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ABSTRAKT 

ANDRIS Tomáš: Výroba držáku. 

 

Práce předkládá návrh technologie výroby držáku sloužícího k upevnění pneumatického válce 

na testovací rám. Držák je vyráběn z konstrukční oceli 1.0038 ve formě plechu o tloušťce  

2 mm, ve výrobní sérii 6 000 ks/rok. Z jednotlivých možností výroby byla vybrána technologie 

stříhání v postupovém nástroji a ohýbání v jednoduchém ohybovém nástroji. Na základě 

literární studie problematiky stříhání a ohýbání byl navržen optimální postup výroby držáku. 

Následně byly provedeny nezbytné konstrukční, technologické a kontrolní výpočty a na jejich 

základě navrženy nástroje, ke kterým byla vypracována výrobní dokumentace. Pro výrobu byl 

zvolen výstředníkový lis LEXN 100 C od firmy Šmeral Brno a.s. Tento lis splňuje požadavky 

z hlediska velikosti tvářecí síly, tvářecí práce i rozměrů nástroje. Pomocí ekonomického 

zhodnocení byly stanoveny náklady na výrobu jednoho držáku na 97 Kč, tato cena zahrnuje  

i 30 % zisk firmy. Bod zvratu, po kterém se výroba stává zisková byl vypočten na 4 454 ks.   

 

Klíčová slova: držák, ocel 1.0038, stříhání, ohýbání, postupový střižný nástroj,  

 jednoduchý ohybový nástroj 

ABSTRACT 

ANDRIS Tomáš: Production of holder. 
 

The project elaborated the design of technology production of the holder used for fixing 

pneumatical cylinder at the testing rack. The holder is manufactured from 2 mm thick sheet 

metal made of structural steel 1.0038 in a production series of 6,000 units/year. After 

considering the individual production options, shearing in transfer die and simple bending die 

were selected. Based on the literature study of shearing and bending technology, an optimal 

production process of the holder was proposed. After technological, structural and verification 

calculations, the tools were designed, and the technical documentation was prepared. For the 

production of the holder was selected eccentric press LEXN 100 C made by Šmeral Brno a.s. 

This press meets the requirements of the forming force, forming work and the dimensions of 

the tool. According to the calculated economy of production, the production costs of one holder 

were determined with a 30 % profit to 97 Kč. The turning point when production becomes 

profitable was calculated to 4 454 units. 

 

Keywords: holder, steel 1.0038, shearing, bending, transfer die, simple bending die 
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ÚVOD [1], [2], [3], [4] 

Technologie tváření se řadí mezi jednu z nejstarších metod zpracování kovů, jelikož se vyvíjí 

již od doby bronzové. Jako další metody zpracování kovů známe obrábění, slévání a svařování. 

Tváření má nezastupitelné postavení jak při výrobě hotových dílů, tak i polotovarů,  

kdy hlavními výhodami oproti výše zmíněným metodám je úspora materiálu, energie, vysoká 

produktivita práce a také jakost vyráběných součástí. 

Hlavní dělení technologie je na plošné a objemové tváření, příklady těmito způsoby 

zhotovovaných součástí jsou na obr. 1. Při objemovém tváření je stav napjatosti a deformace  

v tvářeném materiálu převážně trojosý, dochází ke změně průřezu výchozího materiálu. Plošné 

tváření je naopak charakteristické v převážné míře rovinným stavem napjatosti a deformace, 

nezpůsobuje podstatné ztenčení výchozího materiálu. Metody také rozdělujeme například podle 

teploty, při které dochází ke zpracovávání materiálu (tzn. tváření za studena a tváření za tepla). 

Principem metody je působením vnějšími silami vyvolat změnu tvaru výrobku nebo 

polotovaru, aniž by došlo k porušení celistvosti materiálu. Tento proces nazýváme deformací. 

Deformace se dělí na trvalou (plastickou), které chceme docílit a pružnou (elastickou), která 

trvalé deformaci předchází. Trvalou deformaci vyvodíme tehdy, pokud překročíme mez kluzu 

tvářeného materiálu. 

Metoda tváření je vhodná především pro sériovou, velkosériovou a hromadnou výrobu 

vzhledem k ceně nástrojů a vysoké produktivitě práce. Pořizovací ceny tvářecích nástrojů jsou 

vysoké, a proto musejí být rozpočítány do ceny mnoha kusů. Technologie tváření se však  

v některých případech uplatňuje i při menších objemech výroby například u kusové výroby 

velkých, volně kovaných výkovků. 

        

Obr. 1 Příklady objemově a plošně tvářených součástí [5], [6] 
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1 ROZBOR ZADÁNÍ 

Řešenou součástí je držák pneumatického válce (obr. 2). Cílem práce je navrhnout  

a zpracovat optimální postup výroby vzhledem k roční produkci 6 000 ks. Tato součást je určena 

pro uchycení pneumatického válce na testovacím přípravku, kdy součást bude zajišťovat sklon 

válce vůči základně 35° (obr. 3). 

Jedná se o součást zhotovenou z plechu tloušťky 

2 mm obsahující upínací otvory. Otvory na bočních 

stěnách slouží k uchycení držáku na testovací rám 

pomocí čtyř šroubů M8. Další čtyři otvory na 

ohybu, který zajišťuje sklon, slouží k pevnému 

uchycení pneumatického válce čtyřmi šrouby M5. 

Poslední, největší otvor slouží jako průchozí pro 

píst válce.  

Na součást nebudou působit žádné větší síly ani 

se nebude nacházet v ztížených povětrnostních 

podmínkách jako je například vlhké prostředí.  

K této skutečnosti bude přihlédnuto při volbě 

materiálu, díky čemuž bude možno použít levnější 

materiál a ušetřit tak náklady na výrobu.  

Vzhledem k funkci držáku na něj nejsou kladeny žádné zpřísněné nároky na přesnost  

a kvalitu ploch, jedinou podmínkou je snadná smontovatelnost s rámem a pneumatickým 

válcem a dodržení mezních úchylek netolerovaných rozměrů třídy přesnosti f (jemná) podle 

normy ČSN ISO 2768-1. 

 

Obr. 3 Nákres držáku 

 

Při zvážení funkce držáku a podmínek, ve kterých bude držák pracovat zmíněných 

v předchozích odstavcích je volena za materiál ocel DC01 (označování 1.0038 dle W.Nr.  

a 11 321 dle ČSN). Jedná se o jakostní nelegovanou ocel. Tento materiál je vhodný pro tváření 

za studena díky nízkému obsahu uhlíku, síry, fosforu, nevýrazné mezi kluzu a vysoké 

hlubokotažnosti. Chemické složení a mechanické vlastnosti oceli DC01 jsou uvedeny v tab. 1. 

Tab. 1 Mechanické vlastnosti a chemické složení oceli DC01. [8] 

Mez kluzu 

Re  

[MPa] 

Mez pevnosti 

v tahu Rm  

[MPa] 

Tažnost A80 

[%] 

C  

[hm.%] 

P  

[hm.%] 

S  

[hm.%] 

Mn  

[hm.%] 

280 270-410 28 0,12 0,045 0,045 0,60 

Obr. 2 Držák 
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1.1 Metody výroby součásti [4], [9], [10], [11], [12], [13], [14] 

Z tvaru řešené součásti je zřejmé, že při její výrobě bude třeba v první fázi vytvořit její 

rozvinutý tvar a ten následně ohnout do požadovaného tvaru. Nabízí se možnost použít 

konvenční technologie stříhání a ohýbání a využít střihací a ohýbací nástroje. Tyto nástroje buď 

mohou být obsaženy ve sdruženém nástroji, nebo mohou být rozděleny do dvou samostatných 

nástrojů. Další možností je využít pro získání rozvinutého tvaru nekonvenční metody dělení 

materiálu a následné vytvoření ohybů v ohybovém nástroji. Volba vhodné metody závisí 

především na množství vyráběných kusů. 

V úvahu přicházející nekonvenční technologie pro přípravu rozvinutého tvaru součásti jsou: 

 

• Řezání laserem (obr. 4) probíhá pomocí zaostření laserového paprsku do ohniska, který 

způsobí roztavení kovu. Roztavený kov je třeba z řezné spáry odstranit pomocí proudění 

řezného plynu. Výhodou použití laseru je vysoká řezná rychlost a vysoká přesnost. 

• Další variantou je použít technologii řezání plazmou (obr. 5). Metoda využívá vysoké 

teploty úzkého svazku plazmatu k natavení řezaného materiálu. Odstraňování 

roztaveného materiálu probíhá díky dynamickému proudění plazmatu. Do výhod patří 

vysoká řezná rychlost, možnost řezání i vysoce legovaných materiálů a barevných kovů. 

• Řezání vodním paprskem (obr. 6) spočívá v obrušování děleného materiálu pomocí 

tlaku vodního paprsku. Pracovní tlak se pohybuje v rozmezí 2000–6200 Bar. Pro měkké 

materiály je používán pouze čistý vodní paprsek bez abraziva. Abrazivo (například 

přírodní granát nebo přírodní olivín) je do vodního paprsku přidáváno v případě řezání 

tvrdších materiálů. Výhodou je univerzálnost – vodní paprsek umožňuje dělit většinu 

materiálů, možnost řezání velkých tlouštěk, studený řez – nevzniká tepelně ovlivněná 

oblast. 

 

Nevýhodou těchto metod jsou vysoké pořizovací náklady potřebného strojního vybavení  

a ve srovnání se střižným nástrojem menší efektivita a vyšší provozní náklady. Navíc metody 

tepelného dělení způsobují tepelné ovlivnění materiálu, což může mít nepříznivý vliv na 

mechanické vlastnosti součásti. Při využití vodního paprsku pak hrozí nebezpečí vzniku koroze. 

 

 

 

Obr. 4 Řezání laserem 

[15] 

 

Obr. 5 Řezání plazmou 

[16] 

 

Obr. 6 Řezání vodou  

[17] 
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Sdružené nástroje (obr. 7) sdružují několik pracovních úkonů do jednoho nástroje. Úkony 

mohou být různého typu, jako je například vystřihování, ohýbání a hluboké tažení. Výhodou 

nástroje je vysoká produktivita, jelikož všechny operace jsou umístěny v jednom nástroji a není 

potřeba žádná přídavná manipulace. Nevýhodou je pořizovací cena, která je značně vyšší,  

a také vyšší cena oprav vzhledem ke komplexnosti nástroje. Potřebujeme také výkonnější 

tvářecí stroje, protože dosahujeme vyšších tvářecích sil. 

 
 

 

Metoda s použitím dvou nástrojů, střižného (obr. 8) a ohýbacího (obr. 9), vychází z toho,  

že rozvinutý tvar součásti je zhotoven včetně všech otvorů a vybrání ve střižném nástroji,  

který může být jednoduchý nebo (častěji využívaný) postupový. Vystřižený polotovar je 

následně umístěn do nástroje ohýbacího, kde dojde k vytvoření požadovaných ohybů. Pro tento 

způsob je potřeba navrhnout a vyrobit dva oddělené nástroje. Výhodou je snadná opravitelnost 

obou nástrojů. Nevýhodou je potřeba větší manipulace s materiálem a vyšší náklady na provoz 

a mzdy. 

 

Obr. 8 Postupový střižný nástroj [19] 

 

Obr. 9 Jednoduchý ohýbací nástroj [20] 

 

Po zvážení velikosti vyráběné série, tvaru a požadavků na přesnost hotové součásti je volena 

technologie tváření pomocí dvou konvenčních nástrojů. Výroba držáku bude rozdělena na 

operaci stříhání, kdy nástroj bude konstruován jako postupový, a následného ohýbání v druhém 

ohybovém nástroji. Pro stanovení optimálního výrobního postupu a konstrukci potřebných 

nástrojů bude následující literární rešerše zaměřena na zvolené výrobní technologie a jejich 

aplikaci při zhotovování výlisků v tvářecích nástrojích. 

Obr. 7 Sdružený nástroj [18] 
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2 STŘÍHÁNÍ V NÁSTROJI [1], [3], [21], [22] 

Stříhání je jednou ze základních operací dělení materiálu. Stříhání nesplňuje definici tváření, 

protože dochází k porušení soudržnosti materiálu vlivem smykových napětí v řezné rovině. 

Vlastní plastická deformace je nežádoucím jevem, který ale vždy proces stříhání doprovází, 

přesto je stříhání řazeno do technologie tváření, jelikož jsou využívány tvářecí stroje a nástroje.  

Stříhání v nástroji se dá rozdělit na dvě podskupiny, kterými jsou děrování (obr. 10), při 

kterém vystřižená část tvoří odpad, a vystřihování (obr. 11), při kterém vystřižená část tvoří 

zhotovovanou součást. 

 

Obr. 10 Děrování [21] 

 

Obr. 11 Vystřihování [21] 

2.1 Průběh procesu stříhání [1], [2], [3], [22], [23], [24], [25] 

Proces stříhání probíhá mezi střižníkem a střižnicí ve třech základních fázích (obr. 12), jimž 

předchází dosednutí střižníku na stříhaný materiál.  

V první fázi vzniká ve stříhaném materiálu pružná deformace vyvozená vnikáním střižníku 

do stříhaného materiálu. Pokud dojde k odlehčení, není přítomna žádná trvalá deformace 

vzhledem k tomu, že nebyla překročena mez kluzu materiálu. Hloubka vniku střižníku do 

materiálu v první fázi se může lišit, záleží především na mechanických vlastnostech materiálu, 

a pohybuje se v rozmezí 5–8 % tloušťky materiálu. Na střižné ploše dochází k vytvoření 

zaoblení. Vlivem působení dvojice sil na hranách střižníku a střižnice dochází k nežádoucímu 

ohybu. 

