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ABSTRAKT 

SIKORA Marek: Návrh výroby nástěnného držáku na kolo 

 

Tato diplomová práce předkládá návrh technologie výroby plechového dílce, jenž je součástí 

nástěnného držáku na kola. Součást je vyráběna z ocelového plechu ČSN 11 325 s následnou 

povrchovou úpravou zinkováním. Vzhledem ke zvolenému způsobu výroby postupovým 

nástrojem je rešeršní část zaměřena na technologii stříhání a ohýbání. Pro nejvhodnější variantu 

výroby byly provedeny technologické výpočty, na základě kterých byl zvolen mechanický lis 

firmy ANDRITZ Metals s označením KSTU 2000-20-4G-PSE. Dále je přiblížen návrh 

samotného nástroje, který je doložen výkresovou dokumentací. V závěru práce je provedeno 

technicko-ekonomické zhodnocení vyráběné série, jež činí 300 000 kusů ročně.  

Klíčová slova: tváření, stříhání, ohýbání, postupový nástroj, plech 

ABSTRACT 

SIKORA Marek: Manufacturing of the wall bracket bicycle 
 

This master’s thesis presents a proposal for the technology of manufacturing sheet metal part, 

which is a part of a bicycle wall bracket. The component is made of steel sheet ČSN 11 325 

with subsequent surface treatment by galvanizing. Due to the chosen method of manufacturing 

with a progressive stamping die, the research part is focused on the technology of shearing and 

bending. Technological calculations were performed for the most suitable production variant, 

on the basis of which a mechanical press ANDRITZ Metals with the designation KSTU 2000-

20-4G-PSE was chosen. Furthermore, the design of the tool itself is presented, which is 

substantiated by drawing documentation. At the end of the work, a technical and economic 

evaluation of the produced series of 300 000 workpieces per year is calculated. 

Keywords: forming, shearing, bending, progressive stamping die, sheet metal 
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ÚVOD [3], [4], [5], [6] 

 V dnešní době je ve světe strojírenství používána velká spousta rozmanitých 

technologií, za pomocí kterých je možno dosáhnout požadovaného tvaru produktu. Mezi 

základní druhy lze pak řadit technologie slévání, svařování, obrábění či tváření, přičemž právě 

technologie tváření patří v posledních letech mezi jednu z nejrozšířenějších metod zpracování 

materiálu. 

 Technologií tváření kovů je rozuměna taková technologie, při níž účinkem vnějších sil 

dochází k přetvoření původního materiálu na předem navržený tvar. Řadí se mezi takzvané 

beztřískové technologie a z hlediska ekonomické efektivnosti se proto těší velké oblibě. 

V současnosti je jí užíváno až v 90 % výroby součástí a polotovarů. 

 Všeobecně lze technologii tváření rozdělit na dvě hlavní skupiny, a to sice tváření 

objemové a tváření plošné. U prvního jmenovaného způsobu nastává přetvoření v celém 

objemu, a lze jej dále rozdělit na tváření, jenž je uskutečňováno pod teplotou rekrystalizace (za 

studena), či tváření probíhající nad rekrystalizační teplotou, tedy za tepla. Mezi základní 

technologie objemového tváření lze pak zařadit kupříkladu protlačování, pěchování a volné či 

zápustkové kování. Druhá skupina, tedy tváření plošné, se vyznačuje rovinným přetvořením ve 

dvou směrech. Do této skupiny lze pak zařadit zejména technologie tvarování, tažení, ohýbání 

či stříhání, přičemž kombinace těchto technologií je zobrazena na obrázku č. 1. Tato diplomová 

práce je pak především zaměřena na poslední dvě jmenované technologie, a to tedy stříhání a 

ohýbání. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 1 Součásti vyrobené plošným tvářením [4], [5], [6] 
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1 ZHODNOCENÍ SOUČASNÉHO STAVU [7], [8], [9], [10], [11], [12] 

 Zadanou součásti je plechový dílec (obr. 2), jenž je součástí nástěnného držáku jízdních 

kol. Celá sestava nástěnného držáku, zobrazena na obrázku č. 3 se sestává ze tří základních 

části, a to sice samotné plechové součásti, ohnuté tyče (háku, jenž je na obr. 3 naznačen žlutou 

barvou), za níž bude kolo pověšeno a dále matice (na obrázku č. 3 zobrazena červenou barvou), 

kterou je tyč zajištěna proti pohybu v axiálním směru. Držák je určen k připevnění přímo na 

stěnu či pevnou podložku za pomoci čtyř vrutů, které prochází skrz vystřižené díry. Na hák je 

za ráfek předního kola pověšen celý bicykl. Tvar háku spolu 

s ohnutými bočnicemi plechového dílce zajišťují stabilitu 

kola po zavěšení. Hák může být rovněž opatřen gumovou 

násadou, která je na obr. č. 3 znázorněna černou barvou, aby 

nedocházelo k poškrábání ráfku jízdního kola. 

  

  

 V sortimentu nástěnných držáků kol se na 

českém trhu vyskytuje velké množství různých typu 

držáků. Lišit se mohou například způsobem zavěšení 

kola, cenou či celkovou konstrukcí a s ní spojenou 

technologií výroby. Z hlediska uživatele je zapotřebí 

zvážit vhodnost jednotlivých držáků z pohledu 

zabraného místa již zavěšeného kola, které může být 

zavěšeno za rám, sedlo, přední či zadní kolo. 

 Velmi častým je typ držáku zobrazený na 

obrázku č. 4 nahoře, u kterého je jízdní kolo 

zavěšováno za rám. U obdobných typů držáků je tak 

často používána kombinace ohýbaných trubek či 

plechů, jenž jsou navzájem svařeny či jinak 

mechanicky spojeny. Dalším obvyklým typem jsou 

držáky, jenž jsou vyrobeny z jednoho kusu plechu  

(viz obr. 4 vlevo dole). U takových typu je časté 

zavěšení za ráfek kola, stejně jak je tomu v případě 

dalšího typu držáku zobrazeného na obrázku č. 4 dole 

vpravo, jenž je jakýmsi kompromisem mezi dvěma 

předchozími držáky, a svou konstrukcí je nejvíce 

podobný držáku navrhovanému.  

Obr. 2 Model vyráběného plechového dílce  Obr. 3 Sestava držáku kola  

Obr. 4 Druhy nástěnných držáků [7],[8],[9] 
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 K výrobě navržené součásti je použita ocel 11 325, dle EN 10027-1, též označovaná 

jako DC04. Jedná se o hliníkem uklidněnou ocel odolnou proti stárnutí. Tento materiál je 

používán k výrobě ocelových plechů či pásu z nízkouhlíkové oceli, které jsou válcovány za 

studena. Pro navrhovanou součást je pak použit plech o tloušťce 1,5 mm. Tento typ oceli je 

zejména vhodný k tváření výrobků za studena, jenž jsou následně povrchově upravovány 

lakováním či pokovováním. Dolní mez kluzu Remax je 220 MPa a mez pevnosti se pohybuje 

v rozmezí 270-350 MPa. Tažnost této oceli je 37 % a chemické složení oceli je uvedeno 

v tabulce 1.1. 

Tabulka 1.1 Chemické složení oceli 11 325 [10] 

Chemický 

prvek 
C Mn Al P S 

Procentuální 

zastoupení [%] 
max. 0,10 max. 0,45 min. 0,020 max. 0,035 max. 0,035 

1.1 Možnosti výroby [3], [13 až 37] 

 V této kapitole jsou stručně popsány technologie, za pomoci kterých je možno vyrobit 

požadovaný držák. Jelikož je cílem práce zhotovit rozvinutý tvar plechu, jenž je třeba následně 

ohnout, je potřeba zvážit vhodnost technologií, kterými bude daná součást vyráběna. Právě u 

většiny uvedených technologií je možno vyhotovit pouze rozvinutý tvar součásti, který musí 

být následně ohnut na dalším stroji. 

❖ Řezání materiálu svazkem plazmatu (obr. 5) - plazma je navenek elektricky neutrální 

přehřáty plyn, jenž obsahuje elektricky nabité částice, kterými jsou elektrony a ionty. Za 

pomoci úzkého svazku plazmatu o velmi vysoké teplotě až 20 000 K dochází k rychlému 

natavení materiálu, který je následně odstraněn dynamickým účinkem proudění plazmatu o 

rychlosti 1500 až 2300 m/s. Tímto způsobem lze řezat všechny kovové materiály, přičemž 

se pro jednotlivé druhy těchto materiálů využívá odlišných typů plazmatu. Nejčastěji jsou 

využívány plyny jako je argon, vodík, dusík, kyslík či vzduch ať už jednotlivě, či jako určité 

kombinace těchto prvků. Právě díky 

různorodosti plazmatů lze u 

rozmanitých ocelí možno řezat 

odlišné tloušťky materiálu (až do 

250 mm) různou řeznou rychlostí, 

přičemž se může lišit i kvalita řezu. 

Mezi velké výhody této technologie 

patří snížení vneseného tepla, jenž 

má za následek menší deformace a 

tepelně ovlivněnou oblast, dále 

vysoké řezné rychlosti pro materiály 

malých či středních tlouštěk a snadná 

automatizace a mechanizace.  

❖ Řezání laserem (obr. 6) - princip 

metody řezání laserem spočívá 

v zaostření rovnoběžného paprsku 

do ohniska, kdy dochází k tavení až 

sublimaci materiálu. Jelikož 

následně vzniká řezná spára, jenž je 

vyplněná roztaveným kovem, je 

zapotřebí tento kov ze spáry 

odstranit řezným plynem. Jednotlivé 

metody laserového řezání jsou právě 

Obr. 5 Řezání plazmatem [14] 

Obr. 6 Řezání laserem [15] 
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vytyčeny použitím určitého druhu plynu. Jako hlavní dva druhy lze uvést řezání tavné a 

řezání oxidační. U tavného způsobu řezání je ze spáry odstraněn roztavený kov proudem 

inertního plynu (dusíku), přičemž tato metoda je vhodná především na řezání barevných 

kovů či nerezových ocelí. U oxidačního řezání se využívá jako řezný plyn kyslík, v němž 

roztavený kov částečně shoří. Tento způsob je pak zejména vhodný pro řezání konstrukční 

uhlíkových ocelí. Mezi celkové největší výhody řezání laserem patří vysoká přesnost, 

kolmý řez či užití vysokých řezných rychlostí. 

❖ Řezání vodním paprskem (obr. 7) - princip této metody spočívá v přeměně kinetické energie 

molekul kapaliny či směsi abraziva s kapalinou na energii mechanickou, přičemž zároveň 

dochází ke vzniku kavitační koroze. 

Do plechu je paprskem nejprve 

proražen otvor, až poté dochází 

k tvorbě řezné spáry. Vodní paprsek 

pracuje za velmi vysokých tlaků, a 

to sice 200-600 MPa, přičemž 

kapalina z trysky proudí až čtyřikrát 

vyšší rychlostí, než je rychlost 

světla. Mezi hlavní výhody této 

metody patří možnost řezání plechů 

o tloušťkách i více jak 100 mm, či 

možnost řezání jakéhokoliv 

materiálu bez tepelného ovlivnění. 

Naopak mezi nevýhody lze zařadit 

například vysokou cenu celého 

zařízení či eventuální vznik koroze 

u daných materiálů. 

❖ Postupové stříhání (viz obrázek č. 8) - jak již název této metody napovídá, jedná se o takové 

stříhání, u kterého dochází ke zhotovení finálního výstřižku postupně v jednotlivých 

krocích. Princip spočívá v provedení vícera střižných operací na jeden zdvih lisu, přičemž 

první výstřižek je získán po tolika zdvizích beranu, kolik je kroků. V každém kroku je tak 

vystřižena daná část projíždějícího pásu či tabule plechu, který je do nástroje přiváděn 

podavačem. U této technologie je 

využíváno zejména dvou 

základních operací, a to děrování a 

vystřihování. U děrování je 

vystřižená část odpadem, naopak u 

vystřihování je vystřižená část 

výstřižkem. Všeobecně lze říci, že 

čím je tvar výstřižku složitější, tím 

více střižníků je zapotřebí. 

Postupového stříhání se užívá 

především při velkosériové výrobě, 

a to z důvodu složitosti konstrukce 

a cenové náročnosti nástrojů.   

❖ Ohýbání v ohýbačkách a lisech (obr. 9) - dle tvaru lze tuto metodu rozdělit na ohýbání do 

tvaru U či V, přičemž v obou případech lze uvažovat ohýbaný polotovar za nosník, jenž je 

umístěn na dvou podporách a působí na něj zatěžující síla umístěná uprostřed. Jednotlivé 

způsoby se pak liší právě tvarem ohybníku a ohybnice, jejichž tvar připomíná písmena U a 

V, dále průběhem ohýbací síly či ramenem ohybu. Ohýbání může být dále rozděleno dle 

druhu použitého stroje, a to sice na ohyb s využitím ohýbaček, ohraňovacích či 

Obr. 7 Vodní paprsek [19] 

Obr. 8 Postupové střihadlo [20] 
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mechanických lisů. Ohýbačky jsou používány 

k ohýbání rozměrnějších součástí zpravidla 

do 4 metrů délky, naopak mechanické lisy 

nachází své využití při ohýbání součástí 

menších rozměrů. Ohraňovací lisy jsou pak 

používány k operaci zvané ohraňování, kdy 

dochází k ohybu podobně jako je tomu u 

mechanických lisů, avšak samotné nástroje 

jsou jednodušší a mají univerzální použití. 

Tímto způsobem jsou tvarovány především 

rozměrnější polotovary s délkou 6 až 8 metrů, 

přičemž finální součást je vyhotovena 

různými ohyby v postupném sledu 

technologických operací. 

❖ Sdružený postupový nástroj (viz obr. 10) - princip této metody je zcela stejný, jako je tomu 

u postupového stříhání, s tím rozdílem, že v těchto typech nástrojů lze kombinovat vícero 

technologií. Nejčastěji se jedná o 

sdružování tvářecích operací, jako 

jsou stříhání, ohýbání, děrování, či 

kupříkladu tažení. Těchto typů 

nástrojů je v průmyslu užíváno 

zejména při velkosériové výrobě 

součástí, a to sice z důvodu velké 

úspory pracovního času, kdy je na 

jeden zdvih lisu provedeno několik 

operací. Konstrukce a návrh takových 

nástrojů jsou velice náročné a je 

zapotřebí, aby byl tvářecí proces 

vhodně zvolen tak, aby docházelo 

k vedení součásti celým nástrojem a 

až při poslední operaci došlo 

k odstřižení součásti z pásu či tabule 

plechu. 

 Vzhledem k uvážení typu vyráběné součástí se jednoznačně jako nejvýhodnější způsob 

vyhotovení tvarové součásti držáku jeví metoda s využitím sdruženého postupového nástroje. 

Právě tato technologie sdružuje ideální kombinaci tvářecích operací stříhání a ohýbání na 

jednom stroji, potřebných k výrobě daného dílce. Mezi velké výhody lze zařadit značnou 

úsporu pracovních časů či plnou automatizaci procesu, naopak mírnou nevýhodou je cena 

zařízení, která však může být vykompenzována velkou výrobní sérií dané součásti. 

Vyhotovené součásti by měly splňovat určitá kritéria, jako jsou například odolnost proti 

korozi, vzhled či jiné fyzikální vlastnosti (tvrdost, otěruvzdornost, atp.). Toho se docílí využitím 

povrchových úprav, za pomoci kterých lze dosáhnout změny vlastností povrchové vrstvy, a to 

sice cestou chemickou, difuzní či fyzikální. Primárním kritériem bude především 

korozivzdornost, a to z důvodu, že k montáži takových držáků na zeď dochází velmi často ve 

sklepech či garážích, kde je vysoká vlhkost vzduchu, a tím je zvýšena i náchylnost materiálu 

ke korozi. Koroze může nastat i vlivem kontaktu mokré pneumatiky kola s materiálem. 

V následujících odstavcích jsou tak popsány možné druhy povrchových úprav včetně jejich 

výhod, nevýhod a vhodností použití. 

Obr. 9 Ohraňovací lis [22] 

Obr. 10 Sdružený postupový nástroj [24] 
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• Niklování (obr. 11) - všeobecně 

může být tato technologie rozdělena 

na dva způsoby nanášení niklu na 

základní materiál, a to sice na způsob 

galvanický či způsob chemický 

(bezproudý). U bezproudého, tedy 

chemického způsobu, dochází 

k nanášení slitiny Ni-P na základní 

materiál, přičemž je obsah fosforu 

velmi závislý na kyselosti lázně. 

Mezi hlavní výhody oproti 

elektrolytickým způsobům 

pokovování patří krátký čas celé 

operace či zejména to, že není 

potřeba využívat elektrický proud. 

Dále třeba také rovnoměrná tloušťka pokovení. Naopak nevýhoda tohoto postupu je 

v nemožnosti nanesení tlusté vrstvy na základní materiál. U druhého způsobu, tedy 

způsobu galvanického, lze nikl nanášet buďto bez mezivrstvy (roste odolnost proti 

opotřebení) či s měděnou mezivrstvou, kdy plní tyto povlaky především funkci 

dekorativní. V určitém typu lázní lze provádět takzvané lesklé niklování, po kterém už není 

třeba provádět dodatečné leštění. U obou metod lze za hlavní výhody považovat především 

antikorozní ochranu a estetiku povrchově upravené součásti.  

• Mědění (viz obr. 12) - samo o sobě je 

užíváno velice zřídka, ovšem velmi 

časté užití nachází v případě tvorby 

mezivrstvy u cínování, zlacení či 

například niklování. Bez další 

ochranné vrstvy nenachází využití ani 

jako protikorozní ochrana. 

V některých případech jej lze využít 

jako ochranu nějakých ploch před 

cementací. Před zahájením operace je 

potřeba základní materiál řádně očistit 

a odmastit. Povlaky z mědi jsou 

rozšířeny v galvanoplastice na výrobu 

válců či tiskařských forem, dále také 

při výrobě povlaků na kuchyňském 

náčiní, jako jsou například naběračky. 

• Fosfátování (obr. 13) - je taková 

chemická úprava povrchu materiálů, u 

které dochází k tvorbě nerozpustného 

terciálního fosforečnanu z terciálního 

rozpustného fosforečnanu zinku, 

hořčíku, vápníku či železa. Vzhled 

fosfátovaného povlaku je šedý, na 

dotek sametově působící. U aplikace 

metody ponorem je doba operace  

3-10 minut, u metody nanášení 

postřikem je doba podstatně kratší, a 

to sice 1-3 minuty. U obou metod se 

Obr. 11 Niklování [25] 

Obr. 12 Mědění [29] 

Obr. 13 Fosfátování [30] 
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teplota procesu pohybuje v rozmezí 30-70 °C. Větší tloušťky fosfátových povlaků mají jak 

větší pórovitost, tak větší zrno, přičemž kvalita povlaku je odpovídající povrchu kovu 

základního materiálu. Využití této metody lze najít především ve tváření, kdy jsou 

fosfátové vrstvy používány jako nosný povlak pro mazivo. Dále mají tyto vrstvy také 

dobrou korozivzdornost a mohou sloužit i jako podklad pro zakotvení nátěrových hmot.  

• Chromování (obr. 14) - tento proces, 

jenž se provádí zejména galvanickým 

způsobem nanášení chromu na 

základní materiál, patří mezi 

elementární a zároveň nejrozšířenější 

způsoby povrchových úprav ve 

strojírenství plnící především funkci 

odolnosti proti korozi a také funkci 

dekorativní. Povlaky vyloučeného 

chromu mají neobyčejné jak 

chemické, tak i fyzikální vlastnosti. 

Mezi ně patří zejména odolnost proti 

opotřebení, vysoká tvrdost, a 

především značná odolnost vůči 

korozi jak za normálních, tak za zvýšených teplot. Použití tato metoda nachází hlavně při 

nanášení antikorozních vrstev při ozdobném pokovování měděných, niklových či 

kupříkladu mosazných podkladů. Dále se také užívá při nanášení speciálních tvrdých 

povlaků na litinové či ocelové součásti za účelem zvýšení odolnosti proti opotřebení. 

