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ABSTRAKT 

HEJNA Jaroslav: Technologie zakružování. 

 

V práci je řešena rešerše technologie zakružování plechů. Tato technologie je vhodná pro 

výrobu jak rotačních součástí typu válce, tak kuželových dílů. Nejdříve je shrnuta 

technologická a fyzikální podstata technologie. Důležitý je také způsob výrobu kuželů 

s využitím zakružovaček. Jsou rozebrány různé druhy strojů. Od nejmenších ručních po ty 

rozměrově největší tříválcové. Do budoucna jsou nejperspektivnější právě dvouválcové 

stroje. Hlavně jsou vhodné pro jejich variabilitu a také proto, že se součást dá vyrobit 

rychleji než jakoukoliv jiným strojem 

 

Klíčová slova: zakružování, tváření, kužel, ohyb, stroje 

 

ABSTRACT 

HEJNA Jaroslav: Roll bending technology. 
 

The paper deals with the research of sheet metal bending technology. This technology is 

suitable for producing both cylindrical and conical parts. First summarized technological 

and physical nature of the technology. Also important is the method of making cones using 

bending machines. Different types of machines are disassembled. From the smallest hand 

to the largest three-roll maschine. In the future, the two-cylinder machines are the most 

promising. They are especially suited to their variability and also because the component 

can be manufactured faster than any other machine 

 

Keywords: roll bending, forming processes, cone, bending, machines 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIBLIOGRAFICKÁ CITACE 
 

HEJNA, Jaroslav. Technologie zakružování. Brno, 2018. 33 s, CD. Bakalářská práce. 

Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství. Ústav strojírenské 

technologie, Odbor technologie tváření kovů a plastů. Vedoucí bakalářské práce Ing. 

Ladislav Žák, Ph.D. 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ  

 
Tímto prohlašuji, že předkládanou bakalářskou práci jsem vypracoval samostatně, 

s využitím uvedené literatury a podkladů, na základě konzultací a pod vedením vedoucího 

bakalářské práce. 

 

 

V Brně dne 25.5.2018 

 

 

        ………………………… 

         Podpis 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PODĚKOVÁNÍ  

 
Tímto děkuji panu Ing. Ladislavu Žákovi, Ph.D. za cenné připomínky a rady týkající se 

zpracování bakalářské práce. Rovněž děkuji rodině a svým blízkým za přátelskou 

atmosféru a podporu při práci. 

 

 

 



8 
 

 

OBSAH 
 

ZADÁNÍ 

ABSTRAKT 

BIBLIOGRAFICKÁ CITACE 

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ 

PODĚKOVÁNÍ 

OBSAH ................................................................................................................................ 8 

ÚVOD .................................................................................................................................. 9 

1 TECHNOLOGIE ......................................................................................................... 10 

1.1 Rozsah materiálů ................................................................................................. 10 

1.2 Fyzikální podstata ............................................................................................... 11 

1.3 Rozložení napětí .................................................................................................. 16 

1.4 Výroba kuželového výrobku ............................................................................... 17 

1.5 CNC zakružování ................................................................................................ 18 

1.6 Měření a kontrola výrobků .................................................................................. 20 

2 ZAKRUŽOVACÍ STROJE ......................................................................................... 21 

2.1 Ruční zakružování ............................................................................................... 21 

2.2 Strojní zakružování ............................................................................................. 22 

2.3 Příslušenství zakružovacích strojů ...................................................................... 29 

3 PŘÍKLADY ZAKRUŽOVANÝCH VÝROBKŮ ....................................................... 30 

3.1 Konkrétní součást vyrobená zakružováním ........................................................ 30 

3.2 Výrobky ............................................................................................................... 31 

4 ZÁVĚRY ..................................................................................................................... 33 

SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJŮ 

SEZNAM POUŽITÝCH SYMBOLŮ A ZKRATEK 

SEZNAM OBRÁZKŮ 

PŘÍLOHY 

 

 
                      



9 
 

 ÚVOD  

Tváření je proces, při němž dochází ke změně tvaru a mechanických vlastností 

polotovaru. Lze je dělit na objemové a plošné tváření. První zmiňované je charakterizované 

změnou tloušťky a patří sem například kování, válcování, lisovaní, aj. U plošného tváření 

tedy nedochází ke změně, respektive výrazné změně tloušťky materiálu a můžeme sem 

zařadit například ohýbání, stříhání a v neposlední řadě také zakružování.    

Může se zdát, že v porovnání s ostatními technologiemi je zakružování mírně 

opomíjeno, ale není tomu tak. Některé součásti nelze vytvořit jinak něž právě tímto 

způsobem a jejich tvorba by byla značně finančně, či časově náročná. Jako příklad můžeme 

brát zemědělská sila, cisterny, trupy letadel atd.  

V této práci je popsán princip technologie a také metody v současnosti používané pro 

zakružování válců a kuželů. Navazující část je věnována zakružovacím strojům a jejich 

odlišnostem. Závěrem je uvedena konkrétní součást vyrobena touto metodou a příklady 

dalších součástí. Na obrázku níže jsou vidět příklady součástí vyrobené danou technologií. 

Zakružit lze nejen plechové polotovary, ale také trubky a jiné různé profily, které však 

nejsou předmětem řešení této práce.  

 

 

 

 

Obr.1 Příklady součástí vyrobených metodou zakružování [35] 
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1 TECHNOLOGIE [1], [2], [3], [8] 

Technologie zakružování je založena na tvarování rozvinutého plechu do válcového 

nebo kuželového tvaru. Jedná se o postupný volný ohyb, kdy se místo ohybu posouvá po 

délce/šířce polotovaru, přičemž se zvětšuje zakřivení. Proto můžeme zakružování přirovnat 

k ohýbání a také některé fyzikální podstaty jsou pro oba procesy stejné. Pokud místo 

hladkých válců použijeme profilované tvarové kotouče, můžeme zakružovat také profilový 

tyčový polotovar, např. trubky, dráty, profily. To ale není předmětem řešení této bakalářské 

práce.    

 Účinkem síly, která na těleso působí, vzniká vnitřní napětí, protože vnitřní síly 

materiálu brání změně tvaru.  Pokud je vnější napětí nízké, je deformace, neboli přetvoření 

tělesa, pružná a je určena Hookovým zákonem. Pokud na těleso přestane působit síla, která 

toto vnější napětí vyvolává, těleso se vrátí do původního stavu beze změny. Přesáhne-li 

vnější zatížení určitou mezní hodnotu, která je dána materiálovou charakteristikou, nastane 

deformace trvalá, neboli plastická a těleso zůstává deformované i po odtížení.  