Ve druhé fázi dojde k překročení mezí kluzu v materiálu a vedle pružné deformace začíná 

vznikat také deformace plastická, která je trvalá i po odlehčení. Hloubka vniku opět záleží na 

mechanických vlastnostech stříhaného materiálu, ale druhá fáze běžně tvoří 10–25 % tloušťky 

materiálu.  

Ve třetí fázi napětí v materiálu roste až do chvíle, kdy dosáhne meze pevnosti ve střihu, 

označované jako 𝜏𝑠. V důsledku vzniku tahového napětí v materiálu v místě oddělovaného 

průřezu (obr. 13) vznikají trhlinky, které se rychle šíří od střižné hrany střižníku a střižnice.  

V okamžiku jejich setkání dojde k oddělení materiálu. Postup trhlin a jejich rychlost vzniku je 

dána mnoha faktory, jako je například vliv stříhaného materiálu a nastavení střižné vůle. 
 

 

Obr. 12 Průběh stříhání s normální střižnou vůlí 

[3] 

 

Obr. 13 Stavy napjatosti v střižné rovině  

[1] 
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2.2 Střižná vůle a střižná plocha [1], [13], [22], [26] 

S třižná vůle (obr. 14) je součet střižných mezer na každé straně střižníku, lze ji vypočítat 

jako dvojnásobek střižné mezery. Střižnou mezerou je rozuměna vzdálenost mezi protilehlými 

střižnými hranami. Střižná vůle má zásadní vliv na kvalitu střižné plochy, velikost střižného 

odporu, potažmo střižné síly, a trvanlivost 

střižných hran. Optimální hodnota střižné 

vůle je taková, kdy střižná síla dosahuje 

svých nejmenších hodnot a kvalita střižné 

plochy je vyhovující. 

Střižná vůle bývá pro běžné stříhání  

v rozsahu 3–20 % tloušťky stříhaného 

materiálu. Pokud je stříhán plech o tloušťce 

s < 0,2 mm, pak se používá stříhání bez vůle. 

Střižná vůle se v průběhu procesu stříhání 

mění vlivem opotřebení nástroje, a proto je 

vždy nový nástroj vyroben s minimální 

přípustnou vůlí. Při vystřihování (obr. 15) je rozměr střižnice vyroben shodně s rozměrem 

výstřižku a střižník je zmenšen o střižnou vůli. V případě děrování (obr. 16) je rozměr střižníku 

vyroben shodně s rozměrem otvoru a střižnice je zvětšena o hodnotu vůle. 

Hodnota střižné vůle pro tloušťky plechů s ≤ 3 mm je stanovena výpočtem: 

𝑣 = 2 ∙ 0,32 ∙ 𝑐 ∙ 𝑠 ∙ √𝜏𝑠 (2.1) 

 kde: v [mm] střižná vůle 
  c [-] součinitel závislý na stupni střihu (0,005 až 0,035) 

čím menší, tím lepší kvalita střihu ale větší síla 
  s [mm] tloušťka plechu 

  𝜏𝑠 [MPa] střižný odpor materiálu 

  Rm [MPa] mez pevnosti v tahu 

 

V případě tlustších plechů s > 3 mm je vůle stanovena výpočtem: 

𝑣 = 2 ∙ 0,32 ∙ (1,5 ∙ 𝑐 ∙ 𝑠 − 0,015) ∙ √𝜏𝑠 (2.2) 

 

 
Obr. 15 Funkční rozměry nástroje při 

vystřihování 

 
Obr. 16 Funkční rozměry nástroje při 

děrování 
 

Obr. 14 Vlivy střižných vůlí na vznik trhlin [27] 
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Střižná plocha vzniká v důsledku vnikání střižných hran střižníku a střižnice do materiálu. 

Na vzhled střižné plochy má vliv především střižná vůle mezi střižníkem  

a střižnicí a stříhaný materiál. Na obr. 17 

můžeme vidět vzhled střižné plochy při 

optimálně zvolené střižné vůli a její  

jednotlivá pásma. Při správném zvolení 

střižné vůle (obr. 14) se trhliny setkají, což 

zaručuje správné ustřihnutí. V místě střižné 

plochy vzniká také oblast zpevnění, které je  

zapříčiněno deformací stříhaného materiálu  

v průběhu střihu. 

2.3 Střižný odpor [3], [10], [22], [25] 

Střižný odpor představuje pevnost materiálu ve střihu, hodnoty pro některé materiály jsou 

uvedeny v tabulce č. 2. Střižný odpor zahrnuje vliv mechanických vlastností stříhaného 

materiálu a lze jej stanovit z podmínky plasticity. 

Literatura [3] uvádí vztah výpočtu střižného odporu pro oceli 𝜏𝑠 = (0,75 − 0,9)𝑅𝑚, hodnota 

střižného odporu se liší podle druhu stříhaného materiálu a podle velikosti tloušťky plechu. 

Střižný odpor vychází z pevnosti materiálu Rm, ale je také ovlivněn způsobem stříhání. Ovlivnit 

střižný odpor může například tření na plochách mezi výstřižkem a bokem střižné hrany nástroje, 

tloušťka plechu a tvar křivky střihu – odpor klesá při větších tloušťkách materiálu a s delší 

křivkou střihu. Střižný odpor dále ovlivňují podmínky při stříhání (mazání, rychlosti 

pracovního zdvihu, stav střižných hran). Jeden z největších vlivů je velikost střižné vůle, kdy 

nejmenší střižný odpor nastává při optimální střižné vůli. 

Tab. 2 Střižné odpory vybraných materiálů. [28] 

Ocel 

dle 

ČSN 

Rm 

[MPa] 
𝝉𝒔 

[MPa] 
Mosaz 

Rm 

[MPa] 
𝝉𝒔 

[MPa] 

Slitiny 

Al 

Rm 

[MPa] 
𝝉𝒔 

[MPa] 

10 340 340-420 280-360 423212 300 260 424057 110 50-70 

11 321 280-380 240-330 423222 420 360 424432 180 60-80 

11 500 500-600 440-530 423256 500 430 424412 240 140-150 

2.4 Technologičnost výstřižků [1], [13], [29] 

Je třeba dbát na to, aby byl výstřižek zhotovitelný při co nejmenších výrobních nákladech  

a zároveň splňoval účel pro, který byl zamýšlen. Je požadováno maximální využití materiálu, 

energie a výkonu stroje. Technologičnost konstrukce výstřižků lze stanovit pomocí poznatků  

o stříhání materiálu. 

• Předepisovat přesnost výstřižků IT12-IT14, v některých případech je možné dosáhnout 

přesnosti IT9-IT11, pokud je použita technologie přesného stříhání tak IT6-IT8. 

Předepisování větších přesností má za následek nárůst ceny a složitosti nástroje. 

• Předepisovat drsnosti v rozmezí Ra = 3,2-6,3 µm, tyto drsnosti odpovídají kvalitě 

střižné plochy. 

• Volit co nejlevnější materiál, který splní požadavky kladené na součást, protože materiál 

tvoří největší část ceny výstřižku. 

• Dodržovat nejmenší vzdálenosti mezi okraji a otvory (obr. 18). 

• Volit raději kruhové otvory oproti nekruhovým. 

• Pokud to není nutné, tak nepředepisovat přísné tolerance rovinnosti výstřižků. 

Obr. 17 Vzhled střižné plochy [3] 
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2.5 Střižná síla a střižná práce [1], [3], [13], [22], [26] 

 Typický průběh střižné síly je znázorněn na obrázku č. 19. Průběh je rozdělen na několik 

částí vzhledem k hloubce vniku střižníku. Na počátku dochází ke vzniku elastických deformací 

v materiálu. Následně dochází k plastické 

deformaci (přetvoření) a zpevňování 

stříhaného materiálu. Do tohoto okamžiku 

střižná síla prudce roste. První mírný pokles 

síly nastává v okamžiku nástřihu, kdy začínají 

vznikat trhlinky. Značný pokles střižné síly 

nastává v okamžiku, kdy střižník dosáhne 

hloubky vniknutí, po kterém následuje 

porušení materiálu lomem ve tvaru „S“. 

Střižná síla neklesne na nulovou hodnotu, 

protože stále existuje tření mezi střižníkem  

a stříhaným materiálem a tření výstřižku při 

průchodu střižnicí.  

Střižná síla je stanovena dle vztahu: 

𝐹𝑠 = 𝑘𝑜𝑡 ∙ 𝜏𝑠 ∙ 𝑆𝑠 = 𝑘𝑜𝑡 ∙ 𝜏𝑠 ∙ 𝑙 ∙ 𝑠 (2.3) 

 kde: Fs [N] střižná síla 
  kot [-] koeficient otupení nástroje 

  Ss [mm2] plocha střihu 

  l [mm] délka střihu 

 

Existují dva způsoby, jak snížit velikost střižné síly při děrování a vystřihování, a to úprava 

střižníku nebo úprava střižnice (obr. 20). Úprava vede ke zmenšení maximální střižné síly, ale 

střižná práce se nezmění. Principem je snížení délky střihu pomocí šikmého ostří (obr. 21) nebo 

Obr. 19 Průběh střižné síly [13] 

Obr. 18 Nejmenší velikost mezi kraji a otvory [28] 
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pomocí výškového odstupňování střižníků (obr. 20). Při vystřihování je provedena úprava 

oboustranného zkosení na střižnici, výrobek je rovný a odpad ohnutý. V případě děrování je 

střižnice rovná a úprava zkosení je provedena na střižníku. Tyto způsoby úpravy střižníku  

a střižnice není doporučeno provádět, pokud jsou stříhány složité tvary. 

 

 

Obr. 20 Úprava střižníku a střižnice [21] 

 

 

Obr. 21 Rozdíl v délce střihu [26] 

 

Střižná práce je vypočtena dle vztahu: 

𝐴𝑠 =
𝜆 ∙ 𝐹𝑠 ∙ 𝑠

1000
 

(2.4) 

 kde: As [J] střižná práce 
  𝜆 [-] součinitel plnosti 

 

Střižná práce v případě použití rovnoběžného ostří je dána velikostí plochou pod křivkou 

střižné síly.  Součinitel plnosti 𝜆 závislý na tloušťce stříhaného materiálu a jeho pevnosti ve 

střihu. Součinitel lze určit pomocí tabulky č. 3.  

Tab. 3 Hodnoty součinitele plnosti. [30] 

Materiál 
Tloušťka materiálu s 

do 1 1 až 2 2 až 4 nad 4 

Ocel měkká                    

ks=250-350 N/mm2 
0,70-0,65 0,65-0,60 0,60-0,50 0,45-0,35 

Ocel středně tvrdá                   

ks=350-500 N/mm2 
0,6-0,55 0,55-0,50 0,50-0,42 0,40-0,30 

Ocel tvrdá                    

ks=500-700 N/mm2 
0,45-0,42 0,42-0,38 0,38-0,33 0,30-0,20 

Hliník, měď (žíhané) 0,75-0,70 0,70-0,65 0,65-0,55 0,50-0,40 
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2.6 Nástřihový plán a střižné nástroje [1], [4], [22], [26], [31], [32] 

Nástřihový plán představuje orientaci stříhaných součástí na ploše polotovaru, přičemž je 

žádoucí, aby bylo dosaženo co největší úspory materiálu – co nejmenšího odpadu (obr. 22), 

jelikož materiál tvoří až 75 % z celkových nákladů.  Odpad se při zhotovování výstřižků dělí 

do dvou skupin, na technologický a konstrukční. Jako technologický odpad jsou brány 

například můstky a okraje polotovaru, tj. pásu plechu, za konstrukční odpad považujeme 

vystřižené otvory v součásti. Využití materiálu by mělo přesáhnout 60 %, pokud je využití 

menší, musí se provést úprava nástřihového plánu, využití materiálu je vypočítáno dle  

vztahu 2.4. 

Při návrhu způsobu vystřihování výstřižků z tabule nebo pásu plechu se zpravidla vždy 

navrhne několik variant nástřihových plánů, z nichž je vybrána varianta s největším využitím. 

Zohledňovat musíme také směr vláken materiálu, a to především u výstřižků určených  

k ohýbání, kdy by osa ohybu měla ležet kolmo na směr vláken. 

 

Obr. 22 Varianty nástřihových plánů s využitím materiálu [26] 
 

𝜂 =
𝑛𝑣 ∙ 𝑆𝑣

𝑆𝑝
∙ 100 

(2.4) 

 kde: 𝜂 [%] využití materiálu 
  nv [ks] počet výstřižků 

  Sv [mm2] plocha výstřižku 

  Sp [mm2] plocha polotovaru 

 

Nástroje na stříhání nesou název podle jednotlivých prováděných operací, jako například 

děrovadlo, vystřihovadlo, prostřihovadlo atd. Běžnými nástroji zhotovujeme výstřižky stupně 

přesnosti IT12 – IT 14, pokud je použito přesnějšího vedení vodicími stojánky, tak IT9 – IT 11, 

speciálními nástroji je možno dosáhnout přesnosti až IT6 – IT8. Střihadla jsou dělena do 

několika skupin, lišící se konstrukcí nástroje (obr. 23):  

• Jednoduchá (vykoná se jedna operace na jeden zdvih na jednom místě) 

• Vícenásobná (vykoná se jedna operace na jeden zdvih na více místech). 

• Postupová (různé střižné operace na jeden zdvih na více místech, po vykonání zdvihu 

se polotovar posouvá o jeden krok dopředu). 

• Sloučená (vykoná se více operací na jeden zdvih na jednom místě). 
  

 
Obr. 23 Konstrukční varianty střižných nástrojů [32] 
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2.7 Postupové střižné nástroje [13], [14], [22], [32] 

Postupovým střižným nástrojem se zhotovuje výstřižek v jednotlivých krocích postupně,  

v nástroji, v němž je zabudováno více střižníků, tak lze zhotovovat i složitější tvary výstřižků. 

