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ABSTRAKT 

KONVIČNÝ Denis: Výroba součástí technologií tažení. 

 

Metody tažení jsou značně využívány ve strojírenské praxi pro minimální odpad materiálu, a 

tedy pro jeho velkou hospodárnost. Používají se v sériové i hromadné dopravě a tvářecí stroje 

pro tyto metody mají vysokou výkonnost. Tato práce je zaměřena na problematiku výroby 

plechových součástí metodou tažení. Popisuje jednotlivé druhy metod tažení a výrobu součástí 

rotačních tvarů se zaměřením na získání rozměrů polotovaru pro válcové výtažky. 

Klíčová slova: Tváření, tažení prosté, tažení se ztenčením stěny, výtažek, tažný nástroj. 

ABSTRACT 

KONVIČNÝ Denis: Production of components by the drawing technique. 
 

Drawing techniques are extensively used in the engineering practice so that there is minimal 

waste of material and, therefore, its use is highly economical. They are used in the serial, as 

well as mass production and the forming machines for these techniques have high output. This 

thesis is focused on the issues of the production of sheet metal components by the drawing 

technique. It describes individual types of the drawing techniques and the production of 

components of rotary shapes focusing on the acquiring of dimensions of a semi-finished product 

for cylindrical cups. 

Keywords: Forming, simple drawing, drawing with wall thinning, drawn part, drawn tool. 
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ÚVOD [1], [2], [3] 

Strojírenství se neustále rozvíjí, a to vede k hospodárnějšímu využívání různých druhů 

materiálů a ke zlepšování technických parametrů při výrobě. Jedná se o funkční zpracování 

kovových, ale i ostatních technických materiálů. Vědní obor, který se zabývá výrobními 

postupy slévání, tváření, obrábění, pájení, svařování, tepelným zpracováním, povrchovými 

úpravami a technologií montáží se nazývá Strojírenská technologie. K nejvíce produktivním 

oborům technologie patří tváření. Tváření kovů je technologický proces, při kterém nastává 

požadovaná změna tvaru součásti vlivem působení vnějších sil bez odebírání třísky. Vývoj 

tváření začal v době bronzové, ale rozvoj tvářecích procesů v praxi nastal teprve ve dvacátých 

letech dvacátého století. 

Základem procesu tváření je vytvoření plastických deformací v okamžiku dosažení napětí 

na mezi kluzu pro daný materiál. Při tomto ději dochází ke změnám struktury materiálu 

a změnám fyzikálním, které mají vliv na mechanické vlastnosti materiálu. 

Téměř všechny tvářecí procesy probíhají za obecných dynamických podmínek. Avšak 

rozvoj experimentální a výpočetní techniky v poslední době přispěl k vytvoření modelování 

tvářecích procesů a jejich matematických popisů za skutečných podmínek. Tímto způsobem 

se stanovují reálné optimální parametry tvářecích technologií potřebných nástrojů a strojů. 

Tváření je beztřísková technologie, která má v dnešní době pro své přednosti široké 

uplatnění. Jsou to převážně úspora materiálu, snížení energetické náročnosti výroby, vysoká 

produktivita práce, vysoká přesnost a jakost vyrobené součásti. Příklady součástí, 

které je možné zhotovit procesem tažení jsou na obr. 1. Důležitou podmínkou je správné určení 

metody výroby. Tato bakalářská práce je zaměřena na technologii tažení konvenčním nástrojem 

a přípravu přístřihů pro válcové součásti.  

 

Obr. 1 Příklady součástí vyrobených tažením [3] 
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1 MOŽNOSTI VÝROBY VÁLCOVÝCH NÁDOB [2], [4], [5], [6] 

Jedním z technologických procesů tváření je tažení 

plechů, u kterého se z rovinného přístřihu vyrábí v jedné 

nebo více operacích jednoduché rotační (obr. 2) a hranaté 

nebo složité nesymetrické tvary součástí. Takhle se v praxi 

zhotovuje velký výběr hlubokých i mělkých nádob, součástí 

karoserií, vík, krytů a další. 

Během procesu tažení se mezikruží přístřihu (D – d) 

přemění na válec s výškou h a průměrem d z původního 

přístřihu D. Ze zákona o stálosti objemu se během tažení 

objem kovu nemění a právě proto bude šířka mezikruží 

(D – d) menší než výška h. 

U materiálu určeného pro tváření jsou nejdůležitější jeho 

tvárné vlastnosti, které kov může snést, a to bez částečného 

nebo úplného poškození celistvosti při určité teplotě 

a rychlosti deformace.  

Vliv na tvářitelnost mají: 

o plastické vlastnosti tvářeného materiálu jako jsou: 

➢ mechanické vlastnosti, 

➢ exponent deformačního zpevnění, 

➢ součinitel plastické anizotropie. 

o podmínky procesu tváření jako jsou: 

➢ rozložení napětí a deformací, 

➢ konstrukčně technologické parametry tvářecích nástrojů, 

➢ teplota, 

➢ tření, 

➢ deformační rychlost. 

Polotovary lze zpracovávat následujícími technologiemi (obr. 3): 

• tažení prosté – tváření rovinného přístřihu na duté těleso bez významné změny 

tloušťky původního materiálu. Pro tuto metodu je charakteristická větší mezera mezi 

tažníkem a tažnicí, což právě zajišťuje neměnnou tloušťku původního materiálu během 

přetváření na výtažek. Při tomto druhu tažení se používají spolehlivá, jednoduchá 

a cenově nenáročná tažidla. Aby nenastala na okraji výtažku deformace, je potřeba 

dodržovat malé redukce. Při použití přidržovače se docílí větší redukce a zabrání 

se vzniku zvlnění. 

• tažení se ztenčením stěny – jde o vytvoření dutého výtažku, kde se mění tloušťka stěny 

t1 na t2. Vlivem ztenčení stěny se získá větší délka výtažku než u tažení bez ztenčení 

stěny. 

• zpětné tažení – v prvním kroku se získá válcový výtažek a ve druhém se vykoná tažení 

v obráceném směru, využívá se pro zhotovení elipsovitých a kulovitých tvarů. 

Namáhání není příliš velké, a proto je ztenčení stěny menší. 

Obr. 2 Princip tažení válcového 

tvaru [2] 
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a) tažení prosté bez přidržovače, b) tažení prosté s přidržovačem, c) tažení se ztenčením stěny, 

d) tažení zpětné 

Obr. 3 Rozdělení procesu tažení [6] 

1.1 Tažení se ztenčením stěny [2], [4], [7], [8] 

S touto metodou se setkáváme u výroby válcových výtažků bez příruby, které mají tloušťku 

stěny menší než tloušťku dna. 