Hlavním znakem je lesklý povrch naneseného povlaku, čehož se využívá při povlakování 

kuchyňských baterií či rozmanitých koupelnových doplňků.  

• Zinkování (viz obr. 15) - nanášení 

zinku na základní materiál může 

probíhat dvěma způsoby, a to sice 

metodou galvanického zinkování, či 

způsobem zinkování žárového. U 

prvního jmenovaného způsobu, tedy 

zinkování galvanického, dochází po 

odmaštění a moření k ponoření do 

elektrolytu (zinečnatá sůl). Účinkem 

elektrolýzy mezi katodou (základní 

materiál) a anodou (desky čistého 

zinku) tak dochází k vylučování zinku 

na povrchu materiálu. Tloušťka takto 

nanášených povlaků je velmi malá, 

zpravidla bývá do 30 μm, a slouží hlavně k antikorozní ochraně ocelových předmětů. 

Součásti pozinkované tímto způsobem se často ještě chromatují či fosfátují pro zvýšení 

životnosti povrchové vrstvy. U způsobu žárového zinkování dochází taktéž k odstranění 

nečistot, rzi, odmaštění a následnému moření. Poté dochází k oplachu ve vodě. Následuje 

operace nanášení tavidla, která probíhá v roztoku chloridu amonného s chloridem 

zinečnatým. Poté je součást vysušena v peci a následně již probíhá samotné žárové 

zinkování v zinkové lázní, zahřáté na 470 °C. Následné ochlazení probíhá buďto na 

vzduchu, či ve vodní lázni. Oproti galvanickému způsobu je vrstva zinku podstatně větší, 

a to zpravidla až 3 000 mikronů. Díky takto silné vrstvě je tak tento způsob vhodným pro 

venkovní použití.  Zinek se v atmosférickém prostředí samovolně pasivuje povlakem 

uhličitanu zinečnatého, který mnohonásobně snižuje rychlost koroze. Mezi hlavní 

Obr. 14 Chromování [31] 

Obr. 15 Galvanické zinkování [32] 
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přednosti takového povrchu pak patří především antikorozní ochrana a odolnost proti 

mechanickým vlivům. Životnost těchto povlaků se pohybuje v rozmezí 40-50 let, dle 

prostředí, ve kterém se takto povlakovaná součást nachází.  

• Nátěrové hmoty (obr. 16) - jsou dodnes 

považovány za jeden z nejstarších, 

nejekonomičtějších a nejběžnějších 

druhů povrchových úprav v různých 

odvětvích průmyslu. Nátěrové systémy 

tvoří zhruba 80 až 90 % všech povlaků. 

Nátěrem se všeobecně rozumí ochranný 

ucelený povlak jedné či několika vrstev 

nátěrového materiálu na povrchu 

předmětu. Nátěry lze rozdělit dle účelu, 

které plní, a to sice na nátěry ochranné, 

dekorativní, signální, maskovací či 

nátěry speciální. Dále se rozlišují na 

nátěry transparentní (průhledný 

nátěrový film) a pigmentované (neprůhledný film). Samotná nátěrová hmota se pak skládá 

z pojidel, která hmotě přiřazuje určité charakteristické vlastnosti, pigmentů, které určují 

zbarvení hmoty, plnidel, které dávají hmotě vhodné technologické vlastnosti a aditiv, jenž 

plní funkci sušidel či emulgátorů. Z hlediska povlakování držáku na kolo je požadována 

relativně dobrá korozivzdornost, kterou lze u nátěrů taktéž zaručit. Antikorozní účinnost 

nátěrových hmot spočívá především v izolování kovového základu od vnějšího prostředí, 

přičemž hlavním kritériem je tloušťka nátěru. Jelikož většina běžných druhů nátěrů je 

částečně pórovitá a korozi pouze zpomalují a zcela ji nezabraňují, je zapotřebí použít 

vhodné látky zpomalující korozní pochody. Takovými látkami mohou být například 

antikorozní pigmenty, které mají inhibiční účinek vůči korozi, nebo látky, jenž mají přímý 

pasivační účinek na povrch kovu. Dle druhu nátěrových hmot je rozlišován i způsob jejich 

nanášení, a to tak, že nátěrové hmoty ředitelné jsou nanášeny ponorem, nástřikem 

stlačeným vzduchem, štětci či válečkem. Práškové nátěrové systémy jsou pak nanášeny 

nástřikem v elektrostatickém poli, elektrofrézou či elektrokineticky.  

 Z jednotlivých metod zmíněných výše vychází jako nejvýhodnější povrchová úprava 

držáku na kolo pomoci zinkování či nátěrových systémů. Výběr těchto metod se rovněž shoduje 

s nejčastěji vyskytujícími se druhy povrchových úprav v daném sortimentu držáků či stojanů 

na kola, které jsou běžně dostupné ke koupi. Všeobecně jsou ceny nátěrových systémů 

podstatně levnější než úprava povrchu zinkováním, avšak také záleží na množství nanášených 

vrstev a druhu nátěrů. Držák na kolo upraven zinkováním vykazuje oproti nátěrům podstatně 

vyšší životnost, což kompenzuje jeho vyšší cenu. Vzhledem k lepším antikorozním vlastnostem 

a lepší odolnosti vůči mechanickým vlivům oproti nátěrovým systémům, se proto přikláním 

k povrchové úpravě zinkováním.  

 

 

 

 

Obr. 16 Nátěrové systémy [36] 
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2 LITEÁRNÍ STUDIE  
 Cílem této diplomové práce je návrh držáku cyklistického kola na zeď. Jedná se o 

součást vyráběnou z plechu, jenž je opatřena několika otvory a ohyby. Právě proto je tato 

literární rešerše zaměřena na tvářecí operace, kterými jsou stříhání a ohýbání. 

2.1 Technologie stříhání [38], [39] 

 Tato technologie je ve strojírenském průmyslu považována za jednu z nejrozšířenějších 

a nejpoužívanějších způsobů zpracování plechů. Nemusí se nutně jednat jen o vystřižení 

finálního výrobku, nýbrž této technologie je užíváno i v případě výroby polotovarů, jako jsou 

například rondely, jichž je dále užíváno k dalšímu zpracování. Princip stříhání spočívá 

v oboustranném vtlačování břitů nožů nůžek či střižných hran nástrojů do materiálu, vlivem 

čehož dochází k jeho postupnému oddělení v celém průřezu. K dosažení kvalitního střihu je 

zapotřebí dodržet určité podmínky, neboť vlivem jejich nedodržení může docházet k tvorbě 

nekvalitně ustřižených ploch či poškození celého nástroje. Mezi takové podmínky lze zařadit 

zejména velikost střižné vůle, způsob stříhání, vlastnosti stříhaného materiálu či kvalitu 

střižného nástroje. Mezi elementární části nástroje určeného pro stříhání patří nejčastěji 

pohyblivý střižník a nepohyblivá střižnice. Vyhotovená součást stříháním je pak nazývána 

výstřižkem. 

Průběh stříhání ve střižných nástrojích lze 

vymezit začátkem, kdy dochází k dosednutí 

střižníku na stříhaný materiál, a koncem, kdy 

dojde k oddělení plechu. Celý průběh lze pak 

rozdělit na tři základní fáze. V první fázi (viz  

obr. 17) je vlivem tlačícího střižníku na plech 

vyvoláváno napětí v tvářeném kovu, jenž 

nedosahuje takových hodnot jako je mez kluzu 

plechu, a tak dochází k pouhé pružné deformaci 

materiálu. Hloubka vniku střižníku do stříhaného 

plechu se z pravidla pohybuje v rozmezí 5 až 8 % 

jeho tloušťky, přičemž hlavně závisí na 

mechanických vlastnostech stříhaného materiálu. 

Mezi střižnicí a střižníkem tak dochází k ohýbání 

materiálu vlivem vzniku silových dvojic 

v kolmých rovinách na střižné plochy.  

Druhá fáze (obr. 18) se vyznačuje 

vznikem trvalé deformace stříhaného 

materiálu vlivem překročení meze kluzu. 

Stejně, jako je tomu u první fáze, i zde hrají 

klíčovou roli mechanické vlastnosti 

stříhaného materiálu při určení hloubky 

vniku střižníku do plechu, která je na 

obrázku č. 18 označena jako hs1. Právě 

hloubka vniku se ve druhé fázi stříhání 

zpravidla pohybuje v rozhraní mezi 10 a 25 

% tloušťky plechu.  

Ve třetí fázi (obr. 19), kdy je hloubka 

vniku 10-60 %, je již materiál namáhán 

takovým způsobem, že dochází k překročení 

meze pevnosti ve střihu, což se projevuje 

vznikem trhlin u hran střižnice a střižníku. 

Střižník 

Stříhaný 

materiál 

Střižnice 

 

Obr. 17 První fáze stříhání [38] 

F 

Obr. 18 Druhá fáze střihu [38] 

h
s1

 

F 
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Postupně dochází ke vzniku mikroskopických 

a posléze i makroskopických trhlin, které se 

následně prodlužují a nastává oddělení 

výstřižku od výchozího plechu. Velmi 

důležité jsou i vlastnosti stříhaného materiálu, 

které mají dopad na rychlost postupu trhlin. 

Jedná-li se o měkký a houževnatý materiál, 

k jeho oddělení dochází pomalu, naopak 

v případě křehkého a tvrdého plechu dojde k 

odstřižení takřka okamžitě. Průběh šíření 

trhlin závisí především na velikosti střižné 

mezery mezi střižnicí a střižníkem, jak je 

patrno z obrázku 19, kde v levé polovině 

obrázku je naznačen průběh střihu s ideální 

střižnou mezerou (m1) a v pravé polovině se 

střižnou mezerou velkou (m2). Podrobněji 

jsou tyto jevy popsány v následující kapitole 

o střižné vůli. 

2.1.1 Střižná vůle [3], [38], [39], [40], [41] 

 Střižnou vůli, označovanou písmenem 

„v“, je rozuměn rozdíl rozměrů mezi 

střižníkem a otvorem ve střižnici, přičemž její 

velikost musí být rovnoměrná na všech 

místech křivky střihu. Není-li pak 

rovnoměrná, může docházet ke vzniku 

nekvalitních střižných ploch, na kterých se po 

obvodě mohou vytvářet ostřiny či jiné 

povrchové vady. Ve spojitosti se střižnou vůli 

je často uváděna i velikost střižné mezery, 

jenž označuje jednostranný rozdíl, a tudíž je 

její rozměr roven polovině střižné vůle. Pro 

dosažení kvalitního střihu je zapotřebí zaručit 

správné usmýknutí stříhané plochy, čehož je 

docíleno volbou správné velikosti střižné 

vůle. V takovém případě dojde k setkání 

trhlin a vytvoření požadované jakosti střižné 

plochy bez otřepů (viz obr. 20a). Je-li zvolena 

střižná vůle malá (obr. 20b), či velká (obr. 

20c), nastane situace, kdy se trhliny minou a 

tím vytváří nerovný povrch s následkem 

zhoršení kvality střižné plochy. Zejména pak 

při volbě malé střižné vůle dochází mezi 

hranami střižných elementů k deformaci 

materiálu a jeho opětovnému stříhání. 

 Volba správné střižné vůle má i 

značný dopad na trvanlivost břitů či velikost 

střižné síly. Zmenší-li se střižná vůle, dochází 

tak jen k nepatrnému nárustu střižné síly, 

avšak střižná práce je až o 40 % vyšší. Na 

základě požadovaného rozměru finálního 

Obr. 19 Třetí fáze stříhání [38] 

m1 m2 
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v/2 

v/2 

v/2 

a) Ideální 

střižná 

vůle 

b) Malá 

střižná 

vůle 

c) Velká 

střižná 

vůle 

Obr. 20 Tvar střižných ploch s různými 

střižnými vůlemi [39] 
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výrobku je střižná vůle volena na úkor střižnice či střižníku. Má-li být při stříhání přesného 

vnějšího obvodu výstřižku dosaženo požadovaného rozměru, je zapotřebí vytvořit střižnou vůli 

zmenšením velikosti střižníku. Naopak v případě děrování otvorů se střižná vůle vytváří 

zvětšením rozměrů střižnice. Velice úzce spjaty se střižnou vůli jsou tak i výrobní tolerance 

střižníku a střižnice, a jejich jmenovité rozměry, jenž jsou vyjádřeny pomocí následujících 

vzorců a také graficky znázorněny na obrázku č. 21.  

Výpočet rozměrů střižníku (při děrování): 

𝐴𝑘 = (𝐴𝑗 + 𝛥)
−𝛿𝑘

                                                                                                                     (2.1) 

Výpočet rozměrů střižnice (při děrování): 

𝐴𝑒 = (𝐴𝑗 + 𝛥 + 𝑣)
+𝛿𝑒

                                                                                                             (2.2) 

Výpočet rozměrů střižníku (při vystřihování): 

𝐴𝑘 = (𝐴𝑗 − 𝛥 − 𝑣)
−𝛿𝑘

                                                                                                             (2.3) 

Výpočet rozměrů střižnice (při vystřihování): 

𝐴𝑒 = (𝐴𝑗 − 𝛥)
+𝛿𝑒

 ,                                                                                                                   (2.4) 

 kde: Ak- jmenovitý rozměr střižníku [mm] 

         Ae- jmenovitý rozměr střižnice [mm] 

         Aj- jmenovitý rozměr otvoru [mm] 

         Δ- tolerance jmenovitého otvoru [mm] 

         δk- výrobní tolerance střižníku [mm] 

         δe- výrobní tolerance střižnice [mm] 

         v- střižná vůle [mm] 

Δ/2 Δ/2 

Aj 

Ak 

Ae 

v/2 

δk 

δe 

Aj 

Δ/2 Δ/2 

Ae 

v/2 

Ak 

δe 

δk 

Obr. 21 Tolerance nástrojů [41] 

a) Děrování b) Vystřihování 
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 Velikost střižné vůle je závislá na mnoha faktorech, zejména pak na tloušťce či druhu 

stříhaného materiálu. Většinou se vyjadřuje v procentech tloušťky stříhaného plechu, přičemž 

její velikost se nejčastěji pohybuje v rozmezí 3 až 10 % v závislosti na typu materiálu. Je 

potřeba brát na vědomí také fakt, že dochází ke zvětšování střižné vůle vlivem opotřebení 

nástroje, a proto jsou nástroje s dlouhou životností vyráběny s malou střižnou vůli. 

 Střižnou vůli je také možno volit na základě již experimentálně zjištěných tabulek či za 

pomoci vzorců. Konkrétně pak pro plechy o tloušťce menší než 3 mm je střižná mezera určena 

na základě následujícího vzorce: 

𝑚 =
𝑣

2
= 0,32 ∙ 𝑐 ∙ 𝑡 ∙ √𝜏𝑠 ,                                                                                                     (2.5) 

 kde: m- střižná mezera [mm] 

         v- střižná vůle [mm] 

         c- součinitel závislý na stupni střihu (0,005-0,025) [-] 

         t- tloušťka stříhaného materiálu [mm] 

         τs- střižný odpor [MPa]  

U plechů s tloušťkou nad 3 mm platí vzorec: 

𝑚 =
𝑣

2
= 0,32 ∙ (1,5 ∙ 𝑐 ∙ 𝑡 − 0,15) ∙ √𝜏𝑠                                                                                       (2.6) 

 Je-li požadována co nejmenší střižná síla, hodnoty součinitele c jsou voleny vyšší, 

naopak nižších hodnot tohoto součinitele je užíváno, má-li být dosaženo kvalitního povrchu. 

2.1.2 Střižný odpor [38], [43] 

 Střižný odpor může být chápán jako schopnost stříhaného materiálu odolávat proti 

svému oddělení. Je závislý na mnoha faktorech, zejména pak na mechanických vlastnostech 

plechu, kterými jsou kupříkladu pevnost či tvárnost. Mezi tyto činitele lze řadit například také 

tloušťku stříhaného materiálu, velikost a pravidelnost křivky střihu nebo střižnou vůli. Velikost 

střižného odporu je rovněž výrazně ovlivňována samotnými střižnými podmínkami, mezi něž 

lze zařadit rychlost stříhání, mazání a s ním spojené tření, či chlazení. Dochází-li ke zvýšení 

rychlosti střihu, roste také střižný odpor. Stejně tak je tomu i v případě, roste-li pevnost a 

zároveň klesá tvárnost plechu. Naopak, se zvyšující se tloušťkou materiálu a velikostí křivky 

střihu, dochází ke zmenšování střižného odporu. Všeobecně lze pak říci, že nejnižšího střižného 

odporu je dosaženo tehdy, je-li nastavena ideální střižná vůle pro danou tloušťku a druh 

materiálu. 

 Jak je patrné z předchozího odstavce, střižný odpor je závislý na mnoha rozdílných 

činitelích, a tak je jeho přesné stanovení poměrně obtížné. Z praktického hlediska je však 

dostačující jeho přibližná hodnota, která může být odvozena na základě empirických vztahů 

z pevnosti materiálu v tahu nebo za pomoci střižné síly a plochy střihu dle vzorce 2.7. U ocelí 

je podle literatury střižný odpor často zaokrouhlován na 80 % meze pevnosti v tahu. 

𝜏𝑠 =
𝐹𝑠

𝑆𝑠
= 0,77 ∙ 𝑅𝑚 ≐ 0,8 ∙ 𝑅𝑚 ,                                                                                                     (2.7) 

 kde: τs- střižný odpor [MPa] 

         Fs- střižná síla [N] 

         Ss- plocha střihu [mm2] 

         Rm- mez pevnosti v tahu [MPa]  
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2.1.3 Střižná práce a síla [3], [38], [39], [43], 

 Pro celý proces stříhání je zapotřebí znát průběh a velikost střižné síly (viz obr. 22),  

a to proto, aby nebyla překročena jmenovitá síla lisu, vlivem čehož by mohlo nastat jeho 

poškození. V průběhu pracovního zdvihu se velikost střižné síly mění, přičemž v každém 

okamžiku je určena součinem dvou proměnných, kterými jsou střižná plocha a střižný odpor. 

U křehkých materiálu, jenž se vyznačují nevelkým rozdílem mezi mezí pevností a mezí kluzu, 

dochází již při nepatrném proniknutí střižníku do materiálu k ustřižení. Naopak je tomu 

v případě měkkých materiálů, jejichž meze kluzu a pevností se liší již výrazněji. V takové 

situaci nastane oddělení materiálu až po hlubším vniknutí střižníku. Střižnou sílu lze pak 

vypočítat dle následujícího vzorce:  

𝐹𝑠 = 𝐹𝑖𝑠 ∙ 𝐾 = 𝑆𝑠 ∙ 𝜏𝑠 ∙ 𝐾 = 𝑙 ∙ 𝑡 ∙ 𝜏𝑠 ∙ 𝐾 ,                                                                              (2.8) 

 kde: Fs- střižná síla [N] 

         Fis- ideální střižná síla [N] 

         K- součinitel otupení břitu [-] 

         l- délka střihu [mm] 

         t- tloušťka střihu [mm] 

         τs- střižný odpor [MPa] 

 Je zapotřebí také brát v úvahu fakt, že během skutečného stříhání nedochází ke vzniku 

čistého smyku (střihu), nýbrž ke kombinovanému namáhání. Rovněž vlivem částečného ohybu 

materiálu dochází k růstu hodnot průřezu k vyšším hodnotám a je-li přihlédnuto také k otupení 

břitů, maximální skutečná střižná síla tak může vzrůst o 15 až 30 %. 

 Velikost střižné síly může být značně zmenšena vlivem zkosení střižných břitů, jak je 

naznačeno na obrázku č. 23, čímž dochází k postupnému průběhu střihu, což dokazuje průběh 

grafu na obrázku č. 24. V závislosti na děrování či vystřihování pak vzniká zkosení na střižníku 

či střižnici, přičemž podrobněji budou nástroje popsány v následující kapitole. 

 U děrování je zkosenou částí střižník, přičemž střižnice zůstává rovná. V takovém 

případě, jenž je zobrazen v pravé polovině obrázku č. 23, dochází k ohnutí odpadu, ovšem 

samotná součást zůstává nedeformována. Naopak při vystřihování zůstává čelo střižníku rovné 

a zešikmuje se hrana na střižnici, což má za následek ohnutí pásu plechu, při zachování rovného 

výstřižku. Tato situace je vykreslena v levé polovině obrázku č. 24. 
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Obr. 22 Střižná síla [39] 
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 K vystřižení součásti z plechu je zapotřebí práce, která je nazývána jako práce střižná. 

