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ABSTRAKT 

MINÁŘ Martin: Výroba horního dílu benzínové nádrže. 

 

Práce se zabývá návrhem výroby horního dílu benzínové nádrže. Se zohledněním tvaru 

a rozměrů byla z variantního řešení vybrána nejvýhodnější technologie tažení bez ztenčení 

stěny z oceli DC04 o tloušťce 1 mm. Při řešení bylo přihlédnuto k požadavkům zadavatele 

a zvolila se výroba na jednu operaci. Simulace však prokázali nevhodnost řešení, proto byl 

postup upraven na dvouoperační. V prvním tahu proběhne vytvoření větší části těla dílu 

a v druhém dojde ke kalibraci rozměrů s ostřižením výtažku. Pro první operaci byl zpracován 

návrh sestavy nástroje včetně výkresové dokumentace pro lis CTH 250. 

Klíčová slova: Ocel DC04, hluboké tažení, nerotační výtažek, nádrž, hydraulický lis 

ABSTRACT 

MINÁŘ Martin: Production of the upper part of gasoline tank. 

 

The thesis deals with the design of the upper part of the gas tank. Taking into account the 

shape and dimensions, the solution was chosen the most advantageous drawing technology 

without a thinning of 1 mm thick DC04 steel. The solution took account of the requirements 

of the contracting authority and selected the production for one operation. However, the 

simulation proved inappropriateness of the solution, so the procedure was modified to two 

operation proces. At the first stroke, a larger part of the body will be created, and in the other, 

a calibration of the cut-out dimensions will occur. For the first operation, the design of the 

tool kit, including drawing documentation for the CTH 250 press, was elaborated. 

Key words: DC04 steel, deep drawing, non-rotary drawing, tank, hydraulic press 
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ÚVOD   [22], [23], [26], [30], [31] 

V dnešní době se ke zpracování kovů využívá řada technologií. Nejvíce průmyslově 

vytížené jsou technologie obrábění a tváření, které je rozšířenější. V porovnání s obráběním 

poskytuje vysoké procento využitého materiálu, rozměrovou přesnost a produktivitu práce. 

Vyšší pořizovací náklady na stroje a nástroje jsou finančně vynahrazovány při vyšší sériovosti 

výroby. Podle druhu přetvoření se technologie rozděluje na objemové, u kterého probíhá 

plastická deformace v celém objemu součásti, nebo na plošné tváření, kde se jedná o rovinné 

přetvoření tělesa. 

Nejběžnější a v technické praxi nejpoužívanější technologií plošného tváření je tažení, 

které je nedocenitelné při zpracování plechů. V prostorové výrobě technologií je jedinečná 

svými možnostmi, které lze podpořit dostupností hydraulických a mechanických lisů. 

Příklady dílců, jejichž tvar je nezaměnitelný, si lze prohlédnout na obr.1. 

 

 

 

Obr.1 Příklady výrobků vytvořených tažením [22], [23], [31]. 
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1 ROZBOR SOUČASNÉHO STAVU   [1], [2], [13], [33], [36], [54] 

Řešenou součástí je horní díl benzínové nádrže (obr.2), která se využívá u malé 

zemědělské techniky. Existuje více druhů motorů 

jejichž součástí je i řešený díl. Příkladem může být 

nádrž pro motor Lifan 192FE, který využívá firma 

Agrostroj Rožnava a.s. ve svých malotraktorech 

MT8-70 mini.Samotný motor se dá zakoupit 

a využít i pro jiné účely, například jako generátor 

nebo pohon domácího drtiče, sekačky či 

zmíněného malotraktoru. 

Nádrž je umístěna na motoru, jak je znázorněno 

na obr.3. Při vlastním použití může být umístěna 

prakticky kdekoli. Stále by však měl být zachován 

přístup k víčku pro snadné plnění palivem. 

Univerzálnost umístění poskytuje i možnost využití 

u jiných typů zařízení. Největším odběratelem 

bude firma vyrábějící motory, která k nim bude 

umisťovat nádrž pro různé druhy kubatur. Motory 

lze dále využít jako náhradu pro malotraktory, kde 

došla životnost původní pohonné jednotky, která se 

přestala vyrábět nebo již nevyhovuje technickým 

požadavkům majitele. Variabilita využití  nádrže 

zvyšuje možnost úspěšného prodeje, tím 

i sériovosti výroby. Horní díl bude vyráběn v sérii 

15 000 kusů po dobu 8 let. 

Obr.3 Umístění nádrže [33], [36], [54]. 

Obr.2 Model výtažku s detailem prolisu. 
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Přibližné půdorysné rozměry výrobku jsou 260x230 mm. Konstruktérem byla předepsána 

konstantní tloušťka stěny materiálu 1 mm. Tvar vyráběné součásti je vyobrazen na obr.4 

a kompletní okótování na výkrese 03-DP-145550-01. 

Nádrž je vybavena protahovaným otvorem s lemem, na kterém bude upevněno víčko 

k plnění. Jedná se o uzavřený lem otvoru vytvářený protahovaním. a okolo něj se nachází 

prolis pro odvod rozlitého paliva. Ke spojení (svaření) obou částí nádrže je horní díl vybaven 

10 mm přírubou, kterou bude mít i spodní díl. 

Pro rozměrovou či geometrickou 

přesnost nejsou od zákazníka kladeny 

výrazné požadavky. Z technologických 

důvodů bude pro umístění lemovaného 

otvoru předepsána zvýšená geometrická 

tolerance        . Následně je třeba 

dodržet jistou rovinnost pro svařované 

plochy (přírubu). V daném případě bude 

dostačující předpis na 0,2 mm.  

Nádrž je potřeba chránit proti 

koroznímu působení vnějšího prostředí 

a paliva. K povrchové ochraně proti 

korozi způsobené vnějším prostředím se 

jako dostačující úprava použije lakování 

vnějšího povrchu nádrže. Pro 

antikorozní ochranu vnitřních částí, kde 

působí benzín, se v technické praxi 

nejvíce využívá kovového povlaku 

zinku. Oproti antikorozní ochraně 

hliníkem lze nanést menší vrstvu, což 

při větších sériích zlevní výrobu. Také 

je možnost použít organických povlaků, 

které lze rozdělit do dvou skupin. První 

z nich jsou povlaky obsahující 

rozpouštědla. Například zinkosilikátový 

povlak, který vykazuje dobré 

antikorozní vlastnosti, ale je náchylný 

na ph přítomné vody v palivu. Druhým 

typem je bezrospouštědlový organický povlak. Ten je vyztužen skleněnými složkami 

a poskytuje nejlepší antikorozní ochranu při dlouhé životnosti, ale nanáší se o tloušťce mezi 

1 až 3 mm. Z výše zmíněných variant vyplývá, že pro zvolenou sériovost, velikost nádrže 

a venkovního využití nekvalifikovanou obsluhou je nejlepší antikorozní ochrana proti 

působení paliva pozinkováním. 

Na materiál výrobku nebyly, kromě finančních, kladeny žádné požadavky. Proto bude 

vybírán dle použité technologie výroby součásti a zvolené povrchové úpravy. 

 

 

 

Obr.4 Náčrt výtažku. 
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1.1 Varianty výroby   [4], [11], [13], [26], [30], [31], [45], [46], [47], [53] 

Při průzkumu variant výroby dané součásti se nebude po jejím vytvoření, vzhledem 

k podobné ne-li stejné konečné úpravě, zohledňovat povrchová úprava. V úvahu připadající 

technologie výroby součásti vzhledem k jejímu tvaru jsou tyto: 

 Prolisování s ohybem a svařováním - jedná 

se o kombinaci tří technologií. Prolis bude 

vytvářen na výstřižku dna budoucího dílu 

nádrže. Zpracování proběhne pomocí 

dílenského lisu s využitím jednoúčelové 

formy. Pro primární úpravy dílu jsou 

použity technologie ohybu, kterým se 

označuje trvalá deformace materiálu za 

účelem jeho ohybu či srovnání pomocí 

vzniklých napětí od deformačních sil, 

a svařování (obr.5), kterým se myslí 

nerozebíratelná spojení adhézních vazeb 

na teplem nebo tlakem aktivovaných 

plochách s využitím tepelné nebo 

mechanické energie.  

V samotném postupu výroby se ke dnu 

nádrže, s již vytvořeným prolisem, navaří 

boční stěny nádrže. Po vystřižení plechu o požadovaných rozměrech a tvaru se každý 

kus bočnic svaří nebo nejdříve předohne a až poté navaří. Svary je pro lepší estetické 

vlastnosti dílu dále nutno upravit. Za tímto účelem se využívá speciálních 

elektronických čističů.  

U metody výroby se jedná o jednoduchou a dostatečné přesnou technologii. Při výrobě 

větších sérií by však docházelo k velkým časovým a finančním ztrátám. Zejména 

z důvodů zvýšených manipulačních časů s více díly a požadavku na větší počet 

kvalifikovaných pracovníků. 

 Odlévání - metoda výroby tvarově složitějších 

součástí (odlitků), kde se roztavený kov 

vlévá do formy, která má velikost a tvar 

požadovaného výrobku, viz obr.6. 

Technologie je náročnější na přípravu 

potřebné dokumentace a výrobu formy. 

Také základním gravitačním litím se nedá 

zhotovit nádrž o použitelné tloušťce 

(předepsán 1 mm), váze a mechanických 

vlastnostech. Muselo by se tedy jednat 

o vysokotlaké lití či lití s vytavitelným 

modelem, které jsou však časově a finančně 

náročnější a vhodnější pro nižší série 

výroby. 

 Tažení - technologie výroby při níž se přístřih plechu  pomocí tažníku vtahuje do prostoru 

tažnice, kde vzniká požadovaný tvar výrobku. Jedná se o rozšířenější, jednodušší 

a ekonomičtější druh výroby, ale s náročnější prvotní přípravou a finančními náklady 

na lisovací nástroj, které jsou rentabilní až při vyšších sériích . Technologii lze rozdělit 

na tažení: 

Obr.5 Svařování plechů [4]. 

Obr.6 Odlévání [47]. 
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o se ztenčením stěny - kdy se mezi 

tažníkem a tažnicí zvolí menší 

mezera, než-li je tloušťka plechu, 

čímž se zredukuje, viz obr.7. V praxi 

to znamená, že tloušťka dna se 

nemění a tloušťka stěn je menší. 

Tohoto se využívá pouze u součástí, 

na které jsou kladeny rozdílné 

požadavky na  dno a stěny výtažku. 

Výhodou technologie tažení se 

ztenčení stěny je možnost dosažení 

vyššího stupně přetvoření a tím 

i menšího počtu tažných operací. 

Kvůli nárokům kladeným na výrobu horního dílu benzínové nádrže se daná 

technologie jeví nevyhovující. Největším problémem je základní ztenčení stěny, 

jež je z důvodů zadané konstantní tloušťky nevyhovující. Tato tloušťka je 

potřebná pro dosažení podobných mechanických vlastností na celém povrchu 

nádrže. 

o bez ztenčení stěny - mezera mezi 

tažnicí a tažníkem větší, než-li  

tloušťka plechu a tloušťka stěn 

i dna zůstává stejná, viz obr.8. 

Na první tahy se dosahuje menšího 

stupně přetvoření a je zde menší 

součinitel tření, díky kterému 

nedochází k tak velkému zpevnění 

materiálu a je nevyzpytatelnou 

složkou všech tvářecích procesů. 

Proto je možné s malou časovou 

prodlevou a bez mezioperačního 

tepelného zpracování přistoupit 

k dalším tahům. Není zapotřebí tak 

velkých pracovních sil a tedy 

i práce. Oproti tažení se ztenčením stěny je tato metoda jednodušší 

a předvídatelnější vzhledem k zmapování po teoretické i praktické stránce výroby. 

Pro tvorbu součásti by se dalo použít i technologií tažení nepevným nástrojem, mezi 

které patří Hydroform a Marform. 

U Hydroformu (obr.9) se jedná o tvorbu 

součásti pevným nástrojem do kapalné 

tažnice. Oproti klasickému tažení se 

dosahuje malých radiálních napětí 

a vysokých tangenciálních, jenž 

poskytují vyšší stupeň přetvoření a šanci 

tvorby vln. K zabránění jejich vzniku se 

využívá zvýšených přidržovací síl, které 

však narušují soudržnost membrány 

oddělující kapalinu od tvářeného 

materiálu. Technologie Marform pracuje 

na podobném principu jako Hydroform, 

Obr.7 Tažení se ztenčením stěny [29]. 

Obr.8 Tažení bez ztenčení stěny [29]. 

Obr.9 Hydroform [26]. 
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jen matrice je tvořena pryží.  

Z hlediska výše uvedených technologických postupů se pro zadaný horní díl benzínové 

nádrže nejvhodněji jeví technologie tažení bez ztenčení stěny, na kterou je zaměřena následná 

literární studie a praktický návrh. 

Vzhledem k vybrané technologii je přáním zákazníka zhotovit tělo dílu v jedné tažné 

operaci, kvůli časovým úsporám a nákladům na výrobu nástrojů pro každý tah. Podle toho je 

třeba zvolit výchozí materiál, který následně ovlivní počet tahů, rychlost tažení, cenu 

a zmetkovitost výroby. Pro jeho výběr musí být zohledněny faktory a limity tvařitelnosti 

v plošném tváření. 

Na výrobek nejsou kladeny příliš zvýšené nároky na přesnost a mechanické vlastnosti. 

Vzhledem ke zmíněným požadavkům se nejvhodněji jeví některý druh hlubokotažné oceli. 

Pro zekonomičtění výroby a možnosti vyrábět součást bez speciálních nároků na ohřev by se 

mělo jednat o tažení za studena, tedy i materiál vhodný k těmto účelům. 

Jako vyhovující materiál je uvažován hlubokotažný ocelový plech válcovaný za studena 

DC01 (1.0330), který je cenově nejdostupnější. Ocel je dezoxidovaná a neuklidněná, proto se 

doporučuje okamžité zpracování dodané šarže minimálně do 8 dnů. Po uplynutí lhůty klesne 

mez kluzu a ztratí vhodnost k zadanému tažení. 

Pro nízkou tažnost a neuklidněnost oceli DC01 bylo nutné ji vyřadit. Po zvážení 

potřebných vlastností vzhledem k tvaru a následné povrchové úpravě byla vybrána ocel DC04 

(1.0338). Kvůli poklesu zmetkovitosti bude vyšší počáteční investice do materiálu zčásti nebo 

úplně nahrazena v průběhu výroby. 

Tab.1 Mechanické vlastnosti oceli DC04 [11]. 

Mechanické 

vlastnosti 

Mez pevnosti - Rm [MPa] Mez kluzu - Re [MPa] Tažnost - A [%] 

270/350 max. 210* 38 

Chemické 

složení 

Uhlík - C [%] Fosfor - P [%] Síra - S [%] Mangan - Mn [%] 

0,08 0,030 0,030 0,40 

*dolní mez kluzu 140MPa 
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2 TECHNOLOGIE TAŽENÍ   [13], [17], [18], [25], [45], [53] 
Tažení je trvalé přetvoření rovinného přístřihu plechu v duté těleso pomocí lisovacích 

nástrojů. Jedná se o jednu z nejdůležitějších lisovacích operací. Přetvoření plechu se dosahuje 

tlakem tažníku na přístřih, jenž je vtahován do prostoru tažnice, viz obr.10. Tím materiál 

získává požadovaný tvar a velikost polotovaru se zmenšuje. Následně na okrajích přístřihu 

dochází k pěchování a k riziku vzniku zvlnění, jenž ztíží další proces tažení. Pro zamezení 

těchto deformací se používá přídavného zařízení přidržovače. 

Technologie umožňuje výrobu 

součástí rozmanitých tvarů i velikostí. 

Jednou tažnou operací lze zhotovit 

jednoduché a mělké výtažky, naopak 

složitější a hlubší jsou vytvářeny 

ve dvou nebo více operacích. 

V teorii se u většiny tahů neuvažuje 

změna tloušťky stěny, avšak 

ve skutečnosti k tomuto jevu dochází. 

Například v rozích, kde pro vytvoření 

rádiusu nebo zešikmené plochy, dojde 

ke kompenzaci nedostatku materiálu 

ztenčením stěny. Také vlivem 

měnícího se koeficientu tření je 

výtažek zeslabován. Zde vlivem 

nerovnoměrného zatěžování ploch a vnesené deformace, dochází k výkyvům toku materiálu 

a tím i ke zmenšení tloušťky stěny. Naopak v okrajích výtažku je materiál kumulován, čímž 

dojde k neúměrnému nahromadění a k jeho následnému zesílení. 

Tažením výtažků nerotačních tvarů je v porovnání s tažením rotačních (válcových) 

dosahováno odlišných technologických podmínek. Rozdílný stav napjatosti pozorovatelný 

v rohovém zaoblení a ve svislých stěnách je zobrazen na obr.11 a na obr.12.  

 

Při tváření stěn krabicových výtažku nedochází k tažení, ale pouze k ohybu dané části 

materiálu. Jedná se o deformaci vykazující tahový biaxiální stav napjatosti '+α', kdy je hlavní 

přetvoření ve směru tloušťky ε3 = 0. Dochází zde k rovinné napjatosti. Napětí 'σ3've směru 

nulové deformace úplně nezaniká, ale je vyjádřeno rovností se středním napětím (     ), 

což definuje hydrostatickou napjatost a tedy i vyvážený stav napětí bez přetvoření. 

Obr.10 Tažný nástroj [53]. 

Obr.11 Parametry a stav napjatosti při tažení 

pravoúhlého výtažku [13]. 