Dochází ke změně tloušťky stěny t1 na t2 a přitom tloušťka dna se nemění. Současně 

se zmenšují vnější a vnitřní průměry. Průměr původního přístřihu se určí ze zákona 

konstantního objemu. Počet tahů je ovlivněno druhem materiálu a stupněm deformace (hodnoty 

pro různé materiály jsou uvedeny v tabulce 1). Ke ztenčení stěn (obr. 4) dochází během 

druhých a dalších tahů, ale může se provést i v tahu prvním. Pro běžné materiály se volí ideální 

úhel kužele náběhové hrany tažnice 60°. Výška válcové části tažnice se zjistí ze vztahu: 

hv = (5 ÷ 10) ∙ t0    [mm]       (1.1) 

Nesmí být opomenuto také mazání výtažku, aby nedošlo k zadření. 

 
a) první tah, b) druhý tah 

Obr. 4 Tažení se ztenčením stěny [7] 

Určení stupně deformace a součinitele ztenčení:  

ε =  
sn−1−sn

sn−1
∙ (1 − Ks) ∙ 100  [%]       (1.2) 

kde Sn-1, Sn – plochy příčných průřezů po n-1 a n-té operaci 

Ks =
tn

tn−1
∙ 100    [%]       (1.3) 

tn, tn-1 – tloušťky stěn výtažku 
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Tab. 1 Stupeň deformace a součinitel ztenčení pro některé materiály [4]. 

Materiál výtažku První tah 

ε 

 

KS 

Další tahy 

ε 

 

KS 

Ocel měkká 55 ÷ 60 45 ÷ 40 35 ÷ 45 65 ÷ 55 

Ocel s obsahem C = 0,25 ÷ 0,35 % 35 ÷ 40 65 ÷ 60 25 ÷ 30 75 ÷ 70 

Mosaz 60 ÷ 70 30 ÷ 40 50 ÷ 60 50 ÷ 40 

Hliník 60 ÷ 65 40 ÷ 35 40 ÷ 50 60 ÷ 50 
 

Výhody metody tažení se ztenčením stěny: 

• dosažení vyššího stavu deformace vlivem výhodnějšího stavu napjatosti 

a neměnnosti tvárné deformace 

• nižší počet potřebných tažných operací 

• možnost uskutečňovat tažení na jednočinných lisech 

• do jednoho zdvihu je možno sloučit více operací 

Průměr přístřihu se určuje ze zákona konstantního objemu jako u tažení prostého. Tažná 

mezera musí být oproti tloušťce přístřihu vždy menší. Vůle je ovlivněna hodnotou maximálního 

ztenčení stěny. Ztenčení stěny může dosahovat dle tvárnosti materiálu i vyšších hodnot, 

například pro měď a mosaz je povoleno ztenčení stěny 40 až 45% 

Síly potřebné k tažení závisí:  

• na úhlu tažnice α, ten je závislý na součiniteli tření, mezi výtažkem, tažnicí 

a tažníkem (obr. 5b) 

• na stupni deformace ε (obr. 5a)  

 

Síly nezbytné k deformaci jsou přenášeny jak přes dno výtažku, tak i přes třecí plochy mezi 

výtažkem, tažníkem a tažnicí. Její velikost je tedy ovlivněna hodnotou úhlu α na tažnici 

a drsností povrchu tažníku. Proto může nabývat hodnoty větší, než je pevnost dna výtažku. 

Zkoušky ukázaly, že při menším úhlu tažení α dojde při jednom tahu k většímu zeslabení stěny. 

U velmi malých úhlů je dno výtažku zcela odlehčeno a nehrozí nebezpečí odtržení dna. 

Poněvadž způsobují značné tlaky mezi tažnicí a tažníkem, nedoporučuje se jejich používání 

(obr. 5c). 

  

  

Obr. 5 Diagramy udávající závislosti při tažení se ztenčením stěny [4] 
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1.2 Zpětné tažení [2], [4], [9], [10] 

Metoda zpětného tažení se využívá tam, kde je zapotřebí větší tažné síly nebo při tažení bez 

přidržovače. Například pro výrobu součástí kulovitého, popřípadě elipsovitého tvaru. První tah 

způsobí vytažení válcového výtažku a ve druhém tahu dojde k tažení v obráceném směru 

(obr. 6). Zpětným tažením je možné dosáhnout až 25 % větší redukce oproti prostému tažení. 

Výhody metody zpětného tažení:  

• zmenšení ohybového namáhání 

• jednoduché spojení první a druhé operace v jedinou 

• v jednom nástroji při jedné operaci se získá dvojnásobný tah a stupeň deformace  

m1,2 = 0,38  

 

Obr. 6 Zpětné tažení [10] 

1.3 Tažení s ohřevem [7], [11], [12] 

U hořčíkových slitin se špatnou tvářitelností za studena se využívá právě tažení s ohřevem. 

Plech se ohřívá na teplotu 300 až 350 °C mezi vyhřívanými plochami tažnice a přidržovače. 

Tažný poloměr tažnice a tažník jsou ochlazovány, nejčastěji vodou, takže se vytvoří dvě 

teplotní zóny. Na okraji přístřihu bude při vyšší teplotě nižší pevnost, než je za normální teploty 

u výchozího materiálu. Dno a stěny mají vlivem chlazení téměř stejnou pevnost v tahu jako 

výchozí materiál. U této metody se vlivem místního ohřevu získá zlepšení tažných podmínek, 

zvláště vyšší tvárnost a nižší přetvárný odpor (obr. 7). 

 

Obr. 7 Schéma nástroje pro tažení s ohřevem [12]  
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1.4 Tažení nádob s širokou přírubou [5], [7] 

Metoda, tažení rotačních symetrických výtažků se širokou přírubou (obr. 8), patří mezi 

nejvíce používané způsoby tažení. V prvním tahu se vytvoří potřebný průměr příruby Dp, 

který se již nemění. V dalších operacích dochází k zmenšení průměru rotační válcové části 

a k zvýšení hodnoty šířky příruby a výšky výtažku. 