V případě jednoduchého postupového nástroje (obr. 24) dochází v prvním kroku k děrování 

otvoru a ve druhém kroku k vystřižení obvodu součásti, nástroje ale často bývají komplexnější 

(obr. 25) a běžně dochází ke stříhání více střižníky v jedné operaci. Polotovar je neustále 

posouván o vzdálenost jednoho kroku po každém provedeném zdvihu. Výstřižky se vystřihují 

buď přímo ze svitku, kdy je třeba speciálního přídavného rovnacího a odvíjecího zařízení, nebo 

z pásů, které se připraví rozstřižením tabulí plechu. 
 

 

Obr. 24 Jednoduchý postupový nástroj [33] 

 

Obr. 25 Složitější postupový nástroj [34] 
 

Funkčními částmi nástroje (obr. 26) jsou střižník a střižnice, které jsou pomocí horní a spodní 

upínací desky upevněny na stůl lisu, a beran. Horní část nástroje se skládá z horní upínací desky 

a k ní připevněné kotevní desky, ve které jsou upevněny střižníky. Mezi upínací a kotevní 

deskou je vložena opěrná podložka, která je vyrobena z tvrdého kaleného materiálu. Tato opěra 

zabraňuje vmačkávání střižníků do upínací desky a tím jejímu poškození. Spodní část nástroje 

tvoří střižnice uchycená do základové desky, na střižnici jsou umístěny dvě vodící lišty, 

zabezpečující vedení pásu v nástroji, a vodící deska, která zároveň funguje jako stěrač.  

Nástroj také bývá často vybaven vodícími sloupky. 

 

 

Obr. 26 Schéma jednoduchého postupového střižného nástroje [3] 
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Posun pásu plechu je zajišťován automaticky, pomocí podavače, nebo ručně, kdy je 

využíváno různých polohovacích prvků. Dorazy jsou polohovací prvky, které zajišťují buď 

ustavení, nebo stejnoměrný posuv pásu – krok. Specifickým druhem jsou načínací dorazy  

(obr. 27), které jsou používány k vystřižení prvních operací a k načínání pásu v postupových 

nástrojích. Jakmile pás dorazí k hlavnímu dorazu, který řídí krok (obr. 28), načínací dorazy 

nejsou dále používány. Načínací dorazy mohou být konstruovány jako odpružené, případně 

neodpružené, pokud obsluha s pásem manipuluje pomocí obou rukou. V případě otáčení pásu 

je třeba pro druhou řadu výlisků zabudovat do nástroje další dorazy, například lze použít otáčecí 

doraz umístěný na podpěrné desce nástroje (obr. 29). 

 

 

Obr. 27 Načínací doraz [14] 

 

Obr. 28 Pevný doraz [14] 

 

Obr. 29 Otáčecí doraz [14] 

 

Hledáčky jsou pomocné polohové prvky zajišťující polohu pásu těsně před vystřihnutím 

(obr. 30), kdy opraví případnou úchylku pásu vůči střižníku a střižnici. Hledáček musí pás 

ustavit ještě před dosednutím střižníku. 

 

 
Obr. 30 Hledáček umístěn ve střižníku 

 

Střižnice jsou jednou z nejdůležitějších částí střižného nástroje. Jsou rozlišovány střižnice 

celistvé, skládané (obr. 31) a vložkované (obr. 32). Celistvých střižnic se využívá v případě 

vystřihování tvarově jednoduchých součástí s menšími rozměry, střižnice je celá vyrobena  

z jednoho kusu nástrojové oceli. Střižnice skládané jsou používány pro složité výstřižky nebo 

pro výstřižky větších rozměrů. Jednotlivé části skládané střižnice jsou zalisovány do nekalené 

desky, u větších rozměrů bývají jednotlivé části ještě zajištěny šrouby, případně kolíky. Hlavní 

výhodou je úspora na materiálových a výrobních nákladech. Vložkované střižnice mají stejné 

výhody jako střižnice skládané, jsou používány u nástrojů na sériovou a hromadnou výrobu. 

Vložka obvykle přečnívá 3–5 mm nad objímku z důvodu broušení. Vložky je potřeba 

zabezpečit proti vysunutí a v případě nekruhového funkčního otvoru také proti pootočení.  



22 

 

 

Obr. 31 Skládaná střižnice [14] 

 

Obr. 32 Vložkovaná střižnice [14] 

 

Geometrie funkčních částí (obr. 33) se upravuje z několika důvodů, jako jsou například 

zvýšení životnosti střižnice a umožnění jejího přebroušení, dále snížení tření mezi obvodem 

výstřižku a střižnicí při jeho protlačování po vystřižení. 

 

Obr. 33 Úprava funkčních částí střižnice [31] 

 

Střižníky lze upnout mnoha způsoby (obr. 34), kdy nejjednodušším způsobem upnutí 

střižníků v kotevní desce je roznýtování jeho horní části, případně jeho osazení. Velké střižníky 

můžeme upnout pomocí šroubů za přírubu a zapustit je. Upnutí je také možno realizovat pomocí 

zalití pryskyřicí, lze také využít uchycení šroubem či klínem. Volba způsobu upnutí záleží na 

konstrukci nástroje, vždy ale upnutí musí zajistit zabezpečení střižníku proti vytažení z kotevní 

desky. 

 

 

Obr. 34 Příklady upnutí střižníků [14] 
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2.8 Materiály pro střižné nástroje [17], [21], [29], [35] 

Volba materiálu pro jednotlivé části střižného nástroje je založena na několika faktorech, 

jako je cena, odolnost proti opotřebení – životnost, a zatěžování dané části nástroje. Materiály, 

které jsou používány ke konstrukci střižných nástrojů, lze rozdělit do několika skupin. 

Nástrojové oceli používáme pro činné části nástroje, jako jsou střižníky a střižnice, vzhledem 

k pořizovací ceně se ostatní části nástroje vyrábějí z konstrukčních ocelí, případně z litiny.  

U nástrojových ocelí požadujeme vysokou pevnost, tvrdost, dostatečnou houževnatost  

a prokalitelnost. Funkční součásti vyrobené z nástrojových ocelí jsou zušlechťovány a následně 

dokončovány vzhledem k změně tvaru při kalení, příklady některých ocelí jsou uvedeny  

v tabulce č. 4. 

Tab. 4 Vybrané nástrojové oceli pro výrobu střihadel. [29] 

Typ oceli Značení dle ČSN Použití 

Ledeburitické 
19 436, 19 437, 19 438, 

19 571, 19 572, 19 581 

Na střihadla s malými nároky na 

houževnatost a dobrými střižnými 

podmínkami 

Nízkolegované 
19 312, 19 422, 19 713, 

14 220 

Vhodné pro střižníky, vyznačují se 

velkou rozměrovou stálostí 

Pro velké tlaky 19 616, 19 655, 19 662 
Pro střihadla vystavená velkým 

střižným silám a vylamování břitů 

Odolné proti rázu 

19 356, 19 421 Odolné proti velkým rázům 

19 452, 19 732, 19 733, 

19 740 

Pro střihadla vystavená velkým rázům 

a namáhána na ohyb a tlak 

Uhlíkové oceli 
19 191, 19 192, 19152, 

19 132, 19 221, 19 222 

Pro málo namáhaná střihadla a 

střižníky 

 

Ostatní části střižného nástroje jsou navrhovány z konstrukčních ocelí, příklady některých 

ocelí jsou uvedeny v tabulce č. 5, tím se dosahuje lepší obrobitelnosti a ušetření na nákladech. 

V případě rozměrných, málo namáhaných části lze použít také litinu. Litina se také používá pro 

vodící části nástroje vzhledem k obsahu grafitu, který funguje jako mazivo. 

Tab. 5 Konstrukční oceli pro výrobu střihadel. [29] 

Typ oceli Značení dle ČSN Použití 
Tvrdost 

(HRC) 

Neušlechtilé 

11 107, 11 110 Na drobné součásti nástrojů 

  

11 340, 11 370 
Pro méně namáhané součásti, opěrné 

desky 

11 373, 11 375, 11 353, 

11 423, 11 523 

Pro svařování konstrukčních dílů 

nástrojů 

11 500, 11 600 Klíny, pera, upínací a kotevní desky 

Zušlechťované 

12 060, 12 061 
Stírače, upínací hlavice, stopky, 

opěrné vložky 
50 až 58 

12 040, 12 090,  

13 180, 14 180 
Šroubové, talířové a listové pružiny 43 až 48 

14 260, 15 260 Nejnamáhanější pružinové součásti 45 až 46 

42 6450.2 Pružiny popuštěno 

Cementační 

12 010, 12 020 Vodící sloupky a pouzdra 60 až 62 

14 120, 14 220 
Součásti s velmi tvrdou cementační 

vrstvou 
61 až 63 

Na odlitky 42 2640, 42 2650 Pro rozměrné desky a jiné   
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3 OHÝBÁNÍ V NÁSTROJI [1], [3], [25] 

Proces ohýbání je založen na principu vytvoření trvalé deformace, při němž se vlivem 

působení ohýbacích sil nebo ohybových momentů vytváří oblá hrana nebo oblá plocha na 

výlisku. Zároveň je požadováno, ať při procesu ohýbání dochází k minimální změně průřezu 

ohýbaného dílce. Jako polotovar může být použit plech, tyč, drát nebo trubka. 

3.1 Průběh procesu ohýbání [1], [21], [22], [25], [36] 

Při ohýbání polotovaru dochází k natahování vrstvý kovu na vnější straně ohýbaného 

materiálu (vznik tahových napětí) a k stlačování vrstev kovu na vnitřní straně (vznik tlakových 

napětí). Na rozhrání těchto dvou oblastí leží neutrální vrstva, která v případě rozvinutého 

polotovaru je shodná se středovou geometrickou osou a napětí je zde rovno nule (obr. 35). 

 
Obr. 35 Schéma ohybu [39] 

Průběh procesu také záleží na tvaru, průřezu ohýbaného polotovaru. Pokud je ohýbaným 

polotovarem úzká tyč obdélníkového průřezu, tak dochází k výrazné deformaci. V místech 

namáhaných na tlak dochází ke zvětšování průřezu polotovaru a v místech namáhaných na tah 

ke zmenšování průřezu polotovaru (obr. 36). Při ohýbání širokých pásů nedochází k zřetelné 

deformaci, ačkoliv dochází k ztenčování 

materiálu. Proces ohýbání lze rozdělit do 

několika fází vzhledem k velikosti napětí  

v ohýbaném polotovaru. V první fázi dochází  

k růstu napětí až do hodnoty σo < Re, v této fázi 

dochází pouze k pružné deformaci.  Druhá fáze 

nastává v momentu, kdy napětí dosáhne 

hodnoty meze kluzu σo = Re nebo Rp0,2.  

V poslední fázi se plastické deformace vzniklé 

na površích ohýbaného materiálu začnou postupně rozšiřovat do celého průřezu. Skutečný 

průběh napětí (obr. 35) ovšem musí zohlednit také zpevnění materiálu v průběhu ohýbání. 
 

3.2 Neutrální vrstva deformace [1], [13], [22], [25], [37] 
Určení polohy neutrální vrstvy deformace je naprosto zásadní pro určení výchozí délky 

polotovaru (rozvinu) ohýbané součásti. Délka polotovaru je vypočítána z délky neutrální vrstvy 

vzhledem k tomu, že délka neutrální vrstvy se při ohýbání nemění. Při výpočtu délky polotovaru 

je součást rozdělena na rovné a ohýbané úseky. Délky rovných úseků jsou odečítány přímo  

z výkresu, délky ohýbaných úseků se stanoví z délek neutrální vrstvy. Přičemž je třeba 

zohlednit, že poloha N.V. závisí na poměru poloměru ohybu a tloušťky materiálu.  

  

 

Obr. 36 Změna průřezu při ohýbání [1] 



25 

 

Výpočet poloměru neutrální vrstvy v případě, že platí R/s > 6: 

𝜌 = 𝑅𝑜 +
𝑠

2
 (3.1) 

 kde: 𝜌 [mm] poloměr neutrální vrstvy 
  Ro [mm] poloměr ohybu 

 

Výpočet poloměru neutrální vrstvy v případě, že platí R/s < 6: 

𝜌 = 𝑅𝑜 + 𝑥 ∙ 𝑠 (3.2) 

 kde: x [mm] součinitel posunutí neutrální vrstvy viz tab. 6 
 

 

Tab. 6 Hodnoty součinitele posunutí x. [25] 

Ro/s 0,1 0,25 0,5 0,8 1 2 3 4 5 

x 0,25 0,32 0,37 0,4 0,41 0,45 0,46 0,47 0,48 

Výpočet délky ohýbaného úseku: 

𝐿𝑂 =
𝜋 ∙ 𝛼

180
∙ 𝜌 (3.3) 

 kde: 𝐿𝑜 [mm] délka oblouku neutrální vrstvy 
 kde: 𝛼 [°] úhel ohybu 

 

Celková délka polotovaru je vypočítána jako součet všech délek rovných a ohnutých úseků.  

3.3 Nástrojové vůle a odpružení při ohýbání [3], [13], [14], [21], [25] 

Vůle mezi ohybníkem a ohybnicí je určena tloušťkou plechu, délkou ohýbaného ramene  

a třením mezi ohýbanou součástí a ohybnicí. Čím je vůle menší, tím více roste ohybová síla,  

při ohybu do tvaru „U“ má velikost vůle vliv také na velikost odpružení. V případě ohýbání 

součásti do tvaru „V“ je vůle mezi ohybníkem a ohybnicí rovna tloušťce materiálu a získá se 

seřízením zdvihu lisu. 

Velikost vůle při ohýbání do tvaru „U“ se stanoví dle vztahu: 

𝑣𝑜 = 𝑠 + 𝑐𝑜 ∙ 𝑠 (3.4) 

 kde: 𝑣𝑜 [mm] ohybová vůle 
  co [-] součinitel vyjadřující vliv tření materiálu o pevnou čelist 

viz tab. 7. 
 