Obr.12 Schéma napjatosti při hlubokém 

tažení v rozích výtažku [17]. 
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Tažení je uskutečněno pouze v rozích výtažku, kde oproti tváření stěn vstupuje do procesu 

tlakové tangenciální napětí Ϭ3. Zde proto platí podobná pravidla výpočtu napětí i síly, jako je 

tomu u výtažků rotačního tvaru. Rozložení napětí na přírůstku dρ v poloze ρ od středu 

součásti je zobrazeno na obr.13 a deformační odpor v procesu tažení se tedy vyjádří: 

   
  
  
              

                                                                                                  

kde: Ϭd - přetvárný odpor [MPa] 

 Ϭ1 - radiální tahové napětí, které je závislé na poloměru ρ (obr.2.4) [MPa] 

 Ϭf - složka tření mezi přidržovačem a materiálem [MPa] 

 ϬO - ohybové napětí při změně křivosti a následného narovnání [MPa] 

 f - součinitel tření [-] 

 α - úhel opásání [rad] 

      - součinitel opásání na hraně tažnice [-] 

Skutečného tažení je tedy 

docíleno pouze v rozích. Zde je 

dosahováno nejvyšších hodnot 

zpevnění materiálu. S postupující 

vzdáleností od  tažených rohů 

zpevnění klesá, až do bodu, kde 

má hodnotu danou pouze 

ohybovou deformací. Kvůli 

nerovnoměrnému zatížení tahem 

a tlakem dochází k tzv. 

stranovému úniku kovu. Při němž 

se kov přesouvá z míst s větším 

zatížením do míst s menším. 

Tažení bočních stěn u pravoúhlých výtažků nám oproti válcovým vytváří menší maximální 

deformaci, nižší tangenciální napětí v přírubě a tím i její vyšší stabilitu. 

2.1 Určení tvaru a velikosti polotovaru   [13], [14], [53] 

Nalezení správného tvaru přístřihu, při kterém nedochází ke vzniku velkého množství 

odpadu a kde nebude kov nadměrně přetěžován, je 

poměrně problematické. Pokud by se postupovalo jako při 

stanovování velikosti přístřihu u rotačních součástí 

(přidáním stejného množství materiálu) a v rozích se 

přebytečný materiál vystřihne. Pak je kov namáhán pouze 

ohybem, ale části v rozích zůstanou nespojeny, viz obr.14.  

Vystřihnutá část kovu znázorňuje množství, jenž je 

potřeba odebrat a také přemístit v rozích polotovaru. 

Velikost přibližného polotovaru je na obr.15 znázorněna 

čárkovaně. Při samotném stanovení jeho velikosti je 

potřeba zohlednit stranový tok materiálu, který ovlivňuje 

zpevnění materiálu a možnosti kovu být tvářen. 

Výhodný tvar polotovaru se poměrně často stanovuje 

zkusmo. Zde se při odstřihnutí rohů ponechává větší 

množství materiálu, než-li je potřeba. Přebytek materiálu 

zapříčiňuje nepravidelnosti na okrajích výtažku a v rozích 

Obr.14 Výtažek a teoretický tvar 

výchozího polotovaru 

pro ohýbání [53]. 

Obr.13 Schéma tažení s přírubou [17]. 
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dochází k zvětšování tloušťky stěn nebo trhání materiálu. Tento způsob stanovení velikosti 

polotovaru je poměrně náročný. Zásadním problémem je však nutnost sestavení střihadla až 

po vytvoření tažidla, což je nevýhodné hlavně u sdružených tažidel. 

Proto se ke zjištění vhodného tvaru polotovaru používají grafické nebo početní metody. 

Tím se dosáhne maximálního využití materiálu, kde dojde k dostatečnému zatečení kovu 

do rohů a zároveň nevznikne příliš odpadu. Při malém přístřihu však vzniká problém s jeho 

přidržováním tak, aby nevzniklo zvlnění. Za tímto účelem je přístřih zvětšován nebo je 

využito brzdících žeber, která poskytují dodatečný přítlak. Takto přidaná přítlačná opatření 

jsou potřeba kvůli zesílení stěny v rozích výtažku, což způsobuje nadzvedávání přidržovače, 

který pak neposkytuje dostatek přítlačné síly na stěnách výtažku. 

Samotná volba vhodné velikosti polotovaru je určena několika faktory: 

 zda je potřebné pevné přidržovaní materiálu, 

 zda je potřeba následné ostřižení výtažku. 

Velikost a tvar výchozího polotovaru lze zjistit graficko-početní metodou popsanou níže. 

Při vícenásobném tažení je již ve většině případů nutné ostřižení. Vhodnou velikostí 

polotovaru je však i v tomto případě možné snížit množství odpadu. 

Čtvercové a obdélníkové výtažky mají hrany u dna a v rozích zaobleny (ostré hrany jsou 

náročné na výrobu). Díky tomu je možné stanovit nezbytné množství kovu k vytažení všech 

čtyř rohů, které je stejné jako u válcového výtažku dané výšky a dvojnásobku rohového 

poloměru. Podle schémat na obr.14 lze výpočet plochy přístřihu válcovitého výtažku 

definovat: 

                     (2.2) 

kde: Rc - rohový poloměr přístřihu [mm] 

 R - poloměr zaoblení rohu výtažku [mm] 

 h - výška výtažku [mm] 

 r - poloměr dna výtažku [mm] 

Pokud má výtažek přírubu je třeba ji zahrnout i do výpočtu poloměru Rc. 

 

Obr.15 Válcový výtažek získaný teoretickým odříznutím rohů obdélníkového [53]. 

Po stanovení tohoto poloměru lze určit zbylé rozměry přístřihu. K výchozímu obdélníku 

ABCD (dna výtažku), znázorněném na obr.17, se přičte prodloužení o strany výtažku, které 

jsou pouze ohýbány a definovány vzorcem: 

                        (2.3) 

Následným zakreslením čtvrtkružnic o poloměru Rc opsaných z bodů A,B,C,D se dostane 

grafické vyjádření tvaru přístřihu. 



18 

 

 

Obr.16 Grafické určení poloměru Rc [53]. Obr.17 Přístřih pro obdélníkový 

  výtažek [53]. 

Grafické vyjádření na obr.17 není zcela přesné. Kvůli stranovému posunutí materiálu je 

třeba přechody zaoblit trochu jiným poloměrem a to podle obr.18 a poměru veličin R, r, h. 

Grafická metoda určení přístřihu je přesná pro polotovary s malou tloušťkou.U tlustších 

materiálů dochází k nerovnoměrnému posunu vnitřních a povrchových vrstev materiálu. 

 
Obr.18 Tvar rohu přístřihu u nerotačních výtažků [53]. 

 

 

 



19 

 

2.2 Učení počtu tažných operací a součinitele tažení   [13], [14], [53] 

Kvůli celé řadě faktorů, které mají vliv na proces tažení, je určení počtu tažných operací 

pro nerotační výtažky poměrně problematické. Mezi tyto faktory patří: 

 velikost zaoblení v rozích a dně výtažku, 

 velikost výtažku, 

 tloušťka a druh taženého materiálu, 

 poměr mezi délkou svislé části stěny výtažku a velikostí zaoblení v rozích, 

 šířka příruby výtažku (pokud je požadována), 

 tvar přístřihu, 

 konstrukce a provedení tažidla, 

 tažná rychlost, 

 mazivo a způsob upnutí nástroje na lisu.  

Hlavní vliv na počet tažných operací má velikost zaoblení v rozích. Přímou závislostí 

určuje dosažitelnou výšku v jednom tahu. Vliv a přibližný počet tažných operací vyjádřených 

v závislosti na poloměru zaoblení rohů a výšky udává např. diagram dle Romanovského, 

viz obr.19. Křivky 'M' a 'N' v diagramu znázorňují hranici pro oblast 1, která určuje 

maximální výšku výtažku dosažitelnou 

jedním tahem, a pro víceoperační oblast 2. 

Pokud je výtažek zhotoven ve více 

tažných operacích, pak se volí redukce 

rohového zaoblení kolem 60 až 65 %. 

Matematicky lze tuto redukci vyjádřit 

jako:  

                        (2.4) 

kde:  Rn - poloměr zaoblení rohu 

výtažku v n-té tažné operaci 

Obr.19 Romanovského diagram [13]. Obr.20 Posunutí středů [53]. 

Při tažení se středy rohových poloměrů posouvají směrem ven, viz obr.20. Tím je 

rovnoměrněji rozloženo namáhání materiálu a také dosaženo jednotné tloušťky stěn. Pro první 

tahy je v některých případech potřeba více zaoblit stěny výtažku. V dalších operacích se tento 

poloměr zaoblení redukuje, což zapříčiní tažení kovu, nejen jeho ohýbání, a následné zlepšení 

podmínek přetváření materiálu. 

S počtem tahů souvisí součinitel tažení, který je jejich matematickým vyjádřením 

udávajícím maximální přetvoření materiálu v určitém tahu. Pro souměrné nerotační výtažky 

se k výpočtu používá:  

   
    

      
                                                                                                                                

kde: mn - n-tý součinitel tažení [-] 
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Pro celkový součinitel tažení: 

               (2.6) 

kde: mc - celkový součinitel tažení [-] 

 m1 - součinitel tažení pro první tažnou operaci [-] 

 m2 - součinitel tažení pro druhou tažnou operaci [-] 

V prvních tazích je minimální hodnota m1 = 0,38 až 0,48 pro hlubokotažné plechy. Pokud 

však dosahuje součinitel tažení v prvním tahu m1 > 0,75, lze u hlubokotažných ocelí provézt 

tah bez přidržovače. U dalších tahů se v praxi volí m2 až mn = 0,60 pro hlubokotažné oceli. 

2.3 Tažná vůle a poloměr   [16], [36], [53] 

Tažnice pro výtažky nerotačního tvaru mají zaoblenou hranu (obr.20), který se dá vyjádřit 

jako: 

              (2.7) 

kde:  Rte - tažný poloměr 

s0 - tloušťka plechu [mm
2
] 

Při malém tažném poloměru se zvětšuje namáhání na tvářený 

materiál. Což způsobuje rovnější okraje výtažku, ale zvětšuje 

to možnost vzniku cípatosti okrajů. K dalšímu vzniku vad 

(vrásek) dochází při následném tepelném zpracování 

výrobku. Toto zvrásnění lze odstranit zvýšením radiálního 

napětí v taženém kovu, kterého se dosáhne zmenšením 

tažného poloměru podél stran tažnice, oproti poloměru 

v rozích. 

Největšího poloměru zaoblení tažnice se užívá v prvním 

tahu, v následných krocích se operaci po operaci zmenšuje. 

Také může dojít k trhání plechu u materiálů větší tloušťky, 

jež lze odstranit zvětšením poloměru zaoblení dna v rozích 

až na dvojnásobek oproti poloměru u bočnic výtažku. 

Tažná vůle 'v' (obr.21) se ve většině případů užívá rovna 

tloušťce taženého kovu. Ke zvětšení se lze uchýlit u prvních 

tažidel, a to o 1,1 násobek tloušťky kovu, a také 

u posledních, kvůli nárůstu tloušťky stěny v rozích během 

každého předchozím tahu. Zvětšení vůle dále snižuje stupeň 

zpevnění materiálu a velikost potřebné tažné síly. 

Obvykle je tedy zvolena: 

               - pro 1. a poslední tahy (2.8) 

             - pro další tahy (2.9) 

V rozích lze tažnou vůli zvětšit pro přirozený nárůst tloušťky materiálu, který sníží stupeň 

zpevnění. Při snížení zpevnění dojde také ke snížení tažné síly a výsledného pnutí v materiálu. 

Větší vůle současně zvýší tloušťku výtažku v rozích a tím i jeho pevnost. 

2.4 Přidržovač   [17], [26], [53] 

Obvykle platí, že při redukcích pod 10% a velké tloušťce stěny plechu není třeba 

přidržovače. Nutnost využití přidržovače u výtažků nerotačního tvaru je vyjádřena rozdíly 

velikostí poloměrů v rozích výtažku podle vzorce (2.4) a obr.21. Z tohoto vyplývá, že 

u velkých rozdílů poloměrů je nutno využít přidržovač, který zabrání zvlnění okraje taženého 

polotovaru.  

Obr.21 Tažná vůle 'v' 

a poloměr Rte [16]. 
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Přidržovače se ve většině případů využívá pro druhé a další tahy a to k podepření materiálu 

a zamezení jeho zborcení. To umožňuje o 25% větší redukci materiálu, než-li je tomu 

u klasického tažení. Nedochází zde ke zvlnění a k markantnímu zeslabení plechu. Vše díky 

většímu tangenciálnímu namáhání materiálu při tažení. 

Přidržovač vnáší do polotovaru další tangenciální napětí (tahovou sílu). Tím se přístřih 

vypíná a rovná. Přítlačnou sílu lze vypočíst podle vzorce:  

          (2.10) 

kde:  Fp - přidržovací síla [N] 

Sč - činná plocha přidržovače [mm] 

pp - přidržovací tlak [MPa] 

Přidržovací tlak je určen podle tloušťky použitého materiálu uvedeného v tab.3. Síla, jak 

již bylo zmíněno, musí být dostatečně velká, aby nedošlo ke zvlnění přístřihu. Avšak nesmí 

být příliš velká, aby nedošlo k velkým třecím silám a následnému utržení dna. 

Tab.2 Doporučené tlaky přidržovače [53]. 

Tloušťka 

taženého plechu 

[mm] 

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

Tlak přidržovače 

pro hlubokotažný 

plech [MPa] 

2,1-2,5 2,0-2,4 2,0-2,4 1,9-2,3 1,8-2,3 1,8-2,2 1,8-2,1 1,8-2,1 

2.5 Síla a práce   [25], [26], [53] 

Podle velikosti tažné síly se stanovuje vyhovující tvářecí lis a maximální velikost síly 

stanoví situaci při níž již dojde k utržení dna výtažku. Výpočet sil vychází ze sumarice napětí 

vznikajících podél tažné hrany v přenosovém průřezu. Maximální velikost přípustné tažné 

síly, kdy ještě nedojde k utržení dna se vypočítá dle vzorce: 

             (2.11) 

kde: O - obvod dna výtažku[mm] 

Rm - mez pevnosti v tahu [MPa] 

Při výpočtu tažné síly nerotačního výtažku se musí zohlednit potřeba vyšší tvářecí síly 

k tažení čtyř rohů 'F1', která se vypočte: 

                 (2.12) 

kde: C1 - konstanta určující vliv hloubky výtažku [-] 

Konstanta nabývá hodnot C1 =0,5 - 2 a například pro mělké výtažky 

C    0,5 a C1 = 2 pro výtažky s výškou, která je 5 až 6 násobkem poloměru 

zaoblení R.  

Výpočet svislých stěn namáhaných ohybem se zjistí: 

               (2.13) 

kde: F2 - síla pro ohyb stěn výtažku [N] 

 Ls - délka stěn výtažku [mm] 

 C2 - konstanta určující vliv ohybu přes tažnou hranu [-] 

Konstanta C2 = 0,2 se uplatní pro nulový přidržovací tlak a správný tvar 

tažné hrany, pro C2 = 0,3 s přidržovačem vyvozujícím normální tlak 

(Fp = 1/3F) a pro velké přidržovací tlaky s malou tažnou vůlí může 

konstanta nabýt hodnoty až C2 = 1.  

 



22 

 

Součtem těchto dvou sil se dostane celková velikost tažné síly: 

                                (2.14) 

Při použití mechanických lisů je nutné počítat s jistými konstrukčními omezeními, kdy lis 

nepracuje konstantní silou v celém zdvihu. Proto je třeba zahrnout korekční součinitel Ak, 

viz tab.4, do výpočtu skutečné tažné síly: 

         (2.15) 

kde: Ftm - skutečná tažná síla na mechanickém lisu [N] 

 Ak - korekční součinitel [-] 

Tab.3 Součinitel Ak pro síly na mechanických lisech [53]. 

Délka 

výtažku 

[mm] 

od 100 

do 150 

od 150 

do 200 

od 200 

do 250 

od 250 

do 300 

od 300 

do 350 

od 350 

do 400 

od 400 

do 450 

od 450 

do 500 

od 500 

do 600 

Ak 2,5 2,75 3 3,25 3,5 3,75 4 4,25 4,5 

 

Při použití pneumatického nebo pružinového přidržovače je třeba přidržovací sílu zvětšit, 

pomocí součinitele Bo, viz obr.22. Výpočet vyvozené přidržovací síly by vypadal následovně: 

          (2.16) 

kde: B - opravný součinitel pro přidržovací sílu [-] 

 

 

Celkovou sílu (Fc), kterou vykonává stroj (mechanický lis) s přidržovačem lze stanovit: 

FC = Ft + Fp (2.17) 

Z této síly lze velice snadno vyvodit potřebnou práci: 

            (2.18) 

kde: Wt - práce při tažení [J] 

 C - součinitel kalibrace [-] - bez je C = 0,66 a s C = 0,80 

2.6 Protahování   [9], [14], [27], [53] 

Technologie protahování je speciální variantou tažení výtažku bez dna. Jedná se 

o vytváření válcové stěny protažením materiálu prostřiženým otvorem a to nejen ve dně nebo 

stěně výtažku, ale i v rovném plechu. Kov je při tomto druhu tažení na strojích, 

tzv. protahovadlech, namáhán tahem. Protahovadla fungují na stejném principu jako tažidla 

jen s tím rozdílem, že kov není vtahován z obvodu přístřihu, ale táhnut zevnitř. Technologie 

se obvykle u plechů užívá k přípravě otvorů pro metrické závity. 