Z hlediska tváření kovů má největší význam plastická deformace, přestože elastická  

deformace má také vliv na konečný tvar výrobku. Elastická deformace je jak v procesu 

ohýbání, tak zakružování, velmi významná, hlavně kvůli odpružení materiálu. Při výrobě 

totiž musíme díl tzv. přehnout o přesně takovou část, jež by se vlivem elastické deformace 

navrátila zpět k počátečnímu tvaru.   

 

 

 

1.1 Rozsah materiálů [2], [4], [9] 

Stejně jako u dalších technologií spadajících pod tváření, existuje pro materiál množství 

vlastností, jež musí splňovat. Pokud by je nesplňoval, nedal by se materiál tvářet, nebo by 

při jeho zpracovávání docházelo například k nechtěné deformaci a porušení. Je možné 

prohlásit, že nejdůležitější vlastností je pro tyto materiály tvárnost/tvařitelnost. Tvárný 

materiál je právě schopen si zachovat tvar daný působením vnějších mechanických sil, to 

hlavně po jejich zániku. Zkoušky tvařitelnosti se provádí v podmínkách blízkým tvářecím 

technologiím a jejich cílem je stanovení ukazatele vhodnosti k přetvoření na požadovaný 

tvar.   

Škála materiálů, které lze zakružováním zpracovat je velice široká. Od nejtenčích plechů 

tloušťky 0,6 mm až po plechy v řádech několik desítek mm. Tenké plechy lze zpracovávat 

v normálním stavu – za normálních podmínek, ale plechy okolo 30 mm tlusté se musí 

zakružovat za tepla. A proto jediné omezení rozsahu plechů je stroj, na kterém by se díl 

vyráběl.  Další dva rozměry, délka a šířka, jsou dány taktéž parametry stroje, respektive 

velikostí a délkou válců. Tloušťkou největší plechy se vyrábí na tříválcových 

zakružovačkách a ty nejtenčí na čtyřválcových a dvouválcových strojích.    
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1.2 Fyzikální podstata [2], [4], [5], [6], [7] 

Požadované zakřivení plechu získáme postupným přestavováním válců spodních 

nebo horního, což závisí na typu stroje. Nejjednodušší nebo spíše nejnázornější je popis 

technologie zakružování na symetrické tříválcové zakružovačce. 

 
Obr.2 Schéma zakružování na tříválcové zakružovačce [2], upraveno 

 

V tomto uspořádání je přestavování reprezentováno pohybem horního válce. Z obrázku 

2. vyplývá, že poloměr zakřivení plechu je dán vztahem:  

  

𝜌 =
𝐿2−𝑦2

2𝑦
− 𝑅                       (1.1) 

kde: ρ – poloměr zakřivení [mm] 

        L – vzdálenost os válců [mm] 

        y – ponoření horního válce mezi válce podpůrné [mm] 

        R – poloměr spodního válce [mm] 

 

Ponoření horního válce mezi spodní je dáno vztahem:  

 

 𝑦 = 𝐴 − √𝐴2 − 𝐿2               (1.2) 

  

kde: L – vzdálenost os válců [mm] 

       A – poloměr mezi osou spodního válce a osou ohybu [mm], dán vztahem: 

 

        𝐴 = 𝑅 + 𝜌                                                                                                                   (1.3) 

  

         kde: R – poloměr spodního válce [mm] 

                            ρ – poloměr zakřivení [mm] 
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Pro výpočet zakružovací síly, ohybového momentu a výsledného poloměru zakružení je 

nutno znát závislost přetvárného odporu materiálu na přetvoření k=f (ε), jenž odečteme   

z křivky přetvárného odporu. Lze také využít příslušnou rovnici: 

 

 𝑘 = 𝑐 ∗ 𝜀𝑛                                                                                            (1.4) 

             

            kde: ε – přetvoření  

         C, n – konstanty, které se dají odvodit ze zkoušek zjišťování přetvárného   

                              odporu materiálu 

 

Přítlačná síla ohybového válce: 

 

 𝐹𝑝 =
𝑏∗𝑠2+𝑛

(2+𝑛)∗𝐿∗(2𝜌)𝑛
                                                                                                     (1.5) 

 

 kde: Fp – přítlačná síla [N]  

        b – šířka plechu [mm]   

        s – tloušťka materiálu [mm]    

        n – exponent deformačního zpevnění [-]  

        ρ – poloměr zakřivení [mm]   

        L – vzdálenost os válců [mm] 

 

Na obrázku č. 3 je zobrazeno rozložení ohybového momentu při zakružování na 

tříválcovém zakružovacím stroji. Z obrázku je patrné, že maximální ohybový moment je 

v ose vrchního válce, což může vést u tříválcové zakružovačky k nežádoucímu 

prolamování plechu.  

 

 
 

Obr. 3 Schéma rozložení ohybového momentu při zakružování [2], [5], upraveno   
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Ohybový moment je vyjádřen vztahem:  

 

 𝑀 = 𝐶 ∗
𝑏∗𝑠2+𝑛

(2+𝑛)∗21+𝑛∗𝜌𝑛
                                                                                 (1.6) 

 

 kde: C – materiálová konstanta [-]  

         b – šířka zakružovaného plechu [mm]   

         s – tloušťka zakružovaného materiálu [mm]   

         n – exponent deformačního zpevnění [-]  

         ρ – poloměr zakřivení daný polohou válců [mm] 

 

Stejně jako u ohýbání má na zakružování veliký vliv odpružení. To má největší dopad 

právě na výsledný poloměr zakružení. Obrázek 4. je věnován závislosti ohybového 

momentu na velikosti křivosti vlivem odpružení. Křivost je převrácená hodnota poloměru 

zakružení. Na obrázku 5 můžeme vidět podobu součásti před odpružením a po něm.  

