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Anotace 

Bakalářská práce se zabývá technologií tváření, především pak technologií ohýbání. Vznikla 

ve spolupráci s firmou DVOŘÁK – svahové sekačky s.r.o. za účelem eliminace problémů 

při ohraňování. V práci je vysvětlen dosavadní problém výroby vedoucí k nepřesnostem a 

navržena metodika vedoucí ke zlepšení situace. Součástí je experiment, jehož výsledky jsou 

následně použity v praxi na reálných součástech a vyhodnoceny. 
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Anotation 

This work is focused on bending technology, especially on air bending. It was created in 

collaboration with the company DVOŘÁK – svahové sekačky s.r.o. in order to eliminate 

problems with air bending. The work explains the current problem of production leading to 

inaccuracies and proposed a methodology to improve the situation. It includes an 

experiment, the results of which are then used in practice on real components and evaluated. 
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1. Úvod 

Ačkoliv je technologie tváření několik tisíc let stará, stále patří naprosto 

neoddělitelně k průmyslové výrobě, kterou bychom si bez ní jen těžko dokázali představit. 

Její nespornou výhodou je velmi vysoké procento využití materiálu, na které se vzhledem 

ke stále přísnějším ekonomickým a materiálovým úsporám bude v budoucnu přihlížet čím 

dál více. Tváření stále nabízí velký potenciál do budoucna, a to především díky vývoji 

nových druhů dosud neobjevených materiálů. I tak má zcela dominantní postavení ocel, 

která je zastoupena velmi pestrou škálou různých modifikací. Některé z nich jsou pro tváření 

vhodné více, jiné měně, ale drtivá většina z nich i tak projde alespoň jedním tvářecím 

procesem.  

 Jednou z technologií, která dále spadá pod technologie tváření, je i ohýbání. Jedná se 

o nezastupitelnou operaci při výrobě tvarově jednodušších i složitějších plechových dílů.  

I když se v principu jedná o poměrně jednoduchý proces, přináší spoustu úskalí a problémů, 

které je třeba před samotným ohýbáním vyřešit. Jedná se například o minimální poloměr 

ohybu, který jsme schopni zajistit bez porušení materiálu. Dále je třeba zajistit dostatečně 

dlouhé rameno ohybu vzhledem k ohýbacímu nástroji a stroji, díky kterým bude ohyb 

realizován. Při samotném ohýbání musíme také počítat s odpružením materiálu. Jeho 

velikost závisí zejména na jeho mechanických vlastnostech a také na tloušťce plechu. 

Vzhledem k deformacím, které ohýbání doprovázejí, hraje významnou roli velikost 

polotovaru tzv. rozvinutý tvar dílu. Ten z velké části ovlivňuje konečné rozměry výrobku, 

proto je třeba věnovat mu zvýšenou pozornost. 

 Cílem této práce je optimalizace a zpřesnění výroby na ohraňovacím lisu ve firmě 

DVOŘÁK – svahové sekačky s.r.o. Toho by mělo být dosaženo zpřesněním konstrukce dílů 

s ohledem na velikost polotvaru, který ne vždy odpovídá požadovaným rozměrům po ohnutí 

a dochází tak často i k zásadním nepřesnostem, které si žádají další řešení. Tím pádem není 

konstrukce a ani samotné ohýbání efektivní. [1], [2], [3] 
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2. Teorie tváření 

2.1. Úvod do tváření  

 Obecně je tváření technologický proces, při němž je jednoduchý polotovar přetvořen 

na přesný výrobek, který je specifikován tvarem, rozměry, přesností, vzhledem  

a vlastnostmi, a to bez odběru materiálu. Za tímto procesem stojí plastická deformace 

vyvolána vnějšími účinky, kterými jsou vnější síla a teplota. Tyto vnější účinky způsobují 

uvnitř materiálu napětí. Vnější síly uvádějí materiál do nerovnovážného stavu a dochází 

k jeho přetvoření, jenž je doprovázeno tzv. přetvárným odporem hrajícím důležitou roli při 

hodnocení tvářitelnosti materiálu. [1], [3] 

 

2.2. Rozdělení tváření  

 Samotné tváření se dále dá dělit podle několika kritérií. Zejména pak podle vztahu 

deformační zóny k objemu materiálu (plošné a objemové), které se dále dělí podle 

specifického způsobu přetvoření. Teplota obecně hraje velkou roli při všech technologických 

procesech a tváření není v tomto ohledu výjimkou, ba naopak teplota při něm hraje roli 

naprosto klíčovou. V tomto ohledu se tedy dělí na tváření za studena, za tepla a za polohřevu. 

Existují však i další kritéria, podle kterých se dá tváření rozčlenit. [1], [3], [4] 

A) Podle vztahu deformační zóny k objemu materiál 

• objemové – při tomto druhu tváření dochází k velkým deformacím ve všech 

směrech materiálu. To znamená, že se zásadně mění jeho tvar i průřez ve 

velké části nebo rovnou v celém objemu materiálu. Pružná deformace je 

v tomto případě zanedbatelná. 

• plošné – deformace zásadně mění tvar materiálu, ale jeho průřez zůstává stále 

stejný, případně zanedbatelný. Plastická a pružná deformace je přibližně 

podobná, tudíž může docházet k odpružení materiálu. 

 

B) Podle tvářecí teploty 

• za studena – toto tváření probíhá při teplotách, které jsou nižní, než je teplota 

rekrystalizace. Přibližná teplota rekrystalizace je 0,4 teploty tání materiálu 

v Kelvinech. Platí tedy: T < 0.4 TT  [K]. Výsledkem tváření za studena je 
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pevnější struktura materiálu a kvalitní povrch, avšak to je vykoupeno 

potřebou mnohem větších energií a sil. 

• za tepla – probíhá za teplot vyšších, než je teplota rekrystalizace. Platí zde:  

T > 0.6 TT [K]. Výhodou vyšších teplot při tváření je možnost snížení 

tvářecích sil a lze docílit větší deformace. Nevýhodou je poté špatná kvalita 

povrchu a délka operace. 

• za poloohřevu – je kompromisem mezi výše zmíněnými. Probíhá při 

teplotách pohybujících se těsně nad teplotou rekrystalizace.  

 

2.3. Tvářitelnost  

 Tvářitelnost neboli plasticita je jedna ze základních vlastností materiálu. Udává nám 

schopnost materiálu snášet plastické deformace bez jeho porušení. Krom samotného druhu 

materiálu je vždy závislá také na několika dalších faktorech. Těmi jsou teplotní a rychlostní 

podmínky, napěťový stav, historie napětí a deformací, geometrický faktor a vnější prostředí.  