Obr.22 Graf pro součinitel Bo k výpočtu síly lisu s přidržovačem [53]. 
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Velikost prostřiženého (středního) otvoru pro protahování beze změny tloušťky se získá 

z obr.23 a to vztahem: 

       
          (2.19) 

kde: dp - průměr předstřiženého 

otvoru [mm] 

 d1 - střední protažený 

průměr otvoru bez 

ztenčení stěny[mm] 

 hp - výška protaženého 

plechu [mm] 

Z toho je vyvoditelné, že výška hp je 

omezena. Nejvyšší hodnotu hp = dp1/4 

lze získat ze vztahu (2.19), když jej 

položíme roven nule. Tato výška pracuje 

s tím, že velikost prostřiženého otvoru je 

dp = 0, který však v praxi neexistuje. Pro 

dosažení větších výšek hp je tedy třeba 

při protahování ztenčit výchozí tloušťku stěny a to podle: 

       
          

  
  
                                                                                                    

kde: s1 - tloušťka ztenčené protažené stěny [mm] 

 dp2 - protažený průměr otvoru se ztenčenou stěnou [mm] 

 hp1 - výška dosažená protažením se ztenčením stěny [mm] 

Změna tloušťky materiálu: 

       
  

   
                                                                                                                              

Maximální výška náboje hp dosažitelná v jedné technologické operaci se stanoví:  

   
 

 
        

  
 

   
                                                                                                           

Vzorec zahrnuje obvyklou povolenou redukci průměru 30%. Při dodržení této nejvyšší 

redukce je jistota, že v daném tahu nedojde k popraskání na obvodu. Tato výška může být 

i odečtena z diagramu na obr.24. 

Obr.24 Nomogram k určení dosažitelné výšky protažení [27]. 

Obr.23 Otvor v plechu pro protahování [27]. 
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Vztahy pro protahovaní, ať už se ztenčením stěny nebo bez, nejsou zcela přesné. Neuvažují 

velikost zaoblení či zkosení v rozích. Proto na základě obr.25, obr.26 a studie podle literatury 

[14], lze stanovit výchozí průměr: 

                                (2.23) 

A nebo zjistit výšku lemu podle výpočtu: 

   
      

 
                                                                                                  

Síla k vytvoření lemu se zjistí pomocí rovnice: 

                           (2.25) 

kde Fprotah - potřebná ohybová síla k vytvoření lemu [N] 

 

Obr.25 Válcové protahování [27]. Obr.26 Kuželové protahování [27]. 

2.7 Konstrukce nástroje   [16], [26], [39], [53] 

Tažný nástroj se skládá ze dvou hlavních částí, jimiž jsou horní a spodní díl. Součástí 

spodního je základová deska, do které se obvykle upíná tažnice. Také slouží k ukotvení 

nástroje ve stole stroje a k odvodu 

výlisku či odpadu z činného 

prostoru nástroje. Horní díl se 

většinou skládá z tažníku, 

přidržovače a upínací desky. Kde 

upínací deska má podobnou funkci 

jako základová a to uchycení 

tažníku s přidržovačem na beran 

lisu. Toto základní uspořádání je 

vyobrazeno na obr.27. 

Ve většině případů si lze s tímto 

uspořádáním vystačit, avšak pro 

dosažení většího přetvoření 

materiálu lze prohodit osazení 

činných částí nástroje (tažník, 

tažnice, přidržovač). Díl ukotvený 

v upínací desce je vždy pohyblivý. 

Orientace funkčních dílů mění konstrukci celého nástroje jen nepatrně. Největším rozdílem je 

však, že zatímco na tažník se plech natahuje, tak do tažnice se naopak vtahuje.  

Obr.27 Jednoduché tažidlo pro dvojčinný lis [16]. 
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Konstrukci tažidel lze rozdělit podle tahu, pro který jsou určena. V nichž se výrazně liší 

činné části nástroje. Dělí se na: 

 tažidla pro první tahy s nebo bez přidržovače (obr.28) - tažník má rádiusové zakončení 

při dokončení výtažku v první operaci. Jinak je tažník zkosený a to pro snížení napětí 

při tažení a lepší osazení výtažku v dalším tahu. Přidržovač je většinou použit 

rovinný. 

 
Obr.28 Konstrukce tažidla pro první tah [26]. 

 tažidla pro druhé až předposlední tahy (obr.29 a)) - užívá se tažníku, který má zkosené 

obvodové hrany pod úhlem 35°až 45°. Tažnice je osazena na podstatně vyšší desce, 

aby byl prostor pro úplné dosažení požadované výšky výtažku. V těchto operacích je 

vždy využito delšího zkoseného přidržovače. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 tažidla pro poslední tahy (obr.29 b)) - konstrukce nástroje se používá stejná jako pro 

tažidla v druhém až předposledním tahu, jen tažník není zkosen, ale zaoblen na svém 

obvodu. 

Tažení výtažků nerotačního tvaru lze provádět na jednočinných i dvoučinných lisech. 

Obvykle se v prvních tazích užívá sdruženého tažidla pro střih a tah. Tažidlo pro druhé tahy 

se od těch určených pro vytváření rotačních výtažků odlišuje upravenou tažnicí. Ta umožňuje 

zasazení výrobku z předchozího tahu, čímž se předchází nestejnoměrnému vtahování výtažku 

a jeho borcení. 

Nejhůře se táhnou nerotační výtažky nepravidelného tvaru. Zde se využívá konstrukce, 

kterou je možné v pozdější fázi výroby upravovat. Jedná se o rozdělení výtažku na více částí 

a následné svaření, tím se zjednodušuje konstrukce nástroje. Tato varianta je pro větší série 

jak finančně, tak časově náročná. Ekonomicky přívětivějším řešením je vytvoření více tažidel. 

Při tvorbě však vznikají problémy s určením jejich správného tvaru. 

Tažidla zhotovená, podle teoretických výpočtů se nezřídka kdy musí upravovat či úplně 

zavrhnout. Poté se vychází z poznatků při zkušebních tazích na testovacích strojích 

a na základě zaznamenaných poznatků se vytvoří nové tažidlo. Stále se může objevit trhání 

plechu, které se během zkoušek odstraní přidáním brzdných žeber nebo zvětšením přístřihu. 

Zhotovení nerotačních tažidel nepravidelného tvaru je provázeno velkými problémy, které lze 

odstranit pouze zkusmo. Teoretické řešení obsahuje příliš mnoho faktorů a výpočet není 

schopen všechny zahrnout. 
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2.7.1 Tažníky   [26], [39] 

Tažníky se upínají do nástroje pomocí normalizované stopky. Konstruují se celistvé a nebo 

vložkované. Vložkování je zhotoveno na tažné hraně nebo v případě zdrsňujících vložek 

na válcové části, tím zvyšuje 

tření a snižuje se mezní 

koeficient tažení. Pro snazší 

stírání výtažku jsou vybaveny 

odvzdušňovacím otvorem, 

kterým je přiváděn stlačený 

vzduch. Z konstrukčního 

hlediska není  vždy toto řešení 

možné, proto se tažníky 

vyrábějí s odvzdušňovací rýhou 

nebo kuželového tvaru. 

Funkčními části jsou stěny, 

čelo a poloměr zaoblení. 

Tažník je namáhán na vzpěr 

a radiálními silami na jeho 

obvodu. Podle potřebné velikosti tažníků se používají různé konstrukce a způsoby uchycení 

činné časti tažníku, viz obr.30, které se při konstrukci větších tažníků šroubují, pají nebo 

přilepují.  

Materiály vhodnými k výrobě funkčních částí jsou oceli 19 191 nebo 19 436, které jsou 

kaleny a popuštěny. Z důvodů dobrých kluzných vlastností se využívá i šedá litina 42 2425. 

2.7.2 Tažnice   [16], [26], [39] 

Tažnice se vyrábějí jako celistvé nebo dělené. Celistvé se využívají pro většinu konstrukcí. 

využívají se ke tvorbě kruhových a jednodušších nerotačních výtažků. Dělené jsou spojovány 

zalisováním či šroubováním. Úprava funkčních částí se u obou typů výrazně neliší. Funkční 

otvor je strukturován podle výtažku a způsobu jeho odstranění.. Druhy otvorů jsou zobrazeny 

na obr.31 a jejich použití je: 

a) výtažek je vrácen nad tažnici a setřen stíračem, 

b) výtažek je setřen hranou tažnice nebo speciálním stíračem pod nástrojem, 

c) tažnice určená pro další tahy, kdy je výtažek vytáhnut nad tažnici, 

d) tažnice určená pro další tahy do 60mm velikosti boční hrany, kdy je výtažek 

vytáhnut nad tažnici, 

 

Obr.31 Druhy tažnic [39]. 

Obr.30 Konstrukce tažníků podle velikosti výtažků [39]. 
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e) tažnice určená pro další tahy, kdy výtažek propadne, 

f) tažnice určená pro další tahy do 60mm velikosti boční hrany, kdy výtažek 

propadne, 

g) tažnice dole odlehčená, 

h) tažnice s kuželovým otvorem dole odlehčená, kde výtažek odpadá, vhodná 

k použití bez přidržovače. 

Pro první tahy při použití přidržovače se tažnice nijak výrazně neupravuje a je vytvořena 

s průměrem tažné hrany Rtc. Pokud ovšem není přidržovač zapotřebí, a to díky vhodné 

tloušťce materiálu a nízkému součiniteli tažení, pak lze použít jednočinný lis. Tažná hrana se 

pro tento případ upravuje kombinací poloměru Rtc s kuželem anebo evolventním profilem 

TRATRIX. 

Materiály vhodné k výrobě malých a středních tažnic jsou oceli 19 191, 19 221, 19 312, 

19 436. Méně namáhané tažnice mohou být vyrobeny z cementačních ocelí 14 220 nebo 

12 061 a pro vložky ze slinutých karbidů se používají materiály G1, G2 nebo G3.  

2.7.3 Brzdná žebra    [26], [35], [39] 

Hlavním důvodem využití žeber je zabránění tvorby vln u nepravidelných a velkých 

výtažků. Jedná se zrychlování nebo zpomalování toku materiálu v požadovaných oblastech. 

V principu dochází k nárůstu brzdné intenzity (zvýšení tangenciálního napětí), která je 

vytvářena pomocí ohybu materiálu přes žebro tam a zpět. Při každém ohybu dojde ke ztenčení 

tloušťky materiálu. Důsledkem zvýšení tangenciálního napětí je možnost použití minimálních 

technologických přídavků, dosažení malých pružných deformací i lepší jakosti povrchu. 

K docílení požadovaného efektu je rozhodující použití správného typu žebra, která jsou 

dělena na: 

 Vtahovací - jedná se o tažení materiálu přes zaoblený výstupek umístěný na obvodu 

tažnice, viz obr.32. 

 Brzdící - určena k tažení velkých nepravidelných výtažků a žebro je umístěno 

i v několika řadách v určité části tažnice (obvykle v rovinných částech), kde brzdí tok 

materiálu, konstrukce je zobrazena na obr.33. 

Dalším faktorem jsou rozměry žebra a to výška a poloměr zaoblení, jenž jsou vyvozeny 

z hloubky výtažku. Například pro tloušťku plechu do 25 mm se volí poloměr žebra 

r = 1 až 2 mm. Přesná poloha, velikost a rozmístění se určují experimentálně. Předběžně jsou 

však umístěna v místech, kde může dojít k odlehčení materiálu (rovinné části). 

K zajištění požadované přítlačné síly lze použít dvou i více žeber, které jsou usazeny 

v tažnici nebo přidržovači maximálně ve třech řadách v minimálně 30 mm vzdálenosti 

od tažné hrany. 

 

Obr.32 Vtahovací žebra [39]. Obr.33 Brzdná žebra [39]. 
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2.7.4 Přidržovač   [39], [53] 

Pro první tahy je přidržovač konstruován rovinný s úhlem α = 0°. Pro další tahy se 

vtahovací odpor snižuje pomocí přidržovače s komolou plochou o sklonu α = 30° až 45°: 

Zároveň je zajištěno požadované vedení materiálu v oblasti plastické deformace. 

Ve výjimečných případech se v dalších tazích, pro dosažení správné funkce nástroje, používá 

rovného nebo speciálně tvarovaného přidržovače. Konvenční tvary a typy jsou vyobrazeny 

na obr.28. 

Při konstrukci se využívá tří řešení v závislosti na použitém stroji a potřebné přidržovací 

síle. Prvním řešením je horní odpružený přidržovač, který se osazuje na výstředníkové lisy 

pro tažení mělkých výtažků. Jednoduchou konstrukci a možnost dodání nebo odstranění 

tohoto typu znevýhodňují velké nárůsty tlaku při stlačení nástroje. 

Druhým je spodní přidržovač, který je podobný předchozímu typu, ale pomocí pneumatiky 

či hydrauliky odstraňuje u výstředníkových lisů problém s nárůstem tlaku. Posledním řešením 

je horní přidržovač pro dvojtažné lisy, který vyvozuje konstantní tlak a má kinematickou 

vazbu s beranem. Oproti předchozím typům je tento veden tažníkem a ne naopak. 

Materiál obvykle používaný ke konstrukci je ocel 12 020, 19 191, 19 436 nebo 

ve výjimečných případech i litina 42 2425. 

2.8 Stroje   [24], [25], [34], [40] 

Výběr vhodného stroje je důležitý pro uskutečnění tvářecího procesu při požadovaném 

množství energie a tedy i práce. V samotném procesu však největší roli hraje síla a její 

rozložení či možnost využití. Ze stroje je energie převáděna na nástroj, který je upnut 

na beranu a stole. Pro tvářecí procesy se používají dva základní typy lisů a to: 

 Hydraulické lisy - jedná se o tvářecí stroj silový, u kterého je základním parametrem síla F. 

Stroj (obr.34) využívá k překonání deformačního odporu materiálu potenciální energii 

při nízkých rychlostech a to asi v = 0,25 ms
-1

.Schéma hydraulického zařízení je 

vyobrazeno na obr.35. 

Lis je založen na využití Pascalova zákona, tedy na rovnoměrném šíření tlaku 

v kapalinách. To nám umožňuje vyvozovat velké pracovní síly (stovky MN) po celém 

zdvihu beranu. Dále kapalina poskytuje možnost 

plynulé regulace pohybu, nastavitelnost 

libovolného zdvihu beranu a poměrně snadnou 

automatizaci a mechanizaci pracovního cyklu. 

Nevýhodou jsou však nižší účinnost, vysoké 

pořizovací náklady, složitost konstrukce pohonu 

či údržba.  

 

 

Obr.34 Hydraulický lis [24]. Obr.35 Schéma hydraulického lisu [25]. 



29 

 

 Mechanické lisy - jedná se zdvihové zařízení, které využívá jak potenciální, tak i kinetické 

energie k překonávání deformačního odporu. Parametry tohoto procesu jsou jmenovitá 

síla Fj a dráha h, kde může jmenovitá síla působit. 

Tyto stroje jsou jedny z nejpoužívanějších, z důvodů jejich velké výrobnosti 

a jednoduché konstrukce. Schéma mechanického 

lisu je vyobrazeno na obr.36. Jejich nevýhodou je 

však, že lze odebírat tvářecí sílu pouze těsně před 

dolní úvratí, viz obr.37. Zde vzniká nebezpečí 

přetížení stroje, které při chvilkovém působení 

nemusí způsobit problémy se strojem, ale při 

delším nebo větším přetížení může dojít k jeho 

zaseknutí. Dále je mechanickým lisem obtížné 

tvářet velkou silou po delší dráze, nevýhodný 

průběh rychlosti beranu a další.  

2.9 Maziva   [17], [52], [53] 

Mezi nástrojem a taženým materiálem působí vysoké tlaky, které vytváří tření. To 

značným způsobem ovlivňuje proces tažení. Vzniklé tření lze omezit vhodným výběrem 

maziva, které by mělo splňovat: 

 schopnost snížit tření tak, aby nedošlo k dosažení nebo překročení kritických hodnot 

sil, při nichž dojde k porušení materiálu, 

 předejití možnosti zadírání a poškrábání taženého materiálu, 

 schopnost snížit opotřebení tažidel. 

Mazivo musí být naneseno na tažený materiál jako jemný, celistvý homogenní film, který 

musí vydržet i při vysokých tlacích (až 3500 MPa). Pro lehčí tváření při tlacích do 600 MPa 

se užívají maziva kapalná. Při vyšších tlacích se do kapalných maziv přidává pevná složka 

tzv. plnidlo, které je tepelně odolné a má dokonalou přilnavost k povrchu kovu. 

Dále se používají hypoidní maziva obohacená sírou a chlórem na bázi minerálních olejů. 

Ta vytvářejí povlak amorfního oxidu, jenž se plní dalšími mazivy ať už kapalnými, tuhými 

Obr.36 Schéma klikového lisu [34]. Obr.37 Průběh síly, rychlosti 

zrychlení a dráhy [40]. 
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či polotuhými. Tuhá a polotuhá maziva jsou jedny z nejlepších maziv a jedná se o mýdlová 

maziva. Pro nejobtížnější operace tváření se používá mazivo s grafitem, kde si mazivo (grafit) 

zachovává své schopnosti i za vysokých tlaků a teplot. 

Při existenci této spousty maziv je tedy nutné se mezi nimi správně zorientovat a zjistit 

jejich vhodnost k daným účelům. Při výběru vhodného maziva se lze řídit podle: 

 velikosti tlaků během tváření, 

 teplotě, 

 potřebné intenzity mazání závislé na chlazení tažidla, 

 nákladech a pracnosti nanášení a odstraňování maziva. 

U tváření za studena dochází ke vzniku 

smíšeného tření, což je mezistupněm, kdy 

jsou stýkající se plochy mazivem téměř 

neodděleny a stavem, kdy je ho nadbytek 

a pracovní díly se nedotýkají. Nejlépe daný 

vystihuje Striebeckův diagram, viz obr. 38, 

podle kterého lze určit daný stav třecího 

procesu. Obecně však pro výběr maziv platí, 

že pokud je možnost vystačit si s kapalnými, 

pak se použijí. Typ a druh je dále upravován 

podle experimentálních zkoušek při 

samotném tváření. Pro základní materiály se 

využívá již praxí vyzkoušených a ověřených 

maziv. 