Ta je přímo úměrná střižné síle a hloubce vtlačení střižníku do stříhaného materiálu. Jak je 

patrné z obrázku č. 24, velikost střižné práce je vyjádřena obsahem plochy, jenž je ohraničena 

čárou průběhu střižné síly a dráhou střižníku. Střižnou práci lze pak určit dle vzorce: 

𝐴 = 𝐾𝐴 ∙ 𝐹𝑠 ∙ 𝑡 ,                                                                                                                           (2.9) 

 kde: A- střižná práce [J] 

         KA- součinitel hloubky vtlačení [mm] 

         Fs- střižná síla [N] 

         t- tloušťka plechu [mm] 

 Hodnotu součinitele lze zjistit z tabulky č. 2.1, v níž se nachází údaje zjištěné pro 

běžnou velikost střižné vůle. V případě volby malé střižné vůle dochází ke zvyšování hodnot 

tohoto součinitele. 

Tab. 2.1 Hloubka součinitele vtlačení KA [38] 

Materiál 
Tloušťka materiálu t [mm] 

do 1 1 až 2 2 až 4 nad 4 

Ocel měkká  

(τs= 250 - 350 MPa) 
0,70 - 0,65 0,65 - 0,60 0,60 - 0,50 0,45 - 0,35 

Ocel středně tvrdá 

(τs= 350 - 500 MPa) 
0,60 - 0,55 0,55 - 0,50 0,50 - 0,42 0,40 

Ocel tvrdá 

(τs= 500 - 700 MPa) 
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 - 0,5 0,65 - 0,55 0,50 

 Vlivem pružnosti materiálu může při děrování či vystřihování docházet k ulpívání 

materiálu na vnějších plochách střižníku. Právě k setření materiálu je pak zapotřebí síla, která 

je nazývána silou stírací. Velikost této je závislá na mnoha faktorech, jako například střižné 

vůli, tloušťce a složitosti tvaru střihu či na mazání. Stírací sílu lze vypočíst dle následujícího 

empirického vztahu: 

𝐹𝑇 = 𝑐1 ∙ 𝐹𝑠 ,                                                                                                                             (2.10) 

 kde: FT- stírací síla [N] 

         c1- součinitel stírání (volen dle tab. 2.2) [-] 
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Fs 



23 
 

 Na základě zkoušek je velikost stírací síly volena v rozmezí 3-20 % síly střižné, přičemž 

při stříhání běžných ocelí se udává odhadem hodnota 10 % Fs. Při stříhání však existuje také 

další síla, jenž svým charakterem i závislými činiteli připomíná sílu stírací. Jedná se o 

takzvanou sílu protlačovací, která je potřebná k protlačení výstřižku střižnicí. Její velikost se 

určuje na základě následujícího empirického vzorce: 

𝐹𝑠𝑡 = 𝑐2 ∙ 𝐹𝑠 ,                                                                                                                            (2.11) 

 kde: Fst- protlačovací síla [N] 

         c2- součinitel protlačení (volen dle tab. 2.2) [-] 

Tabulka 2.2 Hodnoty součinitelů stírání (c1) a protlačování (c2) [38] 

Materiál c1 [-] c2 [-] 

Ocel 

do 1 mm 0,02 až 0,12 

0,005 až 0,08 1 až 5 mm 0,06 až 0,16 

nad 5 mm 0,08 až 0,20 

Mosaz 0,06 až 0,07 0,04 

Slitiny Al 0,09 0,02 až 0,04 

2.1.4 Přesnost a kvalita střižné plochy [38], [40], [44] 

 Při stříhání plechů běžným způsobem není dosahováno zvláštní kvality povrchu střihu. 

Tvar střižné plochy je mírně zkosený, připomínající tvar písmene „S“ a její vzhled se vyznačuje 

drsným povrchem s vytaženou ostřinou, jak je vykresleno na obrázku č. 25. U děrování a 

ostřihování se zpravidla dosahuje přesností v rozmezí Ra= 2,5 až 6,3, u vystřihování pak 

drsností Ra= 3,2 až 6,3. Střižnou plochu lze obecně rozdělit do čtyř pásem, jenž jsou zobrazeny 

na obr. 25. První oblastí je pásmo zaoblení, jenž zpravidla nabývá velikosti 5-8 % tloušťky 

stříhaného materiálu a vyznačuje se pružnou deformací materiálu. Druhým úsekem je pásmo 

vlastního střihu, které představuje oblast deformace plastické a jeho rozměry obvykle bývají 

mezi 10-25 % tloušťky stříhaného plechu v závislosti na jeho mechanických vlastnostech. Třetí 

úsek je nazýván jako pásmo utržení a tvoří nejširší oblast střižné plochy, přičemž šířka pásma 

roste tím víc, čím je materiál tvrdší a křehčí. V této oblasti dochází k oddělení materiálu. 

Posledním, tedy čtvrtým pásmem, je pásmo otlačení, u kterého je vlivem vlastností materiálu a 

volby střižné vůle velmi častý vznik ostřin, a to v důsledku vytažení materiálu tahovými 

složkami napětí. 

 Kvalita a přesnost povrchu střižné plochy je závislá na několika činitelích, jako jsou 

například vlastnosti stříhaného plechu, stavu a druhu nástroje, charakteru tvaru stříhaného 

výstřižku či velikosti střižné mezery. Kupříkladu stav střižného nástroje má velký vliv na vznik 

ostřin, které jsou nežádoucí. Stříhání bez vzniklých ostřin je takřka nemožné, avšak jejich výška 

se dá různými způsoby eliminovat, a to například stříháním při vyšších rychlostech či za použití 

mazání.  

Pásmo 

zaoblení 

Pásmo 

vlastního 

střihu 

Pásmo utržení 

Pásmo 

otlačení 

t 

0,2-0,35·t 

Obr. 25 Kvalita střižné plochy [44] 

Zpevněná oblast 
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 Spolu s kvalitou a přesností střižné plochy je úzce spojeno také zpevnění materiálu 

v okolí střižné plochy. K tomu dochází vlivem zvyšujícího se odporu proti pokračující plastické 

deformaci v pásmu střihu. Zpevněná oblast pak vykazuje odlišné mechanické vlastnosti, což se 

přímo projevuje na snížení tvárnosti či zvýšením meze kluzu a meze pevnosti. Šířka této oblasti 

nabývá hodnot od 20 % až do 35 % tloušťky stříhaného materiálu v závislosti na již výše 

zmíněných činitelích, přičemž největší vliv na její velikost mají zejména tloušťka a druh 

stříhaného materiálu. V případě tvrdých a tlustých plechů je oblast podstatně menší než 

v případě stříhání plechů tenkých z měkkých ocelí. 

2.1.5 Střižné nástroje [38], [40], [41], [45], [51], [52] 

 Mezi základní stavební prvky střižných nástrojů patří takzvané činné části, jimiž jsou 

střižník a střižnice. Tyto části musí být proti sobě přesně geometricky orientovány a určitým 

způsobem upevněny či upnuty na tvářecí stroj. Střižný nástroj jako takový se tak dále skládá 

právě z částí zajišťujících tyto funkce, jako jsou orientace vůči sobě, upevnění či vedení 

materiálu. Těmito segmenty jsou kupříkladu upínací stopka a deska, základová deska či vodící 

lišty a sloupky. 

 První z činných částí střižných nástrojů je střižnice, jenž bývá na základové desce 

upevněna přímo či nepřímo. Z hlediska technologie výroby může být buďto kalená nebo 

nekalená. Střižnice lze však ještě dále rozdělit dle vhodnosti použití na několik druhů, a to sice 

střižnice celistvé, jenž jsou běžně užívány a střižnice skládané či vložkované, kterých je užíváno 

pro stříhání složitějších výstřižků ve více operacích. Úzce se střižnicí je spojen i tvar střižné 

hrany (obr. 26), jenž může být konický, konický s fazetkou, válcový či válcový s rozšířením. 

Konického tvaru střižné hrany (viz obr. 26a) je užíváno v případě stříhání malých součástí 

střední přesností, přičemž úhel zkosení se pohybuje v rozmezí 0,1 ° (pro tloušťku plechu 

 0,1 mm) do 1° (pro tloušťku 6 mm). Dalším druhem střižné hrany je tvar konický s fazetkou, 

který je používán pro stříhání přesných, tvarově složitých součástí, a jeho geometrie je 

zobrazena na obr. 26b). Válcového tvaru hrany, jenž je zobrazen na obr. 26c) je aplikováno u 

střižnic s využitím vyhazovače či pro přesné stříhání s nátlačnou hranou. Posledním tvarem je 

válcovitý otvor s rozšířením (obr. 26d), jehož je užíváno v případě prostřihování malých děr. 

Celistvá střižnice jako taková pak mimo střižné otvory obsahuje také boční ostřihovače, otvory 

pro dorazy či připevňovací a středící elementy. 

  Druhou činnou částí střižného nástroje je střižník, jenž představuje protikus střižnice. 

Mezi základní požadavky střižníků patří zejména tuhost, kolmost a pevnost upevnění, a tudíž 

jsou střižníky zpravidla kotveny do kotevní desky, přičemž existuje spousta různorodých 

způsobů ukotvení (obr. 27) v závislosti na druhu polotovaru, tvarové složitosti střižníku či 

samotné technologii jejich výroby. Správným ukotvením má být střižník zabezpečen proti 

0,1° až 1° 3° až 5° 

3 až 15 mm 

c) Válcový 

a) Konický b) Konický s fazetkou 

d) Válcový s rozšířením 

Obr. 26 Tvary střižné hrany [41] 
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vytažení z kotevní desky sílou stírací, která může nabývat hodnot až 20 % síly střižné. 

V případě velkých střižníků dochází k jejich uchycení k základové desce přímo šrouby. 

Střižníky středních rozměrů jsou vyráběny buďto s válcovou (viz obr. 27a), či kuželovou  

(obr. 27b) upínací hlavou, přičemž hlava válcová se upíná příložkou a hlava kuželová se upíná 

i středí v její kuželové části. U střižníku malých rozměrů je často používáno uchycení šroubem 

(obr. 27c), roznýtováním, pružinou s kuličkou, či mohou být zality pryskyřicí nebo lehce 

tavitelným kovem. 

 Střižníky lze dále rozdělit z hlediska jejich vedení, a to sice na vedené, nevedené a 

zesílené. Nevedené střižníky jsou konstruovány jako válcové, tvarově neosazené, nebo osazené 

ve funkční části střižníku. V případě vedených střižníku jsou k vedení používány vodící desky, 

jenž snižují volnou délku střižníku a dochází tak ke zmenšení náklonnosti ke zlomení vlivem 

vybočení střižníku z osy.  

 Stejně tak, jako je 

upravována geometrie střižnic, 

je upravována geometrie čel i 

v případě střižníků, a to 

zejména za účelem snížení 

střižných sil, zajištění lepšího 

vedení střižníku v materiálu, či 

zamezení přilepení výstřižku 

k čelu střižníku. Tvary těchto 

typů střižníku jsou zobrazeny 

na obrázku č. 28. 

 Vzhledem k možné deformaci střižníku jsou prováděny výpočetní kontroly, jimiž je 

zejména kontrola na otlačení střižníku a kontrola vzpěrné délky střižníku. U kontroly na 

otlačení je zjišťována velikost napětí na ploše dosedajícího střižníku a lze ji vypočíst dle 

následujícího vztahu: 

𝜎 =
𝐹𝑆

𝑆𝐷
≤ 𝜎𝑑𝑜𝑣  ,                                                                                                                      (2.12) 

 kde: σ- velikost napětí na dosedací ploše střižníku [MPa] 

         σdov- dovolené napětí (σdov = 1 600 až 2 000 MPa) [MPa] 

         SD- dosedací plocha střižníku [mm2] 

 Jak je patrné ze vzorce, hodnota σ musí být menší nežli dovolená hodnota napětí 

materiálu upínací desky. Je-li dovolená hodnota přesažena, je zapotřebí užití kalené opěrné 

ocelové desky, jenž disponuje vyšším dovoleným napětím. 

 

a) Válcová hlava b) Kuželová hlava c) Upevnění šroubem 

Obr. 27 Způsoby upevnění střižníku [40] 

Obr. 28 Tvary čel střižníku [41] 
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 Jak již bylo zmíněno výše, mezi další kontroly lze zařadit také kontrolu vzpěrné délky 

střižníku. V případě příliš dlouhého střižníku by pří působení střižné síly mohlo docházet 

k vychýlení střižníku mimo jeho osu, což by mohlo mít za následek deformaci střižníku. Při 

výpočtu vzpěrné délky je vycházeno ze vzorce pro výpočet kritické vzpěrné síly dle Eulera, 

který má následovný tvar: 

𝐹𝑘𝑟𝑖𝑡 =
𝜋2 ∙ 𝐸 ∙ 𝐼

𝑙𝑟𝑒𝑑
2  ,                                                                                                                   (2.13) 

 kde: Fkrit- kritická vzpěrná síla dle Eulera [N] 

         E- modul pružnosti v tahu (E = 2,1·105 MPa) [MPa] 

         I- minimální kvadratický moment průřezu [mm4] 

         lred- redukovaná délka střižníku [mm]  

 Vzhledem k tomu, že výpočet podléhá platnosti Hookeova zákona, tedy v oblasti po 

mez kluzu σk, je možno brát podíl kritické síly Fkrit a velikosti průřezu střižníku Ss jako napětí 

kritické, jenž je ve své podstatě napětí v tlaku s určitými specifiky. Takové napětí lze zjistit dle 

následujícího vzorce: 

𝜎𝑘𝑟𝑖𝑡 =
𝐹𝑘𝑟𝑖𝑡

𝑆𝑠
< 𝜎𝑘 ,                                                                                                                (2.14) 

 kde: σkrit- kritické napěti na mezi vzpěrné pevnosti [MPa] 

 Jedním z dalších důležitých činitelů potřebných pro výpočet vzpěrné stability je štíhlost 

střižníku označována jako λ a lze ji vypočítat dle vztahu 2.15. Rovnice dle Eulera je platná 

pouze v oblasti pružného vzpěru, tudíž hodnota štíhlosti musí mít větší hodnotu než mezní 

štíhlost střižníku, která je zjišťována na základě tabulek. 

𝜆 =
𝑙𝑟𝑒𝑑

√
𝐼

𝑆𝑠

≥ 𝜆𝑚 ,                                                                                                                       (2.15) 

 kde: λ- štíhlost střižníku [-] 

         λm- mezní štíhlost střižníku [-] 

 Je-li v planosti předchozí vztah, jde o již zmiňovaný pružný vzpěr a k dalšímu postupu 

tak lze užít výpočtového vztahu 2.13 pro kritickou sílu Fkrit, která z praktického hlediska bývá 

přepočtena dle následujícího vzorce pomoci síly střižné: 

𝐹𝑘𝑟𝑖𝑡 = 𝑛 ∙ 𝐹𝑠  ,                                                                                                                          (2.16) 

 kde: n- koeficient bezpečnosti (n = 2 až 3) [-] 

 K výpočtu je rovněž potřeba vyjádření redukované délky střižníku, která plyne  

z následujícího vzorce: 

𝑙𝑟𝑒𝑑 = 𝜇 ∙ 𝑙 ,                                                                                                                                                               (2.17) 

 kde: μ- koeficient závisející na stupni namáhání střižníku [-] 

         lx- maximální volná délka střižníku [mm] 

 Při stříhání lze užít dvou typů střižníků, a to sice střižníky vedené či nevedené, přičemž 

pro každý typ střižníku se vztah k výpočtu maximální volné délky střižníku vlivem rozdílného 

koeficientu μ liší. Pro nevedené střižníky (viz obr. 29a) nabývá koeficient μ hodnoty μ=2, 

kdežto v případě vedených střižníku (obr. 29b) je μ=0,5. Dle předešlých vzorců a předpokladů 

lze dojít k finálním tvarům vzorců pro výpočet maximální volné délky střižníku. Je-li délka 

střižníku větší než maximální dovolená, je zapotřebí provést úpravu konstrukce nástroje ať už 

jeho geometrií či způsobem jeho vedení. 



27 
 

Maximální volná délka střižníku pro nevedený střižník: 

𝑙𝑥 = √
𝜋2 ∙ 𝐸 ∙ 𝐼

4 ∙ 𝑛 ∙ 𝐹𝑠
                                                                                                                      (2.18) 

Maximální volná délka střižníku pro vedený střižník: 

𝑙𝑥 = √
4 ∙ 𝜋2 ∙ 𝐸 ∙ 𝐼

𝑛 ∙ 𝐹𝑠
                                                                                                                 (2.19) 

 Při zjišťování vzpěrné délky střižníku nemusí vždy platit Eulerova závislost a může být 

nahrazována závislosti jinou. Takový případ nastává při nízkých hodnotách štíhlosti, tedy 

neplatí-li rovnost dle vzorce 2.15. V takové situaci je užíváno závislosti dle Tetmajera, kdy 

pomoci hodnoty štíhlosti je možno zjistit hodnoty kritického napětí σkrit. dle tabulky 2.3. 

Tabulka 2.3 Výpočet podle Tetmajera [45] 

Materiál σkrit [MPa] 
Štíhlost λ [-] 

Od Do 

Ocel 11 423 289 - 0,28λ 60 100 

Ocel 11 500 335 - 0,62λ 60 100 

Slitinová ocel 589 - 3,82λ 22 86 

Šedá litina 776 - 12λ + 0,053λ2 0 80 

2.1.6 Nástřihový plán [38], [40] 

 Jedním z aspektů technologičnosti výroby výstřižku je takzvaný nástřihový plán, který 

je předpisován technologem. Ten je navrhován tak, aby zbylý odpad po vystřižení byl co 

nejmenší vzhledem k ekonomickému využití plechu. Jako polotovar je pak využíván plech ve 

formě tabulí či svitků, přičemž je nižších nákladů na materiál dosahováno při užití svitků, a to 

sice o 5 až 6 % oproti plechovým tabulím. Mezi další velice důležité hledisko z pohledu 

technologičnosti je potřeba zařadit vzdálenost mezi výstřižkem a okrajem plechu či mezi 

jednotlivými výstřižky. Tyto rozměry lze nazvat jako velikosti můstků a jejich hodnoty jsou 

následně uvedeny v tab. 2.4. 

 

 

 

Fs Fs 

l x
 

l x
 

a) Nevedený střižník b) Vedený střižník 

Obr. 29 Vedení střižníku [41] 
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Tabulka 2.4 Velikosti můstků [40] 

Tloušťka 

materiálu  

s [mm] 

a [mm] ; b [mm] a1 [mm] ; b1 [mm] 

  

0,3 1,4 2,3 

0,5 1,0 1,8 

1,0 1,2 2,0 

1,5 1,4 2,2 

2,0 1,6 2,5 

2,5 1,8 2,8 

3,0 2,0 3,0 

3,5 2,2 3,2 

4,0 2,5 3,5 

5,0 3,0 4,0 

6,0 3,5 4,5 

7,0 4,0 5,0 

8,0 4,5 5,5 

9,0 5,0 6,0 

10,0 5,5 6,5 

2.1.7 Těžiště střižných sil [40] 

 Je-li na lisu stříháno 

zároveň několika střižníky, je 

zapotřebí znát těžiště střižných sil.  

Výslednice těchto sil by měla 

působit v ose lisu  

a nebylo-li by dodrženo toto 

pravidlo, mohlo by následně 

docházet ke značnému zatížení 

beranu klopným momentem, což 

by se projevovalo sníženou 

životností nástrojů, opotřebením 

samotného beranu lisu, či zejména 

sníženou přesností výrobků. 

 Samotné těžiště lze určit 

dvěma způsoby, a to sice graficky 

či početně. U prvního jmenovaného způsobu je postup zjištění těžiště poměrně složitý, nepřesný 

a v praxi je takřka nepoužíván. Metody početní, jenž je zobrazena na obr. 30 je užíváno 

podstatně častěji a taktéž z ní vychází některé konstrukční programy, jako jsou kupříkladu 

SolidWorks či Inventor, jenž jsou schopny určit polohu těžiště přímo z daného tvaru výstřižku. 