 Zjištění tvářitelnosti materiálu se provádí pomocí zkoušek tvářitelnosti, které nám 

jsou schopny specifikovat, jak se materiál bude chovat, pokud na něj budeme působit 

vnějšími účinky. Mezi tyto zkoušky patří například zkouška tahem, tlakem, ohybem, krutem, 

rázem v ohybu a další více specifické zkoušky, jež nám jsou schopny garantovat určité 

chování při různých tvářecích operacích. [2], [5] 

 

2.4. Technologie ohýbání  

 Jedná se o proces plošného tváření, který je vyvolán působením momentů vnějších 

sil. Probíhá zpravidla za studena, ale tlustostěnné plechy mohou být ohýbané i za tepla. 

Plastická deformace materiálu je při tomto procesu zastoupena pouze v malé části objemu 

polotovaru, a proto se poměr plochy materiálu k objemu materiálu během ohýbání téměř 

nemění, případně zanedbatelně. Plastická deformace je doprovázena elastickou deformací, 

která hraje velkou roli při odpružení materiálu a nemůže být zanedbána. Ohnuté díly se dají 

rozvinout do rovinného útvaru, který tvoří základ pro velikost polotovaru. [2], [5] 
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2.5. Základní terminologie  

 Nástroj pro ohýbání nazýváme ohýbadlem, ten se skládá ze dvou částí. Horní díl se 

nazývá ohybník (razník), spodní pak ohybnice (matrice). Obě tyto části jsou vyměnitelné. 

Ohybnice je pevně ukotvena a při provádění operace je nepohyblivá. Oproti tomu ohybník 

je vertikálně pohyblivý. Další vysvětlení terminologie je dostupné v normě ČSN 22 6001. 

[7] 

 

2.6. Průběh ohýbání  

 Aby byl materiál trvale deformován, je třeba při procesu ohýbání překročit mez kluzu 

Re, ale zároveň nepřesáhnout mez pevnosti materiálu Rm. Při překročení meze pevnosti dojde 

k porušení materiálu na vnější straně ohybu a výrobek je znehodnocen. 

Vlivem působení síly na horní povrch plechu vzniká v materiálu tlakové napětí, které 

způsobuje pěchování materiálu v podélném směru ohybu a zároveň roztahování ve směru 

příčném. Na vnější straně plechu dochází vlivem tahového napětí k natahování materiálu 

v podélném a ke stlačování ve směru příčném. Mezi těmito vrstvami se však nachází tzv. 

neutrální vlákno, které se neprodlužuje ani nezkracuje. Na začátku procesu se tato vrstva 

nachází uprostřed průřezu. Po zahájení ohybu se pomalu začíná posouvat směrem k vnitřní 

straně ohybu. 

  

Obrázek 1- Průběh ohýbání 

 Neutrální osa má pro nás velmi cenné informace. Konkrétně její poloha hraje 

klíčovou roli při výpočtu rozměrů pro vstupní polotovar a také pro určení minimálního 

přípustného poloměru ohybu.  
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 Při určování polohy neutrální osy je třeba brát v potaz vstupní podmínky, a proto 

rozlišujeme několik variant. V první variantě ohýbáme polotovar s velký rádiusem, tedy při 

r/s ≥ 12. Při tomto ohybu vznikají velmi malé deformace a neutrální osa se odchyluje pouze 

minimálně. Pro následné výpočty je tato hodnota zanedbatelná, proto se v této situaci 

předpokládá, že neutrální osa leží uprostřed průřezu. V druhém případě provádíme ohyb 

s menším poloměrem zaoblení, situace se tedy mění. Platí zde r/s ≤ 6. V tomto případě se již 

neutrální osa posune směrem k vnitřnímu poloměru ohybu o něco více, což se již poměrně 

hodně promítne do následných výpočtů. V třetím případě, kdy r/s ≤ 3, dochází k velkým 

deformacím příčného průřezu materiálu. U polotovarů jejichž šířka je několikanásobně větší 

než tloušťka, se tato deformace neprojevuje vzhledem k odporu, který tvoří tato šířka.  

U úzkých polotovarů, kde je tento odpor velmi malý, materiál snadno této deformaci 

podlehne, jak můžeme vidět na obrázku níže. [3], [8], [9], [10], [11], [12] 

 

Obrázek 2- Napětí a deformace při ohybu 

 

2.7. Minimální poloměr ohybu  

 Minimální poloměr ohybu je takový vnitřní poloměr, který je pro daný materiál 

přípustný. Tedy nedochází při něm k porušení a vzniku trhlin. Limitní hodnotou je tahové 

napětí na vnější straně materiálu, to nesmí překročit mez pevnosti v tahu materiálu Rm.  

 Minimální poloměr ohybu závisí na několika faktorech. Na tloušťce, mezi pevnosti 

materiálu, tvárnosti, způsobu ohybu a na orientaci ohybu ve vztahu k orientaci vláken 

plechu. Pokud ohyb provádíme ve směru vláken je přípustný minimální poloměr ohybu asi 

dvakrát menší, než pokud ho provádíme kolmo na směr vláken. [3], [8], [9], [10], [12] 
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 Pro určení minimálního poloměru ohybu je nutné stanovit si maximální poměrné 

zatížení 1max, pro které platí:  

𝜀1𝑚𝑎𝑥 =
𝑙2 − 𝑙1

𝑙1
=

𝑅2 ∙ 𝛼 − 𝜌𝑛 ∙ 𝛼

𝜌𝑛 ∙ 𝛼
=

(𝑅1 + 𝑠) ∙ 𝛼 − (𝑅1 +
𝑠
2) ∙ 𝛼

(𝑅1 +
𝑠
2) ∙ 𝛼

=
𝑠

2 ∙ 𝑅1 + 𝑠
 [– ] 

kde:  l1 - délka krajního stlačeného vlákna [mm]  

l2 - délka krajního prodlouženého vlákna [mm]  

R1 - poloměr ohybu krajního stlačeného vlákna [mm]  

R2 - poloměr ohybu krajního prodlouženého vlákna [mm]  

n - poloměr neutrální vrstvy [mm] 

Z této rovnice lze pak vyjádřit vztah pro minimální poloměr ohybu: 

𝑅1𝑚𝑖𝑛 =
𝑠

2
∙ (

1

𝜀1𝑚𝑎𝑥
− 1) = 𝑐 ∙ 𝑠 [𝑚𝑚] 

 kde:  c – materiálový koeficient [-] 

