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ABSTRAKT 

Bakalářská práce se zabývá možnostmi dělení tyčového materiálu, který nachází využití v 

zápustkovém kování. V teoretické části jsou popsány základní způsoby dělení tyčového 

materiálu. Jsou zde rozebrány technologické parametry nutné k jeho dělení. Pro účely 

praktické části bylo nejprve potřeba shromáždit data nutná k zahájení simulace v softwaru 

FORGE 2005. V další části se práce zabývá samotnou simulací stříhání tyčového materiá-

lu. Závěr práce je věnován rozboru jednotlivých simulací a provoznímu doporučení pro 

těžce stříhatelný materiál. 

Klíčová slova: tyč, střih, simulace 

 

ABSTRACT 

This thesis deals with possibilities of bar material division, which finds use in die forging. 

The theoretical part describes the basic methods of bar material division. There are also 

technological parameters necessary for the division examined in this part. For the practical 

part, the first necessity was to collect data needed to start the simulation in FORGE 2005 

software. In the next part the thesis deals with the simulation of bar material cutting itself. 

The conclusion is devoted to the analysis of simulation and operational recommendations 

for hardly scissile material. 

Keywords: bar, shear, simulation 
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1 ÚVOD 

Tato bakalářská práce se zabývá optimalizací technologických parametrů stříhání na nůž-

kách Schubert Caddy140 při dělení tyčového materiálu 42CrMo4 o průměru 60 mm. Mezi 

tyto parametry patří zejména volba střižné vůle, která ovlivňuje kvalitu střižné plochy a 

deformaci ústřižku. 

V teoretické části bakalářské práce je rozebráno dělení tyčového materiálu, technologie 

stříhání a využití simulačního softwaru FORGE 2005 založeného na metodě konečných 

prvků.  

Tyčový materiál lze dělit za tvorby třísky nebo bez tvorby třísky. Metody třískového obrá-

bění jsou ekonomicky a časově nevýhodné a řadíme mezi ně řezání, upichování, rozbrušo-

vání apod. Objemové dělení tyčí je beztřískovou metodou a přináší nám oproti řezání až 

10% úsporu materiálu, který by byl jinak odpadem v podobě třísek. Obě tyto metody děle-

ní a jejich přednosti a nevýhody jsou popsány v teoretické části.  

Jelikož je náplní bakalářské práce simulace stříhání, bylo nutné rozebrat také samotnou 

technologii stříhání včetně parametrů, které tento proces ovlivňují. V práci byla rozebrána 

velikost střižné vůle, nastavení vůle mezi tyčí a nástrojem, tvar a typy nožů. Pro ucelenou 

představu o tom, jak simulační software pracuje, je zde popsáno i využití konečně prvkové 

metody. 

Praktická část se zaměřuje na volbu střižné vůle a optimální tvar nože při stříhání a simula-

ci s těmito různými vůlemi a noži. 

V závěru jsou jednotlivé simulace zhodnoceny a jsou navržena technologická opatření. 
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2 PROFIL SPOLEČNOSTI KOVÁRNA VIVA A.S. 

Společnost Kovárna VIVA a.s., sídlící v průmyslovém areálu Svit ve Zlíně, patří k vý-

znamným českým průmyslovým kovárnám. Specializací Kovárny VIVA je výroba zápust-

kových výkovků z legovaných, mikrolegovaných, uhlíkových a konstrukčních ocelí.  

Mezi zákazníky společnosti patří přední výrobci z Evropské unie. Kovárna VIVA jim na-

bízí celkový výrobní program pro zápustkové výkovky od návrhu konstrukce až po koneč-

né (chemicko-tepelné) zpracování, obrábění a povrchové úpravy (např. barvení, zinkování, 

niklování apod.).  Sortiment zápustkových výkovků společnosti je velmi široký. Jsou vyrá-

běny s vysokou přesností, přesto v dobrém poměru ceny a kvality. Lze vyrábět složité ge-

ometrie, malé i velké série, použít standardní i speciální materiály. Finální produkty jsou 

nadále využívány např. v automobilech (např. převodovky), hydraulice, zemědělství atd. 

Kovárna VIVA vyrábí také tzv. bezpečnostní díly a proces výroby podléhá požadavkům 

norem TS 16949 a ISO 14001. 

Historie společnosti sahá až do roku 1932, kdy kovárna vznikla jako součást tehdejších 

závodů Baťa. Ke vzniku samostatné firmy s názvem Kovárna VIVA Zlín došlo v roce 

1992 a společnost tehdy měla 36 zaměstnanců a 3 tvářecí linky. V průběhu dalších let v 

kovárně proběhlo mnoho projektů, došlo k nemalým investicím do výrobního zařízení a 

zvyšoval se i počet zaměstnanců. V roce 2000 jich společnost zaměstnávala již více než 

100. V roce 2009 firma zaznamenala ekonomickou krizi a došlo k propadu výroby o 50 %, 

nicméně o dva roky později již firma vyrábí více než kdy předtím a počet zaměstnanců se 

blíží číslu 300. Současný výrobní program má roční kapacitu 15 000 t/rok, což je asi 5,5 

mil. kusů výkovků. Lze vyrábět série od 300 do 1 000 000 ks ze všech druhů materiálů, 

včetně mikrolegovaných ocelí. Téměř tři čtvrtiny dodavatelů pocházejí z tuzemska, ostatní 

pak také z Německa a Francie. K obrábění a povrchové úpravě výkovků dochází všemi 

konvenčními metodami a podléhají také nejrůznějším kontrolám. V rámci vývojového od-

dělení pracuje společnosti s nejnovějšími softwarovými metodami pro simulaci procesů 

tváření a návrhy optimální technologie výroby výkovků. Mezi nejvyužívanější patří pro-

gramy CAD/CAM - NX6, Team Center nebo Forge. Používané nástroje jsou vyráběny 

pomocí moderních CNC strojů technologií HSC za použití kvalitních, vakuově kalený ma-

teriálů s nitridováním povrchu. Součástí výroby nástrojů je kontrola měření na 3D CNC 

kontrolním stanovišti.[1]  
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3 TECHNOLOGIE DĚLENÍ TYČÍ 

Příprava polotovarů hlavně pro kování v uzavřené zápustce se provádí dělením materiálů 

za tvorby nebo bez tvorby třísek. Dělením materiálu vznikají polotovary (tzv. ústřižky ne-

bo špalíky) pro další zpracování zejména v kovárnách. Špalíky musí mít konstantní objem, 

minimální deformaci povrchu a střižná plocha nesmí mít zátrhy a musí být kolmá k ose 

dělené tyče. Mezi třískové způsoby řadíme upichování, řezání a to buď rámovými, kotou-

čovými, anodo-mechanickými nebo třecími pilami. Dělením materiálu odtavením myslíme 

