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ABSTRAKT 

 

KOPŘIVA Tomáš: Výroba držáku pojezdového kolečka pračky. 

 

Práce řeší návrh technologie výroby součásti stříháním a ohýbáním. Jedná se o součást 

používanou pro uchycení kolečka pračky, která se vyrábí z ocelového plechu. Rozborem 

technologií vhodných pro výrobu byla zvolena výroba ve sdruženém postupovém nástroji. 

Nástroj využívá normalizovaných komponent pro stříhání a ohýbání, které se provádí na 

výstředníkovém lisu LEN 40C (výrobce ŠMERAL Brno), s nominální tažnou silou 400 kN. 

Cena součásti se pohybuje okolo 8 Kč/ks.  

 

Klíčová slova: držák kolečka, sdružený postupový nástroj, deformace, tváření, ohýbání 

 

 

 

ABSTRACT 

 

KOPŘIVA Tomáš: Manufacturing of wheel holder for washing machine. 

 

The project is design technology components by cutting and bending. It is a component, 

which is used for attaching wheel of waching machine.It is manufactured from sheet steel. 

Analysis of suitable technologies for the production of manufacturing were selected in the 

combined processing tools. The tool uses standard components for cutting and bending, which 

is done on an eccentric press LEN 40 (manufacturer ŠMERAL Brno), with a nominal tensile 

force 400 kN. The prize of holder is about 8 Kč/ks. 

 

Keywords: wheel holder, combined processing tool, deformation, metal forming, bending 
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ÚVOD  [1],[11],[16] 

Strojírenství je jedna z nejstarších technických disciplín na světě. Již ve starověku člověk 

vyvíjel stroje a nástroje, ve snaze usnadnění fyzicky namáhavých prací. Vznikají první plány  

a postupy výroby. V době bronzové bylo lidstvo natolik vyspělé, že již dokázalo zvládnout 

výrobu kovu z rud. 

Vývojem doby se strojírenství dostalo do podoby, kterou známe dnes. V dnešní době se 

pro výrobu strojních součásti vybírá z velkého množství možných technologií, které vedou ke 

správné optimalizaci výroby za co nejnižší náklady. Je dosahováno nízkých strojních časů, 

dobré   kvality   povrchu,   rozměrové   přesnosti  a   nízké   spotřeby   materiálu.  Proto  jedna 

z  nejpoužívanějších technologií je tváření.  

Produktivita mnohonásobně předčí technologie např. třískového obrábění. Při tváření se 

materiál účinkem zatížení dostává do plastického stavu, ve kterém mění svůj tvar a vlastnosti 

bez porušení materiálu. Není jiné technologie, která by zacházela tak úsporně s drahými kovy. 

Procento odpadu je minimální. Ekonomicky výhodná varianta až od několika desítek tisíc 

kusů, z důvodu vysokých pořizovacích nákladů nástroje a stroje. 

Tváření se dále dělí na technologii objemového a plošného tváření. Do plošného tváření 

patří technologie stříhání a ohýbání. Příklady výrobků zhotovených těmito technologiemi je 

vidět na obr. 1. 

 
 

 

 

 

 

 
 

                      

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

Obr. 1 Příklady výrobků zhotovených technologií stříhání a ohýbání [16],[11]
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1.  ZHODNOCENÍ SOUČASNÉHO STAVU  [14],[23] 

Držák na kolečko bude vyráběn firmou R-FIN, od které byl zadán požadavek pro návrh 

nové technologie. Firma se zabývá prodejem a výrobou automatických praček značky 

ROMO. Zajištuje také různou kooperační výrobu. Orientuje se na lisování nejrůznějších dílců, 

obrábění, svařování a montáž. 

Držák kolečka pračky (obr. 2) slouží k uchycení čepu s kolečkem ke dnu pračky. K rámu 

bude  přimontován pomocí šroubů ve dvou 

otvorech o průměru 5,3 mm. Čep s kolečkem 

je uchycen v šikmých drážkách, které slouží 

pro přesné ustavení a také pro vysouvání, či 

zasouvání kolečka. Čep je pomocí pojistného 

kroužku zajištěn proti vysunutí.  Pákový 

mechanismus  je  připevněn  k čepu  kolečka 

a slouží ke zvedání, či spouštění pračky na 

kolečka. Při zvednutí kolečka je pračka 

ustavená na pevno. Schéma montáže je vidět 

na obr. 3.  

Součást bude vyráběna z ocelového 

plechu  tloušťky   1,5  mm   v   zadané    sérii  

40 tisíc kusů ročně. Součást je prostorového 

tvaru  s  otvory.  Nevyžaduje   nijak    přesné                Obr. 2 3D model vyráběné součásti 

rozměrové, ani geometrické tolerance. 

Přesné výrobní tolerance pouze v šířce 

drážky a v rozteči děr. Ostatní netolerované 

rozměry vyrobeny dle normy ISO 2768 mK. 

Držák bude při pojíždění pračkou namáhán 

pouze staticky.  

Při provozu bude součást vystavena 

vlhkému prostředí, což podporuje tvorbu 

koroze. Z tohoto důvodu musí být provedena 

vhodná úprava materiálu součásti. Naskytuje 

se možnost použití: 

 nerezového plechu - použitím vhodné 

antikorozní legované oceli lze 

dosáhnout   velké  korozní   odolnosti,  

      ale    také     dobrých    mechanických                   Obr. 3 Schéma montáže kolečka 

vlastností  materiálu.  Při  stříhání  nerezi  dochází  častěji  k  otupení střižného nástroje  

a vznikají v nástroji větší rázy. Také z hlediska ceny materiálu  je nerezová ocel 

nejméně vhodnou variantou.  

 korozivzdorného nátěru - tato metoda je levným řešením. Antikorozní ochrana je při 

použití práškového lakování velmi vysoká. Uspokojivá je také pružnost nátěru, dobrá 

tvařitelnost a mechanické vlastnosti nátěru. Avšak při montáži dílce, či  při pohybu 

čepu s kolečkem v drážce, může dojít k poškození vrstvy. Z tohoto důvodu byla tato 

možnost zamítnuta. 

 žárového zinkování - je to ekonomicky přijatelná varianta díky nízké ceně. Vyznačuje 

se dlouhou životností zinkového povlaku. Ochranná vrstva  drží  díky   vytvoření   

slitiny Fe-Zn v zinkové lázni. V případě porušení povlaku, zinkový povlak chrání ocel 

proti korozi katodicky.  
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     Díky výhodám pozinkované součásti, jako jsou otěruvzdornost při montáži a dlouhá 

životnost, bylo zvoleno použití tohoto typu antikorozní ochrany. 

 Materiál pro výrobu součásti byla zvolena konstrukční hlubokotažná ocel 11 321 (DC01), 

jejíž mechanické vlastnosti a použití jsou uvedeny v tabulce 1.1 Je to nelegovaná jakostní ocel 

vhodná k tváření za studena, k středně hlubokému tažení, lakování, pokovování v tavenině 

(např. žárové zinkování). Svařitelnost je zaručená v závislosti na rozměrech polotovaru. 

 

Tab 1.1.1 Mechanické vlastnosti oceli 11 321. [21] 

Označení 

podle 

ČSN 

Mechanické vlastnosti Chemické složení (hm. %) 

Rm(MPa) Re (MPa) 
Třída   

odpadu 
C (%) Mn (%) P (%) S (%) 

   11 321 270-330 140-200 005 max. 0,1 max.0,45 max.0,03 max.  0,03 

 

1.1 Varianty výroby  [8],[10],[16] 

Držák může být vyroben více způsoby výroby. Při výběru vhodné technologie je třeba brát 

ohled na účel a požadavky součásti, ale také na  ekonomičnost výroby. Použití technologie 

obrábění není vhodné z důvodu vysokého procenta odpadového materiálu. Při použití 

svařování by zase docházelo ke vzniku velkých pnutí a deformací v plechu.  

 Pro výrobu součásti je potřeba použít nejméně dvě technologie  výroby. První pro 

zhotovení tvaru součásti s otvory. Druhá 

poté pro zhotovení ohybu, ve kterém je 

součást ohnuta do tvaru U. Při působení 

momentu vnějších sil na materiál 

dochází k natáčení průřezu okolo vnější 

osy. Ohýbání se nejčastěji provádí 

v nástrojích na lisech. Ohybník 

upevněný v horní časti nástroje je 

vtlačován do ohybnice, kde dochází 

k ohybu materiálu. Ohybnice má tvar 

ohýbané součásti (obr. 4).                                                Obr. 4 Princip ohýbání   [22]                                                                                 

      Mezi používané technologie pro zhotovení hlavního tvaru patří: 

 Řezání laserem - je to rozšířená 

technologie pro řezání materiálu typu 

plechu. Paprsek laseru nahřeje 

materiál na zápalnou teplotu. Poté 

přivedením reaktivního plynu (např. 

O2) dojde ke shoření. Vzniklá struska 

je odstraňována přivedením 

asistentního plynu. Vyznačuje se 

tenkým řezem, kolmosti řezné 

plochy, přesnosti řezání a hlavně 

rychlosti procesu. Touto metodou lze 

řezat veškeré technické materiály, 

pouze s omezením tloušťky 

materiálu. Kvalita řezu dosahuje 

drsnosti Ra 3,6 až 12 μm. Tato 

metoda je nevhodná z důvodu 

vysoké energetické náročnosti. 
                                             Obr.5 Princip řezání laserem [3]
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 Řezání vodním paprskem - pracuje na principu vyvození velmi vysokého tlaku 

ultravysokotlakým čerpadlem odkud je voda čerpána do řezací hlavy. Tam se smíchá 

s abrazivními částicemi, které pomáhají proudu vody při úběru materiálu. Je to velmi 

přesná metoda dělení materiálu. Při této 

metodě není vyžadováno velkých 

nároků na upnutí obrobku a upevnění 

přípravků, takže krátí výrobní náklady. 