 

 

 
     Obr. 4 Závislost momentu na křivosti  

      vlivem odpruženi [2] 

 

 

Konečný poloměr zakřivení tedy bude roven vztahu: 

 
1

𝜌𝑝𝑙
=
1

𝜌
−

1

𝜌𝑝𝑟𝑢ž
 

 

kde: ρ – poloměr zakřivení daný polohou válců [mm]  

        ρpl – konečný poloměr zakřivení dílce (plastické zakřivení) [mm]  

        ρpruž – poloměr pružného (elastického) zakřivení [mm] 

 

Právě odpružení je v tomto vztahu vyjádřeno ρpruž. Dá se vlastně říct, že to je právě 

takový poloměr, o který se výrobek po odtížení vrátí zpět a je dáno vztahem: 

 

 𝜌𝑝𝑟𝑢ž =
𝐸∗𝑠

2∗𝑅𝑒
                                                                                           (1.8) 

 
 kde: E – modul pružnosti v tahu zakružovaného materiálu [MPa]   

        Re – napětí na mezi kluzu zakružovaného materiálu [MPa] 

        s – tloušťka zakružovaného materiálu [mm]   

Obr. 5 Schéma odpružení [2] 

(1.7) 
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Výsledný poloměr zakružení s ohledem na odpružení je dán vztahem:  

 

 𝜌𝑝𝑙 =
𝜌

1−
3

2+𝑛
∗
𝐶

𝐸
∗(
2𝜌

𝑠
)1−𝑛

                                                                     (1.9) 

 
 kde: ρ – poloměr zakřivení daný polohou válců [mm]   

        n – exponent deformačního zpevnění [-]   

        C – materiálová konstanta [-]       

        E – modul pružnosti v tahu zakružovaného materiálu [MPa]   

        s – tloušťka zakružovaného materiálu [mm]   

 

Na dalším obrázku je schéma zakružování na tříválcovém zakružovacím stroji, kde je 

vidět způsob zatížení a rozložení sil. V tomto případě jsou válce nepoháněné a polotovar je 

do válců tlačen silou F.  

 
 

 

 

 

Výslednice sil FA a F – FR, síla FC a i přítlačná síla horního válce FB se protínají ve středu 

ohybu. Plastický ohybový moment v bodě B je daný vztahem: 

 

𝑀𝐵𝑝𝑙 =
2

√3
∗
𝑏 ∗ 𝑠2

4
∗ 𝜎𝐾 

 

kde: MBpl – plastický ohybový moment [Nm]   

        b – šířka zakružovaného plechu [mm]   

        s – tloušťka zakružovaného materiálu [mm]   

        σK – okamžitá hodnota meze kluzu [MPa] 

 

 

Obr.6 Schéma zakružování na 3 válcovém stroji [2] 

(1.10) 
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Jestliže se a=c=ρsinα, tak se plastický moment rovná momentu síly FC a FR. Lze tedy 

napsat vztah:  

 

 𝐹𝐶 = 𝐹𝑅 =
𝑀𝐵𝑝𝑙

𝜌∗𝑠𝑖𝑛𝛼
=

2

√3
∗
𝑏∗𝑠2

4
∗ 𝜎𝐾                                                                                                         (1.11) 

  

kde: a, c -  kolmé vzdálenosti k bodu B, viz. obr.6 [mm] 

               ρ – poloměr zakřivení [mm]  

               α – poloviční úhel svírající osy válců se středem ohybu, viz. obr. 6 [°] 

               FC – síla na levém spodním válci [N]   

               FR – výslednice sil na pravém spodním válci [N]   

               MBpl – plastický ohybový moment [Nm]  

         σK – okamžitá hodnota meze kluzu [MPa] 

 

                

Z geometrického součtu reakcí FC a FR plyne výsledná síla FB a pokud se rovnají síly FC 

a FB můžeme napsat vztah: 

 

𝐹𝐵 = 2 ∗ 𝐹𝑅 ∗ 𝑐𝑜𝑠𝛼              (1.12) 

 

kde: FB – síla na horním válci [N]   

        FR – výslednice sil na pravém válci [N]  

        α – poloviční úhel svírající osy válců se středem ohybu, viz. obr. 6 [°] 

 

Na obrázku 7 je znázorněn součinitel plnosti λ. Jako další zde vidíme práci určenou 

plochou diagramu a plastický ohybový moment. 

 
 

 

 

Vyjdeme-li z podmínky rovnováhy prací při posunu pásu o délku l lze napsat:   

 

𝐹 ∗ 𝑙 = 𝐴𝑝𝑙 = ∫ 𝑀 ∗ 𝑑𝛼 = 𝜆 ∗ 𝑀𝐵𝑝𝑙 ∗ 𝛼 = 𝜆 ∗ 𝑀𝐵𝑝𝑙 ∗
𝑙

𝜌

𝛼

0
                                     (1.13) 

 

kde: F – tlačná síla [N]   

        l – délka posunu pásu [mm]   

       Apl – práce určená plochou diagramu, viz. obr. 7 [J]   

       M – ohybový moment [Nm]  

       α – poloviční úhel svírající osy válců se středem ohybu, viz. obr. 6 [°]  

       λ – součinitel plnosti, obr.  [-]   

       MBpl – plastický ohybový moment [Nm]  

       ρ – poloměr zakřivení daný polohou válců [mm]  

Obr.7 Součinitel plnosti [2] 
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Úpravou vztahu 1.13 získáme vztah pro výslednou tlačnou sílu:  

 

𝐹 =
𝜆∗𝑀𝐵𝑝𝑙

𝜌
=

𝜆

𝜌
∗

2

√3
∗
𝑏∗𝑠2

4
∗ 𝜎𝐾                                                                         (1.14) 

 

kde: F – tlačná síla [N]  

        λ – součinitel plnosti, obr. [-]   

        MBpl – plastický ohybový moment [Nm]  

        ρ – poloměr zakřivení daný polohou válců [mm]  

        b – šířka zakružovaného plechu [mm]   

        s – tloušťka zakružovaného materiálu [mm]  

        σK – okamžitá hodnota meze kluzu [MPa] 

 

Konečná síla vyvolaná válcem plyne z geometrického vztahu FR a F:  

 

𝐹𝐴 = √𝐹𝑅
2 − 𝐹2                                                                                                 (1.15) 

  

kde: FA – síla na pravém spodním válci [N]   

        FR – výslednice sil na pravém spodním válci [N]   

        F – tlačná síla [N]   

 

 

1.3 Rozložení napětí [2], [7], [9], [10]  

Jako pří ohýbání, tak při zakružování dochází k přetvoření určitého objemu součásti, ve 

kterém jak napětí, tak deformace mění svůj smysl a velikost. Při výrobě reálné součásti 

hraje hlavní roli tahové napětí, které nesmí přesáhnout určité hodnoty, aby nedošlo 

k nevratnému porušení výrobku. Rozložení tahu a tlaku je vidět na obrázku 8, kde na vnitřní 

straně „ohybu“ je právě tlak, který vzniká z důvodu nahuštění materiálu a na vnější straně 

tah. Pokud by tahová složka byla příliš velká, mohlo by docházet k trhlinám v materiálu. 