Materiálový koeficient závisí na materiálu a je určený pro méně příznivou variantu, 

tedy pro ohyb vedený rovnoběžně s vlákny plechu. Platí:  c – 0.5 až 0.6 pro měkkou ocel, 

c – 0.25 pro měkkou měď, 

c – 0.35 pro měkký hliník, 

c - 3 až 6 pro zpevněný dural 

 

2.8. Maximální poloměr ohybu  

 Aby nastala plastická deformace a výlisek dostal trvalou podobu, je třeba překonat 

v krajních vláknech mez kluzu Re. Jestliže bychom nepřekonali mez kluzu, vrátil by se 

materiál do původního tvaru, což je nežádoucí. [3], [8], [9], [10] 
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Pro učení maximálního možného poloměru ohybu je třeba nejprve určit minimální 

poměrné přetvoření 1min, které zajistí plastickou deformaci. Platí:  

𝜀1𝑚𝑖𝑛 =
𝑠

2∙𝑅1𝑚𝑎𝑥+𝑠
=

𝑅𝑒

𝐸
 [– ]  

kde:  Re – mez kluzu [MPa] 

 E – modul pružnosti [MPa] 

Pokud rovnici upravíme, získáme vztah pro největší možný poloměr ohybu ve tvaru:  

𝑅1𝑚𝑎𝑥 =
𝑠

2
∙ (

𝐸

𝑅𝑒
− 1) [𝑚𝑚] 

 

2.9. Odpružení  

 

Obrázek 3- Velikost elastické deformace 

Materiál má vždy snahu dostat se do rovnovážného stavu, a proto i po uvolnění síly 

při ohýbání má tendenci se vracet. Tento jev se nazývá odpružení a je třeba s ním vždy 

počítat. Je způsobený elastickou deformací, která doprovází plastickou deformaci. To vede 

k negativním dopadům na tvar výlisku, především pak na požadovaný úhel ohybu. Proto je 

třeba materiál ohnout na úhel větší než požadovaný. Velikost odpružení závisí na 

mechanických vlastnostech materiálu, tloušťce materiálu, poloměru ohybu, úhel ohybu  

a také na tvaru ohybu. Obecně se velikost odpružení pohybuje mezi 3°až 15°. K určení jeho 

velikosti je třeba dokonale znát jeho mechanické vlastnosti, aby byla predikce, co nejvíce 

přesná. 
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 Velikost odpružení pro ohyb ve tvaru V platí:  

 𝑡𝑔𝛽 = 0,375 ∙
𝑤

𝑘∙𝑠
∙

𝑅𝑒

𝐸
 [– ] 

 kde:   - úhel odpružení [°] 

  w – vzdálenost rozevření matrice [mm] 

  k – součinitel určující polohu neutrální osy [-] 

 Odpružení lze také eliminovat, a to hned několika způsoby. Jedna z možností je 

zvýšení lisovací síly na konci lisovacího cyklu, kdy dochází k plastické deformaci v místě 

ohybu a velikost odpružení je tedy nižší. Také lze využít prolisků na výlisku, zpevnění 

materiálu v rozích rázem nebo postupné ohýbání. Další variantou, jak se vyhnout 

nepříznivým účinkům odpružení, je kalibrace úhlu ohybu po ohnutí, kdy je stroj schopen 

odměřit úhel pomocí laserových snímačů a poté sám vyhodnotit o kolik je třeba materiál 

přehnout. Případně jsou ohraňovací lisy opatřeny interním úhloměrem, ve kterém pracovník 

úhel změří a stroj si opět dopočítá požadovanou korekci. [8], [9], [13], [14], [15], [16], [17], 

[18] 

 

2.10. Výpočet rozvinuté délky  

 Jak již bylo zmíněno výše, rozvinutá délka přímo souvisí s posuvem neutrální osy. 

Tato hodnota je vyjádřena součinitelem posunutí neutrální vrstvy ,,x´´ a vztahuje se na poměr 

poloměru ohybu R a tloušťky t. Přibližné hodnoty součinitele x můžeme vidět v tabulce. [3], 

[8], [9], [10], [11] 

Tabulka 1- Hodnoty součinitele posunutí neutrální vrstvy 

R/t 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 1 1,2 1,5 2 

x 0,23 0,29 0,32 0,35 0,37 0,38 0,39 0,4 0,41 0,42 0,44 0,45 

 

 Díky těmto hodnotám lze spočítat posun neutrální osy vůči její původní poloze ze 

vztahu: 

 xsRo +=  [mm] 

Z tohoto posuvu lze následně určit délky ohnutých částí dílu: 

 ρ
180

γπ
lo 


= [mm] 
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 Celková délka rozvinutého polotovaru je dále určena součtem všech ohnutých částí 

a všech rovných částí dílu: 

 olΣlΣL
n

1i
i

n

1i
C

==
+= [mm]          

  kde: i

n

1i
lΣ

=
- součet délek rovinných úseku [mm] 

          o

n

1i
lΣ

=
- součet délek ohnutých úseku [mm] 

 

2.11. Ohybová síla a práce  

 Pro samotné ohnutí součásti je třeba vyvinout sílu. Velikost této síly je závislá 

především na tloušťce materiálu a na jeho mechanických vlastnostech, ale také na tvaru 

ohybu. Tuto maximální sílu je třeba znát pro správný výběr stroje, na kterém bude ohyb 

prováděn.  

Rozlišujeme dvě různé varianty ohybu. Ohyb ve tvaru U a ve tvaru V. Ohyb ve tvaru 

V je typický pro ohraňování, a proto si ho dále rozvedeme. V tomto případě se dá ohýbaný 

plech považovat za nosník namáhaný uprostřed silou. Vzhledem k tření mezi plechem  

a matricí se celková síla potřebná k ohnutí zvýší až o třetinu.   