Pro první tah se používají nižší hodnoty součinitele tažení než při tažení válcových součástí 

bez příruby: 

𝑚 =
𝑑

𝐷0
  [-]          (1.4) 

kde  d – vnitřní průměr výtažku  

D0 –  průměr přístřihu 

Pro další tahy lze hodnotu součinitele tažení určit 

z doporučených hodnot pro válcové výtažky bez příruby, 

poněvadž ke změně vytaženého průměru dochází beze změny 

vnějšího průměru příruby Dp. Z rovnosti ploch povrchu přístřihu 

a výtažku se určuje výška výtažku pro první tah. 

h1 = 
DO

2 −Dp
2

4∙d1
 + 0,86 ∙ R1    [mm] (1.5)  

kde D0, Dp, d1, R1 –  jsou rozměry z obr. 8  [mm] 

Pro další tahy lze výšku určit ze vztahu: 

hn= (hn-1 - 0,86 ∙ Rn-1) ∙ mn + 0,86 ∙ Rn  [mm] (1.6) 

kde hn-1 – výška výtažku pro předešlé tahy 

mn =
dn

dn−1
 je součinitel tažení   [-] (1.7) 

  Rn-1 – poloměr přechodu příruby do tažené části v n-1  [mm] 

  Rn – poloměr přechodu příruby do tažené části v n [mm] 

Na obr. 9 je zobrazen diagram mezního stupně tažení pro válcové výtažky se širokou 

přírubou hlubokotažných plechů a poloměr  

R = (10 ÷ 15) ∙ t0      [mm]    (1.8) 

Je patrné, že výtažky se širokou přírubou se táhnou hůře než výtažky s úzkou přírubou 

nebo zcela bez ní.  

 

Obr. 9 Diagram mezního stupně tažení pro výtažky se širokou přírubou [5] 

Obr. 8 Tažení výtažku se 

širokou přírubou [5] 
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2 TAŽENÍ PROSTÉ [6], [13] 

Tažení způsobuje změnu tvaru rovinného rondelu 

na dutý výtažek přes tažnou hranu tažnice. 

Na kruhovém rondelu (obr. 10) jsou označeny 

dva druhy ploch. Obdélníkové (1), které představují 

části vzniklé rozvinutím válcové plochy výtažku 

a trojúhelníkové (2), ze kterých bude materiál přesunut 

jak ve směru radiálním, tak i tangenciálním vlivem 

plastické deformace v přírubě a na tažné hraně 

v průběhu tažení. Materiál trojúhelníkové plochy vede 

k prodlužování obdélníkových ploch, tedy zvětšení 

hodnoty výšky získaného výtažku a mizivé zvýšení 

tloušťky plechu v obdélníkové části. Tato tloušťka 

se mění s výškou. Její přírůstek je zhruba 20 až 30 % 

původní tloušťky plechu. Mezi válcovou plochou 

a rádiusem dna se tloušťka plechu snižuje, což činí 

10 až 20 % tloušťky původního plechu. Na okrajích 

výtažku, se vlivem zhutnění materiálu v tečném směru, 

zvýší hodnota tloušťky plechu. U nízkých nádob 

je zvýšení tečného napětí malé a u vyšších nádob 

nabývá tangenciální napětí maximálních hodnot, 

což vede ke vzniku vln v přírubě, které mohou způsobit 

utržení dna výtažku. Deformace vzrůstá od dna směrem 

k okraji výtažku, kde se dosahuje největšího zpevnění.  

2.1 Hlavní napětí a deformace [4], [5] 

Na obr. 11 je jasně vidět, jak se mění hlavní napětí i průběh logaritmické deformace. 

Obě hodnoty mění směr i velikost.  

• v přírubové části se vytváří prostorová napjatost, ovlivněná přidržovačem (oblast A) 

• na poloměru tažnice Rte, se vytváří prostorová napjatost s maximálním radiálním 

tahovým napětím ϭ1 a malou hodnotou tangenciálního tlakového napětí ϭ3 (oblast B) 

• ve válcové části je zastoupena pouze jednoosou tahovou napjatostí a dojde ke změně 

prostorového stavu deformace příruby na stav rovinný (oblast C) 

• na hranici válcové části a dna existuje prostorová nestejnorodá napjatost, která vede 

k velkému prodloužení a současně ke ztenčení stěny výtažku. Zde je možné se setkat 

s častým utržením dna (oblast D) 

• ve dně výtažku se v průběhu tažení vytváří tahová rovinná napjatost a prostorová 

deformace (oblast E) 

U jednooperačního tažení dochází k zeslabení stěny dna jen minimálně, u víceoperačního 

výrazně. 

Obr. 10 Náčrt přesouvání objemu 

materiálu ve směru radiálním i 

tangenciálním [6] 
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a) schéma nástroje, b) hlavní napětí σ1, σ2, σ3, c) průběh log. deformací φ1, φ2, φ3 

Obr. 11 Průběh tažení válcového výtažku [5] 

Při procesu logaritmických deformací se vychází z rovnice: 

φ1 + φ2 + φ3 = 0          (2.1) 

Určení jednotlivých deformací: 

φ1 = ln
R

R0
; φ2 = ln

t1

t0
; φ3 = - ln

D

D1
  [-]     (2.2) 

kde  R – poloměr přístřihu [mm] 

 R0 – poloměr zaoblení v rozích výtažku [mm] 

 t1 – tloušťka materiálu po procesu tažení [mm] 

t0 – tloušťka původního materiálu [mm] 

D1 – průměr výtažku [mm] 

D – průměr přístřihu [mm] 

2.2 Tažná mezera [4], [5], [6] 

Nejenom na tažnou sílu, ale i na celý proces tažení má vliv právě tažná mezera. Při nevhodně 

zvolené tažné mezeře může dojít ke vzniku trhliny. Tažná mezera je ovlivněna nejen tloušťkou 

plechu, ale i způsobem technologie tažení (se ztenčením nebo bez ztenčení stěny). 

 U jednoduchého tažení (bez ztenčení stěny) se volí tažná mezera mezi tažníkem a tažnicí 

větší, než je tloušťka plechu, poněvadž přebytečný materiál rondelu se při tažení přemisťuje 

a napěchovává. Je-li zvolená tažná mezera nedostačující, pak hrozí riziko porušení přístřihu 

tažníkem vlivem zvětšení tažné síly. Naopak pokud se zvolí tažná mezera příliš velká, 

pak vzniká nebezpečí zvlnění výtažku. U druhého a následujících tahů se mezera postupně 

zmenšuje, až dosáhne minimální hodnoty, která odpovídá poslednímu tahu.  
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Tažná mezera se volí:  

a) pro první tah  

zm1 = (1,2 ÷ 1,3) ∙ t0 [mm]   (2.3)  

b) pro poslední tah 

zmn = (1,1 ÷ 1,2) ∙ t0 [mm]   (2.4) 

Pokud se provádí kalibrace výtažku, pak 

se volí tažná mezera 

zmk = (1,0 ÷ 1,1) ∙ t0 [mm]   (2.5) 

Výpočtem lze určit tažnou mezeru ze 

vztahu: 

zm =
(D0−𝑑)

2
   [mm]   (2.6) 

kde  d – vnitřní průměr výtažku [mm] 

U tažení povrchově upravených plechů (obr. 12) je možné se setkat s odlišnostmi oproti 

tažení běžných hlubokotažných plechů: 

• hodnoty součinitele tažení jsou nepříznivější, 

• jestliže je vyhovující směr plastického povlaku, nemusí se použít mazivo. 

