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ABSTRAKT 
 
DRÁŽDIL Jindřich: Výroba upevňovací podložky. 
 
Práce se zabývá řešením výroby upevňovací podložky, která je určena do zámku kabelového 
svazku. Je vyrobena z materiálu 1.4310 o tloušťce 0.7 mm, roční předpokládaná výroba je 
12.000 kusů. Jako nejvhodnější způsob výroby byla zvolena technologie sdruženého nástroje 
ve stroji LEN 24 C, a to na základě zvolené nejvhodnější technologie výroby, výpočtech a 
technicko-ekonomickém zhodnocení.  

Klíčová slova: sdružený nastroj, Len 25 C , upevňovací podložka , plošné tváření 

ABSTRACT 

DRÁŽDIL Jindřich: Manufacture of fastening washers 
 
The work deals with the solution of the production of a fastening washer, which is intended for 
the lock of the cable harness. It is made of the 1.4310 material with the thickness of 0.7 mm; 
the annual production is estimated at 12,000 pieces. The technology of the combined tool in the 
LEN 24 C machine was chosen as the most suitable method of production, based on the chosen 
most suitable production technology, calculations and technical and economic evaluation. 
 
Keywords: combined press tool, Len 25 C, fastening washer, flat forming 
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ÚVOD [1], [2], [3], [4], [5], [6],  
V současné době obor strojírenské technologie zaznamenává již třetím rokem nárůst 

požadavků výroby. To nás neustále přivádí před nové výzvy a řešení nových problémů. Ty jsou 
povětšinou založeny na požadavku technologičnosti výroby, materiálech a ekonomických 
výsledcích. Z mnoha vyráběných součástek viz obrázek 1 jsou to i komponenty pro 
elektrotechnický průmysl a jeho kabelový systém. Zde jsou nárokovány velmi vysoké 
požadavky na přesnost výroby, kvalitu materiálu i životnost.  
   Jednou z mnoha součástí je i upevňovací podložka zámku kabelového svazku. Zde je 
předpokládán princip výroby pomocí tváření, a to v místech lisovny, která jsou k tomu to účelu 
vybavena, a zároveň mohou obsahovat nástrojárnu či uložiště postupových nástrojů, případně 
materiálu určeného k výrobě. 

Tváření je definováno, jako účelová technologie ve strojírenství, která vede k trvalé změně 
tvaru a vlastností bez porušení soudržnosti materiálu. 

Dělíme dle teploty: 
• za tepla 
• částečného ohřevu 
• za studena 

 
Obr.1 Typy součástek [6] 
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1 ROZBOR ZADÁNÍ [1], [5], [7], [8], [9], [10], [11], [12], [13], [14] 
Zvolenou součástku upevňovací podložky viz obrázek 2, bude vyrábět firma Alcomex s.r.o. 

Tato společnost se zabývá hlavně výrobou pružin, ale i výrobou součástí pro elektrotechnický 
průmysl, a to především pro jejich kabeláž. 
Podstatou součástky je zabránění pohybu 
úložiště kabelového svazku viz obrázek 4, 
kdyby při volném pohybu došlo k poškození 
nebo dokonce ke zničení kabeláže. 
Předpokládaná životnost upevňovací 
podložky je tedy až do konečného opotřebení 
celého úložného systému. 

Roční předpokládaná výroba se pohybuje 
ve 12.000 kusech s předpokládaným 
nárůstem výroby. Měsíční odběr činní 1000 
kusů. Materiál pro výrobu je volen s ohledem 
na životnost, funkčnost, tak i na technologii způsobu výroby. Jako nejlepší možnost se jeví 
materiál třídy 1.4310 (X12 CRNI 17-7) určený pro nerezové ocelové dráty a pláty pro pružiny. 
Mechanické vlastnosti a chemické složení jsou uvedeny viz tabulka 1. 

V příloze 1 je uveden materiálový list od dodavatele materiálu určeného k výrobě. Jako 
polotovar je použit tenký válcovaný úzký pas, který vzniká tvářením mezi otáčejícími se válci 
za studena. Dle normy ISO 9445-1 / viz příloha 2/, která nám definuje tolerance na základě 
výroby a rozměrech, si můžeme všimnout, že dodávaný materiál je alternativně souměrně 
upraven mezními úchylkami, a to kladnými i zápornými. 

Po výrobě se následně provede snížení vnitřního pnutí, které vzniká při tváření za studena 
pod rekrystalizační teplotou, za teploty 270 °C po dobu 20 minut, a to z důvodu, aby se 
minimalizovalo vnitřní pnutí s ohledem na životnost. Na přání zákazníka bude provedeno i 
omílaní, což je finální úprava k odstranění otřepu a oleštění pro lepší vizualizaci. Velikost 
omílací kádě je stanovena dle množství a velikosti výrobku, v kádi se nachází omílací tělíska, 
která mají jehlanovitý tvar. Doba omílaní je stanovena průměrně na 2 hodiny. 
Tab.1 Chemické složení a mechanické vlastnosti X12 CRNI 17-7 

Materiál (X12 CRNI 17-7) 

Chemické 
složení 

Uhlík 
C 

Křemík 
Si 

Mangan Mn Nikl    
Ni 

Chrom      
Cr 

Niob 
Nb 

Molybden 
Mo 

Max 
0.12 % 

Max     
0.03 % 

Max 
2 % 

Max    
9 % 

Max   
18 % 

Max    
9 % 

Max                        
18 % 

Mechanické 
vlastnosti 

Mez pevnosti v 
tahu Rm 
[MPa] 

Modul pr. 
v tahu E 
[MPa] 

Tažnost A 
[%] 

Mez kluzu Re 
[MPa] 

550-750 2,1∙ 105 45–65 280 

Koroze důlková 

U korozivzdorných ocelí rozlišujeme dle koroze čtyři základní typy: 
 feritickou                                                        
 martenzitickou  
 austenitickou  
 austeniticko-feritickou  

Obr.2 Upevňovací podložka 
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   Liší se odolností vůči konkrétnímu způsobovateli koroze. U námi zvoleného materiálu se 
jedná o ocel austenitickou, která má nejvyšší korozní odolnost, a navíc je dobře tažná a 
houževnatá. Může u ní vznikat jen důlková 
koroze viz obrázek 3.                                                
   Pro vyráběnou součástku jsou stanoveny 
tolerance dle výkresové dokumentace dodané 
zákazníkem. Ostatní délkové rozměry jsou 
řízeny dle nepředepsaných mezních úchylek, 
a to dle tolerance CSN ISO 2768 s třídou 
přesnosti ‘c‘ viz příloha 3. Jedná se tedy o 
výrobu součásti, která není v tomhle rozmezí, 
tak náročná na přesnost. Dle toho bude 
zvolena výrobní technologie.  
    
 

                                                                                   

 

1.1 Výrobní možnosti [1], [2], [15], [16], 
Návrh řešení výroby součástky musí splňovat technologické možnosti pracoviště i strojovou 

vybavenost. Firma Alcomex s.r.o. splňuje všechny zásadní podmínky pro výrobu dané součásti. 
Rozhodující volbou pro nás budou metody dělení a ohýbaní materiálu. 

U námi zvolené technologie musí být dodrženy tyto podmínky: 
• ekonomicko-hospodárné 
• kvalitu výroby, přesnost 

Obr.3 Důlková koroze [13] 

Obr.4 Použití vyráběné součástky v uložišti [14]  
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• rychlost výroby s požadovanou kapacitou 
• konstrukční požadavky 

Mezi námi posuzované výrobní technologie patří: 
• řezání laserem s následným ohýbáním na ručním strojku 
• řezání vodním paprskem s následným ohýbáním na ručním strojku 
• střihání a ohýbání uzavřeným nepevným nástrojem 
• nástroj pro plošné tváření plechu 

1.1.1 Řezání laserem a ohýbání na ručním strojku [17], [18], [19], [20], [21]    
   Při dělení materiálu pomocí laserového paprsku viz obrázek 5. je využíváno soustředěné 
energie do velmi malého místa. To má za následek, že v dopadu paprsku začne docházet 
k interakci mezi paprskem a materiálem. Ten 
se začne natavovat a vypařovat. Určujícím 
faktorem je schopnost materiálu pohlcovat 
záření, protože část dopadajícího záření se od 
materiálu odrazí zpět do volného prostoru. U 
korozivzdorných ocelí je využíváno 
kontinuálních vodou chlazených laserů CO2 
se středním výkonem do 15kW a účinností 
10-20 %. Drsnost řezu materiálu se pohybuje 
v rozmezí Ra=3,2 až 12.5 µm do tloušťky 10 
mm. V místě řezu je vháněn inertní plyn, a to 
bud argon nebo dusík, čímž je zlepšována 
jakost řezu, ale i snižována teplota řezu. Pro 
řezaní laserovým paprskem firma Alcomex s.r.o. vybavena není, a to z důvodu vysoké 
pořizovací ceny stroje. Řezání laserovým paprskem zajišťuje firma Skromet s.r.o. Při ručním 
ohýbání je vyřezaná součást upnuta mezi 
tvarovací kostky a doraz. Ohyb je proveden 
pomocí pákového systému do požadovaného 
tvaru se zadanými rozměry viz obrázek 6. 
Poněvadž se jedná o namáhavou ruční 
výrobu, která je zdlouhavá, dochází 
k vytváření zmetkovité výroby, kdy není 
možné udržet stejnou kvalitu všech kusů. 
Musí být brán ohled jak na seřizovací čas 
strojku, tak na řádné proškolení operátora. 
Pro námi zadané množství je tato metoda 
nevhodná, je použitelná spíše pro kusovou 
výrobu, nebo k výrobě prototypů.  

 

Obr.5 Řezání laserovým paprskem [20] 

Obr.6 Ruční strojky [21] 
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1.1.2 Řezání vodním paprskem s následným ohýbáním na ručním strojku [22], [23], [24] 
   Smyslem technologie řezání vodním paprskem viz obrázek 7, je úzký proud vody pod 
vysokým tlakem. Ten je zajišťován vysokotlakým čerpadlem, které generuje tlak až 400 MPa.  
Rozlišují se dva druhy vodního paprsku, a to 
pouze s vodním médiem, anebo s příměsí, 
která je tvořena abrazivem (křemičitý písek) 
určeného pro řezaní kovů. Výhodou je přesný 
chladný řez. Řezány mohou být i špatně 
obrobitelné materiály do velké tloušťky, a to 
standardně s přesností +/-0,2 mm. 
Nevýhodou je přímý kontakt s vodou, a tím 
možnost vzniku povrchové koroze. Řezání 
vodním paprskem je považováno za 
ekologickou technologii.  
   Uvažovaná technologie není vhodná, vzhledem k tomu, že řezání vodním paprskem je 
nákladné a není vhodné pro velké série s následnou operací ručního ohybu, jak bylo zmíněno.  

1.1.3 Stříhání a ohýbání uzavřeným nepevným nástrojem [1], [2], [25], [26], [27] 
   Metodu Guerin lze popsat jako technologii plošného tváření kovu zastudena viz obrázek 8. 
Dle tvaru nástroje se dělí na část ohybovou a stříhací. Nástroj je tvořen elastomerem nebo pryží. 
Plech může být stříhán až do tloušťky 1 mm u 
měkké oceli, do 2 mm u plechu z hliníku. 
Nástroj z pryže dokáže krátkodobě odolávat 
teplotám až 300 °C oproti nástroji 
polyuretanovém, ten jen do 70 °C. Tvrdost 
materiálu z pryže se pohybuje kolem 80 Hsh 
při ohybu 50 Hsh. Pracovní tlak se pohybuje 
od 5-20 MPa. Výhodou je jednoduchost 
výroby, všestranné použití nástroje, možnost 
spojit několik operací jako je stříhaní, tažení, 
ohýbání, užití univerzálních lisů. Nevýhodou 
je nižší životnost tažnice oproti kovu, zároveň 
tato metoda je určena spíše pro malé série či prototypovou výrobu. Životnost pryže je kolem 
3000-5000 výlisků. Tato technologie není vhodná z důvodu předpokladu růstu výroby. 

1.1.4 Nástroje pro plošné tváření [1], [3], [28], [29], [30], [31], [32] 
 Dle užití a konstrukce jsou rozděleny na několik druhů: 

• Sloučené (blokové) střižné nástroje jsou konstruovány pro děrování a střihání 
v jedné operaci, materiál je používán ve formě připraveného přístřihu či cívky, je 
vhodný pro malé i velké části z tenkého materiálu, jejich využití můžeme nalézt i při 
přesném stříhání. 