Metoda se vyznačuje také tenkým 

řezem a tím nízkou spotřebou 

materiálu. Tato technologie není 

vhodná z důvodu vysokých 

pořizovacích nákladů  za  stroj, ale  také 

z  důvodu    ne   tolik potřebné    

rozměrové   přesnosti   při řezání.                         Obr. 6 Řezání vodním paprskem [10]                                         

 Vysekávání - Moderní způsob vysekávání součástí z plechu. Slouží pro rychlé zhotovení 

velkého množství kusů, které mají složitý tvar a nejdou zhotovit technologií stříhání. Pro 

vysekávání je ve výrobě nejčastější použití CNC vysekávacích lisů, které vysekávají 

materiál ve formě plechu použitím 

hlavice s nástroji. Slouží pro 

vysekávání otvorů různých rozměrů. 

Zajištují dostatečnou kvalitu 

výrobku a rychlost výroby. U této 

metody nedochází k tvorbě tepelně 

ovlivněné oblasti jako u laseru. 

Nicméně počáteční investice do  

stroje  a nástrojů  jsou  vysoké.                                Obr. 7 CNC vysekávací lis [8]                           

 Přesné stříhání – při stříhání je materiál 

sevřen mezi střižnici a přidržovač 

s nátlačnou hranou (obr. 8). Při vtlačení 

hrany do materiálu dochází k vyvození 

napjatosti ve střižné hraně. To způsobuje 

vysokou kvalitu střižné plochy. Dosahuje 

přesnosti až IT-7. Máme více variant metod 

přesného stříhání, pro zadanou součást ale 

nevyhovuje žádná. Je to z toho důvodu, že 

součást nemá předepsané zvlášť  přesné 

rozměrové tolerance a taky z důvodu 

nutnosti použití dalšího pracoviště  pro ohyb.                  Obr. 8 Přesné stříhání  [18]                                                                                

 Stříhání při použití postupového nástroje – z důvodu postupování pásu plechu v nástroji 

krátí výrobní časy. Po vystřihnutí přichází opět nutnost ohybu součásti. 

 Stříhání s použitím postupového sdruženého nástroje - použitím tohoto nástroje je součást 

vyrobená na jednom pracovišti, za použití jednoho lisu. V nástroji je v několika krocích 

provedeno více tvářecích operací. Metoda zkracuje výrobní časy. 

 

      Z hlediska ekonomičnosti a zadané sérii 40 000 ks se jako nejefektivnější technologie pro 

výrobu zadané součásti jeví střihání a ohýbání, při použití postupového sdruženého nástroje 

v lisu. Na to bude zaměřená teoretická část práce. Jak už bylo řečeno technologie odstraňuje 

veškeré nedostatky ostatních metod vhodných pro výrobu držáku kolečka. Hlavní výhoda této 

metody spočívá v krátkých časech potřebných pro výrobu součásti a to díky výrobě celé 

součásti pouze na jednom pracovišti. 
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2 TECHNOLOGIE STŘÍHÁNÍ A OHÝBÁNÍ 

Jedná se o technologie výroby součásti plošným tvářením za studena. Při navrhování 

výrobního postupu je důležitá znalost problematiky dané technologie. Při tváření za studena 

se mění v materiálu mechanické vlastnosti a dochází k anizotropii materiálu (vlastnosti 

materiálu jsou v každém směru jiné).  

2.1  Stříhání  [9],[12],[13],[18],[20] 

Stříhání je velice produktivní metoda dělení materiálu, při které se materiál odděluje 

smykovým namáháním, vyvolaným protilehlými noži. Přesnost a kvalita střižné plochy závisí 

na velikosti střižné mezery, ale také na vlastnosti stříhaného materiálu, tuhosti střižného 

nástroje, způsobu stříhání, 

rychlosti stříhání. Zvolením 

vhodného způsobu stříhání lze 

zabránit vzniku nekvalitní střižné 

plochy. 

Tlak ve stříhaném materiálu se šíří 

od místa styku s noži proti sobě. Je 

znázorněn izobary na obr. 9. Při 

vniku nože do materiálu dochází 

k tlačení materiálu proti sobě. Při 

posunu části kovu vzniká tahové 

napětí v rovině střihu. Přetvoření 

stříhaného materiálu vznikne 

v oblasti X (vyšrafovaná část). 
                                                                           1-pevný nůž, 2- pohyblivý nůž, 3,4-izobary 
                                                                                Obr. 9 Rozložení tlaku v oblasti střihu [9] 

Při postupu nože do materiálu se tvařitelnost vyčerpá a dojde k lomu. Dochází ke zpevnění 

materiálu v okolí střižné plochy. Při stříhání lze průběh napjatosti rozdělit do tří oblastí, které 

vidíme na obr. 10. Jsou to: 

 pásmo pružné deformace - vzniká při vnikání střižníku do  materiálu, končí při 

překročení meze kluzu Re .V rovinách  kolmých na rovinu střihu vznikne silová 

dvojice, která polotovar mezi střižníkem a střižnicí deformuje. Pásmo zaujímá přibližně 

5-8% tloušťky plechu 

 pásmo plastického střihu - zvyšuje se napětí nad mezí kluzu. Vznik plastických 

deformací. Hloubka vniku střižníku do 

materiálu je 10-25% tloušťky. Při 

překročení meze pevnosti ve smyku  τs  

dochází k tvorbě prvních trhlin. 

Protože největší tahové napětí je na 

břitu střižného nože, vznikají první 

trhliny většinou na tomto místě.    

 pásmo lomu - dochází k růstu trhlin. 

Při spojení  trhlin vzniká   samovolné          

oddělení  stříhané  části. Toto   pásmo   

zabírá  až 60% střižné plochy.  

.                                                                 Obr .10 Tvar střižné plochy a oblast zpevnění [7]    
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2.1.1 Střižná vůle  [9],[13],[18],[20] 

Střižná vůle je dvojnásobkem střižné mezery, která se počítá jako vzdálenost okraje střižníku 

od hrany ve střižnici. Vůle má veliký vliv na kvalitu střižné plochy a také na rozměr hotového 

výrobku. Malá vůle způsobuje smyková 

napětí kolmo na tvářený materiál, což 

vede k tvorbě krčku na střižné ploše (obr. 

11). Při velké vůli je zase materiál 

nejdříve  natočen.  Dochází k ohybu, což 

způsobuje větší radiální síly při tlačení 

materiálu do sebe. Smyková  napětí 

nepůsobí kolmo, to vede k  tvorbě 

deformací střižné plochy.  

 Existuje více možností určení střižné 

vůle. Dle požadavků přesnosti stříhané 

součásti je voleno určení střižné vůle dle 

diagramů, či pomocí výpočtů. Pro běžnou 

praxi se střižná vůle volí přibližně 0,5% 

tloušťky stříhaného materiálu:                          Obr. 11 Střižná plocha v závislosti na vůli [18] 

                
   

   
 [mm],                                                                                                   (2.1) 

                    kde:  s…. je tloušťka materiálu. 

Dále se nabízí možnost určení střižné vůle pomocí výpočtů stanovených dle normy 

ČSN226015, nebo určení střižné vůle pomocí stanovených normogramů v závislosti na 

tloušťce materiálu (obr. 12).  Existují dvě možnosti výpočtu podle tloušťky materiálu:  

 plechy tloušťky       

                                          [mm],                                                                    (2.2) 

              kde: m….je střižná mezera [mm], 

           …pevnost materiálu ve střihu [Mpa],                                           

                            c...je součinitel závislý na druhu stříhání, 

   (pro přesné stříhání          . 

 plechy tloušťky       

                                         [mm],                                                       (2.3)

         

                                                    

                         
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
                                                  Obr. 12 Nomogram pro určení střižné vůle [18] 
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2.1.2  Síla a práce   [1],[2],[6],[10] 

 Střižnou sílu ovlivňuje hodně faktorů jako jsou střižná vůle, naostření nástroje, pevnost 

stříhaného materiálu, hloubka vniku střižníku a samozřejmě velikost a tvar výstřižku. Průběh 

střižné síly při vystřihování se zakreslenými oblastmi deformací a popisem fází je vidět na 

obr. 13. Při stříhání působí na materiál dvě síly proti sobě. Jedna při vniku nože,  druhá mezi 

střižnicí a plechem. V případě větší střižné vůle vzniká  ohybový moment, který zapříčiňuje 

vtlačení materiálu mezi  

                                 Obr. 13 Charakteristický průběh střižné síly  [20] 

Teoretický výpočet střižné síly: 

                                              [N],                                (2.4) 

             kde: k1 …je koeficient zahrnující opotřebení nástroje (1,2-1,55), 

                     k2 …..je koeficient zahrnující tření mezi střižníkem, materiálem a střižnicí, 

                     k3 …..je  koeficient vyjadřující průběh střihu (rovný,pod úhlem, atd.), 

                       …je plocha střihu ………………..[mm
2
], 

                       ….je délka střihu (obvod)………….[mm], 

                       …mez pevnosti materiálu  ……...[MPa]. 

