velikosti střižné vůle závisí 
na druhu materiálu a jeho tloušťce. Může být zvolena podle tabulek. Výběr probíhá podle 
druhu materiálu (viz graf na obr. 20) a stanoví se v procentech jeho tloušťky – viz hodnoty 
v tab. 5. 

Vůle má vliv na čistotu ostřižených hran výstřižku a také na jeho rozměry. Platí,  
že čím tenčí a měkčí je materiál, tím je vůle menší, čím je materiál tlustší a tvrdší, tím  
je vůle větší (viz graf na obr. 20).  

 

Tab. 5 Velikost střižné vůle [47]. 

Materiál 
Střižná vůle [% tloušťky materiálu] 

Do 2,5 mm 2,5–6 mm 
Ocel měkká 5 7–8 
Ocel středně tvrdá 6 6–8 
Ocel tvrdá 7–9 7–10 

 

Vůle se udává vždy celková (součet mezer na obou stranách střižníku) a musí být  
po celém obvodě stejná. Malá vůle má za následek menší trvanlivost nástroje, horší jakost 
výstřižku. Naopak velká vůle může být příčinou toho, že materiál je vytržený a při okraji 
se ohýbá. Je-li zvolena správná vůle – 1/16 až 1/20 tloušťky materiálu, je obvod čistě 
ostřižen. Pro rychlé stanovení střižné vůle se v praxi doporučuje volit vůle vs = 5 až 10 % 
tloušťky plechu (dle některých autorů vs = 3 až 20 %), kdy vůle 10 % se volí pro tvrdší 
ocel a vůle 5 % pro měkčí kovy. 
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Obr. 20 Velikost střižné vůle v závislosti na tloušťce stříhaného materiálu [54]. 

 

Během provozu se vůle vlivem opotřebení mění. Proto se nové nástroje navrhují  
s nejmenší přípustnou vůlí. Měří se pomocí měrek, které se vloží mezi střižník a střižnici. 
Při nesprávně zvolené vůli se mohou vyskytnout například následující vady: 

- okraj výstřižku je utržený – nástroj má velkou vůli, 

- vytažený okraj s otřepem – malá vůle, 

- otřep na jedné straně – nestejná vůle nebo je nástroj jednostranně otupen. 

 

Střižná vůle musí být stejná a rovnoměrná na všech místech střižné křivky střihu.  
Při různém rozložení střižné vůle vznikají po obvodu povrchové vady, ostřiny a střižná 
plocha je nekvalitní. 

Tabulkové hodnoty jsou přibližné, a proto je možné velikost střižné vůle stanovit také 
výpočtem. Vzorce pro výpočty střižné vůle jsou uvedeny ve vzorcích (2.1) až (2.3). 

 

Výpočet střižné vůle: 

vs = 2 · z       (2.1) 

kde:   
vs ………. střižná vůle [mm] 
z ……….. střižná mezera [mm] 

 

Výpočet střižné mezery pro plechy, kde t ≤ 3 mm:      

z = c� ⋅ t ⋅ 0,32 ⋅ �τ�     (2.2) 
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kde:   
z ………. střižná mezera [mm] 
cs ………. (0,005 – 0,035); koeficient závislý na stupni střihu [-] 
t ……….. tloušťka stříhaného materiálu [mm]  
τs ……… napětí ve smyku [MPa]; (τs = 0,8 ⋅ Rm) 

       

Výpočet střižné mezery pro plechy, kde t ≥ 3 mm:      

z = 1,5 ⋅ c� ⋅ t − 0,015� ⋅ 0,32 ⋅ �τ�    (2.3) 

kde:   
z ………. střižná mezera [mm] 
cs ………. (0,005 – 0,035); koeficient závislý na stupni střihu [-] 
t ……….. tloušťka stříhaného materiálu [mm] 
τs ……… napětí ve smyku [MPa]; (τs = 0,8 ⋅ Rm) 

 

2.1.5 Výpočet střižné síly a práce [1, 3, 4, 41] 

V procesu stříhání existuje několik sil – střižná síla, stírací síla, síla vyhazovače, 
celková tvářecí síla. Nejdůležitější z nich je síla střižná F (je zobrazena na obr. 21). Střižná 
síla ovlivňuje návrh nástrojů a volbu stroje. Velikost střižné síly je dána v každém 
okamžiku součinem střižného odporu a střižné plochy. Při stříhání houževnatých materiálů 
dochází v průběhu vnikání střižníku do materiálu ke zpevňování a tím i k růstu střižného 
odporu a tím i střižné síly. Zvyšování hodnoty střižného odporu, respektive střižné síly, 
nastává v okamžiku překročení meze kluzu stříhaného materiálu a pokračuje  
až do okamžiku dosažení meze pevnosti. Jakmile je dosaženo meze pevnosti, je vyčerpaná 
plasticita materiálu a pod břity nástroje se vytvoří trhlinky, které se proti sobě šíří po 
smykové rovině až se spojí a součást se oddělí od pásu plechu. Střižná síla po dosažení 
meze pevnosti prudce klesá, viz obr. 22. U křehkých materiálů dochází k porušení 
materiálu již při nepatrném vniknutí střižníku do materiálu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 21 Schéma stříhání pomocí střižného nástroje [3]. 
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Velikost střižné síly bývá uvažována o 20 až 50 % větší z důvodu přídavného 
namáhání, neboť při reálných střižných podmínkách nedochází k čistému smyku,  
ale namáhání jsou kombinovaná. Na nárůst střižné síly má také vliv kvalita střižných hran, 
tření, tloušťka a materiál stříhaného plechu. Působení těchto vlivů je pak jednoduše shrnuto 
v koeficientu "k", který je nedílnou součástí výpočtového vztahu pro stanovení velikosti 
střižné síly – viz vzorec (2.4) a rozšířený vzorec (2.6). Výpočtový vztah pro výpočet 
střižné práce As je uveden ve vzorci (2.7). 

  

 
 

Obr. 22 Závislost průběhu střižné síly na poloze střižníku [1, 57]. 

 

Střižná síla Fs se určí ze vztahu: 

Fs = k · S · τs      (2.4)  

kde:   
Fs ……… střižná síla [N] 
k ………. opravný koeficient [-], volí se k = 1,2 až 1,5* 
S ….…… střižná plocha [mm2]  
τs ……… napětí ve smyku [MPa]; (τs = 0,8 ⋅ Rm) 

*Pozn.: pro účely této práce je k označení pro opravný koeficient souhrnným názvem 
pro níže uvedené koeficienty. V literatuře [3] je udáván také tento vzorec (2.5): 

 
Fs = k2 · k3 · k4 · S · τs     (2.5) 
 

kde:  
Fs ……… střižná síla [N] 
k2………. koeficient charakterizující kvalitu střižné hrany (stupeň otupení) [-], 

     volí se k = 1,1 až 1,2 
k3 ……… koeficient charakterizující tření mezi střižníkem, střižnicí a materiálem [-], 
      volí se 1,07 až 1,14 
k4 ……… koeficient charakterizující průběh střihu, a to rovný střih a šikmý střih [-].  

     Pro úkos = t je k3 = 0,4 až 0,7; pro úkos = 2t je k3 = 0,2 až 0,4 
S …….… střižná plocha [mm2]  
τs …….… napětí ve smyku [MPa]; (τs = 0,8 ⋅ Rm) 
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Rozšířený (dosazený) vztah pro výpočet střižné síly je následující: 

Fs = k · l · t · 0,8 · Rm     (2.6)  
 

kde:   
Fs ……… střižná síla [N] 
k ………. opravný koeficient [-], volí se k = 1,2 až 1,5 
l ……….. délka křivky střihu [mm] 
t ……….. tloušťka plechu [mm] 

 

Střižná práce As se určí ze vztahu: 

A� =	 ��	∙	�	∙	������       (2.7) 

 
kde:  
As ………. střižná práce [J] 
Fs……….. střižná síla [N] 
t……….…tloušťka plechu [mm] 
λ ……….. koeficient, viz tab. 6 
 

Tab. 6 Koeficient λ [58]. 

Materiál 
Tloušťka materiálu 

do 1 mm 1 až 2 mm 2 až 4 mm nad 4 mm 
Ocel měkká 
τs = 250 až 350 [MPa] 

0,70–0,65 0,65–0,60 0,60–0,50 0,45–0,35 

Ocel středně tvrdá 
τs = 350 až 500 [MPa] 

0,60–0,55 0,55–0,50 0,50–0,42 0,40–0,30 

Ocel tvrdá 
τs = 500 až 700 [MPa] 

0,45–0,42 0,42–0,38 0,38–0,33 0,30–0,20 

Hliník, měď 
(stav vyžíhaný) 

0,75–0,70 0,70–0,65 0,65–0,55 0,50–0,40 

 

Může se stát, že velikost střižné síly překračuje možnosti použitého stroje nebo  
je těsně pod hranicí jeho jmenovité síly. V těchto případech lze přistoupit k metodám 
snížení velikosti střižné síly, které spočívají například v konstrukční úpravě čel střižníků 
nebo tvaru střižnice, nejčastěji zešikmením čela střižníku pod určitým úhlem viz obr. 23.  

Další možností snížení celkové střižné síly je v případě postupového stříhání, kdy se 
užívá odstupňovaných střižníků. Různá délka střižníků může způsobit, že v jednom 
okamžiku nepůsobí všechny střižníky najednou, ale střih nastává postupně v daném 
zdvihu. 
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Obr. 23 Vliv střižného úhlu na velikost střižné síly [3]. 

 

2.1.6 Technologičnost výstřižku [2, 3, 27, 43] 

Důležitým předpokladem optimálního technologického postupu a maximální 
hospodárnosti výroby je správná volba technologičnosti konstrukce výstřižků. Tvar 
výstřižku by měl být jednoduchý z hlediska výrobního procesu, měl by mít co nejmenší 
spotřebu materiálu. Technologičnost konstrukce musí brát zřetel na faktory, které výrazně 
vstupují do procesu stříhání. Jsou to především: 

- nedokonalosti procesu stříhání, 

- mechanické vlastnosti stříhaného materiálu, 

- tloušťka stříhaného materiálu a její přesnost tolerance, 

- mechanicko-fyzikální vlastnosti funkčních ploch nástroje, 

- výrobní možnosti použitých strojů a nástrojů. 

S ohledem na vstupující náklady do technologického postupu je nutné se zabývat 
množstvím spotřebovaného materiálu. Ten ve většině případů tvoří zhruba 80 až 90 % 
z celkových nákladů. Proto je důležité, aby byla provedena optimalizace nástřihového 
plánu. Cílem optimalizace je takové uspořádání výstřižků na tabuli nebo na pásu plechu, 
které povede k minimalizaci odpadu. 

 

2.1.7 Střižné nástroje [1, 3, 4, 42, 43] 

Střižník a střižnice patří k nejdůležitějším částem střižných nástrojů, neboť dávají 
výsledný tvar výliskům. Další důležitou částí je stopka, která zajišťuje upnutí horní části 
nástroje do lisu. Mezi další části střižných nástrojů patří dorazy, hledáčky, vodící lišty, 
vodící sloupky, vodící deska, opěrná deska a další. 

 

Střižnice 

Jedná se o činnou část střižného nástroje a upevňuje se přímo nebo nepřímo  
na základovou desku. Střižnice lze rozdělit dle konstrukce na: 

- celistvé střižnice – používají se pro stříhání součástí menších rozměrů  
a jednoduchých tvarů. Jsou konstruovány, aby můstky, které vznikají mezi 
jednotlivými střižnými obvody, byly odolné proti praskání při tepelném zpracování. 
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- skládané střižnice – používají se pro větší výstřižky nebo pro tvarově složité 
součásti. Skládané střižnice lze použít v sériové nebo hromadné výrobě. Obvod 
střižnice se rozdělí na několik segmentů, které se snadněji vyrábí a jsou přesnější. 
Jejich pořizovací cena je sice vyšší než u celistvých střižnic, ale velkou výhodou  
je delší životnost a snazší údržba.  

- vložkované střižnice – mají stejné výhody jako skládané střižnice. Vložkování  
se provádí velmi často u menších nástrojů. Vložkují se měkké střižnice kalenými 
vložkami nebo vložkami ze slinutých karbidů. Díky těmto vložkám se podstatně 
zvýší životnost nástroje.  

 

Střižníky 

Střižníky jsou protikusem střižnic. Střižníky se používají s vedením nebo bez vedení. 
Výhodu vedení je snížení volné délky střižníku a tím se výrazně snižuje jejich náchylnost 
ke zlomení. Dle technologického použití se dělí na: 

- přestřihovací a odstřihovací střižníky – používají se pro odstřihávání přebytečného 
materiálu na obvodu velkých výtažků, nebo při příčném dělení pásu nebo svitku. 
Nejčastější použití bývá v poslední operaci při oddělování výstřižků nebo  
při stříhání odpadu. 

- odstřihovače – mají funkci pouze technologickou. Užívají se pro určení velikosti 
kroku nebo jsou vhodné pro zajištění požadované šířky výstřižku při velké toleranci 
šířky stříhaného pásu. 

- vystřihovací a prostřihovací střižníky – slouží k vystřihování obrysů do děrovaného 
polotovaru.  

Střižné nástroje lze dělit dle počtu operací na jednoduché, postupové, sloučené, 
sdružené, sdružené postupové. 