Na obrázku níže lze sledovat průběh ohybové síly během celého procesu. V první 

fázi dochází k malému ohybu, který je doprovázen pouze elastickou deformací a pokud by 

se razník během této fáze zastavil a odlehčil, tak by se polotovar vrátil do svého původního 

tvaru. Ve druhé fázi již dochází k překročení meze kluzu a elastická deformace se téměř celá 

mění na plastickou. V poslední fázi probíhá zvýšení ohybové síly za účelem dohnutí  

a kalibrování ohybu pro zajištění správného tvaru výlisku. Práce, kterou síla vykoná, je 

v obrázku zahrnuta jako obsah plochy pod křivkou. [3], [8], [9], [10], [11] 
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Obrázek 4 - Průběh ohybové síly 

 Velikost aktuální ohybové síly a práce se dá spočítat pomocí vzorce: 

𝐹𝑜𝑣 =
𝑏 ∙ 𝑠2 ∙ 𝑅𝑒

2 ∙ 𝜌
∙ 𝑡𝑔

𝛼

2
 [𝑁] 

𝐴𝑜𝑣 = 𝑚𝑣 ∙ 𝐹𝑜𝑣 ∙ ℎ𝑟  [𝐽] 

 kde:  mv – koeficient zaplnění pracovního diagramu pro ohyb V (mv = 1/3) [-] 

  hr – dráha razníku [mm] 

  α - úhel ohybu [°] 

 Pro rychlý výpočet ohybové síly v praxi se využívá vzorec níže, jenž platí pouze pro 

ohyb ve tvaru V a síla je zde přepočítána na 1 metr: 

𝐹𝑜ℎ =
𝑠2 ∙ 2 ∙ 𝑅𝑚

1,4 ∙ 𝑤
 [𝑘𝑁 ∙ 𝑚−1] 

 kde:  w – šířka matrice [mm] 
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2.12. Technologičnost konstrukce  

 Technologičnost konstrukce je široký pojem, který se uplatňuje u všech možných 

technologií a pro každou má svá jasná specifika a doporučení. Díky těmto opatřením lze 

funkčně a ekonomicky vyrábět požadované výrobky. Již při konstrukci je třeba vzít v úvahu 

funkci, design, sériovost a další faktory, které by měli být prodiskutovány s příslušnými 

specialisty. Většinou se pak jedná o kompromis těchto požadavků.  

 Pro samotné ohýbání existuje několik obecných doporučení, která není třeba striktně 

dodržovat, ale měla by být brána v potaz pro usnadnění práce. Zde je tedy přehled základních 

doporučení při návrhu výlisku. [8], [19], [20] 

• osa ohybu by měla směřovat kolmo na směr vláken vzniklých při válcování. 

Pokud tomu tak není, je třeba volit větší poloměr ohybu, aby nedošlo 

k porušení materiálu. 

• poloměr ohybu je doporučeno volit co nejmenší, aby nedocházelo 

k odpružení materiálu. 

• navrhnout plochy, které umožní fixaci polotovaru ve správné pozici. 

• výlisky s velkými poloměry ohybu jsou málo tuhé a je účelné je vyztužit 

žebry 

• co nejmenší potřeba nástrojů a přípravků. Příprava těchto nástrojů zabírá čas, 

který se snažíme redukovat. 

• ohyb by měl být prováděn kolmo k oběma hranám, aby nedocházelo 

k posunu materiálu v nástroji. 

• při výrobě otvorů blízko umístěných u ohybu musíme dodržet jejich 

minimální vzdálenost od ohybu, aby nedocházelo ke zdeformování otvoru. 

Minimální vzdálenost od místa ohybu je r + 2s. Pokud je třeba otvor umístit 

blíže, stříhá se otvor až po ohnutí nebo se navolí otvor nekruhového tvaru, 

který se při ohybu zdeformuje do kruhového. Při tomto řešení je třeba 

postupovat experimentálně. 

• vzdálenost místa ohybu od okraje materiálu závisí především na vlastnostech 

materiálu. S rostoucí tvrdostí materiálu roste tato vzdálenost. Pro poloměr 

ohybu r ≤ 1 mm platí minimální délka ramena b ≥ 3(s+r), (nejméně však 2 

mm). Pro poloměr ohybu r >1 mm je minimální délka ramena b ≥ (2,5 – 3)s. 
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Obrázek 5- Doporučená minimální vzdálenost díry od ohybu 

2.13. K-faktor  

Jedná se o poměrně prostý koeficient, který dává do poměru tloušťku materiálu a 

vzdálenost neutrální osy od vnitřní plochy ohybu. Jeho hodnota se tedy nachází mezi 0 a 1, 

ale prakticky by neměl nabývat vyšší hodnoty než 0.5. V případě, že by byl vyšší než 0.5, 

by se neutrální osa posouvala směrem od vnitřní plochy ohybu, a to není možné.  

Tento koeficient je velmi užitečný právě díky tomu, že umožňuje poměrně přesně 

lokalizovat polohu neutrální osy, a tak díky tomu lze přesněji určit rozvinutý tvar výlisku. 

 

Obrázek 6- Posun neutrální osy 

 Ačkoliv existují tabulky, které nám říkají přibližnou hodnotu koeficientu, jsou velmi 

obecné a pro přesnější výrobu téměř nepoužitelné. Příklad takové tabulky je níže. [21], [22] 

Tabulka 2- Hodnoty K-faktoru 

K-faktor hliník ocel 

Rádius měkký tvrdý tvrdá 

0-tloušťka 0,33 0,38 0,4 

1x-3x tloušťka 0,4 0,43 0,45 

větší než 3x tloušťka 0,5 0,5 0,5 
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2.14. Technologie ohraňování  

Ohraňování neboli průmyslové ohýbání plechů patří do kategorie plošného tváření. 

Tohoto procesu je dosahováno za pomoci CNC ohraňovacích lisů. Tyto stoje jsou schopny 

velmi přesně nejen dosáhnout požadovaného zdvihu, ale také tento zdvih samy korigovat 

tak, abychom dosáhli požadovaného úhlu ohybu. Lisy jsou také osazeny řízenými dorazy. 

Díky nim lze ohyb provést přesně podle požadavků se zaručenou opakovatelností a s rychlou 

změnou polohy dorazu pro následující ohyb. Velkou výhodou ohraňovacích lisů je jejich 

univerzálnost. Můžeme používat různé nástroje, abychom zajistili požadovaný rádius  

a samozřejmě úhel ohybu. Tímto způsobem se ohýbají zpravidla tenkostěnné plechy. [3], 

[6], [8], [12] 
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3. Praktická část 

3.1. O firmě  

 Firma DVOŘÁK – svahové sekačky s.r.o. se specializuje na výrobu a vývoj dálkově 

řízených svahových sekaček. Jedná se stále ještě o poměrně mladou firmu, která byla 

založena v roce 2004, kdy se zahájila sériová výroba prvního modelu. Ta několik let 

probíhala v ,,garážových“ podmínkách až do roku 2014, kdy byla vybudována nová výrobní 

hala. Dodnes se však jedná o malou firmu, která má momentálně přibližně 80 zaměstnanců 

zastoupených ve výrobě, montáži, servisu, konstrukci, vývoji, ale také v obchodním úseku. 