V případě ocelí se používá řepkového oleje a jeho modifikací. U snadných tahů si lze 

vystačit pouze s ním, ale u těžších se užívá plniv nebo u těch nejnáročnějších je využito směsi 

řepkového oleje a grafitu. Pokud se však jedná o nerezovou ocel, pak je pro větší přilnavost 

materiálu na tažník a tažnici nutné použít mýdlových roztoků, olejů nebo olovnaté směsi.  

2.10 Technologičnost tažení   [27] 

Při konstrukci výtažku je třeba zohlednit limity technologie tažení, mezi něž patří změna 

tloušťky stěny i při tažení bez ztenčení stěny. Jedná se totiž o zjednodušení tohoto tažného 

procesu, kdy se ztenčení neuvažuje na přechodu dna s pláštěm. U vysokých stupňů tažení se 

může jednat o 20% až 30% rozdíl oproti výchozí tloušťce stěny. 

Všechny poloměry výtažku je zapotřebí přizpůsobit procesu tažení, protože ovlivňuji 

možnost tažení výrobku z daného materiálu. Například zaoblení rohů pláště u hranatých 

výtažků rozhodují o výšce, kterou lze v prvním tahu dosáhnout. Také drsnost povrchu je 

ovlivněna a to jejím zvýšením při větší deformaci, umožněné zvolenými poloměry výtažku. 

Dalším technologickým problémem bývá kuželovitost výtažku asi 1° až 3°, která vzniká 

při odpružení materiálu vlivem elastické deformace. Proto by se neměla, pokud to není nutné, 

předepisovat zvýšená tolerance tloušťky stěn. 

Vhodnost a nevhodnost k tažení výtažku je možné posoudit i podle tvaru dna a příruby. 

Za nevhodné tvary dna lze označit šikmé k ose tažení, kuželové a hluboce tvarované. Přírubu 

kuželovou pod úhlem β ≤ 45° je možné vyrobit na dva tahy, ale příruby uvnitř výtažku, 

nesouměrné šířky, složitě tvarované, široké a šikmé jsou z technologického hlediska 

nevyhovující.  

Tažením lze dosáhnout stupně přesnosti IT11 až IT12, avšak po kalibraci i IT7 až IT8.  

Obr.38 Striebeckův diagram [17]. 
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3 NÁVRH VÝROBY 

Součást (obr.39) slouží jako horní část kompletu k uchovávání a plnění paliva pro motory 

převážně do malotraktorů. Vyrábí se v sérii 15 000 kusů po dobu 8 let z materiálu DC04, 

jehož polotovarem je plech o tloušťce 

1 mm. Půdorys součásti je 

260x230 mm a zbylé rozměry 

jsou  uvedeny na výkrese 

03-DP-145550-01. 

Z technologického hlediska je 

zapotřebí, aby byla zajištěna 

rovinnost příruby. Úprava přesnosti je 

nutná pro následnou operaci 

svařováním ke spojení obou částí 

nádrže. Rovinnost svařované plochy 

je v dostatečné přesnosti předepsána 

na výkrese. Pro získání výsledného 

tvaru je zákazníkem požadováno 

zhotovit výtažek jednou operací. 

Dalšími tahy by došlo k prodražení 

a prodloužení výroby. Proto byl, 

po konzultaci s konstruktérem, 

stanoven konečný poloměr zaoblení 

v rozích výtažku R = 16 mm oproti 

původnímu zaoblení R = 10 mm. Tím by mělo být zajištěno dostatečné dosažitelné přetvoření 

pro tvorbu dílu v prvním tahu. 

Dalším technologickým problémem bude tvorba prolisu poblíž lemovaného otvoru. Zde je 

třeba zvolit správný sled operací, aby nedošlo k ovlivnění zvýšené přesnosti polohy otvoru. 

V daném případě by bylo nejrychlejší zhotovit otvor prostřižením, následně vytvořit prolis 

a na závěr protáhnout lem pro umístění víčka. Bohužel zmiňovaný postup poskytuje příliš 

velké riziko ovlivnění polohy otvoru, proto by měl být zvolen časově delší plán s otvorem 

vystřiženým až po vytvoření prolisu. 

Sled technologických operací nyní poskytuje dvě varianty možného řešení. 

Z technologického hlediska je součást hlubokým tažením vyrobitelná a obě varianty 

vyhotovení přípustné: 

 První varianta je zahájena vytvořením přístřihu, který se následně přemístí do tažného 

nástroje, kde bude vytvořeno tělo dílu. Poté je polotovar transportován ke stroji 

vybavenému formou pro tvorbu prolisu. Po jeho vytvoření je díl opět přemístěn, a to 

k pracovišti pro vystřižení otvoru a vyhotovení lemu. Na závěr je nádrž s protikusem 

svařena, zinkována a nalakována. 

 Druhá varianta výroby se od té první příliš neliší. V technologickém postupu je možnost 

odstranění jedné transportní operace sloučením dvou pracovních. Jednalo by se 

o vytvoření prolisu během tažení těla horního dílu nádrže. To by zvýšilo složitost 

nástroje, ale došlo by k manipulačním a časovým úsporám. Nehledě na možnost 

vyřazení jednoho stroje z  postupu výroby a také nástroje určeného pouze pro tvorbu 

prolisu. 

 

 

Obr.39 Vyráběný díl. 
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3.1 Velikost polotovaru   [10], [18], [53] 

Určení velikosti polotovaru je z ekonomického a technologického hlediska jednou 

z nejdůležitějších částí výroby. V zásadě se vychází z rovnosti ploch výtažku a přístřihu. Pro 

účely výpočtu bude brána plocha bez prolisu, který je vytvářen odlišnou technologií a je zde 

přípustné ztenčení stěny bočnic. Základní rozměry jsou zobrazeny na obr.40. 

 
Obr.40 Náčrt pro výpočet přístřihu.  

Pro ruční výpočet byl výtažek rozdělen na několik jednoduchých ploch. 

Obsah příruby s detailem na obr.41: 

                                          (3.1) 

                                                  

                

kde L - délka výtažku [mm] 

S - šířka výtažku [mm] 

hpř - délka příruby [mm] 

Obsah dna, viz detail na obr.42: 

                                         (3.2) 

                                                

                  

 

Obr.41 Detail pro výpočet příruby. Obr.42 Detail pro výpočet obsahu dna. 
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Obsah stěn: 

                             (3.3) 

                                           

kde hv - výška výtažku 

Obsah rohů: 

                                (3.4) 

                                

 

Obsah zbylých zaoblení: 

   
     

 
                         

 

 
   

 

 
                           

   
     

 
                                

 

 
    

 

 
   

                 

Celkový obsah výtažku: 

                   (3.6) 

                                                

                  

Celková plocha výtažku, stanovená ručním výpočtem, bude zaokrouhlena na celé číslo 

SC =118 728 mm
2
. Pomocí programu Autodesk Inventor 2016 a její výsledná hodnota je 

SC = 118 756 mm
2
. Zjištěné obsahy jsou přibližně stejné. Rozdíl rozměrů je asi 0,02% 

celkové velikosti. Jedná se o nepatrnou chybu vzniklou zjednodušením tvarů výtažku 

a zaokrouhlením výsledných hodnot. Pro další účely a výpočty se bude využívat ručně 

zjištěný obsah výrobku, tj. 118 728 mm
2
. 

Nyní lze přistoupit k základnímu výpočtu velikosti polotovaru, který je možné určit dvěma 

způsoby: 

 Podle literatury Tišnovského [53] - je možné velikost polotovaru stanovit pomocí vzorců 

(2.2) a (2.3). Vzhledem ke konstrukčním úpravám výtažku se dá předpokládat, že bude 

zhotoven v jedné tažné operaci, proto není zapotřebí do výpočtu výšky zahrnout 

přídavek na ostřižení materiálu. Výšku 'h' lze zjistit: 

               
 

 
                 

 

 
                        

             

Výsledná délka rozvinutého plechu nad spodním zaoblením je pro další aplikace 

zaokrouhlena na hodnotu h = 75,7 mm. Díky znalosti všech parametrů lze nyní podle 

vzorce (2.3) přistoupit k výpočtu přídavku, který bude připočten k základním 

obdélníkovým rozměrům budoucího dna výtažku: 

                                       

Přídavek se kvůli technologickým možnostem střihacích/řezacích nástrojů zaokrouhlí 

na nejbližší vyšší číslo a výsledná hodnota je H = 97 mm. Pro kompletaci rozměrů 

přístřihu je dále třeba ze vztahu (2.2) zjistit poloměr zaoblení rohů přístřihu 'Rc': 

                                               

            



34 

 

Z uvedeného vztahu vyplývá, že 

poloměr zaoblení v rozích je opět 

nutné zaokrouhlit na vyšší celé číslo, 

čímž se získá poloměr Rc = 53 mm. 

Pro názornost a představu je 

na obr.43 vyobrazen postup tvorby 

a velikost přístřihu (grafické řešení 

s popisem, viz příloha 2), který byl 

zhotoven podle obr.17 a upraven 

podle obr.18 pro rovinný tvar. 

Celkový tvar polotovaru byl 

přenesen do programu Autodesk 

Inventor 2016, kde byla 

vyhodnocena jeho plocha. Její 

výsledná velikost je 

Spl = 120 812 mm
2
, u čehož se jedná 

asi o 1,73 % nárůst. Vzhledem 

k jednooperačnímu tažení bez 

nutnosti přídavku na ostřižení se 

nárůst velikosti přístřihu jeví jako dostačující k neočekávanému způsobu tečení nebo 

chování materiálu během tažení. 

 Podle literatury Hellwinga [18] a ČSN 22 7303 [10] - stanovení velikosti polotovaru podle 

normy se zahájí zjištěním výšky 'h', pro kterou je výpočet stejný jako ve vztahu (3.7) 

a h = 75,7 mm. Se znalostí této výšky lze přikročit ke stanovení poloměru 'Rc2', kde se 

použitý vztah určuje dle podmínky: 

  
 
     

  

 
                                                                                                

kde dr - průměr zaoblení bočních stěn [mm] (dr = 2R) 

Podmínka je splněna a proto lze ve výpočtu pokračovat podle vzorce: 

            
                                                                              

                                                 

Poloměr zaoblení přístřihu je Rc =52,271 mm a nebude zaokrouhlována pro dodržení 

předepsané odchylky v rozmezí 1 až 2 % k dosažení přesnějších hodnot v následujících 

výpočtech. Pro další konstrukci je zapotřebí znát i přídavek materiálu v rovinných 

částech 'Hs', která se získá pomocí vztahu: 

                                               

Přídavek je zaokrouhlen na vyrobitelnou (konstruovatelnou) hodnotu Hs = 93,5 mm. 

Následně z výšky 'Hs' a poloměru zaoblení přístřihu se vyjádří redukovaný poloměr 

v rohu výtažku 'Ro', který stanovuje posun materiálu ve stěnách výtažku. Pro jeho 

zjištění je však zapotřebí vypočítat koeficient 'x': 

         
   
  

 
 

              
      

  
 
 

                                 

Ze vztahu (3.10) vyplývá, že opravný koeficient x =1,17945 a s jeho znalostí lze 

přikročit k výpočtu redukovaného poloměru: 

                                  (3.11) 

Obr.43 Polotovar výtažku. 
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Výsledný poloměr, jako finální výsledek, je zaokrouhlen na Ro = 61,7 mm, kvůli snazší 

grafické konstrukci tvaru a velikosti polotovaru. 

Pro zjištění opravných hodnot výšky 'Hs' je nejdříve zapotřebí stanovit upravující 

koeficient 'y': 

                              

                      

                                 

Ze vztahu je názorně patrná hodnota 

koeficientu y = 0,30717. Ten se 

použije pro výpočet hodnoty 

upravující přídavek rovných stěn. Pro 

delší stěnu 'L' je daná hodnota délky 

'Hsa' stanovena: 

      
   

 

     
                       

            
      

       
 

              

Délka byla pro snazší konstrukci 

přístřihu zaokrouhlena dolů 

na Hsa = 3,5 mm. Upravující délka 

'Hsb' pro kratší stranu dna výtažku se 

zjistí analogicky: 

      
   

 

     
         

      

       
                                                   

Opět byla opravná délka zaokrouhlena na nižší hodnotu a to na Hsb = 4 mm. Nyní jsou 

zjištěny všechny hodnoty pro konstrukci polotovaru. Postup konstrukce je umístěn 

v příloze 3 a celková velikost na obr.44.  Výsledný obsah tvaru byl ověřen programem 

Autodesk Inventor 2016 a celková plocha přístřihu je stanovena na Spl = 132 495 mm
2
. 

Jedná se o nárůst obsahu o 11,76 % z celkové velikosti. 

Stanovení velikosti a tvaru polotovaru podle Tišnovského je přesnější. Zaměřuje se 

na vznik malého množství odpadu po vytvoření výtažku. Při menším polotovaru však nastává 

problém s dosažením požadované přidržovací síly, který se odstraňuje v prvních zkušebních 

tazích a vhodným umístěním žeber.  

Polotovar dle ČSN a Hellwinga je vytvořen s velkými přesahy a přídavky, které mají 

ulehčit přípravu a výrobu. Vzhledem k vývoji technologií a tlaku managementu na snížení 

nákladů je výhodnější využít menší polotovar.  

Jeho přesný tvar se dále upravuje pomocí výpočetních programů a při zkušebních sériích. 

Pro další zhodnocení výroby bude využit polotovar podle Tišnovského. 

3.2 Součinitel tažení a počet tažných operací 

Počet tažných operací, a s tím související součinitel tažení, určí počet nástrojů a jejich 

složitost. Nejdříve se provede odhad podle diagramu (obr.19), u kterého jsou hodnoty 

na osách zjištěny: 

 

    
 

     

        
        

Obr.44 Tvar polotovaru podle ČSN. 
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Výsledný bod se nachází mezi křivkami 'M' a 'N', 

z čehož lze vyvodit, že se jedná o rozhraní mezi 

jedooperačním a víceoperačním tažením. Kvůli 

předchozí domluvě s konstruktérem a příloze 1 se dá 

usoudit, že podmínka zadavatele bude splněna 

a půjde o jednooperační tažení těla dílu, viz obr.45. 

Z určeného počtu tahů lze vyvodit součinitel 

tažení podle vztahu (2.5): 

   
 

  
 
  

  
       

Celkový součinitel tažení byl stanoven na mc = 0,302, 

který podle literatury [20] (příloha 4) vyhovuje 

možnostem tvorby v jedné operaci. Tímto je 

vypočteno vytvoření těla dílu, avšak stále se jedná 

o nedokončený polotovar, který prozatím nelze spojit 

se spodním dílem ke kompletaci nádrže.  

Následující technologickou úpravou je tvorba 

prolisu, který je možné vytvořit spolu s tělem v první 

tažné operaci. V dalším postupu bude vyhotoven 

prostřižený otvor a na závěr i lem pro uchycení víčka 

nádrže. 

3.3 Rozmístění polotovaru   [3] 

Pro výrobu hlubokým tažením jsou z hutí do závodů dodávány kovové materiály v podobě 

svitků nebo tabulí plechu. Kovové svitky jsou využívány pro sériovou výrobu menších 

výtažků. K vhodnému zpracování se vyžaduje sestrojení linky s rovnacími a vtahovacími 

stroji pro dopravení svitků k vysekávacímu lisu. Pro snazší manipulaci a odvíjení je vhodné 

volit menší rozměry jeho šířek. Ty dále poskytují rychlejší transport mezi jednotlivými 

pracovišti nebo využití postupové výroby v lince. Vzhledem k vysokým pořizovacím 

nákladům vysekávací linky je zavádění do provozu ve většině případů neekonomické. 

Tabule plechu poskytují nižší náklady na zpracování, ale vyšší investici do jednotky 

hmotnosti materiálu. Velké rozměry přístřihu, viz obr.44, zvýhodňují volbu tohoto výchozího 

polotovaru. Tvarová složitost a použití rozdílných technologických úprav horního dílu nádrže, 

znemožňují výrazné časové úspory při použití linky. Ze zmiňovaných důvodů  je jako výchozí 

materiál zvolena tabule. 

Plech o tloušťce 1 mm je možné objednat o základních rozměrech 2000 x 1000 mm, 

2500 x 1250 mm a 3000 x 1500 mm. Pro správné využití materiálu je třeba řádně rozvrhnout 

rozmístění výstřižků a zvolit výchozí technologii. Z důvodů požadavku tepelného neovlivnění 

polotovaru, přicházejí v úvahu technologie řezání vodním paprskem, laserem a stříhání 

ve speciálním nástroji.  

Řezání vodním paprskem a laserem jsou si klady technologií velice podobné. Mezi jejich 

výhody patří velké výkony, malý ořez a malé či vůbec žádné tepelné ovlivnění materiálu. 

K nevýhodám lze zařadit velké pořizovací náklady zařízení a jejich údržbu. řezání vodním 

paprskem je vzhledem k hnanému vysokotlakému proudu vhodnější pro silnější plechy 

a tělesové polotovary, kde se využije většiny potenciálu paprsku. Proto by z těchto dvou 

technologií bylo výhodnější využití laseru. 

