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ABSTRAKT 

 

BARTÁK Jan: Výroba záchytu pojezdu.     

 

 

Tato bakalářská práce předkládá návrh technologie výroby záchytu pojezdu, který je vyráběn 

z konstrukční oceli S 235 JRC o velikosti výrobní série 6 000 ks/rok ve sdruženém nástroji. Na 

základě literární studie a výpočtů s nimi spojenými, byl navržen sdružený nástroj, který 

kombinuje střih a ohyb. Konstrukce nástroje byla uzpůsobena pro výrobu součásti ze svitků 

plechu. Nástroj je umístěn v ocelovém stojánku upnutém ve výstředníkovém lisu LEN 63C od 

výrobce ŠMERAL Trnava. Lis LEN 63C má jmenovitou velikost tvářecí síly 630 kN. Pro 

korozní odolnost je součást odstředivě zinkována. Součástí práce je také ekonomické 

zhodnocení navrhované technologie výroby. 

 

Klíčová slova: ocel S 235 JRC, sdružený nástroj, LEN 63C, stříhání, ohýbání 

 

 

ABSTRACT 

 

BARTÁK Jan: Production of trap capture 

 

This bachelor thesis presents a proposal for the production of trap capture, which is made 

from construction steel S 235 JRC with a production series size of 6 000 pieces a year in a 

combined instrument. Based on a literary study and the calculations associated with them, a 

combined instrument has been designed to combine shearing and bending. The design of the 

instrument was adapted to produce of a sheet metal roll component. The instrument is placed 

in a steel stand clamped in an eccentric press LEN 63C by ŠMERAL Trnava. The LEN 63C 

has a nominal forming force of 630 kN. For corrosion resistance the component is zinc-coated. 

Part of the thesis is also an economic evaluation of the proposed production technology. 

 

Keywords: steel S 235 JRC, combined instrument, LEN 63C, shearing, bending 
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ÚVOD [1], [4], [7], [10], [12], [38] 

Technologie tváření je důležitou částí ve výrobě součástí společně s odléváním, svařováním 

a obráběním. Jde o jednu z nejperspektivnějších oblastí výroby díky její sériovosti výroby, jak 

u kusové a malosériové výroby, až po hromadnou a velkosériovou výrobu. Jedná se o jednu 

z nejhospodárnějších technologií z hlediska úspor energie a materiálu, např. oproti třískovému 

obrábění. 

Technologie tváření lze dělit na objemové a plošné. U plošného tváření nastává deformace 

pouze ve dvou směrech. Jedná se o výrobu součástí z plechu, kde nedochází k výrazné změně 

průřezu materiálu. Mezi technologie plošného tváření se řadí stříhání, ohýbání a tažení. U 

objemového tváření dochází k deformacím ve třech směrech. Technologiemi objemového 

tváření jsou protlačování, kování zápustkové a volné. 

Dalším způsobem dělení tvářecích technologií je podle teplot, za kterých se tvářecí děje 

odehrávají. Mezníkem mezi tvářením za studena nebo tepla je úroveň teplot 0,35 až 0,4 teploty 

tavení zpracovávaného materiálu. Při tvářecích procesech probíhajících za studena jsou součásti 

deformačně zpevňovány. Tváření za tepla je využíváno zejména pro snižování tvářecích sil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Obr. 1: Příklady výrobků zhotovených technologiemi stříhání a ohýbání [38] 
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1 ROZBOR STÁVAJÍCÍHO STAVU [13], [40] 

Řešenou součástí je záchyt pojezdu, viz obr. 1. Cílem práce je návrh technologického 

postupu pro výrobu součásti o velikosti výrobní série 6 000 ks/rok. Součást je používána jako 

ochrana přepravovaných osob výtahem, kdy při poruše pojezdu výtahových dveří (sesmeknutí 

pojezdového kola z kolejnice) slouží jako zábrana před jejich úplnému uvolnění (vypadnutí 

z pojezdového mechanismu) a následným pádem nebo uvězněním osob ve výtahu.  

 

Vyráběná součást je zhotovena 

z pozinkovaného plechu o 

rozměrech P3 - 55 × 45,5 mm. 

Zhotovená součást je ohnuta do 

tvaru písmene S, s dvěma otvory o 

Ø 8,75 mm, které jsou po ukončení 

tvářecího procesu opatřeny 

lisovací maticí se závitem 

M6 – 6H, pro upevnění na nosný 

dílec pojezdového mechanismu 

dveří. Dále jsou zde vytvořeny dva 

prolisy, které mají funkci 

celkového zpevnění součásti a 

zároveň zabraňují odpružení při 

uvolnění ohybového nástroje. Pro 

výrobu záchytu pojezdu je 

v současné době používána 

pozinkovaná ocel určena k tažení a 

tváření za studena označována dle ČSN jako 11 321 a dle EURO jako DC 01, jejíž vlastnosti 

jsou uvedeny v tabulce 1. Značení oceli 11 321 znamená, že jde o nelegovanou konstrukční 

ocel třídy 11 a číslo 321 udává hodnotu meze pevnosti. Z tohoto materiálu se při tváření 

v ohýbacím nástroji odlupuje pozinkovaná vrstva a v místě střihu není součást chráněna vůbec, 

což snižuje jeho korozní odolnost. Odloupaný materiál je nutné odstraňovat z tvářecího 

ohybového nástroje, což snižuje výrobnost. Na součást nejsou kladeny nároky na rozměrovou 

a geometrickou přesnost.  

V současné době je součást vyráběna na vysekávacím automatu TruPunch 5000, kde je 

vystřižen obdélníkový polotovar s dvěma otvory z tabule plechu a následně je ručně vkládán 

do ohybového nástroje, který je upnut v lisu LEN 63C. Po konzultaci s hlavním technologem 

firmy CYKLOS  Choltice, bylo dosaženo domluvy, na změnu technologie výroby záchytu 

pojezdu. 

Tabulka 1: Materiálové vlastnosti oceli 11 321 [40] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ocel 11 321     (DC 01) 

Chemické složení 

C [hm.%] Mn [hm.%] P [hm.%] S [hm.%] 

max. 0,10 max. 0,45 max. 0,03 max. 0,03 

Mechanické vlastnosti 

Rm [MPa] Re [MPa] A [%] 

280 - 380 235 (245) 29 

Obr. 2: Vyráběná součást - Záchyt pojezdu 



11 

 

1.1 Variantní řešení [23], [24], [25], [26], [27] 

S ohledem na rozměry, tvar, přesnost a velikost série součásti je možné použít konvenčních 

i nekonvenčních postupů výroby. Záchyt pojezdu lze vyrobit pomocí těchto technologií: 

 

• výroba součásti pomocí kombinace konvenčních metod tváření - tato metoda zahrnuje 

kombinaci střižného a ohybového tvářecího nástroje. V prvním nástroji je polotovar 

zhotoven metodou stříhání, který je často řešen jako postupový, s požadovaným tvarem a 

rozměry. V následující operaci je vystřižený polotovar ohnut do požadovaného tvaru. 

Tento způsob výroby je nevýhodný z důvodu zhotovení dvou nástrojů a nutnost použití 

dvou strojů a jejich obsluhy. To způsobí nárůst výrobních časů na výměnu nástroje (pokud 

je součást vyráběna pouze na jednom stroji), mezioperačních přeprav atd. 

 

• řezání nekonvenční metodou vyrobení polotovaru s následným konvenčním tváření 

➢ řezání vodním paprskem – principem této metody je proud vody o vysokém tlaku a 

malém průměru. Vysoký tlak vody, který 

dosahuje až 400 MPa, zajišťuje 

vysokotlaké čerpadlo. Paprsek vody, 

který je nosičem abrazivních částic, 

dopadá na povrch polotovaru a je řezán. 

Mezi výhody se řadí nulová tepelně 

ovlivněná oblast, jako je u laserových 

nebo plazmových technologií, kvalitní 

řez bez otřepů a otlaků. Nevýhodou je 

kontakt s vodou, což způsobuje u mnoha 

materiálů korozi.  

 

➢ řezání laserem – je založeno na zaostření paprsku do ohniska, kde se nachází řezaný 

materiál. Při styku laserového paprsku a 

materiálu je materiál taven nebo při vyšších 

výkonech se materiál odpaří. Výhody jsou 

vysoká přesnost, která je zapříčiněna 

tloušťkou řezu (0,1 až 0,5mm), velkosériová 

výroba a hladký lesklý řez řez. Nevýhody 

jsou omezená tloušťka materiálu, cenově 

nákladná zařízení a tepelně ovlivněné dílce. 

 

➢ řezání plazmou – je proces, u kterého je 

využito plynu (Argon, Dusík, Vodík), který se 

stává vodivým. Pomocí elektrod je na řezaný 

materiál a trysku přiveden zdroj napětí  a vzniká 

tak mezi nimi elektrický oblouk.  Plyn 

přiváděný tryskou je ionizován elektrickým 

obloukem a odchází rychlostí až 2 300m/s. 

Teplota plazmy dosahuje až 30 000 °C. Výhody 

této technologie jsou vysoká řezná rychlost, 

kvalita povrchu a snadná automatizace. 

Nevýhody této technologie jsou vznik 

škodlivých plynů, vysoká hlučnost a vysoká 

pořizovací cena. 

Obr. 3: Řezání vodním paprskem [23] 

Obr. 4: Řezání laserem [24] 

Obr. 5:Řezání plazmou [25] 
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➢ ohraňování - při ohraňování je součást ohýbány do základního tvaru „U“ nebo „V“. Pro 

ohýbání jsou použity jednoúčelové stroje, které jsou nazývány ohraňovací lisy. 

Velikosti ohraňovacích stolů dosahují délek až několika metrů a nástroj je tvořen pouze 

matricí a razníkem. Razník je v 

horní pohyblivé části a matrice 

je upevněna na pevné dolní 

části stroje. Výhody jsou v 

ohýbání značně velkých dílců a 

nízká pořizovací cena nástrojů. 

Nevýhodou je zde užití pouze 

pro kusovou nebo 

malosériovou výrobu.  

 

 

• výroba ve sdruženém nástroji – je založeno na kombinaci více tvářecích operací např. 

stříhání a ohýbání. Kombinací těchto 

technologií vzniká nástroj, který zhotoví součást 

v několika operacích. U sdruženého nástroje 

odpadá potřeba mezioperačních přeprav a tím 

není výroba zatěžována a prodražována. Má 

vysokou produktivitu a snižuje náklady na 

výrobu na úkor vysokých pořizovacích nákladů 

na nástroj a jeho  komplikovanost. 

 

 

 

 

 

 

Jako nejvhodnější volba pro výrobu součásti záchyt pojezdu byla zvolena metoda stříhání 

a ohýbání ve sdruženém nástroji. Následující teoretická část se bude zabývat technologiemi 

stříhání a ohýbání, které budou ve sdruženém nástroji využity.  

Obr. 6: Ohraňování [26] 

Obr. 7: Výroba ve sdruženém nástroji [27] 
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2 TECHNOLOGIE STŘÍHÁNÍ A OHÝBÁNÍ [1], [4], [7], [10], [12] 

Principem technologie stříhání je oddělování materiálu pomocí břitů a je jedinou tvářecí 

operací, kde je žádoucí porušení materiálu a pro výpočet je používána mez pevnosti. Ke střihu 

dojde v místě nejvyšší koncentrace deformace při překročení smykového napětí. Kvalita střihu 

je ovlivněna střižnou mezerou, vlastnostmi stříhaného materiálu, kvalitou střižného 

nástroje atd. Je nutné zajistit vysokou kvalitu střižné plochy, nízkou deformaci výstřižku a úzký 

pás utržení.  

Ohýbání je technologie, při které se materiál trvale plasticky deformuje a je způsobena 

napětím, které je vyvoláno silami či momenty. Při ohýbání jsou důležitá tahová napětí, jejichž 

maximální hodnoty jsou vždy menší než mez pevnosti v tahu. Vhodnými materiály pro ohýbání 

jsou tvárné a houževnaté. Základními tvary ohybů dílců jsou do tvaru „U“ a „V“. Dvěma 

základními druhy ohybu jsou: ohyb vnějšími momenty a lokálními silami. 

2.1 Stříhání [1], [2], [3], [4], [5], [6], [7], [10]  

• Střižný proces lze rozdělit do 3 hlavních fází střihu. V první fázi dochází k elastické 

deformaci materiálu. Dochází k zaoblování hran výstřižku a hloubka vniku nástroje hel je 

přibližně 5 až 8 % tloušťky materiálu. Druhou fází je plastická deformace materiálu, která 

je způsobena překročením napětí přes mez kluzu. Hloubka vniku nástroje hpl je přibližně 

10 až 25 % tloušťky materiálu. Ve třetí fázi přesáhne napětí mez pevnosti ve střihu τs a 

způsobuje vznik trhlin a lomu. Hloubka vniku nástroje je závislá na mechanických 

vlastnostech materiálu. U tvrdých a křehkých materiálů se střižná hloubka hs pohybuje 

kolem 10 % tloušťky materiálu. U měkkých a houževnatých materiálů je střižná hloubka 

hs přibližně 60 %. Hloubku vniku nástroje v okamžiku oddělení lze stanovit podle vztahu: 

hs = (1,1 ÷ 1,2) ∙ (hel + hpl)                                                                                          (2.1)  

kde: hel  [mm]  hloubka elastického vniku nástroje 

hpl  [mm]  hloubka vlastnického vniku nástroje 

hs  [mm]  hloubka vniku nástroje při utržení  

  

 

 
Obr. 8: Vzhled střižné plochy při normální střižné vůli [4] 

• Vzhled střižné plochy výstřižku má tvar písmene “S“ z důvodu utržení materiálu, než 

nástroj stříhne celou tloušťku materiálu. Přesnost a jakost součásti závisí na přesnosti 

zhotovených nástrojů, střižné vůli a mechanických vlastnostech stříhaného materiálu. Při 

zvolení velké vůle vzniká pásmo otěru zapříčiněné vzájemným třením ploch tvaru písmene 

“S“. Vzhled střižné plochy při normální střižné vůli má úzké pásmo otěru ve střední oblasti 

tloušťky materiálu ohraničené z obou stran lomem. Vlivem plastické deformace způsobené 
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břity nožů vzniká oblast zpevnění do hloubky 20 až 30 % tloušťky stříhaného materiálu od 

okraje plochy střihu. 