řezání plamenem nebo laserem. Beztřískový způsob dělení materiálu je objemové stříhání 

a lámání, jak za tepla, tak za studena. Objemové dělení tyčí stříháním je progresivní bez-

třískovou technologií, která s sebou nese vysoké využití výchozího děleného materiálu. Z 

ekonomického hlediska jde o nejvhodnější technologii. Při požadavku na dobrou kvalitu 

střižné plochy a přesnost se i na úkor nízké produktivity, vyšší ceny a menší životnosti 

nástrojů používá třískové dělení materiálu. [2]  

3.1 Třískové dělení materiálu 

Třískovým dělením materiálu vzniká jakostní povrch čela, u kterého se nevyskytuje ovalita 

jako u stříhaného materiálu. Není to příliš produktivní metoda. Při třískovém dělení je vel-

ká spotřeba materiálu v podobě odpadu. Dělíme tak tyčový materiál na špalíky s poměrem 

(1): 

[3]  

     (1) 

L - délka ústřižku 

D - průměr tyče 

3.1.1 Dělení upichováním 

Upichováním lze dělit tyče na univerzálních soustruzích. Využívá se zřídkakdy, zvláště při 

kusové nebo malosériové výrobě. Vzniká velké množství odpadu. Tato metoda vyniká 

jakostním povrchem čela dělené tyče. [2]  
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3.1.2 Dělení řezáním 

Stříhání a lámání je základním způsobem přípravy polotovaru v kovárnách pro sériovou a 

hromadnou výrobu, přičemž využijeme vysokou produktivitu těchto dvou technologií. 

Rozhodujícím parametrem pro volbu dělení materiálu řezáním je kvalita řezné plochy a 

přesnost, to vše právě na úkor menší trvanlivosti nástrojů, vyšší ceny a ztráty materiálu 

odpadem. Volba řezáním je nutná, pokud chceme dělit materiál větších průměrů a pevnos-

tí, různých profilových tyčí a trubek. 

Můžeme se držet pravidla, že polotovary, které při první kovářské operaci prodlužujeme, 

budeme stříhat a polotovary určené k pěchování je lépe řezat. Řezání je vhodné zvolit kvůli 

lepší povrchové a rozměrové kvalitě čela přířezu. [3] 

 

• Rámová pila - řezným nástrojem je pilový list vyroben z nástrojoví nebo rychlořez-

né oceli. Šířka listu se pohybuje od 1 do 3 mm a délka od 300 až po 700 mm. Roz-

teč zubů na listu se mění podle jeho velikosti a podle tloušťky řezaného materiálu. 

Mezi nevýhodami řezání rámovou pilou je nízká produktivita a často se stává, že 

pila podřezává materiál. [3] 

 

• Kotoučová pila - zaručuje dokonalejší řeznou plochu. Řezný kotouč je do průměru 

300 mm z jednoho kusu. U větších pil jsou řezné zuby vsazeny jednotlivě nebo v 

segmentech. Šířka kotouče se pohybuje od 3 do 8 mm. Výhodou řezání kotoučem 

je dodržení kolmosti nástroje k ose tyče a kvalita povrchu čela špalíku. Nedostatky 

jsou opět v nízké produktivitě a velké ztrátě materiálu v podobě třísek. [3] 

 

• Pásová pila - pracuje s listem se zuby podobnými pile listové. Pila pracuje s "neko-

nečným" pilovým pásem. Je vhodná pro dělení neželezných kovů. Řez není ani čis-

tý, ani přesný. [3] 
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• Tavná pila - využívá tepla vzniklého třením mezi točícím se kotoučem a tyčí. Ko-

touč se točí rychlostí 120 až 140 m.s-1. Teplo se využívá k odtavování materiálu. 

Při této technologii vzniká otřep a jakost čela není dobrá. Kotouč je opatřen vroub-

kováním na povrchu. Rozměry jsou o průměru 300 až 1300 mm a tloušťce 1,5 až 8 

mm. [3] 

 

• Anodo-mechanická pila - pracuje na principu odtavování při elektrickém výboji 

mezi elektrodou a děleným materiálem. Dochází k výboji při rozrušování ochran-

ného anodového filmu, vytvořeného na povrchu pohybem elektrody. Chladicí kapa-

linou a elektrolytem je roztok vodního skla. Používá se pro řezání rotujícího kotou-

če nebo pásku. Anodo-mechanická pila je vhodná pro těžko obrobitelné materiály. 

[3] 

3.1.3 Dělení kyslíkem 

Využívá se pro řezání ocelí. Neželezné kovy nelze řezat kyslíkem. Řezané místo je nejprve 

nutno nahřát acetylen-kyslíkovým plamenem do bílého žáru. Proudem kyslíku se železo 

začne spalovat a vzniklé oxidy se proudem kyslíku odstraní. Pro bezproblémové řezání lze 

řezat oceli s obsahem C do 0,3 %, od 0,5 % C už předehříváme a nad 0,7 % C se řeže vel-

mi špatně. Dobře provedený řez kyslíkem se vzhledem blíží kovu obrobenému na obrábě-

cím stroji. V okolí řezu je rozdílná struktura materiálu. Při automatizaci procesu lze počítat 

i s vysokou produktivitou práce. Využití se najde u rozměrných průřezů pro volné kování, 

které nemůžeme stříhat na lisech a nůžkách. [3]  
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3.2 Beztřískové dělení materiálu 

Výroba polotovarů beztřískovou metodou je ve srovnání s třískovou velmi produktivní. 

Nevýhodou beztřískového dělení je nedodržení jakosti střižné plochy z hlediska drsnosti, 

ovality, úhlu střihu a sklonu střižné plochy k ose tyče. Ne všechny materiály jsou 

z hlediska kvality střižné plochy střihatelné. Velikost ústřižků je omezena vztahem (2): 

       (2) 

Přesnost ústřižku je omezena následujícími činiteli: 

- strojem (rychlost, tuhost soustavy) 

- nástrojem (geometrie, materiál a mazání nožů) 

- součástí (mechanické vlastnosti, struktura, rozměry a teplota stříhaného materiálu) 

Podle těchto činitelů rozeznáváme metody: lámání, objemové stříhání za studena a obje-

mové stříhání za tepla (obr. 1). [2]  
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Obrázek 1 Způsoby objemového stříhání 

3.2.1 Objemové stříhání za studena 

Objemové stříhání za studena je oddělování částí materiálu podle neuzavřeného obrysu 

působením protilehlých nožů, které se míjejí. Podle zařízení, na kterých se provádí samot-

né stříhání, rozeznáváme: 

• Objemové stříhání otevřenými nebo uzavřenými noži na běžných lisech  

Otevřené nože (obr.2a) jsou nejjednodušším typem střižného nástroje. Tyč 3 je z části ob-

klopena pevným otevřeným nožem a prizmatickým vedením 2. Pohyblivý otevřený nůž 1 

obklopuje jen polovinu obvodu budoucího ústřižku. Při střihu dochází před lomem 

k ohybu. Výsledná střižná plocha ústřižku je nekvalitní. Ústřižek je objemově nepřesný a 

deformovaný. Stříhání uzavřenými noži (obr.2b) se z důvodu kolísavého průměru za tepla 

válcovaných tyčí nehodí. Lze tak stříhat tyče opracované loupáním nebo broušením (H9). 