 

Pevnostní výpočty střižníků a střižnic [25] 

Střižníky běžného provedení mají obvykle malou délku a stačí provést pouze 
kontrolu na namáhání v tlaku dle vzorce (2.8): 

σ� =	 ��� < σ��      (2.8) 

 

kde: 
σd ……….. kritické délka střižníku [mm] 
Fs………... střižná síla [N] 
S………… plocha průřezu střižníku průřezu [mm2] 
σdov…...…. dovolené namáhání v tlaku (2000 – 2500) [MPa] 

 

Pokud jsou střižníky delších rozměrů, je nutno provést kontrolu na vzpěr. Kritická 
délka střižníku se vypočte z následujících vztahů (2.9) pro nevedený střižník a (2.10)  
pro vedený střižník. 
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Pro nevedený střižník: 
 

l" =	#$	⋅	%&	⋅	'	⋅	(
")⋅	�� 	     (2.9) 

 
kde: 
lk ……….. kritické délka střižníku [mm] 
π ……….. Ludolfovo číslo [-] 
E .............. modul pružnosti v tahu [MPa] 
I………… minimální kvadratický moment průřezu [mm4] 
kb……….. koeficient bezpečnosti (1,5 – 2) [-] 
Fs…….…. střižná síla [N] 
 
 
Pro vedený střižník: 
 

l" =	#*	⋅	%&	⋅	'	⋅	(
")⋅	�� 	     (2.10) 

 
kde: 
lk ……….. kritické délka střižníku [mm] 
π ……….. Ludolfovo číslo [-] 
E .............. modul pružnosti v tahu [MPa] 
I………… minimální kvadratický moment průřezu [mm4] 
kb……….. koeficient bezpečnosti (1,5 – 2) [-] 
Fs……….…střižná síla [N] 
 
Minimální kvadratický moment průřezu: 
 

I = 	%	⋅	�,-*       (2.11) 

 
kde: 
I………… minimální kvadratický moment průřezu [mm4] 
π ……….. Ludolfovo číslo [-] 
d………… průměr střižníku [mm] 
 
Kontrola tloušťky střižnice na ohyb. Odhad tloušťky střižnice z velikosti střižné síly dle 
Oehlera je uveden ve vzorci 2.12: 
 

H = 	 �F�0 	      (2.12) 

kde: 
H………… tloušťka střižnice [mm] 
Fs……….…střižná síla [N] 
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2.2 Technologie ohýbání [1, 2, 3, 5, 27, 28, 29, 45] 
Ohýbání je technologická operace, při které dochází k trvalé deformaci materiálu 

vlivem ohybového momentu od ohybové síly, při níž se materiál vzniklým napětím buď 
ohýbá, nebo rovná. Ohýbáním se dosahuje požadované změny tvaru bez podstatné změny 
průřezu, a proto patří do oblasti plošného tváření. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 24 Základní ohyby prostého ohýbání - V-ohyb a U-ohyb [5]. 
Lze tedy říci, že při jednoduchém ohýbání jde o tváření rovinného polotovaru  

na výlisek s plochami vůči sobě různě orientovanými, a to vytvářením oblých hran 
s určitým poloměrem ohybu.  

Prosté ohýbání se rozděluje na ohýbání polotovarů do tvaru V nebo do tvaru U. Tento 
typ ohýbání patří k základním způsobům ohýbání v praxi. Princip daných způsobů ohýbání 
je schematicky znázorněno na obr. 24. 

 

2.2.1 Princip procesu ohýbání [1, 3, 5, 27, 28, 29, 45] 

Při technologii ohýbání dochází k trvalému přetvoření materiálu z původního 
rovinného tvaru působením vnější síly. Síla potřebná k přetvoření je do materiálu vnesena 
činnou částí ohýbacího nástroje – ohybníku umístěného ve vhodném pracovním stroji, 
ohraňovacím lisu apod. Průběh působení ohýbací síly pro ohyb typu „V“ je zobrazen  
na obr. 25. V místě ohybu dochází k částečným deformacím a přetvoření výchozího 
materiálu. Nejčastěji se deformace projeví zploštěním (ztenčením) materiálu v místě 
ohybu. Vrstva, kde vlákno není zatíženo ani tahem ani tlakem se nazývá neutrální vrstva.  
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Obr. 25 Průběh ohýbací síly včetně kalibrace [6]. 

V důsledku procesu ohýbání dochází ke vzniku deformace určité části polotovaru. 
Úhel ohnutého úseku je označován jako γ a je zobrazen na obr. 26. Ramena, která navazují 
na část ohybu, se nedeformují a jejich délka zůstává původní.  

Přetvoření materiálu se projeví na vnější a vnitřní straně ohybu, kdy vnější vlákna  
se při ohybu natahují a vnitřní zároveň stlačují. V případě ohybu s ostrým poloměrem 
ohýbání, může na vnější straně ohybu dojít díky nevhodně zvolené technologii  
a poloměru ohybu ke vzniku trhlin, které nejsou žádoucí. V případě výroby tvarově 
složitějšího dílce jsou ohyby prováděny postupně.  

V místě ohnutého úseku je možné spatřit několik jevů uvedených níže: 

- materiál se v daném úseku ztenčuje a dochází k posunu neutrální vrstvy směrem  
k vnitřní straně ohybu. Pro dosažení trvalé plastické deformace je nutné překročení 
hodnoty meze kluzu Re v daném materiálu, 

- na vnitřní straně ohybu dochází vlivem těchto napětí k trvalé plastické deformaci  
a ke stlačení materiálu, 

- díky působení vlivu tahového napětí na vnější straně ohybu dochází k prodloužení 
vláken materiálu a deformace se stává trvalou po překročení meze kluzu. Je tu 
riziko, že na vnější straně ohybu za určitých podmínek může dojít k porušení 
materiálu a vzniku trhlin, 

- ve středním pásmu průřezu v okolí neutrální plochy dosahují vrstvy napětí nižší 
hodnoty než meze kluzu. V pásmu kolem neutrální plochy tedy lze konstatovat,  
že elastická deformace způsobená během ohýbání je pouze dočasná a při přechodu 
přes neutrální vrstvu se tlakové napětí mění na tahové. 
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Obr. 26 Schéma ohýbání [2]. 
 

Při ohybu nastává deformace průřezu, vyšší průřezy jsou více deformovány  
než průřezy nižší. U širokých pásů (b > 3 t) nedochází k deformaci v příčném směru, 
protože proti deformacím v příčném směru působí odpor materiálu velké šířky vzhledem  
k jeho malé tloušťce. Vrstvy kovu na vnitřní straně ohybu jsou v podélném směru 
stlačovány, zkracovány a v příčném směru roztahovány. Vrstvy kovu na vnější straně 
ohybu se roztahují a prodlužují v podélném a stlačují se v příčném směru. Deformace 
průřezu během ohýbání pro rozdílné výšky a profily lze vidět na obr. 27. 
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Ohyb na stojato          Ohyb na ležato 
 

Obr. 27 Deformace průřezu během ohýbání [5]. 

 

2.2.2 Neutrální plocha [1, 5, 27, 28, 29] 

Kolem střední části průřezu ohýbaného materiálu jsou tahová a tlaková napětí malá  
a dosahují hodnot nižších, než je mez kluzu daného materiálu. V přechodu mezi těmito 
dvěma pásmy jsou vlákna bez napětí a bez deformace. Jejich spojnice tvoří takzvanou 
neutrální plochu, ve které není napětí a která se při ohýbání neprodlouží ani nezkrátí. 
Neutrální plocha je na začátku uprostřed průřezu, při ohybu se posouvá směrem k vnitřní 
straně ohybu. Není tedy totožná s plochou, na které se nachází těžiště ohýbaného 
polotovaru. Posun neutrální plochy lze vidět na obr. 26.  

U větších poloměrů ohybu, kde R/t > 12, lze předpokládat, že neutrální vrstva  
je uprostřed tloušťky průřezu výlisku a její poloměr se stanoví dle vzorce (2.13). 

 

Výpočet poloměru ohybu neutrální plochy: 

ρ = R + t/2       (2.13)  

kde: 
ρ .......... poloměr ohybu neutrální plochy [mm] 
R ......... vnitřní poloměr ohybu [mm] 
t ........... tloušťka materiálu [mm] 
 

Při ohýbání, kdy poloměr R/t < 6, dojde k posunutí neutrální plochy směrem 
k vnitřnímu poloměru ohybu Vzdálenost této vrstvy se používá k výpočtu délky polotovaru 
a podrobněji bude tato problematika rozebrána v následující podkapitole 2.2.3. 

 
 

2.2.3 Rozvinutý tvar polotovaru [26, 27, 45] 

Z délky neutrální plochy v ohýbaných částech a z délek rovných úseků se určuje 
rozvinutá délka polotovaru před ohybem. Základní parametry ohnutého dílce jsou 
zobrazeny na obr. 28. 
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Obr. 28 Základní parametry ohnutého dílce [5]. 

 

Pro výpočet výchozí délky polotovaru je důležité znát délku neutrální plochy  
v rovině ohybu. Tato délka se stanoví na základě znalosti poloměru ohybu neutrální plochy 
ρ v ohnutém úseku dílce. U tenkých plechů či velkých poloměrů ohybu se neutrální plocha 
neposouvá a lze tedy uvažovat poloměr ohybu neutrální plochy totožný se středním 
poloměrem ohybu a jeho velikost se stanoví dle vztahu (2.13). 

Při ohybu silnějších plechů na malé poloměry ohybu dochází k posunu neutrální 
plochy směrem k vnitřnímu poloměru ohybu o hodnotu "x" v místě maximálního 
ohybového momentu. Tímto se délka neutrální plochy v rovině ohybu zkracuje.  
To má vliv na výpočet výchozí délky polotovaru. 

Velikost posunutí „x“ je závislé na poměru R/t a stanovuje se z tab. 7. 

 

Tab. 7 Hodnoty součinitele x [5]. 

R/t 0,10 0,20 0,30 0,40 0,50 0,60 0,70 0,80 1,00 1,20 1,50 2,00 3,00 4,00 
nad 
5,00 

x 0,23 0,29 0,32 0,35 0,37 0,38 0,39 0,40 0,41 0,42 0,44 0,45 0,46 0,47 0,50 
 

S touto hodnotou je nutno počítat a poloměr neutrální plochy ohnuté části dílce  
se pak stanoví dle vztahu (2.14): 

ρ = R + x · t       (2.14) 

kde: 
ρ ............ poloměr ohybu neutrální plochy [mm] 
R ........... vnitřní poloměr ohybu [mm] 
x ……… součinitel posunutí neutrální plochy [-] 
t ………. tloušťka materiálu [mm] 
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Délka oblouku provedeného ohybu se stanoví ze vztahu (2.15): 
 

l� =	%	∙	1	∙	�2�3	4��2�      (2.15)     

  
kde:   
lo ……... délka oblouku [mm] 
π ……… matematická konstanta [-] 
ρ ............ poloměr ohybu neutrální plochy [mm] 
α............. úhel ohybu [°] 
 

Výpočet pro rozvinutou délku polotovaru je závislý na velikosti úhlu ohybu. 
Rozvinutá délka polotovaru se vypočítá jako součet všech přímých částí a součet všech 
délek ohybu. Vypočítá se podle vztahu (2.16). 

 
Rozvinutá délka polotovaru: 
 L = 	∑ l7879� +	∑ l�;<9�     (2.16) 
 
kde: 
L ............. rozvinutá délka polotovaru [mm] 
l i ………. délka ramene [mm] 
lo ………. délka oblouku [mm] 
 

2.2.4 Odpružení materiálu – β [1, 3, 5] 

Odpružení je součástí procesu ohýbání. Odpružení polotovaru vznikne, pomine-li 
působení vnější síly na deformované těleso a rozměry tělesa se částečně vrátí  
do původního stavu. Na rozdíl od některých technologií, kde může být odpružení 
zanedbatelné, má při ohýbání značný význam. Odpružení se při ohybu projevuje jako 
úhlová odchylka β. Zpětné odpružení ohýbaných součástí je způsobeno vlivem pružné 
deformace materiálu kolem neutrální plochy. 

Odpružení je závislé: 

- na druhu materiálu a tím i na jeho tvárnosti – viz tab. 8, 
- na poloměru ohybu R,  
- na úhlu ohybu α. 

 

Tab. 8 Hodnoty úhlu odpružení [47]. 

Materiál 
R/t 

0,8 až 2 > 2 
Ocel Rm > 320 MPa 1 ° 3 ° 
Ocel Rm (320 až 400) MPa 3 ° 5 ° 
Ocel Rm > 400 MPa 5 ° 7 ° 
Mosaz měkká 1 ° 3 ° 
Mosaz tvrdá 3 ° 5 ° 
Hliník 1 ° 3 ° 
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S rostoucí tloušťkou materiálu a zmenšujícím se poloměrem ohybu se odpružení 
zmenšuje. Poměr R/t se používá ke stanovení velikosti odpružení. Obvykle se v praxi  
pro běžné materiály používá odpružení v rozsahu 3 až 15 °. 

 

 

  

 

 

 
 

 

 

Obr. 29 Znázornění úhlu odpružení u V-ohybu a u U-ohybu [5]. 

 

Pro přesnější stanovení velikosti úhlu odpružení lze použít výpočtových vztahů. 
 