Tab. 7 Hodnoty součinitele tření co. [14] 

Tloušťka 

materiálu 

[mm] 

Délka ramene ohybu [mm] 

10 20 35 50 75 100 150 200 

do 0,5 0,1 0,1 0,15 0,2 0,2 - - - 

0,5 až 2 0,1 0,1 0,1 0,15 0,15 0,15 0,2 0,2 
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Odpružením při procesu ohýbání jsou rozuměny změny rozměrů a tvaru ohýbané součásti, 

jenž neodpovídá rozměru daným nástrojem. Efekt odpružení (obr. 37) je dán přítomností pružné 

deformace, jenž doprovází ohýbání za studena, tyto 

deformace jsou vratné a po odlehčení způsobují 

odpružení. Tyto změny tvarů a rozměrů je třeba brát 

v potaz při konstrukci ohýbacích nástrojů. Odpružení 

můžeme eliminovat několika způsoby, pokud je ohyb 

zhotovován do tvaru „V“ odpružení lze eliminovat 

upravením ohybového nástroje o velikost odpružení, 

v případě ohýbání do tvaru „U“ je možnost eliminovat 

odpružení pomocí úpravy ohybníku a ohybnice  

(obr. 38). 

 

 
Obr. 38 Konstrukční úpravy ohýbacího nástroje pro zamezení odpružení [14] 

 

Výpočet odpružení při ohýbání do tvaru „V“: 

𝛽 = 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔 (0,375 ∙
𝑙𝑣

𝑘𝑜 ∙ 𝑠
∙

𝑅𝑒

𝐸
) 

(3.5) 

 kde: 𝛽 [°] úhel odpružení 
  lv [mm] vzdálenost mezi opěrami ohybnice 
  ko [-] součinitel určující polohu neutrální plochy  

viz tab. 8 
  Re [MPa] mez kluzu materiálu 
  E [MPa] modul pružnosti v tahu 

 

Výpočet odpružení při ohýbání do tvaru „U“: 

𝛽 = 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔 (0,75 ∙
𝑙𝑢

𝑘𝑜 ∙ 𝑠
∙

𝑅𝑒

𝐸
) 

(3.6) 

 kde: lu [mm] rameno ohybu při ohýbání do tvaru „U“ 

 

Tab. 8 Hodnoty součinitele ko. [14] 

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

ko 0,68 0,65 0,62 0,58 0,54 0,53 0,52 0,52 0,52 0,52 

 

  

Obr. 37 Schéma odpružení [38] 
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3.4 Minimální a maximální poloměr ohybu [1], [2], [3], [22] 

Nejmenší hodnota poloměru ohybu je taková hodnota, při jejímž překročení nastane 

porušení ohýbaného polotovaru na vnější tahové straně. Minimální dosažitelný rádius je závislý 

na několika faktorech, jako jsou plastičnost materiálu, anizotropie materiálu, způsob ohýbání  

a tloušťka materiálu. 

Minimální poloměr lze vypočítat dle následujícího vztahu: 

𝑅𝑚𝑖𝑛 =
𝑠

2
∙ (

1

𝜀𝑐
− 1) = 𝑐𝑝 ∙ 𝑠 

(3.7) 

 kde: Rmin [mm] minimální hodnota poloměru ohybu 
  𝜀𝑐 [-] mezní prodloužení (prodloužení při jehož překročení dojde 

k porušení materiálu) 
  cp [-] součinitel dle technologických podkladů (pro ocel 0,5 – 0,6) 

 

Maximální poloměr ohybu je takový poloměr, při kterém dojde k malému plastickému 

přetvoření neboli plastické deformaci v krajních vrstvách ohýbaného polotovaru. Maximální 

poloměr je hodnota, při které se ohýbaný polotovar po odlehčení již nevrátí do původního stavu. 

Maximální poloměr lze vypočítat dle následujícího vztahu: 

𝑅𝑚𝑎𝑥 =
𝑠

2
∙ (

𝐸

𝑅𝑒
− 1) 

(3.8) 

 kde: Rmax [mm] maximální poloměr ohybu 
     

3.5 Ohybová síla a práce [1], [22], [25], [36] 

Výpočet potřebné ohýbací síly a ohybové 

práce záleží na tvaru výsledného ohybu, kdy 

rozlišujeme ohyb do tvaru „V“ a ohyb do 

tvaru „U“. Vycházíme z rovnosti ohybového 

momentu vnějších sil, který musí být rovný 

momentu sil vnitřních. Průběh ohýbací síly 

(obr. 39) je rozdělen do tří fází, kdy v první 

fázi ohybová síla prudce roste a začínají 

vznikat pružné deformace. Jakmile dojde  

k překročení meze kluzu v druhé fázi, 

začnou v materiálu vznikat plastické 

deformace a ohýbací síla mírně roste kvůli 

zpevňování materiálu vlivem deformace. 

Poslední fází je kalibrace, kdy dochází  

k prudkému nárůstu síly. 

Pokud je polotovar ohýbán do tvaru „V“ (obr. 40) poté je 

brán jako nosník na dvou podporách zatížen středovou  

silou, která je počítána dle vztahu: 

𝐹𝑜𝑣 =
𝑏𝑜 ∙ 𝑠2 ∙ 𝑅𝑒

2 ∙ 𝑅𝑜
∙ 𝑡𝑔 (

𝛼

2
)  

(3.9) 

 kde: Fov [N] ohybová síla do tvaru „V“ 
  bo [mm] šířka ohýbaného pásu 

 

Obr. 39 Průběh ohýbací síly [13] 

Obr. 40 Schéma ohybu do „V“ 
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Pokud je polotovar ohýbán do tvaru „U“ (obr. 41) poté je 

síla počítána dle vztahu: 

𝐹𝑜𝑢 = (1 + 7𝜇) ∙
𝑏𝑜 ∙ 𝑠2 ∙ 𝑅𝑒

𝑅𝑜 + 𝑠
  

(3.10) 

 kde: Fou [N] ohybová síla do tvaru „U“ 
  𝜇 [-] součinitel tření 

 

Celková ohybová síla se skládá z více složek, které je třeba brát do úvahy a je vypočtena dle 

vztahu: 

𝐹𝑐𝑜 = 𝐹𝑜 + 𝐹𝑘 + 𝐹𝑝  (3.11) 

 kde: Fco [N] celková ohybová síla 
  Fk [N] kalibrační síla, 𝐹𝑘 = (2 − 2,5) ∙ 𝐹𝑜 
  Fp [N] přidržovací síla, 𝐹𝑝 = (0,25 − 0,3) ∙ 𝐹𝑜 

 

Vztah pro výpočet ohybové práce: 

𝐴𝑜 =
𝐹𝑜 ∙ ℎ ∙ 𝜓

1 000
 

(3.12) 

 kde: Ao [J] ohybová práce 
  h [mm] dráha ohybníku 
  𝜓 [-] součinitel plnosti diagramu (0,5 – 0,65) 

 

3.6 Technologičnost ohýbaných součástí [1], [13], [22] 

• V místě ohybu dochází k ztenčení materiálu, proto je 

udávána přípustná hodnota ztenčení, a to maximálně  

20 %. 

• Délka ohýbaných ramen „a“ má splňovat tuto 

podmínku: a > 2s. 

• Vzdálenost konstrukčních prvků (např. otvory) „b“ 

musí být v dostatečné vzdálenosti (obr. 42) od hrany 

ohybu, aby nedošlo k jejich deformacím. Musí platit 

podmínka: b > 2s. 

• Pokud jsou ramena ohybu krátká, mají rozdílnou 

tloušťku nebo nejsou stejně dlouhá, dochází  

k posunování místa ohybu.  

• Je doporučeno volit poloměr ohybu co nejmenší, aby byl 

úhel odpružení také co nejmenší. 

• Hrana ohybu by měla být kolmá (obr. 43) na směr 

válcování (průběh vláken), při nedodržení se nám mění 

velikost minimálního poloměru ohybu. 

• Ke zvětšení tuhosti ohýbané součásti lze využít prolisů, 

a to především u velkých poloměrů ohybů.  

  

Obr. 42 Vzdálenost 

konstrukčních prvků [39] 

Obr. 43 Vliv směru vláken [36] 

Obr. 41 Schéma ohybu do „U“ 
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3.7 Ohýbací nástroje [1], [4], [29], [31] 

Ohýbadla rozlišujeme podle jejich konstrukce na následující typy: 

• Jednoduchá ohýbadla (obr. 44) – na jeden zdvih lisu se vykoná jedna operace 

ohýbání na jednom místě. 

• Postupová ohýbadla – na jeden zdvih lisu se vykoná více operací ohýbání na více 

místech. 

• Sloučené ohýbadla – na jeden zdvih lisu se vykoná více operací ohýbání na jednom 

místě. 

• Sdružené nástroje a sdružené postupové nástroje – na jeden zdvih lisu se na jednom 

nebo více místech vykoná více operací různého druhu (stříhání, ohýbaní, tažení 

apod.).  

 

 Mezi hlavní faktory určující, který typ ohýbacího nástroje bude využit, patří složitost 

ohýbané součásti a velikost výrobní série. Ohýbací nástroj je tvořen hlavně ohybníkem  

a ohybnicí, kdy je ohybník upnutý ke kotevní desce, která je pohyblivá, a ohybnice, která je 

upnutá k nepohyblivé základové desce. 

Pohyblivé i pevné části nástroje bývají často 

vložkované pomocí nástrojových ocelí, 

například 19 191.3 nebo 19312.3, tyto oceli 

jsou zakaleny na konečnou tvrdost 58–60 

HRC, ostatní části nástroje jsou vyráběny  

z běžných konstrukčních ocelí, jako je 

například ocel 11 523. V případě potřeby je 

možno využít vyhazovačů, které napomáhají 

snadnému vyjmutí ohýbaného dílu z nástroje. 

Mezi další prvky nástroje patří vodící 

sloupky a vodící pouzdra zvyšující přesnost 

nástroje. 

4 VÝROBA SOUČÁSTI 

Vyráběnou součástí (obr. 45) je držák pneumatického válce pro testovací přípravek. Pro 

výrobu držáku byla zvolena ocel DC01 o tloušťce 2 mm, držák má vnější rozměry  

97,6 x 44 x 92,2 mm. Postup výroby bude rozdělen na dva kroky, a to vystřihnutí vnějšího tvaru 

za pomoci postupového střižného nástroje a následné použití ohýbacího nástroje, kde bude 

rozvinutý tvar součásti ohnut do požadovaného tvaru. Součást splňuje podmínky 

technologičnosti, jež jsou uvedeny v kapitolách 2.4 a 3.6. Materiál DC01 vzhledem k objemu 

roční produkce 6000 ks bude dodáván ve formě tabulí. 

 

 

Obr. 45 Vnější rozměry držáku 

  

Obr. 44 Jednoduchý ohýbací nástroj [40] 
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4.1 Stanovení rozvinutého tvaru 

Rozvin součásti bude složen ze součtu několika úseků, přesněji ze šesti rovinných a čtyř 

zaoblených (obr. 46). Rozměry rozvinuté součásti budou následně využity pro volbu vhodné 

varianty nástřihového plánu. Bude využito vztahů (3.2) a (3.3). 

➢ Výpočet délky oblouku LO2 

𝐷𝑙𝑒 𝑡𝑎𝑏. č. 6 𝑗𝑒 𝑣𝑜𝑙𝑒𝑛𝑜 ∶  
𝑅2

𝑠
=

2

2
= 1 ⇒ 𝑥2 = 0,41 

𝜌2 = 𝑅2 + 𝑥 ∙ 𝑠 = 2 + 0,41 ∙ 2 = 2,82 𝑚𝑚 

𝐿𝑂2 =
𝜋 ∙ 𝛼2

180
∙ 𝜌2 =

𝜋 ∙ 90

180
∙ 2,82 = 4,43 𝑚𝑚 

➢ Výpočet délky oblouku LO4 

𝐿𝑂4 = 𝐿𝑂2 = 4,43𝑚𝑚 

➢ Výpočet délky oblouku LO7 

𝐷𝑙𝑒 𝑡𝑎𝑏. č. 6 𝑗𝑒 𝑣𝑜𝑙𝑒𝑛𝑜 ∶  
𝑅7

𝑠
=

2

2
= 1 ⇒ 𝑥7 = 0,41 

𝜌7 = 𝑅7 + 𝑥 ∙ 𝑠 = 2 + 0,41 ∙ 2 = 2,82 𝑚𝑚 

𝐿𝑂7 =
𝜋 ∙ 𝛼7

180
∙ 𝜌7 =

𝜋 ∙ 55

180
∙ 2,82 = 2,71 𝑚𝑚 

➢ Výpočet délky oblouku LO9 

𝐿𝑂9 = 𝐿𝑂4 = 𝐿𝑂2 = 4,43 𝑚𝑚 

➢ Celková rozvinutá šířka polotovaru 

𝐿𝑐š = ∑ 𝐿𝑖

5

𝑖=1

+ ∑ 𝐿𝑂𝑗

4

𝑗=1

= 𝐿1 + 𝐿3 + 𝐿5 + 𝐿𝑂2 + 𝐿𝑂4 

𝐿𝑐š = 34 + 36 + 34 + 4,43 + 4,43 = 112,86 𝑚𝑚 

(4.1) 

➢ Celková rozvinutá délka polotovaru 

𝐿𝑐𝑑 = ∑ 𝐿𝑖

10

𝑖=6

+ ∑ 𝐿𝑂𝑗

9

𝑗=6

= 𝐿6 + 𝐿8 + 𝐿10 + 𝐿𝑂7 + 𝐿𝑂9 

𝐿𝑐𝑑 = 40 + 26 + 60 + 2,71 + 4,43 = 133,14 𝑚𝑚 

(4.2) 

 
 

Celková rozvinutá šířka byla vypočtena  

Lcš = 112,86 mm, celková rozvinutá délka 

polotovaru byla vypočtena Lcd = 133,14 mm. 