Tento stav se vyskytuje například u ohýbání hliníku větší tloušťky.  

 

 

 
 

Obr. 8 Schéma rozložení napětí [9]  
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1.4  Výroba kuželového výrobku [11], [12], [13], [14] 

Výroba výrobku kuželovitého tvaru je poněkud náročnější. Nejpoužívanější metodou 

k tomu použitelnou je pomocí vyosení válců na čtyřválcové a nesymetrické tříválcové 

zakružovačce. Jediným omezením je zde stroj, jež musí tuto funkci umožňovat. Na obrázku 

je čtyřválcová zakružovačka s vyosenými krajními válci. Zde si můžeme všimnout úpravy 

uložení válců, které je na jedné straně výškově nastavitelné, čímž lze měnit úhel vyosení.  

 

 

 

Další možností, jak na čtyřválcovém stroji vyrábět tyto tvary je, že vrchní válec 

nahradíme kuželem. Také existují varianty, kdy jsou všechny čtyři válce nahrazeny kužely. 

Při takovémto uspořádání musíme vylepšit uchycení kuželů ve stroji. Ty jsou totiž uloženy 

pouze na jedné straně, tudíž ložiska musí přenést o polovinu vyšší síly, než pří klasickém 

uložení na obou koncích. Postup výroby je v tomto případě stejný, jako při zhotovování 

jednoduché válcové součásti.  

Kužel lze vyrábět také na dvouválcové zakružovačce. Tento stroj musíme upravit stejně 

jako čtyřválcový, vrchní válec nahradit kuželem. Na obrázku můžeme vidět uspořádání, 

kdy je nahrazen vrchní i spodní válec za kužel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 9 Čtyřválcová zakružovačka s vyosenými válci při výrobě kužele [38] 

Obr. 10 Dvouválcový zakružovací stroj pro zakružení kužele [39] 
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Poslední možností, jak se vyrábí, nebo spíše vyráběly kužely, je podtrhávání. Tato 

metoda se dnes používá velmi zřídka. Důvodem je nutnost vysoké zručnosti obsluhy stroje 

a předúprava polotovaru. Na ten se musí vygravírovat čáry ve předem vypočítané poloze. 

Dle těchto čar obsluha vždy podtrhne výrobek k sobě anebo jej potlačí do stroje. Díky tomu 

dojde k zakružení součásti, i když se využívá jakýkoliv základní druh stroje. U této metody 

hrozí velké riziko zranění obsluhy, protože se ruce operátora pohybují v přímé blízkostí 

válců.  

Odlišný je také tvar polotovaru. V případě zakružení do tvaru válce se pracuje 

s jednoduchým čtvercem a obdélníkem. Při výrobě kužele musíme nejdříve polotovar 

například vypálit na laseru, nebo vyřezat na vodní trysce do tvaru části kruhu, mezikruží 

nebo lichoběžníku. Příklad polotovaru a výrobku můžeme vidět na obr. 11. 

 

 
 

 

 

1.5 CNC zakružování [14], [15] 

S příchodem CNC řídících systémů se zdokonalila a zjednodušila výroba také v oblasti 

této technologie. Na ručních strojích se vyrábějí pouze jednoduché válce nebo kužele, 

kdežto na počítačem řízených strojích lze vyrobit téměř jakýkoliv potřebný tvar. K tomu se 

využívá hlavně čtyřválcových strojů, protože je výroba součástí na tomto zařízení 

nejjednodušší. 

Programátor vytvoří v 3D programu hotovou součást a stroj sám podle tohoto návrhu 

naprogramuje polohy válců a jejich vzájemný pohyb. Obsluha potom zavede program do 

stroje a dodatečně doplní další potřebné hodnoty, jako například tloušťku a materiál 

polotovaru. Na obrázku 12 lze vidět výrobu polotovaru za použití právě CNC.  

 

 
 

 

Obr. 11 Polotovar kužele a výrobek [31] 

Obr. 12 CNC zakružování [15] 
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Jako u všech strojů bylo mezistupněm mezi ručním řízením a CNC řízením, NC řízení. 

To bylo jednodušší, a hlavně nebylo tak finančně náročné. Nespornou výhodou CNC řízení 

je, že operátor může součást nastavovat v tzv. grafickém režimu, a proto je následná výroba 

součásti názornější a rychlejší. Obrázek 13 je věnován ukázce řídící jednotek CNC strojů.  

 

 
 

 

 

 

Na dalším obrázku můžeme vidět obrazovku stroje při CNC výrobě relativně 

elipsovitého průřezu součásti. V tomto případě existuje ve stroji nějaký předdefinovaný 

program, který je při výrobě upraven operátorem podle výkresové dokumentace. Na 

schématu je patrné, který parametr znamená, jakou hodnotu ve výkrese. Po zadání všech 

hodnot a jejich kontrole, dochází k uložení programu do paměti stroje a následné výrobě 

součásti.  

 

 
 

Obr. 13 CNC řídící jednotky [14], [21] 

Obr. 14 Snímek obrazovky CNC řízeného stroje [35] 
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1.6  Měření a kontrola výrobků [9], [16], [17], [29] 

Kontrola výrobků je v této technologii speciální. Nelze využít klasické měřící přístroje 

na měření úhlů jako je úhloměr, protože zakružené součásti mají většinou velké rádiusy. 

Kvůli tomu je nutné využít speciálních měřících zařízení, jejichž příklady můžeme vidět na 

následujících obrázcích. Na obrázku 15 je speciální posuvné měřidlo na rádiusy. To se 

hlavně využívá pro měření menších úhlů. Obrázek 16 ukazuje rádiusové měřidlo k měření 

větších úhlů.       

 

            

 

Další možností, jak kontrolovat shodnost výrobku s výkresovou dokumentací je 

porovnání s dříve vyrobenou šablonou rádiusu. Tyto šablony se dají například vypálit na 

laseru, pomocí vodní trysky, nebo jinou podobnou technologií z plechu. Mohou být také 

vytvořeny ze dřeva. Jejich použití se vyplatí v případech, kdy se jedná o sériovou výrobu, 

nebo pokud nejde použít jiný způsob měření. Využívají se také hojně u velkorozměrových 

dílců.  