Je nutné dodržet vůli mezi nožem a tyčí, ta musí být co nejmenší, jinak výsledný ústřižek 

vykazuje ovalitu. U stříhání uzavřenými noži je velikost ohybu před lomem stříhané tyče 

omezena na minimum. [2]  
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Obrázek 2 Objemové stříhání na běžném lisu a) stříhání otevřenými noži, b) stří-

hání uzavřenými noži 
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• Objemové stříhání na profilových nůžkách 

Použitím této metody (obr. 3) nedosáhneme tvarové a objemové tolerance. Na povrchu 

střižné plochy se objevují staženiny. Průřez je značně deformován a ústřižek vykazuje 

značnou odchylku od výchozí geometrie. Střižná plocha je od roviny kolmé k ose ústřižku 

vychýlena až o ± 6 °. [2,4] 

 

Obrázek 3 Profilové nůžky 

• Přesné stříhání na automatech 

Objemové stříhání drátu na automatech se provádí buď po oblouku, nebo přímočaře. Tvar 

nožů je konstruován buď jako uzavřený nebo jako otevřený a ten je dán konstrukcí použi-

tého tvářecího automatu a umístěním střihadel v bloku stroje.  

Podávací kladky zasunou stříhaný drát až na nastavitelný doraz. Pohyblivý nůž upevněný 

na smykadle střihá drát a současně přenáší ústřižek do osy nástroje pro objemové tváření 

za studena. [2] 

• Přesné stříhání na speciálních zařízeních 

Při tomto způsobu stříhání je vyvozen víceosý stav napjatosti. Kvalita střižných ploch je 

dobrá a objemová tolerance nízká.  

Tato speciální zařízení dělíme podle způsobu namáhání na: 

- zařízení s radiálním sevřením tyče i ústřižku 

- zařízení s axiálním předpětím tyče 

- zařízení pro stříhání spojené s krutem 

[2]  
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3.2.2 Objemové stříhání za tepla 

Objemové stříhání za tepla se používá zřídkakdy a jen tehdy, stříhají-li se profily nebo tyče 

velkých průřezů. Stříhání za tepla předejde i vzniku trhlin na střižné ploše. 

Tabulka 1 nám ukazuje doporučené teploty předehřevu pro vybrané materiály. Krom ocelí 

se stříhají za tepla i slitiny neželezných kovů. [5]  

Tabulka 1 Doporučené teploty předehřevů ocelí 

Ocel 
Maximální rozměr 

[mm] 
teplota předehřevu 

[°C] 
11 421.0 110 - 180 450 - 500 
11 500.0 60 - 180 450 - 550 
11 523.0 70 - 180 450 - 550 
11 600.0 60 - 180 450 - 550 
11 700.0 60 - 180 450 - 550 
12 020.0 80 - 180 400 - 450 
12 040.0 70 - 180 450 - 550 
12 050.0 60 - 180 650 - 700 
12 060.0 60 - 180 450 - 550 
13 230.0 30 - 180 550 - 650 
13 240.0 30 - 180 550 - 650 
14 220.0 50 - 180 450 - 550 
14 331.0 45 - 180 450 - 550 
15 230.0 30 - 180 550 - 650 
15 260.0 30 - 180 550 - 650 
16 220.0 50 - 180 550 - 650 
16 231.0 50 - 150 550 - 650 
16 240.0 50 - 160 550 - 650 
16 420.0 50 - 150 550 - 650 

 

Aby bylo možno z ekonomického hlediska přistoupit k ohřevu výchozích součástí zápust-

kového kování, musíme zvážit množství součástí, vhodnost materiálu a požadovanou ja-

kost. Pro stříhání za tepla stanovujeme dobu ohřevu, stříhací teplotu a počet ohřívaných 

součástí. [5] 

Měkké oceli tř. 11 a z části i tř. 12 stříháme v pásmu křehkosti (200 – 300 °C), abychom 

minimalizovali otlačení a aby střižná plocha byla bez zátrhů. [5] 

Za studena se málo plastické oceli doporučuje ohřívat podle uvedené tabulky (tab. 1), a to 

kvůli omezení zbytkového pnutí, které by mohlo na povrchu čel vyvolat trhliny. Tabulka 

2 ukazuje, jak se mění mez pevnosti pro vybrané ocelí s rostoucí teplotou. [5]  
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Tabulka 2 Změny Rm závislé na ohřevu 

R'm pro různé oceli a teploty 

Oceli dle ČSN [MPa] 
Teplota °C 

12 022 12 041 12 072 14 140 14 220 16 420 16 441 

20 600 470 470 798 580 640 1 220 

100 560 450 450 764 500 - - 

300 - - 460 714 510 609 1 217 

400 - - 470 610 540 625 1 083 

500 450 370 370 499 470 405 887 

600 320 250 260 381 300 228 644 

3.2.3 Lámání 

Lámání (obr. 4 - 5) se využívá pro těžkoobrobitelné a pevné materiály s pevností nad 

700 MPa vždy za studena. Nejprve se u lámaného materiálu v místě zlomu musí vytvořit 

vrub, který působí jako koncentrátor napětí a až potom následuje lámání. Hloubka vrubu je 

h = 0,1d. Lámání můžeme nejčastěji vidět v úpravárenských linkách válcoven. Na obrázku 

jsou schematicky nakresleny základní typy lámání. [6] 

- lámání s jednou podpěrou  

- lámání s dvěma podpěrami 

- lámání konzolové 

 

Obrázek 4 Schematické popisy lámání 

 

Síla, kterou vyvozujeme, je buď statická, dynamická nebo cyklická. Schémata a) i b) jsou 

analogické, konzolové lámání je nejvhodnější. [3]  
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Obrázek 5 Schéma lámání za studena 

Vzorce pro výpočet potřebných sil vyvozených pro přelomení materiálu jsou různé podle 

tvaru průřezu. [3] 

 - pro kruhový průřez platí (3): 

      (3) 

- pro čtvercový průřez lámaný ve směru úhlopříčky platí (4): 

      (4) 

- pro čtvercový průřez lámaný ve směru strany platí (5): 

      (5) 