 

• Střižná vůle - (vs) je rozdíl mezi jmenovitými průměry střižnice a střižníku (uzavřená 

křivka střihu) a polovina této hodnoty se nazývá střižná mezera (m). Na střižné vůli závisí 

velikost střižné síly a spotřeba energie stroje, jakost střižných ploch a trvanlivost ostří břitů.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Při malé střižné vůli viz. obr. 9a) nejsou okraje materiálu ohýbány snížením podílu 

plastické deformace, ale vzniká zhoršená kvalita střižné plochy a zvyšuje střižnou sílu. 

Při normální střižné vůli se trhlinky setkají v nejkratší vzdálenosti mezi počátky 

viz. obr. 9b). Velká střižná vůle viz. obr. 9c) způsobuje deformaci výstřižku a vtahování 

materiálu do střižného nástroje. Střižná vůle je volena individuálně, dle typu technologie 

stříhání a nástroje. 

  

Pro plech o tloušťce s ≤ 3 mm 

vs = 2 ∙ m = c𝑠 ∙ s ∙ 0,32 ∙ √τs                                                                                    (2.2)  

τs = 0,8 ∙ Rm                                                                                                                   (2.3) 

kde: m  [mm]  střižná mezera (jednostranná) 

    vs  [mm]  střižná vůle 

cs  [-]   součinitel závislý na druhu stříhu (0,005 až 0,025) 

    s  [mm]  tloušťka stříhaného materiálu 

    τs  [MPa] střižný odpor (pevnost ve střihu) 

    Rm [MPa] mez pevnosti 

2.1.1 Střižná síla a střižná práce [1], [4], [6], [7], [10] 

Střižná síla je důležitá pro volbu stroje. Při vnikání nástroje do materiálu, dochází k jeho 

zpevnění a způsobuje nárůst střižné síly. Ke zpevnění materiálu dochází od meze kluzu až do 

meze pevnosti stříhaného materiálu. Střižnou sílu je možné snížit tvarovou úpravou nástroje o 

30 až 40 %.   

Obr. 9: Tvar střižné plochy [6] 
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Střižná síla je stanovena výpočtem: 

       Fs = τs ∙ S ∙ n𝑠 = 0,8 ∙ Rm ∙ o ∙ s ∙ n𝑠                                                                          (2.4) 

    kde: Fs  [N]  střižná síla 

S  [mm2] střižná plocha 

      ns  [-]   součinitel otupení nástroje (1,1 až 1,3) 

      o  [mm]  délka střihu 

 

Střižná práce je rovna ploše pod křivkou střižné síly: 

   A𝑠 = λ ∙ Fsmax ∙ s                                                                                                            (2.5) 

    kde: As  [J]   střižná práce 

      λ  [-]   součinitel plnosti F-s diagramu       

Fsmax [N]  maximální střižná síla 

 

 

 

 

 

Obr. 10: Závislost střižné síly na dráze nástroje [4] 

Obr. 11: Součinitel plnosti diagramu [4] 
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2.1.2 Rozmístění součásti a návrh nástřihového plánu [7], [10], [20] 

Uspořádání a způsob výroby dílů na pásech či tabulích plechů je velice důležitý z hlediska 

ekonomického i časového. Rozložení dílů na tabulích plechů je pro vysekávací automaty 

vytvářeno v programech dodávaných výrobcem stroje např. Trumpf, Finnpower atd. V tomto 

programu je navrhnuto rozmístění dílů, nástroje potřebné pro výrobu podle tloušťky a vlastností 

materiálu. Následně je programem spočteno využití a čas pro vysekání dílů z tabulí plechů. 

Vysekávací automaty v sobě kombinují různé technologie výroby stříhání, ohýbání, ražení, 

řezání závitů a lze je kombinovat s laserovou technologií. To snižuje výrobní časy strojů a 

manipulace. Stroje mají vlastní zásobník nástrojů, který je většinou lineární, a během výrobního 

procesu si nástroje automaticky mění. Nástroj se skládá z nástrojové kazety, do které jsou 

vloženy matrice (spodní část), razník (horní pohyblivá část) s ustavovacím kroužkem a stěrač. 

Pro tváření je možnost práce s multi-tool nástroji, které v sobě obsahují více typů nástrojů, a 

tudíž není potřeba tak častá výměna nástrojů, což snižuje výrobní časy.  Tyto sestavy nástrojů 

jsou vloženy do zásobníku nástrojů, odkud jsou automaticky upínány strojem do beranu, který 

je schopen vysekávat otvory vysokou rychlostí. Pro výpočet využití svitků nebo pásů plechu 

nastříhaných z tabulí, které se používají ve sdružených nebo postupových nástrojích, je možné 

využívat počítačových programů nebo je možné stanovit analyticky. Největší část nákladů tvoří 

samotný materiál a z toho důvodu je potřebné dosáhnout co nejvyšší hodnoty využití, např. 

výpočtem ze vzorce: 

μmat =
Ssouč ∙ N

L ∙ Š
∙ 100                                                                                                                   (2.6) 

kde: μmat  [%]   využití materiálu 

Ssouč  [mm2]  plocha součásti 

   N   [ks]   počet kusů vyrobených z tabule nebo pásu 

   L   [mm]   délka tabule nebo pásu 

   Š   [mm]   šířka tabule nebo pásu 

 

Jsou vytvářeny tzv. nástřihové plány, které umožňují porovnávání využití materiálu. Úspory 

materiálu lze dosáhnout vhodným uspořádáním součástí na pás nebo tabuli plechu. Pokud je 

součást nepravidelného tvaru, musí se na polotovar rozmísťovat navzájem pootočené pro vyšší 

využití.  U vysekávacího automatu se využívá rotace nástroje kolem osy a u postupových 

střižných nástrojů lze využít otočení pásu po prvním průchodu a vystřižením druhé strany pásu. 

Dále lze optimalizovat využití materiálu tvarovou úpravou součásti. U návrhu nástřihového 

plánu pro pásy nebo svitky je důležitá volba postranního odpadu a můstků mezi jednotlivými 

díly. Velikosti můstku a postranního odpadu jsou stanoveny z šířky součásti a tloušťky 

stříhaného materiálu a jejich příklady jsou uvedeny v příloze 4. Součtem délek můstku a 

součásti je stanovena hodnota kroku, kterým je pás plechu posouván do postupového střižného 

nástroje.  

2.2 Ohýbání [1], [3], [4], [7], [10], [10], [11], [12], [14], [15], [17], [22] 

Při ohybu je materiál na vnitřní straně ohybu stlačován (vznik tlakového napětí a roztahování 

v příčném směru) a na vnější straně natahován (vznik tahového napětí a zužování v příčném 

směru). Tato deformace nastává u úzkých tyčí obdélníkového průřezu, na rozdíl od širokých 

plechů, kde deformaci zabraňuje přetvárný odpor materiálu. Mezi vnější a vnitřní stranou 

ohýbaného materiálu se nachází neutrální osa. Je to oblast materiálu, kde nedochází 

k deformování vláken a posouvá se směrem k vnitřní straně ohybu. Vypočtením délky neutrální 

osy zjistíme nejpřesnější rozměry polotovaru pro danou součást. Délka polotovaru je dána 

součtem délek rovných a ohnutých délek neutrální osy.  
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Obr. 12: Schéma procesu ohýbání [7] 

lc = ∑ li + ∑ loi                                                                                                                    (2.7)

n

i=1

n

i=1

 

lo =
π ∙ α

180
∙ ρ                                                                                                                               (2.8) 

platí pro široké pásy plechů, kdy: b > 3 ∙ s 

ρ = R0 + x ∙ s                                                                                                                             (2.9) 

pro ohyby s malým poloměrem, kdy: R0/s ≤ 6 

ρ = (R0 +
s

2
) ∙ zz ∙ zr                                                                                                            (2.10) 

kde:  lc [mm]  celková délka  

    lo [mm]  délka ohybu 

    li [mm]  délka rovné části 

    α [°]   úhel ohybu 

    R0 [mm]  poloměr ohybu 

ρ [mm]  poloměr neutrální osy 

    x [-]   součinitel posunutí neutrální osy, viz. Tabulka 2 

    zz [-]   ztenčení materiálu 

    zr [-]   rozšíření materiálu 

 

 V tabulce 2. jsou hodnoty součinitele pro posunutí neutrální osy (x) pro pravoúhlé průřezy 

širokých plechů o úhel 90°:  
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Tabulka 2: Posunutí neutrální osy x při ohybu [12] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ohybová vůle je vzdálenost mezi činnými částmi ohýbacího nástroje, tj. ohybník a ohybnice. 

Ohybová vůle je zpravidla volena stejná jako tloušťka ohýbaného materiálu a je získána 

sevřením zdvihu lisu. Platí pro ohyby do tvaru V a ohybů jim podobných se šikmými nebo 

oblými hranami. Při ohýbání do tvaru U je vůle volena v závislosti na výrobní toleranci tloušťky 

materiálu a délce ramen ohýbané součásti a lze jí vypočítat dle vzorce: 

vo = s + co ∙ s                                                                                                                               (2.11)    

kde: vo  [mm]  vůle mezi činnými částmi ohýbacího nástroje 

   co  [-]   součinitel vyjadřující vliv tření součásti o pevnou čelist 

 

V případě, kdy je výška stěny malá, je volena vůle jako minimální hodnota tloušťky 

ohýbaného materiálu, čímž se zaručí dobrá jakost výlisku. V opačném případě, kdy je výška 

stěny velká, je volen sklon stěny pohyblivé části o úhel 1 až 3°, což zapříčiní snížení tlaků, nebo 

úprava rovnoběžných stěn a velikost vůle je větší v závislosti na tloušťce materiálu.  

 

Tabulka 3: Zaoblení a hloubka pevné čelisti [11] 

 

Odpružení je způsobeno zbytkovou elastickou deformací po vyjmutí součásti z nástroje po 

volném ohýbání bez kalibrace a je závislé na mechanických vlastnostech, tloušťce, poloměru 

ohybu a úhlu ohybu materiálu. Pro správný tvar je nutné součást kalibrovat (dvou až třínásobek 

ohybové síly), upravením geometrie nástroje, vytvořením prolisů, nebo více ohnout součást o 

úhel odpružení β, který je možné stanovit z diagramu nebo empiricky vztahem (2.12): 

  

 

         

Mez 

pevnosti 

Rm [Mpa] 

poměr Ro/s 

0,1 0,2 0,25 0,3 0,4 0,5 0,6 0,8 1,0 1,2 1,5 2,0 

do 400 0,25 0,30 0,32 0,34 0,36 0,37 0,38 0,40 0,41 0,42 0,44 0,45 

nad 400 - - - - - - - - 0,35 0,36 0,37 0,38 

Mez 

pevnosti 

Rm [Mpa] 

poměr Ro/s 

3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0 10,0 11,0 12,0 13,0 14,0 

do 400 0,46 0,47 0,48 0,49 0,49 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 

nad 400 0,40 0,42 0,43 0,44 0,45 0,46 0,47 0,47 0,48 0,48 0,49 0,49 

Délka 

ramene a 

Tloušťka materiálu s 

do 0,5 0,5 až 2 2 až 4 4 až 7 

l1 rm co l1 rm co l1 rm co l1 rm co 

10 6 3 0,1 20 3 0,1 10 4 0,08 - - - 

20 8 3 0,1 12 4 0,1 15 5 0,08 20 8 0,06 

35 12 4 0,15 15 5 0,1 20 6 0,08 25 8 0,06 

50 15 5 0,2 20 6 0,15 25 8 0,1 30 10 0,08 

75 20 6 0,2 25 8 0,15 30 10 0,1 35 12 0,1 

100 - - - 30 10 0,15 35 12 0,1 40 15 0,1 

150 - - - 35 12 0,2 40 15 0,15 50 20 0,1 

200 - - - 45 15 0,2 55 20 0,15 65 25 0,15 
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tgβ = 0,375 ∙
lV ∙ Re

k ∙ s ∙ E
                                                                                                      (2.12) 

kde: β  [°]   úhel odpružení 

     lV  [mm]  vzdálenost mezi opěrami ohybnice 

     Re  [MPa] mez kluzu  

     E  [MPa] modul pružnosti v tahu 

     RM [mm]  poloměr zaoblení ohybnice 

     RO  [mm]  poloměr zaoblení ohybníku   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabulka 4: Součinitel pro výpočet úhlu odpružení [11] 

 

 

 

 

 

Odpružení po ohybu lze potlačit větším ohnutím ramen o úhel odpružení nebo úpravou 

funkčních částí ohybových nástrojů pro plastickou deformaci v místě ohybu, čímž se odstraní 

zbylá pnutí. Na obr. 15a) je široký ohyb do tvaru U, kde je lehké zakřivení dna, které se při 

vyjmutí z nástroje narovná a dojde k vyrovnání ramen. Úzké profily do tvaru U jsou ohýbány 

pomocí pohyblivých bočních čelistí, kterými se ramena přihnou o větší úhel viz. obr. 15b). Při 

ohýbání tlustého materiálu lze odpružení odstranit dodatečným vtlačením výstupků ohybníku 

do výlisku v místě ohybu viz. obr. 15c). Vylisováním výstužných žeber se omezí odpružení u 

výlisků z plechu s proměnlivými mechanickými vlastnostmi a zároveň je tím dílec vyztužen a 

zpevněn viz. obr. 15d). 