 

Střižná práce se počítá ze střižné síly, součinitele plnosti materiálu (obr. 14) a tloušťky 

polotovaru dle vzorce (2.6). Tento vztah je odvozen ze vztahu (2.5), kde se střižná síla 

matematicky určuje jako plocha pod křivkou grafu průběhu síly (obr. 13). Je spočítaná 

pomocí integrálu: 

 

            
 

 
   [J],                       (2.5) 

             kde:Fs…je střižná síla           [N] 

                    h..je hloubka vniknutí[mm]. 

 

                       [J],                      (2.6) 

         kde:As.. je střižná práce [J], 

         λ..je součinitel plnosti materiálu 

 

 

 

 
    Obr. 14 Součinitel plnosti materiálu  [11] 
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2.2  Ohýbání    [5],[8],[9],[12],[13],[20] 

     Za působení momentu vnějších sil dochází v rovině kolmé k ohybu k natáčení průřezů 

okolo osy ležící vně.  Dochází k deformaci materiálu, kdy se materiál ohýbá, či rovná. 

Nejčastěji ohýbané polotovary jsou plechy, tyče a dráty. Pro dosažení určitého tvaru ohybu 

nám slouží buď ohýbání na lisech v nástroji, či ohýbání za pomoci ohybových válců. Ohýbá 

se materiál nejčastěji za studena. U křehkých, málo tvárných materiálů také za tepla. 

Směrnice pro konstruování ohybových nástrojů jsou uvedeny v normě ČSN 7340. Pro určení 

rozvinuté délky součásti je 

důležitá poloha neutrální plochy 

průřezu. Pružné deformace 

materiálu tvoří významnou část 

celkových deformacích, zato 

plastická deformace je minimální.  

                                                                                    

2a, 2b - oblast plastické deformace 

x–posunutí neutrální osy      [mm] 

R0-vnitřní poloměr ohybu    [mm] 

l0- délka ohnutého průřezu   [mm] 

ρ- poloměr neutrální osy      [mm] 

γ- úhel ohnuté části (γ=180-α)  [°] 

α – úhel ohybu                           [°] 

 

                    
                      Obr.15 Schéma ohybu  [9] 

Poloha neutrální osy se mění v závislosti na poloměru zaoblení a šířky ohýbaného průřezu.  

Poloměr osy značíme ρ. Na obr. 15 je vidět naznačení oblastí deformací s nákresem neutrální 

osy. Na vnitřní straně ohybu převládá tlakové napětí, na vnější zase tahové.  

Existuje rozdělení ohýbání ve dvou variantách. S malým poloměrem ohybu, či ohýbání do 

oblouku s velkým poloměrem zaoblení.  

 Při ohýbání s poloměrem ohybu, když R0/s   12: 

          
 

 
                         [mm],                                                                    (2.7) 

                     kde: R0… je vnitřní poloměr ohybu. 

 Ohýbání s malým poloměrem, kdy R0/s   6:  

                       
 

 
          [mm],                                                                     (2.8) 

                     kde: Zz .. součinitel ztenčení 

                             Zr…součinitelrozšíření průřezu. 

 

Součinitel ztenčení závisí na 

ohýbaném průřezu, úhlu ohybu, 

tvárnosti materiálu a stupni 

deformace. Lze odečíst z diagramu 

na obr. 16. Zjištěné  hodnoty  pro 

měkkou ocel ( tab. 2.1). Hodnoty 

součinitele x v tab.2.2. 

 

 
                                                Obr. 16 Součinitel ztenčení    [9]    
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   Tab.2.1 Hodnoty součinitele rozšíření  [9]. 

Šířka 

ohýbaného 

dílce b [mm] 

b=0,5.s b=s b= 1,5.s b= 2.s b=2,5.s b  3.s 

Součinitel 

rozšíření Zr 
1,09 1,05 1,025 1,01 1,005 1,0 

 

   Tab.2.2  Hodnoty součinitele x  [14]. 

R0/s 0,1 0,25 0,5 1 2 3 4 5 6 8 10 

   X 0,32 0,35 0,38 0,42 0,445 0,47 0,475 0,478 0,48 0,483 0,486 

Zz 0,82 0,87 0,92 0,96 0,985 0,992 0,995 0,996 0,996 0,997 0,998 

 

 

 Ohýbání širokých plechů, kdy šířka b  3 s: 

                      [mm].                                                                               (2.9) 

Při ohýbání těchto plechů je potřeba k určení polohy neutrální osy součinitel x, který ve 

vzorci (2.9) vyjadřuje posunutí osy. Zjištěné hodnoty součinitele x jsou uvedeny v tab. 2.2 

Velikost poloměru neutrální osy ρ je potřeba pro určení délky ohnuté části l0, což vede 

k přesnému výpočtu rozvinutého tvaru.  Počítá se ze vztahu: 

                         
   

   
           [mm],                                                                             (2.10) 

                          kde:  γ=180-α   [°], 
                                    …je poloměr neutrální osy [mm]. 

Celková délka rozvinuté součásti je potom součtem všech úseků. 

 

2.2.1 Poloměr ohybu  [5],[9],[20]  

Je dán tvařitelností materiálu, anizotropií, způsobem ohýbání, tloušťkou ohýbaného 

polotovaru. U méně plastických materiálu dochází ke vzniku trhlin při ohybu. Je třeba zajistit 

vhodné tepelné zpracování, nejčastěji žíhání. Hodnoty minimálních poloměrů Rmin s 

ohledem na způsob ohybu a typu materiálu jsou uvedeny v normě ČSN 22 7440. Orientační 

hodnoty Rmin: 

o pro měkkou ocel…Rmin = (0,4-0,8)   s,  

o pro měkkou měď   Rmin = 0,25   s,   

o hliník                     Rmin = 0,35   s.     

  

Pro přesný výpočet existuje vzorec, ve kterém se minimální poloměr počítá z mezního 

prodloužení   . To se dá matematicky vyjádřit jako: 

                             
 

        
  [mm].                                                                             (2.11) 

Výpočet Rmin:                                 

                          
 

 
  

 

  
              [mm],                                                       (2.12)                                               

                 kde:   ….mezní prodloužení [mm], 

                    c….koeficient (pro měkkou ocel c=0,5 0,6). 

 

     Maximální poloměr ohybu musí být dodržen dle vzorce (2.13), aby při ohybu došlo k 

trvalé plastické deformaci. Při vzniku pouze elastické deformace se materiál vrátí do původní 
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polohy. Velikost pružné deformace se projeví odpružením při ohýbání. Výpočet maximálního 

poloměru ohybu: 

                
 

 
  

 

  
       [mm],                                                                              (2.13) 

                    kde: E… je modul pružnosti v tahu   [MPa]. 

 

2.2.2 Odpružení  [9],[13],[18],[20] 

Závisí hlavně na více faktorech jako jsou tloušťka polotovaru, poloměru ohybu, 

vlastnostech materiálu a na způsobu ohýbání. Materiál se snaží po odlehčení vrátit do 

původního tvaru o úhel β (obr.17, obr. 18). Úhel ohybu 

se zmenší o úhel odpružení. Velikost se zjistí přibližnými 

výpočty pro ohyb do U a V. Součinitel k v tab. 2.3 dle  

ČSN 7340.  

 

 Výpočet do tvaru U:   

                 
 

   
 
  

 
      [mm],         (2.14) 

                  kde: β ……... úhel odpružení         [˚], 

                          l… vzdálenost hran           [mm], 

                          k ……… součinitel              [ - ].      
           

         

                                                                                             Obr.17 Nákres odpružení do tvaru U [13]                                                                                                                                                                                                                                                        

 Výpočet do tvaru V:                           

                     
  

   
 
  

 
 [mm],                                                                        (2.15)                                                                           

                  kde:  lm .…je rameno ohybu   [mm]. 

 

S odpružením při ohýbání se musí počítat při 

konstrukci nástroje. První teoretické odpružení 

spočítat a podle toho musí být zkonstruován 

nástroj.  Při ohýbání do tvaru U existuje mnoho 

způsobů, jak odpružení eliminovat. Např. 

podbroušení ohybníku, vytvoření záporné vůle, či 

zvyšením síly ke konci ohýbání. Tomu se říká 

kalibrování.            
     

   

 
 

 

                                                                                                  Obr.18 Odpružení do tvaru V [13]  

Tab.2.3  Hodnoty součinitele k. [17] 

Poměr R/s 0,1 0,25 0,5 1 2 3 4 5 6 8 10 20 

Součinitel k 0,68 0,65 0,62 0,58 0,54 0,53 0,52 0,52 0,52 0,51 0,51 0,5 
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2.2.3 Síla a práce [8],[9],[13],[20] 

Ohýbá se na lisech v ohýbadlech, či na ohraňovacích lisech. Existují dva základní druhy 

ohýbání do tvaru V (obr. 19) a do U (obr. 20). Pro ohýbání do tvaru U máme zjednodušené 

vzorce pro výpočet síly podle normy ČSN 22 7340. Výsledná celková síla je důležitá pro 

optimální volbu stroje.  