Obr.45 Rozvržení tažení těla. 
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Poslední technologií připadající v úvahu je stříhání v nástroji, které poskytuje výhodu 

nižších pořizovacích nákladů na zařízení a nástroj. Nevýhodou je větší nepřesnost tvorby 

polotovaru a vyšší procento odpadu, než-li u předchozích variant. Vzhledem k zadání typu 

výrobku a jeho uplatnění, lze předpokládat, že firma již disponuje lisem primárně určeným 

ke střižným operacím. Proto bude ke zjištění počtu získaných dílců a procentuálního využití 

tabulí proveden výpočet pro technologii stříhání, která byla zvolena pro svou vhodnost 

k sériové výrobě. Následně lze doporučit ekonomické zhodnocení výrobnosti a náklady 

na pořízení laserového zařízení. 

Nástřihový plán je názorně zobrazen pro vybrané rozměry tabule 2000 x 1000 mm (d x l), 

která bude rozdělena na pásy. Přídavky šíře pásu a kroku se zvolí podle literatury [3], 

viz příloha 5, a konkrétně se jedná o a = 4,8 mm, b = 6 mm a c = 2,5 mm. Základní rozměry 

přístřihu (402 x 372 mm) byly zjištěny v předchozí kapitole. 

Kvůli rozdílným hodnotám přídavků je nutné řešit dvojí rozdělení uspořádání pásů, které 

bude závislé na orientaci polotovaru. 

 Podélné uspořádání (obr.46) pro šířku výstřižku šv = 402 mm: 

 

Obr.46 Schéma podélného nástřihového plánu. 

Výpočty budou zahájeny určením šíři pásu 'p' a to: 

                                  

Šíře pásu je stanovena na hodnotu p = 414,1 mm, která nebude pro další výpočty 

zaokrouhlována.  

Počet pásu 'np' lze zjistit: 

   
 

 
 
     

     
                                                                                                       

Ze vztahu vyplývá, že z jedné tabule plechu lze vytvořit 2 pásy. Zjištěná hodnota bude 

použita pro další výpočty. 

Velikost kroku 'k' se stanoví: 

                     (3.17) 

kde lv - délka výstřižku [mm], 

b - šířka přepážky [mm]. 

Velikost kroku byla vztahem (3.17) určena na k = 378 mm. Při znalosti délky kroku je 

možné vypočíst počet výstřižků z jednoho pásu 'ip': 
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Výstřižky, které se vejdou na jeden pás plechu byly stanoveny na 5 kusů. 

Počet polotovarů 'iv' z tabule se zjistí: 

                     

Z výpočtu bylo zjištěno, že celkový počet kusů získaných z jedné tabule plechu je 

iv = 10 kusů. 

Pro určení využitelnosti tabule je potřebné znát obsah výstřižku, který byl zjištěn 

v předchozí kapitole pomocí programu Autodesk Inventor, a obsah tabule plechu 'ST', 

jenž se vypočte: 

                                 

Obsah tabule byl stanoven na ST = 2 000 000 mm
2
 a díky znalosti výsledné hodnoty, lze 

stanovit procentuální využitelnost tabule 'μ': 

  
      

  
     

          

         
                                                                  

Procentuální využití materiálu tabule 2000 x 1000 při podélném uspořádání pásů 

s natočením výrobku o šířce šv = 402 mm je μ         . 

 Příčné uspořádání (obr.47) pro šířku výstřižku šv = 402 mm: 

Stejně jako v podélném uspořádání budou výpočty zahájeny určením šíři pásu 'p' a to: 

                                  

Šíře pásu je stanovena na hodnotu p = 414,1 mm.  

Počet pásu 'np' lze zjistit: 

   
 

 
 
     

     
           

Zjištěný počet pásů v příčném uspořádání jsou 4. 

Hodnota byla zaokrouhlena na nižší celé číslo pro 

možnost výroby celého přístřihu, nikoliv pouze části. 

Velikost kroku 'k' se stanoví: 

                    

Ze vztahu vyplývá, že velikost kroku je určena 

na k = 378 mm. Při znalosti délky kroku je možné 

postupovat k dalšímu výpočtu a určit počet výstřižků 

z jednoho pásu 'ip': 

   
 

 
 
     

   
           

Ze vztahu lze vyvodit, že počet výstřižků na jednom 

pásu plechu jsou 2 kusy. 

Počet polotovarů 'iv' z tabule se zjistí: 

                    

Výpočtem bylo zjištěno, že celkový počet kusů získaných z jedné tabule plechu je 

iv = 8. Díky znalosti všech proměnných lze vypočíst procentuální využití tabule podle 

vztahu (3.19):  

  
      

  
     

         

         
     

          

Obr.47 Schéma příčného 

nástřihového plánu. 
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Procentuální využití materiálu tabule 2000 x 1000 při příčném uspořádání pásů 

s natočením výrobku o šířce šv = 402 mm je          . 

Výpočty pro další možnosti natočení polotovaru, uspořádání pásu na tabuli a formáty 

2500 x 1250 a 3000 x 1500 mm jsou provedeny empiricky jako v předchozích případech. 

Vzhledem k opakovatelnosti jsou proto zbylé hodnoty shrnuty v tab.4. 

Z tab.4 lze jednoduše odvodit, že nejvýhodnějším řešením bude použití tabule plechu 

o rozměrech 2500 x 1250 mm se shodnou využitelností          u všech druhů 

uspořádání a natočení. Pro zlepšení manipulovatelnosti a možnosti využití elektrických 

stolních nůžek na dělení pásů je zvoleno příčné uspořádání. Volba šířky pásu je pro daný 

případ ve výsledných parametrech stříhání stejná, ale kvůli nižší váze byla vybrána šířka 

p = 384,1 mm. 

Tab.4 Souhrn využitelnosti tabulí. 

Tabule 

plechu 

Uspořádání 

tabule 

Šířka pásu 

[mm] 

Počet 

pásů [ks] 

Počet dílů 

z pásu [ks] 

Počet dílů 

z tabule [ks] 

Využitelnost 

tabule [%] 

2000 x 1000 

Podélné 
414,1 2 5 10 60,41 

384,1 2 4 8 48,32 

Příčné 
414,1 4 2 8 48,32 

384,1 5 2 10 60,41 

2500 x 1250 

Podélné 
414,1 3 6 18 69,59 

384,1 3 6 18 69,59 

Příčné 
414,1 6 3 18 69,59 

384,1 6 3 18 69,59 

3000 x 1500 

Podélné 
414,1 3 7 21 56,38 

384,1 3 7 21 56,38 

Příčné 
414,1 7 3 21 56,38 

384,1 7 3 21 56,38 
 

Jako druhá technologie dělení materiálu připadá v úvahu řezání laserem, jejíž vhodnost 

bude zhodnocena v technicko - ekonomickém hodnocení. Zde proběhne rozhodnutí 

na základě ceny střižného nástroje  a nákladů na vyříznutí polotovaru z tabule 

2500 x 1250 mm. 

3.4 Volba tažné vůle a přidržovače   [10] 

Tažná vůle se určí podle pořadí tažné operace, v které se výtažek nachází. Vzhledem 

k jednooperačnímu procesu tvorby těla dílu je podle lit [10] pro rovné části zvolena: 

                                    (3.20) 

U zaoblení v rohů se kvůli toku materiálu používá větší tažné vůle: 

                                (3.21) 

Pro jediný tah je tedy tažná vůle v rovinných částech vro = 2,3 mm a v rozích vr = 2,6 mm. 

Z technologického hlediska je přijatelnější výběr koeficientu 1,15 a 1,3, než-li jiných 

možných. 

Volba, zda použít přidržovač je pro přetvoření materiálu velice důležitá. Vzhledem 

k malému součiniteli tažení a velké deformaci polotovaru je nutné jeho použití. Tím dojde 
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k zabránění zvlnění okraje výtažku. Pro zjištění potřebné síly je nejdříve potřebné znát činnou 

stykovou plochu přidržovače a plechu, která se zjistí: 

                 
   
 
             

   
 
    

          
   
 
 
 

          
   
 
 
 

                 

                                             

                               

                 

Činná plocha je zaokrouhlena na S = 66 957 mm
2
 a hodnota se spolu s přidržovacím 

tlakem, určeným dle tab.2, použije pro výpočet síly podle vztahu (2.10): 

                                 

Síla nutná k podepření materiálu je Fp = 120,6 kN. Přidržovací sílu je potřeba v dalších 

krocích experimentálně vyzkoušet nebo ověřit simulací. Nejspíše bude pro správnou funkci 

a získání výsledného tvaru nutné použití brzdných žeber. 

3.5 Výpočet tažné síly a práce 

Tažná síla je důležitým parametrem pro pozdější určení použitého stroje a dimenzování 

nástroje. Naopak práce poskytuje přehled o energetickém zatížení stroje. Díky těmto datům 

lze zjistit příkon a z něj následně vyvodit i finanční stránku provozu stroje. 

Výpočet maximální tažné síly, kterou nelze překročit, jinak by došlo k utržení dna, bude 

zahájen zjištěním potřebného parametru a to obvodu dna výtažku: 

                                      

Hodnota zjištěná z předchozího vztahu je pro přehlednost dalších matematických operací 

zaokrouhlena na jedno desetinné místo a výsledek tedy činní O = 853,7 mm. 

Se znalostí obvodu je možné pokračovat ve výpočtu maximální síly podle vzorce (2.11): 

                                     

Síla potřebná pro utržení v první a jediné tažné operaci je Fmax = 270 623 N a na závěr bude 

porovnávána s tažnou silou, která je skutečně použita na přetvoření materiálu o požadovaných 

rozměrech.  

Pro zjištění tažné síly je opět nutné stanovit obvodový parametr a to délky stěn 

polovýrobku: 

                            

Ze vztahu vyplývá, že obvodová délka stěn je L = 772 mm. Pro přikročení k následujícímu 

výpočtu je třeba ještě určit korekční konstanty C1 a C2. Vzhledem k poměru výšky a zaoblení 

rohu, jenž se  pohybuje kolem 4,4, je zvolena konstanta C1 = 1,5. Z důvodů rozhodnutí 

o použití přidržovače s velkými přidržovacími silami a poměrně malou tažnou vůlí se volí 

konstanta C2 = 0,3. 

Nyní jsou stanoveny všechny potřebné neznámé ve vzorci (2.14) a lze tedy přejít k výpočtu 

tažné síly: 

                                                    

               

Tažná síla je Ft = 97 320 N. Výsledná hodnota je nižší než-li hodnota maximální síly a tedy 

platí, že Ft < Fmax, což ze silového hlediska potvrzuje vyrobitelnost těla horního dílu 

benzínové nádrže v jedné tažné operaci. 
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Součástí tažné operace bude i tvorba prolisu (obr.48), u které je nutné stanovit potřebnou 

kalibrovací sílu. Její určení se provede v rozmezí mezi maximální silou 'Fmaxp' a silou 

potřebnou k zahájení přetvoření materiálu 'Fminp'. Ke zjištění síly na utržení dna je nejdříve 

nutné znát obvod prolisu, který se vypočte: 

                               

Ze vztahu je možné vyvodit, že obvod prolisu je 

Opro = 404,95 mm, jehož hodnota je použita pouze k dalším 

výpočtům a proto ji není zapotřebí zaokrouhlovat. nyní je 

možné přistoupit ke stanovení kritické síly na utržení dna, 

která se zjistí obdobně jako u čtvercových výtažků podle 

vzorce (2.11): 

                              

                  

Maximální síla je Fmaxp = 128 369 N. Pro výpočet 

minimální tažné síly 'Fminp' , kdy již dojde k přetvoření 

materiálu, je možné přistupovat obdobně. Ted ve vztahu 

(2.11) bude nahrazena mez pevnosti v tahu za mez kluzu 

a stanoví se jako: 

                              

                  

Minimální tažná síla se zaokrouhlí na Fminp = 85 040 N, kdy je výsledná hodnota nižší než-li 

u maximální síly a proto lze prolis vytvořit. 

Tažná síla pro tvorbu prolisu se stanoví z rozmezí Ftp ϵ (128 369; 85 040). Vzhledem 

k používané síle pro tvorbu těla, která splňuje požadavek zjištěného rozmezí hodnot, se 

Ftp = Ft = 97 320 N. Při zachování jednotné tažné síly dojde ke zjednodušení řídícího procesu 

výroby a k minimálnímu navýšení práce. 

Pro energetický výpočet práce je třeba zjistit všechny silové účinky vstupující do procesu 

v dané operaci a učinit jejich sumarizaci. Vzhledem k předpokládané nutnosti využití 

dvoučinného lisu jsou celkové složky sil rozděleny. Tedy jeden beran vyvodí tažnou 

FC1 = Ft =97 320 N a druhý přidržovací sílu FC2 = Fp = 120 600 N. Celkovou potřebnou sílu 

'FC' a z ní i práci lze zjistit: 

                                    

Ze vzorce vyplývá, že síla vyvozovaná strojem po dobu tažné operace je FC = 218 kN. 

S předchozími výpočetními závěry a znalostí konstanty C = 0,66, kde se jedná o tažení bez 

kalibrace, lze stanovit tažnou práci podle vzorce (2.18): 

                                            

Práce je zaokrouhlena na Wt = 10,1 kJ. 

3.6 Návrh stroje   [57] 

Pro volbu vhodného tvářecího stroje se bude vycházet z vypočtených hodnot sil a práce, 

které jsou prvotním faktorem výběru. Kvůli nízkým tvářecím silám a práci je většina strojů 

určených pro tažení plechů vhodná k použití. Avšak pro velké rozměry přístřihu, tím i větší 

rozměry nástroje, je potřeba volit stroj s dostatečným upínacím prostorem.  

Všem zmiňovaným faktorům nejlépe vyhovuje univerzální hydraulický lis CTH 250, 

viz obr.49, který je vhodný pro plošné i objemové tváření kovů. Jedná se o svislý lis se 

svařovaným stojanem, který je vybaven dvojčinným pracovním válcem s plnícím ventilem.  

Obr.48 Detail prolisu. 
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Využití hydraulického lisu poskytuje výhodu nastavitelnosti zdvihu a vyvodit potřebnou 

sílu v každé poloze beranu, který je možné zafixovat v jeho horní poloze. Lis dosahuje 

jmenovité síly 2 500 kN, která je vyvozena jako celkový součet na obou beranech. Upínací 

plocha stolu i beranu 1 000 x 1 250 mm. Ostatní technické parametry jsou v tab.5. 

Lis je dále možné vybavit dalšími přídavnými zařízeními. Z nichž bude využit spodní 

vyhazovač, jenž nebude zasahovat do průběhu tažení a bude sloužit pouze k vyhození dílu, 

upínky a zřejmě i některé automatizační prvky. Firma Žďas s.r.o dále umožňuje modifikace 

svých strojů dle přání zákazníka mezi něž např. patří změny sevřené výšky, zdvihu a tvářecí 

rychlosti beranu. 

Tab.5 Technické parametry lisu CTH 250 [57]. 

 

3.7 Návrh nástroje   [20], [44], [50], [51] 

Nástroj je vytvořen pro zhotovení těla s přírubou a prolisem v jedné tažné operaci a je 

znázorněn na obr.50. Tažidlo je z větší části 

navrženo z nenormalizovaných dílů vyráběných 

na zakázku. Desky nástroje, vyráběné jako 

nenormalizované díly, lze zakoupit od různých 

výrobců v předpřipraveném tvaru a pouze navrtat 

otvory nebo může proběhnut výroba rovnou 

z hutních polotovarů. Rozhodnutí o využití 

či o nevyužití předpřipravených desek rozhodne 

nástrojařská dílna, kam budou díly zaslány 

na výrobu a montáž. Na výsledné materiálové 

vlastnosti toto rozhodnutí nemá výrazný vliv 

(stále musí být dodržen předepsaný materiál 

a jeho zpracování). Zbylé díly jsou 

normalizovány nebo komerčně vyráběny. Jedná 

se o šrouby, středící a vyhazovací kolíky, 

příchytky a vodící sloupky se stojánky. 

Jmenovitá síla [kN] 2 500 

Zpětná síla [kN] 300 

Sevřená výška [mm] 800 

Zdvih [mm] 800 

Max. pracovní rychlost [mm/s] 70 

Min. pracovní rychlost [mm/s] 20 

Přibližovací rychlost [mm/s] 400 

Zpětná rychlost [mm/s] 426 

Upínací ploch beranu [mm] 1 000 x 1 250 

Upínací ploch stolu [mm] 1 000 x 1 250 

Síla přidržovače [kN] 1 000 

Zdvih přidržovače [mm] 320 

Výkon motoru [kW] 55 

Půdoris lisu A x B [mm] 3 920 x 3 000 

Výška lisu [mm] 5 600 

Obr.49 CTH 250 [57]. 

Obr.50 Nástroj v otevřené pozici. 
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Tažidlo se skládá ze dvou polovin, z nepohyblivé umístěné na stole lisu a pohyblivé, která 

je dále rozdělena na dvě části. Oba základní díly pohyblivé části jsou vzájemně nezávislé 

a upevněné na rozdílných beranech, což umožňuje vhodně zvolený dvojčinný lis CTH 250.  

Nástroj v uzavřené pozici a v polovičním řezu je vyobrazena na obr.51. Zde je možné 

provést vizuální kontrolu kolizních míst. Mezi něž patří vysunuté stojánky a nedostatečná 

výška vodícího kolíku beranu (4). 

 
Obr.51 Řez uzavřeným nástrojem. 

Horní díl je vyobrazen na obr.52 a v řezu na obr.53. Činnou částí dílu při tvorbě výtažku je 

tažník. Pomocí stopky (16) se upne 

k vnitřnímu beranu a přes vodící tyč (5) je 

jeho pohyb přenášen na dvoudílný tažník. 