V moderněji vybavených firmách se lze 

setkat s kvalitnějším měřením pomocí 3D 

měřícího ramene. To poskytuje společně s 3D 

skenery vůbec nejpřesnější měření. Toto 

rameno je umístěno na měřícím stole  

a pracovník kvality pomocí něho snímá 

potřebné body. Tyto body pracovníkovi 

ukazuje systém, se kterým je rameno spojeno. 

Přístroj potom vyhodnotí vzdálenosti 

jednotlivých bodů a upozorní na odchylky od 

tolerance. Toto měření se používá velmi málo, 

zejména v kusové výrobě a tam, kde je kladen 

důraz na velkou přesnost vyrobené součásti.  

Poslední hojně využívanou formou měření 

je kontrola pouze vnějšího průměru hotové 

součásti. Toto měření lze využívat pouze 

pokud vyrábíme výrobek zcela zakružený. Například pokud se vyrábí z obdélníkového 

polotovaru součást kruhového průřezu, kdy se oba konce součásti spojí a vznikne jakoby 

„trubka“. Pracovník teda několikrát přeměří vnější průměr hotové součásti a spoléhá na to, 

že konstruktér správně vypočítal rozvinutou délku součásti. 

 

 

 

Obr. 15 Speciální posuvné měřidlo na 

rádiusy [16] 
Obr. 16 Rádiusové měřidlo [16] 

Obr. 17 Měřící rameno [17] 
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2  ZAKRUŽOVACÍ STROJE 

2.1 Ruční zakružování [10], [18] 

První způsoby zakružování byly ruční pomocí kladiva a kulaté části kovadliny. Plech se 

zakružoval údery dřevěného kladiva.  Musel se při tom podkládat například kůží, aby se 

neobjevovaly na výrobku vlny a deformace. 

K zakružování bylo také možné využití svěráku. 

Tento způsob stále využívají kutilové pro domácí 

potřebu. 

S nutností přesnější, rychlejší a větší sériovosti 

výroby byly vytvořeny první zakružovačky, které 

fungovaly na ruční pohon. Postup práce byl již 

téměř totožný s tím, jenž se používá dodnes. 

Rozdílem je, že pohon byl zajištěn člověkem 

točením kliky, nikoliv motorem. Stroje byly 

omezených rozměrů a práce s nimi je složitější, 

protože veškerou sílu potřebnou k přetvoření 

součásti musel vynaložit operátor. Malé ruční 

stroje jsou dvouválcové a větší tříválcové. 

Čtyřválcová varianta se používá spíše pro 

motorové řízení.  

Existuje několik variant těchto strojů, z nichž 

se ty nejmenší upevňují do svěráku. Tyto stroje 

mají maximální šířku výrobku cca 300–400 mm. 

Příklad těchto strojů upnutých do svěráku lze 

vidět na obrázku 19. Ty větší už mají vlastní 

stojan jako stroje poháněné motorem a také jsou 

schopny zakružit plechy o větší šířce a tloušťce. 

U ručních zakružovacích strojů nelze vytvářet 

kuželovité tvary. Výrobek ze stroje se výhradně 

vysouvá za pomocí vyklopení vrchního válce do 

strany. Nastavení tlaku spodních válců se provádí 

také manuálně, například pomocí kliky. Příklad 

tříválcového ručního stroje s vlastním stojanem lze vidět na obrázku 20. V pravé části 

stojanu můžeme vidět kliky na nastavování válců a větší bílou páku, kterou se zajišťuje 

pohyb válců.  

 

 

Obr. 18 Kovadlina [32] 

Obr. 19 Dvouválcový zakružovací 

stroj do svěráku [33] 

Obr. 20 Tříválcový ruční zakružovací stroj [34] 
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2.2 Strojní zakružování [1], [3], [6], [11], [15], [19] 

Strojní zakružovací stroje lze dále dělit podle 2 hlavních kritérií. Prvním z nich je způsob 

pohánění a tím druhým je počet zakružovacích válců. Pohony jsou hydraulické  

a elektromotorové. Obvykle hydraulické stroje volíme tam, kde jsou ty elektromotorové 

příliš slabé. Počet zakružovacích válců může být dva, tři anebo čtyři. Na obrázku 21 je vidět 

hydraulický stroj a na obrázku 22 je elektromotorový.  

 

 

Vytahování výrobku ze stroje se u těchto motorových zakružovaček, respektive hlavně 

hydraulických, se realizuje hydraulickým vyklápěním uložení vrchního válce. U menších 

zařízení se však můžeme setkat s vyklápěním vrchního válce do strany, jako u ručních 

zakružovaček. Oba tyto způsoby lze taktéž vidět na obrázcích 21 a 22.  

Stoje jsou vybaveny NC nebo CNC řídícími systémy a ovládají je specializovaní 

operátoři. Výhodou je, že přechod k automatizaci výroby a průmyslu 4.0 nebude příliš 

náročný. Někteří výrobci již nyní nabízejí do jisté míry automatizované zakružování.  

V tomto případě stačí, když se ke stroji připojí například hydraulický podavač polotovarů. 

Také se nějakým způsobem musí zajistit vykládání hotových výrobků na určité místo, 

například na paletu nebo do zásobníku. 

 Na obrázku můžeme vidět uspořádání pro automatickou výrobu. Polotovar je přinesen 

ramenem ke stroji, kde je zakružen. Následně je otevřeno čelo vrchního válce, výrobek je 

pomocí horního přidržovače vysunut na pásový dopravník a exportován k další operaci 

nebo balení.  

 

 

Obr. 21 Hydraulický zakružovací stroj [19] Obr. 22 Elektromotorový stroj [33] 

Obr. 23 Automatizace zakružovací výroby [37] 
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2.2.1 Tříválcové [1], [3], [11], [20], [21], [23] 

První varianty motorových zakružovaček byly právě tříválcové. Tyto stroje mají 2 krajní 

pracovní válce poháněné a třetí je přítlačný, jehož posuvem lze měnit velikost zakřivení 

ohýbaného plechu. Druhou starší variantou je, že vrchní válec je hnaný a spodní 2 jsou 

přítlačné. Tříválcové stroje jsou charakterizované hlavně nezakruženou částí na hotovém 

výrobku. 

Tříválcové zakružovací stroje se vyrábějí ve dvou verzích podle uspořádání válců. První 

z nich je symetrický typ a druhým nesymetrický. Hlavními rozdíly mimo rozložení válců 

je oblast, která zůstává po zakružení rovná a také to, který z válců je přítlačný. Symetrické 

stroje mají nezakruženou část (na obr. 24 „x“) na obou stranách, přítlačný je vrchní válec  

a spodní dva jsou hnané. 