 
• Sdružené střižné nástroje, jejich funkce spočívá v několika pracovních úkonech 

zároveň: stříhání, děrování, ohýbání na jednu operaci. 
 

Obr.7 Řezání vodním paprskem [24] 

Obr.8 Metoda Guerin [27] 
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• Jednooperační lisovací nástroj viz obrázek 9, pro děrování, střihání, ohýbání, ražení. 
Jsou určeny pro malé série, nebo kusovou výrobu, případně prototypovou, kde daná 
součást nelze vyrobit jiným 
způsobem. Je užíván na 
klasických lisech s posuvem 
jednoho kroku, nebo založení 
materiálu operátorem. Po vstupu 
materiálu se vykoná daná operace, 
správnou polohu zajištuje doraz. 

 
 

• Postupové střižné nástroje viz obrázek 10, jsou určeny ke zhotovení výstřižku 
postupně na několik operací. Jednotlivé posuny materiálu nazýváme kroky. Posuv 
materiálu do nástroje zajišťuje 
podavač, orientace je určena dle 
nástřihového plánu, nebo směrem 
materiálových vláken. Na začátku 
nástroje máme načínací doraz, 
který slouží ke správnému 
zavedení pásu materiálu do 
nástroje, na konci nástroje je 
koncový doraz.   

 
• Sdružené postupové nástroje viz obrázek 11. Mají za úkol v každém posuvu materi-

álu o jeden krok provést jednu z operací, a to buď děrování, ohýbání, nebo střihání. 
Nástroj je složen s několika částí, a to ohybníků a ohybnic, střižníků a střižnic, vy-
hazovačů, přidržovačů. Konstrukčně se jedná o nejsložitější nástroje, které mají vy-
sokou pořizovací cenu a jejich údržbu musí provádět kvalifikovaná obsluha s vhod-
ným vybavením nebo nástrojářská dílna. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Obr.10 Postupový střižný nástroj [31] 
 

Obr.9 Jedno operační střižný nástroj [4] 

Obr.11 Sdružený střižný nástroj [32] 
 



16  
 

2 TECHNOLOGIE STŘÍHÁNÍ  [1], [2], [3], [5], [29] 
   Technologie stříhání patří mezi základní procesy při plošném tváření. Střiháním rozumíme 
dělení materiálu pomocí proti sobě jdoucích břitů. Ty způsobí porušení celistvosti materiálu, 
který se začne oddělovat podél čáry střihu. Střižná čára může nabývat tvaru přímky i křivky, 
která je otevřená nebo uzavřená. Ke tváření jsou používány tvářecí stroje. 

2.1 Jednotlivé fáze stříhání [1], [4], [5], [15], [16] 
   Jednotlivé časové úseky stříhání dělíme do takzvaných fází. Každá fáze představuje zásadní 
děj, při kterém dochází ke změně. 

• V počáteční fázi působí střižník na stříhaný materiál,  ten je stlačován a posléze 
ohýbán a vtlačován do střižnice viz obrázek 12. Tak vznikne plastický a pružný 
ohyb. Pokud nepřekročíme mez skluzu, střihaný materiál je stále celistvý. Po 
překročení meze skluzu dochází ke změně pružného ohybu na plastický ohyb. 
Stříhaný materiál se odděluje. V této fázi se nachází vnik střižné hrany v rozmezí 5-
8 % tloušťky stříhaného materiálu.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
• V následující fázi viz obrázek 13, vznikne čím dál větší trhlina, jenž je vedena směrem 

největších smykových napětí ve střihaném materiálu, rychlost a velikost závisí na 
stříhaném materiálu a jeho mechanických a plastických vlastnostech, vnik střižné hrany 
je v rozmezí 10-25 % tloušťky stříhaného materiálu  

 

 

 

 

        Obr.13 Druhá fáze stříhaní [4] 
 

Obr.12 Počáteční fáze stříhání až první fáze [4] 
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• V poslední fázi dochází k postupnému odtržení materiálu působením tahových 
napětí, která urychlují oddělování stříhaného materiálu. Nakonec dochází 
k ukončení střihu viz obrázek 14. 

 

2.1.1 Střižná plocha, mezera a vůle [1], [2], [4], [33] 
   Střižná plocha vzniká při procesu stříhání, a to na stříhaném materiálu viz obrázek 15 . Je to 
důsledek vnikání střižných hran střižníku a střižnice. Střižná plocha má svůj typický tvar a 
přímou závislost na střižné mezeře. Její velikost je určována pomocí střižné síly. 

 

Obr.14 Třetí závěrečná fáze stříhaní [4] 
 

Obr.15 Tvar a kvalita střižné plochy [33] 
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   Střižná mezera a střižná vůle mají zásadní vliv na kvalitu výstřižku, na jeho přesnost a 
životnost nástroje. Střižná mezera je závislá na několika faktorech: 

• druhu stříhaného materiálu 
• hloubky stříhaného materiálu 
• tvaru střižníku 
• materiálu střižných hran 

   Její hodnota pro ideální výstřižek se pohybuje v rozmezí 5-10 % tlouštky stříhaného 
materiálu. V tomto rozpětí je střižná síla nejmenší, je dosaženo nejkvalitnější střižné plochy. Je 
potvrzena závislost střižné mezery na střižné síle. Při novém střižném nástroji se střižná mezera 
zvolí na spodní hranici. U střižníku a střižnic je určující faktor, zda se jedná o děrování nebo 
stříhání. Vždy musí být pamatováno, že velikost střižné síly se v jednotlivých fázích střihu 
mění, a to z důvodu, že je ovlivňována hodnotou střižné plochy, střižným odporem a 
součinitelem otupení. Střižná vůle je popsána jako dvojnásobek vzdálenosti mezi střižníkem a 
střižnicí. Pokud bude moc velká, bude docházet k vtahování materiálu do mezery střižnice 
s nárůstem střižné síly, což je nežádoucí, a povede ke zhoršení kvality výstřižku. Naopak bude-
li moc malá, dojde opět k nárůstu střižné síly, práce, a bude docházet k „vícenásobnému 
stříhání“ se zlepšením v první fázi střihu a ke zmenšení ohybu a velikosti ostřiny.  
Výpočet střižné vůle : 

v = 2 ∙ z [mm], (2.1) 
Kde: z - je střižná mezera [mm], 

Výpočet  pro plechy s ≤ 3 : 
v = 2 ∙ cˑtˑ0,32ˑ�𝜏𝜏𝑠𝑠 [mm], (2.2) 

Kde: c - je součinitel závislý na stupňi střihu  (0,005÷0,035) [-], 
 τs - je střižný odpor materiálu v rozmezí (0,75 až 0,9 𝑅𝑅𝑚𝑚) [MPa], 

 t - je tlouštka stříhaného materiálu [mm], 
Výpočet pro plechy s ˃ 3 : 

v = (1,5 ∙ cˑt − 0,0015)ˑ�τs, (2.3) 

2.1.3 Střižná síla a střižná práce [1], [2], [4], [34] 
   Při řešení procesu střihání musí být zvolena technologie tak, aby bylo dosaženo co nejlepších 
výsledků. Základním stavebním prvkem je střižná síla, která nám určí strojní zařízení a 
optimální variantu nástroje pro střih. Je ovlivňována několika faktory a to: 

• střižnou vůlí 
• naostřením střižných částí  
• smykovou pevností stříhaného materiálu 
• úhlem sklonu 
• chlazením, mazáním, tepelným zpracováním 
• vlastnostmi materiálu (pevnost, orientace směru vláken, houževnatost, tepelné 

zpravování)  
• hloubkou vniku střižníku 

   Jakmile střižník začne pronikat do materiálu, dochází k jeho zpevňování s nárůstem střižné 
síly. Po vzniku nástřihu se zmenší střižná síla plynule až po hloubku hs, kdy dochází k porušení 
lomem a výstřižek se oddělí, pak střižná síla prudce klesá. Hloubka zpevnění dosahuje rozmezí 
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20-30 % tloušťky materiálu. Místem největšího přetvoření materiálu je střižná hrana, kde 
přetvárná práce zaniká a dochází k porušování materiálu.  
Střižnou sílu vypočítáme ze vztahu : 

Fs = 𝑘𝑘𝑜𝑜 ∙ 𝜏𝜏𝑠𝑠 ∙ S = 𝑘𝑘 ∙ 𝜏𝜏𝑠𝑠 ∙ 𝐿𝐿 ∙ 𝑡𝑡 [N], (2.4) 
Kde: 𝑘𝑘𝑜𝑜 – je opravný součinitel střižných hran nástroje (1,1 až 1,5) [-], 

 S – je střižná plocha [mm], 
 L – je délka střižné hrany [mm], 

   Střižná práce je přímo závislá na velikosti střižné síly a třeních, která vznikají v oblasti střihu 
materiálu. Největší hodnoty nabývá při vniknutí střižné hrany do materiálu, pak prudce klesá 
až na nulovou hodnotu, zároveň vznikají trhliny a dochází k oddělení stříhaných ploch. Při 
děrování anebo vystřihování je pokles střižné práce pomalejší.  
Střižnou prací definujeme ze vztahu : 

A = Fstř max ∙ t ∙ λ [J], (2.5) 
Kde: λ - je součinitel plnosti diagramu, určený z viz obrázek 16.  [-], 

          Fstř max - je maximální střižná síla [N], 
  

2.1.5 Technologičnost vystřihovaného dílu a výstřižku [2], [5], [35] 
   V tomto případě se zabýváme splněním všech kritérií výroby součástí, jak po technologické, 
tak po konstrukční stránce. Většinou dochází k určitému kompromisu mezi zvolenou výrobní 
technologii a konstrukcí součástí. Je třeba volit postup tak, aby byli splněny požadavky 
zákazníka, který chce danou součást vyrobit v určité přesnosti, životnosti, rozměrech a nákladu. 
Určující jsou pro nás požadavky konstrukce v závislosti na technologičnosti, které vedly 
k vytvoření určujících faktorů: 

• maximální využití materialu 
• omezení různorodosti materiálu 
• nízká cena 
• volba tlouštěk stěn, otvorů, dutin, drážky, úkosy, žebra, zaoblení, dělící plochy 
• co nejmenší úložné a výrobní prostory 
• využití polotovarů 
• jednoduchá příprava výroby 

Obr.16 Graf stanovení součinitele plnosti [4] 
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• přiměřená přesnost 
• unifikace 
• recyklace 

   Je snahou dosáhnout nejlepšího výrobního postupu s co nejnižšími výrobními náklady. Pokud 
je správně určena technologičnost konstrukce výstřižku, je dosaženo i optimálního výsledku. 
Ten je určen několika faktory: 

• tvar a rozměry 
 nízká přesnost IT12÷IT14 
 střední přesnost IT9÷IT11 (vodící stojánek) 
 přesné střihání IT6÷IT8 (střihání s natláčnou hranou nebo zaoblenou) 

• nepředepisovat na střihané plochy menší drsnosti povrchu 
• nepředepisovat přísnější tolerance pro rovinnost výstřižku  
• nejmenší průměr otvoru pro měkkou ocel by měl být vetší než 1,0 mm 
• nejmenší průměr otvoru pro tvrdou ocel by měl být větší než 1,5 mm 
• dodržovat nejmenší výšku a šířku pro vystupující části 
• pokud je možné rohy srážené na výstřižku 
• rozvětvené členité tvary nejsou vhodné 
• při děrování volit kruhové otvory před hranatými 
• materiál s pevností 1000 ÷ 1200 MPa pro běžné střihání 
• pokud není část výstřižku funkční nepředepisuje se přesnost, kolmost k rovině ani 

drsnost, docházelo by ke zdražení nebo ke zneschopnění výroby 

• ideální tvar rovnoběžník  

• vhodné prostorové uspořádání 
• dodržovat minimální vzdálenost od okraje a mezi stříhanými otvory viz obrázek 17, 

platí že: a ≥ 0,8∙t [mm], b ≥ 1∙t [mm], c ≥ 1,5∙t [mm],  

Obr.17 Minimální vzdálenosti od okraje mezi stříhanými otvory [2] 
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2.1.7 Nástřihový plán a optimální využití materiálu [2], [3], [35], [36], [37]  
   Pomocí nástřihového plánu se určuje správná orientace a typ střihu na polotovaru materiálu 
viz obrázek 18., který je tvořen buď plechem, nebo svitkem. Účelem správného rozmístění 
výstřižku je snížení odpadového materiálu v přímé úměře pro zhotovení více výstřižků. Počet 
výstřižků se vypočítá dle vzorce pro plech nebo svitek. Dle nástřihového plánu jsou určeny 
jednotlivé kroky střižného postupového nástroje.  
V nástřihovém plánu rozlišujeme výstřižky a to: 