 

Poměr r/s 0,10 0,25 0,50 1,00 2,00 3,00 4,00 

Součinitel k 0,68 0,65 0,62 0,58 0,54 0,53 0,52 

Poměr r/s 5,00 6,00 8,00 10,00 15,00 20,00 - 

Součinitel k 0,52 0,52 0,51 0,51 0,50 0,50 - 

Obr. 13: Odpružení při ohýbání [7] 

Obr. 15: Potlačení odpružení [7] [17] 

Obr. 14: Geometrie ohybu do tvaru V [12][14] 
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Výpočet síly na vytvoření výztužných žeber lze vypočítat jako sílu pro vytvoření reliéfu. 

Jedná se o rovinnou úlohu, při které se plech lokálně vytáhne do požadovaného prostorového 

tvaru tahem a prostorovým ohybem. Vztah pro výpočet síly ve směru u (Fo) vypočítáme: 

Frel = σk ∙ ∆xyz ∙ s                                                                                                                        (2.13)  

kde: Frel [N]  síla reliéfového tváření 

σk  [MPa] mez kluzu materiálu (σk = Re) 

 Δxyz [mm]  posuv ve směru tváření (x / y / z) 

2.2.1 Ohybová síla a práce [7], [8], [9], [10], [11], [12] 

Ohybová síla je odvozena z ohybového momentu, který působí na polotovar. Pro velikost 

ohybové práce je uvažováno 50 % maximální síly z důvodu změny průběhu síly při ohýbání. 

Foc = FoV + 0,3 ∙ FoV + q ∙ Sk                                                                               nebo 

Foc =  FoV + 0,3 ∙ FoV + 2 ∙ FoV                                                                                               (2.14)  

FoV =
σk ∙ b ∙ s2

2 ∙ ρ
∙ tg (

α

2
)                                                                                                            (2.15) 

Ao =
Foc ∙ h

2
                                                                                                                                  (2.16) 

kde: FocV  [N]  ohybová síla tvaru V 

   b   [mm]  šířka ohybu 

   q   [MPa] kalibrační tlak (30 až 150 MPa) 

   Sk   [mm2] kalibrovaná plocha (kolmý průmět na pohyb ohýbací čelisti) 

   Ao   [J]   ohybová práce 

   h   [mm]  dráha ohybníku   

l1   [mm]  vzdálenost mezi rádiusem ohybníku a ohybnice 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Obr. 16: Ohyb tvaru V a průběh ohýbací síly [8][9][12] 
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2.2.2 Deformace při ohýbání [1], [7], [9], [12], [15], [16] 

• Tvoření vln – vzniká u ohybů s malou tloušťkou stěny. Možnosti potlačení vzniku je 

vytvoření tahové síly při ohýbání nebo přitlačováním materiálu z boku. 

• Praskání – vzniká na vnější straně ohybu překročením poměru R/s a je způsobené 

zpevněním materiálu, nebo jeho anizotropií. 

• Anizotropie – je způsobena rozdílnými vlastnostmi v různých směrech. Při ohybu, jehož 

osa prochází kolmo na směr vláken, nedochází k praskání materiálu, ale jeho odpružení je 

větší. V případě, kdy je osa ohybu rovnoběžná se směrem vláken materiálu, dochází 

k praskání. Ohyb je volen nejlépe se sklonem 45° vůči směru vláken, kdy se potlačí efekt 

praskání a odpružení.  

 

 

 

• Ohýbání úzkých a širokých pásů – úzký pás polotovaru je definován tak, že jeho šířka je 

menší než trojnásobek jeho tloušťky, široký pás polotovaru má větší šířku, než je 

trojnásobek jeho tloušťky. Obě rozdělení jsou na obr. 18.  Pásy jsou deformovány zúžením 

nebo rozšířením v místě ohybu. 

Obr. 17: Anizotropie materiálu [9] 

Obr. 18: Schéma deformace úzkého a širokého pásu [15] 
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➢ Ztenčení plechů – dochází k němu v místě ohybu materiálu, kdy se vlivem natahování 

vnějších vrstev materiál ztenčuje. Je závislé na tvárnosti materiálu, tření materiálu o 

nástroj, úhlu ohybu a hlavně na poloměru ohybu, kdy při malém poloměru ohybu 

dochází k velkému ztenčení materiálu. Velikost ztenčení lze stanovit ze vztahu (2.17) 

nebo vyčíst z tabulky 5, kde jsou uvedeny hodnoty ztenčení (zz) pro ohyby širokých 

pásů polotovarů pravoúhlého průřezu měkké oceli o úhel 90°: 

Tabulka 5: Závislost ztenčení materiálu na poměrném rádiusu ohybu [1] 

zz =
s1

s
                                                                                                                                      (2.17) 

kde: zz  [-]   ztenčení materiálu 

    s1  [mm]  tloušťka materiálu po ohnutí 

 

➢ Rozšíření plechů – dochází k němu na vnitřní straně ohybu, kde jsou vlákna stlačována 

a roztahují se do prostoru, kde na ně působí nižší síly, a tím je materiál vytlačován do 

volného prostoru na bocích ohybu. Pokud je velikost šířky ohybu větší než trojnásobek 

tloušťky materiálu, jeho rozšíření se zanedbává. Velikost rozšíření lze stanovit ze vztahu 

(2.18) nebo vyčíst z tabulky 6, kde jsou uvedeny hodnoty rozšíření (zr) pro měkkou ocel 

poměrné šířky b = 0,5 ∙ s až b ≥ 3 ∙ s: 

zr =
b1

b
                                                                                                                                   (2.18) 

  kde: zr  [-]   rozšíření materiálu 

    b1  [mm]  šířka materiálu po ohnutí 

    b  [mm]  šířka výchozího materiálu 

 

 

2.3  Nástroje [1], [3], [6], [10], [11], [21], [29], [30], [31], [32], [33], [43] 

Nástroje pro postupové stříhání a ohýbání mají několik stejných částí jako je stopka, upínací 

deska, vodící pouzdra, vodící sloupky a základová deska. Stopka je normovanou součástí, která 

je nalisována nebo zašroubována do upínací desky, jejíž druhá část je upnuta do beranu lisu. 

Velikost stopky je dána parametry stroje a je vyráběna z materiálu ČSN 11 600. Poloha stopky 

je dána výpočtem a umisťuje se do těžiště výslednice sil pro zamezení zvýšeného opotřebování 

částí nástroje a vyšší přesnost výroby. Velikosti upínací a základové desky závisí na velikosti 

střižnice nebo ohybnice a jsou vyráběny z materiálu ČSN 11 500. K upínací desce jsou upnuty 

střižníky nebo ohybníky a její funkcí je spojení pohyblivých částí nástroje s beranem lisu. Dále 

jsou zde zalisována nebo upínkami připevněna vodící pouzdra, která jsou kluzná nebo valivá a 

zajišťují přesné vedení nástroje. Kluzná pouzdra jsou používána při nižších počtech zdvihů za 

minutu a je nutné je mazat, kdežto valivá pouzdra jsou používána pro vyšší počet zdvihů za 

minutu. Pro vedení jsou dále používány již zmiňované vodící sloupky, které jsou taktéž 

zalisovány nebo připevněny upínkami do základové desky. Materiály pro výrobu vodících 

pouzder a sloupků jsou ČSN 12 061 nebo ČSN 14 220 a bývají zušlechtěny nebo cementovány.  

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 ztenčení zr [-] 1,09 1,05 1,025 1,01 1,005 1,00 

Tabulka 6: Součinitel rozšíření materiálu původního průřezu při ohýbání [1] 

Ro/s 0,1 0,25 0,5 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 8,0 10,0 15,0 20,0 

zz 0,82 0,87 0,92 0,96 0,985 0,992 0,995 0,996 0,996 0,997 0,998 0,999 1,0 
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 Ve střižných nástrojích pro postupové stříhání viz. obr. 19 se dále nachází opěrná a kotevní 

deska, kde jsou upevněny střižné nástroje, následně vodící deska, vodící lišty, střižnice, 

hledáčky a dorazy. 

• V horní pohyblivé části nástroje se nachází opěrná deska, která má funkci zamezit otlačení 

střižníků do upínací desky. Je vyráběna z materiálu ČSN 19 312 a je kalena a následně 

popuštěna. Společně s opěrnou deskou je zde připevněna kotevní deska, ve které jsou 

umístěny střižníky. Kotevní deska je vyráběna z materiálu ČSN 14 220. Střižníky jsou 

určeny pro stříhání děr nebo vystřihování součástí. Mohou být celistvé, nebo při větších 

rozměrech mohou mít tělo z konstrukční oceli ČSN 11 500, 11 600 atd. a činnou část z 

nástrojové oceli ČSN 19 191, 19 312, nebo ze slinutých karbidů G3, G4, G5. 

• Ve spodní pevné části je hlavní částí střižného nástroje střižnice, která může být celistvá, 

skládaná, nebo vložkovaná. Její velikost je volena dle šířky pásku a podle počtu a délky 

kroků potřebných pro zhotovení součásti. Je vyráběna ze stejných ocelí jako střižníky. 

Otvory ve střižnici musí mít odpovídající tvar. Pro kvalitu střihu jsou stěny střižnice 

broušeny a pro bezproblémový propad jsou otvory odlehčeny. Z důvodu přebrušování 

střižnice je tvar a odlehčení otvoru ve střižnici uzpůsobeno tak, aby nezvětšoval svůj rozměr 

viz. obr. 20 b) až d), na rozdíl od obr. 20 a). Dále se zde nachází vodící deska slouží 

k přesnému vedení střižníků a hledáčků. Pro přesné vedení pásu plechu slouží vodící lišty, 

na které je na vstupu do nástroje upevněn podpěrný plech pro snadné zavádění pásu. 

Vzdálenost mezi vodícími lištami je dána šířkou pásku. Střižnice, vodící lišty a vodící deska 

jsou dohromady spojeny kolíky a šrouby k základové desce.  

 

 

 

 

 

 

Obr. 19: Střižný nástroj [21] 

Obr. 20: Tvarové řešení střižnice [44] 
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• Dalšími díly pro střižné nástroje jsou dorazy a hledáčky. Dorazy jsou používány pro 

ustavování polohy plechu při zavádění pásku i při samotném střihu. Jsou našroubovány, 

zalisovány či vloženy ve střižnici nebo vodících lištách. Počet dorazů je závislý na počtu 

kroků a mezi nejpoužívanější dorazy patří načínací, pevné a zpětné. Načínací dorazy slouží 

k ustavení zaváděného pásku plechu do střihadla a jsou vloženy z boku nástroje ve vodících 

lištách. Pevné dorazy jsou zalisovány ve střižnici nebo vodící desce a jsou válcové 

s osazením. Zpětné dorazy jsou používány způsobem, kdy je přes něj  pás plechu přetažen 

a v pásu plechu se nachází konstrukční otvor a zpětným přitažením pásu je za otvor ustaven. 

Dorazy jsou vyráběny z materiálů ČSN 12 061, 19 191, atd. Hledáčky se nacházejí v horní 

části nástroje v kotevní desce, a slouží k přesnému ustavení pásku plechu před započetím 

střihu. Hledáčky nejčastěji zahledávají již vystřižené otvory, které jsou funkční nebo 

technologické. Jsou vyráběny z ocelí ČSN 14 220, 19 191, atd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Součásti ohýbané v nástrojích, mívají většinou menší rozměry a mají malé poloměry ohybů. 

Nástroje jsou konstruovány pro kombinování tvarů ohybů „U“ a „V“. Při ohýbání je ohýbán 

polotovar, který bývá rovinný (plech nebo výstřižek) na výlisek s plochami různě 

orientovanými vůči sobě. Principem je ustavení plechu na nebo mezi dorazy s následným 

sjezdem horní části nástroje. Konstrukční varianty dorazů pro ustavení plechu jsou: kolíky 

zlisované nebo zašroubované v těle ohybnice, tvarová vložka nebo vyfrézovaný tvar 

vystřiženého polotovaru v těle ohybnice, čímž je polotovar pevně ustaven. 