Teplota tažení u těchto materiálů by měla být v rozsahu 15 ÷ 20°C. Při nedodržení této 

teploty dochází k tomu, že při nižší teplotě se objevují trhlinky a změna barvy povlaku v místě 

deformace anebo při vyšší teplotě nastane poškození plastické hmoty na povrchu součásti. 

Ideální tažná mezera se určí ze vztahu:  

z= t0 + 0,75 ∙ tp      [mm]                 (2.7) 

Poloměr tažníku vhodný pro válcové výtažky se určí: 

R = 8 ∙ t0     [mm]                 (2.8) 

kde   z – tloušťka tažné mezery    [mm] 

  tp – tloušťka vrstvy z plastické hmoty  [mm] 

2.3 Síla a práce [2], [4], [6], [14] 

Napětí se během procesu tažení mění, proto se mění 

i hodnoty tažné síly. Jedním ze způsobů výpočtu 

je, že napětí na mezi pevnosti musí být větší než dovolené 

napětí v nebezpečném průřezu a nutná síla k utržení dna 

výtažku od bočních stěn musí být o něco větší než největší 

síla. Na diagramu (obr. 13) lze vidět průběh tažné síly 

v dílčích fázích, dále je z něj zjevné, že síla nabývá hodnot 

od nuly do maxima asi v polovině tahu a potom znovu klesá. 

Pro první a následující tahy se velikost tažné síly 

pro nástroj bez přidržovače vypočítá: 

F = S ∙ Rm               (2.9) 

kde  S – plocha materiálu, který je namáhán na tah  

(S = π ∙ dt ∙ t0) [mm2]       (2.10) 

 Rm – mez pevnosti materiálu v tahu [MPa] 

 dt – průměr tažníku [mm]  

Obr. 12 Schéma tažení plechu s povrchovou 

úpravou a zobrazením tažné mezery [5] 

Obr. 13 Proces tažné síly v 

dílčích fázích tažení [2] 
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Pro první a následující tahy se velikost tažné síly pro nástroj s přidržovačem vypočítá: 

Fc = Ft + Fp = L ∙t0 ∙ Rm ∙ C + Sp ∙ p  [N]               (2.11) 

kde  L – délka obvodu polovýrobku[mm] 

Sp – plocha přidržovače [mm2] 

p – specifický tlak přidržovače [MPa] 

C – součinitel odvozený od součinitele tažení m 

Velikost práce při tažení se vypočte: 

At = Fc ∙ h nebo přesněji At = k ∙ Fc ∙ h   [kJ]               (2.12) 

kde  k – opravný koeficient respektující pracovní diagram, k= 
2

3
 [-] 

h – výška výtažku [mm] 

Fc – největší potřebná síla [N] 

2.4 Rychlost tažení [5], [6], [7], [14] 

Rychlost tažení má vliv na třecí poměry, čím větší rychlost tažení, tím horší dovolený stupeň 

tažení. 

Rychlost pohybu nástroje nemusí být stejně velká jako rychlost deformace při průběhu 

lisování, avšak na rychlost deformace má vliv rychlost pohybu nástroje. Rychlost deformace 

je dána podílem dosažené velikosti deformace a jednotky času. Má vliv na přetvárný odpor, 

stabilitu plastického toku materiálu a tvářitelnost. 

Tab. 2 Příklady tažných rychlostí [5]. 

U starších lisů nelze změnit počet zdvihů, 

avšak u novějších lisů může dojít ke změně počtu 

zdvihů v širokém intervalu hodnot. V případě 

běžného tažení rychlost nesmí překročit určitou 

hranici, protože by mohlo dojít k porušení 

výtažku. Tažná rychlost je největší ve chvíli, kdy 

dosedne tažník na přístřih, naopak nejmenší 

je ve chvíli ukončení tažení. Doporučené tažné 

rychlosti pro různé tažné materiály jsou uvedeny v tabulce 2. 

Pomaloběžné tažné lisy: 

a) velké tažné lisy  

• 8 ÷ 12 zdvihů za minutu 

• rychlost tažení je 0,2 ÷ 0,35 m∙s-1 

b) menší tažné lisy 

• 80 ÷ 150 zdvihů za minutu 

• rychlost tažení je 0,5 ÷ 0,7 m∙s-1 

2.5 Nástroje pro tažení [2], [5], [7] 

K určení tvaru a návrhu konstrukce tažného nástroje je důležité znát nejen geometrii a funkci 

výtažku, ale i technologické parametry tažení a také správně určit tažidla pro 1. tah a následně 

další tahy. Také se musí vzít v úvahu i druh použitého stroje a mechanizační zařízení stroje. 

Dále je nutná znalost materiálu, především jeho mechanické vlastnosti, tloušťky a kvality. 

Hlavní částí nástroje jsou tažník a tažnice, popřípadě přidržovač, který brání zvlnění plechu 

při procesu tažení (obr. 14). Nástroje rozdělujeme na tažné nástroje pro první tah nebo na tažné 

nástroje pro další tahy. 

Tažený materiál Tažná rychlost 

[m∙min-1] 

Korozivzdorná ocel 7 

Nelegovaná ocel 17 

Hliník a jeho slitiny 25 

Měď a její slitiny 66 
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 Obě skupiny se dále děli na tažné nástroje sloučené, jednoduché a speciální. Volba tažného 

nástroje závisí na druhu lisu, nejčastěji používané lisy jsou: jednočinné, dvojčinné, trojčinné 

nebo postupové a v některých případech hydraulické. 

V závislosti na přidržovači se nástroje rozdělují na nástroje bez přidržovače a s přidržovačem 

(pružinovým, pneumatickým, pryžovým, hydraulickým). 

Tažník je aktivní nástroj, který 

má stejně velký průměr jako výtažek. 

Tažnice, která má kruhový tvar slouží 

pouze pro kruhové výtažky. 

V současnosti se plechové výlisky 

využívají nejen jako krycí díly, ale jako 

nezávislé konstrukční prvky, které jsou 

schopny přenášet velká namáhání 

vyznačující se vysokou tuhostí 

při mizivé vlastní hmotnosti. Takové 

díly se táhnou s velkou silovou rezervou 

na karosářských vícebodových lisech, 

proto se nekoná kontrola tvářecích sil. 