Vzorec pro výpočet velikosti úhlu odpružení pro V-ohyb: 

tg	β = 0,375	 ∙ 	 @A
"B	∙	� 	 ∙ 	

CD
'     (2.17)     

  

kde: 
β .......... úhel odpružení [°] 
lv ......... vzdálenost ohýbacích hran [mm] – viz obr. 31 
ko ........ součinitel pro výpočet úhlu odpružení [-]; pro poměr R/t = 1 je ko = 0,58  
t .......... tloušťka materiálu [mm] 
Re ....... mez kluzu [MPa] 
E ......... modul pružnosti v tahu [MPa] 
 

Vzorec pro výpočet velikosti úhlu odpružení pro U-ohyb: 

tg	β = 0,75	 ∙ 	 @E
"B	∙	� 	 ∙ 	

CD
'     (2.18)     

  

kde: 
β .......... úhel odpružení [°] 
lm ........ rameno ohybu [mm] – viz obr. 32 
ko ........ součinitel pro výpočet úhlu odpružení [-]; pro poměr R/t = 1 je ko = 0,58  
t .......... tloušťka materiálu [mm] 
Re ....... mez kluzu [MPa] 
E ......... modul pružnosti v tahu [MPa] 
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Odpružení lze omezit následujícím způsobem: 

- materiál je ohnut více o hodnotu úhlu odpružení β. Ten je určen dle tabulek nebo 
dle empirických vzorců. Nástroj se musí navrhnout s korekcí o úhel β, má-li mít 
výlisek požadovaný tvar,  

- použije se kalibrace, to znamená, že se zvětší lisovací síla na konci lisovacího 
cyklu, dochází k místní plastické deformaci v místě ohybu a hodnota odpružení  
se snižuje, až případně vymizí úplně, 

- použije se prolisů na výlisku, kdy se odpružení odstraní téměř úplně, 
- zaoblením dolní strany pohyblivé čelisti a přidržovače poloměrem R,  
- zpevněním materiálu v rozích rázem,  
- vylisováním vyztužovacího žebra v místech ohybu,  
- postupným ohýbáním s odlehčením pevné čelisti o tloušťku materiálu,  
- zpevněním materiálu deformačním poloměrem v pevných čelistech.  

 

2.2.5 Poloměr ohybu [1, 3, 5, 45, 47]  

Při návrhu ohýbaných dílů musí být zohledněny požadavky na hodnoty poloměrů 
ohybu. Poloměr ohybu by měl být minimálně takový, aby v krajních vláknech došlo  
k překročení hodnoty meze kluzu (aby došlo k plastické deformaci). Poloměr nesmí být 
volen příliš malý, aby deformace krajních vláken nepřekročila hodnotu meze pevnosti 
tahu. Poloměr ohybu je nutné volit z hlediska odpružení co nejmenší, ale vzhledem  
k tvárnosti a tloušťce ohýbaného materiálu co největší. Jinak může docházet k destrukci  
v ohýbaném průřezu. 

Ohyb je nutno provádět napříč směru vláken v polotovaru, jak lze vidět na obr. 30. 
Pásy či výstřižky z plechu je potřeba zakládat do ohýbacího nástroje tak, aby ostřiny 
vzniklé při stříhání byly na vnitřní straně ohybu a při ohýbací operaci byly stlačovány a ne 
roztahovány. U málo plastických materiálů dochází v důsledku intenzivního deformačního 
zpevnění ke vzniku trhlin na vnější straně ohybu. Je třeba zařadit vhodné tepelné 
zpracování (žíhání). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Obr. 30 Vliv vláken na ohýbání [5]. 
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Minimální poloměr ohybu 

Při ohýbání je důležitým faktorem minimální poloměr ohybu. Rmin je minimální 
poloměr ohybu, kdy ještě není překročena mez pevnosti v krajních vláknech. Po překročení 
meze pevnosti dochází k lomu materiálu na vnější straně ohybu díky tečnému tahovému 
napětí. Požadavkem je, že musí odpovídat plasticitě ohýbaného materiálu a nesmí dojít  
ke vzniku trhlin na vnější straně ohybu. 

Minimální poloměr ohybu Rmin tedy závisí na: 

- plastičnosti a anizotropii použitého materiálu, 

- na způsobu ohýbání, 

- úhlu ohybu, 

- šířce a tloušťce ohýbaného polotovaru, 

- kvalitě povrchu. 

 

Minimální poloměr ohybu lze vypočítat vztahem (2.19): 

Rmin = k1 · t           (2.19) 

 
kde:  
Rmin ….. minimální poloměr ohybu [mm]; 
k1 …….. součinitel závislý na druhu materiálu a na způsobu ohýbání [mm]; viz tab. 9  
t …….... tloušťka materiálu  
 
 
Tab. 9 Součinitel ohybu k1 [47]. 

Materiál 
Stav materiálu 

Měkký Tvrdý 

Druh 
Pevnost Rm 

[MPa] 
Vlákna materiálu ohýbaná 

napříč podél napříč podél 
Ocel 280–400 0,50 1,00 1,00 2,00 
 370–450 0,50 1,00 1,00 2,00 
 420–500 0,80 1,50 1,50 3,00 
 500–600 1,00 2,00 2,00 4,00 
 550–700 1,50 3,00 3,00 6,00 
Měď  210 0,25 0,40 0,40 1,00 
Mosaz 350–400 0,30 0,50 0,50 1,20 
Hliník 600 0,30 0,45 1,00 1,50 
Dural 220–400 1,00 1,50 3,00 4,00 
 

Maximální poloměr ohybu 

Maximální poloměr ohybu Rmax je takový poloměr, při kterém dojde k počátku 
plastické deformace ve vnějších vláknech na tahové straně materiálu. Při větším  
než maximálním poloměru ohybu existuje v součásti pouze elastická deformace  
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a po odlehčení dojde k navrácení materiálu do původního stavu. Při určování tohoto 
poloměru se vychází ze vzorce (2.20). 

 

Maximální poloměr ohybu: 

R;GH =	 �$ 	 ∙ I '
CD − 1J		    (2.20) 

 

kde: 
Rmax  …… maximální poloměr ohybu [mm] 
t …………tloušťka ohýbaného materiálu [mm] 
E ………. modul pružnosti v tahu [MPa] 
Re ……… mez kluzu materiálu [MPa] 

 

2.2.6 Vůle při ohýbání [4, 5, 24, 25]  

Vzdálenost mezi činnými částmi ohýbacího nástroje (ohybníkem a ohybnicí)  
je označována jako vůle při ohýbání.  

- V-ohyb – velikost ohýbací vůle odpovídá tloušťce ohýbaného materiálu, 

- U-ohyb – ohýbací vůle se stanoví v závislosti na toleranci tloušťky ohýbaného 
materiálu. Přibližné stanovení ohýbací vůle pro ocel lze určit jako 1,05 – 1,15ti násobek 
tloušťky materiálu. Dosažení správné velikosti vůle je možné seřízením sevření lisu. 

 

2.2.7 Výpočet ohýbací síly a práce [5, 24, 25] 

Jak již bylo zmíněno v kapitole 2.2 Technologie ohýbání, existují dva typy 
základních ohybů, a to U-ohyb a V-ohyb.  

 

V-ohyb 

Ohýbaný díl se považuje za nosník na dvou podporách, které jsou od sebe vzdálené 
vzdáleností L – znázornění je zobrazeno obr. 31. Nosník je uprostřed zatížen silou F0. 
Třením polotovaru o funkční části ohýbadla se tvářecí síla zvětší až o 1/3 F0. Na obr. 31  
je také schematicky znázorněn průběh ohýbací síly v závislosti na dráze ohybníku. Vzorec 
pro výpočet ohýbací síly (2.21) a pro výpočet ohýbací práce (2.22) pro V-ohyb  
je uveden níže. 
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Obr. 31 Znázornění ohýbací síly u V-ohybu [5]. 

 

Vzorec pro výpočet ohýbací síly: 
 

F� =	 K	∙	�&	∙	CD$	∙1 ∙ tan I4$J		    (2.21) 

 
kde: 
Fov …….. síla při ohýbání do tvaru V [N] 
b ............. šířka plechu [mm]  
t ……….. tloušťka materiálu [mm] 
Re ……… mez pevnosti kluzu [MPa] 
ρ ............. poloměr ohybu neutrální plochy [mm] 
α ............. úhel ohybu [°]  
 

 
Vzorec pro výpočet ohýbací práce: 
 

A� =	 �N 	 ∙ 	�BA	∙	OA�	���      (2.22) 

kde: 
Aov ……. práce při ohýbání do tvaru V [J] 
Fov …….. síla při ohýbání do tvaru V [N] 
Lv ........... vzdálenost mezi podporami [mm]  
 
U-ohyb 

Při U-ohybu je princip obdobný jako u V-ohybu. Nástroj působí na ploše 
odpovídající průřezu ohybníku. Třením polotovaru o funkční části ohýbadla se tvářecí síla 
zvětší až o 1/3 F0. Na obr. 32 je také schematicky znázorněn průběh ohýbací síly 
v závislosti na dráze ohybníku. Vzorec pro výpočet ohýbací síly (2.23) a pro výpočet 
ohýbací práce (2.24) pro U-ohyb je uveden níže. 
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Obr. 32 Znázornění ohýbací síly u U-ohybu [5]. 

Vzorec pro výpočet ohýbací síly: 
 

F�P =	 1 + 7μ�	 ∙ 	K	∙	�&	∙		CD�	R	1 	    (2.23) 

 
kde: 
Fou …….. síla při ohýbání do tvaru U [N] 
µ ............ součinitel tření [-] 
b ............ šířka plechu [mm]  
t ………. tloušťka polotovaru [mm] 
Re …...... mez pevnosti kluzu [MPa] 
ρ ............ poloměr ohybu neutrální plochy [mm] 
 
Vzorec pro výpočet ohýbací práce: 
 

A�P =	 $N 	 ∙ 	�BS	∙		T�	���      (2.24) 
 
 
kde: 
Aou ……. práce při ohýbání do tvaru U [J] 
Fou …….. síla při ohýbání do tvaru U [N] 
Z ............ potřebný zdvih [mm]  
 

2.2.8 Ohýbací nástroje [1, 3, 5, 42, 43, 45] 

Nástroj pro ohýbání je nazýván ohýbadlo a jeho jednotlivé části jsou konstruovány 
podle složitosti ohýbané součástky, co se týče rozměrové přesnosti, náročnosti 
jednotlivých ohybů, dodržení jakosti povrchu výlisku aj. Také je důležitá velikost série 
vyráběné součástky. Pro malé výrobní série a jednoduché ohyby postačí univerzální nebo 
jednoduše konstruovaná ohýbadla. Ohýbadla se dělí podle způsobu a technologie ohýbání, 
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nejčastěji pro ohýbání do tvaru U a V. Většinou nejsou samostatná a konstruují se jako 
nástroje sdružené. Nejdůležitější částí ohýbadla je ohybník a ohybnice. 

Ohybník 

Ohybník je umístěn v pohyblivé části ohybového nástroje a přímo působí  
na polotovar, čímž se podílí na jeho tváření – ohýbání. Působením ohybníku opisuje 
polotovar jeho tvar. Ohybník může být celistvý nebo vložkovaný. 

Ohybnice  

Je umístěna ve spodní (nepohyblivé) části nástroje. Stejně jako ohybník působí přímo 
na polotovar a podílí se na jeho tváření. Ohybnice může být celistvá nebo vložkovaná. 
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3 NÁVRH TECHNOLOGIE VÝROBY 
V diplomové práci bude řešen nový ergonomický typ otvíráku na víno. Vzhledem 

k rozsahu práce bude předmětem této diplomové práce pouze jedna součást otvíráku – viz 
obr. 33. Díl bude vyráběn technologií postupového stříhání a ohýbání. Na výrobu zadané 
součásti bude použito svitku plechu z korozivzdorné oceli s označením 1.4301. Tento 
materiál je díky svým vlastnostem vhodný pro komerční využití v gastronomii. Vzhledem 
k tomu, že je tento otvírák primárně určený k profesionálnímu využití, je nutno zhotovit  
jej z kvalitního a odolného materiálu, neboť se předpokládá, že tento výrobek bude 
vystaven častému namáhání. Plán roční produkce výroby tohoto otvíráku je stanoven  
na 150 000 kusů. 

 

 

Obr. 33 Návrh vyráběné součástky – 3D model. 

 

 

Obr. 34 Návrh vyráběné součástky. 

 

Navrženo bude několik variant postupu výroby, z nichž bude vybrána ta nejvhodnější 
z hlediska konstrukčního a technologického. Dle vybrané varianty budou navrženy nástroje 
a vypočteny potřebné tvářecí síly. Celková síla potřebná pro výrobu hotové součásti bude 
směrodatná pro návrh vhodného stroje.  
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Svitek plechu z korozivzdorné oceli bude zaveden do nástroje pomocí podavače, 
který umožní podávání materiálu do nástroje, aby bylo v souladu s taktem lisu. 

Úvodní sestava se dále skládá z horizontální odvíječky a rovnačky. Ta zajistí 
vyrovnání materiálu, čímž ho zbaví vnitřního napětí. To povede ke snížení opotřebení 
jednotlivých částí nástroje, zajištění stability celého procesu a kvality konečného výrobku. 

Vzhledem k tomu, že při tvorbě vyráběné součásti je jednou z operací i ohýbání,  
je třeba stanovit rozvinutou délku součásti (obr. 34), ze které bude vycházet tvorba 
nástřihového plánu. 

Při výpočtu rozvinuté délky součásti se vychází z nákresu na obr. 35 a 36  
a výpočtových vztahů (2.14) až (2.16). 