Výpočtová metoda vychází z podmínky, kdy je součet momentů sil k dané přímce roven nule, 

což je následně vyjádřeno ve vzorci 2.20. 
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Obr. 30 Těžiště střižných sil- početně [40] 
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𝐹𝑥 ∙ 𝑋 = 𝐹1 ∙ 𝑎 + 𝐹2 ∙ 𝑏 + 𝐹3 ∙ 𝑐 ,                                                                                          (2.20) 

 kde: X- vzdálenost výslednice sil od osy y [mm] 

         a, b, c- vzdálenosti sil F1, F2, F3 od osy y [mm] 

         F1, F2, F3- dílčí střižné síly [N] 

Síla Fx je pak vypočítána jako součet dílčích střižných sil dle následujícího vzorce: 

𝐹𝑥 = 𝐹1 + 𝐹2 + 𝐹3                                                                                                                  (2.21) 

Z předchozích rovnic pak plynou rovnice: 

𝑋 =
𝐹1 ∙ 𝑎 + 𝐹2 ∙ 𝑏 + 𝐹3 ∙ 𝑐

𝐹1 + 𝐹2 + 𝐹3
 ,                                                                                                (2.22) 

𝑌 =
𝐹1

′ ∙ 𝑎1 + 𝐹2
′ ∙ 𝑏1 + 𝐹3

′ ∙ 𝑐1

𝐹1
′ + 𝐹2

′ + 𝐹3
′  ,                                                                                           (2.23) 

 kde: Y- vzdálenost výslednice od osy x [mm] 

         𝐹1
′, 𝐹2

′, 𝐹3
′ - dílčí střižné síly [N] 

         a1, b1, c1- vzdálenosti sil F1, F2, F3 od osy x [mm] 

2.2 Technologie ohýbání [3], [43], [45], [46], [47] 

 Ohýbáním je rozuměn technologický proces tváření, během něhož je materiál trvale 

deformován bez značné změny průřezu. Trvalá změna tvaru polotovaru nastává buďto vlivem 

vnějších ohybových momentů (obr. č. 31a), nebo působením lokální síly na ohýbaný materiál 

(viz obr. 31b). Samotný proces ohýbání probíhá buďto za studena či za tepla, přičemž v drtivé 

většině případů je užíváno ohýbání za studena. Avšak v případě ohýbání křehkých a tvrdých 

polotovarů o velkých průřezech je možné užití právě ohýbání za zvýšených teplot. Nástroj určen 

k ohýbání je nazýván jako ohýbadlo, přičemž je 

složen z dvou hlavních činných částí, jimiž jsou 

ohybník a ohybnice. Ohýbání může být dále 

rozděleno na ohýbání ruční či ohýbání strojní, 

které je uskutečňováno na lisech či rotačních 

nástrojích. Stejně tak, jako je tomu v případě 

ostatních způsobu tváření, je i v technologii 

ohýbání užíváno stejných zákonů plasticity, tudíž 

překročením meze kluzu je dosahováno pružně-

plastické deformace. Na velikost těchto deformací 

pak mohou mít vliv zejména tloušťka a kvalita 

ohýbaného materiálu, poloměr ohybu, velikost 

ohybových momentů či například orientace zrn 

válcovaného plechu vzhledem ke směru ohybu.  

2.2.1 Průběh ohýbání [1], [3], [44], [46], [47] 

 Typickým jevem při ohýbání je stlačování vrstvy kovu na vnitřní straně ohýbaného 

materiálu a natahování na straně vnější. Na materiál tak působí buďto kladná napětí tahová 

(vnější strana), či záporná napětí tlaková (vnitřní strana). V místě, kde dochází ke změně právě 

těchto napětí, se nachází vrstva, která je charakteristická nulovým napětím, žádnou deformací 

a zároveň nedochází ke změně její délky během celého procesu. Tato vrstva je označována jako 

neutrální plocha a hraje klíčovou roli při výpočtu rozměrů vstupního polotovaru ohýbané 

součásti. Na začátku ohýbacího procesu je poloha neutrální plochy uprostřed průřezu, avšak 

v průběhu ohýbání dochází k jejímu posunutí směrem k vnitřnímu poloměru ohybu. Ohýbání 

může být v závislosti na druhu deformace rozděleno do několika fází. V první fází, kdy je napětí 

F 

M M 

a) Ohyb vnějšími momenty 

b) Ohyb lokální silou 

Obr. 31 Způsoby ohýbání [43] 
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σ menší než mez kluzu Re, nastává pouze pružná deformace, která je na obrázku č. 32 

znázorněna oblastmi 1a a 1b. Druhá fáze se vyznačuje pružně-plastickou deformací, která 

nastává v momentě, kdy napětí σ dosáhne hodnoty meze kluzu Re. Napětí pak směrem 

k povrchu narůstá až do ukončení procesu ohýbání, přičemž vznikají trvalé deformace se 

zpevněním materiálu ΔRe. Tyto oblasti jsou na obrázku č. 32 označeny jako 2a a 2b. 

 Z hlediska příčných průřezů výchozích polotovarů je ohýbání rozlišováno na ohýbání 

úzkých polotovarů (tyčí), kdy je šířka materiálu podstatě menší než jeho tloušťka (b < 3·t), a na 

ohýbání širokých polotovarů (plechů, pásů), u nichž je šířka značně větší nežli jejich tloušťka 

(b > 3·t).  

 V případě úzkých polotovarů je přepokládáno, že zkracování či prodloužení vláken ve 

směru podélném je doprovázeno zvětšováním nebo zmenšováním i ve směru příčném. Tudíž 

na vnitřní straně ohýbaného materiálu dochází ke stlačování ve směru podélném, a zároveň ke 

zvětšení šířky tyče ve směru příčném. Naopak na straně vnější je materiál ve směru podélném 

natahován, a tudíž je jeho šířka v příčném směru menší. Ohýbání úzkých tyčí je tak 

charakteristické rovinnou napjatostí, což dokazuje schéma napjatosti na obrázku č. 33a. 

 U ohýbání širokých pásů a plechů nedochází k tak drastické změně příčného průřezu, a 

to sice v důsledku působení velkého odporu materiálu velké šířky vůči deformacím ve směru 

příčném. V případech ohýbání 

tenkých plechů může v místě 

ohybu docházet k zeslabení 

tloušťky materiálu, avšak 

změna příčného průřezu je u 

takovýchto typů polotovarů 

zanedbávána. Ohýbání 

širokých polotovarů lze pak 

charakterizovat prostorovou 

napjatostí a rovinnou 

deformací, což je zobrazeno na 

obrázku č. 33b v příslušných 

schématech. Jak je uvedeno 

v některých literaturách, 

napětí σ3 je vzhledem k jeho 

velikosti k ostatním napětím 

zanedbatelné. 

Ztenčení 

α 

Neutrální plocha ΔRe 

Výchozí  

  průřez 

2a 

2b 

1a 

1b 

Re 

x
 

+σ 

-σ 

Obr. 32 Schéma ohýbání [47] 
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a) Ohýbání úzkých tyčí b) Ohýbání širokých pásů 

Obr. 33 Deformace příčného průřezu [44] 
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2.2.2 Stanovení délky polotovaru [3], [41], [44], [46], [47] 

 U výpočtu délky výchozího polotovaru 

ohýbaného materiálu se vychází, jak již bylo 

zmíněno v předchozí kapitole, z délky 

neutrální plochy (vrstvy). Každá ohýbaná 

součást tak může být rozdělena na několik 

dílčích úseku (obr. 34), přičemž jejich součtem 

je vypočtena požadovaná výchozí délka 

polotovaru. Takovými úseky jsou úseky rovné, 

jejichž délka může být zjištěna přímo 

z výkresové dokumentace, či úseky ohýbané, 

u nichž je právě za pomocí určitých vzorců 

počítána délka neutrální vrstvy, která je totožná s délkou výchozího materiálu.  

 Z hlediska zjišťování poloměru neutrální plochy mohou být výpočty rozděleny do dvou 

skupin, a to sice na ohýbání s velkým poloměrem zaoblení a ohyb s malými poloměry zaoblení. 

Tyto skupiny jsou charakterizovány takzvaným relativním poloměrem, který označuje poměr 

poloměru k tloušťce materiálu a patří mezi základní technologická kritéria při ohýbání. První 

jmenovaná skupina je charakterizována relativním poloměrem 𝑅0/𝑡 ≥ 12 a vlivem vzniku 

pouze malých elasticko-plastických deformací je posunutí neutrální vrstvy zanedbatelné, a 

tudíž prochází středem tloušťky vstupního polotovaru. V takové situaci je poloměr neutrální 

vrstvy možno vypočíst dle vzorce: 

𝜌 = 𝑅0 +
𝑡

2
 ,                                                                                                                            (2.24) 

 kde: ρ- poloměr neutrální plochy [mm] 

         R0- poloměr ohybu [mm] 

         t- tloušťka materiálu [mm] 

 V druhém případě, kdy je ohýbáno na malé poloměry zaoblení, a poměr poloměru a 

tloušťky je 𝑅0/𝑡 ≤ 6, již musí být uvažováno posunutí neutrální plochy směrem k vnitřní straně 

ohybu, a tak i změně průřezu ohýbaného polotovaru. V takovém případě je k výpočtu poloměru 

neutrální plochy užito následujícího vzorce: 

𝜌 = 𝑅0 + 𝑥 ∙ 𝑡 ,                                                                                                                        (2.25) 

 kde: x- součinitel posunutí neutrální osy [-] 

 Součinitel x lze zjistit na základě již experimentálně zjištěných diagramů či tabulek, kdy 

jeho hodnota přísluší danému poměru poloměru a tloušťky ohýbaného materiálu 𝑅0/𝑡 . 
Hodnota součinitele je rovněž závislá na mezi pevnosti Rm, jak je patrné z tabulky č. 2.5. 

Tabulka 2.5 Hodnoty součinitele posunutí neutrální osy x [44] 

Mez pevnosti Rm 

[MPa] 

Poměr R0/t 

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

do 400 0,25 0,3 0,32 0,34 0,36 0,37 0,38 0,4 0,41 0,42 0,44 0,45 

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

Mez pevnosti Rm 

[MPa] 

Poměr R0/t 

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

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

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

a1 

a

2 

aj 

t γ1 

γ2 γ3 a3 

l1 
l2 li 

Obr. 34 Určení délky polotovaru [44] 
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 Je-li znám poloměr neutrální vrstvy, je následně možno vypočítat délku této vrstvy, 

kterou lze určit ze vzorce: 

𝑙𝑛 =
2 ∙ 𝜋

360
∙ 𝛾 ∙ 𝜌 =

𝜋

180
∙ 𝛾 ∙ (𝑅0 + 𝑥 ∙ 𝑡) ,                                                                         (2.26) 

 kde: ln- délka neutrální vrstvy v místě ohybu [mm] 

         γ- úhel ohnutého úseku (γ = 180 - α) [°] 

   kde: α- úhel ohybu [°] 

 Známe-li i délku neutrální vrstvy, lze dle následujícího vzorce (2.27) již vypočítat délku 

celkového výchozího materiálu, a to sice jako součet délek rovných úseků a délek neutrální 

plochy v úsecích ohýbaných. 

𝐿 = ∑ 𝑙𝑖

𝑛

𝑖=1

+ ∑ 𝑎𝑗

𝑛

𝑗=1

 ,                                                                                                               (2.27) 

 kde: L- rozvinutá délka výchozího polotovaru [mm] 

         li- délka neutrální vrstvy v i-tém místě ohybu [mm] 

         aj- délka j-tého rovného úseku polotovaru [mm] 

2.2.3 Minimální a maximální poloměr ohybu [3], [41], [43], [44], [47] 

 Minimální poloměr ohybu Rmin je chápán jako nejmenší hodnota poloměru, při níž je 

možno ohýbaný materiál ohnout bez porušení na vnější tahové straně. K porušení pak zpravidla 

dochází po překročení meze pevnosti v tahu Rm. Hodnota Rmin je závislá na několika faktorech, 

jimiž jsou například anizotropie, plastičnost, rozměry tvářeného polotovaru či způsob a úhel 

ohybu. Zejména pak z hlediska anizotropie má být volen směr ohybu napříč směru vláken 

válcovaného polotovaru. Dále je také doporučováno zakládání výstřižků do ohýbacích nástrojů 

tak, aby ostřiny vzniklé stříháním byly orientovány směrem k vnitřní straně ohybu, tedy na 

straně tlakové. V praxi jsou hodnoty minimálního poloměru Rmin zpravidla voleny o 20 % větší 

a jeho hodnoty jsou teoreticky stanoveny dle následujícího vzorce: 

𝑅𝑚𝑖𝑛 =
𝑡

2
∙ (

1

𝜀𝑚𝑎𝑥
− 1) = 𝑐 ∙ 𝑡 ,                                                                                           (2.28) 

 kde: Rmin- minimální poloměr ohybu [mm] 

         εmax- trvalá poměrná deformace [-] 

         c- součinitel (voleno dle tab. 2.6) [-] 

 Hodnoty součinitele c jsou voleny na základě technologických podkladů, přičemž se 

jejich hodnoty mění v závislosti na zpevnění či anizotropii ohýbaného materiálu. Některé 

hodnoty součinitele c pro dané materiály jsou uvedeny v tab. 2.6. 

Tabulka 2.6 Hodnoty součinitele c [43] 

Materiál Měkká ocel Měkká mosaz Hliník Dural Měkká měď 

c [-] 0,5 - 0,6 0,3 - 0,4 0,35 3 - 6 0,25 

Při ohýbání materiálu s velkými poloměry ohybu je určován maximální poloměr ohybu Rmax. 

Ten je chápán jako poloměr, při němž dochází k malé, nevratně-trvalé deformaci v krajních 

vláknech ohybu na natahované straně. Zároveň tak může být vnímán i jako maximální možný 

poloměr, při kterém se ohýbaný materiál po odlehčení nevrátí do svého původního stavu. 

Hodnota maximálního poloměru Rmax se stanoví z následující rovnice: 
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𝑅𝑚𝑎𝑥 =
𝑡

2
∙ (

𝐸

𝑅𝑒
− 1) ,                                                                                                           (2.29) 

 kde: Rmax- maximální poloměr ohybu [mm] 

         E- modul pružnosti v tahu [MPa] 

         Re- mez kluzu materiálu [MPa] 

2.2.4 Odpružení [3], [41], [43], [44], [47], [48] 

 Jak již bylo zmíněno v předchozích kapitolách, při ohýbání za studena dochází 

k pružně-plastické deformaci, přičemž právě deformace elastická hraje klíčovou roli 

v odpružení ohýbaného materiálu. Po ukončení procesu ohýbání a odtížení ohýbané součásti 

elastická deformace zaniká, a dochází tak ke vzniku již zmiňovaného odpružení, jenž je 

znázorněn na obrázku č. 35 úhlem β. Vlivem odpružení není tvar výsledné součásti shodný 

s tvarem ohýbacích nástrojů, a tak je při výpočtech a konstrukci těchto nástrojů potřeba brát 

v úvahu možnost většího ohnutí právě o příslušnou hodnotu odpružení.   

 Velikost odpružení je ovlivňována mnoha faktory, kterými jsou kupříkladu druh 

ohýbaného materiálu, zejména pak jeho mechanické vlastnosti, poloměr a úhel ohybu, tloušťka 

materiálu či samotný způsob ohybu (U-ohyb, V-ohyb). Úhel odpružení roste spolu se 

zvyšujícím se poloměrem a úhlem ohybu. Naopak klesá v případě rostoucí tloušťky materiálu 

či užití kalibrování po ukončení ohýbání. 

 Orientačně lze zjistit hodnoty úhlu odpružení z diagramů či z tabulek, zejména pak při 

ohýbání s velkými poloměry. Nejpřesnější hodnoty je však získáno za užití empirických 

vzorců. Z hlediska způsobu ohýbání můžou být vztahy pro výpočet úhlu odpružení rozděleny 

do dvou typů, a to sice ohyby tvaru V či U.  

Úhel odpružení při ohybu tvaru V: 

𝑡𝑔 𝛽 = 0,375 ∙
𝑙𝑣

𝑘 ∙ 𝑡
∙

𝑅𝑒

𝐸
 ,                                                                                                     (2.30) 

 kde: β- úhel odpružení [°] 

         lv- vzdálenost mezi opěrami ohybnice (viz obr. 35a) [mm] 

         k- součinitel určující polohu neurální plochy, přičemž k = 1 - x,  

   kde: hodnota x je určena z tabulky 2.5 [-] 

α 

b) U-ohyb 

a) V-ohyb 

lv

 

lu

 Obr. 35 Schéma pro výpočet odpružení [48] 
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Úhel odpružení při ohybu tvaru U: 

𝑡𝑔 𝛽 = 0,75 ∙
𝑙𝑢

𝑘 ∙ 𝑡
∙

𝑅𝑒

𝐸
 ,                                                                                                        (2.31) 

 kde: lu - rameno ohybu (viz obr. 35b), přičemž lu = rm + R0 + 1,2·t [mm],  

   kde: rm- poloměr zaoblení hran ohybnice [mm] 

 Úhel odpružení lze eliminovat několika způsoby, mezi něž patří například kalibrace, 

jenž se provádí ihned po samotném ohybu zvýšením ohýbací síly na sílu kalibrační, či úprava 

konstrukce ohýbacích nástrojů. Při ohýbání do tvaru V lze odpružení snížit zmenšením úhlu 

nástroje právě o příslušný úhel odpružení. Při ohybech tvaru U je však zapotřebí použít 

složitějších konstrukčních úprav nástrojů (obr. 36), jako jsou kupříkladu zkosení neboli 

podbroušení ohybníku o úhel odpružení (obr. č. 36a), zaoblení ohybníku s přidržovačem (obr. 

č. 36b), zpevnění v rozích (obr. č. 36c), postupné ohýbání v odlehčené ohybnici či vylisování 

výztužných žeber. 

2.2.5 Ohýbací síla práce [3], [46], [43], [44] 

 Stejně tak, jako je tomu v případě zjišťování úhlu odpružení, i při výpočtech ohýbací 

síly a práce je potřeba rozlišit ohyby tvaru V a U. Všeobecně je u výpočtu ohýbacích sil 

vycházeno z rovnosti ohybového momentu vnějších sil a ohybového momentu sil vnitřních. 

 Při ohýbání do tvaru V je ohýbaný materiál brán jako nosník, jenž leží na dvou 

podpěrách a v jeho středu je zatížen silou. Různé literární zdroje uvádějí velkou spoustu vzorců, 

avšak nejčastěji je užíváno výpočtového vztahu dle normy ČSN 22 7340 [55] (vzorec 2.32), či 

výpočtu dle Jozefa Bači [44] (vzorec 2.33). 

Ohýbací síla při ohybu tvaru V (dle ČSN 22 7340): 

𝐹𝑉 =
𝑏 ∙ 𝑡2 ∙ 𝑅𝑒

2 ∙ 𝑅0
∙ 𝑡𝑔

𝛼

2
 ,                                                                                                          (2.32) 

 kde: FV- Ohýbací síla při ohybu do tvaru V [N] 

Ohýbací síla při ohybu tvaru V (dle Jozefa Bači): 

𝐹𝑉 =
𝑏 ∙ 𝑡2

𝑙𝑉
∙ 𝑅𝑚 ∙ 𝐶𝑉  ,                                                                                                             (2.33) 

 kde: CV- Caliho konstanta pro ohyb tvaru V (𝐶𝑉 = 1,15 ÷ 1,45) 

 Caliho konstanta zohledňuje fakt, že během ohýbání nedochází k jednoosému stavu 

napjatosti, a rovněž bere v úvahu i třecí sílu. Jeho hodnotu lze zjistit z empirických diagramů, 

přičemž jsou voleny vyšší hodnoty při menší vzdálenosti podpěr lV. 