2.5.1 Tažnice [4], [6] 

Zaoblení tažné hrany tažnice rt má 

významný vliv na velikost tažné síly 

a napětí v materiálu, jakosti povrchu a rozsahu 

deformace. Menší zaoblení tažné hrany tažnice 

je vidět na obr. 15a. Tažení se zjednoduší, pokud 

se zvětší poloměr zaoblení tažné hrany tažnice, 

a to umožní zvětšení hloubky i stupně tažení na 

jeden tah. Zmenší se velikost plochy pod 

přidržovačem a zvětší se velikost nepřidržované 

plochy přístřihu, začne hrozit nebezpečí vzniku 

vrásek a přeložek (obr. 15b). 

U tažnice se doporučuje zaoblení tažné hrany: 

• pro první tah 

 rt1 = (8 ÷ 10) ∙ t0 [mm]  (2.13) 

• pro další tahy 

rtn = (6 ÷ 8) ∙ t0 [mm]  (2.14)  

Výška válcové části funkčního otvoru tažnice 

má být nízká s přihlédnutím na povrch výtažku 

a velikost třecích sil, kdežto životnost tažnice 

je vysoká. Proto platí: 

ht = (2 ÷ 8) ∙ t0 [mm]  (2.15) 

  
Obr. 15 Vliv poloměru zaoblení tažné 

hrany na velikost příruby a přidržovací 

síly [6] 

Obr. 14 Řez tažným nástrojem [7] 
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Tvar výstupní části tažnice (obr. 16): 

a) s ostrou hranou ve spodní části – jestliže se výtažek odebírá z nástroje spodem, 

tak se po odpružení okraje setře o hranu 

b) s kuželovým výstupním otvorem – používá se běžně u nástrojů s vyhazovačem 

 

Obr. 16 Funkční otvory tažnice [6] 

Nástroje se od běžně používaných tažných nástrojů liší ze spousty hledisek: 

• tažná hrana tažnice se rychle opotřebovává, proto z důvodu jednoduché výměny 

opotřebených hran a změny tvaru bývá vložkována (obr. 17a) 

• brzdícími lištami se zvyšuje brzdící účinek přidržovače (obr. 17b) 

 
Obr. 17 Tažná hrana tažnice [2] 

2.5.2 Tažník [1], [4], [6] 

 Zaoblení tažné hrany tažnice rt mohou být buď stejné nebo menší než přechodové poloměry 

tažníku rp. Pokud je zaoblení hran u tažníku moc velké, pak hrozí nebezpečí vytvoření mezi 

čelem tažníku a tažnicí sekundární zvlnění na volné části plechu. Pro usnadnění stažení výtažku 

by měl být povrch tažníku dostatečně hladký. Tažník (obr. 18) by měl být provrtán, aby došlo 

k odvzdušnění tak, že při stahování výtažku nevznikne žádný podtlak pod čelem tažníku. 

Obvykle má osová díra uvnitř tažníku průměr 5 až 6 mm. Boční otvor, který se umisťuje nad 

předpokládaným obvodem výtažku, má stejný nebo větší průměr jako osová díra. 
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rp – poloměr zaoblení u tažníku během posledního tahu: 

a) pro výtažky o průměru 10 až 100 mm 

rp = (3 ÷ 4) ∙ t0  [mm]                 (2.16) 

b) pro výtažky o průměru 100 až 200 mm 

rp = (4 ÷ 5) ∙ t0  [mm]                 (2.17) 

c) pro výtažky o průměru 200 a víc 

rp = (5 ÷ 7) ∙ t0  [mm]                 (2.18) 

Má-li být výtažek tažen s menším poloměrem zaoblení hrany dna, musí být kalibrován 

na požadovaný poloměr. 

U postupového tažení výtažku do průměru 60 mm se užívají přidržovače, jejichž poloměr 

zaoblení hrany výtažku se určuje dle poloměru tažníku z předešlé operace. U poloměru výtažku 

nad 60 mm se použijí přidržovače, jež jsou zkosené pod úhlem 30° až 45°. 

 

Obr. 18 Jednotlivé provedení tažníků [1] 

2.5.3 Přidržovač [4], [15], [16] 

Tažení s přidržovačem, respektive bez přidržovače ovlivňuje výběr tažidla a současně volbu 

tažného lisu. Oba způsoby jsou zobrazeny na obr. 20. Použití přidržovače se stanovuje 

z empirických vztahů, které byly ověřeny v praxi. Například ČSN uvádí: 

kp = 50 ∙ (Z −
√t

√D
3 )      [-]                      (2.19) 

kde kp – součinitel určující nutnost použití přidržovače [-] 

 dv – vnitřní průměr výtažku [mm] 

 Z – materiálová konstanta [-], nabývá hodnot pro (tabulka 3): 

Tab. 3 Hodnoty materiálové konstanty [4]. 

Platí-li: 

kp ≥ 
100 ∙ dv

D
    tažení s přidržovačem                  (2.20) 

kp ≤ 
100 ∙ dv

D
   tažení bez přidržovače                 (2.21) 

  

Ocelový plech Mosazný plech Hliníkový a zinkový plech 
1,9 1,95 2 
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Maximální redukce, při které je možné polotovar táhnout bez přidržovače se určuje vztahem: 

Rmax = 50 ∙ 
√t

√D
3  + 100 ∙ (1 - c) [%]                 (2.22) 

kde c – konstanta závislá na druhu použitého materiálu [-] 

Zjištěné hodnoty uvedeným vztahem je možné odečíst z nomogramu (obr. 19). 

 

Obr. 19 Nomogram k zjištění maximální možné redukce [7] 

U plechů hlubokotažných o tloušťce t <0,5 mm se provádí tažení s přidržovačem. Přidržovač 

zamezuje vytvoření přeložek a zvrásnění, protože působí přítlačným tlakem (doporučená 

hodnota tlaku přidržovače v tabulce 4) na přístřih a zabrání tak zvlnění okraje plechu. Vznik 

vln hrozí u tenkých plechů s nízkým součinitelem odstupňování. Plocha, kterou dosedá 

přidržovač na plech při druhém a dalších tazích je upravena podle tvaru polotovaru 

z předchozího tahu, nemá tedy rovinný tvar. V prvním tahu má přidržovač tvar prstence, 

účinnou plochou přidržovače je rovinné mezikruží. V následujících tazích je účinnou plochou 

kuželová plocha. 

Síla přidržovače: 

Fpř = p ∙ Sč [N]                         (2.23) 

kde  p – měrný přidržovací tlak [MPa]   

Sč – činná plocha pod přidržovačem [mm2] 

Tab. 4 Doporučené tlaky přidržovače [4]. 