 

 Výpočet ohybové síly tvaru V: 

            
        

    
     [N],                                  (2.16) 

               kde:  Fov.. ohybová síla do tvaru V [N] 

                        b..šířka ohýbaného pásu      [mm]  

                        lh.vzdálenost mezi  podporami  

                                                                                 

 Výpočet ohybové práce do tvaru V:                                         

             
        

    
    [J]                                     (2.17) 

               kde: Fo… ohýbací síla                     [N]                Obr. 19 Schéma ohýbání do V  [10]                                   

                       k1...  koeficient průběhu F (k1 = 1/3)             

                       hk… zdvih ohýbacího beranu  [mm]                                                                             

 Výpočet ohybové síly do tvaru U: 

                     
       

   
    [N],                (2.18) 

               kde: Fou …ohybová síla do tvaru U   [N] 

                     R…rádius ohybu                    [mm] 

 Výpočet ohybové práce do tvaru U:                                                                                                                                                                                                     

             
         

    
  [J],                                    (2.19)       

               kde: k2...  koeficient průběhu síly (k2 = 2/3). 

 

 
                                                                                              Obr. 20 Schéma ohýbání do tvaru U [10]  

 

2.3 Technologičnost konstrukce  [4],[5],[9],[16],[20] 

Respektováním technologičnosti výroby již v návrhu výrobku je možné uspořit náklady a 

případné komplikace ve výrobě. Součást musí splňovat všechny kritéria, aby byla 

vyrobitelná určenou technologií. Netolerované rozměry musí být vyrobeny s přesností 

ISO2768-mK. Návrh výstřižku musí respektovat vlastnosti materiálu (anizotropie) a 

zvláštnosti technologie stříhání a ohýbání. Pro stříhání se v normě ČSN 22 6002 udává 

několik hlavních zásad technologičnosti. Je třeba dbát na tyto základní zásady: 

 drsnost střižné plochy se zmenšuje se zvyšující se tvárností materiálu, 

  odchylka kolmosti střižné plochy se zvětšuje se zvětšující se střižnou vůlí, 

  podél střižné plochy dochází ke ztenčení materiálu,  

  materiál se podél střižné plochy zpevňuje , 

  rozměry výstřižku se mění odpružením a opotřebením nástrojů,  

 minimální velikost otvorů, kterou lze běžným nástrojem prostřihnout, je u měkké oceli 

∅ 0,6 až 0,8 mm, když je střižník vedený přidržovačem ∅ 0,25 až 0,30 mm,  

  otvorům kruhového průřezu je nutno dát vždy přednost, 

 vzdálenost   mezi  otvory,   otvorů  od  okraje  výstřižků  má  být min. (0,8 1,5)   s.  

U měkkých  materiálů jsou hodnoty zvětšeny o 15 až 25 %,                                                                                                                             
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  šířka vyčnívajících částí obrysů,  

či nejmenší šířka výstřižků má 

být    b > 1,5   s,      a > 0,8   s, 

 c  1,5   s,  viz. obr. 10, 

 minimální úhly rohů u tvrdých 

plechů       (600 MPa)  >   90° ,  
u měkkých  > 45° , 

  ostré rohy lze vyrobit na dvě 

operace,  

 není správné měnit na výstřižku 

poloměr zaoblení rohů a střídat 

ostré a zaoblené rohy,  

 vystupující delší části obrysu by 

měly mít výšku hmax= 1,2   s. 
                                                                      Obr. 21  Kritické rozměry výstřižku  [16] 

Při ohýbání materiálu může dojít k deformaci průřezu, odpružení materiálu, praskání 

materiálu a tvoření vln. K praskání materiálu dochází při překročení kritické hodnoty 

poloměru ohybu. Při návrhu ohýbaných dílů je třeba respektovat požadavky na hodnoty 

poloměrů. Pro zachování kvalitních výrobků je nutné dodržovat následující obecné zásady: 

 osa ohybu by měla směřovat kolmo na směr vláken vzniklých při válcování, jinak je 

nutno zvětšit poloměr ohybu, 

 poloměr ohybu je nutno volit co nejmenší, aby se zmenšilo odpružení, ale také co 

největší, aby nedošlo ke vzniku trhlin nebo nežádoucímu ztenčení materiálu, 

  oproti volnému ohybu dát přednost ohýbání s kalibrací, 

  zvolit vhodnou úpravu funkčních částí ohýbacího nástroje, např. pro zamezení 

posunutí místa ohybu při ohýbání součásti, 

 osa ohybu by měla směřovat kolmo k obrysu součásti, aby nedocházelo k posunutí 

dílu při ohybu,  k nežádoucí deformaci průmětu ohybu, 

  ostrých ohybů lze docílit jen dodatečným ražením, ale je nutné v místě ražení vytvořit 

zásobu materiálu, 

 neuzavírat součást vícenásobnými ohyby, aby nedocházelo na pohyblivé čelisti 

složitého tvaru k problémům při zakládání či vyjímání součásti, 

 Při výrobě otvorů umístěných blízko k ose ohybu je nutno dodržet vzdálenost  

a > r+2s. (Obr.22). 

 Minimální délka ohýbaného ramene má být dvojnásobně větší než tloušťka materiálu. 

Při menší délce je navržen přídavek, který bude po ohybu odstřižen. 

 

 
 
                                      Obr.22  vzdálenost otvorů od osy ohybu  [16] 
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2.4 Nástroje [3],[5],[6],[7],[17],[18],[20] 

Na konstrukci sdruženého postupového nástroje jsou kladeny vysoké požadavky na 

přesnost výroby, zejména činných částí nástroje. . Důležitá je přesnost ustavení střižnice a 

ohybnice. Nástroj vyžaduje dokonalou přesnost výroby, pečlivou údržbu a z důvody nutnosti 

pevného posouvání pásu plechu a také širší okraje můstku.  

Ustavení se provádí nejčastěji do ocelových vodicích stojánků, kde jsou zbývající části 

nástroje přesně ustaveny vůči sobě pomocí kolíků a přichyceny šrouby. Základní části 

nástroje: 

 Vodicí stojánky - důvodu lepší tuhosti vedení nástroje je použití vodicích stojánků 

nezbytné. Používá se smykové vedení, či přesnější valivé vedení stojánku. Vyráběné 

z oceli, či litinové podle normy ČSN. 

 Dorazy – slouží pro postupové nástroje, kde je plech vkládán  do střižné skříně ručně. 

Mají za úkol ustavení  jednotlivých kroků mezi operacemi. Mezi typy dorazů patří: 

 Načínací doraz - slouží pouze pro ustavení začátku pásu plechu, kde není pevný, či 

jiný doraz (obr. 25). Další typy dorazů slouží pro ustavení dalších kroků, kdy se dorazí 

o již vystřihlou hranu s daným rozměrem. 

 Pevný doraz - je nejjednodušší řešení k 

ustavení kroku. Umisťuje se do střižnice či 

vodicí desky. Slouží k zachycení   pásu  ve  

směru   posuvu. Použití pro tenké   plechy   

(obr. 23).    

 Zpětný doraz - používá pro větší tloušťky 

materiálu. Doraz má šikmou hranu nutnou 

pro najetí pásu (obr.24). 
                                Obr. 23 Pevný doraz      [17]                                                     

                                                                                    

 

 

 

 

                                                              

 

    

  
                                 Obr. 25 Načínací doraz [17]                                               

 
                                Obr.24 Zpětný doraz  [6]                                            

 Upínací stopka - slouží k připevnění tvářecího nástroje 

ke stroji. Leží vé výsledném těžišti střižných sil osy 

x,y.  

 Střižnice - konstrukce střižnice a celé střižné skříně je 

doporučeno volit podle normy ČSN 22 6273. Složitá  

výroba střižnice se projeví v nákladech na výrobu. 

Podle složitosti výstřižku mohou být střižnice dělené, 

či obráběné z jednoho kusu. Při výrobě celistvé 

střižnice mají otvory ve střižnici tvar vyráběné   

součásti. Příklady konstrukce kuželové s válcovou  

fazetkou   a  kónické  provedení  (obr.26 a,b).  Velikost 

válcové   fazetky  h  se  volí   3-15 mm.   Úhel   sklonu 

α = 3-5%.                                                                                      Obr.26 typy střižnic  [10]                
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 Střižníky – se vyrábí v mnoha typech konstrukce, které se liší v upínací části. Z hlediska 

vedení střižníků rozdělujeme na vedené, nevedené a osazené. Rozdělujeme na válcový 

střižník bez osazení, střižník s osazením v činné části a popřípadě upevnění v hlavici 

pomocí konického zakončení (obr.16). Při velkém průměru střižníku (nad 50mm) se 

střižník konstruuje dělený.  Používaný materiál pro výrobu kotevní části je ocel 11 500, 11 

600. Střižná část potom z nástrojové oceli dle normy ČSN 22 6011. 

 

 

 

 

 

 
 

Obr. 27 Typy střižníků [9] 

2.4.1 Těžiště střižných sil   [13],[18] 

Výslednice veškerých sil působících v nástroji musí působit v ose lisu. Při upnutí stopky 

mimo těžiště dochází k tvorbě  zatížení momentem, který způsobuje větší nepřesnosti 

výrobku. Výslednice zjistíme buď početně, nebo graficky. 

Při početním řešení se postupuje dle podmínky rovnovážného stavu, že součet momentů sil 

k zvolené přímce je nula. Nákres pro počítání těžiště na obr. 28.  Matematicky vyjádřeno: 

                  

 

   

          

 

   

 

                                [mm],                                                          (2.20) 

                      kde: x…je výsledné těžiště v ose x 

Tento výpočet proveden pro osu x i y. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                           Obr. 28. Náčrt početního řešení těžiště v ose x a y [18] 

Grafické řešení (obr. 29) funguje tak, že se nanese výslednice střižných sil na půdorys 

nástroje ve směru osy x a y. Poté je volen libovolný bod s přímkou. Na přímku se nanesou 
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veškeré výslednice sil a propojí se se zvoleným bodem. Tomu se říká pólový obrazec. Pomocí 

něho je potom určena výsledná síla v těžišti.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                     Obr. 29 Nákres grafického řešení  [18] 

 

2.5  Stroje  [9],[17],[18],[19] 

      Pro tváření za studena existuje mnoho typů lisů. Rozdělují se podle použitých 

mechanismů k přenosu síly. Pro stříhání a ohýbání se nejčastěji volí mezi mechanickým lisem 

výstředníkovým,  či mezi hydraulickými lisy, které mají oproti mechanickým lisům 

konstantní průběh síly.  