• s přídavným materiálem po obvodu a mezi jednotlivými výstřižky, je dosaženo vyšší 
přesnosti, ale zvýšen podíl odpadového materialu  

 s můstkem 
 s postranním můstkem 
 bez můstku 

• bez přídavku materiálu, kde je získáno více vystřižených kusů na úkor kvality 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.8 Poloha těžiště sil [1], [2], [3], [4] 
   Zjištění správné polohy střižné síly má rozhodující vliv na životnost střižného nástroje a 
kvalitu výstřižku. Pokud se střižný nástroj nebude nacházet v těžišti výsledné střižné síly, bude 
docházet ke vzniku nežádoucích klopných momentů, kdy může dojít i k poškození nástroje. 
Pomocí výpočtu viz obrázek 19 nebo grafického řešení viz obrázek 20 zjišťujeme správnou 
polohu stopky střižného nástroje a také střed upínací desky. Stopka nástroje slouží k upevnění 
střižného nástroje do beranu lisu. Při grafickém řešení jsou vynášeny jednotlivé střižné síly do 
půdorysu nástroje, kde je hledána výslednice působících sil. Tou je označováno těžiště střižného 
nástroje. Máme rozdílné výpočty pro osu x (2.6) a osu y (2.7). Modernějším řešením je výpočet 
těžiště střižné síly pomocí výpočetního programu například: Autodesk Inventor. 
Těžiště sil působící ve směru osy x : 

xt = ∑ ∙Fi∙xi
n
i=0

Fc
 [mm], (2.6) 

Kde: xi - je poloha těžiště jedné operace v ose x [mm], 
 Fi - je síla v jedné operaci [N], 

Obr.18 Typ střihu a jejich seskupení [36] 
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 n - je počet operací [-], 
 Fc - je celková střižná síla [N], 

Těžiště sil působící ve směru osy y : 

yt = ∑ ∙Fi∙yi
n
i=0

Fc
 [mm], (2.7) 

Kde: yi - je poloha těžiště jedné operace v ose y [mm], 

Obr.19 Vzor určení polohy těžiště výpočtem  
 

Obr.20 Vzor určení polohy těžiště graficky  
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3 TECHNOLOGIE OHÝBÁNÍ [1], [2], [3], [4], [5], [38] 
   Ohýbaní je součástí plošného tváření, při kterém dochází k trvalému přetvoření materiálu, 
většinou ke směru válcování viz obrázek 21. Působením lokální síly, nebo ohybovými momenty 
lze docílit požadovaných ohybů při různých úhlech, zaobleních hran, ale také dosáhnout 
opačného výsledku, což je rovnání. Technologie ohýbání je založena na zákonech plasticity. 
To znamená, že požadovaná oblast plastické deformace je dosažena překročením meze skluzu 
pomocí ohybové síly. Při plastické deformaci také vzniká deformace elastická. Ta způsobuje 
zpětné odpružení, kdy se materiál vrací do původního tvaru. Operaci většinou provádíme za 
studena jen u materialu, které mají větší pevnost anebo tloušťku se provádí za tepla nebo 
poloohřevu (kovářský způsob). Nejčastěji ohýbáme do tvaru V nebo U. 
Mezi nejčastěji ohýbané polotovary patří: 

• tyče 
• profily 
• plechy 
• trubky 

3.1 Jednotlivé fáze ohýbání, ohybová síla a práce [1], [3], [5], [15], [16],  
   Stejně jako u procesu stříhání dělíme jednotlivé časové úseky průběhu ohybu viz obrázek 22 
do tří základních fází, při kterých dochází k podstatným změnám jak v procesu, tak v materiálu 
a mění se velikost ohybové síly. 

• V první fázi ohybu dochází k deformacím, které vznikají v oblasti elastických 
deformací. Mechanické vlastnosti materiálu určují velikost oblasti elastických 
deformací, které nám ovlivňují maximální možný poloměr ohybu. Ohybová síla 
v první fázi neustále roste a může být definována pomocí Hookova zákona (oblast 
grafu I). 

Obr.21 Proces ohýbání [38] 
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• V druhé fázi v oblasti plastických deformaci má ohybová síla konstantní průběh, 
neroste, ale zato je časově nejdelší. Součást zde získává svůj tvar (oblast grafu II). 

• Ve třetí fázi, kterou nazýváme kalibrace, dochází k dokončovaní součástí při 
současném vzniku odpružení. To je nežádoucí jev, který lze odstranit zvětšením 
působící síly, při vzniku přídavného napětí. Kalibrováním je možnost získat i 
záporné odpružení. 

Výpočet velikosti ohybové síly pro V-ohyb : 

FV = b∙t2

lv
∙ Rm ∙ 𝑐𝑐𝑜𝑜 [N], (3.1) 

Kde: α - je úhel ohybu [°], 
 Rm -je mez pevnosti v tahu [mm], 
 b - je šířka ohýbaného materiálu [mm], 
 𝑙𝑙𝑣𝑣 - je vzdálenost ohýbacích hran [mm], 

𝑐𝑐𝑜𝑜 - je součinitel odvozen z tabulky 2 [-], 
Tab.2 Hodnoty materialu pro co 

Materiál žíhaný zpevněný 
Orientace dle materiálových vláken 

napříč podél napříč podél 
Hliník  

0 
 

0,2ˑt 
0,3ˑt 0,8ˑt 

Měď 1,0ˑt 2,0ˑt 

Mosaz 0,4ˑt 0,8ˑt 

Ocel 0÷0,7ˑt 0,2÷1,3ˑt 0,2÷1,3ˑt 0,5÷2,0ˑt 

 
Výpočet ohýbací síly s kalibrováním do ohybu V (zvyšuje přesnost výlisku): 

Fvk = Fv + Fk [N], (3.2) 
Kde: Fk - je kalibrační síla (Fk = 2,0 ÷ 2,5 ∙ Fv) [N], 

Výpočet ohýbací síly s kalibrováním a přidržovačem do ohybu V: 
Fvkp = Fv + Fk + Fp [N], (3.3) 

Kde: Fp - je přidržovací síla (Fp = 0,25 ÷ 0,30 ∙ Fv) [N], 

Obr.22 Průběh ohýbací síly [3] 
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Výpočet ohýbací práce pro V-ohyb: 
Av = Fv ∙ ℎ𝑑𝑑 ∙ ψ [J], (3.4) 

Kde:  ℎ𝑑𝑑 - je pracovní dráha pohyblivé čelisti [m], 
 𝜓𝜓 - je koeficient plnosti diagramu (𝜓𝜓=0,5÷0,65) [-], 

3.1.1 Neutrální osa a přidružené výpočty [1], [2], [4], 
   Neutrální osa viz obrázek 23 je hranicí mezi tahovou a tlakovou oblastí. Je položena v určité 
vzdálenosti od vnitřního povrchu. Její posun je dán vnitřním poloměrem ohybu a tloušťky 
materiálu. Správné určení polohy neutrální vrstvy je závislé na její poloze a délce v místě 
ohybu, a také na hodnotách rovných úseků, které odečítáme z výkresů součástí. Správné 
stanovení délky neutrální osy je klíčové pro určení rozvinuté délky součástí. Při malé tloušťce 
plechu je rozdíl minimální, při větších tloušťkách už dochází k podstatným změnám výpočtu. 

Poloměr neutrální vrstvy v ohnuté části pro široké pásy (b˃3ˑt) : 
ρ = Ro + x ∙ t [mm], (3.5) 

Kde: x - je posunutí neutrální plochy viz tabulka 3 [-],  
 Ro - je poloměr ohybu [mm],  

 
 
Tab.3 Hodnoty součinitele posunutí neutrální plochy 

Ro/t 0,1 0,25 0,5 1 2 3 4 6 10 
x [-] do 

400 
[MPa] 

0,25 0,32 0,37 0,43 0,45 0,46 0,47 0,49 0,50 

𝑧𝑧𝑧𝑧 [-] 0,820 0,870 0,920 0,960 0,985 0,992 0,995 0,996 0,998 
 
 

Obr.23 Neutrální osa [1] 
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Ohýbání s malým poloměrem zaoblení, 𝑅𝑅𝑜𝑜 ≤ 6 : 

ρ = �Ro + t
2
� ∙ zz ∙ zr, (3.6) 

Kde: 𝑧𝑧𝑧𝑧 - je součinitel ztenčení [-], 
 zr - je součinitel rozšíření původního průřezu [-], 

Ohýbání s velkým poloměrem zaoblení,  Ro
t

≥ 12 : 

ρ = Ro + 1
2
 , (3.7) 

Výpočet maximálního poměrného přetvoření ε1 max : 

ε1 max = l2−l1
l1

= R2∙α−ρn∙α
ρn∙α

=
(R1+t)∙α−�R1+t

2�∙α

�R1+s
2�∙α

= t
2∙R1+t

 [mm], (3.8) 

Kde: l2 - je délka krajního stlačeného vlákna [mm], 
 l1 - je délka krajního prodlouženého vlákna [mm], 

 R1 - je poloměr ohybu krajního stlačeného vlákna [mm], 
 R2 - je poloměr ohybu krajního prodlouženého vlákna [mm], 
 𝜌𝜌𝑛𝑛 - je poloměr ohybu neutrální vrstvy [mm], 

Výpočet minimálního poloměru : 

Rmin = t
2

∙ � 1
ε1 max

− 1� = co ∙ t [mm], (3.9) 

Minimální poloměr je definován jako nejmenší povolený průměr. Při jeho překročení dojde 
k porušení materialu na tahové straně. 
Výpočet maximálního poloměru : 

Rmax = t
2

∙ � E
Re

− 1� [mm], (3.1.0) 

Kde: Re - je mez kluzu materialu [MPa], 
 E - je modul pružnosti v tahu [MPa], 

Maximální poloměr je nezbytný k vytvoření trvalé deformace v místě ohybu, při elastické 
deformaci mají vlákna materiálu snahu se vracet do původního narovnaného stavu.  
Výpočet délky neutrální osy v úseku l0 : 

l0 = π∙γ
180

∙ ρ = π∙γ
180

ˑ(Ro + x ∙ t) [mm], (3.1.1) 

Kde: γ - je úhel ohnutého úseku (γ=180°-α) [°], 
Výpočet pro součet všech rovinných ploch a ohýbaných úseku lp : 

lp = ∑ ln
𝑛𝑛𝑜𝑜
i=1 + ∑ lj 

g
j=1 [mm], (3.1.2) 

Kde: lj  - je velikost délky j-tého rovného úseku [mm], 
 ln  - je velikost délky n-tého ohnutého úseku [mm], 
 𝑛𝑛𝑜𝑜 - je počet ohnutých úseků 

 g - je počet rovných úseků 
Podmínky technologičnosti součásti vyráběné ohybem: 

• osu ohybu je volena tak, aby byla kolmá na směr vláken materiálu 
• zabránit posuvu materiálu při ohybu na stranu delšího ramene 
• při ostrých ohybech vytvořit větší objem materiálu z důvodu zeslabení 
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• provádět prolisy v místech ohybu 
• dodržet minimální vzdálenost okraje otvoru od ohybu a ≥ 2ˑt [mm], 
• dodržet minimální délku ramene b ≥ 2ˑt [mm], 

3.1.2 Odpružení materiálu při ohýbání a jeho eliminace [1], [2], [4],  
   Při ohýbání má ohýbaný materiál tendenci se vracet do původního stavu. Je to způsobeno tím, 
že ne ve všech vláknech dojde k překročení napětí nad mez kluzu. Pružnou deformaci můžeme 
pozorovat i po dokončení působení vnějších sil. Tento stav, kdy se materiál vrací do původního 
stavu o určitý úhel, nazýváme odpružení viz obrázek 24. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Kde: α1- je výsledný úhel po odpružení [°], 