K - koeficient zahrnující charakter působení sil 0,8 - 1,1 

a, d, l - charakteristické rozměry 

σpt - pevnost v tahu 

 

Předností lámání je možnost kontroly jakosti lámaného povrchu podle vzhledu lomu. Lo-

mové plochy mají větší drsnost než plochy stříhané. [3] 
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3.3 Základní technologická směrnice 

Průběh střižného procesu při objemovém stříhání tyčí je podobný procesu jako u plošného 

stříhání. Vznikají dva druhy deformace, prvotní a druhotné. [2] 

• Prvotní, tj. mikrodeformace struktury materiálu ve střižné ploše, je nutná 

k uskutečnění střihu. [2] 

• Druhotné, tj. makrodeformace ve střižné ploše, se projevují vnější deformací mate-

riálu. [2] 

3.3.1 Střižný proces, silové poměry a rozbor napjatosti 

• Střižný proces  

probíhá z hlediska napětí následovně: 

Napětí ve střižné rovině musí být větší, než je střihová pevnost materiálu. Při procesu stří-

hání se zatlačují nože do materiálu. Síla, která působí na nože, způsobuje ve stříhaném 

materiálu vznik smykového napětí. Tlak se šíří materiálem od místa styku s noži 

v plochách určených izobarami. [2] 

Tento tlak dělíme na tři fáze: 

- pružná fáze – napětí je menší než mez kluzu 

- plastická fáze – napětí je na mezi kluzu nebo je o málo vyšší, ale není menší než τPs 

materiálu 

- porušení – napětí odpovídá τPs 

Jelikož nože působí na dělený materiál tlakem podél střižné plochy, začne ve střižné ploše 

vznikat tahové napětí. V oblasti kolem střižné plochy jsou při dalším posuvu nožů vlákna 

protahována a ohýbána. Úměrně s úbytkem tlaku se bude zmenšovat i prodloužení a pro-

hnutí vlákna. Ve chvíli, kdy nože dosáhnou požadované poměrné hloubky, charakteristické 

pro daný materiál, dosáhne tahové napětí takové hodnoty, že nastane porušení. Takto 

vznikne trhlina ve směru největšího smykového napětí. Největší tahové napětí je na břitu 

nože, trhlina vzniká obvykle na tomto místě. Další posuvem nožů trhliny pokračují až do 

úplného oddělení ústřižku od stříhané tyče. [2]  
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• Silové poměry 

Na stříhanou tyč působí dvojice sil (obr. 6) F, každá opačné orientace, tyto síly jsou od 

sebe vzdáleny o velikost a. Tlaky působící na nůž jsou přibližně trojúhelníkové. 

Na stříhané tyči působí ohybový moment MO1 (6), který natáčí stříhaný materiál. [2] 

     (6) 

Na čele nožů působí síly T, které působí momentem MO2 (7) v obráceném směru, tj. proti 

natáčení stříhané tyče. 

       (7) 

Toto natáčení materiálu se zruší, pokud se budou ohybové momenty rovnat (8), muselo by 

tedy platit: 

       (8) 

Působením momentu MO2 jsou nože navzájem odtlačovány a to může způsobit vylomení 

břitu. Boční tlak omezíme použitím přidržovače tyče, která působí silou Fp. Takovéto 

uspořádání neomezí deformaci ústřižku. Pokud se má zabránit deformaci ústřižku, musíme 

použít i přidržovač ústřižku. [2] 

 

Obrázek 6 Silové poměry 
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Na obrázku níže (obr. 7) vidíme, že střižná plocha se skládá z více částí: 

- pásmo otlačení tvoří cca 6% průměru stříhané tyče 

- pásmo plastického střihu tvoří cca 10% průměru stříhané tyče 

- pro posouzení kvality střižné plochy je charakteristicky tvořena cca 80% 

 

 

Obrázek 7 Střižná plocha 

• Rozbor napjatosti 

Abychom získali jakostní plochu ústřižku, je vhodné materiál uvést do stavu víceosé napja-

tosti. Tento stav je dosažitelný za působení axiálního nebo radiálního tlaku nebo torzním 

předpětím, které společně s dalšími dvěma napětími (tah, tlak) vyvolají víceosý stav napja-

tosti. Proces stříhání ovlivní ohnisko deformace. V uvedeném ohnisku vznikne prostorový 

stav napjatosti, v důsledku čehož jsou potlačována pružná a pružně-elastická napětí. Tato 

prostorová napjatost má příznivý vliv na jakost střihu. Plocha je rovná a kolmá k ose bez 

trhlin a lomu. [2]  
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3.3.2 Materiály tyčí vhodné k objemovému stříhání 

Pro objemové stříhání nejlépe vyhovují tyče a sochory z nízkouhlíkových a nízkolegova-

ných ocelí s malým obsahem přimíšenin. Tabulka 3 ukazuje třídy ocelí, jejich mechanické 

vlastnosti a vhodnost pro stříhání. [5] 

Tabulka 3 Opotřebení nástrojů při stříhání různých ocelí 

označení materiálu mechanické vlastnosti 

ČSN 
Rm 

[MPa] 
A 

[%] 

vhodnost pro 
objemové 

stříhání 

11 320.3 420 30 dobrá 

11 343.0 420 28 dobrá 

11 373.0 450 24 dobrá 

11 423.0 520 22 velmi dobrá 

11 500.0 620 18 dobrá 

11 523.0 640 20 velmi dobrá 

11 600.0 720 14 velké opotřebení 

11 700.0 850 10 velké opotřebení 

12 010.1 340 30 dobrá 

12 014.0 400 30 dobrá 

12 020.1 400 25 dobrá 

12 040.1 490 20 velmi dobrá 

12 050.1 550 17 dobrá 

12 051.3 580 14 opotřebení 

12 060.1 610 13 opotřebení 

13 240.3 770 — velké opotřebení 

14 109.3 720 18 dobrá 

14 140.2 — — dobrá 

14 209.3 740 18 opotřebení 

14 220.3 650 — velmi dobrá 

14 240.3 750 16 opotřebení 

14 260.3 900 7 velké opotřebení 

15 260.3 800 14 opotřebení 

16 220.3 — 11 dobrá 

16 240.3 — — opotřebení 

16 420.3 — — opotřebení 

17 347.1 580 40 opotřebení 
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3.3.3 Střižná vůle, střižné hrany, vůle mezi tyčí a nástrojem a délka ústřižku 

• Střižná vůle 

Volba velikosti střižné mezery mezi noži závisí na druhu stříhaného materiálu, na tvaru 

nožů, rychlosti střihání a na konstrukci nástroje. Na obrázku (obr. 8) je znázorněn vliv 

velikosti vůle na stříhanou plochu. Při optimální mezeře b) se trhlina setkává uprostřed 

mezi břity nožů, plocha je po střihu hladká a kvalitní. Při malé střižné vůli a) se trhlina šíří 

ve dvou rovinách a horní nůž stříhá už oddělenou část materiálu. Při velké střižné vůli c) se 

objevují ve střižné ploše ztráty. Doporučené velikosti střižných vůlí jsou uvedeny 

v tabulce. [5]  