β 
0,05 až 0,1 

a)kPodbroušení ohybníku b) Zaoblení ohybníku a          

xxxpřidržovače 

c) Zpevnění v rozích 

Obr. 36 Eliminace odpružení [44] 
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 Podobně jako u stříhání, i u ohýbání lze práci A vyjádřit jako obsah plochy pod křivkou 

průběhu síly (na obr. 37 vybarveno modře). Při ohybu tvaru V je výpočtový vztah následovný: 

𝐴𝑉 =
𝐹𝑉 ∙ ℎ𝑉 ∙ 𝜓

1000
 ,                                                                                                                   (2.34) 

 kde: AV- práce při ohybu tvaru V [J] 

         hV- pracovní zdvih při ohybu tvaru V (viz obr. 37) [mm] 

         ψ- součinitel plnosti diagramu (𝜓 = 0,5 ÷ 0,65) [-] 

       Při ohýbaní do tvaru U je stejně jako u V-ohybu brán materiál jako nosník, jenž 

leží na dvou podpěrách, avšak vlivem rovného čela je zde jiné rameno ohybu. I v tomto případě 

jsou uvedeny vztahy dle ČSN 22 7340 a Jozefa Bači. 

Ohýbací síla při ohybu tvaru U (dle ČSN 22 7340): 

𝐹𝑈 = (1 + 7 ∙ 𝑓) ∙
𝑏 ∙ 𝑡2 ∙ 𝑅𝑒

𝑅0 + 𝑡
 ,                                                                                              (2.35) 

 kde: FU- ohýbací síla při ohybu tvaru U [N] 

         f- součinitel tření [-] 

Ohýbací síla při ohybu tvaru U (dle Jozefa Bači): 

𝐹𝑈 =
𝑏 ∙ 𝑡2

2 ∙ 𝑙𝑈
∙ 𝑅𝑚 ∙ 𝐶𝑈 ,                                                                                                            (2.36) 

 kde: CU- Caliho konstanta pro ohyb tvaru U (𝐶𝑈 = 1,6 ÷ 1,8) [-] 

Práci pro ohýbání do tvaru U lze pak vypočíst dle vztahu: 

𝐴𝑈 =
𝐹𝑈 ∙ ℎ𝑈 ∙ 𝜓

1000
 ,                                                                                                                   (2.37) 

 kde: AU- práce pro ohýbání do tvaru U [J] 

         hU- pracovní zdvih při ohybu tvaru U (viz obr. 38) [mm] 

FV [N] 

FV  

α 

h
 [

m
m

] 

h
v
 

lv 

Obr. 37 Schéma ohybu tvaru V pro výpočet ohýbací síly s jejím průběhem [3] 

FVmax 
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 Za pomocí výše uvedených vztahů výpočtu síly je možno určit její samotnou velikost 

jako takovou, avšak při ohýbání je pro dosažení přesnosti výlisku užíváno také dalších sil, 

kterými mohou být kupříkladu síly kalibrační, vyrovnávací či přidržovací.  Kalibrační síla má 

velikost o 30 % vyšší než ohýbací síla, vyrovnávací síla pak nabývá hodnoty 0,25-0,3 násobku 

taktéž síly ohýbací. V případě úpravy čela ohybníku v důsledku zabránění odpružení je ohýbací 

síla zvětšována až o 25 %. 

2.2.6 Ohýbací nástroje [2], [41], [43], [46] 

 Stejně tak, jako tomu je i v případě střižných nástrojů, i u ohýbacích nástrojů probíhá 

samotný proces ohýbání mezi dvěma hlavními činnými částmi nástroje, jimiž jsou ohybník a 

ohybnice. Tyto částí mají hlavní podíl na tvaru a kvalitě ohýbaného polotovaru. Mezi další 

součásti nástroje patří například zakládací dorazy, vyhazovač, vodící sloupky a pouzdra, 

základová a upínací deska se stopkou, či v některých případech také přidržovač. 

 První činnou částí je pohyblivá ohýbací čelist nazývaná jako ohybník, který je opatřen 

stopkou, jenž zabraňuje jeho pootočení. Stopka s ohybníkem mohou být v případě malých 

ohýbacích nástrojů vyrobeny z jednoho 

kusu. Poloměr zaoblení ohybníku rp je 

totožný s poloměrem ohýbané součástí 

R0, a je potřeba brát v úvahu jeho 

minimální hodnotu dle  

vztahu (2.18). Šířka ohybníku má být 

alespoň taková, jaká je šířka ohýbané 

součásti. Vzhledem k jednoduchosti 

konstrukce jsou ohybníky většinou 

vyráběny jako celistvé, avšak v případě 

rozměrnějších ohybů či u menších 

nástrojů určených pro ostatní lisy je 

užíváno vložkování ohybníků lištami 

kalenými či ze slinutých karbidů  

(viz obr. 39). Tato úprava je aplikována 

z důvodu úspory legovaných ocelí a 

zvýšení odolnosti vůči opotřebení.  

h
 [

m
m

] 

FU [N] 

FU  

lU 

FUmax 

Obr. 38 Schéma ohybu tvaru U pro výpočet ohýbací síly s jejím průběhem [3] 

h
U
 

Ohybník 

Ohybnice 
Vložky 

(kalené 

nebo  

ze SK) 

Obr. 39 Vložkovaný ohybník a ohybnice [43] 
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 Druhou činnou částí je ohybnice (obr. 40), která ve většině případu bývá pevnou části 

nástroje. Konstrukce ohybnice je podobně jako u ohybníků prováděna buďto jako celistvá či 

skládaná, a to sice s vyhazovači či bez. U ohybnic je rovněž časté použití přidržovačů. Velice 

důležitou roli sehrává poloměr zaoblení 

hran, který ovlivňuje jak velikost 

ohýbací síly, tak jakost povrchu ohýbané 

součásti. Ohýbací síla v závislosti na 

snižující se hodnotě poloměru zaoblení 

hran roste. Velikost poloměru ohybnice 

rm je volen také na základě tloušťky 

ohýbaného materiálu. Je-li tloušťka 

polotovaru větší než 3 mm (t > 3mm), 

provádí se takzvané sražení hran pod 

úhlem 45° spolu se zaoblením (viz pravá 

část obrázku č. 40), je-li tloušťka 

polotovaru menší jak 3 mm (t < 3mm), je 

pak zpravidla určován dle vztahu (2.38) 

a je vyobrazen v levé části obr. 40. 

V situaci, kdy poloměry hran nejsou 

totožné, může docházet ke skluzu materiálu směrem k menšímu poloměru. Dalším rozměrem 

při ohybu tvaru U je také hloubka ohybnice, která je zpravidla volena o 2·t větší oproti délce 

ramen ohýbané součásti. Stejně jako ohybníky mohou být vložkovány taktéž ohybnice.  

𝑟𝑚 = (2 𝑎ž 6) ∙ 𝑡 ,                                                                                                                   (2.38) 

 kde: rm- poloměr zaoblení hran ohybnice [mm] 

  Materiály pro výrobu ohybníků a ohybnic včetně vložek těchto částí bývají zpravidla 

ušlechtilé nástrojové oceli (například 19 191.3, 19 312.3), které jsou dále kaleny a popouštěny 

na hodnoty HRC 58-60. Na stejnou tvrdost jsou upravovány také materiály vyhazovačů a 

přidržovačů, avšak u těch je užíváno slitinových nástrojových ocelí třídy 19 (např. 19 436.3, 

19 452.3, 19 733.3). U součástí nástroje, jako jsou například vodící lišty, pevné částice hlavice 

či základová deska je obvykle volena ocel 11 523. Zakládací dorazy, rozpěrné klíny či vodící 

kolíky jsou pak ve většině případů vyráběny cementačních chromových ocelí, jenž se cementují 

do hloubky 0,5-1,5 mm na tvrdost až 62 HRC při kalení na houževnaté jádro.  

 Úzce spjata s ohýbacími nástroji je také vůle, kterou je rozuměna vzdálenost mezi 

činnými částmi nástroje (ohybnicí a ohybníkem). Vůle je závislá na druhu a výrobní toleranci 

materiálu, délce ohýbaného polotovaru či 

jeho tloušťce. Při V-ohybu může být vůle 

nastavována seřízením sevření lisu a 

zpravidla bývá volena stejná jako tloušťka 

ohýbaného materiálu. Při U-ohybu je vůlí 

rozuměna mezera na jedné straně od osy mezi 

ohybníkem a ohybnicí, tak jak je znázorněno 

na obr. 41. Její velikost lze zjistit dle vztahu 

(2.39) či přibližně odhadnout dle vzorce 

(2.40) pro oceli a dle vzorce (2.41) pro 

barevné kovy.  

𝑣𝑜 = 𝑡 + 𝑐𝑡 ∙ 𝑡 ,                                                                                                                        (2.39) 

 kde: vo- vůle při ohýbání [mm] 

         ct- součinitel vyjadřující vliv tření (c = 0,06 až 0,2) [-] 

 

vo 

Obr. 41 Vůle při ohýbání [41] 

Zakládací 

dorazy 

Vyhazovač 

Obr. 40 Ohybnice [43] 
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𝑣𝑜 = (1,05 𝑎ž 1,15) ∙ 𝑡                                                                                                          (2.40) 

𝑣𝑜 = (1,0 𝑎ž 1,1) ∙ 𝑡                                                                                                               (2.41) 

2.2.7 Technologičnost ohýbání [41], [44], [46], [47] 

 Při ohýbání materiálu může vinou špatného technologického postupu či návrhu 

docházet k poškození či nežádoucí deformaci ohýbaného výlisku. Z tohoto důvodu jsou 

k získání funkčního dílce doporučovány některé technologické zásady, které by měly být 

dodrženy. 

- Osa ohybu má být volena kolmo na směr válcovaných vláken. Je-li volena rovnoběžně, 

je potřeba zvětšit minimální poloměr ohybu (viz obr. 42). 

- Z hlediska odpružení má být volen poloměr ohybu co nejmenší, avšak vzhledem 

k tloušťce a tvárnosti ohýbaného materiálu má být co největší. 

- Doporučuje se ohýbání s kalibrací namísto volného ohybu. 

- Nejmenší délka ohýbaného ramene by měla být alespoň h ≥ 2 ∙ t (viz obr. 43), v případě 

ramene kratšího je rameno ohýbáno na velikost h ≥ 2 ∙ t a přebytek je následně 

odstřihnut. 

- Vzhledem k případné deformaci otvoru v blízkosti ohybu je potřeba dodržet podmínku 

vzdálenosti otvoru od místa ohybu a ≥ 2 ∙ t tak, jak je znázorněno na obrázku č. 43. 

 Důležitou roli v technologii ohýbání hraje také přesnost. Ta je ovlivňována mnoha 

faktory, kterými jsou například tvar a velikost ohýbaného dílce, anizotropie mechanických 

vlastností a rovnoměrnost tloušťky vstupního polotovaru, přesnost ohýbacího nástroje či využití 

kalibrace při ohýbání. 

 

 

 

 

 

 

Obr. 42 Vliv anizotropie materiálu na minimální 

poloměr ohybu [41] 

a ≥ 2 ∙ t 

h
≥

2
∙t

 

t 

Obr. 43 Technologičnost ohýbaných 

součástek [47] 
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3 NÁVRH TECHNOLOGIE VÝROBY 

 Jelikož byl jako nejoptimálnější způsob výroby držáku na kolo zvolen postupový 

nástroj, ve kterém budou probíhat operace stříhání a ohýbání, je zapotřebí stanovit výchozí 

rozvinutý tvar součásti k následovnému určení příhodného nástřihového plánu. Po určení 

nástřihového plánu je již možné navrhnout postup výroby včetně jednotlivých střižníku a 

ohybníků. Navrhovaný dílec je vyráběn z plechu o tloušťce 1,5 mm, přičemž na obrázku č. 44 

jsou orientačně zakótovány jeho maximální rozměry. Materiálové charakteristiky a chemické 

složení zvoleného materiálu ČSN 11 325 jsou uvedeny v kapitole 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1 Rozvinutý tvar součásti 

 K návrhu nástřihového plánu je z hlediska zjištění šířky pásu plechu, velikosti okrajů a 

můstku potřeba znát maximální rozměry dílce v rozvinutém tvaru. Délka součásti je již známa 

(viz obr. 44), avšak je nezbytné určit také šířku, která je zřetelně největší v místě ohnutých 

bočnic. Šířka dílce je vypočtena dle vzorců v kapitole 2.2.2 a následně porovnána s hodnotami 

CAD systému Autodesk Inventor, v němž byla součást vymodelována.  

 Jak je patrné z obrázku č. 45, délky rovných úseku a1, a2, a3 jsou známy a je potřeba 

dopočítat neznámé délky ohnutých úseků l1 a l2, které mají stejnou velikost a na obrázku jsou 

vykresleny modrou barvou. Dle poměru poloměru ohybu a tloušťky (
𝑅0

𝑡
=

2,5

1,5
= 1,666 ≤ 6) je 

zjištěno, že se jedná o ohýbání s malým poloměrem zaoblení, a je tudíž potřeba uvažovat 

posunutí neutrální plochy.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 44 Model dílce [] 

a2 = 50 

Obr. 45 Schéma délek úseků na součásti [] 
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 Poloměr neutrální plochy je pak vypočten dle vzorce (2.25), přičemž součinitel x je 

volen dle tabulky 2.5 a jeho hodnota je pro daný případ R0/t = 1,666 → x = 0,44. 

𝜌 = 𝑅0 + 𝑥 ∙ 𝑡 = 2,5 + 0,44 ∙ 1,5 = 3,16 𝑚𝑚  

 Následně lze již zjistit délku neutrální plochy ohnutého úseku dle vzorce (2.26), kde je 

potřeba přepočítat úhel ohybu α na úhel ohnutého úseku γ = 180 - α. 

𝑙2 =
2 ∙ 𝜋

360
∙ 𝛾 ∙ 𝜌 =

𝜋

180
∙ (180 − 𝛼) ∙ 𝜌 =

𝜋

180
∙ (180 − 125) ∙ 3,16 = 3,033 𝑚𝑚 

 Je-li známa délka ohnutých úseků i délka úseku rovných, lze již dopočítat celkovou 

výchozí délku polotovaru právě jako součet těchto dílčích délek úseků dle vzorce (2.27). Jelikož 

je délka l1=l2 a a1=a3, lze výpočet zapsat následovně. 

𝐿 = ∑ 𝑙𝑖

𝑛

𝑖=1

+ ∑ 𝑎𝑗

𝑛

𝑗=1

= 2 ∙ 𝑙1 + 2 ∙ 𝑎1 + 𝑎2 =  2 ∙ 3,033 + 2 ∙ 38,5 + 50 =      

    = 133,066 𝑚𝑚 ≐ 133 𝑚𝑚 

 V programu Autodesk Inventor byla hodnota šířky polotovaru změřena na 133,066 mm, 

což se přesně shoduje s hodnotou vypočtenou. Naprosto totožná hodnota šířky rozvinu plechu 

je způsobena také tím, že Autodesk Inventor disponuje možností zohlednění faktoru 

(součinitele) x při ohýbání. Z hlediska dalšího postupu je hodnota šířky rozvinu zaokrouhlena 

na 133 mm. 

3.2 Uspořádání výstřižků na plech 

 V dalším kroku je potřeba stanovit 

rozměry plechu a samotný nástřihový plán. 

Vyráběný dílec má v rozvinutém stavu rovné 

hrany na maximálních rozměrech, a tak jej 

tvarem lze připodobnit obdélníku. Z tohoto 

důvodu je logické uspořádání na plech buďto 

podélně či příčně. Úzce spojena s uspořádáním 

výstřižku na plechu je také volba velikosti 

okrajů plechu a můstku. Tyto parametry jsou 

zobrazeny na obrázku č. 46 a jsou určeny dle 

tabulky 3.1, která zohledňuje jak tloušťku 

stříhaného materiálu, tak šířku pásu plechu.  

Tabulka 3.1 Stanovení velikosti můstku a okrajů [38] 

Tloušťka 

materiálu 

[mm] 

Šířka pásu [mm] 

do 15 15 až 50 50 až 100 100 až 200 200 až 300 nad 300 

Rozměr a, b [mm] 

a b a b a b a b a b a b 

0,1 až 0,2 1 1,2 - - - - - - - - - - 

0,3 až 0,4 1 1,2 1,3 1,6 - - - - - - - - 

0,4 až 0,6 1 1,2 1,3 1,6 1,6 2 2,5 - - - - - 

0,7 až 0,9 1 1,2 1,3 1,6 1,6 2 3 3,2 - - - - 

1 1,3 1,6 1,6 2 2 2,5 3,5 3,7 4 4,8 4,8 6 

1,3 1,4 1,7 2 2,5 2,5 3,1 3,5 4,3 4,2 5,2 5,3 6,5 

1,5 1,5 1,8 2,2 2,7 2,5 3,1 3,5 4,3 4,5 5,4 5,6 6,8 

1,8 1,8 2,2 2,2 2,8 2,5 3,1 4 4,3 4,7 5,6 5,8 7 

2 2 2,5 2,5 3,1 3 3,7 4,2 5 5 6 6 7 

a 
a 

b 

Obr. 46 Velikosti můstku a okrajů [38]  
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▪ Varianta příčného uspořádání na plech (obr. 47): 

 V prvním kroku jsou dle tabulky 3.1 stanoveny velikosti okrajů a můstku, které lze 

následně užít k výpočtu délky kroku a šířky pásu plechu. Poté je vypočtena délka pásu plechu, 

díky níž lze stanovit počet výstřižků na zvolenou délku pásu a se zjištěnými hodnotami obsahu 

plochy součásti a pásu lze následně dopočítat procentuální využití plechu. K výpočtu délky 

pásu plechu je zapotřebí znát vnitřní a vnější průměr dodávaných svitků, které budou dodávány 

v již nastříhaných šířkách na míru. Vnitřní 

průměr svitku je volen na základě průměru 

odvíjecího bubnu rovnací linky, který 

může být pro daný typ rovnací linky 

ARPL volen v rozmezí mezi 480 až 620 

mm. Pro tento způsob výroby je volen 

vnitřní průměr svitku dsv = 600 mm. Vnější 

průměr svitku lze určit na základě 

možností výroby dodavatele svitků 

plechů. Dodavatelem je uváděn maximální 

vnější průměr svitku do 2 100 mm, a tak je 

pro výpočet vybrána hodnota vnějšího 

průměru svitku plechu Dsv = 1 200 mm. 

K výpočtu je rovněž zapotřebí znát hustotu 

oceli, která je ρocel = 7,85·10-6 kg/mm3. 

Délku plechu lze pak stanovit na základě 

vypočtené hodnoty hmotnosti ocelového 

pásu plechu. 

Velikost okraje: 

𝑎 = 4,5 𝑚𝑚 

Velikost můstku: 

𝑏 = 5,4 𝑚𝑚 

Šířka pásu plechu: 

𝑝 = š + 2 ∙ 𝑎 = 250 + 2 ∙ 4,5 = 259 𝑚𝑚                                                                                     (3.1) 

Délka kroku: 

𝑘 = 𝐿 + 𝑏 = 133 + 5,4 = 138,4 𝑚𝑚                                                                                            (3.2) 

Hmotnost svitku: 

𝑚𝑠𝑣 =
𝜋 ∙ (𝐷𝑠𝑣

2 − 𝑑𝑠𝑣
2)

4
∙ 𝑝 ∙ 𝜌𝑜𝑐𝑒𝑙                                                                                                  (3.3) 

𝑚𝑠𝑣 =
𝜋 ∙ (1 2002 − 6002)

4
∙ 259 ∙ 7 85 ∙ 10−6 = 1 724,5 𝑘𝑔 

Délka svitku plechu: 

𝐿𝑠𝑣 =
𝑚𝑠𝑣

𝑝 ∙ 𝑠 ∙ 𝜌𝑜𝑐𝑒𝑙
                                                                                                                                (3.4) 

𝐿𝑠𝑣 =
1 724,5

259 ∙ 1,5 ∙ 7,85 ∙ 10−6
= 565 460 𝑚𝑚 

 

 

b b 

k 

p
 š 

L 

a 
a 

Obr. 47 Schéma příčného uspořádání na plech 
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Počet výstřižků ze svitku plechu: 

𝑛𝑣 =
𝐿𝑠𝑣

𝑘
=

565 460

138,4
= 4 085,69 ≐ 4 085 𝑘𝑠                                                                             (3.5) 

Plocha svitku plechu: 

𝑆𝑠𝑣 = 𝐿𝑠𝑣 ⋅ 𝑝 = 565 460 ⋅ 259 = 146 454 140 𝑚𝑚2                                                                (3.6) 

Plocha výstřižku (určeno dle programu Autodesk Inventor): 

𝑆𝑣 = 25 118 𝑚𝑚2 

Tato hodnota je brána jako celý obsah vystřihované součásti bez takzvaných technologických 

otvorů, které nelze považovat jako běžný odpad. 