 

3.1 Rozvinutý tvar dílce 

Všechny vnitřní poloměry ohybu řešené součásti jsou rovny 1 mm. Z toho důvodu  
je níže proveden výpočet poloměru neutrální plochy jen jednou a platí  R1 = R2 = R3 a tedy 
i ρ1 = ρ2 = ρ3. V dalších výpočtech budou poloměry neutrální plochy u všech ohybů 
hromadně označovány jako ρ. 

 
Výpočet poloměru neutrální plochy pro Uo/V ≤ 6 – počítáno dle vzorce (2.13): 
 

	CW,&,0� =	 �
�,X	 = 0,66  

 
x = 0,38 
 
	ρ = ρ�,$,N =	R�,$,N	 + x	 ∙ 	t = 1 + 0,38	 ∙ 1,5 = 1,57	mm 

 

3.1.1 Výpočet délky rozvinuté součásti v příčném směru 

 
Celková šířka rozvinuté součásti Lclk je rovna součtu všech dílčích délek l1 – l5. 
 
Lclk = l1 + l2 + l3 + l4 + l5    (3.1) 
 
 
kde: 
Lcelk …...… celková šíře rozvinuté součásti [mm] 
l1 = l5.……. dáno výkresem součásti (VD-001) – 18,6 mm 
l3 ………... dáno výkresem součásti (VD-001) – 9 mm 
l2 = l4 ….…délka ohybu součásti v neutrální ploše [mm] 
 

l� =	 l* =	 $%	∙		1* =	 $%	∙	�,X^* = 2,47	mm ≐ 2,5 mm 

 
Lclk = l1 + l2 + l3 + l4 + l5 = 18,6 + 2,5 + 9 + 2,5 + 18,6 = 51,2 mm 
 
Hodnota vypočtené celkové rozvinuté šířky součásti je rovna 51,2 mm. 
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Obr. 35 Grafické znázornění jednotlivých délek v příčném směru. 

 

3.1.2 Výpočet délky rozvinuté součásti v podélném směru 

Celková délka rozvinuté součásti L0D je rovna součtu všech dílčích délek l6 – l10. 

L0D = l6 + l7 + l8 + l9 + l10    (3.2) 

kde: 
L0D …….… celková délka rozvinuté součásti [mm] 
l6 ………… dáno výkresem součásti (VD-001) – 19,3 mm 
l8 ………… dáno výkresem součásti (VD-001) – 5,56 mm 
l10 ………... dáno výkresem součásti (VD-001) – 34,9 mm 
l7 = l9  ….... délka ohybu součásti v neutrální ploše [mm] 
 

l^ =	 la =	 2π	 ∙ 	ρ36015
= 2π	 ∙ 	1,57

24 = 0,411	mm = 0,41	mm 

L0D = l6 + l7 + l8 + l9 + l10 = 19,3 + 0,41 + 5,56 + 0,41 + 34,9 = 60,58 mm = 60,6 mm 

Hodnota vypočtené celkové rozvinuté délky součásti je po zaokrouhlení rovna 60,6 mm. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Obr. 36 Grafické znázornění jednotlivých délek v podélném směru. 
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Obr. 37 Rozvinutý tvar dílce. 

 

3.2 Uspořádání výstřižků [1, 3, 41, 58] 

Při návrhu rozmístění výstřižků na pás plechu hraje důležitou roli především úspora 
materiálu, úspora pracnosti, napěťová vyváženost při následujících operacích, a další 
faktory. 

Výstřižky je nutné uspořádat tak, aby byla zajištěna optimalizace následujících 
hledisek: 

- technologičnost – důležité je, aby výroba byla z technologického hlediska co nej-
jednodušší, s co nejmenším možným počtem kroků, 

- technická náročnost výroby – je nutné brát zřetel na technické vybavení (možnost 
využití současného strojního parku), 

- pracnost – je důležité, aby dílec byl vyroben ideálně bez nutnosti dalšího 
opracování. 

- hospodárnost – je nutné, aby byly výstřižky rozmístěny tak, aby bylo dosaženo 
minimalizace odpadu. Optimální rozmístění záleží na tvaru a konstrukci výstřižku  
a na dodržení zásad konstruování (tj. na minimálních vzdálenostech mezi 
jednotlivými výstřižky a na vzdálenostech od okrajů pásu).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 38a Uspořádání výstřižků – varianta A. 
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Obr. 38b Uspořádání výstřižků – varianta B. 

 

Z výše uvedených důvodů je nutné vypracovat a posoudit několik variant uspořádání 
výstřižků. V případě této diplomové práce byly vypracovány dvě varianty uvedené  
na obr. 38a a 38b. 

 

Varianta A 

Výhody: 

- menší krok nástroje, 
- méně komplikované umístění tvarových střižníků, 
- nižší celková hmotnost postupového nástroje, 
- nižší výrobní náklady postupového nástroje. 

 

Nevýhody: 

- komplikovanější umístění střižníků a zejména můstku pro oddělení hotové součásti, 
který by musel být na okraji pásu, 

- celkový ohyb dílce do U by se prováděl kolmo k ose postupového nástroje  
a tím by se komplikoval posun pásu nástrojem a vyhazování součásti z nástroje  
do bedny. 

Varianta B 

Výhody: 

- ohyb dílce do U se provádí v ose postupového nástroje – snadnější zpracování – 
posuv pásu nástrojem. 

Nevýhody: 

- komplikovanější umístění tvarových střižníků, 
- delší krok nástroje. 

 

Zhodnocení výrobních variant 

U obou výše zmíněných variant bylo přihlíženo především k technologickému 
postupu a k technické náročnosti výroby.  
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Výhodou varianty A je méně komplikované umístění tvarových střižníků ve srovnání 
s variantou B.  

Kritickým bodem u varianty A je, že celkový ohyb dílce do U by se prováděl kolmo 
k ose postupového nástroje a tím by se komplikoval posun pásu nástrojem  
a vyhazování součásti z nástroje do bedny. 

Varianta B je z technologického a výrobního hlediska vhodnější. Z výše uvedených 
důvodů bude nadále počítáno ekonomické hledisko a proveden návrh výrobního postupu 
včetně návrhu tvářecího nástroje pro pouze pro vybranou varianta B.  

 

3.2.1 Výpočty k podélnému uspořádání výstřižků 

Vzhledem k tomu, že nejsou na danou součást kladeny vysoké nároky  
na rozměrovou přesnost obrysu součásti, lze u varianty B, tedy podélného uspořádání 
výstřižků na páse, uvažovat s dvěma možnostmi využití šířky pásu. Jedná se o variantu B1, 
kde je uvažován postranní okraj pásu a variantu B2, kde je šířka pásu shodná s šířkou 
výstřižku, viz obr. 39a a 39b. 

 

Varianta B1 

Vzdálenost okraje a velikost můstku b je určena dle literatury [58] jako a = 2,5 mm  
a b = 3,1 mm. Délka s = 60,6 mm je dána výkresem součásti (VD-002). 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Obr. 39a Varianta B1 – schéma jednotlivých kót. 

 

Varianta B2 

Vzdálenost okraje a velikost můstku b je určena jako a = 0 mm a b = 3,1 mm. Délka 
s = 60,6 mm je dána výkresem součásti (VD-002). 
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Obr. 39b Varianta B2 – schéma jednotlivých kót. 

 
Šířka pásu plechu: 
Š = L0 + 2 ∙ a       (3.3) 
 
kde: 
Š ..................... šířka pásu plechu [mm] 
L0 ………..….. šířka výstřižku [mm] 
a …………..… šířka okraje [mm] 
 
Varianta B1: 
Š1 = L0 + 2 ∙ a = 51,2 + 2 ∙ 2,5 = 56,2 mm 
 
Varianta B2: 
Š2 = L0 + 2 ∙ a = 51,2 + 2 ∙ 0 = 51,2 mm 
 
Délka kroku: 
K = s + b       (3.4) 
 
kde: 
K .................... délka kroku [mm] 
s… ………….. délka výstřižku [mm] 
b …………..… velikost můstku [mm] 
 
K = s + b = 60,6 + 3,1 = 63,7 mm   
 
Výsledek je shodný pro obě varianty. 
 
Plocha svitku: 
 
S� =	L� 	 ∙ 	Š      (3.5) 
 
kde: 
Sv ……………celková plocha výstřižku [mm2] 
Lsv ………….. délka pásu svitku [mm2] – hodnota je dána výrobcem materiálu 
Š ………….… šířka pásu [mm] 
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Varianta B1: 
 

S� � =	L� 	 ∙ 	 Š� = 170000	 ∙ 	56,2 = 9554000	mm$ 
 
Varianta B2: 
 

S� $ =	L� 	 ∙ 	 Š$ = 170000	 ∙ 	51,2 = 8704000	mm$ 
 
Plocha výstřižku (dle Solid Edge ST9): 
 
Sv = 2388 mm2 

 

Počet kusů vyrobených z jednoho svitku plechu: 

n"� =	 O�A3		@fghi      (3.6) 

 

kde: 

nks ………….. počet kusů vyrobených z jednoho svitku plechu [ks] 
Lsv ………… délka svitku [m] – hodnota je dána výrobcem materiálu 
lzal …………. délka svitku potřebná k založení do stroje [m] 
K .................... délka kroku [m] 
 

n"� =	170 − 	0,1
0,0637 = 2	668,19	 ≅ 2	668	ks 

Výsledek je shodný pro obě varianty. 
 

Množství svitků potřebných na jednu sérii: 

n� =	 m
8n�      (3.7)  

kde: 

nsv ………….. množství svitků potřebných na jednu sérii [ks] 
Q ……………velikost jedné série [ks]   
nks ………….. počet kusů vyrobených z jednoho svitku plechu [ks] 

n� =	 �X�	���$	--2 = 56,522	 ≅ 57	ks  

Výsledek je shodný pro obě varianty. 

 

Využití pásu plechu – hospodárnost nástřihu charakterizuje součinitel využití materiálu, 
který lze zapsat ve tvaru (3.8): 

 

η = 	 8n�	∙		�A��A        (3.8) 
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kde: 
η ............. součinitel využití materiálu [%] 
nks ……... počet kusů vyrobených z jednoho svitku plechu [ks] 
Sv ............ plocha výstřižku [mm2] 
Ssv ........... plocha pásu plechu [mm2] 
 

Varianta B1: 

η� =	8n�	∙		�A	��AW =	 $--2		∙$N22aXX*��� 	 ∙ 100 = 66,69	% 

 

Varianta B2: 

η$ =	 8n�	∙		�A	��A& =	 $--2		∙$N222^�*��� 	 ∙ 100 = 73,20	% 

 

Ekonomické využití plechu lze ovlivnit mnoha faktory. Jedním z nich může být  
i vhodně zvolená šířka pásu svitku. To lze vidět na výpočtech výše – u varianty B2, kde 
byla šířka pásu plechu shodná se šířkou výstřižku je ekonomické využití plechu o 6,51 % 
vyšší než u varianty B1. 

 

3.3. Návrh možných variant postupu výroby 
V průběhu návrhu vhodného postupu výroby dílce bylo zvažováno několik 

technologických postupů, aby byl vybrán z technologického a ekonomického hlediska ten 
nejvhodnější. 

 

3.3.1 Návrh postupu výroby 1 

V tomto návrhu se uvažuje s přistřihování boků pásu na přesnou hodnotu 51,2 mm  
a výchozí šířka pásu plechu byla tedy navržena na 55 mm. 

Postup výroby varianty 1 je znázorněn na obr. 40.  Jednotlivé kroky budou následující: 

- krok 1 – zastřihnutí  pásu plechu (vstupního materiálu) pomocí krokových střižníků 
1 na vypočtenou šířku 51,2 mm. 

- krok 2 – zhotovení tvarových výstřihů a zároveň i spojovacího můstku pomocí 
střižníků 2. V můstku lze uvažovat o vytvoření otvoru pro zahledání v dalších 
krocích, ale vzhledem k následnému postupu byla tato možnost zamítnuta. 

- krok 3 – zhotovení přesazení bočních „pacek“ dílčím ohybem pomocí ohybníku 1. 
- krok 4 – zhotovení kruhových otvorů v „packách“ pomocí střižníku 3. Vzhledem  

k tolerancím dílce mohly být tyto otvory zhotoveny i v některé z předchozích 
kroků, ale pro zaručenou přesnost a následnou funkčnost polotovaru se zhotovují  
až po přesazení do žádaného tvaru. 

- krok 5 – ohnutí součásti do požadovaného tvaru. 
- krok 6 – oddělení ohnuté součásti od pásů plechu střižníkem 5. 
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Obr. 40 Schéma postupu výroby – varianta 1. 
 

Technické zhodnocení postupu výroby varianty 1 

Tento technologický postup byl vyhodnocen jako nevhodný z důvodu potřeby 
předcházejících technologických operací – přistřihování standardizovaných svitků, stejně 
tak i z důvodů zvýšeného procenta odpadu zapříčiněného bočním přístřihem šíře pásu, 
který je vzhledem k přesnosti a funkčnosti finálního výrobku hodnocen jako zbytečný. 

 

3.3.2 Návrh postupu výroby 2 

U druhé varianty postupu výroby bylo již uvažováno se vstupním materiálem  
ve formě pásu plechu odvíjeného ze svitku o tloušťce 1,5 mm a o šíři 51,2 mm, který bude 
výrobcem dodáván v požadované jakosti. V tomto postupu výroby bylo tedy v rámci 
prvního kroku odstraněno stříhání boku pásu vstupního materiálu a jako první krok jsou 
zde stříhány funkční otvory. 