 Hydraulické lisy - vyvozují rovnoměrný tlak na tvářenou součást. Velikost síly F na 

beranu je při celém procesu tváření konstantní. Dovoluje regulovat rychlost a pracovní 

zdvih stroje. Použití pro síly až 10
3
 MN. Vhodné pro technologii hlubokého tažení plechu, 

při které potřebujeme konstantní průběh tvářecí síly. Mezi nevýhody těchto strojů patří 

složitost konstrukce stroje a s tím spojené náklady na pořízení a provozní údržbu stroje. 

Schéma na obr. 28. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                               

 

Obr. 28 Schéma hydraulického lisu a přetvárná práce    [17] 
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 Mechanické lisy – jsou velmi rozšířené stroje k tváření. Lisy mají velkou produktivitu ve 

výrobě, jsou konstrukčně jednoduché (obr. 29). Jako nevýhoda se jeví nutnost využití 

maximální síly na beranu jen těšně před dolní úvratí DÚ. Nelze tvářit velkou silou po 

dlouhé dráze  (např. hluboké tažení). Musí se dávat také pozor na zatížení lisu, aby síla 

lisu nepřesáhla jmenovitou sílu stroje. Mohlo by dojít k přetížení stroje. Moment 

klikového mechanismu M je konstantní. Pro pracovní zdvih H se využije pouze část 

otáčky. Průběh síly a momentu  je znázorněn obr. 26.  

Nejpoužívanější typy pro veškeré technologie tváření za studena (ohýbání, stříhání, ražení, 

apod..) jsou výstředníkové lisy. Vyznačují se výstředníkovým mechanismem pro pohyb 

beranu. 

 

 

 

 

                  

 

 

 

 

 

 

 

Obr.29 Schéma klikového mechanismu a přetvárné práce [17] 
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3  NÁVRH TECHNOLOGIE VÝROBY 

     Při výrobě součásti držák 

kolečka bude použito technologie 

stříhání a ohýbání ve sdruženém 

postupovém nástroji. Součást bude 

vyráběna v sérii 40 tis. ks ročně. 

Jako vhodný polotovar bylo 

zvoleno použití svitku plechu o 

tloušťce 1,5 mm z konstrukční 

oceli 11 321. Tato ocel je vhodná 

pro tváření za studena, ale také 

vhodná pro pozinkování. 

Z důvodu vlhkého prostředí při 

provozu bylo zvoleno pozinkování 

součásti po výrobě. 
                                     Obr. 30 Držák kolečka  

                                                            

3.1Rozvinutý tvar 

Pro výpočet délky rozvinutého tvaru byly sečteny vzdálenosti rovných úseků L1, L3, L5 a 

poté vypočítány délky oblouků L2, L4 v rozvinutém tvaru dle vzorce (2.1), (2.2). Na obr. 30 

je zobrazen nákres součásti se zakótovanými délkami rozvinu. 

 

Z výkresu bylo určeno:    

         L1= L5=29,5   [mm], 

         L3= 21,5           [mm]. 

 

 

 

 

 

Poloměr neutrální osy:   

                               [mm],                                    

                      

           =                       mm,              Obr. 30 Rozvinutý tvar 

                 kde: x….je 0,445 …(dle tab. 2.2  pro rádius r/s=1,66)   [mm], 

                         R0..je poloměr vnitřní strany ohybu                        [mm]. 

Délka oblouku o poloměru ρ: 

             
   

   
              [mm],                                               

                
   

   
    

    

   
               mm. 

 

Celková rozvinutá délka součásti je dána sečtením jednotlivých délek rovných úseků a 

oblouků: 

               l= L1+L2+L3+L4+L5 = 29,5+4,97+21,5+4,97+29,5= 90,44  mm. 

 
Tento rozměr bude zaokrouhlen na délku  l= 90,4 mm. 
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3.2 Nástřihový plán [3] 

Nástřihový plán je volen s ohledem na ekonomickou stránku a také s ohledem ke 

zvolenou technologii výroby. Existují dvě varianty nástřihových plánů.  

Při uspořádání na šířku (obr. 32) by bylo díky zvolené technologii  postupového stříhání a 

ohýbání ve sdruženém nástroji nemožné při poslední operaci výstřižek ohnout a odstřihnout. 

Odstřihnutí by muselo být provedeno v samostatné operaci, což by vedlo k delším časům 

výroby. Při ohýbání do tvaru U by bylo složité vyjímání hotových výrobků a přibyla by 

nutnost použití vyhazovačů.  

Další varianta uspořádání součásti na páse plechu je na výšku. Při tomto natočení je 

výstřižek symetrický 

podle osy x. To vede 

k jednodušší konstrukci 

nástroje vzhledem 

k umístění střižnice, 

ohybnice vůči sobě. Také 

nám díky tomu odpadá 

počítání těžiště střižných 

a ohybových sil v ose y. 
Obr. 31 Varianta na výšku           

                                

 

 

 

 

 

 
                                Obr. 32 Varianta na šířku 

 

Díky uvedeným výhodám zjednodušení konstrukce nástroje byla zvolena varianta na 

výšku. Nákres nástřihového plánu na obr. 33. Součást bude vyrobena ve 3 krocích. Dle 

diagramu uvedeného v příloze č. 1 bylo stanoveno: 

o velikost můstku e=3 [mm] 

o velikost okraje f=7,4 [mm] 

o velikost kroku K= 60 + e=63 [mm]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.33 Nástřihový plán 
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3.3 Výběr vhodného polotovaru 

Pásy pro výrobu o šířce 98 mm mohou být nařezány z různých tabulí plechu. Existují 2 

možné varianty nastříhání pásů z každé tabule plechu. Podélné nástříhání varianta A (obr. 34) 

a příčné varianta B (obr. 35). 

Dále je tady možnost nakoupit svitek plechu nařezaný na požadovanou šířku. Ze všech 

variant bude vybrána nejlepší v závislosti na počtu kusů a procentu využití tabule plechu. 

Vzhledem předchozí volby nástřihového plánu již známe velikost kroku ´K´ a šířku 

potřebného pásu ´F´. Plocha součásti byla pomocí programu Inventor professional spočítána 

na 4177,45 mm
2
. Tabule č. 2 s rozměry 3000   1500   1,5 mm je spočítána a uvedena v příloze 

č.2. Výsledky výpočtů uvedeny v tab. 3.1. Tabule č.1 o rozměrech 2000   1000   1,5 mm: 

 Varianta č.1A 

 Počet pruhů z tabule:    

                      
 

 
 

            

          
      [ks],        (3.1) 

                        
    

  
      ks ,  

použitý počet pruhů bude zaokrouhlen na 10ks. 

 Počet výstřižků z pásu:   

                      
 

 
 

            

              
  [ks],        (3.2) 

                        
    

  
       ks, 

 počet zhotovitelných výstřižků je 31 ks. 

 Počet výstřižků z tabule plechu: 

                                 [ks],                       (3.3)      Obr. 34 Rozvržení na tabuli varianta A                           

                                    ks,  

        kde:  x… počet výstřižků z tabule  [ks]. 

     Počet  výstřižků zhotovitelných z této tabule, která je nařezána podélně je  310 ks. 

 Procentuální využití: 

                      η  
      

  
       [%],                                                                                        (3.4) 

                       
           

         
            % , 

        kde:  Sv….je plocha výstřižku,  

             St….je plocha tabule. 

     Procentuální využití dané varianty činí 62,7%. 

 Potřebný počet tabulí plechu na celou sérii: 

                         
     

  
 

      

   
        ks. 

     Bude zapotřebí 130 kusů tabulí plechu. 

 

 Varianta č. 1B 

 Počet pruhů z tabule:         

                         
    

  
       ks. 

 Číslo je zaokrouhleno na 20 vyrobitelných kusů. 

 Počet výstřižků z pásu: 

                          
    

  
       ks. 

 Maximální počet výstřižků z 1 pásu je 15 ks.            Obr.35 Rozvržení na tabuli varianta B       
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 Počet výstřižků z tabule plechu:  

                                       ks. 

 Procentuální využití z tabule plechu:                                       

                             
           

         
            %. 

  Procentuální využití je 62,6%. To je o 0,1% méně oproti variantě 1A. 

 Potřebný počet tabulí plechu na celou sérii: 

                         
      

   
    ,33 ks. 

 Na celou sérii Q je potřeba 134 ks tabulí. 

 

 Svitek plechu – pro koupi svitku je třeba znát 

potřebný počet metrů, který musí být přepočten na 

průměr svitku, který je požadován výrobcem při 

objednávání materiálu. Počet svitků je omezen 

dělícími linkami pro podélné dělení plechů, které 

jsou omezeny hmotností svitku max. 25t a 

průměrem 2m. Kvůli manipulaci s materiálem, bylo 

vybráno použití svitků o vnějším průměru 1m 

s vnitřní dutinou o průměru 0,508 m. V jednom 

svitku je potom namotáno 365 m. 