 V současnosti firma nabízí pět různých modelů svahových sekaček a distribuuje je 

do celého světa. Neustále se dbá na inovace a vývoj nových, ale i současných modelů  

a disponuje hned několika různými patenty z různých odvětví strojírenství, kterými jsou 

například unikátní pojezdový systém, hydraulický naviják nebo žací ústrojí. Vzhledem 

k celosvětové tendenci o omezení využití spalovacích motorů a přechodu na elektrickou 

energii, i zde probíhá vývoj čistě elektrické sekačky.  

 Roční výroba činí přibližně 500 kusů sekaček, jedná se tedy spíše o malosériovou 

výrobu. Proto je kladen důraz na univerzální stroje a vybavení, které má velké využití  

u různých typů dílů. [23] 

 

3.2. Seznámení s problematikou 

 Ohýbání patří mezi nedílnou součást výrobního procesu ve firmě. Vzhledem 

k objemu výroby, disponuje výrobní hala jedním CNC ohraňovacím lisem Amada HFE  80-

25, na kterém probíhají veškeré ohýbací operace. Tento ohraňovací lis by měl zajišťovat 

dostatečnou kvalitu a přesnost dílů. I když samotné ohýbání probíhá podle stanoveného 

postupu, často se stává, že výsledný díl nemá požadované rozměry. V tomto případě bývá 

problém úzce spjatý s velikostí vstupního polotovaru.  
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Obrázek 7- Ohraňovací lis Amada 

 Vstupním polotovarem pro ohýbání je výpalek. Ten je vypálen pomocí řezacího 

stroje Vanad KOMPAKT Laser. Tento stroj zajišťuje dostatečnou přesnost výpalků, a proto 

by ani tato operace neměla být původcem problému, který vede k nevyhovujícím dílům.  

 Problém tedy nastává již při samotné konstrukci. Ta probíhá pomocí programu 

Autodesk Inventor, který z vytvořeného modelu automaticky vygeneruje rozvinutý tvar dílu, 

jenž je podkladem pro výpalek. Samotný Inventor se při této akci řídí pravidlem rozvinu, 

které je možno předem definovat pro každý navrhovaný díl. Nejjednodušší cesta, jak toto 

pravidlo definovat, je pomocí K-faktoru, který je definován ve výchozím nastavení 

programu, jak zachycuje následující obrázek. 
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Obrázek 8 - Pravidlo rovinu v programu Autodesk Inventor 

Tento výchozí K-faktor je přednastaven na jednu danou hodnotu, ať už se jedná  

o jakýkoli materiál a jakoukoli tloušťku. Tato hodnota je 0.44, což přibližně odpovídá 3x 

většímu poloměru ohybu ku tloušťce u ocelového plechu podle výše uvedené tabulky. Tento 

výchozí K-faktor byl doteď využíván, protože firma neměla k dispozici spolehlivě přesnější 

hodnoty. Proto bylo u spousty dílů nutné rozvinutý tvar několikrát upravovat a otestovat, než 

se podařilo určit takový, který by vyhovoval požadovaným rozměrům po ohnutí. To 

vyžadovalo úpravu od konstruktéra, vytvořit nový výpalek a opět ohnout a proměřit. Celý 

tento proces zabere poměrně dost času, a navíc pozdrží výrobu probíhající na laseru a také 

ohraňovacím lise. Všechny tyto nucené úpravy pak zdržují jednotlivé pracovníky, ale také 

stojí důležitý čas, který by měl být věnován výrobě, což vede ke snížení její produktivity. 

U dílů, na kterých je prováděn jeden ohyb, nemusí dojít k téměř žádné, případně 

minimální změně výsledného rozvinutého tvaru, a tedy i výpalku. Tato situace může nastat 

i v případě, že jsou na dílu dva ohyby, ale vzájemně na sebe kolmé. Zde se nepřesnosti 

nesčítají, protože každý ohyb je veden jiným směrem, a tedy každý ovlivňuje jiný rozměr. 

Čím více je na dílu ohybů ve stejném směru, tím více se nepřesnost promítne, což poté může 

vést k nevyhovujícím dílům a nutným úpravám.  

 

3.3. Klasifikace vyráběných dílů  

 Při výrobě sekaček se firma snaží o to, aby si byla schopna zajistit co nejvíce dílů 

sama. To vede k poměrně velké variabilitě ohýbaných dílů. Často je konstrukce dílů závislá 

na požadovaném designu, který je pro stroje Spider charakteristický a firma si na něm velmi 

zakládá. 
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Nejčastěji se jedná o součásti šasi, které se dále svařují, různé druhy konzol, 

nárazníky, páky žacího ústrojí, kryty, tepelné štíty a nádrže. Vzhledem k jednotlivým 

modelům sekaček se velikosti těchto dílů liší, ale většina z nich se řádově pohybuje mezi 

100 mm a 1000 mm.  

 Převážně se jedná o tvarově jednodušší díly, ale najdeme i pár složitějších. Ty jsou 

na strojích zastoupeny většinou jen jednou, o to více je však třeba dbát na jejich kvalitu.  

U všech dílů bývá vyžadována přesnost v řádech desetin milimetrů. Klíčové jsou často 

rozteče a polohy děr, které dále navazují na jiné díly, a také na dále svařované součásti jsou 

kladeny vyšší nároky. 

 Co se materiálů týče, využívají se především klasické konstrukční oceli S235JR  

a DC01 dle EN 10025-2 (11 523 a 11 321 dle ČSN 42 0002:1976) na více namáhané díly. 

Dále pak hliníková slitina ENAW 5083 H1 dle EN 10025-2, která je využívána i na některé 

nosné prvky strojů, případně nádrže, konzoly, tepelné štíty a součásti kapotáže. Na některé 

pohledové díly je použita austenitická korozivzdorná ocel X5CrNi18 10 dle EN 10025-2 

(17 240 dle ČSN 42 0002:1976). Nože sekaček jsou vyrobeny z otěruvzdorné oceli 

s obchodním označením HARDOX 450. Tloušťka plechů se pohybuje od 0.5 mm do 8 mm, 

jedná se tedy o tenkostěnné plechy. Krom zmíněné otěruvzdorné oceli jsou všechny ostatní 

materiály vhodné k ohýbání a také zaručeně svařitelné, což je kombinace, která je ve vztahu 

k vyráběným dílům velmi žádoucí. [24], [25] 
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3.4. Vytipované díly 

 K důkladnější analýze a zjištění funkčnosti následného opatření, které by mělo 

zajistit přesnější konstrukci a výrobu, jsem vybral dva zástupce. Představují středně složité 

a složité díly kde je prováděno několik ohybů.  