 

Tabulka 4 Orientační velikost střižné vůle 

pevnost oceli 
ϭPt[MPa] 

střižná vůle v % 
průměru stříha-

né tyče 

do 300 12 

300 - 400 12 - 9 

400 - 500 9 - 6,5 

500 - 600 6,5 - 4,5 

600 - 700 4,5 - 3 

700 - 800 3 - 2 

800 - 900 2 - 1 

900 - 1000 1 - 0 

 

• Střižné hrany 

Aby bylo dosaženo vynaložení co nejmenší nutné síly ke střihu, je potřeba, aby střižné 

hrany byly hladké a s co nejmenším zaoblením. V případě otupení břitu nože vzrůstá síla 

potřebná ke střihu cca o 60 % a kvalita střižené plochy je nevyhovující. [5] 

 

• Vůle mezi tyčí a nástrojem 

Vůle mezi stříhanou tyčí a nástrojem se volí se zřetelem na horní toleranci rozměru tyče. 

Při volbě velké vůle se ústřižek deformuje – zkřiví se (primární ohyb). Při volbě malé vůle 

se tyč nesprávně posouvá a je namáhána na otlačení. [5] 

Obrázek 8 Velikost střižné vůle 
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• Délka ústřižku 

Aby byl ústřižek co nejméně deformován, dodržuje se pravidlo . Mezními hodnotami 

jsou , při menším poměru je ústřižek příliš zdeformován. [5]  

3.3.4 Tvar nožů a sklon osy tyče k rovině střihu 

• Tvar nožů 

Správnou volbou tvaru nože (obr. 9) docílíme lepší geometrické přesnosti ústřižku. Veliči-

ny potřebné ke konstrukci nože jsou znázorněny na obrázku. [5] 

α – úhel hřbetu (volí se větší než 1°, při menším nebo záporném úhlu se zhoršuje kvalita 

střižné plochy a narůstají střižné síly) 

γ – úhel čela (volí se 0-5°) 

 

Obrázek 9 Tvar nožů 

Při stříhání kruhových tyčí se v průběhu procesu mění tloušťka stříhaného materiálu. Proto 

je dobré zkonstruovat nože s proměnlivou střižnou mezerou – konkávně je vybrousit, např. 

podle obrázku 10. [5] 



VŠB – TU Ostrava, FMMI 30 

 

 

Obrázek 10 Výbrus nožů 

 

• Sklon osy tyče k rovině střihu 

Kvalita střižné plochy a kolmost závisí i na správném nastavení velikosti sklonu tyče 

k rovině střihu. Doporučená nastavení jsou patrná z diagramu na obr. 11. [5] 

 

Obrázek 11 Diagram pro změnu úhlu natočení v závislosti na pevnosti 
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3.3.5 Rychlost stříhání 

Při objemovém stříhání na klikových lisech při rychlosti do 0,3 m.s-1 nelze v mnohých pří-

padech získat ústřižky s vyhovující geometrickou přesností a kvalitou povrchu střihu. Při 

rychlostech 1-5 m.s-1 se v důsledku „rychlostního efektu“ trhliny šíří těsně vedle sebe. A 

ústřižek vykazuje rovné a čisté střižné plochy. Také nad těmito vyššími rychlostmi ztrácí 

význam střižná vůle ve vztahu ke kvalitě střihu.[5]  

3.3.6 Kvalita střižné plochy a vady ústřižků 

• Kvalita střižné plochy 

Kvalitu střižné plochy hodnotíme z následujících hledisek: 

- Kolmost střižené plochy 

Využitím přidržovače ústřižku se dosáhne rovnováhy ohybových momentů. Úhel sešikme-

ní čel ústřižku při použití přidržovače ústřižku sníží na cca 1° 30‘. Jiná možnost je vychý-

lení osy tyče vůči stříhání. [5] 

- Ovalita ústřižku 

Ovalita ústřižku je ovlivnitelná změnou velikostí střižné vůle nebo i zvýšením přítlačné 

síly přidržovače ústřižku. [5] 

- Vzhled střižné plochy 

Hodnoceny vady jako zátrhy, jazyky, otřepy apod. [5]  
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• Vady ústřižků 

Vady ústřižků (obr. 12) bývají způsobeny nevhodným seřízením stroje, opotřebením ná-

strojem nebo nekvalitním stříhaným materiálem. Následující tabulka schematicky popisuje 

a zobrazují vady a rozebírá příčinu jejich vzniku. [5] 

 

 

Obrázek 12 Vady vzniklé při stříhání 
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4 METODA KONEČNÝCH PRVKŮ 

Metoda konečných prvků, dále jen MKP, je moderní numerickou analýzou struktur a těles. 

Analytické metody pružnosti vychází z diferenciálního a integrálního počtu, kdežto MKP 

řeší problémy soustavou lineárních rovnic. MKP řeší problémy, které klasickými postupy 

nelze řešit. Princip MKP je v rozdělení tělesa (nekonečného objemu) na několik menších 

podtěles, neboli na konečný počet prvků (obr. 13). Parametry, které zjišťujeme, jsou urče-

ny v jednotlivých uzlových bodech. Počátky MKP sahají do roku 1906, kdy šlo o pokus 

nahradit těleso soustavou elastických prutů. Tento model se postupně vyvinul na metody 

analýzy struktur, které poprvé popsal roku 1941 Courantem. V roce 1953 byla rovnice tu-

hosti poprvé popsána v maticovém tvaru. [7,8,9] 

 

 

Obrázek 13 Prvky sítě 

Postup při simulaci je rozdělen do fází: 

• Preprocessing 

Zahrnuje přípravu geometrického modelu a vložení do simulačního softwaru. Následně se 

určí materiálové konstanty, parametry výpočtu, parametry pracovního procesu, nasíťování 

objektů, popřípadě pohyb nástroje. [10] 

• Processing 

Dochází k vlastnímu výpočtu zvolenými metodami s vlastnostmi implementovanými do 

systému pomocí tzv. solveru. [10] 
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• Postprocessing 

Zobrazují se zde výsledky výpočtu simulace. Výstup je často ve formě animací nebo grafů. 