 

 Potřebný počet metrů:                                                               

                                                    .            Obr. 36 Nákres svitku 

 

 Potřebný počet svitků: 

                                    
  

  
 

    

   
      ks. 

Při výběru materiálu svitku bude zapotřebí 7 ks svitků o vnějším průměru 1m. 

 Počet výstřižků z jednoho svitku: 

                               
   

     
           . 

 Tento počet je zaokrouhlen na 5793 ks vyrobitelných výstřižků z jednoho svitku. 

 Procentuální využití ve svitku: 

                                    
            

         
            %. 

 

Tab. 3.1 Srovnání tabulí plechu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z uvedených výpočtů tabulí výchází nejlépe varianta 2A o rozměrech tabule 

3000x1000x1,5mm, která je nařezána podélně. Má procentuelní využití 64%. Při použití 

svitku je dosaženo až 67,6% využití materiálu. Z hlediska sériovosti výroby 40 000 ks a 

ekonomickému zhodnocení bylo vybráno použití pásů plechů ve svitcích. Ty budou 

objednány ve firmě Rosso steel, která nabízí požadovaný materiál (ocel 11 321). V příloze č.3 

jsou uvedeny parametry řezacích linek a produktový list firmy. 

varianta typů nastříhání 1A 1B 2A 2B svitek 

počet výstřižků  X       [ks] 310 300 690 705 5793 

procentuální využití 

  [%] 

62,7 62,6 64 58,5 67,6 

potřebný počet  z         [ks] 129 133 58 57 7 
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3.4  Technologické výpočty  

Veškeré výpočty jsou nedílnou součásti každého technologického návrhu výroby. Slouží k 

optimální volbě technologie a poté ke správné konstrukci nástroje s následnou kontrolou 

funkčních částí.  

Ve zvolené technologii 

stříhání a ohýbání v 

postupovém nástroji je 

nutnost počítat velikosti 

síly, práce a vůle pro obě 

technologie. Výpočty 

slouží k navržení 

vhodného stroje a nástroje.  

Kontrolní výpočty jsou 

provedeny na vzpěr a 

odtlačení střižníků. Pro 

výpočet střižné síly je 

třeba znát plochy střihu 

jednotlivých stříhaných 

otvorů. 

    Plochy střihu:                                              Obr. 37 Nákres pro výpočet střižných sil a ploch 

 pro děrování otvorů o průměru 5,3mm: 

                                                        [mm
2
],                                                        (3.5) 

                                               mm
2
 .    

 pro vystřihování ½ obrysu ( Délka obvodu střihu znázorněna na obr. 38 ). 

Délky oblouků dle vzorce (2.10): 

                              
   

   
            [mm],                                 

                              
   

 
 

    

 
       mm, 

                              
    

   
         mm, 

                                                                          [mm
2
]   

                                                                     

                             = 171,2 mm
2
. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
           Obr.38  Znázornění obvodu střihu pro obrys součásti                       é     áž        ř   

 pro vystřihování drážky (obr. 39): 

                          
    

   
            

                             
     

 
            

                                                           mm
2
. 
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 pro odstřihování můstku:                                                                          

                                       [mm
2
],                                                                           (3.7)                                                                        

                             kde: l14…. je délka ostřihujícího můstku , 

                                       mm
2
. 

 

3.4.1  Síla a práce 

Na obr. 37 je uveden nákres jednotlivých střižných sil. Mez pevnosti materiálu dle 

tab.1.1. Součinitel otupení n zvolen 1,3. Střižná síla spočítána ze vzorce: 

                                [N],                                                                                     (3.8) 

                           kde: S……je plocha střihu  [mm
2
], 

                                     .… je mez pevnosti ve střihu.(   =0,8  Rm) [MPa], 

                                    n….. koeficient otupení (n =1,2-1,55). 

 pro děrování otvorů: 

                                                       

 pro obstřih celé součásti : 

                                                    

 pro vystřihnutí drážek: 

                                                  

 pro odstřihnutí můstku: 

                                                       . 

Celková střižná síla:  

                                                                        

                                       . 

Střižná práce je počítána podle vzorce (8). Součinitel plnosti materiálu λ zvolen dle 

diagramu na obr. 14 na hodnotu 0,6  

                        
      

    
         [J],                                                              

                                                               
 
    Celková střižná síla byla spočtena na 203 992,6 N a vykoná práci 177,5 kJ. 

 

3.4.2 Střižná vůle  

Výpočet střižné vůle pro plechy       dle vzorce (2.3). Mez pevnosti dle tab.1.1 

(330MPa). 

                   [mm],                                                              

                      
                              . 

Vůle byla spočtena na 0,063 mm. V běžné strojírenské praxi je vůle volena jako 10% 

z tloušťky materiálu. Vzhledem k dané technologii a rozměrovým požadavkům součásti byla 

vůle zvolena 0,15 mm. Střižná mezera je spočtena jako polovina střižné vůle  

  Střižná mezera z:  

                         
  

 
          .      
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3.4.3 Kontrola střižníku na vzpěr a odtlačení   

Z důvodu dosednutí střižníku na materiál má střižník tendenci se vzpírat. Kontrolujeme 

maximální kritickou délku dle vzorce (3.9), kterou nesmí překročit. Výpočet byl proveden pro 

nejmenší střižník o průměru 5,3mm. 

 Kritická délka: 

                      
        

        
            [mm],                                                                            (3.9) 

                         kde:  I …… moment setrvačnosti v průřezu [mm
4
],  

                                 p …….koeficient bezpečnosti (1,5 až 2)   [-], 

                                 d …….průměr střižníku [mm]. 

            
              

        
    

                  

                    
         

Moment setrvačnosti I: 

                        
  

  
= π 

    

  
       mm

4
 . 

Střižník nesmí překročit kritickou délku 95,5mm. 

Kontrola na odtlačení je provedena z důvodu kontroly dosedacích ploch střižníku. Nesmí 

přesáhnout dovolené napětí. Obsah pro vystřihnutí obvodu součásti S2 je vypočten pomocí 

programu Autodesk Inventor. Dovolené odtlačení podle vzorce: 

                      
  

 
         [MPa],                                                                             (3.10) 

                        kde:      …..je dovolené napětí [MPa]. 

 Střižník na díry: 

                           
    

 
      mm

2
, 

                     
   

  
 

        

      
          

 Střižník na obrys: 

                      
   

  
 

       

       
          

 Střižník na drážku:    

                         
                             mm

2 
, 

                     
   

  
 

        

       
            

 

  3.4.4    Výpočet Rmin a odpružení  

Při třetí operaci ohýbání se ohýbá do tvaru “U”. Je zapotřebí spočítat velikost odpružení a 

minimální poloměr ohybu. 

 Poloměr zaoblení ohybníku  R1 :              
                               . 

Poloměr zaoblení ohybnice    je určen z výkresu jako vnější rádius ohybu. 

               mm . 

 Rameno ohybu l :  

                    l = R1+R2+1,2  x  s= 6+4+(1,2 1,5)=11,3 mm . 

 Odpružení při ohybu do tvaru U: 

                      
 

   
 
  

 
      

    

        
 

   

       
  0,0081                                         
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 Výpočet velikosti Rmin ze vztahu (2.12): 

                            
 

 
  

 

  
              [mm],                                                            

                                     
 

 
  

 
 

        

        

           
 

 
  

 

 
                   

 

 
   

   

 
        . 

 

Byl vypočten úhel odpružení   na        . Pro eliminaci úhlu bude navrženo vhodné 

konstrukční řešení.  

Po dosazení mezního prodloužení do vzorce byl vypočten minimální poloměr ohýbané 

součásti na 0,15 mm. Ohýbaná součást má minimální rádius 2,5 mm. Podmínka velikosti Rmin 

je splněna. 

 

3.4.5 Ohybová síla a práce 

 Určení ohybové síly dle vzorce (16) 

                                     
       

   
           

           

       
                

 Výpočet ohýbací práce, podle vzorce (17): 

                            
         

    
    

       
 

 
   

    
                

 Výpočet vůle mezi ohybníkem a ohybnicí do tvaru „U“ : 

                                            [mm]                                                   (3.11) 
                                                              

                                 kde  vo… ohýbací vůle při ohybu do tvaru „U“ [mm]  

                                         ct… součinitel vyjadřující vliv tření (voleno 0,1) [-]  

 

 

3.4.6 Volba stroje  [22] 

Volba lisu je provedena při zohlednění velikosti střižné a ohybové síly, výkonnosti stroje, 

vyložení beranu od stolu, sevření lisu a také by měla být zvážena cena stroje. Celková 

potřebná síla Fc je součtem střižné a ohybové síly. 