 Jako první díl jsem zvolil konzolu elektromotoru. Ta je přišroubována na šasi, proto 

je důležité dodržet rozteč děr a výšku, což je při špatném výpalku nemožné dodržet. 

polotovarem je plech materiálu S355JR o tloušťce 4 mm. Výkres dílu je dostupný v příloze. 

 

Obrázek 9 - Konzola elektromotoru APS 

 Druhým představitelem jsem zvolil již složitější díl, a to konzola chladiče. Uvnitř je 

umístěn a zafixován chladič a vše je poté přišroubované na šasi stroje. Opět je třeba dodržet 

předepsané rozměry, především pak rozteč děr na uchycení. Polotovarem je plech 

z hliníkové slitiny ENAW 5083 H1 o tloušťce 5 mm. Výkres dílu je opět dostupný v příloze. 
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Obrázek 10 – Konzola chladiče 

 

3.5. Návrh opatření ke zlepšení situace 

 Jedním z možných řešení je počítání rozvinutého tvaru z dostupných vztahů. Takto 

spočítaný rozvin by měl splňovat veškeré požadavky výsledného dílu. Vzhledem k tomu, že 

některé díly jsou poměrně tvarově složité a mají ohyby v různých směrech, může být tato 

varianta poněkud zdlouhavá. U některých jednodušších dílů může být ba dokonce zbytečná. 

Problémem této varianty je dosazování součinitele posunutí neutrální osy ,,x“. Existují sice 

výše zmíněné tabulky (viz. strana 19), ty jsou však orientační a mohou se odchylovat od 

reality. 

 Druhou variantou, jak zjistit velikost rozvinutého tvaru, je využití softwaru na sto 

procent. Jestliže Inventor nabízí upravit si pravidlo rozvinu podle K-faktoru, které vychází 

ze stejných dostupných vztahů, stačilo by zjistit jednotlivé K-faktory pro různé plechy a při 

následné konstrukci upravit toto pravidlo rozvinu. Experimentálním zjištěním těchto hodnot 

by mělo být řešení dosavadní situace, protože hodnoty by nebyly zkreslené jiným 

materiálem, nástroji, pracovními podmínkami atd.  

 Druhá varianta tedy vyžaduje experiment, ale v konečném důsledku může být 

daleko efektivnější a přesnější, což je hlavním cílem firmy. 
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3.6. Postup experimentu 

 Veškeré práce spojené s experimentem byly provedeny přímo ve výrobní hale firmy, 

aby se vstupní podmínky rovnaly reálnému provozu a bylo použito vybavení, kterým firma 

disponuje. 

 Jako první krok bylo třeba zvolit velikost vzorku tak, aby bylo možné s ním 

jednoduše a přesně manipulovat v ohraňovacím lisu. Zároveň aby se nespotřebovalo velké 

množství materiálu a pracovní čas pálení byl co nejkratší. Proto byl zvolen obdélníkový tvar 

vzorku s rozměry 40x120mm. K ohybu byl určen střed delší strany. 

 

Obrázek 11 - Vzorek 

 Dalším krokem je vypálení těchto vzorků z různých materiálů a různých tloušťek. 

K tomu je určen stroj Vanad KOMPAKT Laser. Aby se při experimentu co nejvíce 

nasimulovala realita, byly vzorky pálené z různých částí plechu, který nemusí být zcela 

homogenní. Velkou roli umístění výpalků na plechu má také vliv na jeho přesnost. Stroj je 

zpravidla přesnější, pokud jsou výpalky umístěny na ose plechu než na jeho okrajích. Proto 

se každý výpalek může trochu lišit od předem definovaného modelu. 

 Zásadní roli pro nás hraje rozměr 120 mm, v jehož směru bude docházet k ohybu. U 

rozměru 40 mm je malá nepřesnost pro náš experiment nepodstatná. Proto je třeba každý 

vypálený vzorek přeměřit. K měření použijeme posuvné měřítko, které má přesnost 0.05 

mm. Nejedná se o nejpřesnější měřidlo, ale práce s ním je poměrně rychlá, variabilní a 

nenáročná. Navíc vzhledem k povrchu, který vznikne po pálení na laseru, by větší přesnost 
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měření mohla být na škodu, protože v každém místě bychom se dobrali jiných výsledků  

a bylo by tedy těžké určit, který z nich je správný.  

 Dalším krokem je samotné ohnutí vzorků. Pro každý materiál a jeho příslušnou 

tloušťku je třeba nakombinovat různé varianty ohybů, především takové, které se nadále 

využijí v reálném provozu a doporučuje je sám výrobce ohraňovacího lisu, viz. obrázek. 

 

Obrázek 12 - Doporučené ohyby 

 Na obrázku je modrou barvou naznačena tloušťka materiálu, bílou barvou rádius na 

razníku, zelenou barvou minimální délka ramene, které jsme schopni ohnout. Oranžovou 
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barvou je poté naznačena šířka matrice. Všechny tyto hodnoty jsou udány v milimetrech. 

Červená barva nám udává, jakou sílu je třeba použít, aby došlo k ohybu v délce jednoho 

metru. Všechna tato doporučení jsou pouze orientační, avšak dá se z nich v základu 

vycházet. Samozřejmě tato tabulka nebere v potaz druh materiálu, pravděpodobným 

výchozím materiálem je konstrukční ocel.  

 Variabilita ohybů si vyžaduje častou výměnu nástrojů a nastavení lisu, aby byl ohyb 

proveden správně. Právě vzhledem k časové náročnosti experimentu a zvýšení potřeby 

materiálu, což by vedlo i k pozdržení výroby, bylo určeno, že každá varianta ohybu bude 

provedena právě dvakrát. Pokud by šlo čistě o vědecký experiment, dva vzorky by byly 

málo, ale pro účely firmy, kdy se momentálně používal jediný K-faktor, který se přesností 

zdaleka neblížil realitě, je tento krok dostačující. Pokud by byla následně zjištěna odchylka 

u určitého ohybu, je zde možnost udělat kalibraci K-faktoru pomocí více vzorků konkrétního 

případu.  