 

 
 

 

 

U nesymetrického stroje je rovná oblast pouze na jedné straně, přítlačným válcem je 

přední a hnané jsou dva válce nad sebou (viz obr. 25).  

 

 
 

 

 

 

Tato nezakružená oblast vzniká z toho důvodu, že ohýbací moment nedosahuje velikosti 

potřebné k plastickému přetvoření. Tuto oblast lze odstranit několika způsoby. 

Nejčastějším je předehnutí, které se provádí buď na ohraňovacím lise, nebo přímo na 

zakružovacím stroji. Dalším možným způsobem je obrácené znovu zakružení, nebo 

dokončení výroby na jiném zakružovacím stroji. Který způsob se zvolí, je na zkušenosti 

operátora, na stroji a možnostech firmy.   

Další a jistě zásadní nevýhodou tříválcových zakružovaček je, že při výrobě součástí 

velmi nízké tloušťky, může docházet k prolamování dílu. Tento jev je pouze  

u symetrického rozložení válců stroje. Důvod tohoto jevu vychází z obrázku 3 na straně 12, 

kde je vidět rozložení ohybového momentu. Ten je největší v ose horního válce, a jelikož 

pod tímto válcem není žádný podpěrný, tak může v krajním případě dojít k prolomení 

vyráběného dílu. 

Obr. 24 Symetrické uspořádání [22] 

Obr. 25 Nesymetrické uspořádání [22] 
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Nespornou výhodou tříválcových strojů je možnost zakružování těch nejtlustějších 

materiálů. Rozměrově největší a nejmohutnější stroje jsou právě symetrické tříválcové. Při 

výrobě dílů velké tloušťky jsou totiž rovné části vůči výsledným rozměrům zanedbatelné. 

Na obr. 27 je vidět schéma zakružování na symetrickém zakružovacím stroji s předehnutím 

na obou stranách. To je nutné, aby došlo k zakružení, bez již zmiňovaných nezakroužených 

částí. A na obrázku 27 je symetrický tříválcový zakružovací stroj.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Obr. 26 Schéma zakružování na symetrickém tříválcovém stroji s předehnutím [35] 

Obr. 27 Tříválcový symetrický zakružovací stroj [21] 
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2.2.2 Čtyřválcové [2], [3], [13], [20], [21], [23] 

Čtyřválcové zakružovačky plechu v současné době představují nejpřesnější, nejrychlejší 

způsob zakružování.  U těchto strojů je rozložení válců jiné, prostřední dva jsou poháněné, 

ty zajišťují pohyb plechu, krajní přítlačné, na každé straně jeden. Zakružováním na 

čtyřválcovém stroji dosáhneme úplného zakružení součásti bez rovných částí, jelikož je 

ohýbaný plech ve styku s válci do posledního okamžiku. Respektive rovná část zůstává 

vzhledem k velikosti výrobku dostatečně malá. Z toho důvodu jsou také nejpřívětivější 

k výrobě. 

 

 
 

Obr. 28 Čtyřválcový zakružovací stoj [21] 

 

U těchto strojů také nehrozí žádné prolomení materiálu, a proto je výhodný pro výrobu 

dílů z tenkých plechů. Práce na čtyřválcovém stroji je obvykle o 50-80 % rychlejší  

a produktivnější než na jakékoliv tříválcovém stroji. Vyrábějí se v různých velikostech  

a designech. Nejmenší mohou být veliké kolem metru a ty největší mohou dosahovat 

několika metrů na délku.  

Postup práce je mírně odlišný a jeho schéma je na obrázku č. 29.  Nejdříve musíme tzv. 

zaúhlovat plech, neboli sevřít pomocí středních dvou válců. To se provádí z důvodů, aby 

plech byl do stroje zaveden co nejpřesněji. Následuje upnutí a přestavení plechu na okraj 

sevření. Potom se provede mírný předhyb a následuje samostatné zakružovaní plechu. 

Poslední částí před vyjmutím je srovnání, kdy necháme výrobek znovu překružit ve stroji. 

  

 

Obr. 29 Schéma zakružování na čtyřválcovém zakružovacím stroji [35] 
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2.2.3 Dvouválcové [1], [3], [11], [20], [23], [24] 

V poslední době se zejména k zakružování tenkých plechů využívá dvouválcových 

zakružovaček. V tomto případě je jeden z válců, konkrétně ten spodní, potažen plastickým 

materiálem např. polyuretanem, který umožňuje 

deformaci plechu zatlačením přítlačným válcem 

do pružného povrchu. Díky tomu dojde k plynulé 

deformaci a požadovaného tvaru lze docílit na 

jednu operaci. Velikost zakřivení se mění 

hloubkou zatlačení přítlačného válce. Spodní 

válec jakoby obklopí přitlačovaný plech a vytvoří 

mu opěrnou spodní formu. Tento způsob výroby 

se dá přirovnat například k tváření nepevným 

nástrojem s otevřenou formou.  

Na obrázku 30 je schéma tohoto druhu stroje. 

Jsou zde patrné velikosti jednotlivých válců. 

Spodní pevný válec je sám o sobě většího 

průměru než horní. Největší část spodního válce 

tvoří již zmíněná polyuretanová část.   

U tohoto stroje můžeme také využít tvarové 

vložky, např. elipsovité, které napomůžou výrobě 

jiných tvarů než kruhových. To na jiných strojích 

není možné, pouze pokud by byl použit například 

CNC řízený čtyřválcový stroj. Tuto tvarovou 

vložku můžeme také vidět na obrázku 30. 

Jako hlavní nevýhodu lze uvést to, že rozsah materiálu je oproti ostatním zakružovačkám 

značně omezen. Obvykle jsme schopni využívat tyto stroje do tloušťky cca 3 mm. Rozsah 

je dán právě maximálním možným přítlačným tlakem, jež je potřeba na tváření součásti. 

Pokud by se vyráběla součást větší tloušťky, tak by stroj neměl dostatečnou sílu na výrobu 

toho dílu.  Na obrázku 31 je zakružovací stroj dvouválcové konstrukce. Tmavě zelená část 

spodního válce je z polyuretanu a drážky v ní mohou být například kvůli vyrábění 

profilovaných/žebrovaných plechů, nebo k odlehčení válce.  