Programy umožňují zobrazit širokou škálu výstupu všech proměnných vstupujících do 

výpočtu, např. teplotu, rychlost proudění, tlak, hodnoty kritérií atd. Zobrazení je možné ve 

všech osách, ve formě vektorové či pomocí proudnicového znázornění. [10] 

4.1 FORGE 2005 

Software FORGE 2005 je výpočetní software využívající metodu konečných prvků. Lze 

simulovat objemové tváření železných i neželezných kovů za tepla i za studena. FORGE 

2005 pracuje s tepelně-viskoplastickým modelem pro úlohy řešené za tepla a tepelně-

elastoplastickým modelem pro zjištění reziduálních napětí a geometrických parametrů vý-

kovku při tváření za studena a polotepla. Díky tepelně-elastickému modelu je možno při 

analýze tváření výkovku predikovat teploty, napětí a výsledné elastické deformace na ná-

strojích. K výhodám FORGE 2005 patří zjištění přesného zaplnění zápustky nástroje, iden-

tifikace přeložek a trhlin, dále je možno analyzovat deformace zápustek. Software obsahu-

je rozsáhlou materiálovou databázi. FORGE 2005 obsahuje optimalizační modul pro úlohy 

optimalizace předkovku při zachování požadovaných vlastností výkovku, optimalizaci 

nástroje i procesních parametrů. Díky numerickým nástrojům jsme dnes schopni popsat 

celou řadu fyzikálních procesů. Kvůli nákladnosti, neefektivitě nebo jednoduše neznalosti 

je však v technické praxi několik kroků opomíjeno. Příkladem může být například stříhání. 

[11]  

4.1.1 Simulace stříhání 

 Simulační software musí být schopen popsat kromě napětí a deformace pro určení střiž-

ných sil a zatížení nástrojů i oddělování materiálu v oblasti plastického střihu a lomu. To-

mu odpovídají deformační a napěťové stavy, které jsou v obvyklých úlohách objemového 

tváření vyhodnocovány pouze kvalitativně z hlediska porušení. Simulace stříhání nebo 

děrování potřebuje i popis kvantitativní. Na správném popisu závisí přesná identifikace 

vzniku a tvaru plastického střihu, lomu odtržení, otřepu apod. FORGE 2005 má funkci 

adaptivního přesíťování podpořenou možností dynamické definice se zjemněním sítě. To 

vše umožnuje přesně popsat napětí a deformace ve střižné rovině. Oblast plastického střihu 

vykazuje zvyšující se smykové napětí až nad mez kluzu a na konci této fáze dosahuje na-

pětí meze pevnosti ve smyku. Prostorová objemová síť zde prochází výrazným smykovým 
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přetvořením, přičemž dochází k přesíťování, které je z numerického hlediska nezbytné 

(nevhodný tvar jednotlivých elementů negativně ovlivňuje vlastnosti a stabilitu výpočtu), 

zároveň je tak i popsáno oddělování materiálu v oblasti plastického střihu. V oblasti lomu 

nebo při vzniku trhlin je pro modelování oddělování materiálu nutné uplatnit kritéria poru-

šení a eliminaci (odmazání) těch elementů, u kterých bylo porušení vyhodnoceno. Tento 

mechanizmus popisuje vznik a průběh lomu ve shodě s realitou, avšak pouze za předpo-

kladu použití vhodného kritéria a správného nastavení jeho limitní hodnoty. Osvědčilo se 

normalizované kritérium podle Cockcrofta a Lathama a modifikované kritérium Oyaneho, 

se kterými bylo po nalezení limitní hodnoty možno virtuálně posuzovat např. vliv střižné 

vůle a tvaru a geometrie včetně opotřebení nástrojů na vznik a velikost odtržení či otřepu. 

Výše popsaný způsob modelování v programu FORGE dovoluje provést numerickou ana-

lýzu a optimalizaci procesů stříhání a děrování. [11]  

4.1.2 Vstupní informace 

Simulace stříhání byla nastavena pro dva nože, které se od sebe lehce liší. FORGE 2005 

umí zpracovat geometrii např. uloženou v univerzálním formátu STEP. Dolní nůž byl vždy 

nastaven jako pevný, horní nůž vykonával pohyb v dráze 60 mm (průměr stříhaného mate-

riálu). Rychlost pohyblivého nože byla nastavena na 150 mm.s-1. Tyč byla stříhána při 20 

nebo 100 °C. Vůle mezi nástroji byla nastavena na 0,3 nebo 0,6 mm. Bylo použito  

Latham-Cockcroftovo normalizované lomové kritérium, přičemž kritická hodnota byla 

nastavena na hodnotu 0,8. 
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4.1.3 Síť konečných prvků 

Kvůli zpřesnění výpočtu byly prvky sítě nastaveny o třech velikostech (obr. 14 - 15). Zá-

kladní síť mimo místo střihu byla nastavena na velikost prvku 30 mm. Dále je nastavena 

přechodová oblast o velikosti prvku 6 mm. Místo střihu je s velikostí prvku 1,5 mm. 

V místě střihu dochází ke zjišťovaným deformacím, proto byla zvolena tak jemná síť.  

Z diagramu na obr. 16 lze vyčíst, jak moc velikost prvku sítě ovlivní přesnost výpočtu. 

[12] 

 

Obrázek 14 Nasíťování stříhané tyče 

 

 

 

 

 

Místo střihu 

Obrázek 15 Detail prvků sítě 
Obrázek 16 Závislost počtu prvků na přesnosti 

řešení 
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5 NÁVRH A CÍLE EXPERIMENTU 

Cíle práce jsou stanoveny v následujících bodech: 

• Provést matematickou simulaci stříhání tyče z materiálu 42CrMo4 o průměru 60 

mm.  

• Posoudit vliv technologických parametrů stříhání (teplota, velikost střižné vůle a 

typ nože) na tvar střihové plochy a střižné síly.  

• Navrhnout provozní doporučení. 

5.1 Popis experimentu 

5.1.1 Úvod  

V současnosti je v kovárně VIVA a.s. tyčový materiál 42CrMo4 dělen rámovou pilou Kas-

to. Kvůli zdeformování nástrojů, ústřižku a následně vzniklé nekvalitní střižné ploše 

ústřižku se neosvědčilo použití nůžek Caddy 140 (tabulka 5). Využití nůžek by bylo vý-

hodné zejména kvůli vysoké úspoře materiálu oproti řezání pilami. Řezáním materiálu do-

chází k velkým ztrátám v podobě odcházejících třísek. Aby bylo možno nůžky Caddy 140 

použít, je nutné najít vyhovující technologické parametry stříhání. Pro simulace v konečno-

prvkovém softwaru FORGE 2005 byly Kovárnou VIVA a.s. pro bakalářskou práci vybrá-

ny dva druhy nožů. Stávající nůž p60A (obr. 15) a modifikace nože p60A, označován jako 

p60B (obr. 16). Nůž p60B má čelo sraženo pod úhlem 3 °. Tyč je v simulacích stříhána 

pokaždé pod úhlem 0 °.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Obrázek 17 Nůž p60A Obrázek 18 Nůž p60B 
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Tabulka 5 Výkonost nůžek CADDY 140 