Obr. 22: Ohybový nástroj [44] 

Obr. 21: Pevný a načínací doraz [21] 
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• Hlavními částmi ohybového nástroje jsou ohybník a ohybnice. Ohybník se nachází 

v pohyblivé části nástroje a je k upínací desce spojen přes kotevní desku šrouby a kolíky. 

Podobně jako v případě střižníku, mohou být ohybníky celistvý nebo dělený. Činné části 

ohybníku jsou vyráběny z ocelí ČSN 19 191, 19 221, 19 436, atd. nebo ze slinutých 

karbidů. Ve spodní části nástroje se nachází ohybnice, která může být taktéž dělená nebo 

celistvá a vyrábí se ze stejných materiálů jako ohybník. Další částí používanou 

v ohybových nástrojích jsou vyhazovače, které usnadňují vyjímání již ohnuté součásti 

z nástroje. Mohou mít různé tvary, od klasických kolíků až po prstence, atd. Jejich pohyb 

bývá přenášen z vyhazovače stroje, pokud ho výrobní stroj obsahuje. V opačném případě 

jsou řešeny přídavným zařízením, nebo pružinovým či jiným mechanismem. Vyhazovače 

jsou vyráběny z ocelí ČSN 12 050, 12 060, 19 192, atd. 

 

Kontrola na otlačení – se prování u střižníků, ohybníků a nesmí přesáhnout hodnotu 

dovoleného napětí σdov = (1 600 až 2 000) MPa. Proti otlačení upínací desky nástroji se nad 

střižníky přidává kalená opěrná deska. Otlačení může nastat i v případě, že napětí nepřekročí 

pevnost materiálu. Velikost napětí je dáno vztahem: 

σ =
Fs

S
=

τs ∙ o ∙ s ∙ ns

S
< 𝜎𝑑𝑜𝑣                                                                                             (2.19) 

 

Kontrola na vzpěr - je kontrola, kde je nutné najít délku, při jejímž překročení ztratí prut 

stabilitu. To zapříčiní vyhnutí střižníku bokem. Pro určení kritické délky je potřeba určit 

kvadratický moment, které jsou dány vztahy (2.21), (2.22) a (2.23). Kritická délka střižníku je 

dána vztahem (2.20): 

 

lkrit = √
4 ∙ π2 ∙ E ∙ I

n ∙ Fs
                                                                                                              (2.20) 

I =
π ∙ d4

64
                                                                                                                                  (2.21) 

 

Ix =
b ∙ h3

12
                                                                                                                                (2.22) 

 

Iy =
h ∙ b3

12
                                                                                                                                (2.23) 

kde: lkrit [mm]  kritická délka nástroje 

n  [-]   koeficient bezpečnosti (1,5 až 2) 

   I  [mm4] kvadratický moment průřezu 
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2.4 Stroje pro tváření [41], [42] 

Pro velké množství tvářecích operací typu stříhání, ohýbání atd. jsou používány výhradně 

lisy. Lisy jsou výhodné z hlediska jejich automatizace a užití vyhazovačů, které usnadňují 

vyjímání součásti z nástroje. Základní dělení lisů je na: 

• Mechanické lisy využívají k přenosu energie 

mechanických převodních systémů a jsou 

tříděny podle různých znaků, jako jsou 

konstrukce rámu lisu, jednočinné nebo 

vícečinné, stupně automatizace atd. Pro 

zpracování plechů jsou používány lisy 

výstředníkové, klikové, postupové automaty, 

ohýbací a ohraňovací lisy atd. Pohyb beranu 

je u výstředníkového a klikového lisu 

zajištěn klikovým hřídelem, na kterém je 

připevněna ojnice. Velikost zdvihu 

výstředníkového lisu je zajištěna 

výstředníkovým pouzdrem a klikové lisy, 

které pouzdro nemají, pracují s pevným 

zdvihem. Pohon lisu je zajištěn 

elektromotorem, který pohání setrvačník, ve 

kterém se ukládá kinetická energie, která je 

následně po sepnutí spojky spotřebována 

pohybem klikové hřídele a tvářecím 

procesem. Jmenovitá síla mechanických lisů 

je přibližně do 10 000 kN.  

 

 

• Hydraulické lisy využívají k vytvoření 

pracovní síly tlaku hydraulické kapaliny, 

která je vedena do válce. Zvyšováním 

tlaku kapaliny nad pístem a snižováním 

tlaku pod pístem, se docílí pohybu pístu 

a vytvoření tvářecí síly beranu. 

Hydraulické lisy jsou založeny na 

Pascalově zákoně obecné mechaniky 

tekutin, kdy tlak vyvolaný vnější silou je 

ve všech místech uzavřené nádoby stejný 

a velikost síly pístu je závislá pouze na 

jeho průřezu. Hydraulické lisy jsou 

používány pro vyšší zatížení než 

mechanické a to až do hodnot přibližně 

25 000 kN.   

 

 

 

 

 

Obr. 24: Hydraulický lis [42] 

Obr. 23: Výstředníkový mechanický  

lis [42] 
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2.5 Technologičnost konstrukce [1], [6], [7], [9], [12], [15], [16], [18] 

Konstrukce součásti musí být uzpůsobena výrobním možnostem nástroje a mechanickým 

vlastnostem polotovaru. Z technologického hlediska je velice důležité znát vlastnosti 

zpracovávaného materiálu, zda je vhodný pro tváření z hlediska jeho tvařitelnosti (závisí na 

tažnosti materiálu), drsnosti střižné plochy, přesnosti výroby atd. Z toho důvodu je důležité 

ověřit různé aspekty, a to: 

• Technologičnost stříhání – je soubor kritérií, které je nutné splnit, pro zajištění funkčnosti 

a životnosti nástroje při maximální hospodárnosti výroby. Jde například o malý objem 

odpadu, využití hromadně vyráběných polotovarů, volba tvarů a rozměrů výrobku 

s ohledem na technologii, jednoduchá příprava výroby, malý počet a nízká složitost 

operací, krátké výrobní časy, jednoduchá manipulace, velikost výrobní série atd. 

Technologičnost konstrukce výstřižku je důležitá, kvůli ověření, zda je součást 

vyrobitelná technologií stříhání. Mezi technologičnost konstrukce výstřižku patří: 

Nejmenší kruhový otvor výstřižku musí splňovat podmínku: 

d

s
> 1                                                                                                                              (2.24) 

Nejmenší hranatý otvor výstřižku musí splňovat podmínku: 

 
b

s
> 0,8                                                                                                                           (2.25) 

kde: b [mm] nejkratší strana hranatého otvoru 

Stříhané obrysy musí splňovat podmínky pro stříhání z hlediska vzdálenosti 

stříhaných obrysů od okrajů stříhané součásti a ostatních stříhaných obrysů viz. obr. 25. 

a ≥ 0,8 ∙ s                                                                                                                       (2.26) 

c ≥ s                                                                                                                               (2.27) 

d ≥ 1,5 ∙ s                                                                                                                      (2.28)  

• Minimální délka ramen –je důležitá pro vytvoření dostatečného momentu pro vytvoření 

požadovaného ohybu viz. obr. 26.  

r < 1mm      b ≥ 3 ∙ s + r                                                                                                (2.29) 

r > 1mm      b ≥ (2,5 až 3) ∙ s                                                                                       (2.30)          

kde: b  [mm]  délka ramene 

     r  [mm]  poloměr ohybu 

Obr. 25: Technologické vzdálenosti mezi stříhanými otvory [6] 
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• Vzdálenost otvoru od ohybu musí být dostatečná, aby bylo zabráněno jeho deformaci 

viz. obr. 26.  

a ≥ r + 2 ∙ s                                                                                                                  (2.31) 

kde:  a  [mm]   vzdálenost kraje otvoru od ohybu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Rmin a Rmax – Minimální poloměr ohybu je nejmenší poloměr, který lze vytvořit ohnutím 

materiálu, bez porušení vnější natahované vrstvy (prasknutí). Jedná se o kritické 

(maximální) přetvoření materiálu, ale bez porušení vláken. K porušení dochází z důvodu 

překročení maximální plastické deformace. Je závislý na tažnosti materiálu, jak je zřejmé 

ze vztahu (2.32). Maximální poloměr ohybu je největší poloměr, který lze vytvořit (dojde 

k minimální trvalé plastické deformaci – překročení meze kluzu v krajní vrstvě materiálu).  

Minimální a maximální poloměr ohybu je závislý na anizotropii materiálu (směru vláken 

v materiálu).  

 

Rmin =
s

2
∙ (

1

εp
− 1) =

s

2
∙

1 − A

A
≅ c ∙ s                                                                     (2.32) 

Rmax =
E ∙ s

2 ∙ Re
                                                                                                                    (2.33) 

kde: Rmin [mm]  minimální poloměr ohybu 

Rmax [mm]  maximální poloměr ohybu 

εp  [-]   mezní prodloužení 

     c  [-]   koeficient zohledňující materiál (0,5 až 0,6) 

     A  [%]  tažnost 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 26: Minimální délka ramen a vzdáleno otvorů od ohybu [12] 
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3 NÁVRH ŘEŠENÍ [13], [40] 

Vyráběnou součástí je již zmiňovaný záchyt pojezdu. V kapitole variantní řešení byla 

zvolena technologie výroby sdruženým postupovým nástrojem. Materiálem pro výrobu 

součásti byla zvolena namísto oceli ČSN 11 321 (DC 01) nelegovaná konstrukční ocel 

S235 JRC (1.0120), jejíž vlastnosti jsou uvedeny v tabulce 7. Značení oceli je dle normy 

ČSN EN 10027-1, kdy písmeno S vymezuje oblast použití na ocelové konstrukce a následující 

číslo udává velikost minimální meze pevnosti, anebo v našem případě meze kluzu v MPa. 

Velikost výrobní série je pouze 6 000 ks/rok, ale z důvodu snahy o automatizaci produkce je 

volen polotovar svitek o tloušťce 3 mm a šířce 50,2 mm, namísto tabulí plechu. Ve výkrese, 

který byl dán jako zadání, je řešeno upevnění dílce na nosnou část pojezdu dvěma kruhovými 

otvory o průměru Ø 8,75 mm, do kterých jsou po tvářecích operacích umístěny lisovací matice 

M6. Po konzultaci s hlavním technologem byla součást upravena tak, že budou vystřiženy dva 

otvory o Ø 5 mm a závity M6 budou vyřezány až po ukončení ochranné zinkovací operaci. Pro 

zajištění korozní odolnosti materiálu je zařazeno po tvářecích operacích odstředivé zinkování, 

které je řešeno v kooperaci s firmou SIGNUM spol. s r.o.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1 Technologičnost součásti 

Posouzení technologičnosti konstrukce je provedeno z důvodu ověření vyrobitelnosti 

součásti daným souborem technologií.  
 

• Technologičnost stříhání - musí splňovat podmínky pro nejmenší kruhový průměr stříhané 

díry, vzdálenosti obrysů od okrajů a ostatních stříhaných obrysů. 

 

➢ Nejmenší kruhový průměr stříhané díry musí splňovat podmínku ve vztahu (2.24). 

d

s
=

5

3
= 1,667 > 1 

Ze vztahu vyplývá, že je možné vytvořit kruhový otvor o Ø 5 mm. 

 

 

➢ Kontrola stříhaných kruhových obrysů od okrajů stříhané součásti byla vypočtena ze 

vztahu (2.26): 

a ≥ 0,8 ∙ s = 0,8 ∙ 3 = 2,4 mm 

Tabulka 7: Materiálové vlastnosti oceli S235 [40] 

JRC 
Ocel S 235 JRC      (1.0120) 

Chemické složení 

C [hm.%] Mn [hm.%] P [hm.%] S [hm.%] N [hm.%] 

max. 0,17 max. 1,40 max. 0,045 max. 0,045 max. 0,009 

Mechanické vlastnosti 

Rm [MPa] Re [MPa] A [%] 

340 - 470 235 24 - 26 
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Podmínka byla splněna, protože nejmenší středová vzdálenost kruhového otvoru 

o Ø 5mm je 8 mm, tudíž vzdálenost okraje obrysu od okraje součásti je  

5,5 mm. 

 

• Výpočet minimálního poloměru ohybu byl spočítán z tažnosti oceli S235 JRC, která má 

velikost A = 26%. Velikost minimálního poloměru byla stanovena ze vztahu (2.32): 

Rmin =
s

2
∙

1 − A

A
=

3

2
∙

1 − 0,26

0,26
≅ 4,27 mm 

Ohyb lze vytvořit, z důvodu velikosti vnějšího rádiusu ohybu, která činí 5 mm. 

 

3.2 Výpočet délky polotovaru [11] 

 

• Poloha neutrální osy je spočtena ze vztahu (2.9), ale je nutné zjistit koeficient posunutí 

neutrální osy „x“ z tabulky 2. Koeficient je získán, dosazením do poměru:  

R0

s
=

2

3
= 0,667 

Nejbližší hodnota poměru je 0,6 a pro zvolený materiál S 235 JRC, který má mez pevnosti 

Rm = 400 MPa odpovídá hodnota x = 0,38. 

Po získání koeficientu byl následně dosazen do vztahu (2.9): 

ρ = R0 + x ∙ s = 2 + 0,38 ∙ 3 = 3,14 mm 

• Délka rozvinu součásti byla určena ze vztahu (2.7). Pro výpočet rozvinu bylo potřeba také 

stanovit délku neutrální osy v oblouku, která byla vypočtena ze vztahu (2.8). 