Doporučené hodnoty měrných tlaků 

přidržovače 

 

pro ocelové hlubokotažné plechy p = 2,0 ÷ 3,0 MPa 

pro nerezové plechy p = 2,0 ÷ 5,0 MPa 

pro měděné plechy p = 1,2 ÷ 1,8 MPa 

pro hliníkové plechy p = 0,8 ÷ 1,2 MPa 

pro mosazné plechy p = 1,5 ÷ 2,0 MPa 
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Velikost tlaku přidržovače je důležitá pro určení celkové tažné síly, dále tlaku vzduchového, 

hydraulického, respektive pružinového přidržovače. Nastavení tlaku přidržovače v praxi 

se provede tak, aby nedošlo ke vzniku vrásek nebo trhlin ve výlisku. 

2.6 Stroje pro tažení [17], [18], [19] 

Lisy patří do skupiny tvářecích strojů, u kterých 

se tváří materiál pomocí lisovadel.  

Na obr. 21 jsou zobrazeny části lisovacího stroje. 

Beran lisu (1) koná přímočarý vratný pohyb mezi 

HÚ (horní úvrať) a DÚ (dolní úvrať). Výchozí 

materiál je umístěn v dolní části nástroje (3), 

ten je ve vrchní části upnutý k beranu a v dolní části 

ke stolu lisu (2).  

Podle konstrukce se dělí na jednočinné, 

dvojčinné, trojčinné nebo postupové. 

Podle pohonu se rozdělují na: 

• mechanické lisy – jsou nejpoužívanější pro metody tváření. Hnací síly jsou 

přenášeny z elektromotoru na pracovní část lisu mechanicky. Dochází k pohybu 

beranu z HÚ, kde má nulovou rychlost, ve chvíli, kdy dojde k doteku 

s polotovarem již má rychlost a pohyb končí v DÚ, kde má znovu nulovou 

rychlost (obr. 22). Výhodou je jednoduchá konstrukce a vysoká produktivita 

výroby. Nevýhodou je dosáhnutí maximální síly až v těsné blízkosti DÚ. Lisy 

bývají chráněny různými pojistkami z důvodu možného přetížení lisu. Lisy 

můžeme rozdělit podle typu mechanismu na klikové, vačkové, klínové a kolenové. 

Obr. 20 Způsoby tažení [15] 

Obr. 21 Uspořádání lisovacího nástroje [18] 

Obr. 22 Uspořádání mechanického lisu (klikový) [17] 
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• hydraulické lisy – využívají Pascalova zákona. Píst, který působí silou na kapalinu, 

vytvoří v kapalině hydrostatický tlak, ten se pak šíří rovnoměrně všemi směry, 

působí na druhý píst a vytlačuje ho ven. Používají se pro hluboké tažení, 

pro výrobu výtažků složitých tvarů a pro výtažky, u kterých se musí využít 

velkých tvářecích sil. Průběh sil spolu s částmi hydraulického lisu je možné 

vidět na obr. 23. Mezi výhody hydraulického lisu patří například plynulá regulace 

rychlosti, jednoduché a rychlé zajištění pohybu beranu, nastavení libovolné 

velikosti rozsahu pracovního zdvihu vzhledem k celkovému zdvihu beranu a další. 

Mezi nevýhody patří například náročnější údržba stroje, složitější zjištění příčiny 

poruchy, vyšší cena stroje a podobně. 

 
Obr. 23 Uspořádání hydraulického lisu [17] 

2.7 Mazání [2], [7], [20], [21] 

Mazání se používá ke snížení tření mezi materiálem a nástrojem při průběhu tažení, 

k dosažení lepší kvality povrchu výtažku a k zamezení vytvoření škrábanců na protahovadlech. 

Celý přístřih nebývá pokryt mazivem, protože u tažníku je výhodné mít vysoké tření, naopak 

u tažnice je nutnost dosáhnout nízkého tření. Mezi materiálem a přidržovačem je nutnost 

dosáhnout vysokého mazání. Mazací přípravky nesmí poškodit povrch nástroje a výrobku, musí 

mít dobrou adhezi a schopnost vytvořit rovnoměrnou vrstvu. 

Třecí ztráty tvoří zvětšení tažné síly o 20 až 30 %, proto mazání šetří energii. 

Obvykle rozdělujeme kluzné tření na (obr. 24): 

a) Suché tření – vzniká při styku povrchových nerovností, bez použití maziva. Při procesu 

tváření se obvykle nevyskytuje, jelikož dochází ke znečištění stykových ploch. 

b) Mezné tření – obsahuje velmi tenkou vrstvu maziva mezi povrchovými nerovnostmi 

při styku těles. Výstupky povrchových nerovností se dotýkají a způsobují poškození 

mazacího filmu. 

c) Hydrodynamické tření – mezi plochami vzniká celistvá vrstva mazacího filmu, 

pro kterou platí zákony hydrodynamiky. 

d) Smíšené tření – nejčastěji používané při tváření, jedná se o spojení mezního 

a hydrodynamického tření 
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Obr. 24 Striebeckův diagram tření [21] 

Základní vlastnosti maziva: Snižování tření, dobrá adheze, korozivzdornost, schopnost 

vzniku celistvého filmu, zmenšení opotřebení součástí, dobře odstranitelné z povrchu součástí, 

chemicky odolný, schopnost nepoškodit povrch součásti i nástroje. 

Základní druhy maziva: 

• kapalná – jsou to především minerální, organické a syntetické oleje. Minerální jsou 

nevhodné pro tažení kovů. Organické oleje mají dobré mazací účinky díky jejich 

vlastnostem, ale jsou drahé. Proto jsou nejvíce vhodné syntetické oleje. Oleje, 

které se rozpouští ve vodě, se využívají pro tvorbu olejových emulzí. Dobré chladící 

účinky má mýdlová emulze tvořená roztoky sodných a draselných mýdel 

(v koncentraci 10 až 20 %). 

• konzistentní – jsou například mazací tuky. Běžně se využívají při tažení barevných 

plechů a pro jednoduché tahy. 

• tuhá – jsou součástí běžných maziv při tažení hlubokých nebo složitých tvarů 

výrobku. 

Mazání pásů a plochých tyčí se provádí přes plátěné kotouče zvlhčené mazivem. Malé 

kusové polotovary se na automatech, jejichž součástí je podávání ze zásobníku, nemažou, 

poněvadž by se vzájemně slepovaly. Tažení, které se provádí bez mazání, způsobuje větší 

opotřebení nástroje, a proto je nutné zvýšit hodnotu součinitele tažení. Polotovary větších 

rozměrů se mohou mazat ponorem nebo štětcem. 