  
MEZ 

PEVNOSTI 
[MPa] 

STŘÍHATELNOST 
DO PRŮMĚRU 

[mm] 

STŘIŽNÁ 
SÍLA 
[kN] 

POČET 
ZDVIHŮ 
[min

-1] 

450 140 7000 32 

550 140 

650 125 

750 115 

850 110 

TY
Č

E 
K

R
U

H
O

V
É 

950 105 

450 135 

550 120 

650 110 

750 105 

850 100 

TY
Č

E 
Č

TY
Ř

H
R

A
N

N
É 

950 95 

C
A

D
D

Y 
14

0 

  

 

5.1.2 Použitý materiál 

Ocel 42CrMo4 je nízkolegovaná chrom-molybdenová ocel vhodná k zušlechťování a k 

povrchovému kalení, použitelná pro velké výkovky. Tvrdost povrchově kalené vrstvy do-

sahuje 54-60 HRC. Užívá se na velmi namáhané strojní součásti a součásti silničních mo-

torových vozidel (hřídele a spojovací součásti). Ocel je dobře tvářitelná za tepla. V zu-

šlechtěném stavu na odlitky je možné přímé použití. Ocel je odolná proti abrazi a namáha-

ní středními rázy dynamických sil. Svařitelnost je dobrá – předehřívá se na 350 °C. Po sva-

ření se doporučuje normalizačně vyžíhat na 680 – 720 °C. Pro docílení tvrdosti vhodné pro 

stříhání se ocel žíhá nebo řízeně vychlazuje. [13] 

Chemické složení oceli 42CrMo4 podle databáze programu FORGE je uvedeno 

v tabulce 6. Tepelné vlastnosti oceli: λ = 36,5 W.m-1K-1; ρ = 7 840 kg.m-3; c = 494 J.kg-1K-

1. Deformační odpor oceli 42CrMo4 je popsán následující rovnicí: 

     [MPa]       (9) 

Kde: A = 4 293 395 550 000, m2 = -3,51941, m3 = 0,181389, m9 = 0,14681 
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Tabulka 6 Obsah prvků 

Ocel 42CrMo4 

prvek C Mn Si P S Cr Mo 

hm % 0,415 0,75 0,2 0,018 0,018 1,05 0,225 

5.1.3 Okrajové podmínky a varianty simulace 

Tabulka 7 shrnuje počáteční a okrajové podmínky simulace. 

Tabulka 7 Okrajové podmínky 

Hlavní rozměry Okrajové podmínky 
Průměr tyče d0 = 60 mm Tření µ  = 0,4 
Délka tyče l0 = 6000 mm Rychlost nožů v = 150 mm.s-1 

p60A (obr. 15) 
Tvar nože 

p60B (obr. 16) 
Přestup tepla do 
nožů 

α =10 kW.m-2.K-1 

Počáteční podmínky Přestup tepla 
Vzduch výpočet, ε = 
0,88 

Teplota tyče tt = 20 a 100 °C Osa symetrie x 
Teplota nožů tN = 20°C Rovina symetrie (1 0 0) 
Okolní teplota ta = 20°C MKP formulace Tuho-plastická 

 
Celkem bylo v rámci této práce spočítáno 5 variant simulace. 

• Simulace I. 

Stříhaná tyč měla teplotu 20 °C, vůle mezi nástroji byla 0,3 mm. Oba střižné nože byly 

p60A, pohyblivý je pouze horní, spodní nůž je pevný. Tyč je přitlačována přidržovačem. 

 

• Simulace II. 

Stříhaná tyč měla teplotu 100 °C, vůle mezi nástroji byla 0,3 mm. Oba střižné nože byly 

p60A, pohyblivý je pouze horní, spodní nůž je pevný. Tyč je přitlačována přidržovačem. 
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• Simulace III. 

Stříhaná tyč měla teplotu 20 °C, vůle mezi nástroji byla 0,6 mm. Oba střižné nože byly 

p60A, pohyblivý je pouze horní, spodní nůž je pevný. Tyč je přitlačována přidržovačem. 

Při simulace se vyskytla chyba a nebylo možno úlohu dopočítat do konce, přesto nedokon-

čený výpočet stačí k určení všech parametrů, došlo k lomu. 

 
• Simulace IV. 

Stříhaná tyč měla teplotu 20 °C, vůle mezi nástroji byla 0,6 mm. Oba střižné nože byly 

p60B, pohyblivý je pouze horní, spodní nůž je pevný. Tyč je přitlačována přidržovačem. 

 

• Simulace V. 

Stříhaná tyč měla teplotu 20 °C, vůle mezi nástroji byla 0,3 mm. Oba střižné nože byly 

p60B, pohyblivý je pouze horní, spodní nůž je pevný. Tyč je přitlačována přidržovačem.  

 

Přehledné shrnutí základních parametrů jednotlivých variant simulací je uvedeno v 

tabulce 8. 

Tabulka 8 Varianty simulací 

varianta 
předehřev tyče 

[°C] 
vůle mezi noži 

[mm] 

typ 
nože 

I.  20  0,3 p60A 

II.  100  0,3 p60A  

III.  20  0,6 p60A  

IV.  20  0,6 p60B  

V.  20  0,3 p60B 
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6 VÝSLEDKY SIMULACÍ 

Simulovaný proces stříhání je zdokumentován pomocí obrázků a grafů. Byly analyzovány 

následující výsledky: 

• rozložení teplot při střihu 

• intenzita deformace 

• lomové kritérium 

• napětí 

• velikost střižné síly 

• tvar střižné plochy 

6.1 Základní simulace 

6.1.1 Vznik trhliny 

Obrázky dokumentují pohyb nástroje do vzniku trhliny. Na obrázku 19-20 je nejprve vidět 

fáze, ve které je vtlačován břit do materiálu. Vlákna jsou protahována a ohýbána. Další 

fáze nastává hlouběji v materiálu a je doprovázena vzrůstem tlakového napětí, které nako-

nec dosáhne meze pevnosti. Takto vzniká nástřihová plocha. Následně dochází k dalšímu 

nárůstu smykového napětí v oblasti střihu, až je nakonec dosaženo mezního stavu napjatos-

ti. Porušuje se soudružnost materiálu (obr. 21-23) a vznikají trhliny, které se nakonec spo-

jí. 
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Obrázek 19 Poloha nože v čase 0 s 

 

Obrázek 20 Poloha nože v čase 0,066 s 

 

Obrázek 21 Poloha nože v čase 0,11 s 
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Obrázek 22 Poloha nože v čase 0,12 s 

 

Obrázek 23 Poloha nože v čase 0,15 s 

V čase 0,15 s byla trhlina rozšířena na obou koncích, následně materiál odpadá (obr. 23). 
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6.1.2 Rozložení teplot při střihu 

Při stříhání prudce roste teplota (obr. 24-28) ke 200 °C, bodově až k 1100 °C.  Bodový 

vzrůst teplot k 1100 °C je nejspíše chybou simulačního softwaru. Tyto „zachycené“ body 

mají zvýšenou i intenzitu deformace. Vzrůst teplot je způsoben třením nástrojů po stříhané 

tyči a mírou přetvoření. 