 Veškeré ohyby na vzorcích se zhotoví pod úhlem 90° a to z několika důvodů. Tím 

prvním je naprostá dominance právě tohoto úhlu, kdy je takto provedeno přibližně 70 % 

všech ohybů. Navíc pokud se jedná o další nejčetnější varianty, pak jsou to 60° a 120°, kde 

se výsledný k-faktor bude lišit velmi málo. Dalším důvodem je časová náročnost. Kdyby ke 

všem variantám ohybu přibyly ještě další možnosti ohnutí např. na 60° a 120°, zabral by 

experiment 3x více času a dá se předpokládat, že rozdíly ve výsledcích by byly zanedbatelné. 

 Po ohnutí všech vzorků následuje opět měření, tentokrát délky ohnutých ramen  

a vnitřního poloměru ohybu. Délka ramen bude opět měřena posuvným měřítkem s přesností 

0.05 mm. Aby bylo měření spolehlivé a proveditelné, je třeba předepsaný úhel 90° dodržet 

s tolerancí ±0.8°. Poloměr ohybu je měřen pomocí srovnávacích rádiusových měrek. 

 

Obrázek 13 - Rádiusové měrky 

 Následně je třeba všechny různé varianty namodelovat v Inventoru a vytvořit jejich 

rozvin. Ten se vytvoří jak s výchozím K-faktorem (0.44), tak také s jiným, předem 
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definovaným K-faktorem (0.2). Významnou roli při určování rozvinu hraje také poloměr 

ohybu. Je ho tedy nutné při modelování volit tak, aby byl ve shodě s naměřenými hodnotami. 

Změnou K-faktoru a poloměru ohybu, pak dojde i k úpravě rozvinu, proto je třeba 

zaznamenat jejich délku pro příslušné hodnoty K-faktoru.  

 Z doposud získaných hodnot už jde následně určit samotný K-faktor jednotlivých 

variant. Nejprve jsme schopni získat ztrátu v ohybu, která se určí jako:  

𝑍𝑡𝑟á𝑡𝑎 𝑣 𝑜ℎ𝑦𝑏𝑢 = (𝑥𝑧 + 𝑦𝑧) − 𝑑𝑟 [𝑚𝑚] 

 kde:  xz a yz – naměřené délky ohnutých ramen [mm] 

  dr – naměřená délka rozvinu [mm] 

 Díky ztrátě v ohybu lze zjistit skutečnou rozvinutou délku pro daný materiál, matrici 

a razník. Tu získáme takto: 

𝑆𝐾. 𝑅. 𝐷. = 𝑑𝑟𝑚 − 𝑧𝑡𝑟á𝑡𝑎 𝑣 𝑜ℎ𝑦𝑏𝑢 [𝑚𝑚] 

 kde:  drm – modelovaná délka rozvinu [mm] 

 Posledním krokem je výpočet samotného K-faktoru. V našem případě se zabýváme 

lineárním K-faktorem, který by měl být naprosto dostatečný pro naše řešení, a proto můžeme 

pro jeho určení využít lineární interpolaci. Z ní tedy získáme vzorec: 

𝐾 = 𝐾0,44 − (
𝐾0,44 − 𝐾0,2

(𝑑0,44 − 𝑑0,2) ∙ (𝑑0,44 − 𝑆𝐾. 𝑅. 𝐷)
) [– ] 

 kde:  K0,44 – hodnota K-faktoru 0.44 

  K0,2 – hodnota K-faktoru 0.2 

  d0,44 – délka rozvinu při K-faktoru 0.44 

  d0,2 – délka rozvinu při K-faktoru 0.2 

 

3.7. Výsledky experimentu 

 Výše uvedené naměřené hodnoty byly zapsány do tabulky programu MS Excel, 

v kterém, za pomocí již uvedených vzorců, došlo k výpočtu jednotlivých veličin a K-faktorů. 

Pro hodnocení zjištěných výsledků byla zvolena slitina hliníku ENAW 5083 H1, která je 

zastoupena v různých tloušťkách plechů, a tím pádem v několika různých variantách ohybu.  
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Tabulka 3- Vzor výsledné tabulky hodnot K-faktorů 

  

 Z tabulky jsme schopni zjistit, krom samotných K-faktorů, hned několik informací. 

Velkou roli pro výsledný K-faktor hraje poloměr ohybu. Čím větší tento poloměr je, tím 

méně se neutrální vlákno posouvá k vnitřní straně ohýbaného plechu a snižuje se tedy  

i hodnota K-faktoru. Velikost poloměru ohybu se současně zvyšuje se šířkou matrice, která 

má opět tedy přímý vliv na hodnotu K-faktoru. Je tedy patrné, že již při malé změně 

vstupních podmínek, se může výsledný K-faktor odchýlit i o několik setin, které v konečném 

důsledku mohou způsobit poměrně zásadní nepřesnosti. Nejlépe je tato změna vidět  

u porovnání ohybů při tloušťce materiálu 3 mm a razníku s vrcholovým poloměrem 3 mm. 

Použijeme-li matrici šířky 20 mm, vyjde nám K-faktor 0.363, pokud však zvolíme matrici  

o šířce 25 mm, K-faktor bude mít hodnotu 0.279. Vidíme tedy změnu přibližně o 8 setin.  

 Je nutno podotknout, že u některých případů se K-faktory, při totožných vstupních 

podmínkách, také liší. Například u tloušťky 1 mm, razníku s vrcholovým poloměrem 1 mm 

a v matrici o šířce 10 mm, se výsledný K-faktor liší také přibližně o 3 setiny. Pro základní 

použití stačí tyto hodnoty zprůměrovat (vzhledem k odchylce od univerzální hodnoty 0,44 

je to razantní změna, a tedy podstatný krok ke zpřesnění), pokud by se jednalo o ohyb, který 

je často užívaný a je třeba mít K-faktor co nejpřesnější, bylo by nutné tento experiment 

zopakovat na více vzorcích, aby se předešlo dalším nepřesnostem.  

 Ačkoli jsou výsledky K-faktoru uvedeny v tisícinách, pro zlepšení situace v reálném 

provozu by měly dostačovat výsledky zprůměrované ze dvou hodnot a zaokrouhlené na 

setiny. Samotné výsledky se poté mohou odchylovat od reality, a to hned kvůli několika 

faktorům.  
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 Největší podíl na nepřesnosti mají určitě na svědomí chyby při měření. I přes to, že 

k měření docházelo stále stejnou metodou, stejným měřidlem i stejnou osobou, není posuvné 

měřítko zrovna nejpřesnější možné měřidlo, a tak zde mohlo dojít k určitým nepřesnostem. 