 

Postup výroby varianty 1 je znázorněn na obr. 41. Jednotlivé kroky budou následující: 
- krok 1 – prostřižení dvou otvorů o průměru 4,5 mm. Tyto otvory budou v další fázi 

výroby využity jako otvory pro zahledání. 
- krok 2 – zahledání dílce (otvory Ø 4,5 mm) a vystřižení tvarových částí ve střední 
části pomocí střižníku 2 a 3. 

- krok 3 – zhotovení přesazení bočních „pacek“ dílčím ohybem pomocí ohybníku 1. 
- krok 4 – ohnutí součásti do požadovaného tvaru ohybníkem 2. 
- krok 5 – oddělení ohnuté součásti od pásů plechu pomocí střižníku 4. 

 
 

Obr. 41 Schéma postupu výroby – varianta 2. 
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Technické zhodnocení postupu výroby varianty 2 

Tento technologický postup se jeví vhodnější než varianta 1. Nicméně byl taktéž 
vyhodnocen jako nevhodný, a to z důvodu náročného tvarového výstřihu ve střední části 
výrobku, zhotovovaném v druhém kroku. Zde je uvažováno o celistvém střižníku, který  
se z ekonomického a technologického hlediska jeví jako nevhodný. Důvodem mohou být 
vysoké vstupní náklady na jeho výrobu a s velkou pravděpodobností by jeho střední část 
mohla být místem prasknutí během provozu. Dalším důvodem je nutnost výměny celého 
střižníku i v případě opotřebení jen části funkční plochy. 

 

3.3.3 Návrh postupu výroby 3  

Na základě vyhodnocení předchozích dvou postupů výroby, byla navržena třetí 
varianta, která eliminuje negativa předchozích dvou nástřihových plánů. Tato varianta 
pracuje se vstupním materiálem ve formě svitku plechu, tak jako varianta 2, tedy pás  
o šířce 51,2 mm tloušťky 1,5 mm a zároveň eliminuje tvarově složitý střižník  
z předcházející varianty, kdy je tento střižník rozdělen na dva samostatné střižníky, tedy 
krok střihu je rozdělen na dva samostatné kroky.  

 

Postup výroby varianty 3 je znázorněn na obr. 42. Jednotlivé kroky budou následující: 

- krok 1 – prostřižení dvou otvorů o průměru 4,5 mm pomocí střižníku 1. Tyto 
otvory budou v další fázi výroby využity jako otvory pro zahledání. 

- krok 2 – zahledání dílce za otvory Ø 4,5 mm a vystřižení tvarových částí ve střední 
části dílce pomocí střižníku 2 a 3. 

- krok 3 – zahledání dílce za otvory Ø 4,5 mm a vystřižení tvarových částí ve střední 
části dílce pomocí střižníku 4 a 5. 

- krok 4 – zhotovení dvojitých ohybů – ohyb 1 na tzv. „packách“ dílce pomocí 
ohybníku 1. 

- krok 5 – ohnutí součásti do požadovaného tvaru – ohyb 2 a současnému odstřižení 
dílce od pásu pomocí střižníku 6. 

 
 

Obr. 42 Schéma postupu výroby – varianta 3. 
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Technické zhodnocení postupu výroby č. 3 

Tento postup výroby se jeví jako vhodná varianta. Došlo k eliminaci 
problematických částí z varianty 1 a varianty 2. Nicméně, jako ne zcela vhodné se jeví 
oddělní materiálu od pásu v posledním kroku současně s ohybem. Odstřižená součást 
zůstává ležet na ohybníku a musela by být z nástroje odstraněna následným posuvem pásu.  

 

3.3.4 Návrh postupu výroby 4 

V této variantě postupu výroby došlo k eliminaci nevhodných postupů a kroků  
z předcházejících postupů výroby. Bylo využito vstupního materiálu v dané šíři ze svitku, 
tvarové zjednodušení střižníku ve střední části výrobku a oddělení výsledného výrobku  
z pásu materiálu.  

 

Postup výroby varianty 4 je znázorněn na obr. 43. Jednotlivé kroky budou následující: 

- krok 1 – prostřižení dvou otvorů o průměru 4,5mm. Tyto otvory budou v další fázi 
výroby využity jako otvory pro zahledání. 

- krok 2 – zahledání dílce za otvory Ø 4,5 mm a vystřižení tvarových částí ve střední 
části dílce pomocí střižníku 2 a 3. 

- krok 3 – zahledání dílce za otvory Ø 4,5 mm a vystřižení tvarových částí ve střední 
části dílce pomocí střižníku 4 a 5. 

- krok 4 – zhotovení dvojitých ohybů – ohyb 1 na tzv. „packách“ dílce pomocí 
ohybníku 1. 

- krok 5 – ohnutí součásti do požadovaného tvaru – ohyb 2 a oddělení součásti 
střižníkem 6. 

 

 

 

Obr. 43 Schéma postupu výroby – varianta 4 

 

Technické zhodnocení postupu výroby č. 4 

Po důkladné analýze bylo shledáno, že výroba dle tohoto postupu bude nejlepším 
možným řešením. Na rozdíl od výše zmíněných variant nebyly nalezeny žádné případné 
nedostatky, které by mohly být problematické při výrobě zadané součásti. Jediným 
problémem by se mohl zdát ohyb 2, který je proveden ve směru vložení plechu. Nicméně 
se nejedná o ostrý ohyb s malým poloměrem ohybu a v praxi nebude součást v tomto 
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směru nijak zatěžována, tudíž je riziko vzniku trhlin velmi malé. Tato varianta  
se z technologického hlediska jeví jako optimální. 
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4 TECHNOLOGICKÉ VÝPO ČTY 
Z jednotlivých dílčích technologických výpočtů se odvíjí konstrukce nástroje jako 

celku. Při návrhu nástroje je tedy potřeba provést dílčí výpočty jak pro technologii stříhání, 
tak pro technologii ohýbání. 

 
Při jednotlivých výpočtech jsou použity níže uvedené parametry materiálu 
 
Materiál:   korozivzdorná ocel ČSN 17 241.4 
Tloušťka:   t = 1,5 mm 
Mez pevnosti:   Rm = 520 MPa 
Mez kluzu:   Re = 230 MPa 
Tažnost:   A5 = 45 % 
Modul pružnosti:  E = 200 000 MPa 
 

4.1 Výpočty pro technologii stříhání 
V první fázi byly provedeny výpočty pro technologii stříhání, tedy výpočet střižné 

vůle, střižné síly a střižné práce. 

Mez pevnosti ve střihu je vypočtená ze vztahu: 
 
τs = 0,8 · Rm = 0,8 · 520 = 416 MPa 
 

4.1.1 Střižná vůle – mezera [1, 3, 4, 41] 

Velikost střižné vůle m lze stanovit odvozením od univerzální střižné vůle, kdy  
je uváděna střižná vůle 0,2 mm na každý 1 mm tloušťky stříhaného materiálu [25] nebo 
jako v tomto případě výpočtem. Střižná vůle je dvojnásobkem střižné mezery a určí  
se ze vztahu (2.1) a (2.2): 

z = c ⋅ t ⋅ 0,32 ⋅ �τ� = 0,020 ∙ 1,5 ∙ 0,32 ∙ √416 = 0,1958	mm  

v� = 2 ⋅ z = 2 ∙ 0,1958 = 0,3916	mm ≐ 0,4	mm  

Pro konstrukci bude použita střižná vůle 0,4 mm jako zaokrouhlený dvojnásobek 
vypočítané velikosti střižné mezery. 

 

4.1.2 Výpočet střižné síly [1, 3, 4, 41] 

Celková střižná síla potřebná pro postupové stříhání výrobku je stanovena součtem 
jednotlivých střižných sil dle jednotlivých kroků postupového stříhání 

 
Střižná síla Fs se určí ze vztahu (2.4): 
 
Fs = k · S · τs         

Opravný koeficient „k“ je bezrozměrné číslo s rozsahem 1,1 až 1,5, zahrnující  
do výpočtu vnější vlivy stříhání jako je otupení nástroje, tření mezi střižníkem  
a materiálem a nerovnoměrnost tloušťky materiálu. Pro výpočty střižných sil byla zvolena 
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hodnota koeficientu 1,2 a délky tvarových střihů byly stanoveny programem Solid Egde 
ST9. 

 
Výpočet střižné síly FS1 – krok 1 

V prvním kroku jsou stříhány dva otvory Ø 4,5 mm. Střižná plocha S1 pro jeden 
otvor je v tomto případě dána obvodem kruhu a tloušťkou materiálu t. 

 
S1 = (π · d) · t = (π · 4,5) · 1,5 = 14,137 · 1,5 = 21,205 mm2 
 
Níže jsou uvedeny výpočty pro jednotlivé střižníky. 
Výpočet střižné síly pro střižník kruhového průřezu. 
 
Fs1 = k · S1 · τs = 1,2 · 21,205 · 416 = 10585,54 N 

 
Výpočet střižné síly FS2 – krok 2 

V druhém kroku jsou stříhány dva tvarové výstřihy. Střižná plocha S2 pro jeden 
tvarový výstřih je v tomto případě dána obvodem tvarového střižníku daného výkresem 
(VD-003) L1 = 87,21 mm a tloušťkou materiálu t. 

 
S2 = L1 · t = 87,21 · 1,5 = 130,815 mm2 
 
Střižná síla FS2 je pak vypočtena ze vzorce: 
Fs2 = k · S2 · τs = 1,2 · 130,815 · 416 = 65302,848 N 
 
Výpočet střižné síly FS3 – krok 3 

Ve třetím kroku jsou taktéž stříhány dva tvarové výstřihy. Střižná plocha S3  
pro jeden tvarový výstřih je v tomto případě dána obvodem tvarového výstřihu daného 
výkresem (VD-005) L2 = 34,52 mm a tloušťkou materiálu t. Do celkové délky obvodu není 
započítán úsek, který je vystřižen již v předchozím kroku a v tomto kroku se nestříhá. 

 
S3 = L2 · t = 34,52 · 1,5 = 51,78 mm2           
 
Střižná síla FS3 je pak vypočtena ze vzorce: 
 
Fs3 = k · S3 · τs = 1,2 · 51,78 · 416 = 25848,576 N 
 
Výpočet střižné síly FS4 – poslední krok 

V posledním kroku, je výrobek odstřižen od pásu a střižná síla je tedy síla potřebná  
k oddělní můstku od výrobku a pásu. Střižná plocha S4 pro jeden střih je v tomto případě 
dána šířkou můstku dle výkresu (VD-007) L3 = 6 mm a tloušťkou materiálu t. 

 
S4 = L3 · t = 6 · 1,5 = 9 mm 
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Střižná síla FS4 je pak vypočtena ze vzorce: 
Fs4 = k · S4 · τs = 1,2 · 9 · 416 = 4492,8 N     
 
Výpočet celkové střižné síly Fsc  
 
Celková střižná síla Fsc  je pak dána součtem jednotlivých střižných sil FS1 – FS4.  
 
Fsc = (2 · FS1) + (2 · FS2) + (2 · FS3) + (2 · FS4) 
Fsc = (2 · 10585,04) + (2 · 65276,68) + (2 · 25838,22) + (2 · 4492,8) = 212385,48 N 
 
Pozn.: Vzhledem ke skutečnosti, že za posledním střižníkem je umístěn přidržovač 
s pružinou, je třeba sílu pružiny připočíst k celkové síle. Dle vstupních parametrů pružiny 
byla síla pružiny spočítána online na www.e-konstukter.cz. Síla pružiny je 68,36 N. 
Výpočet je uveden v příloze č. 1. 
 
Fsck =  Fsc + Fpruž  = 212385,48 + 68,36  = 212453,84  N 
 

4.1.3 Výpočet střižné práce [1, 3, 4, 41] 

 
Střižná práce As se určí ze vztahu (2.6): 

 

A� =	 F� 	 ∙ 	t	 ∙ 	λ�1000 = 	 212453,84	 ∙ 	1,5	 ∙ 	0,525�1000 = 	167,3074	J 
 
 

4.1.4 Kontrola tloušťky střižnice na ohyb 

H = 	 �F�0 =	 �212453,840 = 	59,6698	mm  

 
Výpočtem byla zjištěna tloušťka střižnice cca 60 mm. V návrhu nástroje byla 

zvolena hodnota 60 mm.     
 

4.1.5 Kontrola střižníku na vzpěr 

Kontrolní výpočty byly provedeny pro střižník nejmenšího průřezu, a to pro střižník 
průměru d=4,5 mm. Ostatní střižníky kontrolovány nebyly, neboť mají průřezy mnohem 
větší. 

 

Minimální kvadratický moment průřezu: 

I = 	π	 · 	d
*

64 = 	3,14	 · 	4,5
*

64 = 20,119	mm* 

 

V nástroji bude tento střižník vedený vodicí deskou, proto se kontrolní výpočet 
provede dle vztahu (2.10) pro vedený střižník. 
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Kontrolní výpočet pro vedený střižník: 

l" =	#*	·		%&	·		'	·	(
")	·	�� =	#*	·		N,�*&	·		$,�	·		��w	·	$�,��a

$	·		��X2X,�2 = 88,763	mm  

 

Kritická volná délka střižníku vyšla výpočtem 88,763 mm. Při návrhu nástroje bude 
uvažováno s volnou délkou 28,01 mm a nehrozí tedy vybočení střižníku.  

 

4.2 Výpočty pro technologii ohýbání 
V této fázi, stejně jako v první byly provedeny základní výpočty pro technologii 

ohýbání. 