Vzhledem k přesnosti výroby je volena šířka 

polotovaru v rozvinutém stavu Lcš = 112,9 mm  

a délka polotovaru v rozvinutém stavu  

Lcd = 133,1 mm. Rozměr polotovaru tedy bude 

mít tvar písmene „T“ o rozměrech 133,1 x 112,9 

mm (viz obr. 47). 

 

  

Obr. 46 Rozměry pro 

výpočet rozvinu 

Obr. 47 Rozvinutá délka součásti 
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4.2 Volba polotovaru 

Vzhledem k tvaru součásti se nabízí pouze jedna možná orientace výstřižků na pásu plechu 

(obr. 48), bude využito otáčení pásu za účelem zvýšení využití materiálu. Pásy plechu budou 

vyrobeny pomocí tabulových nůžek dělením z nabízených tabulí plechu ve formátech  

1000 x 2000 mm, 1250 x 2500 mm, 1500 x 3000 mm, všechny o tloušťce 2 mm. Pásy mohou 

být děleny buď podélně, nebo příčně (obr. 49), nejvhodnější varianta dělení tabule a velikost 

tabule bude vybrána na základě výpočtů. 

 

Obr. 48 Rozložení součásti na pásu 

 

Obr. 49 Způsoby dělení tabule plechu 

 

Šířka okraje je volena f = 5 mm a šířka můstku je volena e = 6 mm, viz příloha 1. Všechny 

ostatní hodnoty budou vypočteny. Výpočty uvedené níže jsou vzorové pro variantu podélného 

dělení tabule o rozměrech 1000 x 2000 mm. 

 

➢ Šířka pásu plechu 

𝑏 = š + 2 ∙ 𝑓 = 133,1 + 2 ∙ 5 = 143,1 𝑚𝑚 (4.3) 

 kde: š [mm] Šířka součásti 

➢ Délka kroku 

Délka kroku byla odměřena pomocí CAD programu 𝑘 = 160,9 𝑚𝑚 (4.4) 

➢ Počet pásů z tabule 

𝑛𝑝 =
𝑏𝑡

𝑏
=

1000

143,1
= 6,98 𝑘𝑠 

Je voleno počet pásů z tabule np = 6 ks. 

(4.5) 

 kde: bt [mm] šířka tabule 

➢ Počet výstřižků z pásu, při otáčení pásu 

𝑛𝑣𝑝 = 2 ∙ (
𝑙𝑡 − 𝑒

𝑘
) = 2 ∙ (

2000 − 6

160,9
) = 24,78 𝑘𝑠 

Je voleno počet výstřižků z pásu nvp = 24 ks. 

(4.6) 

 kde: lt [mm] délka tabule 

➢ Počet výstřižků z jedné tabule 

𝑛𝑣𝑡 = 𝑛𝑝 ∙ 𝑛𝑣𝑝 = 6 ∙ 24 = 144 𝑘𝑠 (4.7) 

➢ Potřebný počet tabulí 

𝑛𝑡 =
𝑁

𝑛𝑣𝑡
=

6000

144
= 41,67 𝑘𝑠 

Je voleno počet tabulí nt = 42 ks 

(4.8) 

 kde: N [ks] velikost série 
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➢ Plocha výstřižku bez konstrukčních otvorů v rozvinutém tvaru, 

viz obr. 50. 

𝑆𝑣 = 𝑆1 + 𝑆2 = 112,9 ∙ 50 + 36 ∙ 83,1 

𝑆𝑣 = 8636,6 𝑚𝑚2 

(4.9) 

➢ Plocha tabule plechu 

𝑆𝑡 = 𝑏𝑡 ∙ 𝑙𝑡 = 1000 ∙ 2000 = 2 000 000 𝑚𝑚2 (4.10) 

➢ Využití tabule plechu, dle vztahu (2.4) 

𝜂𝑡 =
𝑛𝑣𝑡 ∙ 𝑆𝑣

𝑆𝑡
∙ 100 =

144 ∙ 8636,6

2 000 000
∙ 100 = 62,18 % 

 

➢ Využití všech tabulí plechu 

𝜂𝑐𝑡 =
𝑁 ∙ 𝑆𝑣

𝑛𝑡 ∙ 𝑆𝑡
=

6000 ∙ 8636,6

42 ∙ 2 000 000
= 61,69 % 

(4.11) 

 

Tab. 9 Využití jednotlivých formátů plechů vzhledem ke směru dělení. 

Metoda dělení tabule Podélně Příčně 

Rozměry tabule [m] 1x2 1,25x2,5 1,5x3 1x2 1,25x2,5 1,5x3 

Počet pásů z tabule [ks] 6 8 10 13 17 20 

Počet výstřižků z pásu [ks] 24 31 37 12 15 18 

Počet výstřižků z tabule [ks] 144 248 370 156 255 360 

Potřebný počet tabulí [ks] 42 25 17 39 24 17 

Využití tabule plechu [%] 62,18 68,54 71,01 67,37 70,47 69,09 

Využití všech tabulí plechu [%] 61,69 66,33 67,74 66,44 69,1 67,74 

 

Byly vypočteny hodnoty využití materiálu, respektive tabulí plechů (viz tab. 9). Výpočty 

byly provedeny pro obě varianty stříhání pásů plechu z tabule, a to podélně nebo příčně.  

Při uvažované produkci 6000 ks/rok jako nejlepší vyšla varianta, kdy je uvažováno příčné 

dělení tabule o rozměrech 1250 x 2500 mm s využitím 69,1 %. Tato varianta je tedy volena pro 

výrobu součásti. 

4.3 Postup vystřihování rozvinutého tvaru 

První fáze výroby je tvořena vystřižením rozvinutého tvaru součásti za pomocí postupového 

nástroje celkem ve dvou krocích, viz obr. 51. 
 

1. Pás je zaveden do nástroje, kde je ustaven pomocí prvního načínacího dorazu. Následuje 

vystřižení všech otvorů, kdy největší otvor o Ø14 mm bude využit v druhém kroku pro 

zahledání střižníku. 
 

2. Opět dojde k ustavení pásu pomocí druhého načínacího dorazu, následně proběhne 

zahledání střižníku pomocí otvoru vyrobeného v první operaci a poté dojde k vystřižení 

vnějšího tvaru součásti. Od tohoto okamžiku již načínací dorazy nepoužíváme a je 

využíváno zpětného dorazu. 

Obr. 50 Obsah výstřižku 
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Po vystřižení všech dílů z daného pásu v jednom směru dojde k otočení pásu o 180°, ustavení 

pásu pomocí otáčecího dorazu a proběhne stříhání druhé řady výstřižků.  

4.4 Výpočty pro střižný nástroj 

Uvedené výpočty budou provedeny pro zvolený materiál DC01 (kapitola 1), jehož parametry 

jsou: Rm = 410 MPa, s = 2 mm, koeficient otupení nástroje je volen kot = 1,3.  

4.4.1 Výpočet střižné síly a práce 

➢ Napětí ve střihu 

𝜏𝑠 = 0,8 ∙ 𝑅𝑚 = 0,8 ∙ 410 = 328 𝑀𝑃𝑎 (4.12) 

➢ Střižná vůle pro plech o tloušťce s ≤ 3 mm, dle vztahu (2.1) 

𝑣 = 2 ∙ 0,32 ∙ 𝑐 ∙ 𝑠 ∙ √𝜏𝑠 = 2 ∙ 0,32 ∙ 0,01 ∙ 2 ∙ √328 = 0,23 𝑚𝑚 (4.10) 

➢ Střižná síla pro střižník Ø14 mm, dle vztahu (2.3) 

𝐹𝑠1 = 𝑘𝑜𝑡 ∙ 𝜏𝑠 ∙ 𝑙𝑠1 ∙ 𝑠 = 1,3 ∙ 328 ∙ (𝜋 ∙ 14) ∙ 2 = 37 508,1 𝑁 (4.10) 

➢ Střižná síla pro střižník Ø8,4 mm, dle vztahu (2.3) 

𝐹𝑠2 = 𝑘𝑜𝑡 ∙ 𝜏𝑠 ∙ 𝑙𝑠2 ∙ 𝑠 = 1,3 ∙ 328 ∙ (𝜋 ∙ 8,4) ∙ 2 = 22 504,9 𝑁 (4.10) 

➢ Střižná síla pro střižník Ø6,4 mm, dle vztahu (2.3) 

𝐹𝑠3 = 𝑘𝑜𝑡 ∙ 𝜏𝑠 ∙ 𝑙𝑠3 ∙ 𝑠 = 1,3 ∙ 328 ∙ (𝜋 ∙ 6,4) ∙ 2 = 17 146,6 𝑁 (4.10) 

➢ Střižná síla pro střižník vnějšího tvaru, dle vztahu (2.3) 

𝐹𝑠4 = 𝑘𝑜𝑡 ∙ 𝜏𝑠 ∙ 𝑙𝑠4 ∙ 𝑠 = 1,3 ∙ 328 ∙ 477,193 ∙ 2 = 406 950,2 𝑁 
ls4 = 477,193 mm (odměřeno pomocí CAD) 

(4.10) 

 

Výpočet celkové střižné síly bude proveden součtem dílčích střižných sil. Nástroj obsahuje 

jeden střižník pro vystřihnutí vnějšího tvaru, jeden střižník Ø14 mm, čtyři střižníky Ø8,4 mm  

a čtyři střižníky Ø6,4 mm. 
 

➢ Celková střižná síla 

𝐹𝑠 = 𝐹𝑠1 + 4 ∙ 𝐹𝑠2 + 4 ∙ 𝐹𝑠3 + 𝐹𝑠4 
𝐹𝑠 = 37 508,1 + 4 ∙ 22 504,9 + 4 ∙ 17 146,6 + 406 950,2 = 603 064,3 𝑁  

(4.13) 

(4.10) 
 

Pro výpočet střižné práce bude využito vztahu (2.4) a je volen z tabulky č. 3 součinitel plnosti 

𝜆 = 0,55. 
 

➢ Střižná práce 

𝐴𝑠 =
𝜆 ∙ 𝐹𝑠 ∙ 𝑠

1000
=

0,55 ∙ 603 064,3 ∙ 2

1000
= 663,4 𝐽 

(4.10) 

Obr. 51 Postup stříhání držáku v nástroji 
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4.4.2 Výpočet těžiště střižné síly 

Aby nedošlo k poškození tvářecího stroje, je nutné, aby celková střižná síla působila v ose 

beranu stroje. Z tohoto důvodu bude vypočteno těžiště střižných sil, kdy se na základě  

výsledku nástroj ve stroji následně ustaví. V případě potřeby se do místa těžiště umisťuje  

stopka nástroje. Hodnoty souřadnic působení dílčích střižných sil (obr. 52) byly odměřeny 

pomocí CAD softwaru. 

 
 

 

 

➢ Poloha těžiště v ose x 

𝑥𝑇 =
∑ 𝑥𝑖 ∙ 𝐹𝑖

𝐹𝑐

=
𝑥1 ∙ 𝐹𝑠4 + 2 ∙ 𝑥2 ∙ 𝐹𝑠2 + 2 ∙ 𝑥3 ∙ 𝐹𝑠3 + 𝑥4 ∙ 𝐹𝑠1 + 2 ∙ 𝑥5 ∙ 𝐹𝑠3

𝐹𝑐

+ 

+
2 ∙ 𝑥6 ∙ 𝐹𝑠2

𝐹𝑐

=
62,45 ∙ 406 950,2 + 2 ∙ 182,33 ∙ 22 504,9 +

603 064,3
+ 

+
2 ∙ 209,74 ∙ 17 146,6 + 222,5 ∙ 37 508,1 + 2 ∙ 235,24 ∙ 17 146,6

603 064,3
+ 

+
2 ∙ 262,65 ∙ 22 504,9

603 064,3
= 114,5 𝑚𝑚 

(4.14) 

 kde: xT [mm] poloha těžiště nástroje v ose x 

  x [mm] poloha těžiště uvažovaného střižníku v ose x 

➢ Poloha těžiště v ose y 

𝑦𝑇 =
∑ 𝑦𝑖 ∙ 𝐹𝑖

𝐹𝑐

=
2 ∙ 𝑦1 ∙ 𝐹𝑠2 + 2 ∙ 𝑦2 ∙ 𝐹𝑠2 + 𝑦3 ∙ 𝐹𝑠4 + 2 ∙ 𝑦4 ∙ 𝐹𝑠3 + 𝑦5 ∙ 𝐹𝑠1

𝐹𝑐

+ 

+
2 ∙ 𝑦6 ∙ 𝐹𝑠3

𝐹𝑐

=
2 ∙ 17 ∙ 22 504,9 + 2 ∙ 43 ∙ 22 504,9 + 52,94 ∙ 406 950,2

603 064,3
+ 

+
2 ∙ 106,96 ∙ 17 146,6 + 119,71 ∙ 37 508,1 + 2 ∙ 132,46 ∙ 17 146,6

603 064,3
= 

= 61,26 𝑚𝑚 

(4.15) 

 kde: yT [mm] poloha těžiště nástroje v ose y 

  y [mm] poloha těžiště uvažovaného střižníku v ose y 

 

Poloha těžiště celkové střižné síly je ve směru osy x 114,5 mm od nulového bodu (obr. 53) 

a 61,26 mm ve směru osy y. V tomto místě bude umístěna stopka nástroje. 