U prvního tahu tenkých materiálů se nedoporučuje mazat, protože mazivo snižuje tření 

a způsobí vznik vln a vrásek. Mazání se provádí jen u tažných hran průtažnice, aby se zabránilo 

opotřebení a přilepování. V následných tazích se uskutečňuje mazání jen otvoru průtažnice 

a plochy kloboučku. Polotovary, u kterých nedochází ke styku s mazivem, je nutné zabránit 

znečištění, aby nedošlo k poškození tažidla i výtažku. 

V současnosti je kladen důraz na používání ekologických maziv, které však pro účely tažení 

s velkou tažnou silou nevyhovují. Pro tento typ je možné použít mazivo s chlórem, u kterého 

je však problém s ekologickou likvidací. 
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3 NÁVRH ROZMĚRŮ VSTUPNÍHO POLOTOVARU [4], [7], [20], [22], [23], 

[24], [25] 

Velikost a tvar přístřihu (rondelu) 

se určuje, na základě zákona zachování 

konstantního objemu. Vlivem rozdílnosti 

struktury dochází k deformaci jejich 

okrajů. Aby se dosáhlo potřebných 

rozměrů, provádí se hlubší tažení 

a pak zastřižení a zarovnání okrajů. Proto 

je nutné zvolit průměr přístřihu o něco 

větší. Chceme-li zjistit průměr přístřihu 

D (obr. 25) válcového výtažku, jehož 

střední hodnota je ds a výška h, provede 

se rozdělení výtažku na jednotlivé 

elementární části. Ty jsou tvořeny jednak 

dnem o průměru ds a tloušťce t a válcovým 

mezikružím o průměru ds a výšce h, 

což představuje stěnu výtažku. Ze zákona 

zachování objemů je odvozen vztah pro zjištění velikosti průměru pro válcový výtažek. 

Výpočet velikosti přístřihu pomocí zákona zachování konstantního objemu: 

Využívá se předpokladu, že tloušťka přístřihu a konečného výtažku se nemění a je možno 

pro výpočet využít rovnosti ploch. 

a) Hrubý výpočet 

Plocha dna výlisku na středním průměru ds: 

Sd = 
π ∙ ds

2

4
     [mm2]      (3.1) 

Plocha pláště na středním průměru ds: 

Sp = π ∙ ds ∙ h    [mm2]      (3.2) 

Přídavek na odstřižení okraje výlisku: 

Sn=0,03 ∙ (Sd + Sp)   [mm2]      (3.3) 

Celková plocha přístřihu: 

Sc = Sd + Sp + Sn    [mm2]      (3.4) 

Průměr přístřihu: 

D = √
4 ∙ Sc

π
     [mm]      (3.5) 

b) Přesnější výpočet 

Plocha dna výlisku: 

S1 = 
π ∙ dd

2

4
     [mm2]      (3.6) 

Plocha rádiusů: 

S2 = (
 2 ∙ π ∙ r 

4
)  ∙ ds ∙ π   [mm2]      (3.7) 

Plocha pláště: 

S3 = π ∙ ds ∙ hs    [mm2]      (3.8) 

  

Obr. 25 Přístřih a výtažek [7] 
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Plocha přídavku na ošetření: 

Sn = 0,03 ∙ (S1 + S2 + S3)   [mm2]      (3.9) 

Celková plocha přístřihu: 

Sc= S1+ S2+ S3+Sn   [mm2]               (3.10) 

Následně opět využijeme vztah (3.5) pro výpočet průměru přístřihu. 

Vztah bez uvažování zaoblení hran dna výtažku dle ČSN 22 7301: 

Užívá se při výpočtu průměru přístřihu, kde zaoblení hran u dna nabývá hodnot 

až do osminásobku tloušťky materiálu a kde dochází k zarovnání po tažení.   

D = √ds
2 + 4 ∙ ds ∙ h   [mm]               (3.11) 

Vztah bez uvažování zaoblení hran dna výtažku dle ČSN 22 7301: 

Užívá se při výpočtu průměru přístřihu, kde zaoblení hran u dna nabývá hodnot 

až do osminásobku tloušťky materiálu a kde dochází k zarovnání po tažení. 

Vztah přesnější dle ČSN 7301 s uvažováním zaoblených hran dna výtažku: 

D = √ds
2 + 4 ∙ ds ∙ h − 1,72 ∙ ds ∙ r [mm]               (3.12) 

r – zaoblení hran dna výtažku [mm] 

Ve vztazích se neobjevuje tloušťka materiálu, protože její hodnota při tažení zůstává stejná, 

minimálně se mění jen na okrajích a v rozích což můžeme zanedbat. 

Hodnoty průměru přístřihu pro válcové výtažky se mohou rychle zjistit z daného diagramu 

(příloha 1). 

U složitějších výtažků se provede rozdělení na elementární části (Tab. 5), vypočte se velikost 

elementárních ploch a provede se jejich součet, který musí být roven ploše přístřihu. 

Velikost průměrů přístřihu lze zjistit ze vzorců v příloze 3,4,5 pro nejběžněji se vyskytující 

tvary výtažků. 

Průměr přístřihu: 

D = √
4A

π
 = 1,13 ∙ √A    [mm]               (3.13) 

    A – součet elementárních ploch 

Tab. 5 Vzorce pro výpočet velikostí nejčastěji používaných základních ploch [7]. 
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Další možností je tzv. softwarový výpočet, který využívá 3D modelu v programu jako 

je například Autodesk Inventor, ten umožňuje zobrazit jisté fyzikální vlastnosti modelu. 

U přesných rozměrů je potřeba 

tuto hodnotu zvětšit o přídavek 

na ostřihnutí. Na jeho velikost 

má vliv počet tahů potřebných 

ke konečnému zhotovení výtažku. 

Pro první tah se volí přídavek 3 %, 

u dalších tahů se hodnota zvětšuje 

o 1 %. 

Délka tvořící přímky a poloha 

těžiště se určuje graficko-analyticky 

nebo graficky s využitím Guldinovy 

věty: Povrch rotačního tělesa 

se získá vynásobením délky tvořící 

přímky l dráhou, kterou při otáčení opisuje těžiště tvořící přímky (obr. 26). 

• narýsuje se křivka povrchu výtažku, která se rozdělí na elementární části li, určí 

se těžiště úseků Ti, kterými se vedou rovnoběžky s osou  

• vedle obrázku se zkonstruuje složkový obrazec  

• na vertikální osu se narýsují délky úseček, zvolí se pól P a krajní body délek s ním 

paprskovitě spojíme 

• zkonstruuje se vláknový mnohoúhelník, jehož přímky jsou rovnoběžné s paprsky pólu 

• spojením krajních paprsků se vytvoří těžiště T a získá se vzdálenost rt 

• nad vzdálenost ∑li se vynese 2rt. Úsečku ∑ li + 2rt rozpůlíme a sestrojíme nad tímto 

průměrem kružnici. 