Při procesu výroby součásti dochází k jednomu U-ohybu na úhel 90 ° a dvěma 
dvojitým V-ohybům na úhel 8 °. Tato skutečnost bude zohledněna při volbě vhodných 
výpočtových vztahů. Dále bude uvažováno s eliminací odpružení po ohybu 
prostřednictvím navýšení celkové ohybové síly o 30 %, čímž lze tuto sílu považovat  
za kalibrační. 

 

4.2.1 Minimální a maximální poloměr ohybu 

Minimální poloměr ohybu  

Poloměr, při jehož překročení by na vnější tahové straně ohybu došlo k porušení 
materiálu v krajních vláknech a jeho znehodnocení. Závisí především na plastičnosti 
materiálu, druhu materiálu, tloušťce plechu, způsobu ohýbání a na kvalitě povrchu. 

Vzorec pro výpočet minimálního poloměru ohybu vychází ze vzorce (2.19): 

R;78 =	 t2	 	 ∙ 	x
1
εz − 1{ = c	 ∙ 	t 

 
kde: 
Rmin…… minimální poloměr ohybu [mm] 
t ........... tloušťka ohýbaného materiálu [mm]  
εc........... mezní prodloužení [mm]   

    při jeho překročení dojde k porušení ohýbaného materiálu  
c............ koeficient [-]:   

    měkká ocel: c = 0,5 ÷ 0,6  
    měkká mosaz: c = 0,3 ÷ 0,4  
    hliník: c = 0,35  
    dural: c = 3 ÷ 6  
    měkká měď: c = 0,25  

Orientační hodnoty platící pro optimální povrch (bez rýh a mikrotrhlin) a pro příčný  
či podélný směr vláken.  

 

Pro výpočet je zvolen koeficient c = 0,55 jako střední hodnota rozsahu koeficientu 
udávaného pro měkkou ocel (0,5 – 0,6)  
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R;78 =	 �$	 		 ∙ 	 I �|} − 1J = c	 ∙ 	t = 0,55 	∙ 1,5 = 0,825 mm 

 
Minimální poloměr ohybu Rmin = 0,825 mm 
 

Zadaná součást má nejmenší poloměr ohybu R = 1 mm. Z toho vyplývá, že je sou-
část vyrobitelná bez problémů. 

 

Pozn.: Pro výpočet εc lze využít vzorce εz =	 �
$CE~�R�  , který by byl dosazen přímo  

do rovnice výpočtu Rmin. 
 
 
Maximální poloměr ohybu  

Poloměr, při němž v krajních vláknech na tahové straně dojde k trvalé deformaci. 
Vypočítá se ze vztahu: 

R;GH =	 �� 	 ∙ 	 I '
CD3�J = 	 �,X$ 	 ∙ 	 I$,�	∙		��

w
$N�3� J = 687,7729	mm  

 

Maximální poloměr ohybu Rmax = 687,7729 mm. 

 

4.2.2 Ohybová síla [5, 24, 25] 

 
Celková ohybová síla potřebná pro postupové ohýbání součásti je stanovena součtem 
jednotlivých ohybových sil dle jednotlivých kroků postupu výroby uvedeného v kapitole 
3.3.4 Návrh postupu výroby 4. 
 
Výpočet ohybové síly Fo1  
 

Ohybová síla Fo1 je síla potřebná pro ohnutí „pacek“. Celkově je ohyb dvojitý  
V-ohyb. Jeden horní a jeden spodní V-ohyb. Výpočet je tedy proveden pro každý ohyb 
zvlášť. Nejdříve pro horní V-ohyb a to pro obě strany součásti najednou a následně  
pro spodní V-ohyb, opět pro obě strany součásti najednou.  

 

Výpočet ohybové síly Fo1h  
 

Výpočet pro horní V-ohyb. Za µ bylo zvoleno 0,15.  
Pro horní ohyb je šířka packy dle výkresu rozvinu (VD-002) rovna 10,32 mm. 
Šířka „packy“ v místě horního ohybu je označena jako „b“. 
 

F���	 =	 $	·	K	∙	�&	∙	CD$	∙	1	 	 ∙ tan 4
$ = 

$	·	��,N$	∙	�,X&	∙	$N�
$	∙	�,X^ 	 ∙ tan a�

$ = 3401,656	N 
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Výpočet ohybové síly Fo1s 
 

Šířka „packy“ v místě spodního ohybu je označena jako „b“ a je rovna 10,95 mm. 
Výpočet pro spodní V-ohyb dle vzorce (2.14): 
 

F���	 =	 K	∙	�&	∙	CD$	∙	1	 	 ∙ tan 4
$ = 

$	∙	��,aX	∙	�,X&	∙		$N�
$	∙	�,X^ 	 ∙ tan a�

$ = 3609,315	N 

 
Výpočet celkové síly Fo1 

 
F��9	�BW�	R	�BW��	9	N*��,-X-RN-�a,$�X�	9	^���,2^�	� 
 
 
Výpočet ohybové síly Fo2  
 
Ohybová síla Fo2 je síla potřebná pro ohnutí konečného ohybu do U. Výpočet je proveden 
dle vzorce (2.16) a za parametr b je dosazena délka ohybu: 
 

F�$ =	b	 ∙ 	 t$ ∙ R�ρ + t 	 ∙ 	 1 + 7μ� = 	33,92	 ∙ 	 1,5$ ∙ 	2301,57 + 	1,5 	 ∙ 	 �1 + 7	 ∙ 	0,15�� = 11721,459	N 

 
Výpočet celkové ohybové síly Foc 
 
Celková ohybová síla Foc je stanovena jako součet dílčích ohybových sil Fo1 a Fo2 
 
Foc = Fo1 +  Fo2  =  7010,871 + 11721,459  = 18732,33 N 
 
Z důvodu zamezení odpružení bude ohýbací síla navýšena o 30 % prostřednictvím tlaku 
nástroje a jedná se o tzv. kalibrační sílu. 
Fok = Foc · 1,3 = 18732,33 · 1,3 = 24352,029  N 
 

4.2.3 Ohybová práce [5, 24, 25] 

 
Ohybová práce je stanovena ze vztahu: 

A�P =	12 	 ∙ 	F�z 	 ∙ h	 = 	 12 	 ∙ 	18721,33	 · 	20,35		 = 190489,53	J 
Pozn.: 
Potřebný zdvih Z, je určen na základě minimálního potřebného zdvihu pro poslední ohyb  
a jeho velikost je stanovena na 20,35 mm. 
 

4.2.4 Celková výrobní síla a práce [5, 24, 25] 

Celková výrobní síla je využita pro volbu vhodného lisu. 
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Celková výrobní síla 
 
Celková výrobní síla Fcelk. je dána součtem vypočtené střižné síly Fsc a ohybové síly Foc. 
 
Fcelk. = Fsc + Fok =  212453,84 + 24352,029  = 236805,869  N 
 

 
Celková výrobní práce 
 
Celková výrobní práce Acelk. je dána součtem vypočtené střižné práce As a ohybové práce 
Aou. 
 
Acelk. = As + Aou =  167,3074  + 190489,53  = 190656,84  J 
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5 NÁVRH TVÁ ŘECÍHO STROJE 
Pro vhodnou volbu tvářecího stroje je nutné znát minimální požadovanou velikost 

pracovní plochy, velikost stroje a celkovou potřebnou tvářecí sílu. Stroj musí splňovat 
všechna výše zmíněná kritéria. Jmenovitá tvářecí síla stroje musí být větší, než je tvářecí 
síla vypočtená, která činí 230536,982  N. 

Pro výrobu zadaného dílce byl, na základě výše uvedené tvářecí síly, zvolen lis 
výrobce HŠV stroje a.s.. Jedná o CUPS 40 DEU. Jmenovitá síla lisu je 400 kN. Lis  
je zobrazen na obr. 44. Tento stroj má firma k dispozici ve svém strojovém parku.  

 

  

Obr. 44 Lis CUPS 40 DEU [49]. 
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Výrobce lisu udává následující technické parametry – viz tab. 10.  
 

Tab. 10 Technické parametry lisu CUPS 40 DEU [48]. 

Parametr Jednotka CUPS 40 DEU 

Jmenovitá síla t kN 400 

Jmenovitá síla tuny 40 

Rychloposuv mm · s-1 70 / 50 / 20 

Lisování mm · s-1 25 / 18 / 8 

Návrat mm · s-1 42 / 30/ 13 

Rozevření mm 450 

Zdvih beranu mm 250 

Vyložení mm 315 

Stůl  mm 480 × 600 

Beran mm 250 × 470 

Výška max. mm 1780 

Hloubka mm 1620 

Šířka stojanu mm 530 

Propad ve stole mm 120 

Šířka lisu mm 1170 

Výška stolu mm 355 

Hmotnost kg 1500 

T-drážka mm 22 

Rozteč drážek mm 150 
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5.1 Doplňková zařízení [49] 
Automatizace a plynulost výroby je velmi důležitá. Výběrem vhodného lisu návrh 

výroby nekončí. Je třeba zajistit, aby výroba byla plynulá a ekonomicky výhodná. 
V současné době je na trhu práce nedostatek kvalifikovaných pracovníků. Přes počáteční 
náklady bývá automatizovaná výroba mnohem levnější a efektivnější. 

Jak již bylo zmíněno výše, materiál je ve formě svitku plechu. Je tedy nezbytné 
zajistit odvíjecí a rovnací zařízení. Příklad multifukčního zařízení, které zajistí odvíjení  
a rovnání vstupního materiálu je uveden na obr. 45. Vzhledem k rozsahu práce již nebude 
výběr a vyhodnocení zařízení předmětem diplomové práce. 

 

 

Obr. 45 Odvíječka - rovnačka SOPREM [49]. 
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6 NÁVRH NÁSTROJE 

6.1 Popis a funkce nástroje  
Konstrukce sdruženého postupového nástroje byla navržena, aby v průběhu 

zpracování polotovaru bylo dosaženo požadovaného tvaru lisované součásti včetně dané 
rozměrové přesnosti. Na zhotovení součástky je potřeba pět kroků. Při konstrukci bylo 
využito normalizovaných dílů z dostupných katalogů. V případě šroubových spojení byl 
použit jednotný spojovací materiál.  

Celý nástroj je složen ze dvou hlavních částí – ze spodní (znázorněno bez vodící 
desky – obr. č. 46) a z horní části (obr. 47) nástroje. Spodní část je nepohyblivá, horní část 
vykonává pracovní pohyb a je vedena pomocí vodících sloupků a pouzder a je přichycena 
pomoci upínek k beranu lisu.  

 

6.1.1 Spodní část nástroje 

 

1 – základní deska     9 – ohybnice   17 – závit pro manipulační oko - boční 

2 – střižná deska     10 – střižná vložka  18 – šroub M5x12 

3 – vodící lišta     11 – místo pro upnutí k lisu  19 – podpěrný plech  

4 – skluz      12 – vodící čep   20 – popisové pole – místo pro označení nástroje 

5 – vložená střižnice    13 – otvor pro manipulační oko  21 – šroub M6x25  

6 – vložená střižnice    14 – šroub M3x15  22 – podpěra  

7 – vložená střižnice    15 – šroub M5x112  23 – otvor hledáčku 

8 – ohybnice pacek     16 – otvor pro šroub M6x40  
 

Obr. 46 3D model navrženého nástroje – spodní deska. 
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Spodní část nástroje (obr. 46) se skládá ze základové desky (1), která slouží 
k upevnění nástroje na stole lisu. Je rozměrově větší než střižná deska (2), její velikost 
závisí na velikosti stolu lisu. Základová deska obsahuje otvory pro propad výlisků. Další 
důležitou součástí jsou vložené střižnice (5), (6), (7). Střižnice mají rozhodující vliv  
na přesnost tvaru a jakost povrchu výstřižku. Další částí nástroje jsou vodící lišty (3) – 
slouží k vedení svitku plechu v pracovním prostoru nástroje. Jejich vzdálenost je určena 
maximální šíří polotovaru. Účelem vodících lišt je rovněž vytvoření bezpečného prostoru 
pro manipulaci s materiálem mezi vodící deskou a střižnicí.  

 

6.1.2 Horní část nástroje 

Vrchní část nástroje se skládá z horní neboli upínací desky (1). Ta má dvě základní 
funkce – zajišťuje spojení a upevnění nástroje na beranu lisu a slouží k dokonalému 
spojení s kotevní deskou (3), vložkou a opěrnou deskou (2). Dále slouží k upevnění 
pouzder pro vodící čepy. Kotevní deska slouží k upevnění střižníků a ohybníků a zhotovuje 
se v rozměrech podobných jako upínací deska. Střižníky (6), (7) – základní funkcí 
střižníků je vystřižení vnějšího obrysu součásti. Při ukončení vystřihování se nesmí střižník 
zcela ponořit do střižnice, neboť by docházelo k rychlému opotřebování nástroje. 