 

 

 
  

Obr. 31 Dvouválcový zakružovací stroj [36] 

Obr. 30 Schéma výroby na 

dvouválcové zakružovačce [35] 
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Dalším důvodem, proč jsou tyto stroje oblíbené je, že díky měkkému spodnímu válci 

jsou schopny zakružit i polotovary z hliníkových slitin. Ty jsou mnohdy náchylné na ohyb 

a je snadné je při zakružení poničit. Dále je tato metoda velmi šetrná k zakružování již 

povlakovaných dílů. Výrobky z tohoto stroje se vytahují výhradně vyklopením uložení 

horního válce.  

Někteří výrobci poskytují tyto stroje také ve speciální variantě k zakružování kuželů, 

jak můžeme vidět na obrázku 32. V tomto případě je vrchní válec nahrazen kuželem o dané 

geometrii.  

 

 

 

 

Pokud se zohlední veškeré klady těchto strojů, je jasné, že dochází k zapojování do 

automatizované výroby. Na obrázku 33 lze vidět, jak je k tomuto účelu přizpůsoben stroj. 

Je zde přidán speciální válečkový podavač materiálu, na ten je materiál podán pomocí 

ramene s přísavkami přímo z palety.   

 

 

 

Obr. 32 Dvouválcová zakružovačka pro výrobu kuželů [24] 

Obr.33 Automatizovaná výroba na dvouválcové zakružovačce [37] 
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2.2.4 Speciální [23], [25], [26] 

Někdy při výrobě nestačí konvenční stroje a musíme sáhnout po speciálních. Mezi ně 

můžeme řadit například jednoúčelové stroje. Dále se mezi méně obvyklé řadí horizontální 

zakružovačky, nikoliv vertikální. Tyto 

stroje se volí v případech, kdy má firma 

omezené prostory na výšku, a přesto chtějí 

vyrábět součásti větších rozměrů. Příklad 

takovéto zakružovačky můžeme vidět na 

obrázku 34.   

 Některé zakružovačky také podporují 

výměnu klasických hladkých válců za 

speciální profilované. Pomocí těchto 

válců lze zakružit již přepracované plechy. 

Nebo můžeme vytvořit žebrování 

společně se zakružením. Těmito stroji 

můžeme vyrábět také vlnité plechy. 

V první kapitole je zpracováno 

speciální zakružování kuželů. Některé 

jednoúčelové stroje mohou právě sloužit 

pro výrobu kuželů, spíše ale menších 

rozměrů. Většinou jsou tyto stroje 

jednoúčelové nebo mají omezenou 

využitelnost, a proto se používají hlavně 

v sériové výrobě.  

 

 

 

Obr. 34 Vertikální zakružovačka [26] 

Obr. 35 Čtyřválcový zakružovací stroj s profilovanými válci [23] 
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2.3 Příslušenství zakružovacích strojů [8], [15], [14], [21]  

Nejmodernější stroje jsou mnohdy doplněny o speciální příslušenství. To může 

usnadňovat práci, nebo ji zkvalitňovat. Některé větší stroje je nutno vybavit podávacím 

válečkovým stolem pro snadnější přístup 

a zavedení polotovaru. Modifikací 

tohoto příslušenství může být speciální 

„kolébka“, která napomáhá snadnějšímu 

ohybu a snižuje zatížení stroje.  

Pro výrobky s velkým poloměrem po 

zakružení, nebo pro výrobky větší 

tloušťky používá speciální přidržovač. Je 

upevněn na straně, kde jsou válce pevně 

uchyceny a lze jej nastavovat do 

požadované výšky. Slouží k přidržení 

výrobku při zakružování a snazší 

manipulaci s hotovým výrobkem. Ten 

lze hned z tohoto přidržovače umístit na 

jeřáb pomocí magnetů a manipulovat 

s ním. Na obrázku 36 můžeme vidět 

zmíněnou podpírací kolébku a také 

přidržovač.  

U některých spíše menších strojů 

můžeme pozorovat na koncích válců, ale 

již jakoby mimo hlavní rám stroje, speciální menší profilované válce. Ty slouží 

pro zkružování profilovaných polotovarů. Příklad tohoto doplňku můžeme vidět na obr.37.  

 

 

 

 

 

Nedílnou součástí každého nejen zakružovacího stroje je zajištění bezpečnosti 

operátora. Například u laseru nebo ohraňovacího lisu je to řešeno formou laserových brán 

a závor. Což v tomto případě není možné, jelikož se operátor pohybuje v těsné blízkosti 

zakružovačky, i když je stroj v provozu. Proto je jediným možným řešením, že okolo 

hlavních částí stroje je natažen speciální drát. Pokud by hrozilo nějaké nebezpečí, stačí za 

něj jemně zatáhnout a stroj se okamžitě zastaví. Na obr. 37 můžeme vidět tento drát ve 

spodní části okolo rámu stroje. Jiné zabezpečení kromě tzv. bezpečnostního „hříbku“ se na 

zakružovačkách většinou nevyskytuje. 
 

 

 

Obr. 36 Příslušenství zakružovacího stroje 

[21] 

Obr. 37 Přídavné profilované válce [35] 
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3 PŘÍKLADY ZAKRUŽOVANÝCH VÝROBKŮ  

3.1  Konkrétní součást vyrobená zakružováním  

Součástí vyráběných metodou zakružování je velké množství, od nejjednodušších válců 

až po složité součásti spojující například ohýbání a zakružování. Součást je vyráběna ve 

společnosti Technologické centrum a.s. Brno. Část výkresu zvolené součásti můžeme 

vidět na obrázku 38. Z obrázku je patrné, že se na výkrese předepisuje poloměr zakřivení  

a poloha osy. Zde se může jednat o osu hotového výrobku. Dále je zde patrné, že na této 

součásti se nejdříve ohnou 2 krajní ohyby na ohraňovacím lise. Potom teprve následuje 

zakružování.   

 

 

 

Součást byla vyrobena na tříválcové asymetrické zakružovačce, jelikož v tomto případě 

je nezakružená oblast žádoucí z důvodů výsledného tvaru. Tento stroj je také zvolen, 

protože firma disponuje pouze jednou tříválcovou zakružovačkou. Na obrázku 39 je vidět 

jaký bude požadovaný tvar. Důležitá je orientace polotovaru při vkládání do stroje, aby 

rovná oblast zůstala právě na opačné straně od ohybu.  