 

lo =
π ∙ α

180
∙ ρ =

π ∙ 90

180
∙ 3,14 = 4,93 mm 

 

lc = ∑ li + ∑ loi

n

i=1

n

i=1

= (l1 + l2 + l3) + 2 ∙ lo 

 

lc = (12 + 9 + 15) + 2 ∙ 4,93 = 45,86 mm 

 

    kde:  l1, l2, l3  jsou délky rovných úseků viz. obrázek 27 

 

Z důvodu zjednodušení výpočtů a výroby bude následný rozměr rozvinu (délky 

součásti) brán jako 45,8 mm, jelikož setinné rozměry nejsou odpovídající tolerancím, 

které dosahují desetin. 
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3.3 Možnosti rozmístění výrobku na pásu 

V první variantě rozmístění viz. obr 28, je součást orientována s ohyby kolmo na směr 

zavádění svitku do nástroje. Během této varianty není volen žádný odpad ve formě můstku nebo 

postranního odpadu. Výrobní 

cyklus je rozdělen na dva 

kroky, kdy v prvním z nich 

jsou děrovány oba otvory o 

Ø 5 mm. V následujícím kroce 

je využito sjezdu ohybníku, 

který je upraven tak, aby jeho 

střižná hrana odstřihla dílec a 

společně s ohybnicí jej ohnul 

do požadovaného tvaru a 

vytvořily výztužné prolisy. 

Výhodou této metody je 

vysoké procento využití 

polotovaru. Nevýhodou je 

způsob, kterým by musela být 

součást vyjímána z nástroje. 

Nejvýhodnějším způsobem by 

bylo vystrčení hotové součásti 

postupujícím pásem plechu, 

ale nastává zde problém, ve 

formě překonání výškového rozdílu ohybnice a dílec by se mohl vzpříčit v nástroji, což by 

způsobilo kolizi a možnost porušení nástroje. Další možností by byl návrh mechanismu pro 

vyhazování součásti bokem nástroje. to však sebou přináší mnohá úskalí a technickou náročnost 

z hlediska návrhu, údržby a ceny. 

 

 

 

Obr. 27: Délka ramen, úhlů ohybů ohýbané součásti a její rozvin 

Obr. 28: První varianta rozmístění součásti 



32 

 

V druhé variantě rozmístění je součást vyráběna ve třech krocích, které jsou znázorněny na 

obr. 29. V první operaci jsou vystřiženy oba kruhové otvory o Ø 5 mm a přistřižen můstek, 

který je mezi stříhanými součástmi střižníkem obdélníkového tvaru. V druhé operaci je 

vystředěn plech hledáčkem, v kruhovém otvoru, pro jeho přesné ustavení. Ve třetí operaci je 

součást úplně odstřižena od postranního odpadu ohybníkem, který je řešen se střižnou hranou. 

Přístřih je ihned po odstřižení ohýbán mezi ohybníkem a ohybnicí do požadovaného tvaru a 

jsou prolisována výztužné prolisy. Po ohnutí součásti a prolisování výstužných prolisů je 

součást vytlačena postupujícím pásem plechu, který je posouván do nástroje. Postranní odpad 

je odstřihován za ohybovým nástrojem, aby nemusel být navíjen. Z toho důvodu je připevněn 

odstřihovací nůž na ohybníku z vnější strany nástroje a společně se střihnou hranou dělí odpad 

na menší kusy. 

Z těchto dvou variant je zvolena druhá, z důvodu jednoduššího vyjímání součásti z nástroje. 

3.4 Výpočty potřebné pro návrh nástroje [10], [11], [22], [30] 

• Výpočet délky kroku nástroje je dán součtem délky polotovaru 55 mm a tabulkové hodnoty 

pro můstek, kde vstupními hodnotami jsou šířka součásti, která je 45,8 mm a tloušťka 

stříhaného materiálu, která je 3 mm. Z přílohy č.4 vyplývá, že můstek mezi jednotlivými 

výstřižky je 3,2 mm.   

 

 Vypočtená délka kroku byla stanovena na 58,2 mm. 

• Velikost střižné vůle závisí na tloušťce materiálu. V případě řešené součásti je tloušťka 

materiálu 3 mm. Z toho byla stanovena střižná vůle, která je určena vztahem (2.2). Tento 

vztah je určen pro plechy o tloušťce s ≤ 3 mm. Zadávané hodnoty součinitele cs = 0,01 a 

meze pevnosti materiálu Rm = 400 MPa. 

vs = 2 ∙ m = c𝑠 ∙ s ∙ 0,32 ∙ √τs = 0,01 ∙ 3 ∙ 0,32 ∙ √0,8 ∙ 400 

vs = 0,172 mm => 0,17 mm 

   

Vypočtená střižná vůle byla zaokrouhlena na 0,17 mm. 

 

 

 

Obr. 29: Druhá varianta rozmístění součásti 
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• Výpočet rozměrů střižníků a střižnic 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A: RED = (JR + V)TE = (5 + 0,17)0,054 = 5,17+0,054                           (3.1) 

 

 RAD = (JR)TA = (5)0,035 = 5−0,035                                                       (3.2) 

 

B: RED = (JR + V)TE = (45,8 + 0,17)0,190 = 45,97+0,190 

 

 RAD = (JR)TA = (45,8)0,120 = 45,8−0,120 

 

C: RED = (JR + V)TE = (3,2 + 0,17)0,054 = 3,37+0,054 

 

 RAD = (JR)TA = (3,2)0,035 = 3,2−0,035 

 

D: RED = (JR + V)TE = (55 + 0,17)0,190 = 55,17+0,190 

 

 RAD = (JR)TA = (55)0,120 = 55−0,120 

 

• Výpočet střižných sil byl stanoven dle vztahu (2.4) 

 

Fs1 = 0,8 ∙ Rm ∙ o ∙ s ∙ n𝑠 = 0,8 ∙ 400 ∙ (π ∙ 5) ∙ 3 ∙ 1,2 = 18 095,6 N 
Fs1 = Fs2 = 18 095,6 N ≅ 18 096 N 

Fs3 = 0,8 ∙ Rm ∙ o ∙ s ∙ n𝑠 = 0,8 ∙ 400 ∙ 2 ∙ (3,2 + 45,8) ∙ 3 ∙ 1,2 = 112 896 N 

Fs4 = 0,8 ∙ Rm ∙ o ∙ s ∙ n𝑠 = 0,8 ∙ 400 ∙ 55 ∙ 3 ∙ 1,2 = 63 360 N 

 

➢ Rozstřih odpadu, který je zařazen po ohýbací operaci, je určen pro dělení bočního 

odpadu, aby nemusel být navíjen, a proto je stříhán na menší kusy. Na ohybník je 

připevněn nůž, který dělí odpadový materiál o šířce 4 mm. 

 

𝐹𝑠𝑜 = 0,8 ∙ 𝑅𝑚 ∙ 𝑜 ∙ 𝑠 ∙ n𝑠 = 0,8 ∙ 400 ∙ 4 ∙ 3 ∙ 1,2 = 4 608 𝑁 

 

Obr. 30: Schéma pro výpočet střižníků a střižnic 
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• Výpočet celkové střižné síly je dána součtem všech dílčích střižných sil 

Fsc = ∑ Fsi

n

i=1

= Fs1 + Fs2 + Fs3 + Fs4 + Fso                                                                (3.3) 

 
Fsc = 2 ∙ 18 096 + 112 896 + 63 360 + 4 608 =  217 056 N = 217,056 kN 

 

Celková střižná síla má velikost 217,056 kN. 

  

• Výpočet střižné práce byl stanoven ze vztahu (2.5). Dále musel být určen součinitel plnosti 

λ, který byl stanoven z diagramu na obr. 11. Pro určení součinitele plnosti bylo nutné 

stanovit pevnost materiálu ve střihu τs, pro kterou platí vztah (2.3): 

τs = 0,8 ∙ Rm = 0,8 ∙ 400 = 320 MPa 

Ze známé pevnosti materiálu ve střihu τs = 320 MPa a tloušťky stříhaného materiálu 

s = 3 mm, byla určena hodnota součinitele plnosti z obr. 11. na  λ ≅ 0,6. 

A𝑠 = λ ∙ Fsmax ∙ s = λ ∙ Fs3 ∙ s = 0,6 ∙ 112 896 ∙ 0,003 = 203,213 J 

Velikost práce je stanovena na 203,213 J. 

 

• Kontrola na otlačení byla provedena u nejmenšího střižníku o Ø 5 mm a nesmí přesáhnout 

hodnotu dovoleného napětí σdov = (1 600 až 2 000) MPa. Průměr střižníku v místě dotyku 

s opěrnou deskou je d = 10 mm. Velikost napětí je dáno vztahem (2.19):  

 

σ =
Fs

S
=

τs ∙ o ∙ s ∙ n𝑠

S
=

0,8 ∙ 400 ∙ (π ∙ 5) ∙ 3 ∙ 1,2

π ∙ 102

4

= 230,4 MPa 

Nejmenší střižník o Ø 5 mm splnil podmínky na kontrolu otlačení. 

 

• Kontrola na vzpěr byla provedena, aby nebyla porušena ztráta stability nástroje, při níž se 

vyhne nástroj bokem. Výpočet kvadratického momentu pro střižník o Ø 5 mm byl 

vypočítán vztahem (2.21) a kritická délka střižníku byla vypočtena vztahem (2.20): 

Obr. 31: Grafické znázornění střižných sil 
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I =
π ∙ d4

64
=

π ∙ 54

64
= 30,679 mm4 

 

lkrit = √
4 ∙ π2 ∙ E ∙ I

n ∙ Fs
= √

4 ∙ π2 ∙ 2,1 ∙ 105 ∙ 30,679

1,5 ∙ 18 095,6
= 54,61 mm 

 

Kritická délka střižníku o Ø 5 mm je stanovena na 54,61 mm. Střižník se během stříhání 

nevyhne a navíc je veden vodící deskou.  

 

• Ohybová vůle součásti je volena dle tloušťky materiálu, která je 3 mm a délka ramen, která 

je 15 a 12 mm. Z tabulky 3. je stanoven součinitel vyjadřující vliv třenou součásti 

co = 0,08. Vůle je byla vypočtena vztahem (2.15): 

vo = s + c𝑜 ∙ s = 3 + 0,08 ∙ 3 = 3,24 mm 

• Výpočet ohybových sil byl stanoven dle vztahu (2.29):  

FoV =
σk ∙ b ∙ s2

2 ∙ ρ
∙ tg (

α

2
) =

235 ∙ 55 ∙ 32

2 ∙ 3,14
∙ tg (

90

2
) = 18 523,09 N 

Celková ohybová síla jednoho ohybu, včetně kalibrace, byla stanovena dle vztahu 

(2.14). Jelikož nebude použit lis, který má možnost nastavitelného tlaku pro kalibraci, je 

kalibrační síla volena dvojnásobná: 

 

FoVc = FoV + 0,3 ∙ FoV + 2 ∙ FoV = 1,3 ∙ FoV + 2 ∙ FoV 
 

FoVc = 1,3 ∙ 18 523,09 + 2 ∙ 18 523,09 

 

FoVc = 61 126,197 N ≅ 61 126,2 N 

 

Záchyt pojezdu je tvořen dvěma ohyby do tvaru V a z toho důvodu bude tato ohybová 

síla dvojnásobná. 

Foc = 2 ∙ FoVc = 2 ∙ 61 126,2 = 122 252,4 N ≅ 122,252 kN 

 

• Výpočet ohybové práce byl stanoven ze vztahu (2.16):  

 

Potřebná výška pracovního sjezdu ohybníku byla zjištěna z modelu vytvořeného 

v programu Autodesk Inventor 2018 a její velikost byla stanovena na h = 11,41 mm: 

 

Ao =
Foc ∙ h

2
=

122 252,4 ∙ 0,01141

2
= 697,45 J 

 

• Prolisu, které jsou v místě ohybu a slouží k eliminaci odpružení a z tohoto důvodu není 

velikost odpružení počítána. Síla potřebná pro vytvoření prolisu, byla vypočítá podle 

vztahu (2.13) a změna rozměrů v ose x = 20 mm a v ose z = 3 mm: 
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∆xz= √x2 ∙ z2 = √202 ∙ 32 = 20,2 mm 

Frel = σk ∙ ∆xz ∙ s = 235 ∙ 20,2 ∙ 3 = 14 241 N 

 

FrelC = 2 ∙ Frel = 2 ∙ 14 241 = 28 482 N = 28,482 kN 

 

Tento prolis je na součásti vytvořen dvakrát, proto bude potřebná celková síla na jeho 

vytvoření dvojnásobná. 

 

• Výpočet celkové síly 

 

Pro dosažení maximální účinnosti a minimálního opotřebení strojů je nutné, aby působiště 

výslednice střižných sil se nacházelo v ose lisu. Zabrání se tím opotřebování nástroje a 

zvýšení přesnosti výstřižků 

 

Celková síla, která je potřeba na vytvoření součásti je dána součtem všech dílčích sil, 

které se podílí na tváření součásti. 