 

1 – upínací deska   7 – střižník  13 – závit M12 pro manipulační oko – boční 

2 – opěrná deska    8 – ohybník  14 – závit M12 pro manipulační oko – horní 

3 – kotevní deska   9 – ohybník  15 – šroub 

4 – místo pro upnutí k lisu  10 – střižník  16 – kolík 

5 – střižník   11 – přidržovač  17 - hledáček  

6 – střižník    12 – vodící čepy  
 

Obr. 47 3D model navrženého nástroje – horní deska.  
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Pozn.: Popisy a číselná označení jednotlivých částí u 3D modelů navrženého nástroje 
(u spodní i horní desky) jsou odlišná od výkresové dokumentace a kusovníku. Toto 
označení 3D modelů bylo voleno s ohledem na jednodušší vizuální orientaci. 
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7 TECHNICKO-EKONOMICKÉ ZHODNOCENÍ [50, 51] 
Sdružený nástroj je navržen z technologického hlediska, aby výrobní náročnost byla 

co nejmenší a ekonomicky nejvýhodnější. I přes poměrně složitý tvar výlisku je nástroj 
koncipován způsobem, který dovoluje výrobu celého výrobku, aniž by bylo nutné použití 
dalších nástrojů, nebo přípravků. 

Technicko-ekonomické zhodnocení je nezbytnou součástí technologického návrhu 
výroby. Obsahuje veškeré kalkulace nákladů pro výrobu navrhované součástky. Výrobní 
náklady jsou rozděleny na variabilní náklady (jsou ovlivněny počtem kusů), fixní náklady 
(nemění se s počtem kusů) a zisku. Jedná se o předběžný výpočet nákladů, neboť není 
k dispozici cenová nabídka od výrobce nástrojů. Cena nástroje byla odhadnuta  
na základě podobnosti s předchozími zakázkami. 

 

7.1 Kalkulace nákladů 
Z hlediska ekonomické výhodnosti byla provedena kalkulace přímých a nepřímých 

nákladů. Dále určen bod zvratu, při jakém množství výroby začne být výroba tohoto 
výrobku zisková. Jednotlivé složky nákladů byly vyčísleny jako kalkulační položky dle 
daného kalkulačního vzorce:  

1.    Přímý materiál 
2. + Přímé mzdy 
3. + Ostatní přímé náklady 
4. + Výrobní režie  
5. + Správní režie  
6. + Odbytová režie  
7. + Zisk  
------------------------------------------------------------------------------------ 
Cena součástky (bez DPH) 

 
Přímé náklady 

Náklady přímo související a lze je přiřadit přímo k jednotlivému výkonu. Vyjadřují  
se na kalkulační jednici (např. ks, kg, h). Jedná se o položky kalkulačního vzorce přímého 
materiálu, přímých mezd a ostatních přímých nákladů. 

 

Vstupní data 
Předpokládaná sériovost    Q  = 150 000 ks/rok  
Cena za 1 kg materiálu    csv  = 21 Kč 
Hmotnost svitku     msv  = 101 kg 
Délka materiálu (počet metrů ve svitku)   Lsv  = 170 m – dle výrobce 
Délka jednoho kusu výrobku     lks  = 0,06 m 
Délka mezery mezi jednotlivými kusy  lmez  = 0,004 m 
Délka svitku potřebného pro založení do stroje lzal  = 0,1 m 
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7.1.1 Přímý materiál  

Hmotnost všech potřebných svitků plechu: 

mcelk/sv = msv · nsv      (7.1)  

kde: 
mcelk/sv ……... hmotnost všech potřebných svitků plechu [kg]   
msv ………… hmotnost jednoho svitku pásu plechu [kg] 
nsv ………….. množství svitků potřebných na jednu sérii [ks]    
 
mcelk/sv  = 101 · 57 = 5 757 kg  

 

Částka potřebná k zakoupení všech svitků plechu:  

Ccelk = mcelk/sv · csv      (7.2) 

kde: 
Ccelk ………… částka potřebná k zakoupení všech svitků plechu [Kč]  
mcelk/sv ………. hmotnost všech potřebných svitků plechu [kg] 
csv ……….….. cena za 1 kg materiálu [Kč] 

  

Ccelk = 5 757 · 21 = 120 897 Kč   

 

Hmotnost všech výlisků na výrobní sérii: 

mV/celk = mks · Q      (7.3) 

kde: 
mV/celk ……… hmotnost všech výlisků na výrobní sérii [kg] 
mks ..……….. hmotnost jednoho kusu výlisku [kg] 
Q …………... velikost jedné série [ks] 

       

mV/celk = 0,028 · 150 000 = 4 200 kg 

 

Hmotnost odpadu z výrobní série: 

modpad/celk = mcelk/sv - mV/celk     (7.4) 

kde: 
modpad/celk …... hmotnost odpadu z výrobní série [kg] 
mcelk/sv …..…. hmotnost všech potřebných svitků plechu [kg] 
mV/celk ……… hmotnost všech výlisků na výrobní sérii [kg] 

 

modpad/celk = 5 757 – 4 200 = 1 557 kg 
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Cena odpadu při výkupní ceně odpadu 3,00 Kč/kg: 

Codpad = modpad/celk · 3,00    (7.5) 

kde: 
Codpad ………… cena odpadu [Kč] 
modpad/celk …….. hmotnost odpadu z výrobní série [kg] 
 

Codpad = 1 557 · 3,00 = 4 671 Kč  

 

Náklady na přímý materiál (NPM): 

NPM = Ccelk - Codpad     (7.6)  

kde: 
NPM ………… náklady na přímý materiál [Kč] 
Ccelk ………… částka potřebná k zakoupení všech svitků plechu [Kč]  
Codpad ………... zhodnocení odpadu [Kč] 

 

NPM = 120 897 – 4 671 = 116 226 Kč  

 

Přímý materiál – náklady na jednici:  

N��< =	���
m       (7.7) 

kde: 
NPMj ………... přímý materiál – náklady na jednici [Kč] 
NPM ………… náklady na přímý materiál [Kč] 
Q …………… velikost jedné série [ks] 

N��< =	116	226150	000 = 0,775	Kč 
 

7.1.2 Přímé mzdy    

Vstupní data 
Počet pracovníků obsluhujících lis      nprac.  = 1 ks 
Mzdový tarif pracovníka obsluhujícího lis    Nhod  = 50,- Kč/h * 
Čas potřebný na založení a ustavení nového svitku materiálu  tsv  = 0,5 h  
Délka jedné pracovní směny       tsm  = 7,5 h  
Kontrolní čas v rámci směny      tk  = 0,5 h  
Počet zdvihů beranu lisu      nzdvih ´ = 15 · min-1 

 

* Pozn.: Výroba součásti je poloautomatizovaná, lidský faktor nelze vyloučit. 
Pracovník bude mít na starosti zaskládání a ustanovení nového svitku materiálu, 
manipulaci s materiálem a následně i s hotovými výrobky, kontrolu výrobků a ostatní 
činnosti související s výrobou. Pracovník provádí dozor nad strojem a obsluhuje jej 
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v případě nutného zásahu. Přítomnost pracovníka je nezbytná v souladu s předpisy BOZP – 
strojní zařízení nelze ponechat bez dozoru, pokud je stroj v provozním režimu. Mzdový 
tarif je pak určen jako poměrná část běžného hodinového tarifu. V tomto případě jde o 1/3, 
protože pracovník má současná dohled nad třemi stejně funkčními stroji. Je kalkulováno 
s částkou 50,- Kč. 

 

Počet součástek vyrobených za jednotku času: 

nsouč/h = nzdvih · 60      (7.8)  

kde: 
nsouč/h ………… počet součástek vyrobených za jednotku času [ks] 
nzdvih …………. počet zdvihů beranu lisu [ks] 

 
nsouč/h = 15 · 60 = 900 ks/h  

 
 

Počet svitků potřebných na jednu pracovní směnu:  

n�;/� =	 ��E3�n�∙	8�A∙	��/�B�
m     (7.9) 

kde: 
nsm/sv ………… počet svitků potřebných na jednu pracovní směnu [ks] 
tsm …………... délka jedné pracovní směny [h] 
tk ……………. kontrolní čas v rámci směny [h] 
nsv …………... množství svitků potřebných na jednu sérii [ks] 
nvým …………. počet výměn za 1 hodinu [ks] 

Q …………… velikost jedné série [ks] 
 

n�;/� =	 7,5 − 0,5� ∙ 	57 ∙ 	900
150	000 = 2,394	ks	 

 

Počet výlisků vyrobených za pracovní směnu: 

nsouč/sm = nsouč/h · [tsm - tk – (nsv/c · tsv)]   (7.10) 

kde: 
nsouč/sm ………. počet součástek vyrobených za 1 pracovní směnu [ks] 
nsouč/h………... počet součástek vyrobených za jednotku času [ks] 
tsm …………... délka 1 pracovní směny [h] 
tk ……………. kontrolní čas v rámci směny [h] 
nsv/c …………. množství svitků potřebných na jednu sérii [ks] 
tsv …………… čas potřebný na založení a ustavení nového svitku materiálu [h] 

 

nsouč/sm = 900 · [7,5 - 0,5 - (2,394 · 0,5)] = 5 222,7 ks ≅	5 222 ks 
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Počet směn potřebných k vyrobení jedné série výlisků: 

n�; =	 m
8�BSč/�E     (7.11) 

kde: 
nsm …………. počet směn potřebných k vyrobení jedné série výlisků [ks] 
Q ………...… velikost jedné série [ks] 
nsouč/sm ……… počet součástek vyrobených za 1 pracovní směnu [ks] 

 

n�;ě8G =	150	0005	222 = 28,72	ks ≅ 29	ks 

 

Celkový čas potřebný k vyrobení jedné série výlisků: 

Nhod = nsměna · tsměna      (7.12) 

kde: 
Nhod ………... celkový čas potřebný k vyrobení jedné série výlisků [h] 
nsměna ………. počet směn potřebných k vyrobení jedné série výlisků [ks] 
tsm ………….. délka 1 pracovní směny [h] 

 
Nhod = 29 · 7,5 = 217,5 h  

 

Náklady na mzdu pracovníka obsluhy lisu: 

NMZ = Nhod · Cprac.      (7.13) 

kde: 
NMZ ……….. náklady na mzdu pracovníka obsluhy lisu [Kč] 
Nhod ……….. celkový čas potřebný k vyrobení jedné série výlisků [h] 
Cprac. ………. mzdový tarif pracovníka obsluhujícího lis [Kč] 
 
NMZ = 217,5 · 50 = 10 875 Kč 

 

Celkové náklady na přímé mzdy (včetně pojištění): 

NPMZ = NMZ · 1,34      (7.14) 

kde: 
NPMZ …..….... celkové náklady na přímé mzdy [Kč] 
NMZ ………… náklady na mzdu pracovníka obsluhy lisu [Kč] 

  

NPMZ = 10 875 · 1,34 = 14 572,5 Kč = 14 573 Kč 
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Přímá mzda – náklady na jednici:  

N��T< =	����
m       (7.15) 

kde: 
NPMZj ……… přímá mzda – náklady na jednici [Kč] 
NPMZ …..….. celkové náklady na přímé mzdy [Kč] 

 

N��T< =	 14	573150	000 = 0,0097	Kč 

 

7.1.3 Ostatní přímé náklady  

Ostatní přímé náklady jsou vyčísleny jako 25 % nákladů na přímé mzdy.   

Ostatní přímé náklady: 

NOPN = 0,25 · NPMZ      (7.16) 

kde: 
NOPN …….... ostatní přímé náklady [Kč] 
NPMZ …..….. celkové náklady na přímé mzdy [Kč] 
 
NOPN = 0,25 · 14 573 = 3 643,25 Kč = 3 644 Kč  
 
 

Ostatní přímé náklady na jednici: 

N���< =	����
m       (7.17) 

kde: 
NOPNj ………… ostatní přímé náklady na jednici [Kč] 
Q …………… velikost jedné série [ks] 

 

N���< =	 3	644
150	000 = 0,024	Kč/ks 

 

Nepřímé náklady  

Částky za výrobní a správní režii a částky představující náklady na výrobu 
sdruženého postupového nástroje nelze přiřadit přímo k výrobku (kalkulační jednici). 
Jedná se o nepřímé náklady, které se vyjadřují v procentech – vztaženo ke zvolené 
rozvrhové základně a je tedy nutné je daným způsobem rozpočítat.  
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7.1.4 Výrobní režie  

Zahrnuje náklady na řízení a obsluhu výroby (např. odpisy výrobních prostředků, 
údržbu strojů a zařízení, energie). Pro účely následujícího výpočtu byla stanovena ve výši 
150 % celkových nákladů na přímé mzdy.  

 

Náklady výrobní režie: 

NVR = 1,5 · NPMZ      (7.18) 

kde: 
NVR …….……. výrobní režie [Kč] 

NPMZ ………… náklady na mzdu pracovníka obsluhy lisu [Kč] 
 
NVR = 1,5 · 14 573 = 21 859,5 Kč = 21860 

 

Částka za výrobu nástroje (Cnástr) 615 000,- Kč. Částka byla stanovena odhadem dle ceny 
nástrojů se shodnými parametry. 

 

7.1.5 Správní režie  

Zahrnuje náklady na správu podniku (např. nájmy, odpisy provozních budov, 
ostrahu, administrativu). Pro účely následujícího výpočtu byla stanovena ve výši 75 % 
celkových nákladů na přímé mzdy.  

 

Náklady správní režie: 

NSR = 0,75 · NPMZ      (7.19)  

kde: 
NSR ………..… správní režie [Kč] 
NPMZ ………… náklady na mzdu pracovníka obsluhy lisu [Kč] 

 

NSR = 0,75 · 14 573 = 10 929,75 Kč ≅ 10 930 Kč 

 

7.1.6 Odbytová režie 

Je počítána jako podíl nákladů útvarů prodeje a uskutečněných tržeb. 

 

7.1.7 Celkové náklady, zisk  

Celkové náklady jsou vyčísleny jako součet jednotlivých nákladových položek  
a následně vyjádřeny i na jednotku produkce.  