              Fc = Fs+Fou  [N]                                                (3.12) 

              Fc =           + 10 671 = 214 663,6 N 

Optimální zatížení lisu je 75%. Celkovou potřebnou sílu Fc 

zvětšíme o 50%. Potřebná síla pro výběr stroje FL: 

 

                                                                                           (3.13) 

                                                  

                                     

Jako optimální stroj byl zvolen výstředníkový lis LEN 40C, 

který je určený pro všechny tvářecí operace za studena, jako 

jsou stříhání, ražení, ohýbání, …  Lis bude koupen od prodejce 

Stroje Slovakia. Obrázek stroje na obr. 40. Podrobné technické 

údaje jsou uvedeny v příloze č. 4. 
                                                                                                   Obr. 40 Výstředníkový lis LEN 40C [22] 
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3.5  Konstrukční řešení  [3],[4],[5],[6][7],[18] 

Při použití postupového sdruženého nástroje pro přesné stříhání a ohýbání je volba 

konstrukce nástroje závislá na tvaru součásti a postupu jednotlivých operací. Schéma postupu 

na obr. 41. V první operaci se dojede na načínací doraz, najednou se vystřihnou dva otvory o 

průměru 5,3 mm a dvě drážky. Současně se stříhá obrys první půlky výstřižku. Polovina 

střižníků stříhá v prvním kroku na prázdno. V druhé operaci se součást vystředí dvěmi dorazy 

o šikmé plochy v přední části výstřižku. Při následném střihu se  hledáček vystředí do díry a 

dostřihne se zbytek obrysu. Můstek v ose výstřižku o šířce 10mm je důležitý z důvodu 

posouvání pásu až k poslední operaci, kterou je ohyb součásti do tvaru U. Při této operaci je 

součást doražena o šikminy ve vodicí liště. Poté dojde k vystředění do otvoru o ∅5,3 mm 

pomocí hledáčku v ohybníku. Při ohybání dochází k odstřižení můstku odstřihovacím nožem. 

 

Obr. 41 Postup operací s vysvětlením základních částí nástroje. 

 Vrchní část nástroje – se skládá z normalizovaných dílů dle normy ČSN. Konkrétně 

vodicí ocelový stojánek 250 x 200 se smykovým vedením podle normy ČSN 22 6235, 

upínací stopka, dorazy a hlavice s opěrnou deskou. Střižníky jsou navrženy s odsazením, 

umístěné v hlavici a podepřené opěrnou deskou, která brání vtlačení střižníků do stojánku. 

Hlavice se střižníky je připevněna v horní desce vodicího stojánku pomocí kolíků a 

šroubů. K hlavici je přesně ustaven ohybník. Ten je zkonstruován do tvaru U 

s vyhazovačem a  hledáčky. K boku ohybníku je šroubem přichycen odstřihovací nůž. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                              Obr. 42 Vrchní část nástroje  
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 Spodní část nástroje – se skládá ze střižné skříně (podle normy ČSN 22 6015), 

základové  desky  a  ohybnice. Střižnice  je  zhotovená  z materiálu  19 436.4  a  kalena  

na 55-58 HRC. Je přichycena v základové desce nástroje pomocí 4 šroubů a 4 kolíků. K ní 

je přesně ustavená ohybnice. Ta bude vyrobena z vysoce legované oceli 19 191. Ohybnice 

se dorazí na plochu vybroušenou v otvoru střižnice. Je to kvůli ustavení přesné polohy 

kroku při stříhání můstku. Poté je přichycena šrouby a kolíky. Ke střižnici a ohybnici jsou 

přichyceny vodicí lišty, které jsou nezbytné pro vedení pásu plechu. Jsou zkonstruovány 

také jako koncový doraz při poslední operaci ohýbání. Na vodicích lištách leží vodicí 

deska, která slouží pro dokonalé vedení střižníků a z části také ohybníku. Ten je přesně 

ustaven se střižníky v požadovaném kroku.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 43 Spodní část nástroje. 

3.5.1  Rozměry střižníků a střižnice  [3] 

Podle normy ČSN 22 6015 byly spočítány rozměry pro konstrukci střižnice a střižníků. 

Tabulky výrobních 

tolerancí TE a TA, 

opotřebení nástroje P 

s nákresy jsou uvedeny 

v  příloze   č.5  a   č.6    Na  

obr. 44 je schéma 

k výpočtům rozměrů a 

tolerancí.  

 

Příklady výpočtů: 

 děrování ∅5,3 
    

 
 mm:                          Obr. 44 Schéma děrování a vystřihování                                                                  

                        +TE=(5,3+0,1+0,15)
+0,063 

=5,45  
+0,063  

mm, 

 děrování drážky ∅ 8,2 
+0,2

mm: 

                        +TE=(8,2+0,16+0,15)
+0,054

=8,49 
+0,054 

mm, 

 děrování  5,3  
    

 
mm: 

               -TA=(5,3+0,1)-0,025=5,4-0,025  mm, 

 děrování drážky ∅ 8,2 
+0,2

mm: 

                           -TA=(8,2+0,16) -0,035 =8,36 -0,035  mm, 
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3.5.2 Výpočet polohy stopky v nástroji 

Pro  určení  polohy   stopky  pro  upnutí   nástroje  je  nutné   vypočítat  těžiště   ohybových  

a střižných sil. Výrobek je symetrický podle osy x, tímto odpadá počítání těžiště ve směru osy 

y. Nejprve se při výpočtu postupuje tak, že se určí těžiště tvarů, které budou stříhány a 

ohýbány.  

Za pomocí programu Inventor Professional bylo spočítáno těžiště jednotlivých složitých 

tvarů drážky a obrysu součásti xt2,xt31 (obr. 46), které byly 

dále přepočítány k hlavnímu osovému systému . Poté je 

zapotřebí přepočítat známé údaje jednotlivých těžišť do 

hlavního souřadného systému x,y viz. obr.  45. 

                              Obr. 45 Výpočet těžiště.        
 

Výpočet polohy těžiště: 

                   
                                                                                                   Obr. 46 Těžiště z inventoru  

Střed souřadného systému byl zvolen stejně jako v obr. 46 pro obrys součásti      . Další 

těžiště ploch byly přepočítány k tomuto souřadnému systému: 

                   z výkresu bylo určeno těžiště xt3 

                                mm ,  

                       mm, 

                              

                 
 

 
         , 

                          

              
     

   
 
                                      

                  
    

                

 
                                                               

                                      
 

                       . 

Výpočet polohy těžiště byl spočítán kvůli ustavení stopky pouze v ose x. Těžiště 

výsledných sil v ose y je rovno 0. Je to díky souměrnosti součásti v ose y.  

 



36 

 

3.6  Žárové zinkování  

Držák na kolečko bude přimontován ke dnu pračky. To znamená, že bude vystaven 

vlhkému prostředí při provozu. Ve výrobní technologii byla zvolena jako antikorozní ochrana 

žárové zinkování a to díky výhodám dobré otěruvzdornosti při montáži, dlouhé životnosti 

povlaku a nízké ceně. Tloušťka povlaku při této metodě je rovnoměrná po celé ploše a to i ve 

výstupcích a ostrých rozích, kde může být i větší. 

Před samotným zinkováním je potřeba mít vhodně upravený povrch. Při výrobě součásti 

v postupovém nástroji na lisu bude součást znečištěna od maziv a dalších nečistot. Po výrobě 

součásti byly jako přípravné operace pro zinkování zvoleny: 

o odmaštění – pomocí alkalického odmašťování 

o moření – pro odstranění rzi a okují se provádí v kyselině chlorovodíkové. 

o nanesení tavidla – je poslední operací před zinkováním. Má zabránit tvorbě oxidů, 

a také připravit povrch pro vzájemný kontakt kovů při zinkování. 

Samotné zinkování bude probíhat suchým  způsobem, kdy  se  součást po nanesení  vrstvy 

tavidla vysuší, vloží do zinkové lázně a po vyjmutí nechá volně ochladit na vzduchu. Teplota 

v zinkové lázni bude 450-460 °C. Při této teplotě by nemělo dojít k deformaci plechu držáku. 

Při zinkování je důležité vhodný výběr materiálu. Pro držák byla vybrána konstrukční ocel 

11 321, která je  díky  obsahu  C (tab 1.1)  vhodná pro žárové zinkování. Čím větší % C, tím 

rychleji probíhá reakce železa se zinkem a tím je i větší tloušťka vsrtvy povlaku. Podle normy 

EN ISO 1461, která udává minimální tloušťku povlaku je stanovena pro plech s= 1,5 mm na 

vrstvu 45 μm. 
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4  EKONOMICKÉ ZHODNOCENÍ 

Ekonomické zhodnocení je důležitou součásti návrhu technologie. V nákladech na výrobu 

bude uvažováno s variabilními náklady na materiál, které se mění podle toho kolik součástí 

budu vyráběno. Patří sem náklady na materiál, provozní náklady na stroj a také náklady na 

elektrickou energii.  Dále budou spočteny také fixní náklady, které zahrnují cenu nástroje a 

nájem na prostory. Z těchto údajů bude určen bod zvratu, který ukazuje dobu, za kterou se 

stane výroba výdělečná. 

 Variabilní náklady na materiál: 

 Hmotnost jedné součásti : 

                                    [kg],        (4.1) 

                                 kde:   ..je 7850 [kg/m3] 

                                                            
 Celková hmotnost součástí: 

                                  [kg],                                                                                   (4.2) 

                kde: Q… je výrobní série 

                                                           
 Hmotnost všech součástí v zadané sérii bude 1960 kg. 

 Hmotnost celkového materiálu ve svitku: 

                                                                     
 Celková hmotnost vzhledem k výrobním nepřesnostem zaokrouhlena na 2910 kg. 

Cena materiálu byla zjištěna z ceníku firmy Rosso steel na 43Kč/Kg. V ceně jsou 

zahrnuty náklady na nařezání svitku na požadovanou šířku. 

 Celková cena materiálu: 

                                                 kč 

     kde:    …cena za kg oceli ve svitku 

Ve firmě R-fin činí hodinová mzda Hm pro obsluhu stroje 110 Kč. Mzdové náklady: 

 Výrobní čas pro celou sérii: 

                     
  

  
   [Nh]                                                                                       (4.3) 

                                 kde:   … je výrobní čas na jeden kus ( t1= 0,4  
   

  
 ) 

                     
   

  
               Nh 

 Náklady na mzdy: 

                                     [Kč]                                                                                    (4.4) 

                                            č  
Celkové náklady na mzdy byly zaokrouhleny na 29 333 Kč. 