 β - je úhel odpružení [°], 
Nejvíce je velikost úhlu odpružení ovlivňována: 

• délkou ohýbaného ramene 
• mechanickými vlastnostmi materiálu 
• vnitřním pnutím 
• poloměrem ohybu 
• úhlem ohybu 
• tloušťkou materiálu 
• konstrukcí ohýbacího nástroje 

Součinitel určující polohu neutrální plochy: 
kn = 1 − x [-], (3.1.3) 

Úhel odpružení β pro ohyb ve tvaru V se vypočítá ze vztahu : 

tgβ = 0,375 ∙ lv
kn∙t

∙ Re 
E

→ β, (3.1.4) 

Kde: lv - je vzdálenost mezi opěrami ohybnice [mm], 
Úhel odpružení β pro ohyb ve tvaru U se vypočítá ze vztahu : 

tgβ = 0,75 ∙ lu
kn∙t

∙ Re 
E

→ β, (3.1.5) 

Kde: lu - je délka ohýbaného ramene, lu = rm + Ro + 1,2 ∙ t [mm], 
 𝑟𝑟𝑚𝑚 - je poloměr zaoblení pevné čelisti [mm], 

Obr.24 Odpružení následující po ohybu [4] 
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   Naší snahou je v co největší míře eliminovat odpružení materiálu při ohybu. Jednou 
z možností je úprava nástroje, který musí mít větší rozměry z důvodu odpružení. Nástroj lze 
upravit: 

• podbroušením ohybníku 
• zaoblením spodní hrany ohybníku 
• postupným ohýbáním 
• odlehčením ohybnice 
• vyhotovením vyztužovacího žebra 
• kalibrací 
• zpevněním materiálu v rozích rázem 
• použitím přidržovače 

3.1.3 Stroje a nástroje pro ohýbání [1], [15], [16], [40], [41], [42] 
Ohýbání je provedeno na: 

• Ohraňovacích lisech viz obrázek 25, jejichž nejběžnější poloměr ohybu je 1 mm, jsou 
složeny z ohybníku a matrice, horní část je pohyblivá a dolní je pevná, při ohybu je 
stanovena ohybová síla, poloha neutrální osy a rozvinutá délka. Jednotlivé ohyby jsou 
řazeny do pořadí a pomocí otáčení součásti je dosaženo požadovaného tvaru. Využívá 
se také magnetický doraz. Vždy kontrolujeme možnost zhotovení součásti, případně 
využíváme počítačové simulace ohybu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr.25 Ohraňovací lis [40] 
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• Nástroje, které jsou nazývány Ohýbadla viz obrázek 26, jsou složeny z ohybníku a 
ohybnice. Jsou rozlišovány dle technologie ohýbaní, a to buď do tvaru V nebo do tvaru 
U. Jejich nejčastější konstrukce je jako nástroj sdružený.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Stroje ohybové, které jsou poháněny elektromotorem viz obrázek 27. Pracují na 
principu přesného založení polotovaru mezi dorazy a jeho upevněním. Ohyb je 
proveden ohybníkem. Po provedení ohybu je součástka uvolněna a vyňata. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Obr.26 Ohýbadlo [41] 

Obr.27 Ohýbací stroj s elektromotorem [42] 
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4 TECHNOLOGIE VÝROBY [1], [2], [28] 
   Při posuzování vhodné výrobní technologie pro nás bude určující množství, kvalita, v co 

nejkratším čase při minimálních nákladech, a s co největší režií. Danou součást lze vyrábět 
několika možnými způsoby. Buď 
vyřezáním polotovaru a jeho následné 
ohnutí na ručním strojku, nebo 
ohybovém nástroji případně, 
ohraňovacím lisu. Jako nejvhodnější 
varianta se, ale jeví technologie 
sdruženého nástroje s technologií 
podávání pásu. 

 Oproti původnímu řešení ručním 
ohýbáním je zaručena požadovaná 
přesnost při dostatečné výrobní 
kapacitě, omezena možnost lidské chyby, lehčí je manipulace s materiálem, který je dodán ve 
formě cívky. Jsou omezeny časové ztráty. Nedílnou součástí je ověření základních 
technologických podmínek viz obrázek 28 jako jsou: 

• vzdálenost otvoru od okraje 𝑎𝑎1[mm], 
• vzájemná vzdálenost otvoru a2[mm], 
• nejmenší velikost otvoru [mm], 
• minimální délka ohýbaného ramene b1, b2 [mm], 

• minimální vzdálenost otvoru od ohybu b3 [mm], 
Minimální vzdálenost okraje od otvoru a minimální vzájemná vzdálenost otvoru: 

𝑎𝑎1 ≥ 0,8ˑ𝑡𝑡 → 2,85 ≥ 0,8ˑ0,7 → 2,85 ≥  0,56 mm. (4.1) 
𝑎𝑎2 ≥ 0,8ˑ𝑡𝑡 → 8,70 ≥ 0,8ˑ0,7 → 8,70 ≥  0,56 mm. 

Kde: a - je boční odpad [mm], 
Nejmenší možná velikost otvoru: 

d
t

≥ 1 [mm], (4.2) 
4,3
0,7

≥ 1→6,14 mm  ≥  1 mm. 

Kde: d - je nejmenší průměr otvoru [mm], 
Minimální délka ohýbaného ramene: 

b1 ≥ 2ˑt → 13,67 ≥ 2ˑ0,7 → 13,67 mm ≥  1,4 mm. (4.3) 
b2 ≥ 2ˑt → 10,60 ≥ 2ˑ0,7 → 10,60 mm ≥  1,4 mm. 

Minimální vzdálenost otvoru od ohybu: 
b3 ≥ 2ˑt → 4,85 ≥ 2ˑ0,7 → 4,85 mm ≥ 1,4 mm. (4.4) 

Obr.28 Vzdálenosti pro určení technologických 
podmínek 
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4.1 Stanovení délky rozvinutého tvaru  
   Rozvinutá délka součásti viz obrázek 29 se vypočítá pomocí neutrální osy, jejíž délka se při 
ohybu nemění. Součást je rozdělena na úseky s ohybem a bez ohybu. Ohnuté úseky jsou 
stanoveny úhlem oblouku, součinitelem posunutím neutrální osy, tloušťkou materiálu a 
poloměrem oblouku. Ve výpočtu se 
nejdříve vypočítá poloměr neutrální osy 
dle vzorce (3.5) pro materiál (b˃tˑ3), 
pak jednotlivé délky oblouku dle vzorce 
(3.1.1) v našem případě se bude jednat 
jen o jeden výpočet, jehož hodnota bude 
dosazena do prvního a druhého ohybu. 
Dále se sečtou jednotlivé délky 
ohnutých úseků s rovnými a výsledek 
bude rozvinutá délka součásti. 
Výsledek je potom ověřen v programu 
Autodesk Inventor 2020. 

4.1.1 Nástřihový plán [44] 
   V prvním kroku se zabýváme orientací vstupního materiálu vůči sdruženému nástroji. 
Možnosti máme dvě, a to buď kolmo na posuv materialu s největší hranou, nebo rovnoběžně 
ve směru posuvu materiálu s menší hranou. Materiál může být tvořen svitkem či pruhy plechu. 
Poněvadž součástka nemá velké nároky na přesnost výroby, bude vyráběna bez okrajových 
můstků. U možnosti posuvu materiálu kolmo do nástroje s největší hranou je získána pozitivní 
možnost zmenšení nástroje vůči kroku posunu materiálu, bohužel v přímé závislosti na větší 
složitosti nástroje. Mezi další nevýhody patří i špatná orientace vláken materiálu vůči ose 
ohybu, nutnost vytvořit můstek mezi stříhanými součástmi. To vede k navýšení odpadového 
materiálu, komplikovanějším servisním zásahům, a tím pádem k ekonomické ztrátě. U druhé 
možnosti posuvu materiálu rovnoběžně do nástroje s menší hranou je výhodou dobrá orientace 
vůči ose ohybu, mezi stříhanými součástmi není můstek, a také menší složitost nástroje. 
Nevýhodou může být větší velikost nástroje z důvodu delšího kroku posunu materiálu. Po 
zhodnocení obou variant bylo rozhodnuto o druhé variantě, kdy nebude vznikat tak velký 
ztrátový odpad i přes vyšší nároky na výrobu a servis nástroje. 
Vstupní materiál nám může být dodáván ve formě: 

• svitku plechu viz obrázek 30, který dále dělí na podélné nebo příčné pásy, zde 
dochází k dělení jednotlivých pásů při vzniku odpadu. Nastříhané pásy pak operátor 
vkládá ručně do nástroje. Většinou je používána standardní velikost plechu, a to 1x2 
m,1,25x2,5 m,1,5x3 m. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Obr.30 Svitek plechu [44] 
 

Obr.29 Rozvinutá délka součásti 
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• Formou pásky, která se upíná na odvíjecí naviják, kterou dále posouvá podavač 
materiálu do nástroje. 

   U obou variant se materiál musí srovnat na srovnávačce, aby vzniklo optimální prohnutí 
materiálu v nástroji. 

4.1.2 Určení přepážek a okrajů a jejich umístění na pás plechu  [9], 
Přepážky mezi jednotlivými součástmi E a okraji pásu F jsou určeny z grafu typu střihu viz 
obrázek 31 pro zadaný tvar se závislostí na tloušťce plechu. Hodnoty se zaokrouhlují na celá 
čísla, a to vždy k vyššímu číslu. Materiál nese označení oceli 1.4310 s nejdelším rozměrem 10 
mm x 50 mm a tloušťkou 
0.7 mm. V grafu nalezneme 
přímky, které jsou určeny 
pro rozměr od 10 do 50 mm 
a jsou označeny E2 a F2. Z 
těchto přímek jsou pak 
odečítány hodnoty pro 
přepážku E=1,5 mm a 
okraje F =4,5 mm. Z toho 
plyne, že celkový okraj F je 
dvojnásobkem okraje mezi 
součástí a jednou stranou 
pásu (F/2). Dle určení 
přepážek a okrajů je 
rozmístěna součást na pás 
plechu. V tomhle případě se 
jedná o obdélníkovou 
součást, ve které je 
využíváno seskupení 
několika kusů do bloku a tím efektivnějšího využití materiálu. Z toho nám plyne důsledek 
náročnosti na složitost a velikost střižného nástroje a závislost z hlediska sériovosti, a 
ekonomického výsledku. 
Šířka pásu: 

šps = D + F [mm], (4.5) 
šps = 10 + 4,5 = 14,5 mm. 

Kde: D - je šířka součásti [mm], 
 F - je celková velikost okrajů [mm], 
   F/2=2,25 mm. 

Velikost šířky pásu je 14,5 mm. Velikost okraje z jedné strany je 2,25 mm. 
Krok: 

K = L + 𝐸𝐸𝑒𝑒 [mm], (4.6) 
K = 50 + 1,5 = 51,5 mm. 

Kde: L - je délka součásti [mm], 
 𝐸𝐸𝑒𝑒  - je velikost přepážky [mm], 

Velikost jednoho kroku posuvu materiálu je 51,5 mm. 
 

Obr.31 Typ střihu [9] 
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4.1.3 Ekonomické zhodnocení využitelnosti plechu 
   Pro ekonomické zhodnocení využitelnosti plechu v příčném a podélném směru je využíváno 
výpočtu s výsledkem počtu kusů na jeden pás a procentuálního využití plechu při vzniku co 
nejmenšího odpadového materiálu dle tabulek 4 a 5. Vzorový výpočet bude proveden pro tabuli 
plechu o rozměrech t=0,7 mm, h=1250 mm, 𝑏𝑏𝑡𝑡=2500 mm. 
Počet pásů z tabule varianta A: 

np = bt
Šps

 [ks], (4.7) 

np = 1250
14,5

= 86,2 ks. 

Kde: 𝑏𝑏𝑡𝑡 - je šířka tabule plechu [mm], 
 Šps - je šířka pásu tabule plechu [mm], 

Z toho plyne, že počet pásů z tabule plechu bude 86 kusů. 
Počet výstřižků z pásu plechu: 

nvp = lt
K

 [ks], (4.8) 

nvp = 2500
51,5

= 48,54 ks. 