Avšak bylo použito z důvodů již uvedených výše. Další nepřesnosti mohou v budoucnu 

vznikat z důvodu nehomogenity materiálu, který může mít při různých šaržích různé 

mechanické vlastnosti. Dále může mít velký vliv umístění výpalku na plech, kdy se hodnota 

K-faktoru opět může odchýlit až o několik setin. 

  

3.8. Ověření navrhovaného postupu 

 K ověření byly vytipovány dvě součásti, a to konzola elektromotoru a konzola 

chladiče. Tyto součásti byly znovu namodelovány se stejnými rozměry jako původní 

modely, avšak byly na nich provedeny úpravy v podobě poloměrů ohybu a samozřejmě K-

faktoru. Následkem toho byla změna rozvinutého tvaru a tím pádem výpalku.  

U konzoly chladiče došlo k velmi malé změně délky rozvinu, konkrétně o 0,6 mm. 

To lze přisoudit malému rozdílu mezi K-faktorem výchozím (0.44) a nově určeným pro 

slitinu hliníku ENAW 5083 o tloušťce 5 mm při ohybu R5/V25 (0.42).  

Co se konzoly elektromotoru týče, tam je rozdíl v délce rozvinu mnohem větší. 

Oproti původnímu rozvinu je zde rozdíl 3.2 mm, což v konečném důsledku mohlo vést 

k zásadním nepřesnostem. Určený K-faktor pro S235JR o tloušťce 4 mm při ohybu R3/V25 

(0.37) se již více lišil od výchozího (0.44), proto došlo k takové změně rozvinu.  

Po vypálení rozvinutých tvarů bylo provedeno ohnutí součástí podle výkresové 

dokumentace. Následně byly ohnuté součásti proměřeny a zásadní rozměry porovnány 

s předepsanými rozměry z výkresů. 
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Obrázek 14 - Změřená konzola elektromotoru 

 Dle obrázku je patrné, že došlo k drobným odchylkám, které jsou však v rámci 

tolerancí. Pouze u rozměru 123 mm je naměřená hodnota mimo toleranci o 0.1 mm. Jedná 

se o rozměr, u kterého by se tato nepřesnost dala čekat, protože se jedná o tzv. zbytkový 

rozměr. Tento rozměr je pak nejvíce ovlivněn nepřesností předchozích ohybů a také 

nepřesným rozvinem. Zde se jedná patrně o kombinaci těchto faktorů. Ačkoli jsou zde určité 

odchylky, na celkovou funkčnost součásti nemají vliv. Dá se však předpokládat, že pokud 

by se použil rozvin původní, nepřesnosti by byly zásadně větší. I když není situace perfektní, 

došlo k posunu správným směrem. Z hlediska technologičnosti konstrukce, by se součást 

mohla upravit tak, aby ohyb byl ohyb prováděn kolmo na obě hrany, což momentálně neplatí 

a vede k dalším nepřesnostem.  
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Obrázek 15 - Změřená konzola chladiče 

 Podobně jako u konzoly elektromotoru, tak i zde došlo k malým odchylkám od 

předepsaného rozměru, ale v tomto případě jsou všechny rozměry v toleranci. Odchylky u 

rozměrů 60 mm by měly být teoreticky stejné, protože se jedná o totožné ohyby se stejným 

dorazem. Vzhledem k velikosti součásti, bych tuto nepřesnost připisoval ztížené manipulaci 

operátora při ohýbání. Dalo by se předpokládat, že u této součásti se rozměry oproti původní 

verzi nijak zásadně nezměnily, což je způsobeno poměrně přesným vstupním K-faktorem. 
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4. Závěr 

 V bakalářské práci jsem se zabýval zpřesněním výroby ohýbaných součástí ve firmě 

DVOŘÁK – svahové sekačky s.r.o., a to za pomoci experimentálního zjištění K-faktorů. 

Úvodní část práce je věnována základní teorii tváření a jeho rozdělení. Dále se zaměřuji na 

samotné ohýbání, jeho princip a průběh, základní pojmy dané problematiky, popis faktorů 

ovlivňující ohýbání, a také na konstrukci ohýbaných dílů. 

 V další části jsem nastínil momentální situaci ve firmě v kontextu s ohýbáním a 

navrhl opatření pro zlepšení této situace. Tento návrh se týká zpřesnění ohýbání již ve fázi 

konstrukce, kdy se mohou využít funkce softwaru Autodesk Inventor k zajištění správného 

rozvinutého tvaru. Toho se dosáhne, jak již bylo zmíněno, pomocí zjištění a užívání  

K-faktorů pro konkrétní případy, na jehož základě se rozvin upravuje.  

 Dále je popsán experiment, díky němuž jsem byl schopen získat do jisté míry přesné 

hodnoty K-faktoru. Ten spočívá ve vytvoření vzorků různých ohybů na různých materiálech, 

následném měření a porovnávání reálných vzorků s vzorky modelovanými. Výsledkem jsou 

pak tři hodnoty rozvinutých délek pro každý vzorek, z kterých pomocí lineární interpolace 

určíme příslušný K-faktor. 

 Takto získané hodnoty jsem následně ověřil na dvou součástech. V obou případech 

se některé rozměry odchýlily od požadovaných rozměrů, avšak stále byly v toleranci. Tyto 

odchylky mohou být způsobeny několika faktory. Mezi ně patří nehomogenita materiálu, 

který je dodáván s určitým rozptylem jeho vlastností, dále pak nedostatečnou pečlivostí 

operátora ohraňovacího lisu, případně nepřesnostmi měření při provádění experimentu. 

Všechny tyto skutečnosti se mohly odrazit na výsledných hodnotách K-faktoru.  

 Celkovým výsledkem práce je tabulka experimentálně zjištěných hodnot K-faktorů, 

která je po ruce každému konstruktérovi. Ten s ní při návrhu nových součástí pracuje tak, 

aby byla zajištěna rozměrová přesnost rozvinutého tvaru, který se následně posílá do výroby. 

 Cílem práce bylo zpřesnění výroby, kterého při správném užívání výsledků této 

práce, může být dosaženo. Mohou se objevit případy, kdy i po upravené hodnotě K-faktoru, 

nebudou výsledné rozměry v souladu s výkresovou dokumentací. V tomto případě je třeba 

zkontrolovat postup konstrukce i samotného ohýbání. Pokud i při dodržení správného 

postupu nebudou výsledky uspokojivé, je nutné pro určitý ohyb znovu provést experiment, 

který může poodhalit nepřesnost zjištěného K-faktoru a znovu jej zpřesnit. 
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