První částí je tělo (3), které se pro snížení 

výrobních nákladů vytváří z méně jakostní 

oceli. Pro snazší odstranění výtažku je 

vybavena zavzdušňovacím otvorem 

(výtažek se vlivem elastické deformace 

materiálu smrští a přilne na povrchu 

tažníku) a k zabránění možného pootočení 

s následnou kolizí s tažnicí je veden 

pomocí dvou vodících kolíků (4). Ty se při 

otevření nástroje zasunou do těla tažníku. 

Druhou tvářecí částí je hlava, která se 
Obr. 52 Horní díl nástroje. 
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vyrábí z kalené jakostnější oceli pro zvýšení otěruvzdornosti a opotřebení. K tělu je 

přichycena čtyřmi zápustnými imbus šrouby M16x70. Pro vytvoření prolisu v jedné tažné 

operaci spolu se zbytkem hlavního tvaru součásti je na spodní straně vytvořeno zahloubení. 

Samozřejmě i zde pokračuje zavzdušňovací otvor pro zavedení vzduchu na dno výrobku 

a odstranění vzniklého podtlaku během tažení. 

 

Obr.53 Řez horním dílem. 

Zbylá část horního dílu slouží k zajištění přesného vedení činné části a vnesení přídavného 

tangenciálního napětí během tvářecího procesu. Daná část je pomocí výstupků na upínací 

desce (8) a upínek přichycena k druhému beranu. Díky němuž je vyvozen pohyb čtvercového 

přidržovače (11), který je přes kolíky (12) přichycen ke kotevní desce (7). Při vyvozování 

potřebné přítlačné síly by docházelo poškození upínací desky, která se vyrábí z méně jakostní 

oceli, proto je zde přidána i kalená opěrná deska (9). Všechny desky jsou k sobě přichyceny 

pomocí šesti šroubů a pro přesnější vzájemné uložení osazeny dvěma kolíky. V této části jsou 

pro správné vedení a zachování soustřednosti nástroje umístěna dlouhá vodící pouzdra (15), 

jenž jsou příchytkami upevněna ke kotevní desce. 

Pro danou část sestavy nástroje je třeba ještě provést kontrolu mezních stavů kolíků 

přidržovače. K jejich výrobě se použije ocel 11 500, jejíž dovolené napětí 'σDt' je 

140 až 210 MPa. Kontroly budou provedeny na otlačení: 

    
  

    
     

 

 

 
       

  
     

 

                                                             

kde σtl - namáhání v tlaku [MPa] 

zko - počet kolíků [ks] 

dko - průměr kolíku [mm] 
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Namáhání kolíků v tlaku vyšlo menší, než-li je dovolené napětí a tedy nedojde k jejich 

otlačení. Druhým testovaným mezním stavem je kontrola na vzpěr, kde se dovolená délka 

kolíku 'lD' zjistí: 

           
      

  
    

    
     

 

  
  

                                                 

     
         

  
     

  
       

           

kde LD - dovolená vzpěrná výška [mm] - vzhledem k uložení LD = 0,5lD 

                - Youngův modul pružnosti v tahu pro ocel [MPa] 

Js - osový moment setrvačnosti [mm
4
] 

Dovolená vzdálenost mezi přidržovačem a základovou deskou lD = 414 mm, kde hodnota byla 

pro zvýšení jistoty výdrže kolíku zaokrouhlena dolů na celé číslo. Vzhledem ke skutečné 

délce kolíku lko = 145 mm, která je menší než lD, je možné k využití přidržovače 

o požadované síle použít čtyři kolíky z oceli 11 500. 

Spodní díl je zobrazen na obr.54 a v řezu na obr.55. 

K zachování soustřednosti je osazen čtyřmi vodícími 

sloupky (14), které jsou šrouby upevněny k základové 

desce. Přes základovou desku (6) je díl ustaven 

upínkami ke stolu lisu. Hlavní činnou částí je tažnice 

(1), která je celistvá a bez vnitřního úkosu. Proto je 

účelem spodní tvarové desky (10) nejen vytvořit prolis 

ve dně výrobku, ale také jej z tažnice odstranit. Pohyb 

se vyvodí pomocí čtyř vyhazovacích kolíků (13), jenž 

jsou do desky zespodu zašroubovány. 

 

 
Obr.55 Spodní díl nástroje v řezu. 

Obr.54 Spodní díl nástroje. 
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Průběh tvorby těla nádrže se dá shrnout do několika kroků, které započnou ustavením 

polotovaru do připraveného vybrání v tažnici. Následuje, po opuštění pracovního prostoru 

obsluhou, spuštění horního dílu nástroje a vyvození potřebného přidržovacího tlaku. Tím je 

zajištěna ochrana proti zvlnění materiálu. Nyní je vše připraveno pro vykonání tvářecí 

operace, kdy je tažník rychlostí 20 mm/s spuštěn o 72 mm. Činný posuv je 70 mm a zbylé 

2 mm slouží k jeho odsazení od hrany přidržovače, pro dosažení vhodného stlačení bez 

nežádoucího ovlivnění pozice polotovaru. Po vykonání zdvihu je horní díl s přidržovačem 

vysouván do výchozí pozice a to asi o 80 mm zpět. Přičemž je k odstranění podtlaku 

u výrobku přiveden zavzdušňovacím otvorem vzduch. Tažník je při tomto pohybu zasouván 

do původní pozice. Tím dojde k setření dílu. Zároveň se všemi zmíněnými pohyby vykonává 

svůj i spodní vyhazovač, který pomáhá dostat tělo nádrže z tažnice. Díl je částečně vyhozen 

do pozice, kdy již není pevně zafixován, ale stále ustaven tak, aby nevypadl ze stroje. Nyní 

nic nebrání jeho vyjmutí a založení nového polotovaru. Proces se opakuje. 

K zajištění požadovaného průběhu tvářecí operace, snížení zmetkovitosti a zvýšení 

životnosti nástroje je důležitý výběr vhodného maziva. Pro tažení za studena jsou 

nejpoužívanější kapalná.. Jako vhodné a dostačující bylo zvoleno mazivo Moralub KFP 68 

od firmy MOLYDUVAL, viz příloha č.6 [44]. Jedná se o nízko viskózní mazivo určené pro 

hluboké tažení, stříhání a lisování za zvýšených tlaků, které bude nanášeno na polotovar 

ze strany tažnice pomocí válečku. 

3.8 Simulace výroby   [32], [49] 

Pro ověření výrobního procesu je před zhotovením nástroje provedena simulace, která 

pomáhá odstranit konstrukční nedostatky nebo odhalit nevhodnost zvoleného postupu před 

započetím tvorby dílu. V dnešní době se jedná o běžně zavedený postup, jenž šetří čas 

i peníze. 

Zde byl pro kontrolu výroby těla nádrže využit program LS-DYNA od společnosti 

Livermore Software Technology Corporation. Jedná se o víceúčelový konečno prvkový 

software zhotovený pro vysoce nelineární a přechodně dynamické analýzy pomocí explicitní 

integrace času. Nelinearita procesu představuje možnou změnu okrajových podmínek v čase 

či velké deformace. Z uvedených charakteristik lze vyvodit oblasti použití, jimiž jsou 

stavebnictví, automobilový, letecký, vojenský a výrobní průmysl. 

Mezi zmíněné aplikace lze zařadit tváření plechů, kde je LS-DYNA schopna předvídat 

namáhání a deformace v materiálu. Z tohoto je schopna určit, zda se daná operace zdaří či 

nikoliv. Dále je program schopen přesíťování během analýzy. Vše ke zpřesnění výsledků 

a snížení časové náročnosti výpočtu.  

Pro daný případ výroby se vycházelo z materiálového modelu z literatury [49], kde jsou 

provedeny konkrétní zkoušky. Zjištěné parametry byly odečteny ze smluvního diagramu 

(graf 1) a stanoveny pro vzorek č.1. Ten je určen ve směru válcování a dosahuje mezi 

pevnosti v tahu Rm = 317 MPa, smluvní mezi kluzu Rp0,2 = 178 MPa a tažnosti AH = 28,75 %. 
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Graf 1 Smluvní diagram oceli DC04 [49]. 

V simulaci však nelze použít hodnoty ze smluvního diagramu, protože neodpovídají 

skutečnému chování materiálu a proto byly přepočteny na hodnoty skutečné. Konkrétně se 

jedná o přepočet mluvního napětí 'σsml' na napětí skutečné 'σskut': 

                 (3.25) 

kde ε - poměrná deformace [-] 

Dále je přepočtena poměrná deformace na logaritmickou 'ϕ': 

           (3.26) 

Získané hodnoty byly vyneseny na graf 2. Křivka je určena polynomem třetího řádu pro 

zjištění matematické závislosti skutečného napětí na logaritmické deformaci, která je 

Ϭskut = 22892ϕ3
 - 12088ϕ2

 + 2548,3ϕ + 170,69. Následně jsou hodnoty proloženy mocninou 

spojnicí trendu k vyjádření Ludwik-Hollomonovy rovnice         . Tím se vyjádří 

exponent zpevnění n = 0,21 pro konkrétní případ. 

 
Graf 2 Skutečný diagram pro ocel DC04 (od Rp0,2 po Rm). 
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Geometrický model simulace vycházel z předpřipravených ploch v CAD systému, 

viz obr 56. Plošný model byl dále osazen shell skořepinovými prvky, které se chovají jako 

plošné objekty s přiřazenou šířkou. Celá sestava byla tedy rozdělena jak je znázorněno 

na obr.57. Nástroje v sestavě byly zavedeny jako ideálně tuhé a fixované s tím, že jediný 

pohyb vykonává tažník o zdvihu 70 mm. Plasticky se v dané situaci choval pouze polotovar, 

který byl, vzhledem k tloušťce materiálu 1 mm, rozdělen na shell prvky o velikosti 1 x 1 mm. 

Vznikla jakási krychlová síť, jenž byla následně vyhodnocována. 

 
Obr.56 Geometrický model simulace. 

 

Obr.57 Zesíťovaný geometrický model. 
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Jedním z nejdůležitějších výstupních parametrů je skutečné napětí. Největších hodnot bylo 

dosahováno v rozích výtažku. Kvůli zakomponované tvorbě prolisu do první operace se dále 

objevil pík napětí v místě přechodu dané geometrie (v krajním rohu přechodu k zahloubení). 

Maximálního napětí, jež bylo určeno dle grafu 2, bylo dosaženo před dokončením výtažku 

přibližně v 11 mm posunu beranu lisu. Zde již byla hodnota σkrit = 407 MPa překročena asi 

o 30 MPa, viz obr.58. Tím došlo ke vzniku trhlin a k následnému utržení dna výtažku. 

 
Obr.58 Efektivní napětí HMH. 

S napětím úzce souvisí i efektivní deformace materiálu. Proto místa s největšími 

dosaženými hodnotami spolu korespondují a vyskytují se opět v rozích výtažku a v místě 

přechodu prolisu. Zde již bylo dosaženo vyšší logaritmické deformace, než-li je 

dovolená ϕkrit = 0,25. Proto lze konstatovat vznik trhlin i vzhledem k hodnocení efektivního 

přetvoření. Průběh hodnot v daných místech je znázorněn na obr.59. 

 
Obr.59 Efektivní přetvoření materiálu. 
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Jelikož logaritmická deformace vychází ze změny délek, které jsou vzhledem k zákonu 

o zachování objemu dále odvoditelné od změny průřezu, pak není překvapující, že místa 

s největším ztenčením plechu jsou stejná jako u přetvoření. V kritickém kroku se dosáhlo 

ztenčení z 1 mm na asi 0,74 mm, což je ztráta průřezu přibližně 26 %. Průběh změny tloušťky 

plechu je vyobrazen na obr.60. 

 
Obr.60 Průběh tloušťky plechu. 

Dosaženou vzdálenost beranu lisu (v ose z) v daném kroku překročení skutečného napětí 

a efektivní deformace si lze ověřit na obr.61. Kde je největší posuv znázorněn modrou 

barvou. Dále je možné si povšimnout částečného zvlnění dna výtažku vlivem prohlubně 

ke tvorbě prolisu. 

 
Obr.61 Pohyb materiálu v ose z. 

Celkové hodnocení průběhu simulace se dá vyjádřit pomocí mezního tvářecího diagramu 

(FLD) podle Keller-Goodwina (obr.62), který udává míru využitelnosti schopnosti 

k přetváření daného plechu při hlubokém tažení. Výsledky zanesené do diagramu jsou také 

názorně vyneseny na deformovaném polotovaru na obr. 63, kde se dá pro představu o průběhu 

a místech s problémy lépe zorientovat.  

Z obou obrázků lze vyčíst, že v rozích již dochází ke kritickým hodnotám přetvoření 

hrozících deformací výtažku. Vzhledem k jistým odchylkám experimentu od skutečnosti, lze 
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předpokládat porušení materiálu již za hranicí kritických deformací a její posunutí asi o 10 % 

níže. Dále se v simulaci vyskytují body se zvlněním plechu, ke kterému však vlivem napevno 

zafixovaného přidržovače nedojde. Zde by byla stanovena i nejvyšší požadovaná přidržovací 

síla a tím by došlo k odstranění onoho problému. 

 
Obr.62 Keller-Goodvinův diagram. 

 
Obr.63 Hodnocení průběhu tažení. 
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3.9 Oprava technologického postupu   [17], [53] 

Simulace prokázaly technologické nedostatky při konstrukci nástroje. Vzhledem 

k vzniklým problémům je nutné zvýšit zatečení materiálů do rohů výtažku a rohu prolisu. 

Dále je třeba snížit napětí na hraně tažnice. 

Ke zvýšení zatečení materiálu se při výrobě velkých hranatých dílu používají brzdná žebra. 

V daném případě bude nejvhodnější využít jednoho žebra v každé rovinné části. Tím se získá 

dostatečné množství materiálu v rozích výtažku a je možné dosáhnout větší hloubky výtažku 

v jednom tahu. Pro správnou funkci by měla být žebra umístěna ve všech rovných částech 

dílu, to však zamezí zatečení materiálu k poslednímu nebezpečnému místu a to k hraně 

prolisu. Proto bude tvorba prolisu v této operaci vynechána. 

Pro celkové snížení napětí na tažné hraně je přikročeno ke zvětšení poloměru zaoblení 

tažnice. Při malém zvětšení nedojde k výraznému zlepšení, proto je poloměr změněn 

z Rte = 3 mm na Rte = 12 mm. Daný poloměr je však větší, než-li požadovaný poloměr a také 

než-li velikost příruby. Ze zmíněných důvodů je tedy jednooperační tažení nemožné. 

Bude se tedy jednat o dvouoperační proces. V prvním tahu bude dosaženo téměř celé 

požadované výšky a to 66 mm ze 70 mm. V druhém tahu dojde ke kalibraci na předepsané 

rozměry, tvorbě prolisu a ostřižení. Výška 66 mm je zvolena kvůli podobné konstrukci 

činných částí nástroje (tažník, tažnice a spodní tvarovaný vyhazovač.) pro druhý tah jako 

v původním návrhu. 

Celkové řešení bude v počáteční tažné operaci 

vyžadovat zvětšení polotovaru o přídavek 15 mm. 

Následně byl opět po dohodě s konstruktérem 

upraven poloměr zaoblení v rohu výtažku 

z R = 16 mm na R = 25 mm, viz příloha 1. 

Celkové  rozměry upraveného dílu jsou 

na výkrese 03-DP-145550-02. Nyní vychází obsah 

na 117 578 mm
2
, což je přibližně o 1% menší než-li 

v předchozím případě. 

Postup konstrukce polotovaru je obdobný jako 

u původního návrhu dle Tišňovského [53]. 

Zjištěnými konstrukčními rozměry jsou přidaná 

výška H = 122 mm a poloměr zaoblení rohů 

přístřihu Rc = 70 mm. Polotovar má celkové rozměry 404 x 434mm a je znázorněn na obr.64. 

Kvůli zvolenému přídavku vychází obsah polotovaru o 11,58 % větší než-li zhotoveného dílu. 

Konkrétně se jedná o 131 194 mm
2
. 

Rozmístění na tabuli je obdobné jako v předchozím případě. Největší využitelnosti je 

dosaženo s 58 % a 15 kusy pro příčné uspořádání se šíří pásu 448,1 mm v počtu np = 5 ks. 

Výstřižky z jednoho pásu jsou ip = 3 ks na tabuli o rozměrech 2500 x 1250 mm. 

Součinitel tažení již vychází přívětivěji mc = 0,357, kde je možné provést kontrolu 

vhodnosti pomocí přílohy 4. Další výpočty v prvním tahu probíhaly dle vzorů zmiňovaných 

výše. Nutná přidržovací síla zjištěná pro přidržovací tlak p = 1,8 MPa je Fp = 125 131 N, což 

je i síla konaná větším z beranů. Její nárůst není oproti původní nijak výražný, proto lze 

předpokládat, že použité kolíky opět vydrží jak na vzpěr, tak i na otlačení. Maximální 

dovolená síla je Fmax = 230 kN a tažná síla je stanovena na Ft = 104 kN. Následně lze vyvodit 

celkovou vykonanou práci na stroji Wt = 10,1 kJ. 

Konstrukce nástroje pro první tah tedy prodělala několik změn, viz obr.65. Poloměr 

zaoblení tažnice (1) je Rte = 12 mm a je zde umístěna jedna řada zalisovaných žeber (16) 

vyčnívajících 1,5 mm se zaoblením 1 mm. Dále bylo přizpůsobeno zahloubení pro ustavení 

Obr.64 Upravený polotovar. 
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nově vytvořeného polotovaru. Změny prodělal i tažník (2), který byl zkosen o 15 mm 

pod úhlem 45° a vzniklé hrany byly zaobleny na 4 mm. Pro zjednodušení výroby je vytvořen 

z jednoho kusu a již není tvarově zahlouben pro tvorbu prolisu. 