  

Obr. 52 Těžiště střižného nástroje 
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4.4.3 Stanovení rozměrů střižníků a střižnice 

Pro správnou funkci nástroje je zapotřebí provést výpočty funkčních rozměrů střižníků  

a otvorů ve střižnici. Nejdříve je třeba určit hodnoty tolerancí u netolerovaných rozměrů 

výlisku. Pro určení tolerancí bude použita norma ČSN ISO 2768-1, v normě jsou obsaženy 

obecné tolerance délkových a úhlových rozměrů. Při volbě velikostí tolerancí budou voleny 

hodnoty z jemné třídy přesnosti označené f. Hodnoty mezních úchylek jsou uvedeny v tabulce 

č. 10. 
 

Tab. 10 Mezní úchylky pro netolerované rozměry [41] 

Rozsah rozměrů [mm] Hodnota mezních úchylek [mm] 

přes 6 do 30 ±0,1 

přes 30 do 120 ±0,15 

přes 120 do 400 ±0,2 
 

Dle normy ČSN 22 6015 bude proveden přepočet funkčních rozměrů střižníků a střižnic,  

a to jak pro děrovací, tak vystřihovací (obr. 53) operace. Vzorce použité pro výpočty jsou 

uvedeny v příloze č. 2. Ve výpočtech je třeba uvažovat i s výrobními tolerancemi střižníků  

a střižnic a s přípustnou mírou opotřebení, viz příloha 3. 
 

➢ Funkční rozměr střižníku Ø6,4 mm  

𝑅𝐴𝐷 = (𝐽𝑅 +
𝑃

2
) − 𝑇𝐴 = (6,4 +

0,16

2
) − 0,035 = 6,48−0,035

   0  𝑚𝑚 
(4.20) 

 kde: RAD [mm] rozměr střižníku při děrování 
  JR [mm] jmenovitý rozměr otvoru 
  P [mm] přípustná míra opotřebení 
  TA [mm] výrobní tolerance střižníku 

➢ Funkční rozměr střižnice s otvorem Ø6,4 mm  

𝑅𝐸𝐷 = (𝐽𝑅 +
𝑃

2
+ 𝑣) + 𝑇𝐸 = (6,4 +

0,16

2
+ 0,23) + 0,054 = 6,71   0

+0,054𝑚𝑚 
(4.21) 

 kde: RED [mm] rozměr střižnice při děrování 
  TE [mm] výrobní tolerance střižnice 

➢ Funkční rozměr střižníku Ø8,4 mm, dle vztahu (4.20) 

𝑅𝐴𝐷 = (𝐽𝑅 +
𝑃

2
) − 𝑇𝐴 = (8,4 +

0,16

2
) − 0,035 = 8,48−0,035

   0  𝑚𝑚 
 

➢ Funkční rozměr střižnice Ø8,4 mm, dle vztahu (4.21) 

𝑅𝐸𝐷 = (𝐽𝑅 +
𝑃

2
+ 𝑣) + 𝑇𝐸 = (8,4 +

0,16

2
+ 0,23) + 0,054 = 8,71   0

+0,054𝑚𝑚 
 

➢ Funkční rozměr střižníku Ø14 mm, dle vztahu (4.20) 

𝑅𝐴𝐷 = (𝐽𝑅 +
𝑃

2
) − 𝑇𝐴 = (14 +

0,16

2
) − 0,035 = 14,08−0,035

   0  𝑚𝑚 
 

➢ Funkční rozměr střižnice Ø14 mm, dle vztahu (4.21) 

𝑅𝐸𝐷 = (𝐽𝑅 +
𝑃

2
+ 𝑣) + 𝑇𝐸 = (14 +

0,16

2
+ 0,23) + 0,054 = 14,31   0

+0,054𝑚𝑚 
 

➢ Funkční rozměr střižníku 112,9 mm 

𝑅𝐴𝑉 = (𝐽𝑅 −
𝑃

2
− 𝑣 + 𝑇𝐴) − 𝑇𝐴 = 

               (112,9 −
0,23

2
− 0,23 + 0,06) − 0,06 = 112,615−0,06

   0  𝑚𝑚 

(4.22) 

 kde: RAV [mm] rozměr střižníku při vystřihování 

➢ Funkční rozměr střižnice 112,9 mm 

𝑅𝐸𝑉 = (𝐽𝑅 −
𝑃

2
) + 𝑇𝐸 = (112,9 −

0,23

2
) + 0,089 = 112,785   0

+0,089𝑚𝑚 
(4.23) 

 kde: REV [mm] rozměr střižníku při vystřihování 



36 

 

➢ Funkční rozměr střižníku 50 mm, dle vztahu (4.22) 

𝑅𝐴𝑉 = (𝐽𝑅 −
𝑃

2
− 𝑣 + 𝑇𝐴) − 𝑇𝐴 = 

               (50 −
0,23

2
− 0,23 + 0,06) − 0,06 = 49,715−0,06

   0  𝑚𝑚 

 

➢ Funkční rozměr střižnice 50 mm, dle vztahu (4.23) 

𝑅𝐸𝑉 = (𝐽𝑅 −
𝑃

2
) + 𝑇𝐸 = (50 −

0,23

2
) + 0,089 = 49,885   0

+0,089𝑚𝑚 
 

➢ Funkční rozměr střižníku 36 mm, dle vztahu (4.22) 

𝑅𝐴𝑉 = (𝐽𝑅 −
𝑃

2
− 𝑣 + 𝑇𝐴) − 𝑇𝐴 = 

               (36 −
0,23

2
− 0,23 + 0,06) − 0,06 = 35,715−0,06

   0  𝑚𝑚 

 

➢ Funkční rozměr střižnice 36 mm, dle vztahu (4.23) 

𝑅𝐸𝑉 = (𝐽𝑅 −
𝑃

2
) + 𝑇𝐸 = (36 −

0,23

2
) + 0,089 = 35,885   0

+0,089𝑚𝑚 
 

➢ Funkční rozměr střižníku 133,1 mm, dle vztahu (4.22) 

𝑅𝐴𝑉 = (𝐽𝑅 −
𝑃

2
− 𝑣 + 𝑇𝐴) − 𝑇𝐴 = 

               (133,1 −
0,31

2
− 0,23 + 0,074) − 0,074 = 132,789−0,074

   0  𝑚𝑚 

 

➢ Funkční rozměr střižnice 133,1 mm, dle vztahu (4.23) 

𝑅𝐸𝑉 = (𝐽𝑅 −
𝑃

2
) + 𝑇𝐸 = (133,1 −

0,31

2
) + 0,12 = 132,945   0

+0,12𝑚𝑚 
 

 

 
Obr. 53 Jmenovité rozměry s tolerancemi obvodového vystřihovacího střižníku 
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4.5 Volba lisu [42] 

Pro výrobu součásti držák je vybrán lis LEXN 100 C od 

výrobce Šmeral a.s. Jedná se o výstředníkový lis s konstrukcí 

stojanu ve tvaru písmene „C“. Lis (obr. 54) je volen na základě 

jmenovité síly a tvářecí práce, jež je schopen vyvinout. 

S ohledem na bezpečnost volím lis, jehož jmenovitá síla  

a tvářecí práce je o cca polovinu vyšší, než jsou hodnoty 

vypočteny v kapitole 4.4.1. Důležité parametry lisu jsou 

uvedeny v tabulce č. 11. 

Tab. 11 Parametry lisu LEXN 100 C [42] 

Parametr Jednotka Hodnota 

Jmenovitá síla kN 1 000 

Tvářecí práce (trvalý chod) J 1 650 

Tvářecí práce (jednotlivé zdvih.) J 3 300 

Počet zdvihů beranu min-1 45 

Upínací plocha stolu mm 1 000x640 

Sevření mm 380 

Zdvih beranu mm 10 – 125 

Přestavitelnost beranu mm 90 

Příkon elektromotoru kW 11 

Upínací dutina beranu mm 50/85 

 

4.6 Popis střižného nástroje 

P Pro výrobu součásti držák byl navržen jednoduchý postupový střižný nástroj, který 

rozvinutý tvar součásti držák vyrobí celkem ve dvou krocích. Do nástroje se zavádějí pásy 

plechu ručně, není potřeba přídavné podávací zařízení. Model nástroje byl zhotoven pomocí 

CAD programu Autodesk Inventor 

Professional 2020, nástroj v sevřeném stavu 

lze vidět na obrázku č. 55. Při konstrukci 

nástroje bylo využito jak normalizovaných 

součástí, tak součástí navržených pouze pro 

tento nástroj.  

Spodní část nástroje (obr. 56) se skládá 

ze základové desky, pomocí které se nástroj 

upíná na stůl lisu pomocí upínek. Do 

základové desky jsou šrouby a dodávanými 

upínkami připevněna dvě vodící pouzdra 

(příloha 4), která zajišťují společně 

s vodícími sloupky (příloha 5) přesné 

vedení horní a spodní části nástroje vůči sobě. V základové desce jsou dále umístěny čtyři 

přenášecí šrouby (příloha 6), jež slouží k snadné manipulaci s nástrojem. Na základové desce 

je upevněna pomocí šroubů a kolíků střižnice (obr. 57), která obsahuje otvory s rozměry 

vypočtenými v kapitole 4.4.4. Ve střižnici je umístěna dvojice zpětných dorazů sloužící 

k ustavení zaváděného pásu do přesné polohy vůči střižníku a střižnici. Zpětné dorazy jsou 

použity dva z důvodu otáčení pásu, kdy jsou dorazy umístěny na pružině a jsou zajištěny 

aretačním šroubem. Při stříhání druhé řady výstřižků je první zpětný doraz zasunut do střižnice 

a pojištěn proti vysunutí aretačním šroubem (obr. 58) a druhý zpětný doraz vysunut a rovněž 

zajištěn pomocí aretačního šroubu. Na střižnici je umístěna dvojice vodících načínací dorazy. 

Načínací dorazy slouží k ustavení v prvním a druhém kroku při zavádění nového pásu plechu, 

Obr. 54 Lis LEXN 100 C 

[43] 

Obr. 55 Střižný nástroj v sevřeném stavu 
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načínací dorazy jsou konstruovány dle ČSN 22 6060.10. Posledním dílem, spodní části střihadla 

je vodící deska umístěnou na vodících lištách, která slouží k přesnému vedení střižníků  

a zároveň plní funkci stírání materiálu. Všechny součásti jsou vůči sobě spojeny a ustaveny 

pomocí šroubů s válcovou hlavou a vnitřním šestihranem dle ISO 4762 a kolíky dle ISO 2340.    

 

 
Obr. 56 Spodní část střižného nástroje 

 

 

 
Obr. 57 Detail spodní části střižného nástroje 
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Horní část nástroje (obr. 59) se skládá z upínací desky, stopky, kotevní desky, opěrné desky 

střižníků a hledáčků, kdy přesné vedení zajišťují vodící sloupky umístěné v upínací desce  

a pojištěné proti uvolnění šrouby. Stopka je umístěna přesně v těžišti střižných sil a horní část 

nástroje je pomocí ní upnuta do dutiny beranu lisu. 

Kotevní deska zajišťuje upnutí střižníků pomocí jejich 

osazeného tvaru v případě střižníku děrovacích. Střižník 

obrysového tvaru je uchycen pomocí šroubů. Ve střižníku 

obrysového tvaru je dále zalisován hledáček, který 

zajištuje přesné vystředění střižníku obrysového tvaru 

s pásem s již vystřiženými otvory v předchozím kroku. 

Opěrná deska má za úkol zabraňovat vtlačování střižníků 

do upínací desky a tím zabraňovat jejímu poškození, je 

vyrobena z kalené oceli. Všechny součásti jsou vzájemně 

spojeny a ustaveny pomocí šroubů s válcovou hlavou  

a vnitřním šestihranem dle ISO 4762 a kolíky dle  

ISO 2340. V horní části nástroje jsou rovněž umístěny 

čtyři přenášecí šrouby.    

 

 

Obr. 59 Horní část střižného nástroje 

  

Obr. 58 Schéma zpětného dorazu 
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4.7 Postup výroby v ohybovém nástroji 
Výstřižek rozvinutého tvaru držáku bude ohýbán v jednoduchém ohybovém nástroji. 

Výroba bude rozdělena do dvou kroků, kdy v prvním kroku bude ohnuta tvarová část sloužící 

k upevnění pneumatického válce a v druhém kroku se provede ohyb upevňovacích pacek do 

tvaru „U“, které slouží k připevnění na testovací rám (viz obr. 60). Zakládání do ohybového 

nástroje bude prováděno ručně, kdy v prvním kroku bude využito k ustavení výstřižku dvou 

kolíků společně se zafrézovaným tvarem v zakládací desce a v druhém kroku je využito 

zakládacích lišt společně s tvarovým vyhazovačem. Při ohýbání v prvním kroku v nástroji bude 

využito přidržovače, který má zajistit, aby se ohýbaná součást v průběhu procesu nechtěně 

nenakláněla a nedeformovala. Vyhazovač není v prvním kroku uvažován vzhledem 

k charakteru prováděných ohybů. Při ohybu upevňovacích pacek do tvaru „U“ bude využito 

vyhazovacího mechanismu vzhledem k možnému ulpívání výlisku v ohybnici v důsledku 

odpružení.   

4.8 Výpočty pro ohybový nástroj 

Před začátkem samotné konstrukce nástroje je potřeba provést několik výpočtů, kdy součást 

rozdělíme do několika úseků (obr. 60) a výsledky jednotlivých úseků poté budou sečteny.  