Kde: lt - je délka pásu [mm], 
Z toho plyne, že počet kusů výstřižků z pásu plechu bude 48 kusů. 
Počet výstřižků z tabule: 

nvt=npˑnvp [ks], (4.9) 
nvt = 86ˑ48 = 4128 ks. 

Počet výstřižků z jedné tabule plechu bude 4128 ks. 
Počet tabulí pro sérii: 

nt = N
nvt

 [ks], (4.1.0) 

nt = 12000
4128

= 2,90 ks. 

Kde: N - je velikost roční série což je 12000 kusů 
Počet tabulí zaokrouhlíme vždy na celé větší číslo tedy 3 kusy. 
Počet tabulí plechu pro sérii   bude 3 ks.  
Plocha tabule plechu: 

st = bt ∙ h [mm2] (4.1.1) 
st = 2500 ∙ 1250 = 3125000 mm2. 

Kde: h - je výška tabule plechu [mm], 
Plocha tabule plechu je 3125000 mm2. 
Plocha celkového výstřižku: 

sv = D ∙ L [mm2], (4.1.2) 
sv = 10 ∙ 50,31 = 503,1 mm2. 

Plocha výstřižků je 503,1 mm2. 
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Využití tabule plechu: 
nta = nvt∙sv

st
∙ 100 [%], (4.1.3) 

nta = 4128∙503,1
3125000

∙ 100 = 66,45 %. 

Tabule plechu bude využitá z 66,45 %. 
Využití všech tabulí plechu: 

nct = N∙sv
stˑnta

∙ 100 [%], (4.1.4) 

nct = 12000∙503,1
3125000ˑ66,5

∙ 100 = 2,90 %. 

Využití všech tabulí plechu bude 2,90 %. 
Počet pásů z tabule dle (4.7): 

np = 2500
14,5

= 172,41 ks. 

Z toho plyne, že počet pásů z tabule plechu bude 172 kusů. 
Počet výstřižků z pásu plechu dle (4.8): 

nvp = 1250
51,5

= 24,27 ks. 

Z toho plyne, že počet kusů výstřižků z pásu plechu bude 24 kusů. 
Počet výstřižků z tabule dle (4.9):  

nvt=172ˑ24 = 4128 ks. 
Počet výstřižků z jedné tabule plechu bude 4128 ks. 
Počet tabulí pro sérii dle (4.1.0) : 

nt = 12000
4128

= 2,90 ks. 

Počet tabulí je zaokrouhleno vždy na celé vetší číslo tedy 3 kusy. 
Plocha tabule plechu dle (4.1.1) : 

st = 2500 ∙ 1250 = 3125000 mm2.  
Počet tabulí plechu pro sérii bude 3 ks.  
Plocha celkového výstřižku dle (4.1.2) : 

sv = 10 ∙ 50,31 = 503,1 mm2. 
Plocha výstřižků je 503,1 mm2. 
Využití tabule plechu dle (4.1.3): 

ηt = 4128∙503,1
3125000

∙ 100 = 66,45 %. 

Tabule plechu bude využitá z 66,45 %. 
Využití všech tabulí plechu dle (4.1.4): 

ηct = 12000∙503,1
3125000ˑ5

∙ 100 = 38,63 %. 

Využití všech tabulí plechu bude 38,63 %. 
Tab.4 Výpočty jednotlivých plechů 

Rozměry tabule plechu 1000x2000 1250x2500 1500x3000 
Orientace podl. příč. podl. příč. podl. příč. 

K-délka jednoho kroku 51,5 
Šps-šířka pásu plechu 14,5 
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E-můstek 1,5 
np − počet pásů z tabule 68 137 86 172 103 206 

nvp − počet výstřižků z pásu plechu (ks) 38 19 48 24 58 29 
nvt − pocet výstřižků z tabule (ks) 2584 2603 4128 4128 5974 5974 

st − plocha tabule plechu (m2) 2000 2000 3125 3125 4500 4500 
sv − plocha výstřižku (mm2) 503,1 

nt − počet tabulí pro sérii (ks) 5 5 3 3 3 3 
ηt − využití tabule plechu (%) 65 65 66,45 66,45 66,78 66,78 
ηct − využití všech tabulí (%) 60,3 60,3 64,3 64,3 44,7 44,7 

Výpočet pro svitek plechu s rozměry t=0,7 mm, bs=10 mm, Dsv = 800 − 1100, dsv =
500 mm, při délce kroku 51,5 mm, ρner.ocl.=8 kg/m3 
Hmotnost svitku: 

msvitek = π∙�Dsv
2 −dsv

2 �
4

∙ bs ∙ ρ [kg],  (4.1.5) 

msvitek800 = π∙�8002−5002�
4

∙ 10 ∙ 8 ∙ 10−6 = 24,50 kg. 

Kde: Dsv - je vnější průměr [mm],  
 dsv – je vnitřní průměr [mm],  
 ρner.ocl. je hustota materiálu [kg/m3],  

Délka svitku: 
Lsv = msvitek800

bs∙t∙ρner.ocl.
 [m], (4.1.6) 

Lsv = 24,50
10∙0,7∙8ˑ10−6 = 437500 mm = 437,5 m. 

Vypočtena délka svitku je 437,5 m. 
Plocha svitku: 

Ssv = Lsv ∙ bs [m2], (4.1.7) 
Ssv = 437500 ∙ 10 = 4375000 mm = 4,375 m2. 

Vypočtena hodnota plochy svitku je 4,375 m2. 
Počet výstřižků z jednoho svitku: 

nvsv = Lsv
K

 [ks], (4.1.8) 

nvsv = 437500
51,5

= 8495,14→8495 ks. 

Vypočítaný počet výstřižků z jednoho svitku je 8495 ks. 
Počet svitků pro roční sérii: 

nsv = N
nvsv

 [ks], (4.1.9) 

nsv = 12000
8495

= 1,41→2 ks. 

Počet svitků pro roční sérii je 2 ks. 
Využití svitku: 

ηsv = nvsvˑSv
Ssv

 [%], (4.2.0) 

ηsv = 8495∙503,1
4375000

∙ 100 = 97,6 %.   
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Využití svitku je 97,6 %. 
Celkové využití všech svitků: 

ηvsv = NˑSv
Ssvˑnsv

∙ 100 [%], (4.2.1) 

ηvsv = 12000∙503,1
4375000ˑ2

∙ 100 = 68,99 %. 

Využití všech svitků je 68,99 %. 
Tab.5 Výpočty pro jednotlivé svitky 

Dsv-je vnější průměr svitku (mm) 800 900 1000 1100 
dsv-vnitřní průměr svitku (mm) 500 

msv-hmotnost svitku (kg) 24,5 35,18 47,12 60,31 
Lsv-délka svitku (m) 437,5 628,21 841,42 1076,96 

Ssv-plocha svitku (m2) 4,375 6,2821 8,4142 10,7696 
nvsv-počet výstřižků z jednoho svitku 

(ks) 
8495 12198 16338 20911 

nsv-počet svitků pro roční sérii (ks) 2 0,98 0,73 0,57 
ηsv-využití svitku (%) 97,6 97,687 97,687 97,685 

ηvsv-celkové využití všech svitků (%) 68,99 98,06 98,28 98,34 
   S ohledem na rozšiřování výroby, seřizování a možnost dalších zakázek, bude zvolen pro 
výrobu svitek s rozměry 0,7 x 500 x 1000, který má využitelnost ηvsv =98,28 %, výroba z pásů 
plechu je po ekonomické stránce nerentabilní. 

4.2 Výpočty 
Výpočet velikosti střižné vůle dle vztahu (2.2): 

v = 2 ∙ cˑtˑ0,32ˑ�τs = 2 ∙ 0,01 ∙ 0,7 ∙ 0,32 ∙ √527 = 0,10 mm. 
Kde: Střižná mezera tedy bude 0,10 ÷ 2 = 0,05 mm. 

Vypočtená hodnota pro střižnou vůli je 0,1 mm a pro střižnou mezeru 0,05 mm.  
Výpočet střižná síly dle vztahu (2.4) : 

Fs = k ∙ τs ∙ S = 1,4 ∙ 527 ∙ 71,04 = 52413,21 N→52,41 kN. 
 Kde: S=2 ∙ (π ∙ r2) + a ∙ b = 2 ∙ (π ∙ 2,152) + 14 ∙ 3 = 71,04 mm2. 

 τs = 0,85 ∙ 620 = 527 MPa. 
 k je koeficient opotřebení je zvolen 1,4. 
 Rm je zvolen 620 MPa. 

Vypočtená hodnota pro střižnou sílu je 52,41 kN. 
Výpočet střižné práce dle vztahu (2.5): 

A = Fstř max ∙ t ∙ λ = 55626,71 ∙ 0,7 ∙ 0,45 = 17207,41 J =17,207 kJ. 
Vypočtená hodnota pro střižnou práci je 17,207 kJ. 
Výpočet velikosti ohybové síly pro V-ohyb dle vzorce (3.1) : 

FV = b∙t2

lv
∙ Rm ∙ 𝑐𝑐𝑜𝑜 = 10∙0,72

13,02
∙ 620 ∙ 1,25 = 291,66 N. 

Fvo ∙ 2 = 291,66 ∙ 2 = 583,33 N. 
Vypočtená hodnota pro ohybovou složku je 291,66 N, pro dva ohyby tedy 583,33 N. 
Výpočet ohýbací práce pro V-ohyb (3.4) : 
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Av = Fv ∙ h ∙ ψ = 583,33 ∙ 0,0075 ∙ 0,6 = 2,624 J.  
Vypočtená hodnota pro ohybovou práci je 2,624 J. 
Poloměr neutrální osy dle vztahu (3.5) : 

ρ = Ro + x ∙ t = 0,7 + 0,43ˑ0,7 = 1,00 mm.  
Vypočtená hodnota pro poloměr neutrální osy je 1,00 mm. 
Maximální poměrné přetvoření dle vztahu (3.8). Zde provádíme kontrolu, zda zvolený vnitřní 
poloměr vyhovuje a nebudou vznikat praskliny. Poloměr R2, který se nachází na vnější straně 
ohybu je vypočítán, jako součet vnitřního poloměru a tlouštky ohýbaného materialu, tj. R2 =
R0 + t = 0,7 + 0,7 = 1,4 mm.  

εt max = l2−l0
l0

= R2∙α−ρn∙α
ρ∙α

= R2−ρ
ρ

= 1,4−1
1

= 0,4 mm. 

Minimálního poloměru ohybu dle vztahu (3.9): 

Rmin = t
2

∙ � 1
ε1 max

− 1� = 0,7
2

∙ � 1
0,4

− 1� = 0,525 mm. 

Z toho plyne, že 0,525 < 0,7 → Rmin< Rmin 
Maximálního poloměru ohybu dle vzorce (3.1.0): 

 Rmax = s
2

∙ � E
Re

− 1� = 0,7
2

∙ �2,1∙105

280
− 1� = 87,15 mm. 

Z toho plyne, že 0,7 < 87,15 → Rmin< Rmax 
Součinitel určující polohu neutrální plochy dle vzorce (3.1.3) a tabulky 3 : 

kn = 1 − x = 1 − 0,43 = 0,57  
Vypočtená hodnota pro součinitele určující polohu neutrální plochy je 0,57. 
Určení odpružení ramene ohybu dle vzorce (3.1.4): 

tgβ1,2 = 0,375 ∙ l1
ko∙s

∙ Re 
E

= 0,375ˑ 13,02
0,57∙0,7

∙ 280
2,1∙105 = 0,022 → 1°26ˈ. 

Velikost odpružení ramene ohybů je 1°26ˈ. 
Ohyb v ramenu l2 a l4 dle vzorce (3.1.1): 

l2,4 = π∙α
180

∙ (Ro + x ∙ t) = π∙30°
180

∙ (0,7 + 0,43 ∙ 0,7) = 0,52 mm. 
Kde: x=0,43 (poloměr Ro/t=0,7/0,7=1, dle tabulky 3), 

 l2,4 - je ohyb v ramenech [mm], 
Součet jednotlivých délek ohnutých úseku s rovnými dle vzorce (3.1.2): 

lp1 = l2 + 25 = 0,52 + 25 = 25,52 mm. 
lp2 = l4 + 25 = 0,52 + 10,6 + 13,67 = 24,79 mm. 
lp = lp1 + l2 = 24,79 + 25,52 = 50,31 mm. 