• poloměr přístřihu je roven velikosti kolmice vztyčené v bodě A do průsečíku B 

• poloměr rondelu Rp je možné určit z 2. Euklidovy věty: 

Rp
2 = 2 ∙ rt ∙ l [mm2]          (3.15) 

kde rt se vypočítá ze vztahu: 

rt = 
∑ li ∙ri

l
 [mm]          (3.16) 

Průměr přístřihu pro válcový výtažek 

se graficky stanoví dle (obr. 27): 

Z průsečíku horní podstavy a osy rotace 

se narýsuje oblouk o poloměru d/2+h, přímka 

procházející stranou dolní podstavy protne 

oblouk ve dvou bodech, délka této úsečky 

představuje průměr přístřihu. 

Pro zjištění kruhového polotovaru, lze rovněž 

použít nomogramy, které se používají buď 

k rychlému určení rozměru, nebo k ověření 

výpočtu. Aby se mohl určit, je zapotřebí znát 

výšku a průměr tažené součásti.  Díky těmto 

údajům pak zjistím velikost přístřihu (příloha 2). 

Obr. 26 Grafické určení průměru rondelu pro výtažek 

válcového tvaru [25] 

Obr. 27 Grafické určení průměru polotovaru 

pro válcový výtažek [23] 
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4 ZÁVĚRY 

Technologie tažení se využívá v mnoha strojírenských podnicích a jejich cílem je zkvalitnění 

a zefektivnění výroby a současně zkrácení výrobních lhůt. Rozvoj vědy a techniky umožňuje 

vyvíjet nové technologie, nové kvalitnější materiály vhodné pro získání větší životnosti 

nástrojů, zúžení rozmezí mechanických vlastností tvářených součástí a získání přesnějších 

tvarů. 

I v této technologii se výrazně využívá počítačové techniky např. řízením průběhu tvářecích 

operací, navrhováním nástrojů i výrobků pomocí CAD systémů, zpracování statistických 

dat a zlepšení ekologizace výrobních procesů.  

Bakalářská práce obsahuje metody zpracování polotovarů tažením konvenčním nástrojem, 

jejichž výběr záleží na mnoha faktorech. Je to například strojní vybavení výrobce, přesnost 

tvaru výtažku, materiál polotovaru, vhodnost pro danou výrobu, ekonomická náročnost a další. 

S přihlédnutím k těmto faktorům je pak možné zvolit vhodnou metodu pro výrobu výtažku. 

Při tažení je zapotřebí stanovit velikost průměru přístřihu, který je možné určit u válcových 

výtažků několika metodami. Určení průměru z diagramu nebo nomogramu je rychlé, ovšem 

méně přesné než početní nebo grafické metody. Právě proto se obvykle využívají pro ověření 

správnosti výpočtu. Aby se mohl určit průměr přístřihu těmito metodami, pak musíme znát 

výšku a průměr výtažku. Grafická, respektive graficko-analytická metoda je přesnějším 

způsobem určení rozměru rondelu oproti zjišťování průměru jen analyticky, avšak ta byla 

používána častěji. Analytická metoda určení velikosti přístřihu pomocí zákona zachování 

konstantního objemu využívá předpokladu, že tloušťka přístřihu a konečného výtažku se 

nemění a je možno pro výpočet využít rovnosti ploch. V současné době se čím dál více 

setkáváme s metodami softwarových výpočtů, které využívají programy inventor, solidworks 

a další. Programy používají integrované nástroje, které umožňují zjistit rozměry přístřihu ještě 

přesněji, rychleji a současně určit i místo deformace způsobené ztenčením nebo ztluštěním 

materiálu. To vede k lepšímu odhadu spotřeby materiálu a také ceny výtažku. 

V praxi se technologickým procesem tažení zhotovuje velký výběr hlubokých i mělkých 

nádob, součásti karoserií, vík, krytů a další. 
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SEZNAM POUŽITÝCH SYMBOLŮ A ZKRATEK 

  
Označení Legenda Jednotka 

A Součet elementárních ploch [mm2] 

At Práce při tažení [J] 

C Koeficient zaplnění plochy [-] 

D Průměr přístřihu (rondelu) [mm] 

D1 Průměr výtažku [mm] 

d Vnitřní průměr výtažku [mm] 

dt Průměr tažníku [mm] 

ds Střední hodnota průměru přístřihu [mm] 

dv Vnitřní průměr přístřihu [mm] 

F Tažná síla pro nástroj bez přidržovače [N] 

Fc Největší potřebná síla [mm] 

Fpř Síla přidržovače [N] 

h Výška výtažku [mm] 

hv Vnitřní průměr přístřihu [mm] 

ht Výška válcové části funkčního otvoru tažnice [mm] 

Ks Součinitel ztenčení [%] 

kp Součinitel určující nutnost použití přidržovače [-] 

l Délka obvodu polovýrobku [mm] 

li Jednotlivé délky úseku polotovaru [mm] 

m Součinitel tažení [-] 

p Měrný přidržovací tlak [MPa] 

P Tlak tažníku [MPa] 

Rm Mez pevnosti materiálu v tahu [MPa] 

Rn, Rn-1 Poloměr přechodu příruby do tažené části n a n-1 [mm] 

Ro Poloměr zaoblení v rozích výtažku [mm] 

r Poloměr zaoblení hran dna výtažku [mm] 

rt1, rtn Zaoblení tažné hrany pro první tah a další tahy [mm] 

rp Poloměr zaoblení tažníku [mm] 

S Plocha materiálu [mm2] 

Sč Činná plocha pod přidržovačem [mm2] 

Sn Plocha příčného průřezu po n té operaci [mm2] 

Sn-1 Plocha příčného průřezu po n-1 té operaci [mm2] 

tn, tn-1 Tloušťky stěn výtažku [mm] 

t0 Tloušťka původního materiálu  

tp Tloušťka vrstvy z plastické hmoty [mm] 

t1 Tloušťka stěny výtažku po prvním tahu [mm] 

t2 Tloušťka stěny výtažku po následujícím tahu [mm] 

Z Materiálová konstanta [-] 

z Ideální tloušťka tažné mezery [mm] 

zm Tažná mezera [mm] 

zmk Tažná mezera pro kalibraci [mm] 

zn1, zn Tažná mezera pro první a poslední tah [mm] 

Vp Objem přístřihu [mm3] 

Vv Objem výtažku [mm3] 
   

 Stupeň deformace [%] 

φ Logaritmická deformace [-] 
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