 

 

  
 

 

Obr. 38 Část výkresu součásti 

Obr. 39 Detail výkresu součásti 
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Na obrázku číslo 40 je detail nezakružené oblasti. Na posledním, 41. obrázku je součást 

před dokončením zakružování. Součást byla totiž vyrobená na 2 operace, protože po 

prvním zakružování následovala kontrola, zda dojde ke správnému dosednutí obou konců 

plechu. Následně byla součást dozakružena do hotového tvaru.  

 

  

 

 

3.2  Výrobky [20], [27], [28] 

Produkty zakružování lze vidět všude, i když to třeba není na první pohled patrné. Hojné 

využití je při výrobě zemědělských sil (obr. 42). Ty se skládají z několika menších 

zakružených válců, jež jsou k sobě přivařeny nebo nýtovány. Také výroba cisteren a jim 

podobných výrobků se neobejde bez technologie zakružování. Další uplatnění je například 

výroba různých radlic pro bagry a shrnovače (obr. 43). U těchto součástí tvoří zakružení 

pouze část dílu a jsou k nim přivařeny další díly jako žebra, výztuhy a jiné.  

 

 
 

Obr. 41 Součást po první zakružování 

Obr. 39 Detail nezakružené oblast 

Obr. 42 Zemědělská sila [35] Obr. 43 Radlice shrnovače [35] 

Obr. 40 Detail nezakružené oblasti 
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 Další využití výrobků můžeme vidět například u trubek vedení velkého průměru. 

Ty lze využívat například pro přivaděče vody, sloupy atd. Na obrázku 44. je vidět část 

velké trubky, která se pro zakružení svaří.  

 

 
 

 

 

 Při uvádění dílů vyráběných touto metodou nesmíme opomenout oblast výroby 

elektrické energie. Například spirála přivaděče Francisovi turbíny je tvořena množstvím 

zakružených součástí. Ty jsou následně svařeny a vytváří spirálu, kterou postupně 

proudí voda na turbínu a ta vyrábí přes generátor elektrickou energii. Na obrázku 45 jde 

vidět menší spirála Francisovi turbíny.  

 

 
 

 

Obr. 44 Trubkové vedení velkého průměru [27] 

Obr. 45 Spirála Francisovi turbíny [35] 
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4 ZÁVĚRY 
 

 Technologie zakružování spadá do plošného tváření stejně jako například ohýbaní, 

stříhání, aj. Tato technologie je vhodná pro výrobu jak rotačních součástí typu válce, tak 

kuželových dílů. Princip vychází z ohýbání, a proto jsou některé parametry dosti podobné. 

V práci je řešena rešerše technologie zakružování plechů. Zakružování profilovaných 

polotovarů nebylo součástí zadání práce.  

 V první kapitole je shrnuta technologická a fyzikální podstata technologie. Od rozsahu 

materiálu, kdy jsme limitováni pouze možnosti stroje. Plechy do tloušťky přibližně 30 mm 

se zakružují za studena. Ostatní se musí vyrábět za tepla. Při využití dvouválcových 

zakružovaček je také možno vyrábět díly z hliníkových slitin nebo již povlakovaných 

materiálů. U nichž by mohlo hrozit poškození nebo porušení povlaků. Dále je v této 

kapitole uvedena většina potřebných výpočtů pro výrobu, jako například přítlačná síla nebo 

výsledný poloměr zatížení. Do této části je také zařazena speciální výroba kuželů. Kdy se 

využívá hlavně čtyřválcových a tříválcových nesymetrických zakružovacích strojů. 

Konkrétně je nutné, aby tyto stroje umožňovaly vyosení bočního, respektive bočních válců. 

 V druhé kapitole jsou popsány různé druhy zakružovacích strojů. Od nejmenších 

ručních po ty rozměrově největší motorových tříválcových. Nejdříve jsou uvedeny právě 

tříválcové, protože právě této konstrukce byly první zakružovačky. Dále jsou rozebrány 

čtyřválcové stroje, ty jsou vhodné pro tenké plechy, protože nedochází k prolamování 

polotovaru při výrobě. Jako poslední jsou uvedeny dvouválcové stroje, které mají největší 

využití do budoucna. Hlavně jsou vhodné pro jejich variabilitu a také proto, že se součást 

dá vyrobit rychleji než jakýmkoliv jiným strojem. Jako poslední je popsáno příslušenství 

zakružovaček. Ty mohou ulehčovat výrobu nebo například hlídat bezpečnost operátora.   

 Dle možnosti uplatnění výrobků ve strojírenství je jasné, že je nedílnou součástí výroby 

množství dílů. Některé součásti by nebylo možné jinou technologií zhotovit. Ve třetí 

kapitole je popsaná výroba jednoho vybraného dílu. Na konec jsou uvedeny příklady 

některých dalších součástí, které se vyrábějí metodou zakružování.  
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SEZNAM POUŽITÝCH SYMBOLŮ A ZKRATEK 

Zkratka/ symbol     Popis      jednotka  

A   poloměr mezi osou spodního válce a osou ohybu   [mm] 

Apl  práce určená plochou diagramu    [J]   

a   kolmá vzdálenost k bodu B, viz. obr.6    [mm] 

b    šířka plechu        mm] 

C    materiálová konstanta      [-] 

c   kolmá vzdálenost k bodu B, viz. obr.6    [mm] 

E   modul pružnosti v tahu zakružovaného materiálu   [MPa]   

F  tlačná síla        [N]   

FB  síla na horním válci       [N]    

        FC  síla na levém spodním válci      [N]   

Fp   přítlačná síla        [N] 

        FR  výslednice sil na pravém spodním válci    [N]   

L   vzdálenost os válců       [mm] 

l  délka posunu pásu       [mm]   

M  ohybový moment       [Nm]  

MBpl   plastický ohybový moment      [Nm]  

n   exponent deformačního zpevnění     [-] 

R   poloměr spodního válce      [mm] 

Re  napětí na mezi kluzu zakružovaného materiálu   [MPa] 

s    tloušťka materiálu       [mm] 

y    ponoření horního válce mezi válce podpůrné   [mm] 

 

 

α  poloviční úhel svírající osy válců se středem ohybu   [°] 

λ  součinitel plnosti       [-]   

ρ   poloměr zakřivení       [mm] 

ρpl  konečný poloměr zakřivení dílce     [mm]  

ρpruž   poloměr pružného (elastického) zakřivení    [mm] 

σK  okamžitá hodnota meze kluzu     [MPa] 
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