 Náklady na elektřinu: 

                               [ č]                                                                              (4.5) 
                             kde:     je  e   ele          e   č          č     

   ,   

   Pl… je příkon lisu LEN 40 C, to je 4 kW. 

                                            č 
 Přímé náklady: 

                                 [ č],                                                                      (4.6) 

                                                    č   

 Přímé náklady jednoho výrobku: 

                         
  

 
   [ č],                                                                                       (4.7) 

                         
       

      
      č. 
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 Nepřímé náklady jsou započteny do celkové ceny výrobku. Jsou to ceny za opravu 

nástroje, výměnu stroje,  apod. Tyto režie byly zvoleny. Správní režie SR na 50% a 

výrobní VR na 60%. Výpočet nepřímých nákladů: 

                      
            

   
  [ č],                                                                         (4.8) 

 

                      
                  

   
=149      č  

 Celkové variabilní náklady jsou spočteny z přímých a nepřímých nákladů: 

                                               [ č]                                                              (4.9) 
 

                                                 č  
 Náklady na výrobu jednoho výrobku: 

                                    
  

 
 

       

      
      č  

 Celkové variabilní náklady na výrobu součásti držák na kolečko jsou 7,1 Kč. 

 
 Fixní náklady – do těchto nákladů patří cena nástroje Nn, která je odhadována na 

30 000Kč.  

 Celkové náklady celé série: 

                               [ č]                                                                           (4.10) 
 

                                      = 314      č 
 Celkové náklady na jeden kus: 

                       
    

 
  [ č]                                                                                    (4.11) 

 

                       
       

      
      č    

 Bod zvratu – slouží pro určení počtu kusů, při kterých se výroba stane výdělečná. Je 

zapotřebí stanovit výši zisku Zz. Ta je stanovena vzhledem k ohledu ekonomie firmy na 

30%. 

 Cena součásti se ziskem: 

                                            [ č]                                                                 (4.12) 
 

                                      č 
 Celková cena se ziskem: 

                             [ č] 
                                            č 

                       
  

      
  [ks] 

                       
       

          
          ks. 

Bod zvratu byl zaokrouhlen na 72 396 ks 

 

 V ekonomickém zhodnocení byly spočteny veškeré náklady na materiál a pro výrobu 

jedné součásti. Dále byly určeny ceny součásti s uvažovaným ziskem 30%. Z těchto údajů byl 

stanoven bod zvratu, který nastává při 72 396 ks. Při uvažované výrobě 40 tis. ks ročně bude 

výroba ekonomicky výdělečná  po necelých 2 letech.  

 

 



39 

 

5   ZÁVĚRY 

Držák na kolečko automatické pračky byl zadán firmou R-FIN, která plánuje výrobu 

v odhadované sérii 40 000 ks/ročně. Držák slouží pro ustavení kolečka ke dnu automatické 

pračky. Je přichycen dvěmi šrouby. Vzhledem k použití součásti ve vlhkém prostředí byla 

zvolena jako nejvýhodnější antikorozní ochrana použitím žárového zinkování po dokončení 

výroby. 

Bylo zhodnoceno více výrobních variant pro výrobu součásti. Jako nejvhodnější se jeví 

použití sdruženého postupového nástroje a to díky výroby součásti pouze na jednom 

pracovišti, za použití jednoho lisu. Na součást nejsou kladeny příliš přesné rozměrové ani 

geometrické tolerance. Zvolení ne tolik přesné technologie stříhání a ohýbání ve sdruženém 

nástroji je dostačující.  

V návrhu technologie byly spočteny veškeré potřebné výpočty pro správnou konstrukci 

nástroje. Byl navržen vhodný nástřihový plán. Poté bylo srovnáno použití tabulí oceli oproti 

již nařezaným svitkům plechu. Bylo rozhodnuto o použití svitků plechu šířky 98 mm a to 

z důvodu ekonomičnosti výroby. Dále byly spočteny střižné a ohybové síly a stanoveno 

těžiště pro upevnění stopky v nástroji. Podle střižné síly byl zvolen lis LEN 40C od firmy 

Šmeral Trnava o jmenovité síle 400 kN. Na základě stanovených návrhů a výpočtů byl 

zkonstruován postupový nástroj. 

V ekonomické části byly stanoveny jednotlivé náklady na výrobu součásti a poté 

předpokládaná cena držáku. Ta se bude pohybovat okolo 8 Kč/ks.  Byl spočten bod zvratu 

výroby při 72 395 kusech. Při předpokládané roční sérii bude výroba výdělečná po necelých 2 

letech. 
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SEZNAM POUŽITÝCH SYMBOLŮ A ZKRATEK 

 

Označení Legenda Jednotka 

C koncentrace uhlíku [%] 

ACELK celkový práce [J] 

Av ohybová práce [J] 

b šířka ohýbaného dílce [mm] 

BZ bod zvratu  [ks] 

c součinitel druhu stříhání [-] 

E modul pružnosti v tahu [MPa] 

e velikost můstku [mm] 

f velikost okraje [mm] 

FOv ohybová síla do tvaru V [N] 

FC celková síla [N] 

Fj jmenovitá síla [N] 

Fl síla pro výběr stroje [N] 

Fo ohybová síla [N] 

Fou ohybová síla do tvaru U [N] 

Fs střižná síla [N] 

H zdvih stroje [mm] 

hk zdvih ohýbacího beranu [mm] 

JR jmenovitý rozměr [mm] 

k1 koeficient opotřebení nástroje [-] 

k2 koeficient tření v nástroji [-] 

k3 koeficient průběhu střihu [-] 

ks počet kusů [ks] 

l délka střihu mm2 

L délka součásti [mm] 

lh vzdálenost mezi podporami [mm] 

lkrit kritická délka střižníku [mm] 

lm rameno ohybu [mm] 

m střižná mezera [mm] 

m1   hmotnost součásti [kg] 

mn koncentrace manganu [%] 

mt hmotnost materiálu ve svitku [kg] 

n koeficient otupení [-] 

NCEL celkové náklady série [Kč] 

NCV cena součásti se ziskem [Kč] 

NCZ celková cena se ziskem [Kč] 

Ne náklady na elektřinu [Kč] 

Nm cena materiálu [Kč] 

NNEP nepřímé náklady [Kč] 

Np přímé náklady [Kč] 

Nv celkové variabilní náklady [Kč] 

Nz náklady na mzdy [Kč] 

p počet pruhů z tabule [ks] 

P opotřebení nástroje [mm] 

R rádius ohybu [mm] 

R0 vnitřní poloměr ohybu [mm] 
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Označení Legenda Jednotka 

 

RAD rozměr střižníku [mm] 

Re mez kluzu [MPa] 

RED rozměr střižnice [mm] 

Rm mez pevnost [MPa] 

Rmax minimální poloměr ohybu [mm] 

Rmin maximální poloměr ohybu [mm] 

s tloušťka materiálu [mm] 

S plocha střižníků mm2  

S0 plocha střihu mm2 

T poloha těžiště [mm] 

TA výrobní tolerance střižníku [mm] 

TA výrobní čas pro sérii [Nh] 

TE výrobní tolerance střižnice [mm] 

v vůle [mm] 

v1 počet výstřižků z pásu [ks] 

x1 počet výstřižků z tabule [ks] 

xt výslednice těžiště v ose x [mm] 

ZR součinitel rozšíření [-] 

ZZ součinitel ztenčení 

[-] 

 

 

 

 

 

α úhel ohybu [°] 

β úhel odpružení [°] 

γ úhel ohnuté části [°] 

η procentuální využití z tabule plechu [%] 

λ součinitel plnosti materiálu [-] 

π Ludolfovo číslo [-] 

ρ    poloměr neutrální osy  [mm] 
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Příloha č. 1 Velikosti můstku [4]. 
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Příloha č. 2  Výpočty procentuálního využití z tabulí plechu 

 

      Varianta č.2A 

  Počet pruhů z tabule:    

                          
    

  
     ….. 30 ks pruhů 

 Počet výstřižků z pásu:   

                          
    

  
     ….23 ks výstřižků 

 Počet výstřižků z tabule plechu: 

                                      ks,  

Procentuální využití: 

                         
      

  
       [%]                                                                                      

                          
           

         
         %  

Potřebný počet tabulí plechu na celou sérii: 

                         
      

   
    ks 

 

Varianta č. 2B 

Počet pruhů z tabule:         

                          
    

  
       15 ks pruhů 

Počet výstřižků z pásu: 

                          
    

  
     ….47 ks výstřižků 

Počet výstřižků z tabule plechu: 

                                         ks  

Procentuální využití z tabule plechu 

                              
           

         
            %, 

Potřebný počet tabulí plechu na celou sérii: 

                         
      

   
      =>57 ks 
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Příloha č.3 Produktový list a parametry linky Rosso steel. [21] 
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Příloha č.4 Parametry a rozměry lisu LEN 40C.  [22] 
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Příloha č. 5 Schéma se vzorci pro výpočet rozměrů při vystřihování a děrování. [4]          (1/2)  
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Příloha č. 5.           (2/2) 
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Příloha č. 6 Tabulky pro určení vyrobních tolerancí střižníků a střižnic s opotřebením P. [4] 