 

FCelková = ∑ Fi = Fsc + Foc + FrelC

n

i=0

                                                                            (3.4) 

FCelková = 217,056 + 122,252 + 28,482 = 367,79 kN 

 

 

• Poloha stopky nástroje je určena ze vztahů (3.4) a (3.5). Jednotlivé vzdálenosti působících 

sil a jejich velikosti jsou uvedeny v tabulce 8. Pro lepší představu je jejich grafické 

znázornění uvedeno v obrázku 32.   

 

 Tabulka 8: Hodnoty pro výpočet polohy stopky 

 

 

 

 

Síla poloha X poloha Y 

Fs1 [N] 18 096 Xs1 [mm] 183,4 Ys1 [mm] 166,9 

Fs2 [N] 18 096 Xs2 [mm] 145,4 Ys2 [mm] 166,9 

Fs3 [N] 112 896 Xs3 [mm] 135,3 Ys3 [mm] 152 

Fs4 [N] 63 360 Xs4 [mm] 48 Ys4 [mm] 175,06 

Fso [N] 4 608 Xso [mm] 17,5 Yso [mm] 177,06 

Fovc1 [N] 61 126,2 Xo1 [mm] 48 Yo1 [mm] 157,44 

Fovc2 [N] 61 126,2 Xo2 [mm] 48 Yo2 [mm] 146,13 

Frel1 [N] 14 241 Xrel1 [mm] 48 Yrel1 [mm] 157,44 

Frel2 [N] 14 241 Xrel2 [mm] 48 Yrel2 [mm] 146,13 
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XT =
∑ Fi ∙ xi

n
i=0

FCelková
=

Fs1 ∙ xs1 + Fs2 ∙ xs2 + Fs3 ∙ xs3 + Fs4 ∙ xs4 + Fso ∙ xso

FCelková
+ 

 

+
2 ∙ FoVc1/2 ∙ xo1/2 + 2 ∙ Frel1/2 ∙ xrel1/2

FCelková
 

 

 

XT =
18 095,6 ∙ 183,4 + 18 095,6 ∙ 145,4 + 112 896 ∙ 135,3 + 63 360 ∙ 48 + 4 608 ∙ 17,5

367 790
 

 

+
2 ∙ 61 126,2 ∙ 48 + 2 ∙ 14 241 ∙ 48

367 790
= 82,229 ≅ 82,23 mm 

 

YT =
∑ Fi ∙ yn

i=0

FCelková
=

Fs1 ∙ ys1 + Fs2 ∙ ys2 + Fs3 ∙ ys3 + Fs4 ∙ ys4 + Fso ∙ yso + FoVc ∙ yo1

FCelková
+ 

 

+
FoVc ∙ yo2 + Frel ∙ yrel1 + Frel ∙ yrel2

FCelková
 

 

 

YT =
2 ∙ 18 095,6 ∙ 166,9 + 112 896 ∙ 152 + 63 360 ∙ 175,06 + 4 608 ∙ 177,06

367 790
+ 

 

 

+
61 126,2 ∙ 157,44 + 61 126,2 ∙ 146,13 + 14 241 ∙ 157,44 + 14 241 ∙ 146,13

367 790
= 

 

= 157,665 ≅ 157,67 mm 

Obr. 32: Schéma pro výpočet polohy stopky 
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3.5 Model nástroje [11], [19], [29], [30], [31], [32], [33] 

Model nástroje byl vytvořen podle norem a směrnic pro stříhání a ohýbání. Jeho bezpečnost 

je zajištěna zakrytováním pracovní oblasti stroje ochranou mřížkou. Nechráněnou částí nástroje 

je pouze místo, kudy je svitek zaváděn do nástroje a místo, kde vypadávají hotové součásti. 

Velikost zdvihu byla stanovena na hodnotu 15 mm.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 33: Model nástroje 

Horní část nástroje (viz. Obr. 31) je tvořena upínací deskou, ve které je umístěna stopka, 

která je dále upínána do beranu lisu. V upínací desce jsou zalisovány dvě vodící pouzdra, která 

jsou zajištěna šesti upínkama se šrouby M6×20. Dále se zde nachází části střihadla, a to opěrná 

deska, která zamezuje otlačení upínací desky od střižníků, které jsou zde umístěny v kotevní 

desce. Střižníky mají rozměry 45,8×3,2 mm a dva o Ø 5 mm. Tyto součásti jsou pevně spojeny 

6 šrouby M8×50 a poloha je zajištěna dvěma kolíky o rozměrech Ø 8×55 mm. Ohybová část je 

složena z ohybníku a jeho kotevní desky, ve které je upnut tažník pro vytváření prolisu ve 

vyráběné součásti. Kotevní deska ohybníku je ustavena dvěma kolíky o velikosti Ø 8×55 a 

dvěma šrouby M8×70. Ke kotevní desce ohybníku je připevněn tažníkem šroubem M6×25 a 

ohybník, který je připevněn dvěma šrouby M10×25. Na ohybníku je připevněn rozstřihovací 

nůž, šroubem M4×14, který dělí boční odpad ze svitku na menší části pro jednodušší 

manipulaci.  

 

 



39 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spodní část nástroje (viz obr. 32) se skládá ze základové desky, ke které jsou upnuty veškeré 

další komponenty.  Jsou zde zalisovány dvě kónické vložky sloupků, které jsou dále zajištěny 

šesti upínkami a šrouby M6×20. V Kónických vložkách jsou umístěny sloupky, které jsou 

zajištěny ze spodní strany přídržnou podložkou a šroubem M8×20 s kuželovou hlavou. 

K základové desce jsou připevněny komponenty střižné části nástroje, a to: střižnice, vodící 

lišty s podpěrným plechem zajištěným čtyřmi šrouby M4×10 a vodící deska. Tyto komponenty 

jsou ustaveny čtyřmi kolíky Ø 10×90 a spojeny čtyřmi šrouby M10×70. Ohybová část nástroje 

se skládá z ohybnice, která je připevněna k základové desce dvěma šrouby M10×30, čtyřmi 

kvádry vedení ohybníku, které jsou ustaveny dvěma kolíky Ø 10×100 a spojeny dvěma šrouby 

M10×100 a součástí pravé strany vedení ohybníku je přidána střižná hrana, která společně 

s ohybníkem a jeho střižnou hranou odstřihuje obdélníkový přístřih součásti před ohýbáním od 

bočního odpadu. V ohybnici je vložen tažník, který je upevněn šroubem M6×50.  

Obr. 34: Horní část nástroje 
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Obr. 35: Spodní část nástroje 

3.6 Volba stroje [28] [43] 

Pro výběr lisu, je důležité splnit podmínku, kdy síla, kterou musí lis vyvinout, musí být větší 

nebo rovna jeden a půl násobku celkové síle potřebné pro vyrobení součásti. 

 

Flisu ≥ 1,5 ∙ FCelková = 1,5 ∙ 370,79 = 556,125 kN                                                        (3.6)
      

Na základě této podmínky byl zvolen lis LEN 63C od výrobce ŠMERAL Trnava, který má 

firma ve svém strojním parku. Parametry lisu LEN 63C jsou uvedeny v tabulce 9 a výsledné 

sevření lisu je stanoveno vztahem (3.7), který určuje potřebnou výšku vypodložení, pro 

správnou funkci nástroje a stroje. 
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Tabulka 9: Technické parametry lisu LEN 63C [28] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výsledné sevření lisu je dáno vztahem (3.7): 

Hv = H +
∆z

2
− t − PB                                                                                                                   (3.7) 

Hv = 335 +
15

2
− 85 − 70 = 187,5 mm 

kde: HV [mm]  výsledné sevření 

  H  [mm]  sevření určené výrobcem lisu 

  Δz  [mm]  velikost změny zdvihu beranu 

  t  [mm]  tloušťka stolní desky 

  PB  [mm]  velikost přestavení beranu 

 

Výška nástroje je 178 mm v sevřeném stavu, to znamená že je potřeba nástroj vypodložit o 

9,5mm, aby bylo zajištěno správné funkce. 

 

 

 

Pracovní rozsah 

Jmenovitá tvářecí síla 630 kN 

Sevření 335 mm 

Vyložení 315 mm 

Průchod 355 mm 

Tloušťka stolní deska 85 mm 

Stůl lisu 

Plocha upínacího stolu 800 x 630 mm 

Tloušťka stolní desky 85 mm 

Beran lisu 

Upínací deska beranu 450 x 280 mm 

Přestavitelnost 70 mm 

Zdvih stavitelný v rozmezí 10 - 105 mm 

Maximální tloušťka plechu 7 mm 

Počet zdvihů při trvalém chodu 65/130 min-1 

Spotřeba stlačeného vzduch na zdvih 0,009 m3 

Pracovní tlak 0,5 MPa 

Výkon hlavního motoru 5,0/7,5 kW 

Rozměry a hmotnost stroje 

Délka 1 375 mm 

Šířka 1 790 mm 

Výška 2 550 mm 

Hmotnost 5 850 kg 
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3.6.1 Volba zařízení pro odvíjení, rovnání a podávání [39] 

Pro manipulaci s materiálem, který je v podobě svitku, je potřeba zvolit vhodné zařízení. 

Tím je kombinace odvíjecího, rovnacího a podávacího zařízení. V odvíjecím zařízení SRA 

1612 je svitek upevněn tak, aby bylo možné ho odvíjet. Odvíjecí zařízení je bez pohonu a 

odvíjení je realizováno podávacími válci rovnacího zařízení. Rovnací zařízení SS 87D má za 

funkci srovnat pás svitku, aby byl rovný a nezpůsoboval nepřesnost a chybovost výroby. 

Posledním přídavným zařízením je elektronický válečkový podavač SRF 125S. Jedná se o 

zařízení, které podává pásy plechu do sdruženého nástroje v předem nastavených krocích. 

Veškeré zařízení je vyráběno firmou P/A Bohemia s.r.o. 

Obr. 36: Odvíjecí, rovnací a podávací zařízení 
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4 EKONOMICKÉ ZHODNOCENÍ  

V ekonomickém zhodnocení bude porovnávána stávající technologie s navrhovanou. 

Stávající technologie bude založena na informacích, které byly poskytnuty firmou Strojon s.r.o. 

4.1 Ekonomické zhodnocení stávající technologie [34] 

V současné době je záchyt pojezdu vyráběn ve firmě Strojon s.r.o. na dvou strojích. Prvním 

je vysekávací automat TruPunch 5000 od firmy Trumpf, kde je vysekán obdélníkový dílec se 

dvěma otvory z tabulí plechů. Informace o vysekávání jsou uvedeny v příloze č.11. Hmotnost 

tabule plechu je mtabule = 73,59 kg, kde cena tabulí plechů se odvíjí od ceny za 1 kg. Nákupní 

cena tabule je Ctabule/kg = 21kč. Čas vysekávání je tvysekávání = 0:40:07 [h:min:s], prořez je 27,58% 

a počet kusů vyrobených z jedné tabule o rozměrech 2500 x 1250 je Nkus/tabule = 925 kusů. 

Hodinový provoz stroje TruPunch 5000 je stanoven na CTruPunch/hod = 1 800 kč/hod. Vysekané 

dílce jsou následně vkládány ručně do nástroje, který je upevněn v lisu LEN 63C. Lis LEN 63C 

má cenu hodinového provozu stanovenou na CLEN/hod = 900 kč/hod a čas výroby jednoho 

záchytu pojezdu na lisu je tzáchyt = 5s. Ceny hodinových provozů strojů jsou stanoveny 

z informací firmy Strojon s.r.o. 

 

• Počet tabulí pro výrobu celé série 

Ntabulí =
Nkus

Nkus/tabule
=

6000

925
= 6,486 tabulí ≅ 7 tabulí                                    (4.1) 

kde: Ntabulí  [ks]  počet tabulí plechu pro výrobu celé série 

      Nkus  [ks]  velikost výrobní série 

     Nkus/tabule [ks]  počet kusů vyrobených z jedné tabule 

  

Nevyužitá část tabule, který činní přibližně její polovinu, je uchována pro další výrobu. 