Využití pásu plechu: 

𝜂 =
𝑛𝑣 ∙ 𝑆𝑣

𝑆𝑠𝑣
∙ 100 =

4 085 ∙ 25 118

146 454 140
∙ 100 = 70,06 %                                                                (3.7) 

 

▪ Varianta podélného uspořádání na plech (obr. 48): 

 Stejně jako je tomu u příčného uspořádání, i v případě uspořádání podélného je postup 

výpočtu totožný a je užito stejných vzorců s malými obměnami. Rovněž zůstává neměnný jak 

vnitřní, tak vnější průměr zaváděného svitku. 

Velikost okraje: 

𝑎 = 3,5 𝑚𝑚 

Velikost můstku: 

𝑏 = 4,3 𝑚𝑚 

Šířka pásu plechu: 

𝑝 = 𝐿 + 2 ∙ 𝑎 = 133 + 2 ∙ 3,5 = 140 𝑚𝑚                                                                                    (3.8) 

Délka kroku: 

𝑘 = š + 𝑏 = 250 + 4,3 = 254,3 𝑚𝑚                                                                                            (3.9) 

 

 

 

a 
a 
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L
 

Obr. 48 Schéma podélného uspořádání na plech 
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Hmotnost svitku: 

𝑚𝑠𝑣 =
𝜋 ∙ (𝐷𝑠𝑣

2 − 𝑑𝑠𝑣
2)

4
∙ 𝑝 ∙ 𝜌𝑜𝑐𝑒𝑙 

𝑚𝑠𝑣 =
𝜋 ∙ (1 2002 − 6002)

4
∙ 140 ∙ 7 85 ∙ 10−6 = 932,2 𝑘𝑔 

Délka svitku plechu: 

𝐿𝑠𝑣 =
𝑚𝑠𝑣

𝑝 ∙ 𝑠 ∙ 𝜌𝑜𝑐𝑒𝑙
 

𝐿𝑠𝑣 =
932,2

140 ∙ 1,5 ∙ 7,85 ∙ 10−6
= 565 483 𝑚𝑚 

Počet výstřižků z pásu plechu: 

𝑛𝑣 =
𝐿𝑠𝑣

𝑘
=

565 483

254,3
= 2 223,68 ≐ 2 223 𝑘𝑠 

Plocha svitku plechu: 

𝑆𝑠𝑣 = 𝐿𝑠𝑣 ⋅ 𝑝 = 565 483 ⋅ 140 = 79 167 620 𝑚𝑚2 

Plocha výstřižku (určeno dle programu Autodesk Inventor): 

𝑆𝑣 = 25 118 𝑚𝑚2 

Využití pásu plechu: 

𝜂 =
𝑛𝑣 ∙ 𝑆𝑣

𝑆𝑠𝑣
∙ 100 =

2 223 ∙ 25 118

79 167 620
∙ 100 = 70,53 % 

3.3 Varianty postupu výroby v postupovém nástroji 

 Při navrhování postupu výroby se vychází z nejvhodněji zvoleného způsobu výroby dle 

kapitoly 1.1, tedy výroby postupovým nástrojem, u kterého je užíváno operace stříhání a 

ohýbání. Varianty výroby se taktéž liší orientací stříhané součástí na pásu plechu, a to tedy 

příčně či podélně, jak je uvedeno v předchozí kapitole 3.2. U všech variant je logický postup 

stejný, tedy nejprve dochází k vystřižení otvorů spolu s vnějšími tvary součástí a následně je 

součást ohnuta. Po ohnutí následuje odstřižení součásti od pásu plechu. V této kapitole jsou 

znázorněny a popsány jednotlivé varianty výroby s jejich výhodami a nevýhodami a následně 

je zvolen nejoptimálnější způsob výroby. 

 U následujících obrázků postupu výroby jsou jednotlivé operace barevně rozlišeny. 

Operace stříhání (střižníky) jsou na obrázcích vybarveny červenou barvou, ohýbání (ohybníky) 

barvou zelenou. V návrzích jsou rovněž znázorněny operace zahledání (hledáčky), jenž slouží 

k přesnému ustavení plechu v nástroji a na obrázcích jsou reprezentovány modrou barvou. 
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• Varianta č. 1 (obr. 49) - vychází z příčného uspořádání dílce na pás plechu. Součást by 

v případě tohoto postupu byla vyrobena v šesti krocích.  

Postup výroby v jednotlivých krocích: 

1. krok: - vystřižení čtyř kruhových otvorů ø 7 mm 

  - vystřižení dvou kruhových otvorů ø 10 mm 

  - vystřižení čtyř lichoběžníkových otvorů 

2. krok: - zahledání 

  - vystřižení části pravé strany dílce 

3. krok: - zahledání 

  - vystřižení části levé strany dílce 

  - dostřižení finálního tvaru pravé strany dílce 

4. krok: - zahledání 

  - dostřižení finálního tvaru levé strany dílce 

5. krok: - ohnutí dílce 

6. krok: - odstřižení dílce od pásu plechu 

 V postupu jsou rozepsány některé operace ve více krocích, jako například ve druhém a 

třetím kroku vystřižení části pravé a levé strany dílce. Tyto operace však probíhají najednou 

právě mezi danými kroky, kdy je požadovaný tvar vystřižen jedním, respektive dvěma 

střižníky. Stejná situace nastává mezi krokem třetím a čtvrtým. 

 

 

Obr. 49 Postup výroby- varianta č. 1 
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• Varianta č. 2 (obr. 50) - vychází z varianty podélného uspořádání dílce na pás plechu a 

součást je v tomto postupu vyrobena v pěti krocích. 

Postup výroby v jednotlivých krocích: 

1. krok: - vystřižení čtyř kruhových otvorů ø 7 mm 

  - vystřižení dvou kruhových otvorů ø 10 mm 

  - vystřižení čtyř lichoběžníkových otvorů 

2. krok: - zahledání 

  - vystřižení části tvarových okrajů dílce 

3. krok: - zahledání 

  - dostřižení spodní části šikmých okrajů dílce 

4. krok: - ohnutí dílce 

5. krok: - odstřižení dílce od pásu plechu 

 Stejně jako u předešlé varianty, i u tohoto postupu jsou jednotlivé operace rozepsány do 

více kroků, avšak mezi druhým a třetím krokem operují pouze dva střižníky. 

 

 

 

 

Obr. 50 Postup výroby- varianta č. 2 
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• Varianta č. 3 (obr. 51) - vychází rovněž jako předchozí varianta z podélného uspořádání 

dílce na pás plechu, avšak v tomto případě je vyrobena ve čtyřech krocích. 

Postup výroby v jednotlivých krocích: 

1. krok: - vystřižení čtyř kruhových otvorů ø 7 mm 

  - vystřižení dvou kruhových otvorů ø 10 mm 

  - vystřižení čtyř lichoběžníkových otvorů 

2. krok: - zahledání 

  - vystřižení části tvarových okrajů dílce 

3. krok: - zahledání 

  - dostřižení spodní části šikmých okrajů dílce 

4. krok: - ohnutí dílce 

  - odstřižení dílce od pásu plechu 

 

 

 

 

Obr. 51 Postup výroby- varianta č. 3 
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3.4 Zhodnocení navrhovaných postupů 

 Jak je patrné z kapitol 3.2 a 3.3, je uvažováno s příčným či podélným uspořádáním dílce 

na plech. Z hlediska využitelnosti pásu plechu jsou si obě varianty takřka podobné, avšak mírná 

výhoda je na straně podélného uspořádání, a to sice o cca 0,5 % a může se projevit zejména u 

výroby velkého počtu kusů držáku. Dále je zapotřebí zvážit další aspekty jako jsou anizotropie, 

délka samotného nástroje či způsob posuvu pásu plechu.  

 Varianta č. 1, jenž je řešena příčným uspořádáním součásti disponuje několika značnými 

výhodami, jimiž jsou například orientace válcovaných vláken materiálu na směr ohybu či délka 

samotného nástroje. Z hlediska anizotropie je ohyb kolmý ke směru vláken příhodnější nežli ve 

směru podélném a nedochází v takové míře ke vzniku trhlin v ohýbaných místech. Velkou 

nevýhodou této varianty je však řešení posuvu pásu plechu, kdy by při ohýbání docházelo 

k nalehnutí ohýbaného plechu na pevný ohybník vespod, a muselo by být užito odpružení, které 

by prodražilo výrobu celého nástroje. Nevýhodou je také velký počet kroků. 

 Varianty č. 2 a č. 3 jsou si velmi podobné, a tak rovněž mají podobné výhody a 

nevýhody. Mezi nevýhody patří délka nástroje a anizotropie materiálu. Při ohýbání ve směru 

podélném ke směru vláken může docházet k častějšímu vzniku trhlin v ohýbaných místech. 

Tento problém lze však vyřešit kontrolou minimálního poloměru ohybu Rmin a případně jeho 

zvětšením na dvojnásobnou hodnotu, jak je uvedeno v kapitole 2.2.7. Značná výhoda obou 

variant však spočívá ve vedení materiálu nástrojem, kdy je umožněno bezproblémové 

kontinuální vedení pásu bez řešení přídavných odpružení. Obě varianty se liší použitým typem 

ohybnice. U varianty druhé je užito ohybnice odlehčené, která disponuje nižší hmotností, avšak 

je složitější z hlediska výroby. U varianty č. 3. je užito masivní ohybnice, která je jednodušší 

na výrobu. 

 Výhodou varianty č. 3 oproti variantě druhé je menší počet kroků vlivem řešení ohýbání 

a odstřižení součásti v jednom kroku. Stejně tak je vhodnější volba masivní ohybnice dle 

varianty č. 3, jelikož by cena výroby ohybnice ve variantě č. 2 nevykompenzovala cenu 

materiálu užitého ve variantě třetí. Po zvážení všech výhod a nevýhod jednotlivých výrobních 

postupů jako ideální varianta připadá varianta č. 3 s podélným uspořádáním součásti, která je 

doplněna o dvojrozměrnou vizualizaci postupu na obrázku č. 52. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 52 Zvolená varianta výroby 
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4 TECHNOLOGICKÉ VÝPOČTY 

 Tato kapitola je zaměřena na potřebné výpočty ke konstrukci nástroje, přičemž je 

rozdělena do dvou hlavních podkapitol, a to sice pro technologii stříhání a technologii ohýbání 

a na kapitolu dodatečných výpočtů. Tato kapitola vychází z výpočetních vztahů a teoretických 

poznatků zjištěných v rešeršní části kapitoly 2 a výpočty jsou vztaženy na zvolenou variantu 

postupu z kapitoly 3, tedy variantu podélného uspořádání, u níž probíhají operace ve čtyřech 

krocích. 

4.1 Výpočty pro technologii stříhání [56] 

▪ Střižný odpor - lze vypočítat dle vztahu (2.7) z kapitoly o střižném odporu (2.1.2). K výpočtu 

je zapotřebí znát mez pevnosti stříhaného materiálu, která je pro tento případ dle kapitoly 1 

určena na základě zvoleného materiálu, tedy oceli 11 325. Mez pevnosti této oceli se 

pohybuje v rozmezí 270-350 MPa, a tak je pro výpočet zvolena hodnota  

Rm = 300 MPa. 

𝜏𝑠 = 0,77 ∙ 𝑅𝑚 = 0,77 ∙ 300 = 231 𝑀𝑃𝑎 

▪ Střižná síla - je vypočtena na základě vzorce (2.8), ke kterému je zapotřebí znát délku střihu, 

tloušťku materiálu, součinitel otupení břitu a hodnotu střižného odporu, která je již známa 

z předešlého výpočtu. Délku střihu lze u jednoduchých tvarů vypočítat, avšak u stříhání 

složitějších tvarů je výpočet složitý a zdlouhavý, a tak jsou hodnoty délky střihu určeny na 

základě modelu z programu Autodesk Inventor. Tloušťka materiálu je dle kapitoly 1 zvolena  

t = 1,5 mm. Hodnoty součinitele otupení břitu se mohou lišit dle různých literárních zdrojů, 

avšak jeho hodnota se nejčastěji uvádí v rozmezí 1,0 až 1,5, a tak je pro tento výpočet 

zvolena hodnota K = 1,2. Výsledná střižná síla je pak vypočtena jako součet jednotlivých 

střižných sil. 

➢ Střižník kruhového tvaru ø 7 mm 

𝐹𝑠1 = 𝑙1 ∙ 𝑡 ∙ 𝜏𝑠 ∙ 𝐾 = 21,991 ∙ 1,5 ∙ 231 ∙ 1,2 = 9 143,8 𝑁 

➢ Střižník kruhového tvaru ø 10 mm 

𝐹𝑠2 = 𝑙2 ∙ 𝑡 ∙ 𝜏𝑠 ∙ 𝐾 = 31,416 ∙ 1,5 ∙ 231 ∙ 1,2 = 13 062,8 𝑁 

➢ Střižník lichoběžníkového tvaru (větší) 

𝐹𝑠3 = 𝑙3 ∙ 𝑡 ∙ 𝜏𝑠 ∙ 𝐾 = 142,934 ∙ 1,5 ∙ 231 ∙ 1,2 = 59 431 𝑁 

➢ Střižník lichoběžníkového tvaru (menší) 

𝐹𝑠4 = 𝑙4 ∙ 𝑡 ∙ 𝜏𝑠 ∙ 𝐾 = 134,914 ∙ 1,5 ∙ 231 ∙ 1,2 = 56 097,2 𝑁 

➢ Střižník obvodového tvaru 

𝐹𝑠5 = 𝑙5 ∙ 𝑡 ∙ 𝜏𝑠 ∙ 𝐾 = 354,62 ∙ 1,5 ∙ 231 ∙ 1,2 = 147 451 𝑁 

➢ Odstřihovací střižník 

𝐹𝑠6 = 𝑙6 ∙ 𝑡 ∙ 𝜏𝑠 ∙ 𝐾 = 100 ∙ 1,5 ∙ 231 ∙ 1,2 = 41 580 𝑁 

➢ Výsledná střižná síla - některé střižníky jsou v nástroji zastoupeny vícekrát, a tak je do 

výpočtu potřeba zahrnout četnost jednotlivých střižníků. 

𝐹𝑣 = 4 ∙ 𝐹𝑠1 + 2 ∙ 𝐹𝑠2 + 2 ∙ 𝐹𝑠3 + 2 ∙ 𝐹𝑠4 + 2 ∙ 𝐹𝑠5 + 𝐹𝑠6 = 4 ∙ 9 143,8 + 2 ∙ 13 062,8 +  

         +2 ∙ 59 431 + 2 ∙ 56 097,2 + 2 ∙ 147 451 + 41 580 = 630 239,2 𝑁 ≐ 630,24 𝑘𝑁 
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▪ Střižná práce - je vypočtena dle vzorce (2.9), přičemž do výpočtu vstupuje výsledná střižná 

síla vypočtena v předchozím kroku, tloušťka materiálu a součinitel hloubky vtlačení, který 

je volen na základě tabulky 2.1 a jeho hodnota je KA = 0,6. Čitatel je následně potřeba vydělit 

tisícem z důvodu převodu jednotek. 

𝐴𝑠 =
𝐾𝐴 ∙ 𝐹𝑣 ∙ 𝑡

1000
=

0,6 ∙ 630 239,2 ∙ 1,5

1000
= 567,2 𝐽 

▪ Protlačovací síla - je vypočtena dle vzorce (2.11) a je potřeba si určit protlačovací součinitel, 

jenž je určen na základě tab. 2.2. Jeho hodnota pro danou tloušťku a typ materiálu se 

pohybuje v rozmezí 0,005-0,08, a tak je pro výpočet stanovena hodnota c2 = 0,05. 

𝐹𝑠𝑡 = 𝑐2 ∙ 𝐹𝑣 = 0,05 ∙ 630,24 = 31,512 ≐ 31,5 𝑘𝑁 

▪ Celková střižná síla - je vypočtena jako součet dílčích hodnot střižné síly výsledné a síly 

stírací. 

𝐹𝑐𝑠 = 𝐹𝑣 + 𝐹𝑠𝑡 = 630,24 + 31,5 = 661,74 𝑘𝑁                                                                      (4.1) 

• Tloušťka střižnice - může být předběžně určena na základě vzorce (4.2), jenž vychází 

z hodnot celkové střižné síly. 

𝐻 = √𝐹𝑐𝑠
3 = √661 740

3
= 87 𝑚𝑚                                                                                            (4.2) 

▪ Střižná vůle - je vypočtena podle vztahu (2.5) a je zapotřebí stanovit součinitel závislý na 

stupni střihu, jehož hodnota bývá v rozmezí 0,005-0,025. Pro tento výpočet byla hodnota 

tohoto součinitele zvolena c = 0,015. 

𝑣 = 2 ∙ 0,32 ∙ 𝑐 ∙ 𝑡 ∙ √𝜏𝑠 = 2 ∙ 0,32 ∙ 0,015 ∙ 1,5 ∙ √231 = 0,219 𝑚𝑚 

▪ Rozměry funkčních částí (střižníku a střižnice) - je nutno vypočítat k následné konstrukci 

nástroje, a to zejména u funkčních otvoru součásti. Vzorový výpočet je tak proveden pro 

střižník a otvor ve střižnici o průměru 10 mm, jenž vyplývá ze vzorců (2.1 a 2.2) pro 

děrování. Určité zdroje doporučují zahrnutí přídavku na opotřebení, který představuje 80 % 

velikosti tolerance výstřižku. Tento fakt je tak zohledněn v následujících vzorcích. Hodnoty 

výrobních tolerancí střižníků a střižnic jsou stanoveny na základě normy ČSN 22 6015. 

➢ Vypočet rozměru střižníku ø 10 mm 

𝐴𝑘 = (𝐴𝑗 + 0,8 ∙ 𝛥)
−𝛿𝑘

= (10 + 0,8 ∙ 0,1)−0,025 = 10,08−0,025 𝑚𝑚 

➢ Výpočet rozměru střižnice ø 10 mm 

𝐴𝑒 = (𝐴𝑗 + 𝛥 + 𝑣)
+𝛿𝑒

= (10 + 0,8 ∙ 0,1 + 0,219)+0,036 = 10,299+0,036 𝑚𝑚 

▪ Kontrola střižníku na otlačení - je prováděna u střižníků s nejmenším průřezem, tudíž u 

kruhových střižníků o průměru 7 mm. Vychází se ze vzorce (2.14), kdy je velikost dosedací 

plochy určena na základě modelu v programu Autodesk Inventor. Výsledná hodnota 

vypočteného napětí je následně porovnávána s hodnotou napětí dovoleného, které se pro 

danou ocel pohybuje okolo σdov = 180 MPa. Je-li hodnota vypočteného napětí vyšší než 

hodnota dovoleného napětí, je potřeba užít opěrné desky. V opačném případě nutnost užití 

opěrné desky odpadá. 

➢ Střižník kruhového tvaru ø 7 mm 

𝜎1 =
𝐹𝑠1

𝑆𝐷1
=

9 143,8

132,732
= 68,89 𝑀𝑃𝑎 
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 Vzhledem k tomu, že vypočtená hodnota napětí je menší než hodnota napětí 

dovoleného, není třeba užít opěrnou desku, avšak v praxi je její použití doporučováno, a 

tudíž bude zahrnuta i do konstrukce nástroje. 