Dalšími díly jejichž využití zůstalo stejné jsou stopka (3), vodící kolíky beranu (4), 

stopka (5), základová (6), kotevní (7), upínací (8) a opěrná deska (9), spodní netvarovaná 

vyhazovací deska (10), přidržovač (11), kolíky (12), vyhazovací kolíky (13), vodící 

sloupek (14) a vodící pouzdro (15). Bližší popis montáže a funkce je zmíněn výše. 

 
Obr.65 Nástroj pro první tah. 

Pro druhý tah bude vytvořen nástroj, kde je polotovar zafixován horním přidržovačem 

a následně kalibrován. Kalibrace se provede pomocí tažníku a materiál bude "vypnut" 

do požadovaného tvaru. Celkové rozměry rádiusů, zkosení tažníku a délky zbylého posuvu 

jsou dopočteny tak, aby během této operace nedošlo k přílišnému ztenčení stěny nebo 

ovlivnění rozměrů dílu. Na závěr je díl v nástroji ostřižen. K provedení operace je tažník 

v požadované výšce rozšířen a upraven jako střižník. Tažnice je rozdělena a její vnější část 

funguje jako střižnice. 

Technické parametry pro druhý tah byly určeny dle předešlého postupu. Tedy maximální 

síla je Fmax2 = 265,6 kN a tažná Ft2 = 91,5 kN, která splňuje silové podmínky pro tvorbu 

prolisu. K jeho vytvoření bude během operace v protipohybu působit stejnou silou (jako je 

tažná síla) spodní vyhazovač. Dále je zapotřebí fixační přidržovací síla činící Fp2 = 500 kN. 

Proto je výsledná tažná práce Wt2 = 10,9 kJ. 

V tahu však probíhá i střih, kde potřebnou sílu lze zjistit podle Forejta [17]: 

                         (3.27) 

                                         

kde n - zvyšující koeficient vlivu vnějších podmínek v rozmezí (1,1 až 1,3) [-] 

Lst - obvod střižné hrany [-] 

hs - hloubka vniknutí střižné hrany [mm] - stanovena na hs = 0,2 mm 

Střižná síla tedy činní Fs = 293 kN. Vykonanou práci je možné dále stanovit: 

                                   (3.28) 

kde   - součinitel plnosti diagramu Fs - s [-] - viz příloha 7 

Střižná práce byla určena na Ws = 20,5 kJ. Celková práce na stroji v daném tahu se určí 

součtem obou prací a Wc2 = 10,9 + 20,5 = 31,4 kJ.  
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4 TECHNICKO - EKONOMICKÉ ZHODNOCENÍ   [5], [6], [15], [19], [37], 

[38], [43], [48], [55], [56] 

Ekonomické zhodnocení výroby bude zpracováno pro upravenou velikost polotovaru. 

Kvůli chybějícím údajům o rozměrech nebo výrobním postupu spodního dílu nebudou 

započteny náklady ke kompletaci a jejich následné povrchové úpravy. Pro neznalost ceny 

strojů CTH 250 bude předpokládáno, že stroj je již zaplacen a v účetnictví odepsán. Dalšími 

náklady, jež není pro chybějící údaje o firmě možno zahrnout, jsou náklady na opravy strojů, 

vytápění, osvětlení, dopravu, nájem (splátky) prostor, platy administrativních pracovníků 

a jiné pohledávky. Jmenované výdaje budou odhadem zahrnuty ve výrobní a správní režii. 

Výrobní série je zvolena na 15 000 ks/rok po dobu osmi let. Zhotovení jakéhokoliv dílu 

provází jistá zmetkovitost, která se uvažuje okolo 2% z celkové roční produkce.  

 Náklady na materiál - zohledněno je nejvýhodnější uspořádání polotovarů na tabuli 

2500x1250 mm o tloušťce 1 mm z hlubokotažné oceli DC04, kde je počet kusů 

iv = 18 ks. Cena jedné tabule o hmotnosti mt = 25 kg je podle společnosti NYPRO hutní 

prodej a.s. 530 Kč bez DPH. 

Počet kusů za rok 'ns': 

                                  (3.29) 

kde nsp - předpokládaný počet kusů za rok [ks] 

Počet tabulí na roční sérii 'nt': 

   
  
  

 
      

  
                                                                                                    

Potřebný počet kusů tabulí plechu na jednu sérii je pro splnění požadavků nt = 1 020 ks. 

Hmotnost odpadu z tabule 'mo': 

         
 

   
       

  

   
                                                                 

Hmotnost odpadu z tabule je mo = 10,5 kg. Při ceně 2,5 Kč/kg od firmy 

Kovokom šrot s.r.o. je celková cena odpadu 'Co': 

                            (3.32) 

kde Com - hmotnostní cena odpadu [Kč/kg] 

Celková cena tabule 'Cct' snížená o cenu odpadu je: 

                              (3.33) 

Celková cena materiálu na sérii 'Cc' se vypočte: 

                                  (3.34) 

Celková cena za materiál za rok je zaokrouhlena na Cc = 513 825 Kč. 

 Náklady na stroje - zde budou zahrnuty pouze náklady na elektrickou energii stroje, jejíž 

průměrná cena podle portálu elektřina.cz činí 4,83 Kč za kWh. Dále bude vypočten 

potřebný čas na vytvoření požadovaného počtu polotovarů na splnění roční série. 

a) Tvorba pásu plechu na elektrických tabulových nůžkách MTBS 1250-40 E 

Parametry: příkon - 4kW; střihů za minutu - 30 min
-1

 

Čas potřebný pro nastříhání 6 pásů z tabule plechu: 

    
  

   
            

  

  
                                                       

kde to1 - výrobní čas pro daný stroj v jedné operaci dělníka [s], 

nz1 - počet zdvihů stroje [min
-1

], 

tp1 - přípravný čas pro daný stroj v jedné operaci [s]. 
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Čas pro vytvoření celé série 'tv1': 

    
   

       
    

  

        
                                                             

Celkový čas potřebný na vytvoření pásů plechu na požadovanou sérii 15 300 kusů je 

zaokrouhlen na tv1 = 6 h. 

Cena spotřebované elektrické energie za dobu provozu stroje 'Ce1': 

                                 (3.37) 

kde P1 - příkon tabulových nůžek [kW], 

Ce - průměrná cena elektřiny [Kč/kWh]. 

b) Vystřižení polotovaru z pásu plechu na výstředníkovém lise Šmeral LE 250A: 

Parametry: jmenovitá síla - 2 500 kN; počet zdvihů - 45 min
-1

; výkon 

motoru - 20 kW 

Čas potřebný k vystřižení tří polotovarů z pásu plechu: 

    
  

   
        

  

  
              

Čas k vytvoření tří polotovarů z jednoho pásu plechu je zaokrouhlen na to2 = 20 s. 

Čas pro vytvoření celé série 'tv2': 

    
   

       
    

  

       
                

Ze vztahu vyplývá, že celá série i s požadovaným navýšením kusů pro zmetkovitost 

výroby je vystřihnuta za tv2 = 28,5 h. 

Z důvodů neznalosti příkonu nebo účinnosti stroje se pro orientační výpočet ceny 

spotřebované elektrické energie 'Ce2' využije hodnota výkonu motoru. Odchylka 

ve zjišťované hodnotě bude pokryta v nepřímých nákladech na výrobu (režiích). 

Cena elektrické energie za dobu provozu stroje je: 

                                     

c) Tažení těla horního dílu benzínové nádrže proběhne na stroji CTH 250 od firmy 

ŽDAS a.s.: 

Parametry: jmenovitá síla - 2 500 kN; výkon motoru -55 kW; zbylé parametry jsou 

k nalezení v tab.5. 

Čas pro vytažení jednoho dílu: 

    
  
   

 
  

  
 
  
  

     
  

   
 
  

  
 
   

   
             

K vytažení jednoho těla horního dílu benzínové nádrže je zapotřebí to3 = 20 s. 

Čas pro vytvoření celé série 'tv3': 

    
   
    

    
  

     
             

Ze vzorce je možné vyvodit, že výrobní čas stroje je tv3 = 85 h. 

Opět je z důvodů neznalosti vstupních hodnot je k výpočtu využit výkon stroje. 

                                      

d) Kalibrace a ostřižení výtažku v hydraulickém lise CTH 250: 

Čas pro ostřižení s děrováním je orientačně stanoven na stejný čas jako v případě 

tažení a tedy na to4 = 20 s. Tím je dosaženo času pro výrobu celé série tv4 = 85 h 

a ceny za energie Ce4 = 22 580,25 Kč. 
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e) Prostřižení středového otvoru na stolním hydraulickém lisu WPP 10 TE: 

Parametry: pracovní tlak - 100 kN; ruční ovládání lisu bez nutnosti připojení 

do rozvodné sítě. 

Pro vytvoření jednoho lemu je převážně potřebný čas pouze pro manipulaci 

s polotovarem a je předpokládán na to5 = 20 s a celkového času na sérii tv5 = 85 h. 

f) Tvorba uzavřeného lemu na hydraulickém lisu WPP 10 TE: 

Parametry a časy jsou předpokládány stejné jako v předchozím případě a tedy 

to6 = 20 s a celkový čas tv6 = 85 h. 

Celková cena elektrické energie ze všech strojů 'Cec': 

                    (3.38) 

                                                   

Předpokládaná cena za elektrickou energii je Cec = 48 029,25 Kč. 

 Náklady na mzdy - při vyhodnocení mzdy pracovníka bude postupováno podle nařízení 

vlády o minimální mzdě č 567/2006 Sb. upravené nařízením 336/2016 Sb. o změně 

výše minimální mzdy a příplatků za práci ve ztíženém prostředí. 

Mzdy pracovníků u všech zařízení se dají zařadit do první skupiny prací. Při nichž se 

vykonávají jednoduché pracovní úkony s jednoduchými pracovními pomůckami 

při případném riziku pracovního úrazu. Minimální mzda v dané pracovní skupině je 66 

Kč hrubého zisku zaměstnance za hodinu práce. Pro zaměstnavatele to znamená výdaje 

v hodnotě 88,2 Kč na hodinu práce. 

Z osmi hodinové placené směny je zaměstnanec povinen pracovat 7,5 h. Vzhledem 

k nutnosti zorientování se v denním úkonu a jistých pracovních výkyvů, lze počítat jako 

efektivní výrobní čas dělníka td = 7 h. Proto je pro zjištění platů zaměstnanců při výrobě 

zadané součásti nutné provést přepočet výrobního času zjištěný výše. 

a) Vytvoření pásů plechu: 

Proplacený čas na výrobu polotovaru 'tc1': 

        
  
  

   
 

 
                                                                                              

kde ts - čas směny [h]. 

Proplacený čas dělníka na pracovišti tabulových nůžek při výrobě pásů je tc1 = 7 h. 

Plat zaměstnance započtený do vytváření dílu 'Cd1': 

                           (3.40) 

kde Ch - hodinová super hrubá mzda dělníka [Kč/h]. 

b) Vystřižení polotovaru: 

Proplacený čas na výrobu polotovaru 'tc2': 

        
  
  

      
 

 
         

Ze vztahu vyplývá, že proplacený čas výrobního dělníka je tc2 = 33 h. 

Plat zaměstnance započtený do vytváření dílu 'Cd2': 

                              

c) Tažení těla horního dílu nádrže: 

Proplacený čas na výrobu polotovaru 'tc2': 
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Proplacený čas dělníka při výrobě nádrže u lisu CTH 250 je tc3 = 98 h. 

Plat zaměstnance započtený do vytváření dílu 'Cd3': 

                              

d) Kalibrace a ostřižení výtažku: 

Proplacený čas na výrobu polotovaru je stejný jako v předchozím případě a tedy 

tc4 = 98 h placeného času. S nezměněným časem se tedy shoduje i plat vyplacený 

zaměstnanci při úpravě výtažku, který je Cd4 = 8 643,6 Kč. 

e) Děrování výtažku: 

Placený čas na vytvoření lemu je shodný s předchozím případem, což činí tc5 = 98 h. 

Vzhledem k nezměněnému času je stejný i plat, který se zahrnuje do výroby součásti 

a je Cd5 = 8643,6 Kč. 

f) Tvorba uzavřeného lemu: 

Vzhledem ke stejným vstupním parametrům jako při děrování je pracovní čas 

tc6 = 98 h a mzda Cd6 = 8 643,6 Kč. 

Celkové náklady na mzdy pracovníků 'Cdc' při výrobě dílu: 

                        (3.41) 

                                                  

                

Náklady na mzdy výrobních dělníků při vytváření dílu nádrže jsou Cdc = 38 102,4 Kč. 

 Cena nástrojů - menší nástrojovnou byla odhadnuta výrobní cena střižného nástroje 

na 150 000 Kč a tažného na 250 000 Kč. Nástroj pro kalibraci a ostřih nebyl ohodnocen, 

ale vzhledem k jeho složitosti je předpokládaná cena 350 000 Kč. Celková pořizovací 

cena 'Cn' tedy je: 

                                      

Pořizovací cena všech nástrojů pro výrobu požadované série je Cn = 750 000 Kč. 

Náklady na výrobu střižného nástroje jsou poměrně vysoké, proto se provede 

zhodnocení tvorby polotovaru pomocí laserového zařízení. Cena na jeden metr řezu 

od firmy IKOV TRADE a.s. je 12 Kč včetně DPH. V ceně jsou již zahrnuty provozní 

náklady na stroj i plat obsluhy. Tímto jsou již změněny přímé náklady na výrobu 

součásti a proto musí dojít k celkovému přepočtu všech zisků. 

Podle programu Autodesk Inventor 2016 má polotovar obvodovou délku 

Opo = 1251 mm. Což činní celkovou cenu výpalku bez DPH 'CNL1': 

     
      

    
 
               

    
                                                              

Díky porovnání ceny z již existující firmy lze předpokládat podobnou celkovou cenu 

i za výrobu ve výrobním závodě a tedy za CNL1 = 12,94 Kč za kus. 

Nyní je zapotřebí zjistit variabilní náklady na výrobu součásti stříháním 'VNs' a to: 

                          (3.43) 

                                            

Variabilní náklady na provoz střižných operací série o 15 300 ks je PNs = 40 301,23 Kč. 

Celkové náklady na roční sérii 'CNss' jsou: 

                                            (3.44) 

kde Cns - náklady na střižný nástroj [Kč] 
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Stanovit cenu jednoho kusu 'CNss1' lze: 

      
    
  

 
         

      
                                                                                   

Pro nižší sérii o 15 300 kusech je výhodnější provést tvorbu polotovaru na laserovém 

zařízení s cenou 12,94 Kč za kus. Střižný nástroj však zvládne všechny kusy po dobu 

osmi let a díky tomu lze celkovou cenu na sérii 'CNsc' zjistit: 

         
   
 

           
       

 
              

Z čehož je cena za jeden kus odvozena ze vztahu (3.43): 

      
     
  

 
         

      
             

Výhodnější je tedy pro zvolenou sérii po dobu osmi let zhotovit a provozovat střižný 

nástroj, kde budou náklady na kus 3,86 Kč. Při využití laseru by došlo ke ztrátě 8,98 Kč 

na kus. Proto je zbylé finanční hodnocení zaměřeno na výrobu s vytvářením polotovaru 

technologií stříhání. 

 Celkové přímé náklady na výrobu dílu: 

                                            (3.46) 

Ze vztahu lze vyčíst, že přímé náklady činí PN = 86 132 Kč. 

 Nepřímé náklady - zahrnují celkovou hodnotu potřebnou pro chod firmy, které musí být 

zohledněna ve zpracovávání nádrže, lze určit z nákladů přímých. Zjištění celkové částky 

proběhne procentuálním vyjádřením přidané hodnoty výrobku/série. Pro správný chod 

je určena výrobní režie, která činí VR = 410 %, a správní režie SR = 120 % z přímých 

nákladů. Celkové nepřímé náklady 'NN' je možné zjistit: 

      
       

   
        

         

   
                                        

Nepřímé náklady na výrobu byly stanoveny na NN = 456 500 Kč. 

 Variabilní náklady - jedná se o součet přímých a nepřímých nákladů a lze je stanovit: 

                                   (3.48) 

Celkové variabilní náklady na výrobu série dílu jsou VN = 488 177 Kč. Pro zjištění 

hodnoty jednoho dílu je třeba zjištěnou částku podělit roční sérií, což se zjistí: 

    
  

   
 
       

      
                                                                                           

Variabilní náklady na výrobu dílu nádrže jsou VN1 = 36,18 Kč. 

 Celkové náklady - jedná se o variabilní náklady zahrnující cenu nástrojů (fixních nákladů) 

a pro sérii je lze zjistit: 

                                     (3.50) 

Celkové náklady na výrobu série jsou stanoveny na CN = 1 292 632 Kč. Cena 

na výrobu jednoho kusu 'CN1' se zjistí podělením počtem vytvářených kusů a tedy: 

    
  

   
 
         

      
                                                                                         

Cena na výrobu jednoho dílu je zaokrouhlena na CN1 = 86,2 Kč. 

 Finální cena vyráběné součásti - zde je připočten zisk, který si firma účtuje pro možnost 

dalších investic do vývoje nebo rozvoje. Cena součásti 'CC1' se stanoví se 150% ziskem: 

                              (3.52) 
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Cena horního dílu bez povrchových úprav je CC1 = 215,5 Kč. Ke zjištění ceny celkové 

série 'CC' bude roznásobena cena jednoho kusu počtem v roční sérii a stanovena: 

                                     (3.53) 

 Bod zvratu - výpočet je důležitý pro zjištění počtu kusů,kdy začne docházet ke kumulování 

zisku pro firmu. V takto určeném bodě budou zaplaceny celkové náklady spojené 

s výrobou daného množství horních dílů benzínové nádrže. Bod zvratu 'BZ' lze zjistit: 

   
  

       
 

       

           
                                                                  

Bod zvratu vychází na zhotovení BZ = 4 183 ks horního dílu benzínové nádrže, 

viz graf 3. 