 

• Cena tabulí 

Ctabulí = Ntabulí ∙ mtabule ∙ Ctabule/kg = 7 ∙ 73,59 ∙ 21 ≅ 10 818 kč                 (4.2) 

    kde: Ctabulí  [kč]  cena tabulí  

      mtabule [kg]  hmotnost jedné tabule plechu 

      Ctabule/kg [kč/kg] cena za 1kg tabule 

 

• Cena odpadu z tabule  

Codpad tab = Ntabulí ∙ mtabule ∙ μprořez ∙ Codp/kg                                                      (4.3) 

Codpad tab = 6,5 ∙ 73,59 ∙ 0,2758 ∙ 3,7 ≅ 488 kč  

    kde: Codpad tab [kč]  cena za odpad z tabulí plechů 

Codp/kg [kč/kg] cena odpadu za 1 kg (3,70 kč/kg) 

      μprořez  [%]  velikost prořezu odpadu 

 

• Cena materiálu pro stávající technologii 

CmatS = Ctabulí − Codpad tab = 10 818 − 488 = 10 330 kč                               (4.4) 

    kde: CmatS  [kč]  cena materiálu stávající technologie 
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• Cena provozu vysekávacího automatu TruPunch 5000 na výrobu celé série –  

Ntabulí = 6,5 tabulí z důvodu, že poslední tabule plechu je vysekána z necelé poloviny. 

tvysekávání = 0:40:07 [h:min:s] => tvysekávání ≅ 0,669 [h] 

CTruPunch = CTruPunch/hod ∙ Ntabulí ∙ tvysekávání                                                     (4.5) 

CTruPunch = 1 800 ∙ 6,5 ∙ 0,669 ≅ 7 827 kč 

kde: CTruPunch   [kč]   cena provozu TruPunch 5000 na celou sérii 

      CTruPunch/hod  [kč/hod]  cena vysekávání za hodinu 

      tvysekávání   [h]    čas vysekávání jedné tabule 

  

• Cena provozu lisu LEN 63C na výrobu celé série 

ClisS = CLEN/hod ∙ Nkus ∙ tzáchyt = 900 ∙ 6000 ∙
5

3600
= 7 500 kč                        (4.6) 

kde: ClisS   [kč]    cena provozu lisu LEN 63C na celou sérii 

      CLEN/hod  [kč/hod]   cena provozu lisu za hodinu 

tzáchyt   [h]     čas založení, vytvoření a vyjmutí jednoho dílu  

         záchytu pojezdu na lisu 

  

• Cena obsluhy strojů: TruPunch 5000 a LEN 63C – hodinová sazba obsluhy je dle firmy 

Strojon s.r.o. ve výši Cobsluha = 110 kč/h. Náklady na plat obsluhy jsou spočteny z hrubého 

platu, protože zaměstnavatel je povinen odvádět zdravotní (9%) a sociální (25%) 

pojištění. 

tvýrobyS = tvyskávání + tLis = (Ntabulí ∙ tvysekávání) + (Nkus ∙ tzáchyt)             (4.7) 

tvýrobyS = (6,5 ∙ 0,669) + (6000 ∙
5

3600
) ≅ 12,7 h 

CobsS = Cobsluhy ∙ (1 + 0,09 + 0,25) ∙ tvýrobyS                                                      (4.8) 

CobsS = 110 ∙ (1 + 0,09 + 0,25) ∙ 12,7 ≅ 1 872 kč 

    kde: tvýrobyS [h]    celkový čas výroby stávající tech. 

      tLis   [h]    čas výroby celé série na lisu  

      CobsS  [kč]   celková cena obsluhy strojů 

      Cobsluhy [kč]   hodinová sazba obsluhy stroje 

 

• Nepřímé náklady na výrobu – výrobní režijní náklady Crež = 2,2 (režijní materiál, údržba, 

atd.), správní režijní náklady Cspr = 1 (účetnictví, personalisti, management, pronájem, 

odpisy, atd.) a odbytové režijní náklady Codbyt = 0,7 (skladování, platy a cestovní náklady 

obchodních zástupců, atd.). 

CnáklS = CobsS ∙ (Crež + Cspr + Codbyt)                                                                    (4.9) 

CnáklS = 1 872 ∙ (2,2 + 1 + 0,7) ≅ 7 301 kč 

kde: CnáklS  [kč]  nepřímé režijní náklady stávající tech.  

   Crež  [-]   výrobní režijní náklady 

   Cspr  [-]   správní režijní náklady 

   Codbyt  [-]   odbytové režijní náklady 

 

• Výrobní cena jednoho dílce záchytu pojezdu – cena stávajícího nástroje byla sdělena 

vedoucím technologem firmy CYKLOS Choltice a činí CnástrojeS = 46 590 kč. 
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CzáchytuS/ks =
CmatS + CnáklS + CnástrojeS + CTruPunch + ClisS

Nsérie
                       (4.10) 

CzáchytuS/ks =
10 330 + 7 301 + 46 590 + 7 827 + 7 500

6 000
≅ 13,3 kč 

    kde: CzáchytuS/ks [kč] cena výroby jednoho kusu stávající tech. 

 

• Zvýšení ceny součásti o 30% z důvodu zisku 

CziskS = 1,3 ∙ CzáchytuS/ks = 1,3 ∙ 13,3 ≅ 17,3 kč                                               (4.11) 

kde: CziskS   [kč]  zisková cena jednoho záchytu pojezdu stávající tech.  

 

• Fixní náklady 

NfixníS = CnástrojeS + CnáklS − CobsS                                                                      (4.12) 

NfixníS = 46 590 + 7 301 − 1 872 = 52 019 kč 

kde: NfixníS   [kč]  fixní náklady na výrobu jednoho kusu stávající tech. 

 

• Variabilní náklady 

NvariabilníS = CzáchytuS/ks +
CobsS

Nsérie
= 13,3 +

1 872

6000
≅ 13,6 kč                       (4.13) 

kde: NvariabilníS [kč]  variabilní náklady na výrobu jednoho kusu  

       stávající tech. 

• Bod zvratu 

ZS =
NfixníS

CziskS − NvariabilníS
=

52 019

17,3 − 13,6
≅ 14 059 ks                                      (4.14) 

    kde: ZS  [ks]  bod zvratu stávající tech. 

4.2 Ekonomické zhodnocení navrhované technologie [34][35][36][37] 

 

Při výpočtech ekonomického zhodnocení je uvažováno, že firma má ve svém strojovém 

parku lis LEN 63C, společně s odvíjecím (SRA 1612), rovnacím (SS 87D) a podávacím  

(SRF 125S) zařízením.  

 

Polotovarem pro výrobu záchytu pojezdu je svitek o šířce 50,2 mm, krok posuvu pásku do 

nástroje byl stanoven v kapitole 3.3 Volba nástřihového plánu.  

 

• Potřebná délka rozvinu svitku, pro výrobu série, je stanovena dle vztahu:  

Lsvitku = K ∙ Nkus = 58,2 ∙ 6000 = 349 200 mm => 350 m                         (4.15)  

    kde: Lsvitku  [mm]   délka svitku pro výrobu série 

      K   [mm]   krok posuvu pásku do nástroje 

   

Délka svitku byla zaokrouhlena na 350 m z důvodu nevyužitého konce svitku pro 

dokončení posledního kusu. 
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• Hmotnost svitku 

msvitku = (L ∙ s ∙ Špásku) ∙ ρFe = (350 ∙ 0,003 ∙ 0,0502) ∙ 7850                     (4.16) 

msvitku = 413,8 kg  

  kde: msvitku [kg]   hmotnost svitku 

Špásku  [mm]   šířka pásku svitku 

    ρFe   [kg/m3]  hustota oceli 

 

Odvíjecí zařízení má maximální nosnost svitku 727 kg, je tedy vhodné.  

 

• Plocha svitku 

Ssvitku = Š ∙ L = 50,2 ∙ 350 000 = 17 570 000 mm2                                       (4.17) 

  kde: Ssvitku  [mm2]  plocha svitku 

 

• Plocha záchytu pojezdu (dílce) 

Sdílce = (Šdílce ∙ Ddílce) − 2 ∙
π∙d2

4
= (45,8 ∙ 55) − 2 ∙

π∙52

4
                                (4.18)

 Sdílce = 2 479,73 mm2 

    kde: Šdílce  [mm]   šířka záchytu pojezdu 

      Ddílce  [mm]   délka záchytu pojezdu 

 

• Procentuální využití svitku bylo vypočteno dle vztahu (2.6) 

μsvitku =
Nkus∙Sdílce

Ssvitku
∙ 100 =

6000∙2479,73

17 570 000
∙ 100 = 84,68 %    

  kde: μsvitku  [%]   procentuální využití svitku 

 

• Cena svitku je odvozena z jeho hmotnosti, kdy nabídnutá cena od firmy ALFUN a.s. je 

21kč/kg. Cena svitku je dána vztahem: 

Csvitku = msvitku ∙ Csvit/kg = 413,8 ∙ 21 ≅ 8 690 kč                                         (4.18) 

    kde: Csvitku  [kč]   cena svitku 

      Csvit/kg [kč/kg]  cena materiálu za 1 kg 

 

• Cena odpadu  

Codpad = msvitku ∙ (1 − μsvitku) ∙ Codp/kg                                                             (4.20) 

Codpad = 413,8 ∙ (1 − 0,8468) ∙ 3,7 ≅ 234kč    

    kde: Codpad  [kč]  cena odpadu ze svitku 

   

• Cena materiálu pro navrhovanou technologii 

CmatN = Csvitku − Codpad = 8 690 − 234 = 8 456 kč                                      (4.21)  

kde: CmatN  [kč]  cena materiálu snížena o cenu odpadu 

 

• Cena odstředivého zinkování – plocha jednoho záchytu pojezdu byla zjištěna ze softwaru 

Autodesk Inventor 2018. Száchytu = 5 508,40 mm2. Cenová nabídka odstředivého 

zinkování od firmy SIGNUM spol. s r.o. činí Czin/kg = 23,20 kč/kg, kde 20kč je fixní částka 
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a 3,20kč je pohyblivá částka dle aktuální ceny zinku na burze. Tato cena se odvíjí podle 

hmotnosti po zinkování, proto je potřeba vypočítat hmotnost zinku, která bude následně 

připočtena k hmotnosti samotných součástí. Firma SIGNUM udává tloušťku vrstvy zinku 

mezi szinku = (40 až 75) μm, v tomto rozmezí volím tloušťku szinku = 60 μm. 

Vzin = Száchytu ∙ szinku ∙ Nkus                                                                                    (4.22)                   

Vzin = (5 508,40 ∙ 60 ∙ 10−3 ∙ 6 000) ∙ 10−9 = 1,983 ∙ 10−3 m3                

mzin = Vzin ∙ ρzin = 1,983 ∙ 10−3 ∙ 7140 = 14,16 kg                                        (4.23)        

   Czin = (msérie + mzinku) ∙ Czin/kg                                                                           (4.24) 

Czin = (336 + 14,16) ∙ 23,20 ≅ 8 124 kč           

kde: Czin  [kč]  cena zinku  

Czin/kg  [kč/kg] cena zinku za jeden kilogram 

Száchytu [mm2] povrch záchytu pojezdu 

    Vzin  [m3]  objem zinku   

    mzin  [kg]  hmotnost zinku 

    ρzin  [kg/m3] hustota zinku (7140 kg/m3) 

  

• Čas potřebný pro výrobu celé série – je potřeba znát počet zdvihů beranu stroje, který je 

v rozmezí Nzdvih = 65 až 130 min-1, pro další výpočty volím Nzdvih = 65 min-1. 

tvýrobyN =
Nkus

Nzdvih ∙ 60
=

6000

65 ∙ 60
≅ 1,54 h                                                           (4.25) 

kde: tvýrobyN [h]   výrobní čas série navrhované tech. 

Nzdvih  [min-1] počet zdvihů beranu za minutu (65 min-1) 

 

Výrobní čas je zaokrouhlen na 2 hodiny z důvodu přípravy výroby. 

 

• Plat obsluhy lisu na výrobu série byl vypočten ze vztahu (4.8) 

CobsN = Cobsluhy ∙ (1 + 0,09 + 0,25) ∙ tvýrob               

CobsN = 110 ∙ 1,34 ∙ 1,54 ≅ 227 kč               

    kde: CobsN  [kč]  plat obsluhy na výrobu série navrhované tech. 

 

• Nepřímé náklady na výrobu – koeficienty režijních, správních a odbytových nákladů jsou 

společné pro stávající i navrhovanou technologii a výše nákladů je stanovena ze vztahu 

(4.9). 

CnáklN = CobsN ∙ (Crež + Cspr + Codbyt)     

CnáklN = 227 ∙ (2,2 + 1 + 0,7) ≅ 885 kč 

  

• Cena elektrické energie, mimo lis LEN 63C, kde jeho spotřeba energie je zahrnuta 

v hodinovém provozu – pro výrobu celé série, kdy cena 1 kWh je C1kWh = 3,82 kč/kWh. 

Příkony strojů: odvíjecí zařízení SRA 1612 je poháněno rovnacím zařízením, tudíž nemá 

nulový odběr elektrické energie; rovnací zařízení SS 87D má příkon motoru 

PSS87D = 2,25 kW a podávací zařízení SRF 125S má výkon motoru  

PSRF125S = 4,14 kW (nalezen pouze zdroj s parametry motoru  U = 230V a I = 18A). 
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Cenergie = (PSS87D ∙ PSRF125S) ∙ tvýrobN ∙ C1kWh                                                    (4.26)  

Cenergie = (2,25 + 4,14) ∙ 1,54 ∙ 3,82 ≅ 38 kč 

    kde: Cenergie [kč]   cena elektrické energie 

      C1kWh  [kč/kWh] cena 1 kWh (3,82 kč/kWh) 

      PSS87D [kWh]  příkon rovnačky SS 87D 

      PSRF125S [kWh]  příkon podavačky SRF 125S 

 

• Výrobní cena jednoho dílce záchytu pojezdu – kdy cena nástroje byla stanovena odhadem 

na částku CnástrojeN = 100 000 kč a výše výrobní ceny byla stanovena ze vztahu (4.10). 

CzáchytuN/ks =
CmatN + Czin + CnáklN + Cenergie + CnástrojeN

Nsérie
 

CzáchytuN/ks =
8 456 + 8 124 + 885 + 38 + 100 000

6000
≅ 19,6 kč 

    kde: CnástrojeN  [kč]  cena výroby nástroje 

      CzáchytuN/ks [kč]  cena jednoho záchytu pojezdu navrhovaná tech. 