   Z důvodu toho, že je součást symetrická a nachází se na páse, počítá se jen umístění těžiště 
v ose x. 
Výpočet polohy těžiště v ose x dle vztahu (2.5): 

xt = ∑ ∙Fi∙xi
n
i=0

Fc
= 2∙21691,32+9∙6976,77+27∙6976,77+36∙114332,68

21691,32+6976,77+6976,77+114332,68
= 29,4 + 22 = 51,44 mm.  

Kde: Fi1,2 = (4,3 ∙ π) ∙ 0,7 ∙ 1,4 ∙ 527 = 6976,77N ≅ 6,9 kN. 
 Fi3 = (14 ∙ 3) ∙ 0,7 ∙ 1,4 ∙ 527 = 21691,32N ≅ 21,69 kN. 
 Fi4 = (20 ∙ 10) ∙ 0,7 ∙ 1,4 ∙ 583,33 = 114332,68 = 114,33 kN. 
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   Vzdálenost těžiště součásti v ose x od okraje střižnice, která má rozměry 100x100 mm je 
51,44 mm. Kontrola byla provedena v programu Autodesk Inventor 2020. Posunutí těžiště je 
v tomto případě zanedbatelné a stopka nástroje bude umístěna uprostřed upínací desky. 

4.3 KONSTRUKCE TVÁŘECÍHO STROJE, VÝROBNÍ LINKA [1], [45], 
   Hlavním kritériem určujícím typ stroje je maximální lisovací síla, a to v dostatečné velikosti 
oproti celkové střižné síle určené pro výrobu, maximálním zdvihem stoje, velikostí pracovního 
stolu a dalšími parametry, které jsou závislé na pracovišti. Neposledním kritériem je případně 
vybavenost lisovny. 
   Pro výrobu součástí byl zvolen stroj od společnosti Toma Tranding, a to typ LEN 25 C , který 
má dostatečnou kapacitu síly působící 250kN. Síla působící je plně dostačující i s velkou 
rezervou pro další variabilitu výroby. Parametry jsou uvedeny v katalogovém listu výrobce viz 
příloha 4.  
Výpočet celkové lisovací síly: 

Fcs = Fs + Fv [kN], (5.1) 
Fcs = 52,41 + 0,58 = 52,99 kN. 

Velikost celkové potřebné lisovací síly je 52,99 kN. 
  Výrobní linka viz obrázek 32 pro výrobu dané součásti je tvořena odvíječem materiálu AHM 
300 od výrobce ITB, kde bude upnutá cívka materiálu tak, aby krajová ostřina cívky směřovala 
směrem k zemi. Je to z důvodu lepšího průchodu materiálu nástrojem. Následuje rovnací 
zařízení, které pomocí nastavitelných rolen prohne materiál dle potřeby. Součástí lisu je 
podavač, který pomocí vzduchotechniky upne materiál a posune o nastavenou délku do 
nástroje, a to po směru materiálových vláken. Za nástrojem je pak instalováno brankové čidlo, 
které snímá vyhotovený kus. Pokud by kus neprošel, je stroj zastaven z důvodu bezpečnosti.  
 

Obr.32 Výrobní linka - brankové čidlo, lis, podavač, rovnací zařízení, odvíječ 
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6 VÝROBNÍ PLÁN A NÁVRH SDRUŽENÉHO NÁSTROJE [4], [46], [47] 
[48], [49] 
   Při návrhu a konstrukci sdruženého nástroje pro výrobu dané součásti musí být dodrženy 
podmínky technologičnosti a požadavky na výrobu. Sdružený nástroj bude provádět při jedné 
operaci několik funkcí, a to odstřižení rozvinuté délky součásti od pásu materiálu, následné 
přidržení materiálu přidržovačem, ve kterém jsou umístěny dva střižníky pro kruhové otvory, a 
následné ohnutí na požadovaný tvar součásti. V následující nové operaci je vyhotovená součást 
posunuta do sběrného koše, v okamžiku posunutí podavačem materiálu pro další kus. Odpad 
vzniklý stříháním propadává základovými deskami nástroje přes otvor v upínacím stole do 
odpadového koše pod lisem. Kontrola byla stanovena po 1000 kusech náhodně. Výkresová 
dokumentace byla vytvořena v programech Autocad 2019, a model nástroje viz obrázek 33 v 
Autodesk Inventor 2020. 

   
 
   Sdružený nástroj se skládá ze dvou hlavních částí, a to horní a spodní části nástroje, které jsou 
složeny z různých součástí, které jsou nutné pro správnou funkčnost nástroje a jsou vyrobeny 
z různých materiálů viz výkres sestavy nástroje. 
Horní část nástroje je tvořena upínací deskou, kterou upínáme do beranu lisu pomocí stopky. 
Správný pohyb horní části nástroje zajištují vodící pouzdra, která se pohybují po vodících 
sloupcích. Mezi upínací deskou a deskou kotvicí pro střižníky a ohybník je deska opěrná , která 
je kalená a slouží k opření střižníků. Střižníky pro dva otvory průměru 4,3 mm procházejí 
přidržovačem, který je uchycen pomocí dvou šroubů přes dvě tlačné pružiny do opěrné desky. 
Uchycení ohybníku je provedeno šroubem k opěrné desce. Horní část nástroje je opět spojena 
čtyřmi šrouby.    

Obr.33 Model nástroje 
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   Spodní část nástroje je tvořená základní deskou, která slouží k upnutí nástroje pomocí čtyř 
šroubů, které vedou přes drážky v desce do upínek, které se pohybuji v liště upnuté 
k pracovnímu stolu lisu. K základové desce je upevněna ještě jedna deska základová, která 
slouží k vyrovnání spodní části nástroje vůči podavači materiálu, pak následuje střižnice, v 
které se nachází vložka pro střih dvou otvorů a pro rozstřih jednotlivých součástí. Také se zde 
nachází ohybnice pro ohyby součásti, která je též tvořena výměnnou vložkou. Část ohybnice 
byla upravena z důvodu kompenzace velkého odpružení. Střihová vložka je volena z důvodu 
broušení a celkové životnosti celé střižnice. Posledním dílem spodní části nástroje je vodící 
deska, která slouží pro vedení tvářeného materiálu. Nachází se v ní otvor pro ohybník a 
přidržovač. Nedílnou součástí jsou dva zalisované vodící sloupky. K sestavení spodní části 
nástroje slouží dva středící kolíky a čtyři šrouby.   
    Horní část nástroje je tvořena upínací deskou, která je upínána do beranu lisu pomocí stopky. 
Správný pohyb horní části nástroje zajištují vodící pouzdra, která se pohybují po vodících 
sloupcích. Mezi upínací deskou a deskou kotvicí pro střižníky a ohybník je opěrná kalená deska, 
která slouží k opření střižníků. Střižníky pro dva otvory průměru 4,3 mm procházejí 
přidržovačem, který je uchycen pomocí dvou šroubů přes dvě tlačné pružiny do opěrné desky. 
Uchycení ohybníku je provedeno šroubem k opěrné desce. Horní část nástroje je opět spojena 
čtyřmi šrouby.    
Kontrola ohybníku na otlačení: 

σtl = Fvo
Sohyb

 [MPa], (6.1) 

σtl = 583,33
20∙10

= 2,91 ≤ σd;  2,91 ≤ 1800 MPa. 

Kde: σtl - je namáhání v tlaku [MPa], 
 Fvo - je celková ohybová síla pro ohybník [N], 
 Sohyb - je zatěžovaná plocha ohybníku [mm2], 

 σd - je dovolené napětí pro ocel 19 573 [MPa], 
Ohybník na otlačení vyhovuje.   

Střižníky průměru 4,3 mm jsou vyrobeny z materiálu 19 436 a kaleny na 62±2 HRC.  Je u 
nich proveden kontrolní výpočet na kritickou délku, aby nedošlo k vybočení a k poškození. 
Dále jsou provedeny výpočty na výrobní rozměry střižníku a střižnice. 
Kontrola střižníků na vzpěr vedeného ve vodící desce : 

lkrv = � 4∙π∙E∙l
kbez∙Fi

 [mm] (6.2) 

lkr4,3 = �4∙π∙2,1∙105∙π∙4,34
64

2∙6976,77
= 56,33 mm. 

Kde: lkr - je kritická délka střižníku [mm], 
 kbet - je koeficient bezpečnosti (1,5-2) [-], 
 I  - je modul setrvačnosti [mm4], 

Kontrola střižníků na vzpěr nevedeného ve vodící desce : 

lkrvn = � 2∙π∙E∙l
kbez∙Fi

 [mm] (6.3) 
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lkr14x3 = �2∙π∙2,1∙105∙3∙143
12

2∙6976,77
= 144,44 mm. 

 
Střižníky  na kritickou délku vyhovují. 
Výrobní rozměry střižníků a střižnic dle normy ČSN 22 6015,která je uvedena viz příloha 5 : 
Střižníky: 

RAD = �JR + P
2
� − TA [mm] (6.4) 

RAD4,3 = �4,3 − 0,08
2

� − 0,02 = 4,26−0,02
+0  mm. 

RAD14 = �14 − 0,1
2

� − 0,025 = 13,95−0,025
+0  mm. 

RAD3 = �3 − 0,1
2

� − 0,025 = 2,95−0,025
+0  mm. 

Kde: RAD - je rozměr pro děrovaní střižníku [mm], 
 P - je přípustná míra opotřebení [mm], 
 TA - je výrobní tolerance střižníků [mm], 
 JR - je jmenovitý rozměr [mm], 

Střižnice: 

RED = �JR + P
2

+ v� + TE [mm] (6.5) 

RED4,3 = �4,3 + 0,08
2

+ 0,1� + 0,029 = 4,441−0
+0,029 mm. 

RED14 = �14 + 0,02
2

+ 0,1� + 0,007 = 14,11−0
+0,007 mm. 

RED3 = �3 + 0,02
2

+ 0,1� + 0,007 = 3,11−0
+0,007 mm. 

Kde: RED - je rozměr střižnice pro děrovaní [mm], 
 TE - je výrobní tolerance střižnice [mm], 
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7 TECHNICKO – EKONOMICKÉ ZHODNOCENÍ 
   V technicko – ekonomickém zhodnocení se zabýváme konečnou cenou upevňovací podložky 
pro danou výrobní technologii, a to pro jeden kus i celou sérii. Ve výpočtech nejsou uvedeny 
náklady na pořízení strojního vybavení a úložných prostor pro materiál. Výrobní společnost 
potřebným zařízením a skladovacími prostory disponuje. 
Cena jednoho svitku materiálu: 

Csvitek = mc ∙ cemsteel [Kč], (7.1) 
Csvitek = 47,12ˑ110 = 5183 Kč. 

Kde: mc - je hmotnost všech potřebných svitků k výrobě dané série [kg], 
 cemsteel - je cena od dodavatele materialu→110 [Kč/kg],  
Cena jednoho svitku materiálu bude 5183 Kč. 
Hmotnost jedné součásti: 

msoučást = Ssoučást ∙ t ∙ ρner.ocl [kg], (7.2) 
msoučást = 476,08 ∙ 0,7 ∙ 8 ∙ 10−6 = 0,00266 kg. 

Kde: Ssoučást = A ∙ L − 2 ∙ (π ∙ d) = 50,31 ∙ 10 − 2 ∙ (π ∙ 4,3) = 476,08 mm2. 
Hmotnost jedné součásti bude 0,00266 kg. 
Hmotnost celé série součástí: 

msérie = msoučást ∙ N [kg], (7.3) 
msérie = 0,00266 ∙ 12000 = 31,92 kg. 

Hmotnost celé série součástí bude 31,92 kg. 
Hmotnost zbytkového materiálu: 

mzbytek = msérie ∙ mc [kg], (7.4) 
mzbytek = 47,12 − 31,92=15.2 kg. 

Hmotnost zbytkového materiálu bude 15,2 kg z toho můžeme ještě vyrobit případně 5715 ks 
součástí. 
Výkupní cena zbytkového materialu:  

Czbytek = cvykup ∙ mzbytek [Kč], (7.5) 
Czbytek = 23ˑ 15,2=349,6 Kč. 