▪ Kontrola střižníku na vzpěr - je počítána dle kapitoly 2.1.5, a lze k ní přistupovat dvěma 

různými způsoby. Prvním způsobem je rozuměna volba délky střižníku, která je následně 

podrobena dalším výpočtům štíhlosti střižníku, podle níž je nadále počítáno dle Eulera či 

Tetmajera. Kontrolou je tak porovnání vypočtené kritické síly se silou střižnou. U druhého 

způsobu je předpokládán pružný vzpěr dle Eulera a může tak být zjištěna maximální volná 

délka střižníků dle vzorců (2.18) či (2.19) v závislosti na vedení střižníku. Právě druhého 

způsobu je užito při výpočtech. 

 Výpočet je potřeba provést pro střižníky s nejmenším průřezem, případně pro střižníky, 

u nichž není možno užít vedení či jiné geometrické úpravy. Z tohoto důvodu je na vzpěr 

kontrolován střižník kruhového průřezu ø 7 mm a následně odstřihovací střižník, u kterého 

nemůže být užito vedení. K oběma výpočtům je potřeba znát jejich minimální kvadratický 

moment průřezu, střižnou sílu daného střižníku, koeficient bezpečnosti, který je volen 

v rozmezí n = 2 až 3, a modul pružnosti v tahu, jehož velikost je známá E = 2,1 ·105 MPa. 

Koeficient bezpečnosti je zvolen n = 2. 

➢ Střižník kruhového tvaru ø 7 mm 

• Minimální kvadratický moment průřezu 

𝐼 =
𝜋 ∙ 𝑑4

64
=

𝜋 ∙ 74

64
= 117,86 𝑚𝑚4                                                                                   (4.3) 

• Maximální volná délka střižníku pro nevedený střižník: 

𝑙 = √
𝜋2 ∙ 𝐸 ∙ 𝐼

4 ∙ 𝑛 ∙ 𝐹𝑠
= √

𝜋2 ∙ 2,1 ∙ 105 ∙ 117,86

4 ∙ 2 ∙ 9 143,8
= 57,78 𝑚𝑚 

• Maximální volná délka střižníku pro vedený střižník: 

𝑙 = √
4 ∙ 𝜋2 ∙ 𝐸 ∙ 𝐼

𝑛 ∙ 𝐹𝑠
= √

4 ∙ 𝜋2 ∙ 2,1 ∙ 105 ∙ 117,86

2 ∙ 9 143,8
= 231,15 𝑚𝑚 

➢ Odstřihovací střižník obdélníkového tvaru (délky stran: a = 4,3 mm, b = 54 mm) 

• Minimální kvadratický moment průřezu 

𝐼 =
𝑏 ∙ 𝑎3

12
=

54 ∙ 4,33

12
= 357,78 𝑚𝑚4                                                                              (4.4) 

• Maximální volná délka střižníku pro nevedený střižník: 

𝑙 = √
𝜋2 ∙ 𝐸 ∙ 𝐼

4 ∙ 𝑛 ∙ 𝐹𝑠
= √

𝜋2 ∙ 2,1 ∙ 105 ∙ 357,78

4 ∙ 2 ∙ 41 580
= 47,2 𝑚𝑚 

  V případě užití delšího střižníku může být daný střižník odstupňován, přičemž funkční 

část bude tvořit podstatně kratší část oproti části rozšířené. U takového řešení tak nedochází 

k vybočení střižníku z jeho osy. 
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4.2 Výpočty pro technologii ohýbání 

 Vyráběná součást je ohýbána v jedné ohybnici jedním ohybníkem a z jejího tvaru je 

patrné, že dochází k ohybům na různé úhly ve dvou místech. Konkrétně ohyb s úhlem α = 90° 

u ohnutých stěn, jimiž následně bude vystřiženým otvorem procházet hák, a ohyb α = 125° u 

bočnic držáku, které zajišťují stabilitu kola po zavěšení. V obou případech lze však ohyb 

klasifikovat jako takzvaný U-ohyb, a je tak užito výpočtových vztahů právě pro tento způsob 

ohybání. 

▪ Odpružení- je vypočteno dle vzorců v kapitole 2.2.4 a je potřeba jej zjistit z důvodu případné 

změny geometrie nástrojů či potřeby užití kalibrační síly. Oba dva úseky ohybů s rozdílným 

úhlem ohýbání mají totožné hodnoty odpružení, a to z důvodu, že úhel ohybu nemá vliv na 

velikost odpružení. Jak je patrné ze vzorce (2.31), k určení velikosti odpružení je potřeba 

zjistit hodnoty ramena ohybu a součinitele určujícího polohu neutrální plochy. Hodnoty 

tloušťky ohýbaného plechu a modulu pružnosti v tahu jsou známy již z předešlých výpočtů. 

Hodnota meze kluzu je pro materiál 11 325 Re = 220 MPa. 

➢ Rameno ohybu - k výpočtu dle vzorce (2.31) je potřeba znát hodnoty poloměru zaoblení 

hran ohybnice a poloměru ohybu, které jsou rm = 5 mm(2 až 6 krát násobek tloušťky 

ohýbaného materiálu dle vzorce (2.38)) a R0 = 2,5 mm. 

𝑙𝑢 = 𝑟𝑚 + 𝑅0 + 1,2 ∙ 𝑡 = 5 + 2,5 + 1,2 ∙ 1,5 = 9,3 𝑚𝑚 

➢ Součinitel určující polohu neutrální plochy - je určen z výpočtového vztahu (2.30), a je 

zapotřebí zjistit velikost součinitele x dle tab. 2.5. Hodnota x byla zároveň již spočítána 

v kapitole 3.1 a je tak známa jako x = 0,44. 

𝑘 = 1 − 𝑥 = 1 − 0,44 = 0,56 

➢ Úhel odpružení β 

𝑡𝑔 𝛽 = 0,75 ∙
𝑙𝑢

𝑘 ∙ 𝑡
∙

𝑅𝑒

𝐸
= 0,75 ∙

9,3

0,56 ∙ 1,5
∙

220

2,1 ∙ 105
= 8,7 ∙ 10−3 

=> 𝛽 = 0,4984 = 0° 29′54′′ 

 Pro tento způsob výroby je ke snížení velikosti úhlu odpružení užito kalibrování. 

➢ Minimální poloměr ohybu - lze určit dle vzorce (2.28), přičemž je možno postupovat dvěma 

různými výpočty, a to buďto určením součinitele c z tabulky 2.6, či výpočtem pomocí 

hodnoty trvalé poměrné deformace εmax. Vzhledem k tomu, že hodnota εmax není známa a 

výpočet pomoci součinitele c je málo přesný, některé literární zdroje uvádí možnost 

nahrazení hodnoty εmax hodnotou tažnosti A, která je známa z charakteristiky zvoleného 

materiálu. Hodnota tažnosti pro materiál 11 325 je dle 1. kapitoly A = 37 %. 

𝑅𝑚𝑖𝑛 =
𝑡

2
∙ (

1

𝜀𝑚𝑎𝑥
− 1) =

𝑡

2
∙ (

1

𝐴
− 1) =

1,5

2
∙ (

1

0,37
− 1) = 1,277 𝑚𝑚 

Na základě zvolené varianty postupu výroby dle kapitoly 3.4 a teoretických poznatcích 

z kapitoly 2.2.7 o technologičnosti ohýbání, je zapotřebí zkontrolovat vyrobitelnost součásti. 

Vzhledem k ohýbání v podélném směru vláken je doporučeno minimální poloměr ohybu 

Rmin zvětšit na dvojnásobnou hodnotu, tedy 2·Rmin = 2,554 mm. Jelikož je poloměr ohybu  

R0 = 2,5 mm, lze jej ještě považovat za vyhovující. 

➢ Maximální poloměr ohybu -  je vypočten dle vzorce (2.29) a k jeho určení jsou potřeba znát 

hodnoty modulu pružnosti v tahu a meze kluzu materiálu, které jsou známy z již předešlých 

výpočtů. 

𝑅𝑚𝑎𝑥 =
𝑡

2
∙ (

𝐸

𝑅𝑒
− 1) =

1,5

2
∙ (

2,1 ∙ 105

220
− 1) = 715,16 𝑚𝑚 
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 Vzhledem k tomu, že ohýbaná součást má poloměr ohybu R0 = 2,5 mm, nedojde tak 

k trvalé plastické deformaci vláken na vnější straně ohybu. 

➢ Ohýbací síla - může být vypočtena několika vzorci, jak uvádí kapitola 2.2.5, avšak pro tento 

případ je počítáno podle výpočtového vztahu pro U-ohyb (2.35) dle ČSN 22 7340. 

K výpočtu jsou nezbytné hodnoty již známé, a to sice tloušťka a mez kluzu materiálu, 

poloměr ohybu, ale i hodnoty, které musí být zvoleny. Součinitel tření je pro tento výpočet 

volen f = 0,15 a šířka pásu plechu v místech jeho ohybu je 182 a 20 mm. 

𝐹𝑜 = (1 + 7 ∙ 𝑓) ∙
𝑏 ∙ 𝑡2 ∙ 𝑅𝑒

𝑅0 + 𝑡
= (1 + 7 ∙ 0,15) ∙

202 ∙ 1,52 ∙ 220

2,5 + 1,5
= 51 244,9 𝑁 

➢ Kalibrační síla- je na základě teoretické rešerše volena o 30 % vyšší nežli síla ohýbací, a tak 

je tento fakt zohledněn ve výpočtu. 

𝐹𝑘 = 1,3 ∙ 𝐹𝑜 = 1,3 ∙ 51 244,9 = 66 618,37 𝑁 

➢ Ohýbací práce - je určena na základě výpočtového vztahu (2.37), k jehož výpočtu je potřebná 

hodnota součinitele plnosti diagramu ψ (volena v rozmezí 0,5-0,65) a hodnota pracovního 

zdvihu, která je zjištěna z modelu nástroje. Pro tento výpočet je velikost součinitele plnosti 

diagramu stanovena na ψ = 0,5 a hodnota zdvihu je pak hU = 39 mm. Vzhledem k převodu 

jednotek je pak celý čitatel vydělen tisícem. 

𝐴𝑈 =
(𝐹𝑜 + 𝐹𝑘) ∙ ℎ𝑈 ∙ 𝜓

1000
=

(51 244,9 + 66 618,37) ∙ 39 ∙ 0,5

1000
= 2 298 𝐽 

➢ Vůle pro ohýbání - je určena na základě výpočtového vztahu (2.39), kdy je pro příslušný 

ohyb volen součinitel tření c = 0,15. 

𝑣𝑜 = 𝑡 + 𝑐 ∙ 𝑡 = 1,5 + 0,15 ∙ 1,5 = 1,725 𝑚𝑚 

➢ Celková tvářecí síla - je vypočtena součtem celkové střižný síly se silou kalibrační. 

𝐹𝑐𝑡𝑣 = 𝐹𝑐𝑠 + 𝐹𝑘 = 661 740 + 66 618,37 = 728 358,4 𝑁 ≐ 728,4 𝑘𝑁 
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5 NÁVRH TVÁŘECÍHO STROJE 

 Tato kapitola je zejména zaměřena na konstrukci a popis nástroje k výrobě součásti, jíž 

je držák na kolo. Dále je zde provedena volba vhodného stroje, do něhož bude celý nástroj 

upnut. Jak konstrukce nástroje, tak volba stroje pak vychází z již provedených výpočtů dle 

kapitol 3 a 4. 

5.1 Volba stroje [49], [54] 

 Volba vhodného stroje je závislá na mnoha parametrech, jenž vychází ze samotné 

konstrukce nástroje, či již vypočtených výsledků. Jedním z nejdůležitějších parametrů je 

jmenovitá síla lisu, jenž musí být větší než celková tvářecí síla Fctv = 728,4 kN, a zaručí tak 

provedení potřebných operací stříhání a ohýbání. Z hlediska velikosti nástroje jsou pak 

důležitými kritérii zdvih, sevření či velikost upínací plochy. Na základě zmíněných parametrů 

byl jako vhodný stroj zvolen mechanický lis (obr. 53) firmy ANDRITZ Metals s označením 

KSTU 2000-20-4G-PSE, jehož parametry jsou blíže specifikovány v tabulce 5.1. 

Tab. 5.1 Parametry zvoleného stroje [49] 

Jmenovitá tvářecí síla [kN] 2 000 

Upínací plocha max. [mm x mm] 2 000 x 1 000 

Sevření [mm] 500 

Přestavitelnost beranu [mm] 125 

Počet zdvihů max. [1/min] 240 

Zdvih [mm] 20 - 160 

Hmotnost stroje [kg] 43 000 

  

  

 Celý stroj bude pracovat v součinnosti s podávacím a rovnacím zařízením typu ARPL 

RAL 250 firmy Attl a spol s r.o Továrna na stroje. Celá linka se tak bude skládat z odvíjáku, 

rovnačky, senzoru sledování smyčky, ovládacího panelu, podavače a výše vybraného lisu 

KSTU 2000-20-4G-PSE. Schématické zobrazení celé linky a posloupnost jendotlivých operací 

je pak naznačeno na obrázku č. 54. 

 

Obr. 53 Lis KSTU 

 2000-20-4G-PSE [49] 

Odvíják Rovnačka 

Senzor 

sledování 

smyčky 

Ovládací 

panel 

Lis KSTU 

2000-20-4G-PSE 

Obr. 54 Schéma linky [54] 
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5.2 Popis nástroje 

 Celý nástroj je složen ze dvou hlavních částí, kterými jsou horní a spodní část nástroje. 

Tyto segmenty se vzájemně pohybují pomocí vodících sloupků a pouzder. Spodní část je 

nepohyblivá, horní část vykonává pohyb a je přichycena pomoci upínek k beranu lisu. Během 

procesu tak dochází k operacím stříhání a ohýbání dle předem zvolené varianty postupu výroby 

z kapitoly 3.4.  

 Spodní část, jenž je zobrazena na obrázku č. 55, se skládá z mnoha komponentů, které 

hrají podstatnou roli v sestavení a funkci celého nástroje. Důležitou součástí je základová deska, 

obsahující otvory na propad vystřiženého materiálu, do níž jsou nalisovány vodící sloupky. 

Rovněž slouží k připevnění funkčních částí, jimiž jsou střižnice a ohybník, který je v tomto 

případě vložkován. Na střižnici jsou šrouby mechanicky přichyceny vodící lišty spolu s vodící 

deskou, jenž zajištují správné vedení střižníků a pásu plechu. Vodící lišty jsou na přední straně 

opatřeny podpěrným plechem, který je k nim přišroubován. Součástí spodní části nástroje je 

pak ještě skluz, který zajišťuje sklouznutí finálního výlisku z nástroje. Pro snadnější manipulaci 

se spodní části nástroje je základová deska opatřena nosnými šrouby. 

 Horní část nástroje (viz obr. 56) je stejně jako spodní část složena z mnoha elementů. 

Upínací deska slouží k upnutí do beranu lisu a je opatřena vodícími pouzdry, které jsou do ní 

nalisovány. S upínací deskou jsou šrouby spojeny desky opěrné a kotevní, jenž slouží 

k upevnění střižníků a ohybnice. Součástí horní části jsou také hledáčky, které jsou podobně 

jako střižníky zakotveny v kotevní desce. Stejně jako základová deska, i deska upínací je 

opatřena nosnými šrouby pro lepší manipulaci. 

 

Základová deska 

Nosné šrouby 

Střižnice 

Vodící deska 

Vodící lišty 

Šrouby 

Kolíky 

Skluz 

Vodící sloupky 

Ohybník 

Podpěrný plech 

Obr. 55 Spodní část nástroje 
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  Střižníky konstruovaného nástroje (obr. 57) se liší různými způsoby upnutí, a to sice 

upnutím osazením (obr. 57 vlevo), které je využíváno zejména u menších střižníků, či přímo 

šrouby u střižníků větších rozměrů (obr. 57 uprostřed). U prvního zmíněného způsobu je 

osazený střižník vložen do kotevní desky, na níž naléhá deska opěrná. Tyto desky jsou spolu 

s deskou upínací vzájemně prošroubovány. U druhého způsobu je střižník rovněž vložen do 

kotevní desky, avšak je přímo prošroubován šrouby skrze opěrnou a upínací desku. Osazen je 

také odstřihovač, který je však vzhledem k vypočteným hodnotám jeho maximální volné délky 

odstupňován, jak je znázorněno na obrázku č. 57 vpravo. 

 Další funkční částí je sestava 

ohybnice (obr. 58), která je spojena 

šrouby a kolíky spolu s držákem 

ohybnice, který je následně pomocí 

osazení zakotven v kotevní desce. 

Vzhledem k rozměrnosti samotné 

ohybnice je z ekonomického hlediska 

volen odlišný materiál pro ohybnici 

jako takovou a držák ohybnice. 

Ohybnice je opatřena vyhazovači 

s pružinami z důvodu možného ulpívání 

výlisků na jejich stěnách.  

 

Upínací deska 

Vodící pouzdra 

Střižníky Hledáčky Ohybnice 

Nosné šrouby 

Opěrná deska 

Kotevní deska 

Šrouby 

Kolíky 

Odstřihovač 

Obr. 56 Horní část nástroje 

Držák 

ohybnice 

Kolíky 
Šrouby 

Vyhazovače 
Pružiny 

Ohybnice 

Obr. 58 Řez sestavou ohybnice 

Osazený 

střižník 

Upínací deska 

Opěrná deska 

Kotevní deska 

Prošroubovaný střižník 

Odstupňovaný 

odstřihovač 

Šrouby 

Obr. 57 Střižníky a jejich upnutí 
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 Prvkem spodní části nástroje je také 

vložkovaný ohybník (obr. 59), který je v tomto 

případě pevně uchycen šrouby k základové desce. 

Z důvodu možného opotřebení je ohybník opatřen 

vložkami z nástrojové oceli, které je možno 

jednoduše vyměnit. Vzhledem k potřebnému 

odstřižení součásti jsou jeho součásti také střižné 

hrany, které jsou k němu stejně jako vložky 

přichyceny šrouby. V ohybníku se pak nachází 

propadový otvor pro odstřižený kus plechu. 

Odstřižený výlisek následně přepadává přes 

ohybník na skluz, který je součásti základové 

desky. 

 Celý nástroj (obr. 60) musí vyhovovat jak pracovním rozměrům stolu a beranu lisu, tak 

i jeho samotnému sevření. Vzhledem k tomu, že má nástroj v otevřeném stavu výšku 336 mm, 

je třeba jeho výšku zvětšit tak, aby vyhovoval sevření lisu. Toho je docíleno užitím 

vypodkládacích desek, na kterých je samotný nástroj připevněn. Materiály jednotlivých 

elementů sestavy jsou uvedeny v přiložené výkresové dokumentaci. 

  

  

Ohybník 

Vložky 

ohybníku 

Střižné 

hrany 

Šrouby 

Obr. 59 Sestava vložkovaného ohybníku  

Vypodkládací desky 

Obr. 60 Sestava celého nástroje 
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6 TECHNICKO-EKONOMICKÉ HODNOCENÍ 

 Tato kapitola se zabývá technicko-ekonomickým zhodnocením a efektivnosti výroby 

součásti, která je vyráběna v sérii ns = 300 000 ks/rok. Za pomoci dílčích výpočtu, kterými jsou 

kupříkladu materiálové, mzdové či energetické náklady a další, je zjištěn bod zvratu, který patří 

mezi základní ukazatele, pomocí něhož lze určit dobu, od níž se stává nástroj výdělečným. Do 

výpočtu nejsou zahrnuty pořizovací ceny lisu, rovnací a podávací linky, vzhledem 

k předpokladu, že firma vyrábějící tuto součást disponuje právě těmito stroji ve svém strojovém 

parku. 

▪ Výpočet spotřeby materiálu - některé hodnoty potřebné k výpočtu již byly vypočteny 

v kapitole 3.2. Konkrétně pak hmotnost a délka svitku, počet součásti ze svitku a 

procentuální využití svitku. Z tohoto důvodu budou tyto hodnoty pouze uvedeny, nikoliv 

znovu počítány. Naopak je potřeba dopočítat počet a hmotnost potřebných svitků a také 

hmotnost odpadu. 