 
Obr. 60 Rozdělení součásti na úseky 

4.8.1 Výpočet minimálního a maximálního poloměru ohybu 

➢ Minimální poloměr ohybu, dle vztahu (3.7) 

𝑅𝑚𝑖𝑛 = 𝑐𝑝 ∙ 𝑠 = 0,6 ∙ 2 = 1,2 𝑚𝑚 (4.10) 

➢ Maximální poloměr ohybu, dle vztahu (3.8) 

𝑅𝑚𝑎𝑥 =
𝑠

2
∙ (

𝐸

𝑅𝑒
− 1) =

2

2
∙ (

2,1 ∙ 105

280
− 1) = 749 𝑚𝑚 

Modul pružnosti v tahu pro ocel je 𝐸 = 2,1 ∙ 105 𝑀𝑃𝑎 

(4.10) 

4.8.2 Výpočet odpružení a ohybové vůle 

➢ Ohybová vůle, dle vztahu (3.4) 

𝐷𝑙𝑒 𝑡𝑎𝑏. č. 7 𝑗𝑒 𝑣𝑜𝑙𝑒𝑛𝑜 ∶  𝑐𝑂 = 0,1 

𝑣𝑜 = 𝑠 + 𝑐𝑜 ∙ 𝑠 = 2 + 0,1 ∙ 2 = 2,2 𝑚𝑚 
(4.10) 

 

➢ Velikost odpružení pro úsek ohybu označený indexem č.1, dle vztahu (3.5) 

𝐷𝑙𝑒 𝑡𝑎𝑏. č. 8 𝑗𝑒 𝑣𝑜𝑙𝑒𝑛𝑜 ∶  
𝑅𝑜1

𝑠
=

2

2
= 1 ⇒ 𝑘𝑜1 = 0,54 

(4.10) 
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𝛽1 = 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔 (0,375 ∙
𝑙𝑣1

𝑘𝑜1 ∙ 𝑠
∙

𝑅𝑒

𝐸
) = 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔 (0,375 ∙

6

0,54 ∙ 2
∙

280

2,1 ∙ 105
) = 

      = 0,16° 
➢ Velikost odpružení pro úsek ohybu označený indexem č.2, dle vztahu (3.5) 

𝐷𝑙𝑒 𝑡𝑎𝑏. č. 8 𝑗𝑒 𝑣𝑜𝑙𝑒𝑛𝑜 ∶  
𝑅𝑜2

𝑠
=

2

2
= 1 ⇒ 𝑘𝑜2 = 0,54 

𝛽2 = 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔 (0,375 ∙
𝑙𝑣2

𝑘𝑜2 ∙ 𝑠
∙

𝑅𝑒

𝐸
) = 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔 (0,375 ∙

31,62

0,54 ∙ 2
∙

280

2,1 ∙ 105
) = 

      = 0,84° 

(4.10) 

➢ Velikost odpružení pro úsek ohybu označený indexem č.3, dle vztahu (3.6) 

𝐷𝑙𝑒 𝑡𝑎𝑏. č. 8 𝑗𝑒 𝑣𝑜𝑙𝑒𝑛𝑜 ∶  
𝑅𝑜3

𝑠
=

2

2
= 1 ⇒ 𝑘𝑜3 = 0,54 

𝛽3 = 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔 (0,75 ∙
𝑙𝑢

𝑘𝑜3 ∙ 𝑠
∙

𝑅𝑒

𝐸
) = 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔 (0,75 ∙

12

0,54 ∙ 2
∙

280

2,1 ∙ 105
) = 

      = 0,64° 

(4.10) 

➢ Velikost odpružení pro úsek ohybu označený indexem č.4, dle vztahu (3.6) 

𝛽4 = 𝛽3 = 0,64° (4.10) 

4.8.3 Výpočet ohybové síly a práce 

➢ Ohybová síla pro úsek ohybu označený indexem č.1, dle vztahu (3.9)  

𝐹𝑜1 =
𝑏𝑜1 ∙ 𝑠2 ∙ 𝑅𝑒

2 ∙ 𝑅𝑜1
∙ 𝑡𝑔 (

𝛼1

2
) =

36 ∙ 22 ∙ 280

2 ∙ 2
∙ 𝑡𝑔 (

90

2
) = 10 080 𝑁 

(4.10) 

➢ Celková ohybová síla pro úsek ohybu označený indexem č.1, dle vztahu (3.11)  

𝐹𝑐𝑜1 = 𝐹𝑜1 + 𝐹𝑘1 + 𝐹𝑝1 = 10 080 + 2,5 ∙ 10 080 + 0,3 ∙ 10 080 = 

         = 38 304 𝑁 

(4.10) 

➢ Ohybová síla pro úsek ohybu označený indexem č.2, dle vztahu (3.9)  

𝐹𝑜2 =
𝑏𝑜2 ∙ 𝑠2 ∙ 𝑅𝑒

2 ∙ 𝑅𝑜2
∙ 𝑡𝑔 (

𝛼2

2
) =

36 ∙ 22 ∙ 280

2 ∙ 2
∙ 𝑡𝑔 (

55

2
) = 5 247,4 𝑁 

(4.10) 

➢ Celková ohybová síla pro úsek ohybu označený indexem č.2, dle vztahu (3.11)  

𝐹𝑐𝑜2 = 𝐹𝑜2 + 𝐹𝑘2 + 𝐹𝑝2 = 5 247,4 + 2,5 ∙ 5 247,4 + 0,3 ∙ 5 247,4 = 

         = 19 940,12 𝑁 

(4.10) 

➢ Ohybová síla pro úsek ohybu označený indexem č.3 a 4, dle vztahu (3.10)  

𝐹𝑜34 = (1 + 7𝜇) ∙
𝑏𝑜 ∙ 𝑠2 ∙ 𝑅𝑒

𝑅𝑜34 + 𝑠
= (1 + 7 ∙ 0,2) ∙

50 ∙ 22 ∙ 280

2 + 2
= 33 600 𝑁  

Součinitel smykového tření pro kombinaci ocel – ocel je 𝜇 = 0,2 

(4.10) 

➢ Celková ohybová síla pro úsek ohybu označený indexem č.3 a 4, dle vztahu (3.11)  

𝐹𝑐𝑜34 = 𝐹𝑜34 + 𝐹𝑘34 + 𝐹𝑝34 = 33 600 + 2,5 ∙ 33 600 + 0,3 ∙ 33 600 = 

           = 127 680 𝑁 

(4.10) 

➢ Výsledná ohybová síla 
𝐹𝑜 = 𝐹𝑐𝑜1 + 𝐹𝑐𝑜2 + 𝐹𝑐𝑜34 = 38 304 + 19 940,12 + 127 680 = 185 924,12 𝑁 (4.24) 

➢ Síla potřebná ke stlačení pružin přidržovače, včetně předpětí 
𝐹𝑝𝑝 = (𝑘𝑝𝑝 ∙ ℎ𝑧 + 𝐹𝑝ř𝑒𝑑) ∙ 𝑛𝑝𝑟 = (15,8 ∙ 60,5 + 39,5) ∙ 2 = 1 990,8 𝑁 (4.25) 

 kde: kpp [𝑁 ∙ 𝑚𝑚−1] tuhost pružin přidržovače 
  hz [mm] stlačení pružin 
  npr [ks] počet pružin 
  Fpřed [N] síla předpětí pružin 
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➢ Síla potřebná ke stlačení pružin vyhazovače, včetně předpětí 
𝐹𝑝𝑣 = (𝑘𝑝𝑣 ∙ ℎ𝑧 + 𝐹𝑝ř𝑒𝑑) ∙ 𝑛𝑝𝑟 = (15,9 ∙ 38 + 174,9) ∙ 2 = 1 558,2 𝑁 (4.26) 

 kde: kpv [𝑁 ∙ 𝑚𝑚−1] tuhost pružin vyhazovače 

Pro výpočet ohybové práce bude využito vztahu (3.12) z kapitoly 3.5 a je volen součinitel 

plnosti 𝜆 = 0,55. 

➢ Celková ohybová práce pro úsek ohybu označený indexem č.1 a 2 

𝐴𝑜12 =
(𝐹𝑐𝑜1 + 𝐹𝑐𝑜2) ∙ ℎ12 ∙ 𝜓

1 000
=

(38 304 + 19 940,12) ∙ 57,3 ∙ 0,55

1 000
= 

          = 1 835,6 𝐽 

(4.10) 

➢ Celková ohybová práce pro úsek ohybu označený indexem č.3 a 4 

𝐴𝑜34 =
𝐹𝑐𝑜34 ∙ ℎ34 ∙ 𝜓

1 000
=

127 680 ∙ 36 ∙ 0,55

1 000
= 2 528,1 𝐽 

(4.10) 

 

➢ Výsledná ohybová práce 
𝐴𝑜 = 𝐴𝑜12 + 𝐴𝑜34 = 1 835,6 + 2 528,1 =  4 363,7 𝐽 (4.27) 

➢ Práce pružin u přidržovače 

𝐴𝑝𝑝 = 𝑛𝑝𝑟 ∙ (
1 ∙ 𝑘𝑝𝑟 ∙ ℎ𝑧

2

2 ∙ 1 000
) = 2 ∙ (

1 ∙ 15,8 ∙ 60,52

2 ∙ 1 000
) = 57,83 𝐽 

(4.28) 

➢ Práce pružin u vyhazovače, dle vztahu (4.28) 

𝐴𝑝𝑣 = 𝑛𝑝𝑟 ∙ (
1 ∙ 𝑘𝑝𝑟 ∙ ℎ𝑧

2

2 ∙ 1 000
) = 2 ∙ (

1 ∙ 15,9 ∙ 382

2 ∙ 1 000
) = 22,96 𝐽 

(4.29) 

Vzhledem ke skutečnosti, že výsledná ohybová práce vyšla větší, než kterou je schopen lis 

LEXN 100 C vyvinout, je nutné zajistit, aby v nástroji byl vždy pouze jeden výlisek.   

4.9 Popis ohybového nástroje 

Pro výrobu součásti držák byl navrhnut jednoduchý ohybový nástroj, který ohne rozvinutou 

součást postupně ve dvou krocích. Model nástroje byl zhotoven pomocí CAD programu 

Autodesk Inventor Professional 2020, nástroj v sevřeném stavu lze vidět na obrázku č. 61.  

Při konstrukci nástroje bylo využito jak 

normalizovaných součástí, tak součástí 

navržených speciálně pouze pro tento nástroj.  

Při konstrukci ohybového nástroje byly jeho 

funkční části upraveny tak aby bylo 

eliminováno odpružení. Jedinou výjimku 

tvoří pozice, kde v nástroji dochází k ohybu 

upevňovacích pacek do tvaru „U“. Jelikož se 

packy při montáži držáku na rám stáhnou 

šrouby tak není potřeba zde vzniklé odpružení 

eliminovat. Spodní část nástroje (obr. 62) se 

skládá ze základové desky, pomocí které  

se upevní nástroj na stůl lisu, v základové 

desce jsou rovněž umístěny vodící pouzdra 

(příloha 4) zajišťující společně s vodícími 

sloupky (příloha 5) přesné vedení horní a spodní části nástroje vůči sobě. Kvůli lehčí manipulaci 

s nástrojem jsou jak v základové, tak v upínací desce vyvrtány otvory, do kterých jsou umístěny 

přenášecí šrouby (příloha 6). Na základové desce jsou umístěny ohybové desky, které slouží 

jako uložení pro ohybové vložky. Výhoda této konstrukce je ušetření nástrojové oceli, jelikož 

ohybové desky mohou být vyrobeny z levnější konstrukční oceli a také jednodušší opravy 

nástroje. Pro zakládání součásti do nástroje jsou použity zakládací lišty a zakládací deska 

s ustavujícími kolíky, upevněny na ohybových deskách.  

Obr. 61 Ohybový nástroj v sevřeném stavu 
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V druhém kroku, tj. ohyb do tvaru „U“, je použito vyhazovače, který zároveň funguje jako 

ustavovací prvek pro součást zhotovenou v prvním kroku. Vyhazovač je veden pomocí dvojice 

lícovaných šroubů (obr. 63) (příloha 8) a je vracen pomocí dvojice tlačných pružin (příloha 7). 

 

 
Obr. 62 Spodní část ohybového nástroje 

 

Horní část nástroje (obr. 64) se skládá z upínací desky, do které jsou uchyceny vodící 

sloupky, jež jsou zajištěny pomocí podložek a šroubů a dále oba ohybníky, kdy ohybník pro 

první operaci je upnut skrze kotevní desku. Pro snadnější manipulaci s nástrojem je i zde 

použito přenášecích šroubů našroubovaných 

do upínací desky. Kotevní deska slouží také 

jako vodící člen pro dvojici lícovaných 

šroubů přidržovače (obr. 65) (příloha 8).  

Pro vyvození potřebné přidržovací síly je 

využito dvojice tlačných pružin (příloha 7) 

stejně jako v případě vyhazovače. Do horní 

části nástroje pod ohybníky jsou také 

umístěny opěrné desky, které jsou kaleny  

a popuštěny. Na upínací desce je dále 

umístěna stopka sloužící k upnutí horní části 

nástroje do dutiny beranu lisu.     

 

Obr. 63 Schéma vyhazovacího mechanismu 
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Obr. 64 Horní část ohybového nástroje 
 

 
Obr. 65 Schéma přidržovacího mechanismu 
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5 TECHNICKO - EKONOMICKÉ HODNOCENÍ [36], [39] 
Jedním z nejdůležitějších faktorů při výrobě pomocí vysoce produktivních nástrojů je 

ekonomičnost výroby, je nutno zjistit náklady jak na výrobu jednoho kusu držáku, tak i na 

výrobu celé série tj. 6 000 ks/rok. Při výpočtech je uvažováno s náklady na materiál a energie, 

nebude uvažováno s pořizovacími náklady na lis a tabulové nůžky pro dělení tabulí plechů, 

jelikož je předpokládáno, že firma vlastní potřebné strojní vybavení. Jako polotovar byla 

zvolena v kapitole 4.2 tabule plechu o rozměrech 1250x2500 mm, kterých pro zadanou sérii 

bude potřeba 24 ks. Dodavatelem polotvaru bude firma Ferona s.r.o. s cenou za jeden kus tabule 

plechu Ctab = 1 243,67 Kč/ks. Dále je potřeba také zahrnout výkup plechového odpadu za cenu 

Cod = 2,30 Kč/kg u firmy Trojek a.s. 
 