 
Graf 3 Bod zvratu. 

 Zisk výroby - při zhotovení série je v prvním roce firmě výroba zhodnocena na: 

                                                    (3.55) 

Zisk ze zhotovení série 15 000 ks je ZV = 1 939 500 Kč. 

V dalších letech výroby jsou již odepsány fixní náklady na nástroje a při zachování ceny 

zisk činní: 

                      (3.56) 

                                           

Celkový zisk výroby 'ZV' lze zjistit součtem hodnot ze zbylých let a to: 

                                                

Celkový zisk výroby za osm let je ZV = 20 768 100 Kč. 

Kvůli neznalosti rozměrů spodního dílu není možné přesně určit prodejní hodnotu celé 

nádrže. Proto je předpokládána pouze výroba horního dílu v kooperaci pro jinou společnost, 

která zhodnotí zbylé náklady na tvorbu celé nádrže. 

Celkovou cenu za jednu nádrž lze však odhadnou na 550 až 600 Kč. Zde byla uvažována 

stejná cena spodního dílu a to 215,5 Kč. Svařovací operace laserovým zařízení, kde jsou velké 

prostoje kvůli upnutí a tím i navýšena cena přibližně na 40 Kč. Na závěr povrchové úpravy 

v podobě zinkování (asi 35 Kč) a lakování s převozem v hodnotě 80 Kč na kus.  
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5 ZÁVĚRY 

Řešenou součástí je horní díl benzínové nádrže, která jako celek, se spodní části, slouží 

k uskladnění paliva pro malotraktory a zahradní techniku. Z uvažovaných technologií výroby 

byla, vzhledem k požadavkům zákazníka a roční sérii 15 000 ks rok
-1

 po dobu 8 let, vybrána 

technologie tažení bez ztenčení stěny. Podle způsobu tvorby dílu byl stanoven vhodný vstupní 

materiál s dostatečnými plastickými vlastnostmi. Jedná se o uklidněnou hlubokotažnou ocel 

DC04. 

Podle vybrané technologie a přání zákazníka zhotovit díl v jedné operaci byly zpracovány 

nutné technologické a konstrukční výpočty. Limitně vycházel pouze součinitel tažení, jehož 

hodnota byla mc = 0,3. Pro zadané podmínky se provedlo ověření simulací, jejímž výstupem 

bylo nedostatečné zatečení materiálu v rozích výtažku a následné utržení. 

Následně byly provedeny nutné operační změny oproti původnímu návrhu. Došlo 

ke zvětšení poloměru tažnice na 12 mm a celkové velikosti polotovaru o 15 mm přídavkem 

na ostřižení. Dále byla přidána brzdná žebra a po dohodě se zadavatelem byl upraven 

i poloměr zaoblení rohu dílu z R =16 mm na R = 25 mm, což vyřešilo problém se zatečením 

materiálu. Vzhledem ke zvětšení poloměru tažnice bylo nutné do výroby zařadit druhý 

kalibrační tah, který byl zakomponován do operace pro ostřižení výtažku. Tím došlo 

k ušetření jedné technologické operace. 

Na základě těchto změn byla určena konečná velikost polotovaru 434 x 404 mm, který 

bude vystřižen z tabule plechu 2 500 x 1 250 mm o tloušťce 1 mm s 58 % využitím. Polotovar 

bude vytvořen z nastříhaných pásů plechu na výstředníkovém lise Šmeral LE 250A. Operace 

tažení a ostřižení proběhnou na lisech CTH 250 od firmy ŽĎAS a.s. s přídavnými spodními 

vyhazovači.  

Celkový počet výrobních operací ke tvorbě horního dílu je šest. Kdy po dvouoperačním 

zhotovení tvaru bezprostředně následuje tvorba středového otvoru a uzavřeného lemu 

na ručních strojích. 

V technickém hodnocení je výroba shledána proveditelnou. Díl lze za zmíněných 

podmínek vyrábět. Dále je provedeno ekonomické vyhodnocení, kde jsou zahrnuty náklady 

na mzdy, energetický provoz strojů a výrobu nástrojů. Zbylé byly zahrnuty do výrobních 

a správních režií. Ze zmiňovaných dat byla vyvozena celková cena dílu na 215,5 Kč/ks, kdy 

nástroje jsou splaceny již v prvním roce se ziskem 1 939 500 Kč. Při nezměněné prodejní 

ceně je to v dalších letech již 2 689 800 Kč rok
-1

. Výroba zmiňovaným způsobem je 

ekonomicky výhodná a realizovatelná. 

Nový návrh by bylo vhodné opět prověřit simulací a zkušební sérií, což vzhledem k času 

bude dopracováno v dalších studiích. 
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SEZNAM POUŽITÝCH SYMBOLŮ A ZKRATEK 

Označení Popis Jednotka 

A tažnost [%] 

a zrychlení [ms
-2

] 

AH homogenní tažnost [%] 

Ak korekční součinitel [-] 

ap přídavek šířky pásu [mm] 

b šířka přepážky [mm] 

B vzdálenost mezi stěnami výtažku [mm] 

Bo opravný součinitel pro přidržovací sílu [-] 

BZ bod zvratu [ks] 

C součinitel kalibrace [-] 

c šířka pro ostřižení [mm] 

C1 konstanta určující vliv hloubky výtažku [-] 

C2 konstanta určující vliv ohybu přes tažnou hranu [-] 

Cc cena materiálu na výrobu série [Kč] 

Cct cena tabule snížená o cenu odpadu [Kč] 

Cdc celkový plat zaměstnanců započtený do výroby dílu [Kč] 

Cdn plat zaměstnance započtený do výroby dílu v dané operaci [Kč] 

Ce cena elektrické energie za kWh [Kč/kWh] 

Cec celková cena elektřiny ze všech strojů [Kč] 

Cen cena spotřebované elektrické energie na sérii [Kč] 

Ch hodinová super hrubá mzda dělníka [Kč/h] 

Cm cena za metr řezu laserem do plechu o tl. 1mm [Kč] 

CN celkové náklady na sérii [Kč] 

Cn cena nástrojů [Kč] 

CN1 celkové náklady na jeden kus  [Kč] 

CNL1 cena vyříznutí polotovaru laserem [Kč] 

Cns cena střižného nástroje [Kč] 

CNsc celkové náklady na roční sérii po dobu 8 let při stříhání [Kč] 

CNsc1 náklady na jeden kus na roční sérii po dobu 8 let při stříhání [Kč] 

CNss celkové náklady na roční sérii při stříhání [Kč] 

CNss1 náklady na jeden kus pro roční sérii při stříhání [Kč] 

Co cena odpadu z tabule  [Kč] 

Com cena za kilogram odpadu  [Kč/kg] 

d délka tabule plechu  [mm] 

d průměr dna výtažku [mm] 

D průměr výtažku v daném okamžiku [mm] 

D0 průměr polotovaru [mm] 

d1  střední protažený průměr otvoru bez ztenčení stěny [mm] 

D1 největší protažený průměr v kuželovém protahovadle [mm] 



 

 

Označení Popis Jednotka 

d1 průměr dna výtažku s tloušťkou stěny  [mm] 

dko průměr kolíku [mm] 

dp průměr předstřiženého otvoru  [mm] 

Dp průměr válcového protahovadla [mm] 

dp2  protažený průměr otvoru se ztenčenou stěnou  [mm] 

dr průměr zaoblení bočních stěn [mm] 

DÚ dolní úvrať [-] 

E Youngův modul pružnosti v tahu [MPa] 

F síla [N] 

f součinitel tření [-] 

F0 síla mechanického lisu [N] 

F1 síla k tažení rohů [N] 

F2 síla pro ohyb stěn výtažku [N] 

FC celková síla na stroji [N] 

FC finální cena výroby série [Kč] 

FC1 finální cena na výrobu jednoho kusu [Kč] 

FCn celková síla na daném beranu [N] 

fdyn hydrodynamické tření [-] 

Fj jmenovitá síla [N] 

Fmax síla na utržení dna výtažku (maximální povelená síla při tažení) [N] 

Fmax2 síla na utržení dna výtažku v druhém tahu [N] 

Fmaxp síla na utržení dna prolisu (maximální povelená síla při tažení) [N] 

Fminp síla potřebná na zahájení plastického přetvoření prolisu [N] 

Fp přidržovací síla [N] 

Fp2 přidržovací síla v druhém tahu [N] 

FpB přidržovací síla při použit´pneumatického/pružinového přidržovače [N] 

Fprotah potřebná ohybová síla k vytvoření lemu  [N] 

Fs střižná síla [N] 

Ft tažná síla [N] 

Ft2 tažná síla v druhém tahu  [N] 

Ftm skutečná tažná síla na mechanickém lisu [N] 

Ftp tažná síla pro tvorbu prolisu [N] 

h výška výtažku [mm] 

hp výška protaženého plechu  [mm] 

hp1 výška dosažená protažením se ztenčením stěny  [mm] 

hpř délka příruby [mm] 

hs hloubka vniknutí střižné hrany [mm] 

Hs přídavek podélných stěn [mm] 

Hsa vzdálenost upravující výšku kratší stěny [mm] 

Hsb vzdálenost upravující výšku delší stěny [mm] 



 

 

Označení Popis Jednotka 

HÚ horní úvrať [-] 

HÚ vzdálenost mezi úvratěmi [mm] 

hv výška výtažku [mm] 

ip počet výstřižků z jednoho pásu [ks] 

iv počet výstřižků z tabule  [ks] 

Js osový moment setrvačnosti [mm
4
] 

k střižný krok [mm] 

L délka dna výtažku [mm] 

l šířka tabule plechu [mm] 

lD dovolená délka kolíku [mm] 

LD dovolená vzpěrná délka [mm] 

lko délka kolíku mezi přidržovačem a kotevní deskou [mm] 

Ls délka stěn výtažku [mm] 

Lst délka střižné hrany [mm] 

lv délka výstřižku [mm] 

M kroutící moment [Nm] 

M,N mezní křivky Romanovského diagramu [-] 

m1 součinitel tažení pro první tažnou operaci [-] 

m2 součinitel tažení pro druhou tažnou operaci [-] 

mc celkový součinitel tažení [-] 

mn součinitel tažení v dané operaci [-] 

mo hmotnost odpadu z tabule  [kg] 

NN nepřímé náklady na výrobu [Kč] 

np počet pásů [ks] 

ns počet vyrobených kusů za rok  [ks] 

nsp požadovaný počet kusů za rok [ks] 

nt počet tabulí na sérii [ks] 

nzn počet zdvihů daného stroje [min
-1

] 

O obvod dna výtažku [mm] 

Opo obvod polotovaru [mm] 

Opro obvod dna prolisu [mm] 

p šíře pásu [mm] 

Pn příkon (respektive výkon) stroje v dané operaci  [kW] 

PN přímé náklady na výrobu [Kč] 

pp přidržovací tlak [MPa] 

r poloměr zaoblení dna výtažku [mm] 

R poloměr zaoblení rohu výtažku [mm] 

Rb poloměr polotovaru v daném okamžiku [mm] 

Rc rohový poloměr polotovaru [mm] 

Rc2 poloměr zaoblení přístřihu pro Hellwinga [mm] 



 

 

Označení Popis Jednotka 

Re mez kluzu [MPa] 

Rm mez pevnosti v tahu [MPa] 

Rn poloměr zaoblení rohu výtažku v n-té operaci [mm] 

Ro redukovaný poloměr [mm] 

Rt poloměr zaoblení mezi přírubou a stěnou výtažku [mm] 

rtc poloměr tažníku [mm] 

Rte tažný poloměr [mm] 

s částečně deformovaná tloušťka při tažení bez ztenčení stěny [mm] 

S šířka dna výtažku [mm] 

s0 původní tloušťka stěny [mm] 

s1 ztenčená stěna výtažku [mm] 

SC celkový obsah výtažku [mm
2
] 

Sč činná plocha přidržovače [mm
2
] 

Sp obsah příruby [mm
2
] 

Spl obsah polotovaru [mm
2
] 

SR obsah rohů [mm
2
] 

SRP obsah dna [mm
2
] 

SS obsah stěn [mm
2
] 

St obsah přetvořeného materiálu [mm
2
] 

ST obsah tabule plechu [mm
2
] 

SZ obsah zbylých zaoblení [mm
2
] 

šv šířka výstřižku [mm] 

tcn proplacený čas na výrobu polotovaru v dané operaci [h] 

td efektivní výrobní čas dělníka [h] 

ton výrobní čas daného stroje v určité operaci  [s] 

tpn přípravný čas pro daný stroj v určité operaci [s] 

ts proplacený čas směny [h] 

tvn čas pro vytvoření série na daném stroji [h] 

v rychlost [ms
-1

] 

v tažná vůle [mm] 

VN variabilní náklady na sérii [Kč] 

VN1 variabilní náklady na jeden kus [Kč] 

VNs variabilní náklady na střih [Kč] 

Wc2 celková práce v druhém tahu [J] 

Ws střižná práce [J] 

Wt tažná práce [J] 

Wt2 tažná práce v druhém tahu [J] 

x koeficient [-] 

y koeficient výšky [-] 

z tažná mezera [mm] 



 

 

Označení Popis Jednotka 

zd dráha [mm] 

zko počet kolíků [ks] 

zr tažná mezera v rozích [mm] 

zro tažná mezera v rovinných plochách [mm] 

ZV zisk výroby [Kč] 

ZVn zisk výroby v daném roce [Kč] 

Δs přírůstek tloušťky stěny [mm] 

 

 

 

 

α úhel opásání tažnice [rad] 

λ součinitel plnosti [-] 

μ využití tabule [%] 

ρ vzdálenost (poloměr) ke zjišťovanému bodu [mm] 

σ1 radiální tahové napětí [MPa] 

σ3 tangenciální tlakové napětí [MPa] 

σd deformační odpor [MPa] 

σDt dovolené napětí v tlaku [MPa] 

σf napětí vyjadřující tření mezi přidržovačem a materiálem [MPa] 

σo ohybové napětí [MPa] 

σs střední napětí [MPa] 

σtl dovolené napětí [MPa] 

σv výsledné napětí ve stěně výtažku [MPa] 
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Příloha č.1 Výška dosažitelná jedním tahem pro nerotační výtažky [53] 1/1 

 

 

 

  



 

 

Příloha č.2 Grafické řešení polotovaru 1:4 1/1 

 

Celkový pohled na polotovar. 

Nejdříve byl vytvořen základní obdélník (ABCD) 208 x 178 mm, na který byly nastaveny 

další s rozměry 178 x 97 mm a 208 x 97 mm (CDEF). Z každého vrcholu byla vynesena 

kružnice 'k' o poloměru 53 mm. Tvar byl ořezán na ohraničení vnějších rozměrů. 

Následně byla úsečka 'GF' mezi kružnicí a vrcholem přidaného obdélníku rozdělena na 

polovinu (22 mm). Takto vzniklým bodem 'X' je vedena tečna 'g' na čtvrt kružnici o poloměru 

53 mm, která byla protažena tak, aby protnula i vynesený obdélník (pro rovinný stav je 

dostačující jedna přímka). Přechod mezi obdélníkem a touto čarou byl zaoblen opět 

poloměrem Rc = 53 mm. Protnuté úsečky na čtvrtkružnici prošli stejným procesem zaoblení 

společného bodu. 

 

  



 

 

Příloha č.3 Grafické řešení polotovaru podle ČSN 1:4 1/1 

 

Konstrukce je zahájena vytvořením základního obdélníku (ABCD) 234 x 104 mm, na který 

byly nastaveny další s rozměry 204 x 93,5 mm a 234 x 93,5 mm (CDEF). Z každého vrcholu 

byla vynesena kružnice 'k' o poloměru 61,7 mm, kterou byla pod úhlem 45° vynesena 

polopřímka a tím vytvořen bod '2'. Následně byly přidané trojúhelníky sníženy o vzdálenosti 

3,5 mm a 4mm, což je opravný rozměr délky stěn. Po vynesení os tvaru vzniknou body 

'1' a '3'. Takto vzniklé body jsou propojeny plynule navazujícími křivkami a tím je vytvořen 

polotovar. 

  



 

 

Příloha č.4 Součinitel tažení pro čtvercové výtažky[26] 1/1 

Pro první tah 

Délka a 
Poměrná tloušťka polotovaru 

  

 
 100 [%] 

0,1 až 0,3 0,3 až 0,6 0,6 až 1,0 1,0 až 1,5 1,5 až 2,0 nad 2,0 

0 0,60 0,58 0,56 0,54 0,52 0,50 

2R 0,55 0,53 0,51 0,49 0,47 0,45 

5R 0,48 0,46 0,44 0,42 0,40 0,38 

8R 0,41 0,39 0,37 0,35 0,33 0,31 

10R 0,36 0,34 0,32 0,30 0,28 0,26 

 

 

  



 

 

Příloha č.5 Tabulky pro určení přídavku přístřihu [3] 1/2 

Tabulka pro určení šíře odpadu u výstřižků 

 



 

 

Příloha č.5 2/2 

Tabulka pro stanovení okraje pásu pro ostřižení 'c' 

 

Výstřižky na pásu plechu 

 

  



 

 

Příloha č.6 Moralub KFP 68 [44] 1/1 

 

 

 

  



 

 

Příloha č.7 Graf ke stanovení součinitele plnosti [17] 1/1 

 

Hodnota λ = 0,7 byla určena pro s = 1 mm a pro ocel se smykovým napětím 

τs = 0,8Rm = 253,6 MPa, kde se jedná o měkkou ocel. 

 