Do celkových nákladů nejsou započítány ceny na pořízení lisu a přídavných zařízení 
– firma již tyto zařízení vlastní a jsou součástí strojního parku. 
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Celkové náklady: 

NC = NPM + NPMZ + NOPN + NSR + NVR + Cnástr (7.20)  

kde: 
NC ………….. celkové náklady [Kč] 
NPM ………… náklady na přímý materiál [Kč] 
NPMZ …..…... celkové náklady na přímé mzdy [Kč] 
NOPN ……..... ostatní přímé náklady [Kč] 
NSR ………… správní režie [Kč] 
NVR ……….... správní režie [Kč] 
Cnástr ……..… cena nástroje [Kč] 

 

NC = 116 226 + 14 573 + 3 644 + 10 930 + 21 860 + 615 000 = 782 233 Kč 

  

Celkové náklady na jednici: 

N�< = ��
m       (7.21) 

kde: 
NCj ………… celkové náklady na jednici [Kč] 
Q ………….. velikost jedné série [ks] 

    

N�< = 782	233
150	000 = 5,21	Kč/ks 

 

Cena výlisku včetně zisku:  

Pro výpočet byla použita zisková přirážka ve výši 30 %.  

Czisk = NCj · 1,3      (7.22) 

kde: 
Czisk ………... cena výlisku včetně zisku [Kč] 
NCj ………… celkové náklady na jednici [Kč] 

 

Czisk = 5,21 · 1,3 = 6,773 Kč ≅ 6,77 Kč 

 

Tržba za výrobní sérii: 

TC = Czisk · Q       (7.23) 

kde: 
TC ………….. tržba za výrobní sérii [Kč] 
Czisk ………... cena výlisku včetně zisku [Kč] 
Q …………... velikost jedné série [ks] 



 
 FSI VUT DIPLOMOVÁ PRÁCE List 84 

TC = 6,77 · 150 000 = 1 015 500 Kč 

 

Zisk z výrobní série:  

ZC = TC - NC       (7.24) 

kde: 
ZC ………….. zisk z výrobní série [Kč] 
TC ………….. tržba za výrobní sérii [Kč] 
NC ………..... celkové náklady [Kč] 

 

ZC = 1 015 500 – 782 233 = 233 267 Kč 

 

7.2 Bod zvratu 
Bodu zvratu je dosaženo: 

- cena se rovná průměrným nákladům (tj. součtu fixních nákladů připadajících  
na jednotku produkce a variabilních nákladů na jednotku produkce). 

- příspěvek na úhradu fixních nákladů a zisku se rovná fixním nákladům 
připadajícím na jednotku produkce. Zisku může být dosaženo teprve tehdy, jestliže 
celkový příspěvek na úhradu pokryje celé fixní náklady. 

 

Fixní náklady:  

FN = NSR + NVR + Cnástr    (7.25) 

kde: 
FN ………….. fixní náklady [Kč] 
NSR …………. správní režie [Kč] 
NVR …………. výrobní režie [Kč] 
Cnástr ……..….. cena nástroje [Kč] 

 

FN = 10 930 + 21 860 + 615 000 = 647 790 Kč  

 

Variabilní náklady na jednici: 

VN j = NPMj + NPMZj + NOPNj     (7.26) 

kde: 
VN j …………. variabilní náklady na jednici [Kč] 
NPMj ………… přímý materiál – náklady na jednici [Kč] 
NPMZj …..…… přímá mzda – náklady na jednici [Kč] 
NOPNj ………… ostatní přímé náklady na jednici [Kč] 

 

VN j = 0,775 + 0,097 + 0,024 = 0,896 Kč  
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Bod zvratu:   

Q� = ��
�f~�n3��      (7.27) 

kde: 
Q0 …………… bod zvratu [ks]  
Nzisk………….. náklady dosažené na vynaložení zisku [Kč] 
FN …………... fixní náklady [Kč] 
VN ………….. variabilní náklady [Kč]  

     

Q� = -*^	^a�
^,^X3�,2a- = 94	512,69 ks ≅	94	512	ks 
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ZÁVĚR 
Byl navržen sdružený postupový nástroj, který umožní celkem v 5ti krocích vyrobit 

hotovou součást. 

V konstrukční části před samotným modelováním v programu Solid Edge ST9 byly 
nadimenzovány dostatečně všechny součásti, aby se předešlo pozdějším problémům  
při výrobě. Byla zjištěna celková potřebná síla lisu, která nepřesahuje maximální 
skutečnou sílu lisu.  

Na základě všech těchto technologických i konstrukčních poznatků byla zhotovena  
ve výše zmíněném modelovacím programu výkresová dokumentace. 

Velmi důležitým faktorem pro rozhodování, zda zařadit výrobu tohoto dílce  
do výroby bylo i to, že je možné využít volné výrobní kapacity na lisu CUPS 40 DEU, 
který je součástí strojového parku. 

V ekonomické analýze je propočet jednotlivých nákladů. Výsledky provedeného 
technicko-ekonomického zhodnocení lze shrnout následovně:  

- celkové náklady na výrobní sérii 150 000 ks dosahují výše 782 233 Kč, 

- minimální množství výlisků, které je zapotřebí vyrobit a následně i prodat, aby bylo 
dosaženo zisku, bylo výpočtem stanoveno na 94 512 ks, 

- prodejní cena jednoho výlisku při zohlednění 30 % ziskové přirážky je 6,77 Kč, 

- náklady na výrobu jednoho výlisku činí 5,21 Kč. 

- do ceny součásti nebyla započítána cena konečné povrchové úpravy. 

 

Z  ekonomického hlediska bude výroba zisková od výroby 94 512 kusů – bod zvratu. 

Plánovaná výrobní dávka je 150 000 ročně.  

Celková tržba za výrobní dávku je ve výši 1 015 500 Kč.  

Čistý zisk je ve výši 233 267 Kč. 
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SEZNAM POUŽITÝCH SYMBOL Ů A ZKRATEK  

A, B, C, D, E [mm] 
délky ramen (rovných částí) a příslušných oblouků, 
zohledňující i tloušťku materiálu 

A5 [%] tažnost na krátké tyči 

Ao [J] ohýbací práce 

Aou [J] práce při ohýbání do tvaru U 

Aov [J] práce při ohýbání do tvaru V 

As [J] střižná práce 

Ccelk [Kč] částka potřebná k zakoupení všech svitků plechu  

Cnástr [Kč] cena nástroje  

Codpad [Kč] cena odpadu  

Cprac [Kč] mzdový tarif pracovníka obsluhujícího lis  

Czisk [Kč] cena výlisku včetně zisku  

E [MPa] modul pružnosti v tahu 

EVsv [%] ekonomické využití svitku 

F0 [N] ohýbací síla 

FC [N] celková střižná síla 

Fcelk [N] celková výrobní síla 

FN [Kč] fixní náklady  

Foc [N] celková ohýbací síla 

Fok [N] kalibrační síla 

Fou, Fo2 [N] síla při ohýbání do tvaru U  

Fov, Fo1s, Fo1h [N] síla při ohýbání do tvaru V  
Fs, Fs1, Fs2, Fs3, 
Fs4 [N] střižná síla 

Fsc [N] celková střižná síla 

H [mm] tloušťka střižnice 

I [mm4] minimální kvadratický moment průřezu  

K [mm] délka kroku  

L 0 [mm] šířka výstřižku 

L, L 1, L2, L3, L4 [mm] rozvinutá délka 

L sv [m] délka svitku materiálu 
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NC [Kč] celkové náklady  

NCj  [Kč] celkové náklady na jednici  

Nhod [h] celkový čas potřebný k vyrobení jedné série výlisků 

NMZ  [Kč] náklady na mzdu pracovníka obsluhy lisu  

NOPN [Kč] ostatní přímé náklady  

NOPNj [Kč] ostatní přímé náklady na jednici  

NPM [Kč] náklady na přímý materiál  

NPMj  [Kč] přímý materiál – náklady na jednici  

NPMZ [Kč] celkové náklady na přímé mzdy  

NPMZj   [Kč] přímá mzda – náklady na jednici 

NSR [Kč] náklady správní režie  

NVR [Kč] náklady výrobní režie  

Nzisk [Kč] náklady dosažené na vynaložení zisku  

Q [ks] velikost jedné série  

Q0 [ks] bod zvratu  

R [mm] vnitřní poloměr ohybu 

Ra [µm] průměrná aritmetická úchylka profilu 

Re [MPa] mez kluzu 

Rm [MPa] mez pevnosti  

Rmin [mm] minimální poloměr ohybu 

Rmax [mm] maximální poloměr ohybu 

Ro [mm] poloměr ohybu 

Rp 0,2 [MPa] smluvní mez kluzu 

S, S1, S2, S3, S4 [mm2]  střižná plocha  

Sks [mm2] plocha svitku jednoho kusu 

So [mm2] celková plocha výstřižků 

Sp [mm2] plocha pásu plechu 

SS [mm2] dosedací plocha 

Ssv [mm2] plocha svitku celková 

Szal [mm2] plocha svitku potřebná pro jeho založení do stroje 
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TC [Kč] tržba za výrobní sérii  

VN [Kč] variabilní náklady  

VN j  [Kč] varibilní náklady na jednici  

X [mm] velikost posunutí neutrální plochy od původní osy průřezu 

ZC [Kč] zisk z výrobní série  

Z [mm] potřebný zdvih 

a [mm] délka okraje 

ao [mm] délka ramene ohybu 

b [mm] šířka plechu 

c [-] koeficient závislý na stupni střihu 

csv [Kč] cena za jeden kilogram materiálu  

d [mm] průměr střižníku 

h [mm] hloubka  

hs [mm] hloubka vniku střižné hrany v okamžiku oddělení 

k [-] opravný koeficient  

k1 [mm] 
součinitel závislý na druhu materiálu a na způsobu 
ohýbání  

k2 [-] 
koeficient charakterizující kvalitu střižné hrany (stupeň 
otupení) 

k3 [-] 
koeficient charakterizující tření mezi střižníkem, střižnicí 
a materiálem 

k4 [-] 
koeficient charakterizující průběh střihu, a to rovný střih a 
šikmý 

kb [-] koeficient bezpečnosti (1,5 – 2)  

ko [-] součinitel pro výpočet úhlu odpružení (k = 0,58) 

l, lo  [mm] délka oblouku 

l0 [mm] rovná část ramene, sevřená mezi ohybníkem a ohybnicí 

l1, l2, l3, l4, l5 [mm] délky jednotlivých oblouků dílce 

l i [mm] délka ramene 

lk [mm] kritická hodnota délky nejtenčího střižníku 

lks [m] délka jednoho kusu výrobku  

lm [mm] rameno ohybu 

lmez [m] délka mezery mezi jednotlivými kusy  
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lst [mm] délka střihu 

lv [mm] vzdálenost ohýbacích hran 

lvys [mm] délka výstřižku 

lzal [m] délka svitku potřebná k založení do stroje  

m [mm] střižná mezera 

mcelk/sv [kg] hmotnost všech potřebných svitků plechu  

mks  [kg] hmotnost jednoho kusu výlisku  

modpad/celk  [kg] hmotnost odpadu z výrobní série 

msv [kg] hmotnost jednoho svitku  

mV/celk [kg] hmotnost všech výlisků na výrobní sérii  

n [-] koeficient zohledňující vnější vlivy při stříhání 

nks [ks] počet kusů z jednoho svitku 

nprac. [ks] počet pracovníků obsluhujících lis 

nsm [ks] počet směn potřebných k vyrobení jedné série výlisků 

nsm/sv  [ks] počet svitků potřebných na jednu pracovní směnu  

nsměn [-] počet směn potřebných k vyrobení série výlisků 

nsměna [ks] počet směn potřebných k vyrobení jedné série výlisků  

nsouč/h [ks] počet součástek vyrobených za jednotku času  

nsouč/sm  [ks] počet součástek vyrobených za jednu pracovní směnu  

nsv  [ks] množství svitků potřebných na jednu sérii  

nsv/c   [ks] množství svitků potřebných na jednu sérii  

nvým [ks] počet výměn za jednu hodinu  

nzdvih [ks] počet zdvihů beranu lisu  

r m [mm] poloměr ohybnice 

rp [mm] poloměr ohybníku 

t [mm] tloušťka materiálu 

tk  [h] kontrolní čas v rámci směny  

toh [mm] tloušťka ohybu 

tpův [mm] tloušťka původní 

tsm [h] délka jedné pracovní směny  
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tsv [h] 
čas potřebný na založení a ustavení nového svitku 
materiálu  

vK [m·s-1] kritická nárazová rychlost podle Kármána 

vs [mm] střižná vůle 

x [-] součinitel posunutí neutrální plochy 

z [mm] střižná mezera 

α [°] úhel ohybu 

α1, α2 [°] střižný úhel 

β [°] úhel odpružení 

γ [°] úhel rozevření 

εc [mm] mezmí prodloužení 

η [%] součinitel využití materiálu 

λ [mm] koeficient 

µ [-] součinitel tření 

π [-] Ludolfovo číslo 

ρ, ρ1, ρ2, ρ3 [mm] poloměr ohybu neutrální plochy 

σ1, σ2, σ3  [Pa] hlavní tahové napětí při stříhání 

σd [mm] kritické délka střižníku  

σdov [MPa] dovolené namáhání v tlaku (2000 – 2500)  

τs [MPa] mez pevnosti ve střihu  
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SEZNAM PŘÍLOH 
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