   

• Zvýšení ceny součásti o 30 % z důvodu zisku a byla stanovena ze vztahu (4.11) 

CziskN = 1,3 ∙ CzáchytuN/ks = 1,3 ∙ 19,6 ≅ 25,5 kč 

kde: CziskN   [kč]  zisková cena jednoho záchytu pojezdu navrhovaná  

         tech  

 

• Fixní náklady byly stanoveny ze vztahu (4.12) 

NfixníN = CnástrojeN + CnáklN − CobsN = 100 000 + 885 − 227 = 100 658 kč 

kde: NfixníN  [kč]  fixní náklady na výrobu jednoho kusu navrhovaná  

          tech. 

 

• Variabilní náklady byly stanoveny ze vztahu (4.13) 

NvariabilníN = CzáchytuN/ks +
CobsN

Nsérie
= 19,6 +

227

6000
≅ 19,6 kč 

kde: NvariabilníN [kč]  variabilní náklady na výrobu jednoho kusu  

        navrhovaná tech. 

 

• Bod zvratu byl vypočten ze vztahu (4.14) 

ZN =
NfixníN

CziskN − NvariabilníN
=

100 658

25,5 − 19,6
 ≅ 17 061 ks 

    kde: ZN  [ks]  bod zvratu navrhované tech. 

 

 

V příloze č.12 je grafické znázornění bodů zvratů pro stávající a navrhovanou 

technologii a jejich zhodnocení bude provedeno v závěru. 
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5 ZÁVĚRY 

Řešenou součástí je záchyt pojezdu, jenž slouží jako ochrana před uvolněním výtahových 

dveří, které by v případě poruchy byly nebezpečné pro přepravované osoby. Je vyráběna 

z konstrukční oceli S 235 JRC (1.0120) o tloušťce 3 mm a dodávané ve svitcích o šíři pásku 

50,2 mm a délce 350 m bez ochranné zinkové vrstvy. Svitek je odvíjen odvíjecím zařízením 

přes rovnačku a do nástroje je podáván podávacím zařízením s krokem 58,2 mm mezi vodící 

lišty nástroje. 

Velikost výrobní série činní 6 000 ks/rok, ale z důvodu snahy o automatizaci výroby byla 

zvolena varianta výroby součásti ve sdruženém nástroji, kde je kombinován střih, ohyb a 

vytvoření výstužných žeber. Pro součást byly provedeny výpočty pro kontrolu technologičnosti 

součásti a podstatné pro konstrukci nástroje. Po konzultaci s vedoucím technologem firmy 

STROJON s.r.o., byla provedena úprava velikosti otvorů pro závity M6 – 6H, kdy v původním 

technologickém postupu jsou kruhové otvory o Ø 8,75 mm a následně jsou osazeny lisovací 

maticí. Změna spočívá ve vytvoření otvorů o Ø 5 mm a po ukončení tvářecích operací vyřezání 

závitu závitníkem. Důvodem této změny je úspora nákladů za nákup lisovacích matic a 

zařízením k tomu potřebné. Další změnou je zavedení zinkovací operace, pro zajištění korozní 

odolnosti, která je řešena v kooperaci s firmou SIGNUM spol. s r.o.. 

Dále byly provedeny výpočty sil potřebné pro vytvoření záchytu pojezdu, kdy z vypočtené 

síly lisu, která činní 556,125 kN, byl zvolen vhodný lis LEN 63C, který se nachází ve strojním 

parku firmy STROJON s.r.o.. 

Posledním krokem bylo ekonomické zhodnocení. Ve stávající technologii byl vypočten bod 

zvratu na počet 14 059 ks a v navrhované na počet 17 061 ks. Z grafů v příloze č.12 lez vyčíst, 

že návratnost zisků na výrobu je vyšší u stávající technologie výroby. Ovšem při vyrobení 

většího množství jak 22 109 ks je výhodnější navrhovaná varianta. 
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SEZNAM POŽITÝCH SYMBOLŮ A ZKRATEK 

 

Označení Jednotka Popis 

  
 

a [mm] délka ramene ohybu 

A [%] tažnost 

Ao [J] ohybová práce 

As [J] střižná práce 

b [mm] šířka ohybu 

b1 [mm] šířka materiálu po ohnutí 

c [-] koeficient zohledňující materiál 

cs [-] součinitel závislý na druhu stříhu 

co [-] součinitel vyjadřující vliv tření součásti o pevnou čelist 

Cenergie [kč] cena elektrické energie 

ClisS [kč] cena provozu lisu LEN 63C na celou sérii 

CLEN/hod [kč/hod] cena provozu lisu za hodinu 

CmatN [kč] cena materiálu snížena o cenu odpadu 

CmatS [kč] cena materiálu stávající technologie 

CnáklS [kč] nepřímé režijní náklady stávající tech. 

CnáklN [kč] nepřímé režijní náklady navrhované tech. 

CnástrojeN [kč] cena výroby nástroje 

Cobsluhy [kč] Hodinová sazba obsluhy stroje 

CobsS [kč] celková cena obsluhy strojů 

CobsN [kč] plat obsluhy na výrobu série navrhované tech. 

Codbyt [-] odbytové režijní náklady 

Codp/kg [kč/kg] cena odpadu za 1 kg 

Codpad [kč] cena odpadu ze svitku 

Codpad tab [kč] cena za odpad z tabulí plechů 

Crež [-] výrobní režijní náklady 

Cspr [-] správní režijní náklady 

Csvitku [kč] cena svitku 

Csvit/kg [kč/kg] cena materiálu za 1 kg 

Ctabulí [kč] cena tabulí 

Ctabule/kg [kč/kg] cena za 1kg tabule 

CTruPunch [kč] cena provozu TruPunch 5000 na celou sérii 

CTruPunch/hod [kč/hod] cena vysekávání za hodinu 

CzáchytuN/ks [kč] cena jednoho záchytu pojezdu navrhovaná tech. 

CzáchytuS/ks [kč] cena jednoho záchytu pojezdu stávající tech. 

Czin [kč] cena zinku 

Czin/kg [kč/kg] cena zinku za jeden kilogram 



 

 

 

Označení Jednotka Popis 

   

CziskN [kč] zisková cena jednoho záchytu pojezdu navrhovaná tech. 

CziskS [kč] zisková cena jednoho záchytu pojezdu stávající tech. 

C1kWh [kč/kWh] cena 1 kWh 

Ddílce [mm] délka záchytu pojezdu 

E [MPa] modul pružnosti v tahu 

Fcelková [N] celková síla 

Flisu [N] síla lisu 

Foc [N] celkové ohybová síla 

FocV [N] ohybová síla tvaru V 

Frel [N] síla reliéfového tváření 

FrelC [N] celková síla reliéfového tváření 

Fs [N] střižná síla 

Fsc [N] celková střižná síla 

Fsmax [N] maximální střižná síla 

Fs1 [N] 1. střižná síla 

Fs2 [N] 2. střižná síla 

Fs3 [N] 3. střižná síla 

Fs4 [N] 4. střižná síla 

Fso [N] střižná síla odpad 

h [mm] výška sjezdu ohybníku 

hel [mm] hloubka elastického vniku nástroje 

hpl [mm] hloubka vlastnického vniku nástroje 

hs [mm] hloubka vniku nástroje při utržení 

H [mm] sevření určené výrobcem lisu 

HV [mm] výsledné sevření 

I [mm4] kvadratický moment průřezu 

JR [mm] jmenovitý rozměr 

lc [mm] celková délka 

li [mm] délka rovné části 

lkrit [mm] kritická délka nástroje 

lo [mm] délky ohybu 

lV [mm] vzdálenost mezi opěrami ohybnice 

l1 [mm] vzdálenost mezi rádiusem ohybníku a ohybnice 

L [mm] délka tabule nebo pásu 

Lsvitku [mm] délka svitku pro výrobu série 

K [mm] krok posuvu pásku do nástroje 

m [mm] střižná mezera 

msvitku [kg] hmotnost svitku 

mtabule [kg] hmotnost jedné tabule plechu 



 

 

 

Označení Jednotka Popis 

   

mzin [kg] hmotnost zinku 

n [-] koeficient bezpečnosti 

ns [-] součinitel otupení nástroje 

N [mm] počet kusů vyrobených z tabule nebo pásu 

NfixníN [kč] fixní náklady na výrobu jednoho kusu navrhovaná tech. 

NfixníS [kč] fixní náklady na výrobu jednoho kusu stávající tech. 

Nkus [ks] velikost výrobní série 

Nkus/tabule [ks] počet kusů vyrobených z jedné tabule 

Ntabulí [ks] počet tabulí plechu pro výrobu celé série 

NvariabilníN [kč] 
variabilní náklady na výrobu jednoho kusu navrhovaná 

tech. 

NvariabilníS [ks] variabilní náklady na výrobu jednoho kusu stávající tech. 

Nzdvih [min-1] počet zdvihů beranu za minutu 

o [mm] délka střihu 

PB [mm] velikost přestavení lisu 

PSRF125S [kWh] příkon podavačky SRF 125S 

PSS87D [kWh] příkon rovnačky SS 87D 

q [MPa] kalibrační tlak 

Re [MPa] mez kluzu materiálu 

Rm [MPa] mez pevnosti 

RM [mm] poloměr zaoblení ohybnice 

Rmax [mm] maximální poloměr ohybu 

Rmin [mm] minimální poloměr ohybu 

RO [mm] poloměr zaoblení ohybníku 

R0 [mm] poloměr ohybu 

R0' [mm] poloměr ohybu po odpružení 

RAD [mm] velikost střižníku při děrování 

RED [mm] velikost střižnice při děrování 

s [mm] tloušťka stříhaného materiálu 

so [mm] původní tloušťka stříhaného materiálu 

s1 [mm] tloušťka materiálu po ohnutí 

S [mm2] střižná plocha 

Sk [mm2] kalibrovaná plocha 

Ssouč [mm2] plocha součásti 

Ssvitku [mm2] plocha svitku 

Száchytu [mm2] povrch záchytu pojezdu 

szinku [mm2] tloušťka vrstvy zinku při odstředivém zinkování 

Š [mm] šířka tabule nebo pásu 

Šdílce [mm] šířka záchytu pojezdu 



 

 

 

Označení Jednotka Popis 

   

Špásku [mm] šířka pásku svitku 

t [mm] tloušťka stolní desky 

tLis [h] čas výroby celé série na lisu 

tvysekávání [h] čas vysekávání jedné tabule 

tvýrobyN [h] výrobní čas série navrhované tech. 

tvýrobyS [h] celkový čas výroby stávající tech. 

tzáchyt [h] 
čas založení, vytvoření a vyjmutí jednoho dílu záchytu 

pojezdu na lisu 

TA [mm] tolerance střižníku 

TE [mm] tolerance střižnice 

vo [mm] vůle mezi činnými částmi ohýbacího nástroje 

vs [mm] střižná vůle 

Vzin [m3] objem zinku 

x [-] součinitel posunutí neutrální osy 

xs1 [mm] x-ová souřadnice 1. střihu 

xs2 [mm] x-ová souřadnice 2. střihu 

xs3 [mm] x-ová souřadnice 3. střihu 

xs4 [mm] x-ová souřadnice 4. střihu 

xso [mm] x-ová souřadnice  ostřihování 

xo1 [mm] x-ová souřadnice 1. ohybu 

xo2 [mm] x-ová souřadnice 2. ohybu 

xrel1 [mm] x-ová souřadnice 1. reliéfování 

xrel2 [mm] x-ová souřadnice 2. reliéfování 

XT [mm] x-ová souřadnice těžiště 

ys1 [mm] y-ová souřadnice 1. střihu 

ys2 [mm] y-ová souřadnice 2. střihu 

ys3 [mm] y-ová souřadnice 3. střihu 

ys4 [mm] y-ová souřadnice 4. střihu 

yso [mm] y-ová souřadnice  ostřihování 

yo1 [mm] y-ová souřadnice 1. ohybu 

yo2 [mm] y-ová souřadnice 2. ohybu 

yrel1 [mm] y-ová souřadnice 1. reliéfování 

yrel2 [mm] y-ová souřadnice 2. reliéfování 

YT [mm] y-ová souřadnice těžiště 

zr [-] rozšíření materiálu 

zz [-] ztenčení materiálu 

ZN [ks] bod zvratu navrhované tech. 

ZS [ks] bod zvratu stávající tech. 

   



 

 

 

Označení Jednotka Popis 

   

1a [MPa] oblast pružné deformace stlačováním 

1b [MPa] oblast pružné deformace tažením 

2a [MPa] oblast plastické deformace se zpevněním ΔRe 

2b [MPa] oblast plastické deformace tažením se zpevněním ΔRe 
   

α [°] úhel ohybu 

α' [°] úhel ohybu po odpružení 

β [°] úhel odpružení 

εp [-] mezní prodloužení 

ΔRe [MPa] zpevnění materiálu 

Δxyz [mm] posuv ve směru tváření x,y,z 

Δz [mm] velikost změny zdvihu beranu 

λ [-] součinitel plnosti F-s diagramu 

σ [MPa] napětí 

σk [MPa] mez kluzu materiálu (σk = Re ) 

τs [MPa] pevnost materiálu ve střihu 

μmat [%] využití materiálu 

μprořez [%] velikost prořezu odpadu 

μsvitku [%] procentuální využití svitku 

ρ [mm] poloměr neutrální osy 

ρFe [kg/m3] hustota oceli 

ρzin [kg/m3] hustota zinku 
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