➢ Hmotnost svitku 

𝑚𝑠𝑣 = 932,2 𝑘𝑔 

➢ Délka svitku 

𝐿𝑠𝑣 = 565 483 𝑚𝑚 = 565,483 𝑚 

➢ Počet výstřižků ze svitku plechu 

𝑛𝑣 = 2 223 𝑘𝑠 

➢ Využití pásu plechu 

𝜂 = 70,53 % 

➢ Počet potřebných svitků 

𝑛𝑠𝑣 =
𝑛𝑠

𝑛𝑣
=

300 000

2 223
= 134,95 ≐ 135 𝑘𝑠                                                                               (6.1) 

➢ Hmotnost potřebných svitků 

𝑚𝑐 = 𝑚𝑠𝑣 ∙ 𝑛𝑠𝑣 = 932,2 ∙ 135 = 152 847 𝑘𝑔                                                                        (6.2) 

➢ Hmotnost odpadu 

𝑚𝑜𝑑𝑝 = 𝑚𝑐 ∙ (1 −
𝜂

100
) = 152 847 ∙ (1 −

70,53

100
) = 37 087 𝑘𝑔                                     (6.3) 

▪ Materiálové náklady - vzhledem k následujícím výpočtům je potřeba stanovit si jak nákupní, 

tak výkupní cenu jednoho kilogramu oceli. Jelikož firma dodávající svitky plechu neuvádí 

konkrétní cenu za 1 kg materiálu, je její hodnota stanovena dle obecně dostupných informací 

na internetu na Ckg = 20 Kč/kg. Nákupní cena může být nižší v závislosti na velkoobjemové 

poptávce klienta, avšak firma nebyla kontaktována s konkrétní poptávku. Výkupní cena je 

rovněž stanovena na základě obecně uváděných výkupních cen 1 kg oceli, tedy Cv = 4 Kč/kg. 

➢ Cena potřebných svitků 

𝑁𝑠𝑣 = 𝑚𝑐 ∙ 𝐶𝑘𝑔 = 152 847 ∙ 20 = 3 056 940 𝐾č                                                                  (6.4) 

➢ Cena odpadu 

𝑁𝑜𝑑𝑝 = 𝑚𝑜𝑑𝑝 ∙ 𝐶𝑣 = 37 087 ∙ 4 = 148 348 𝐾č                                                                      (6.5) 

➢ Celkové náklady na potřebný materiál 

𝑁𝑚 = 𝑁𝑠𝑣 − 𝑁𝑜𝑑𝑝 = 3 056 940 − 148 348 = 2 908 592 𝐾č                                            (6.6) 
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➢ Náklady na materiál pro jednu součást 

𝑁𝑚𝑠 =
𝑁𝑚

𝑛𝑠
=

2 908 592

300 000
= 9,69 𝐾č                                                                                                 (6.7)  

▪ Mzdové náklady - je rovněž potřeba zahrnout do celkových nákladů výroby, a tak jsou 

vypočteny hodnoty přímých mzdových nákladů na práci dělníka i jednu součást. Následně 

jsou také vypočteny náklady na výrobní a správní režii. 

➢ Počet součástí vyrobených za hodinu - k výpočtu je třeba zvolit počet zdvihů lisu za 

minutu. Pro tento případ je tato hodnota zvolena na nz = 60 zdvihů/min. 

𝑛ℎ𝑜𝑑 = 60 ∙ 𝑛𝑧 = 60 ∙ 60 = 3 600 𝑘𝑠                                                                                       (6.8) 

➢ Počet součástí vyrobených za směnu - k určení této hodnoty je potřeba znát výrobní čas 

obsluhy stroje, který je volen tobs = 6,5 h vzhledem k běžné délce pracovní směny, která je 

8h. Je potřeba počítat s půlhodinovou pauzou pro obsluhu stroje a rovněž s možnými 

časovými prodlevami při výměně svitků plechu či zahajování a ukončování výroby. 

𝑛𝑠𝑚 = 𝑛ℎ𝑜𝑑 ∙ 𝑡𝑜𝑏𝑠 = 3 600 ∙ 6,5 = 23 400 𝑘𝑠                                                                        (6.9) 

➢ Počet potřebných směn 

𝑁𝑠𝑚 =
𝑛𝑠

𝑛𝑠𝑚
=

300 000

23 400
= 12,82 ≐ 13 𝑠𝑚ě𝑛                                                                       (6.10) 

➢ Počet potřebných hodin - je stanoven na základě počtu potřebných směn a času 

odpracovaném dělníkem v jedné směně. Pro tento výpočet je doba pracovní směny  

ts = 7,5h 

𝑁ℎ𝑜𝑑 = 𝑁𝑠𝑚 ∙ 𝑡𝑠 = 13 ∙ 7,5 = 97,5 ≐ 98 ℎ𝑜𝑑                                                                      (6.11) 

➢ Přímé mzdové náklady - jsou určeny z hodinové mzdy pracovníka, která činí  

Cobs = 135 Kč/hod. Náklady jsou navíc navýšeny o sociální a zdravotní pojištění (SZP), 

které činí 25 % a 9 % mzdy. 

𝑁𝑚𝑧 = 𝑁ℎ𝑜𝑑 ∙ 𝐶𝑜𝑏𝑠 ∙ 𝑆𝑍𝑃 = 98 ∙ 135 ∙ 1,34 = 17 728 𝐾č                                                 (6.12) 

➢ Mzdové náklady na jednu součást 

𝑁𝑚𝑧𝑠 =
𝑁𝑚𝑧

𝑛𝑠
=

17 728

300 000
= 0,059 𝐾č                                                                                     (6.13) 

➢ Výrobní a správní režie - náklady na mzdy je potřeba navýšit o takzvanou výrobní a 

správní režii. Konkrétní hodnoty jsou pak voleny pro výrobní režii Vr = 400 %, pro správní 

režii Sr = 120 %. 

𝑁𝑣𝑠𝑟 = 𝑁𝑚𝑧 ∙ (𝑉𝑟 + 𝑆𝑟) = 17 728 ∙ (4 + 1,2) = 92 466 𝐾č                                             (6.14) 

▪ Náklady na nástroj - vzhledem k množství jednotlivých faktorů, jako jsou například materiál 

a jeho tepelné zpracování, montáž či například cena normalizovaných dílů použitých 

v nástroji, je určení přesné ceny nástroje velmi složité. Vzhledem k tomuto faktu je cena 

nástroje zhruba odhadována na Cna = 300 000 Kč. 

▪ Energetické náklady - vychází z parametrů lisu, podávacího a rovnacího zařízení, konkrétně 

pak z jejich příkonu. Pro zvolený typ rovnacího a podávacího zařízení je jeho příkon roven 

Ppr = 10,2 kW. Příkon lisu není u použitého stroje specifikován, a tak je jeho hodnota 

stanovena na základě příkonů obdobných lisů, a to sice na Pl = 37 kW. 

➢ Celkový příkon 

𝑃𝑐 = 𝑃𝑝𝑟 + 𝑃𝑙 = 10,2 + 37 = 47,2 𝑘𝑊                                                                                 (6.15) 
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➢ Celkové energetické náklady - jsou závislé na ceně jedné kWh, která se může 

v závislosti na dodavateli lišit. Průměrná cena jedné kWh se v roce 2020 pohybuje okolo 

Ce = 5 Kč/kWh, a proto je tato hodnota volena také k výpočtu. 

𝑁𝑒 = 𝑁ℎ𝑜𝑑 ∙ 𝑃𝑐 ∙ 𝐶𝑒 = 98 ∙ 47,2 ∙ 5 = 23 128 𝐾č                                                                 (6.16) 

➢ Energetické náklady na jednu součást 

𝑁𝑒𝑠 =
𝑁𝑒

𝑛𝑠
=

23 128

300 000
= 0,077 𝐾č                                                                                           (6.17) 

▪ Náklady pro povrchovou úpravu - je obtížné určit, vzhledem k individuální nabídce 

jednotlivých firem pro danou sérii výrobků. Dle obecně dostupných ceníků povrchové 

úpravy zinkováním je tak cena povlakování jedné součástí stanovena na Cp = 4 Kč/ks. 

𝑁𝑝𝑢 = 𝐶𝑝 ∙ 𝑛𝑠 = 4 ∙ 300 000 = 1 200 000 𝐾č                                                                     (6.18) 

▪ Celkové náklady - jsou vypočteny na základě součtu dílčích nákladů, vypočtených 

v předešlých krocích. 

𝑁𝐶 = 𝐶𝑛𝑎 + 𝑁𝑣𝑠𝑟 + 𝑁𝑚𝑧 + 𝑁𝑚 + 𝑁𝑒 + 𝑁𝑝𝑢                                                                          (6.19) 

𝑁𝑐 = 300 000 + 92 466 + 17 728 + 2 908 592 + 23 128 + 1 200 000 = 4 541 914 𝐾č 

➢ Náklady na jednu součást 

𝑁𝑐𝑠 =
𝑁𝑐

𝑛𝑠
=

4 541 914

300 000
= 15,14 𝐾č                                                                                        (6.20) 

▪ Tržby a zisky - jsou stanoveny v závislosti na volbě koeficientu ziskovosti, který je pro tento 

případ volen kzisk = 1,5. 

➢ Cena součásti 

𝐶𝑠 = 𝑁𝑐𝑠 ∙ 𝑘𝑧𝑖𝑠𝑘 = 15,14 ∙ 1,5 = 22,71 𝐾č                                                                            (6.21) 

➢ Celkové tržby 

𝑇𝑐 = 𝑁𝑐 ∙ 𝑘𝑧𝑖𝑠𝑘 = 4 541 914 ∙ 1,5 = 6 812 871 𝐾č                                                            (6.22) 

➢ Celkový zisk 

𝑍𝑐 = 𝑇𝑐 − 𝑁𝑐 = 6 812 871 − 4 541 914 = 2 270 957 𝐾č                                               (6.23) 

▪ Výpočty potřebné k určení bodu zvratu 

➢ Variabilní náklady 

𝑁𝑉 = 𝑁𝑚 + 𝑁𝑚𝑧 + 𝑁𝑒 + 𝑁𝑝𝑢                                                                                                    (6.24) 

𝑁𝑉 = 2 908 592 + 17 728 + 23 128 + 1 200 000 = 4 149 448 𝐾č 

➢ Variabilní náklady na jednu součást 

𝑁𝑉𝑠 = 𝑁𝑚𝑠 + 𝑁𝑚𝑧𝑠 + 𝑁𝑒𝑠 + 𝐶𝑝 = 9,69 + 0,059 + 0,077 + 4 = 13,826 𝐾č               (6.25) 

➢ Fixní náklady 

𝑁𝑓 = 𝐶𝑛𝑎 + 𝑁𝑣𝑠𝑟 = 300 000 + 92 466 = 392 466 𝐾č                                                     (6.26) 

➢ Bod zvratu 

𝑄𝑏𝑧 =
𝑁𝑓

𝐶𝑠 − 𝑁𝑉𝑠
=

392 466

22,71 − 13,826
= 44 176,7 ≐ 44 177 𝑘𝑠                                        (6.27) 
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 Jak je patrné z výpočtu, výroba se stane výdělečnou po vyrobení 44 177 kusů součástí. 

Tento fakt rovněž dokazuje čára zvratu, jenž protíná přímku celkových tržeb a nákladů na 

grafu č. 1. Jak již bylo zmíněno na začátku této kapitoly, volba některých hodnot probíhala 

na základě odhadu či obecně dostupných informací z internetu, a tak je třeba brát vypočtené 

výsledky pouze orientačně. Celkové tržby lze pak navyšovat například zvýšením koeficientu 

ziskovosti či navýšením sériové výroby. 
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7 ZÁVĚR 

 Vyráběnou součástí je plechový dílec, jenž je komponentou nástěnného držáku pro kola. 

Součást je vyrobena z plechu tloušťky 1,5 mm z materiálu ČSN 11 325, jenž je vhodný 

k tváření. Plechový výlisek disponuje rozměry 250 x 100 x 34 mm a jeho předpokládaná 

produkce je určena na 300 00 kusů ročně. 

 Na počátku byly rozebrány různé způsoby technologie výroby, přičemž byl jako 

nejvhodnější způsob výroby zvolen postupový nástroj užívající technologie stříhání a ohýbání, 

na něž je dále zaměřena teoretická část této práce. Tento postup rovněž koresponduje 

s technologií určenou cíli práce. Následně byla provedena rešerše povrchových úprav, a jako 

nejvhodnější byla zvolena povrchová úprava zinkováním.  

 Na základě rozvinutého tvaru součásti a variantě jejího uspořádání na pás plechu, byl 

jako vhodný polotovar zvolen svitek plechu o šířce 140 ± 0,1 mm. V dalším kroku byly 

navrhnuty možné varianty postupu výroby, přičemž jako nejvhodnější byla z hlediska vedení 

pásu zvolena varianta č.3, jenž probíhá ve čtyřech krocích. V prvních třech krocích probíhají 

operace stříhání, ve čtvrtém kroku pak operace ohýbání s finálním odstřižením součásti. 

 Posléze byly provedeny technologické a kontrolní výpočty potřebné ke konstrukci 

postupového nástroje. Na základě vypočtené celkové tvářecí síly, která je rovna 728,4 𝑘𝑁, a 

také dle velikosti nástroje, byl zvolen vhodný stroj, jimž je mechanický lis firmy ANDRITZ 

Metals s označením KSTU 2000-20-4G-PSE. Celý lis pak pracuje v součinnosti s rovnacím a 

podávacím zařízením ARPL RAL 250 společnosti Attl a spol s.r.o Továrna na stroje. Nadále 

byl vytvořen 3D model celého nástroje, který je podložen přiloženou výkresovou dokumentací. 

 V poslední části bylo provedeno technicko-ekonomické zhodnocení, v němž jsou 

zahrnuty materiálové, mzdové a energetické náklady včetně nákladů na nástroj a povrchovou 

úpravu. Vzhledem k předpokladu, že firma vyrábějící tuto součást disponuje danými stroji, 

nejsou do výpočtu zahrnuty pořizovací ceny lisu ani podávacího zařízení. Výsledná cena 

součásti je tak stanovena na 22,71 Kč. Zisk roční série pak činí 2 270 957 Kč, přičemž po 

vyrobení 44 177 kusů se začnou inevstiční náklady dle vypočteného bodu zvratu vracet. 
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SEZNAM POUŽITÝCH SYMBOLŮ A ZKRATEK 

Označení Legenda Jednotka 

A střižná práce [J] 

a, b, c vzdálenosti sil F1, F2, F3 od osy y [mm] 

a1, b1, c1 vzdálenosti sil F1, F2, F3 od osy x [mm] 

Ae jmenovitý rozměr střižnice [mm] 

Aj jmenovitý rozměr otvoru [mm] 

aj délka j-tého rovného úseku polotovaru [mm] 

Ak jmenovitý rozměr střižníku [mm] 

As střižná práce [J] 

AU práce pro ohýbání do tvaru U [J] 

AV práce při ohybu tvaru V [J] 
b šířka plechu [mm] 

c součinitel závislý na stupni střihu [-] 

c1 součinitel stírání [-] 

c2 součinitel protlačení [-] 

Ce průměrná cena energie [kč·kWh-1] 

Cna cena nástroje [kč] 

Cobs hodinová mzda pracovníka [kč·hod-1] 

Cp cena povlakování [kč·ks-1] 

Cs cena součásti [kč] 
ct součinitel vyjadřující vliv tření [-] 

CU Caliho konstanta pro ohyb tvaru U [-] 

CV Caliho konstanta pro ohyb tvaru V [-] 

Dsv vnější průměr svitku plechu [mm] 

dsv vnitřní průměr svitku plechu [mm] 
E modul pružnosti v tahu [MPa] 
f součinitel tření [-] 
F‘1,F‘2,F‘3 dílčí střižné síly [N] 

F1, F2, F3 dílčí střižné síly [N] 

Fcs celková střižná síla [N] 

Fctv celková tvářecí síla [N] 

Fis ideální střižná síla [N] 

Fk kalibrační síla [N] 

Fkrit kritická vzpěrná síla dle Eulera [N] 

Fo ohýbací síla [N] 

Fs střižná síla [N] 

Fst protlačovací síla [N] 

FT stírací síla [N] 

FU ohýbací síla při ohybu tvaru U [N] 

FV Ohýbací síla při ohybu do tvaru V [N] 

Fv výsledná střižná síla [N] 

H tloušťka střižnice [mm] 

hU pracovní zdvih při ohybu tvaru U [mm] 

hV pracovní zdvih při ohybu tvaru V [mm] 
I minimální kvadratický moment průřezu [mm4] 

K součinitel otupení břitu [-] 
k součinitel určující polohu neurální plochy [-] 

KA součinitel hloubky vtlačení [mm] 

kzisk koeficient ziskovosti [-] 



 

l délka střihu [mm] 
L rozvinutá délka výchozího polotovaru [mm] 

li délka neutrální vrstvy v i-tém místě ohybu [mm] 

ln délka neutrální vrstvy v místě ohybu [mm] 

lred redukovaná délka střižníku [mm] 

Lsv délka svitku plechu [mm] 

lu rameno ohybu [mm] 

lv vzdálenost mezi opěrami ohybnice [mm] 
lx maximální volná délka střižníku [mm] 

m střižná mezera [mm] 

mc hmotnost potřebných svitků [kg] 

modp hmotnost odpadu [kg] 

msv hmotnost svitku [kg] 
n n- koeficient bezpečnosti [-] 

Nc celkové náklady [kč] 

Ncs náklady na jednu součást [kč] 

Ne celkové energetické náklady [kč] 

Nes energetické náklady na jednu součást [kč] 

Nf fixní náklady [kč] 

nhod počet součástí vyrobených za hodinu [ks] 

Nhod počet potřebných hodin [hod] 

Nm celkové náklady na potřebný materiál [kč] 

Nms náklady na materiál pro jednu součást [kč] 

Nmz přímé mzdové náklady [kč] 

Nmzs mzdové náklady na jednu součást [kč] 

Nodp cena odpadu [kč] 

Npu náklady pro povrchovou úpravu [kč] 

nsm počet součástí vyrobených za směnu [ks] 

Nsm počet potřebných směn [-] 

nsv počet potřebných svitků [ks] 

Nsv cena potřených svitků [kč] 

nv počet výstřižků ze svitku plechu [ks] 

NV variabilní náklady [kč] 

NVs variabilní náklady na jednu součást [kč] 

Nvsr výrobní a správní režie [kč] 

nz počet zdvihů za minutu [-] 

Pc celkový příkon [kW] 

Pl příkon lisu [kW] 

Ppr příkon podávacího a rovnacího zařízení [kW] 
Qbz bod zvratu [ks] 

R0 poloměr ohybu [mm] 

Re mez kluzu materiálu [MPa] 

Rm mez pevnosti v tahu [MPa] 

rm poloměr zaoblení hran ohybnice [mm] 
Rm mez pevnosti [MPa] 

Rmax maximální poloměr ohybu [mm] 

Rmin minimální poloměr ohybu [mm] 

SD dosedací plocha střižníku [mm2] 

Sr správní režie [%] 

Ss plocha střihu [mm2] 

Ssv plocha svitku plechu [mm2] 

t tloušťka stříhaného materiálu [mm] 



 

   

α úhel ohybu [°] 

β úhel odpružení [°] 

γ úhel ohnutého úseku [°] 

Δ tolerance jmenovitého otvoru [mm] 

δe výrobní tolerance střižnice [mm] 

δk výrobní tolerance střižníku [mm] 

εmax trvalá poměrná deformace [-] 

λ štíhlost střižníku [-] 

λm mezní štíhlost střižníku [-] 

μ koeficient závisející na stupni namáhání střižníku [-] 

ρ poloměr neutrální plochy [mm] 

σ velikost napětí na dosedací ploše střižníku [MPa] 

σdov dovolené napětí [MPa] 

σkrit kritické napěti na mezi vzpěrné pevnosti [MPa] 

τs střižný odpor [MPa] 

ψ součinitel plnosti diagramu [-] 

𝜂 využití pásu plechu [%] 

 

Tc celkové tržby [kč] 

ts doba pracovní směny [hod] 

v střižná vůle [mm] 

vo vůle při ohýbání [mm] 

Vr výrobní režie [%] 

X vzdálenost výslednice sil od osy y [mm] 
x součinitel posunutí neutrální osy [-] 
Y vzdálenost výslednice od osy x [mm] 

Zc celkový zisk [kč] 
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