Kde: cvykup - je výkupní cena dle firmy Barko, s.r.o. [Kč/kg],  
Výkupní cena zbytkového materiálu ve firmě Barko, s.r.o. bude 349,6 Kč.  
Cena materiálu: 

Cvm = csvitek − czbytek = 5183 − 349,6 = 4833,4 Kč.  (7.6) 
Cena potřebného materiálu pro výrobu 12000 ks součástí bude 4833,4 Kč. 
Cena materialu na jednu součást: 

Cms = cvm
N

 [Kč], (7.7) 

Cms = 4833,4
12000

= 0,40 Kč. 

Cena materiálu pro jednu součást bude 0,4 Kč 
Počet vyrobeny za hodinu výroby součásti: 

nhvs = nzdvihu ∙ 60 [ks/hod], (7.8) 
nhvs = 20 ∙ 60 = 1200 ks/hod. 
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Kde: nzdvihu - je počet zdvihu lisu [min−1], 
Počet vyrobených součástí za jednu hodinu bude 1200 ks/hod. 
Výrobní čas: 

tvýrobní = tsměna − tzauk − tseřízení [hod], (7.8.1) 
tvýrobní = 7,5 − 0,5 − 0,5 = 6,5 hod. 

Kde: tsměna - je čas pracovní směny [hod], 
 tzauk - je čas potřebný k zahájení a ukončení výroby [hod], 
 tseřízení - je čas potřebný k seřízení odvíječe a rovnacího zařízení [hod], 

Výrobní čas je 6,5 hod. 
Počet součástí vyrobený za jednu směnu: 

nvýrobní = nhvs ∙ tvýrobní [ks/směna], (7.8.2) 
nvýrobní = 1200 ∙ 6,5 = 7800 ks/směna. 

Počet vyrobených součástí bude 7800 ks/směna. 
Počet potřebných směn: 

ncel.směny = N
nvýrobní

 [směn], (7.8.3) 

ncel.směny = 12000
7800

= 1,53 → 2 [směn] → což je 2 ∙ 7,5 = 15 hod. 

Počet potřebných směn pro výrobu 12000 ks série bude 15 hod. 
Mzda obsluhy lisu-přímé náklady: 

Mobsh. = ncel.směny ∙ mhod. ∙ mhrubá [Kč], (7.8.4) 
Mobsh. = 15 ∙ 175 ∙ 1,34 = 3518 Kč. 

Kde: mhod. - je hodinová mzda pracovníka [Kč], 
 mhrubá - je nárust o superhrubou mzdu [Kč], 

Mzda obsluhy lisu pro 12000 ks bude 3518 Kč. 
Režijní náklady: 

Nrežie = Mobsh ∙ �R + Spr� [Kč], (7.8.5) 
Nrežie = 3518 ∙ (2,5 + 0,85) = 11758 Kč. 

Kde: R - je výrobní režie [%], 
 Spr - je správní režie [%], 

Režijní náklady budou 11758 Kč. 
Celkové mzdové náklady: 

Ncelek = Mobsh + Nrežie [Kč], (7.8.6) 
Ncelek = 3518 + 11758 = 15276 Kč. 

Celkové mzdové náklady budou 15276 Kč. 
Náklady na energii potřebnou pro zařízení: 

Nlis = Plis ∙ ncel.směny ∙ Ecena [Kč], (7.8.7) 
Nlis = 3 ∙ 15 ∙ 4,91 = 221 Kč. 

Kde: Plis – je výkon lisu [kW], 
 Ecena – cena elektřiny [kW/hod], 

Náklady na energii pro provoz zařízení budou 221 Kč. 
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Náklady na omílání: 
Nomílání = msérie ∙ comílání [Kč], (7.8.8) 
Nomílání = 31,92 ∙ 2,1 = 67 Kč. 

Kde: comílání - je cena omílání [Kč], 
Náklady na omílání budou 67 Kč. 
Celkové náklady na výrobu jedné součásti: 

Nces = Nomílání+Nlis+Nnástroj+Cvm

N
+ Cms [Kč/ks], (7.8.9) 

Nces = 67+221+35000+4833,4
12000

+ 0,4 = 3,74 Kč/ks. 

Kde: Nnástroj - je předpokládaná cena nástroje 35000 Kč [Kč], 
Celkové náklady na výrobu jedné součásti jsou 3,74 Kč, jednotlivé výrobní náklady 
v procentuálním vyobrazení viz obrázek 34. 
Cena součásti se ziskem 45 % : 

Xzisk = Nces ∙ Yzisk [Kč], (7.9.0) 
Xzisk = 3,74 ∙ 1,45 = 5,5 Kč. 

Kde: Yzisk - je zisková cena 1,45 [Kč], 
Cena součásti se ziskem 45 % je 5,5 Kč. 
Fixní náklady : 

Fix = Nnástroj + Ncelek − Mobsh. [Kč], (7.9.1) 
Fix = 35000 + 15276 − 3518 = 46758 Kč. 

Fixní náklady budou 46758 Kč. 
Variabilní náklady : 

Var = Cms + Mobsh.
N

 [Kč/ks], (7.9.2) 

Var = 0,4 + 3518
12000

= 0,69 Kč/ks. 

Variabilní náklady budou 0,69 Kč/ks. 
Bod ziskového zvratu : 

ZISK = Fix
Xzisk−Var

 [ks], (7.9.3) 

ZISK = 46758
5.5−0,69

= 9721 ks. 

Kde: ZISK - je bod ziskového zvratu [Kč], 
Byl vytvořen graf viz obrázek 35 znázorňující růstu zisku v závislosti na nákladech při růstu 
počtu vyrobených kusů.  
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8 ZÁVĚR 
   Úkolem této bakalářské práce bylo navrhnout výrobní technologii pro zvyšující se výrobu 
upevňovací podložky z nerezového plechu. Materiálu třídy 1.4310 o tloušťce 0,7 mm a 
rozměrech 50 x 10 mm s třídu přesnosti ‘c‘. 
   Na začátku práce byly posouzeny stávající technologické možnosti výroby s ohledem na roční 
produkci s předpokládaným nárůstem výroby. Na tomto základě byl navržen sdružený nástroj, 
který obsahuje technologii plošného tváření, a to stříhání a ohýbání. Byla ověřena možnost 
výroby součásti plošným tvářením s ohledem na její technologičnost. Byla provedena 
teoretická studie technologie stříhání a ohýbání, a na jejich poznatcích provedeny kontrolní 
výpočty.  
   Při výpočtu odpružení bylo zjištěno, že daná součást nevyhovuje třídě přesnosti, proto byla 
navržena úprava ohybníku a ohybnice. 
   Při navrhování nástroje byla hlavním kritériem pořizovací cena, ale i snížení nesouhlasných 
výrobků . Byly provedeny kontrolní výpočty pro cenu materiálu, režijních a fixních nákladů, 
cena nástroje byla konzultována v externí nástrojárně. V budoucnosti, až nastane ekonomické 
zotavení současného trhu, je velký předpoklad nárustu výroby. Jako jedna z možností se tak 
jeví vyrábět součást v postupovém sdruženém nástroji při výrobě dvou součástí zároveň. 
   Po ekonomické stránce jsou náklady na výrobu jednoho kusu 3,74 Kč, při zisku 45 % se bude 
jednat o cenu jedné součásti v hodnotě 5,5 Kč/ks. Předpokládaná cena nástroje se odhaduje na 
35000 Kč ,návratnost investice je zhruba jeden rok, nebo po výrobě 9721 kusech. Do 
ekonomického výpočtu nebyly zahrnuty náklady na provoz výrobní haly, dopravu a jiné. 
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SEZNAM POUŽITÝCH SYMBOLŮ A ZKRATEK 
Označení Legenda Jednotka 
A střižná práce  [J] 
Av ohybová práce pro V-ohyb [J] 
𝑎𝑎1 vzdálenost otvoru od okraje [mm] 
𝑎𝑎2 vzájemná vzdálenost otvoru [mm] 
b šířka materiálu [mm] 
𝑏𝑏1 minimální délka ohýbaného ramene jedna [mm] 
𝑏𝑏2 minimální délka ohýbaného ramene dva [mm] 
𝑏𝑏3  minimální vzdálenost otvoru od ohybu [mm] 
𝑏𝑏𝑡𝑡  šířka tabule plechu [mm] 
Cms cena materiálu na jednu součást [Kč] 
Csvitek cena jednoho svitku materialu [Kč] 
Cvm cena materialu [Kč] 
Czbytek výkupní cena zbytkového materialu [Kč/kg] 
c součinitel závislosti na stupni střihu [-] 
c𝑒𝑒𝑚𝑚𝑠𝑠𝑡𝑡𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 cena od dodavatele materialu [Kč/kg] 
𝑐𝑐𝑜𝑜 součinitel ohybové síly [mm] 
comílání cena omílání [Kč] 
cvykup výkupní cena dle firmy Barko, s.r.o. [Kč/kg] 
D šířka součásti [mm] 
Dsv vnější průměr [mm] 
d nejmenší průměr otvoru [mm] 
dsv vnitřní průměr [mm] 
E modul pružnosti v tahu [MPa] 
𝐸𝐸𝑒𝑒 velikost přepážky [mm] 
Ecena cena elektřiny [kW/hod] 
Fix fixní náklady [Kč] 
Fc celková střižná síla [N] 
Fcs celková lisovací síla [N] 
Fi síla v jedné operaci [N] 
Fk kalibrační síla [N] 
Fp přidržovací síla [N] 
Fs střižná síla  [N] 
Fstř max  maximální střižná síla [N] 
FV ohybová síly pro V-ohyb [N] 
Fvk ohybová síla s kalibrováním do ohybu V [N] 
Fvkp ohybová síla s kalibrováním a přidržovačem do ohybu V [N] 
Fvo celková síla pro ohybník [N] 
g počet rovných úseků [-] 
ℎ𝑑𝑑 pracovní dráha pohyblivé čelisti [m] 
h výška tabule plechu [mm] 
I modul setrvačnosti [mm4] 
JR jmenovitý rozměr [mm] 
K krok [mm] 
kbet koeficient bezpečnosti [-] 
kn součinitel určující polohu neutrální plochy [-] 
𝑘𝑘𝑜𝑜  opravný součinitel střižných hran [-] 
L délka střižné hrany [mm] 
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Označení Legenda Jednotka 
L délka součásti [mm] 
l0 délka neutrální osy [mm] 
l1 délka krajního prodlouženého vlákna [mm] 
l2 délka krajního stlačeného vlákna [mm] 
lj  velikost délky j-tého rovného úseku [mm] 
lkr kritická délka střižníku [mm] 
lkrv kontrola střižníků na vzpěr vedeného ve vodící desce [mm] 
lkrvn kontrola střižníků na vzpěr nevedeného ve vodící desce [mm] 
ln  velikost délky n-tého ohnutého úseku [mm] 
lp součet všech rovinných ploch a ohýbaných úseku [mm] 
Lsv délka svitku [m] 
lt délka pásu [mm] 
lu délka ohýbaného ramene [mm] 
lv vzdálenost mezi opěrami ohybnice [mm] 
𝑙𝑙𝑣𝑣  vzdálenost ohýbacích hran [mm] 
Mobsh. mzda obsluhy lisu [Kč] 
mc hmotnost všech potřebných svitků k výrobě dané série [kg] 
mhod. hodinová mzda pracovníka [Kč] 
mhrubá nárust o superhrubou mzdu [Kč] 
msérie hmotnost celé série součástí [kg] 
msoučást hmotnost jedné součásti [kg] 
msvitek hmotnost svitku [kg] 
mzbytek hmotnost zbytkového materiálu [kg] 
N velikost roční série [ks] 
Ncelek celkové mzdové náklady [Kč] 
Nces celkové náklady na výrobu jedné součásti [Kč] 
Nlis náklady na energii potřebnou pro zařízení [Kč] 
Nnástroj předpokládaná cena nástroje [Kč] 
Nomílání náklady na omílání  [Kč] 
Nrežie režijní náklady [Kč] 
n počet operací [-] 
ncel.směny počet potřebných směn [hod] 
nct využití všech tabulí plechu [%] 
nhvs počet vyrobeny za hodinu výroby součásti [ks/hod] 
𝑛𝑛𝑜𝑜 počet ohnutých úseků [-] 
np počet pásů z tabule [ks] 
nsv počet svitků pro roční sérii [ks] 
nt počet tabulí pro sérii [ks] 
nta využití tabule plechu [%] 
nvp počet výstřižků z pásu plechu [ks] 
nvsv počet výstřižků z jednoho svitku [ks] 
nvt počet výstřižků z tabule [ks] 
nvýrobní počet součástí vyrobený za jednu směnu [ks/směna] 
nzdvihu počet zdvihu lisu [min−1] 
P přípustná míra opotřebení [mm] 
Plis výkon lisu [kW] 
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Označení 