➢ Náklady na nákup tabulí plechů pro danou sérii 

 𝑁𝑐𝑡 = 𝑛𝑡 ∙ 𝐶𝑡𝑎𝑏 = 42 ∙ 1 243,67 = 52 234,2 𝐾č (5.1) 

➢ Hmotnost jedné součásti 

𝑚𝑠 = 𝑆𝑠 ∙ 𝑠 ∙ 𝜌𝑜𝑐 = 8 089,17 ∙ 2 ∙ 7,85 ∙ 10−6 = 0,127 𝑘𝑔 
Plocha výstřižku Ss byla odměřena pomocí CAD softwaru 

(5.2) 

 kde: 𝜌𝑜𝑐 [kg∙mm-3] hustota oceli 

➢ Hmotnost jedné tabule plechu 

𝑚𝑡 = 𝑆𝑡 ∙ 𝑠 ∙ 𝜌𝑜𝑐 = 3 125 000 ∙ 2 ∙ 7,85 ∙ 10−6 = 49,07 𝑘𝑔 (5.3) 

➢ Hmotnost součástí pro celou sérii 

𝑚𝑐𝑠 = 𝑚𝑠 ∙ 𝑁 = 0,127 ∙ 6 000 = 762 𝑘𝑔 (5.4) 

➢ Hmotnost tabulí plechů pro celou sérii 

𝑚𝑐𝑡 = 𝑚𝑡 ∙ 𝑛𝑡 = 49,07 ∙ 42 = 2 060,94 𝑘𝑔 (5.5) 

➢ Celková hmotnost odpadu pro celou sérii 

𝑚𝑐𝑜 = 𝑚𝑐𝑡 − 𝑚𝑐𝑠 = 2 060,94 − 762 = 1 298,94 𝑘𝑔 (5.6) 

➢ Cena za vykoupený odpad 

𝑁𝑜𝑑 = 𝑚𝑐𝑜 ∙ 𝐶𝑜𝑑 = 1 298,94 ∙ 2,3 = 2 987,6 𝐾č (5.7) 

➢ Celkové náklady na materiál pro celou sérii 

𝑁𝑐𝑚 = 𝑁𝑐𝑡 − 𝑁𝑜𝑑 = 52 234,2 − 2 987,6 = 49 246,6 𝐾č (5.8) 

➢ Náklady na materiál pro jeden díl 

𝑁𝑚𝑠 =
𝑁𝑐𝑚

𝑁
=

49 246,6

6 000
= 8,21 𝐾č 

(5.9) 

 

Další náklady, které je nutno uvažovat jsou náklady na mzdu dělníka, hodinová mzda je 

stanovena na Cobs = 125 Kč. Pracovní doba směny je volena tsm = 7,5 hodiny, z tohoto času  

je potřeba odečíst čas potřebný na zahájení a ukončení výroby v dané směně, který je volen  

tzu = 0,5 hodiny. Počet zdvihů beranu lisu byl stanoven na hodnotu nzs = 25 min-1 pro střižný 

nástroj a nzo = 12 min-1 pro ohybový nástroj, počty zdvihů za minutu jsou sníženy oproti 

tabulkové hodnotě lisu, kvůli ručnímu zakládání a manipulace s materiálem. Je potřeba také 

uvažovat náklady na dělení tabulí plechů na jednotlivé pásy, k tomuto účelu bude využito 

tabulových nůžek MTBS 2050-30 E, viz příloha 9. Počet střihů za minutu byl stanoven na 

hodnotu nzn = 10 min-1, počet střihů je snížen oproti maximální tabulkové hodnotě kvůli 

potřebné manipulaci s materiálem. Cena nástrojů byla stanovena odhadem na základě 

podobnosti s již vyrobenými nástroji na Nn = 380 000 Kč. Cena elektrické energie byla zvolena 

Cen = 5 Kč/kWh. 
 

➢ Počet pásů vyrobených stříháním tabulí za hodinu 

𝑛𝑣ℎ𝑝 = 𝑛𝑧𝑛 ∙ 60 = 10 ∙ 60 = 600 𝑘𝑠 (5.10) 
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➢ Počet pásů zhotovených za směnu 

𝑛𝑣𝑝𝑠 = 𝑛𝑣ℎ𝑝 ∙ (𝑡𝑠𝑚 − 𝑡𝑧𝑢) = 600 ∙ (7,5 − 0,5) = 4 200 𝑘𝑠 (5.11) 

➢ Počet potřebných pásů plechů 

𝑛𝑝𝑝 =
𝑁

𝑛𝑣𝑝
=

6 000

15
= 400 𝑘𝑠 

(5.12) 

➢ Počet potřebných směn pro zadanou sérii – dělení tabulí plechů na pásy 

𝑛𝑝𝑠𝑝 =
𝑛𝑝𝑝

𝑛𝑣𝑝𝑠
=

400

4 200
= 0,1 𝑠𝑚ě𝑛𝑦 

(5.13) 

Jelikož potřebný počet směn na dělení tabulí vyšel příliš malý, tak bude zanedbán vzhledem 

k zaokrouhlování následujících výpočtů směn při ohýbání a stříhání. S hodnotou ale bude 

počítáno pro výpočet spotřebované elektrické energie tabulovými nůžkami. 

➢ Počet hodin potřebný k rozstříhání tabulí plechů 

𝑛𝑝ℎ𝑝 = 𝑛𝑝𝑠𝑝 ∙ 𝑡𝑠𝑚 = 0,1 ∙ 7,5 = 0,75 ℎ𝑜𝑑 (5.14) 

➢ Náklady na energii při stříhání pásů, příkon nůžek MTBS 2050-30 E je Pnuž = 4 kW 

𝑁𝑒𝑛𝑝 = 𝑃𝑛𝑢ž ∙ 𝑛𝑝ℎ𝑝 ∙ 𝐶𝑒𝑛 = 4 ∙ 0,75 ∙ 5 = 15 𝐾č (5.15) 

➢ Počet součástí vyrobených stříháním za hodinu 

𝑛𝑣ℎ𝑠 = 𝑛𝑧𝑠 ∙ 60 = 25 ∙ 60 = 1 500 𝑘𝑠 (5.16) 

➢ Počet výstřižků zhotovených za směnu 

𝑛𝑣𝑠𝑠 = 𝑛𝑣ℎ𝑠 ∙ (𝑡𝑠𝑚 − 𝑡𝑧𝑢) = 1 500 ∙ (7,5 − 0,5) = 10 500 𝑘𝑠 (5.17) 

➢ Počet potřebných směn pro zadanou sérii - stříhání 

𝑛𝑝𝑠𝑠 =
𝑁

𝑛𝑣𝑠𝑠
=

6 000

10 500
= 0,572 

(5.18) 

Pro zhotovení 6 000 ks výstřižků držáku je počet potřebných směn npss = 1 směna. 

➢ Počet součástí vyrobených ohýbáním za hodinu 

𝑛𝑣ℎ𝑜 = 𝑛𝑧𝑜 ∙ 60 = 12 ∙ 60 = 720 𝑘𝑠 (5.19) 

➢ Počet součástí vyrobených ohýbáním za směnu 

𝑛𝑣𝑠𝑜 = 𝑛𝑣ℎ𝑜 ∙ (𝑡𝑠𝑚 − 𝑡𝑧𝑢) = 720 ∙ (7,5 − 0,5) = 5 040 𝑘𝑠 (5.20) 

➢ Počet potřebných směn pro zadanou sérii - ohýbání 

𝑛𝑝𝑠𝑜 =
𝑁

𝑛𝑣𝑠𝑜
=

6 000

5 040
= 1,2 

(5.21) 

Pro zhotovení 6 000 ks držáků ohýbáním je počet potřebných směn npss = 2 směny. 

➢ Počet hodin potřebných na vyrobení celé série držáků (stříhání + ohýbání) 

𝑛𝑝ℎ𝑠𝑜 = (𝑛𝑝𝑠𝑠 + 𝑛𝑝𝑠𝑜) ∙ 𝑡𝑠𝑚 = (1 + 2) ∙ 7,5 = 22,5ℎ𝑜𝑑 (5.22) 

➢ Náklady na mzdu obsluhy lisu, navýšené o zdravotní (9%) a sociální pojištění (25%) 

𝑁𝑝𝑚𝑜 = 𝑛𝑝ℎ𝑠𝑜 ∙ 𝐶𝑜𝑏𝑠 ∙ 1,34 = 22,5 ∙ 125 ∙ 1,34 = 3 768,75 𝐾č (5.23) 

➢ Celkové náklady na mzdy, včetně režií. Správní režie jsou voleny Ssr = 115% a výrobní režie 

Vvr = 320% . 

𝑁𝑐𝑚𝑟 = 𝑁𝑝𝑚𝑜 ∙ (𝑉𝑣𝑟 + 𝑆𝑠𝑟) = 3 768,75 ∙ (3,2 + 1,15) = 16 394,1 𝐾č (5.24) 

➢ Náklady na energie při stříhání a ohýbání, příkon lisu LEXN 100 C je Plis = 11 kW 

𝑁𝑒𝑛𝑠𝑜 = 𝑃𝑙𝑖𝑠 ∙ 𝑛𝑝ℎ𝑠𝑜 ∙ 𝐶𝑒𝑛 = 11 ∙ 22,5 ∙ 5 = 1 237,5 𝐾č (5.25) 

➢ Náklady na výrobu jednoho kusu držáku 

𝑁𝑠 =
𝑁𝑐𝑚 + 𝑁𝑐𝑚𝑟 + 𝑁𝑒𝑛𝑠𝑜 + 𝑁𝑒𝑛𝑝 + 𝑁𝑛

𝑁
= 

     =
49 246,6 + 16 394,1 + 1 237,5 + 15 + 380 000

6 000
= 74,5 𝐾č 

(5.26) 
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➢ Cena držáku s voleným ziskem 30% 

𝐶𝑑𝑟ž = 1,3 ∙ 𝑁𝑠 = 1,3 ∙ 74,5 = 97 𝐾č (5.27) 

➢ Fixní náklady 

𝑁𝑓𝑖𝑥 = 𝑁𝑛 + 𝑁𝑐𝑚𝑟 − 𝑁𝑝𝑚𝑜 = 380 000 + 16 394,1 − 3 768,75 = 

          = 392 625,35 𝐾č 

(5.28) 

➢ Variabilní náklady 

𝑁𝑣𝑎𝑟 = 𝑁𝑚𝑠 +
𝑁𝑝𝑚𝑜

𝑁
= 8,21 +

3 768,75

6 000
= 8,84 𝐾č 

(5.29) 

➢ Určení bodu zvratu 

𝑍 =
𝑁𝑓𝑖𝑥

𝐶𝑑𝑟ž − 𝑁𝑣𝑎𝑟

=
392 625,35

97 − 8,84
= 4 453,6 𝑘𝑠 

(5.30) 

 

Bod zvratu byl vypočten na Z = 4 454 ks, po překročení této roční produkce již výroba začne 

být pro podnik zisková.  
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6 ZÁVĚRY 

Vyráběná součást držák slouží k uchycení pneumatického válce k testovacímu rámu a tím 

zajišťuje požadovaný sklon válce 35°, požadovaná roční výrobní série je stanovena na  

6 000 ks. K výrobě držáku byla jako materiál zvolena konstrukční ocel DC01 (označování 

1.0038 dle W.Nr. a 11 321 dle ČSN). Materiál bude dodáván ve formě tabulí plechů  

o rozměrech 1250 x 2500 mm a tloušťce 2 mm, kdy jednotlivé tabule budou děleny na pásy 

pomocí tabulových nůžek. 

 Při výběru vhodné výrobní technologie bylo potřeba posoudit několik variant možností 

výroby držáku vzhledem k požadované roční produkci, tvaru součásti, rozměrové  

a geometrické přesnosti, zvolenému materiálu a ekonomice výroby. Po zvážení všech možných 

variant výroby součásti byla zvolena varianta stříhání rozvinutého tvaru v postupovém střižném 

nástroji a následného ohýbání v ohybovém nástroji. Z hlediska technologičnosti nebylo nutno 

provádět žádné konstrukční úpravy na součásti držák. 

Dle rozvinutého tvaru držáku byl zvolen nástřihový plán, kdy součást bude vyráběna ve 

střižném nástroji celkem ve dvou krocích a pro výrobu celé roční série bude potřeba 24 ks tabulí 

plechu, využitelnost materiálu byla vypočítána 69,1 %. Pásy plechu budou do střižného nástroje 

podávány ručně. Pro navržený výrobní postup stříháním byly provedeny technologické, 

konstrukční a kontrolní výpočty, které byly využity ke konstrukci postupového střižného 

nástroje. Jako vhodný výrobní stroj byl zvolen výstředníkový lis LEXN 100 C. 

Následuje ohýbání výstřižku v ohybovém nástroji celkem ve dvou krocích, kdy v prvním 

kroku je ohnuta tvarová část sloužící k upevnění pneumatického válce a v kroku druhém jsou 

ohnuty upevňovací packy. Vystřižený polotovar bude do ohybového nástroje zakládán 

obsluhou ručně, kdy v nástroji se vždy může nacházet maximálně jedna součást. Pro navržený 

výrobní postup stříháním byly provedeny technologické, konstrukční a kontrolní výpočty, které 

byly využity ke konstrukci ohybového nástroje.  Jako výrobní stroj bude použit stejný lis jako 

v případě postupového střižného nástroje, a to LEXN 100 C. 

Pomocí technicko-ekonomických výpočtů byly stanoveny náklady na výrobu jednoho kusu 

držáku na 97 Kč, kdy tato cena již zahrnuje 30% zisk firmy. Bod zvratu byl vypočten na   

4454 kusů, po překročení tohoto výrobního množství začne být výroba pro firmu zisková.
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