 
Legenda 

 
Jednotka 

R výrobní režie [%] 
RAD rozměr pro děrovaní střižníku [mm] 
RED rozměr střižnice pro děrovaní [mm] 
R1  poloměr ohybu krajního stlačeného vlákna [mm] 
R2  poloměr ohybu krajního prodlouženého vlákna [mm] 
Re mez kluzu materialu [MPa] 
Rm  mez pevnosti v tahu [MPa] 
Rmax maximální poloměr [mm] 
Rmin minimální poloměr [mm] 
Ro  poloměr ohybu [mm] 
𝑟𝑟𝑚𝑚 poloměr zaoblení pevné čelisti [mm] 
S střižná plocha [𝑚𝑚𝑚𝑚2] 
Sohyb zatěžovaná plocha ohybníku [mm2] 
Spr správní režie [%] 
Ssoučást celková plocha výstřižku po vystřižení obou otvoru [mm2] 
Ssv plocha svitku [m2] 
st plocha tabule plechu [mm2] 
sv plocha celkového výstřižku [mm2] 
šps šířka pásu [mm] 
TA výrobní tolerance střižníků [mm] 
TE výrobní tolerance střižnice [mm] 
t tlouštka materiálu [mm] 
tseřízení čas potřebný k seřízení odvíječe a rovnacího zařízení [hod] 
tsměna čas pracovní směny [hod] 
tvýrobní výrobní čas [hod] 
tzauk čas potřebný k zahájení a ukončení výroby [hod] 
Xzisk cena součásti s 45 % ziskem [Kč] 
x posunutí neutrální plochy [-] 
xi  poloha těžiště jedné operace v ose x [mm] 
xt poloha těžiště v ose x [mm] 
Yzisk zisková cena [Kč] 
yi poloha těžiště jedné operace v ose y [mm] 
yt poloha těžiště v ose y [mm] 
ZISK bod ziskového zvratu [Kč] 
z střižná mezera [mm] 
zr součinitel rozšíření původního průřezu [-] 
𝑧𝑧𝑧𝑧 součinitel ztenčení [-] 
Var variabilní náklady [Kč] 
v střižná vůle [mm] 
α úhel ohybu [°] 
α1 výsledný úhel po odpružení [°] 
β úhel odpružení [°] 
γ úhel ohnutého úseku [°] 
ε1 max maximální poměrné přetvoření [mm] 
ηvsv celkové využití všech svitků [%] 
λ součinitel plnosti diagramu [-] 
ρ poloměr neutrální vrstvy [mm] 
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Označení Legenda Jednotka 
ρner.ocl. hustota materiálu [kg/m3] 
σtl namáhání v tlaku [MPa] 
𝜌𝜌𝑛𝑛 poloměr ohybu neutrální vrstvy [mm] 
𝜏𝜏𝑠𝑠 střižný odpor [MPa] 
𝜓𝜓  koeficient plnosti diagramu [-] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



54  
 

SEZNAM OBRÁZKŮ 
Obr.1 Typy součástek [6] 
Obr.2 Upevňovací podložka 
Obr.3 Důlková koroze [13] 
Obr.4 Použití vyráběné součástky v uložišti [14] 
Obr.5 Řezání laserovým paprskem [20] 
Obr.6 Ruční strojky [21] 
Obr.7 Řezání vodním paprskem [24] 
Obr.8 Metoda Guerin [27] 
Obr.9 Jedno operační střižný nástroj [4] 
Obr.10 Postupový střižný nástroj [31] 
Obr.11 Sdružený střižný nástroj [32] 
Obr.12 Počáteční fáze stříhání až první fáze [4] 
Obr.13 Druhá fáze stříhaní [4] 
Obr.14 Třetí závěrečná fáze stříhaní [4] 
Obr.15 Tvar a kvalita střižné plochy [33] 
Obr.16 Graf stanovení součinitele plnosti [4] 
Obr.17 Minimální vzdálenosti od okraje mezi stříhanými otvory [2] 
Obr.18 Typ střihu a jejich seskupení [36] 
Obr.19 Vzor určení polohy těžiště výpočtem  
Obr.20 Vzor určení polohy těžiště graficky  
Obr.21 Proces ohýbání [38] 
Obr.22 Průběh ohýbací síly [3] 
Obr.23 Neutrální osa [1] 
Obr.24 Odpružení následující po ohybu [4] 
Obr.25 Ohraňovací lis [40] 
Obr.26 Ohýbadlo [41] 
Obr.27 Ohýbací stroj s elektromotorem [42] 
Obr.28 Vzdálenosti pro určení technologických podmínek 
Obr.29 Rozvinutá délka součásti 
Obr.30 Svitek plechu [44] 
Obr.31 Typ střihu [9] 
Obr.32 Výrobní linka - brankové čidlo, lis, podavač, rovnací zařízení, odvíječ 
Obr.33 Model nástroje 
Obr.34 Výrobní náklady 
Obr.35 Růst zisku 
 

  



55  
 

SEZNAM TABULEK 
Tab.1 Chemické složení a mechanické vlastnosti X12 CRNI 17-7 
Tab.2 Hodnoty materialu pro co 
Tab.3 Hodnoty součinitele posunutí neutrální plochy 
Tab.4 Výpočty jednotlivých plechů 
Tab.5 Výpočty pro jednotlivé svitky 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



56  
 

SEZNAM PŘÍLOH 
Příloha 1  Materiálový list dodavatele [11] 
Příloha 2   Norma ISO 9445-1 [13] 
Příloha 3    Norma ISO 9445-1 [44] 
Příloha 4    Katalogový list LEN 25 [43] 
Příloha 5   ČSN 22 6015 [45] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



57  
 

SEZNAM VÝKRESŮ 
Sestava nástroje               BP-00-107983-0 
Základová deska 1  BP-01-107983-1 
Základová deska 2 BP-02-107983-2 
Střižnice  BP-03-107983-2 
Střihová vložka BP-04-107983-4 
Ohybnice  BP-05-107983-4 
Vodící deska BP-06-107983-1 
Ohybník BP-07-107983-4 
Střižník průměr 4,3 BP-08-107983-4 
Střižník 14x3 BP-09-107983-4 
Přidržovač BP-10-107983-4 
Kotevní deska BP-11-107983-1 
Opěrná deska BP-12-107983-4 
Upínací deska BP-13-107983-1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



58  
 

Příloha č. 1 Materiálový list dodavatele [11] 

 

Příloha č. 2 Norma ISO 9445-1 [13] 



59  
 

 

 

 

 

Příloha č. 3 Norma ISO 9445-1 [44] 



60  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



61  
 

Příloha č. 4 Katalogový list LEN 25 [43] 

 
VEĽKOSŤ LISU 25 Jednotka 
PREVEDENIE   C  
POČET ZDVIHOV   75/155 1/min 

VYUŽITEĽNÝ 
POČET 
JEDNOTLIVÝCH 
ZDVIHOV 

PRI USTÁLENEJ 
TEPLOTE SPOJKY – 
BRZDY 

  60/- 1/min 

PRI MAX. ODOBRATÍ 
TVAR. PRÁCE 

  60/- 1/min 

HRÚBKA PLECHU JEDNOTL. ZDVIHY   5/- mm TRVALÝ CHOD   1,6-2,5 

MAX. PRÁCA 

JEDNOTL. ZDVIHY   630/- 
(515/-) J 

TRVALÝ CHOD   
200-320 

(200-
260) 

J 

 

 

ELEKTROMOTOR VÝKON   2,2/3 
(1,8/3,6) kW 

OTÁČKY    725/1460 1/min 

NAPÄTIE 
SIEŤOVÉ   380V, 50Hz 

 OVLÁDACIE 110V, 50Hz 
OSVETLENIE 24V, 50Hz 

TLAKOVÝ VZDUCH 

MAX. TLAK 0,63 MPa MIN. TLAK 0,5 
SPOTREBA   5 1/zdvih 
PRÍPOJKA G ½“  

BRZDNÁ DRÁHA  UHOL DOBEHU 39°  
DOBEHOVÝ ČAS 85 ms 

 
 
MAX. HLUČNOSŤ 
  

 LAeq=82,9 dB (nameraná 
hodnota) 
Priradená neistota K=2,5 
dB 
Merané podia EN ISO 
11202 

 
 

dB 

 

 

   Max. dovolený počet zapnutí spojky za 1/min, sa rovná jednotlivým zdvihom za 1/min., 

ktorý je   uvedený na výrobnom štítku stroja. 
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TAB. 3 
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TAB. 4 

ROZMERY LISU A ZÁKLADOVÝ PLÁN 

 
 

 m m
 

m m
 

m
 

kg
 

L
E

N
 2

5 
C

 
11

35
 

21
45

 
13

65
 

10
75

 
76

0 
41

5 
73

0 
80

0 
40

3 
12

0 
85

 
12

75
 

96
0 

25
0 

83
5 

22
0 

66
8 

14
5 

90
 

90
 

20
0 

60
 

M
24

 
15

0 
1/

2“
 –

 1
60

0 
 

25
00

 

  

  

 A
 

B
 

C
 

D
 

E F G
 

H
 

J K
 

L M
 

N
 

O
 

a b c d e f g h i k P  

V
E

Ľ
K

O
SŤ

 L
IS

U
 

PR
EV

ED
EN

IE
 

ŠÍ
R

K
A

 
V

Ý
ŠK

A
 

H
ĹB

K
A

 

O
ST

A
TN

É 
R

O
ZM

ER
Y

 

D
ĹŽ

K
A

 
ŠÍ

R
K

A
 

H
ĹB

K
A

 

O
ST

A
TN

É 
R

O
ZM

ER
Y

 

PR
ÍV

O
D

 
 

H
M

O
TN

O
SŤ

 
 

ROZMERY LISU ROZMERY ZÁKLADU 

 

 



65  
 

Příloha č. 5 ČSN 22 6015 [45] 

Tolerance součástky 
TS 

 

Přípustná 
míra 

opotřebení 
P 

 
Výrobní tolerance 

od do Střižnice- TE Střižník- TA 

0,02 0,025 0,02 0,007 0,004 
0,025 0,03 0,025 0,008 0,005 
0,03 0,035 0,03 0,009 0,006 

0,035 0,04 0,035 0,011 0,008 
0,04 0,045 0,04 0,013 0,009 

0,045 0,05 0,045 0,016 0,011 
0,05 0,06 0,05 0,019 0,013 
0,06 0,07 0,06 0,022 0,015 
0,07 0,08 0,07 0,025 0,018 
0,08 0,09 0,08 0,029 0,02 
0,09 0,1 0,09 0,032 0,023 
0,1 0,12 0,1 0,036 0,025 

0,12 0,14 0,11 0,038 0,025 
0,14 0,16 0,12 0,04 0,027 
0,16 0,18 0,14 0,045 0,03 
0,18 0,2 0,16 0,054 0,035 
0,2 0,22 0,17 0,063 0,04 

0,22 0,24 0,18 0,072 0,046 
0,24 0,26 0,2 0,081 0,052 
0,26 0,28 0,22 0,089 0,055 
0,28 0,3 0,23 0,089 0,062 
0,3 0,32 0,25 0,1 0,062 

0,32 0,35 0,27 0,1 0,062 
0,35 0,37 0,29 0,12 0,074 
0,37 0,4 0,31 0,12 0,074 
0,4 0,43 0,33 0,14 0,087 

0,43 0,46 0,35 0,14 0,087 
0,46 0,5 0,38 0,15 0,1 
0,5 0,53 0,41 0,16 0,1 

0,53 0,56 0,43 0,16 0,1 
0,56 0,6 0,46 0,19 0,12 
0,6 0,65 0,5 0,19 0,12 

0,65 0,7 0,54 0,2 0,14 
0,7 0,75 0,58 0,2 0,14 

0,75 0,8 0,62 0,25 0,16 
0,8 0,9 0,68 0,25 0,16 
0,9 1 0,76 0,29 0,185 
1 1,2 0,88 0,32 0,21 

1,2 1,4 1 0,36 0,23 
1,4 více 1,2 0,4 0,25 
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