 

Obrázek 24 Vzrůst teploty v čase 0,05 s 

 

Obrázek 25 Vzrůst teploty v čase 0,08 s 



VŠB – TU Ostrava, FMMI 45 

 

 

Obrázek 26 Vzrůst teploty v čase 0,12 s 

 

Obrázek 27 Vzrůst teploty v čase 0,12 s (řez materiálem – vzrůst teploty 1100°C) 

 

Obrázek 28 Vzrůst teploty v čase 0,36 s 
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6.1.3 Intenzita deformace 

Největší intenzita deformace (obr. 29-32) je v místech vtlačování břitu do materiálu. Při 

dosažení mezní intenzity deformace dochází k lomu v materiálu, je porušena jeho soudruž-

nost. 

 

Obrázek 29 Intenzita deformace v čase 0,05 s 

 

Obrázek 30 Intenzita deformace v čase 0,08 s 
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Obrázek 31 Intenzita deformace v čase 0,13 s 

 

Obrázek 32 Intenzita deformace v čase 0,36 s 
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6.1.4 Lomové kritérium 

Kritická hodnota Cockcroft-lathamova normalizovaného lomového kritéria byla nastavena 

na 0,8. Tedy, dosáhne-li nějaký uzlový bod této hodnoty, je v dalším časovém kroku vý-

počtu vymazán celý prvek (obr. 33-36). Prvky se odmazávají v možném místě vzniku trh-

liny, v těchto místech je vyčerpána plasticita a dochází ke snížení schopnosti materiálu 

tvářet se. 

 

Obrázek 33 Lomové kritérium v čase 0,06 s 

 

Obrázek 34 Lomové kritérium v čase 0,08 s 
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Obrázek 35 Lomové kritérium v čase 0,13 s 

 

Obrázek 36 Lomové kritérium v čase 0,36 s 
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6.1.5 Intenzita napětí 

Aby došlo k porušení soudružnosti materiálu, musí být překročena mez pevnosti. Mez 

pevnosti je u oceli 42CrMo4 900 – 1200 MPa. Při začátku vtlačování břitu do materiálu je 

dle simulace intenzita napětí 1400 MPa (obr. 37-41), později klesá k 1000 MPa. 

 

Obrázek 37 Intenzita napětí v čase 0,05 s 

 

Obrázek 38 Intenzita napětí v čase 0,08 s 
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Obrázek 39 Intenzita napětí v čase 0,12 s 

 

Obrázek 40 Intenzita napětí v čase 0,13 s 

 

Obrázek 41 Intenzita napětí v čase 0,36s 
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6.1.6 Velikost střižné síly 

Velikost střižné síly (obr. 42) je v kN. Graf vyjadřuje závislost střižné síly na čase. Je vidět 

vzrůst potřebné střižné síly. Vzrůst k 630 kN je dán zpevněním materiálu. Následně síla 

klesá v důsledku zmenšováním stříhané plochy, až klesne k 0 za vzniku trhliny našířené 

přes celý objem materiálu. 

 

 

Obrázek 42 Rozložení střižné síly v čase 

6.1.7 Kontura ústřižku 

Ústřižek (obr. 43) vykazuje stažení střižné hrany, což může být způsobeno špatnou volbou 

střižné vůle. Šikmost nebo plastický ohyb materiálu je způsoben ohybovým momentem 

působícím na tyč. Ohybový moment by bylo vhodné zachytit jinou silou, vyvozenou např. 

přidržovačem ústřižku.  
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Obrázek 43 Kontura ústřižku 

6.2 Srovnání simulací 

6.2.1 Teploty 

Průměrná teplota čela ústřižku je 150 °C (obr. 44). Vzrůst teploty podle provedených si-

mulací není ovlivněn nastavením střižné vůle. Jednotlivé simulace nevykazují rozdíly. 

Vyšší výkyv teplot je pravděpodobně dán chybou vypočtu softwaru. U simulace II. je tep-

lota čela v rozmezí 150 – 200 °C, tyč byla původně předehřátá na 100 °C. 
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Obrázek 44 Srovnání teplot na čelech jednotlivých ústřižku 

 

6.2.2 Tvar střižné plochy 

Podle provedených simulací je možno tvrdit, že tyčový materiál 42CrMo4 o průměru 60 

mm je stříhatelný na nůžkách Caddy 140. U všech simulací se objevují podobné vady (obr. 

45). Je stažena střižná hrana a ústřižek je deformován, vzniká ohyb a následně je materiál 

přestřižen. Za použití nožů p60B, které mají čelo sraženo pod úhlem 3°, je deformace ohy-

bem výraznější. Stažení střižné hrany je ovlivnitelné nastavením střižné vůle, vůle mezi 

tyčí a nástrojem a rychlostí nástroje. 
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Obrázek 45 Srovnání jednotlivých kontur ústřižků 

6.2.3 Střižné síly 

Graf (obr. 46) zobrazuje srovnání střižných sil. Nůž p60A potřebuje k přestřihnutí tyče 

vyšší střižnou sílu. Velikost střižné vůle neovlivnila potřebnou střižnou sílu. Při použití 

nožů p60A je potřebná síla 630 kN. Nože p60B potřebují vyvodit 585 kN. Při ohřátí tyče 

na 100 °C a použití nožů p60A byla potřebná síla 590 kN.   
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Obrázek 46 Srovnání velikosti střižných sil     
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7 ZÁVĚR A PROVOZNÍ DOPORUČENÍ 

V prostředí simulačního programu FORGE 2005 jsem odladil operaci stříhání tyčí. Tato 

činnosti spočívala hlavně ve správném nastavení hustoty sítě, tak, abych dosáhl potřebné 

přesnosti při rozumném výpočetním čase. Rovněž jsem zkoušel různé varianty použití při-

držovačů. Nepovedlo se mi však nastavit rychlost nástroje definovanou tabulkou, program 

po spuštění reagoval neznámou chybou a zhavaroval. 

První provedená simulace byla simulací základní, od ní se pak odvíjelo nastavení simulací 

dalších. Simulace se zaměřují na zjištění velikosti střižné vůle, která by vedla ke zvýšení 

jakosti střižné plochy ústřižku. Všechny simulace jsou nastaveny s přidržovačem tyče, ni-

koli ústřižku. Z důvodu dlouhého výpočetního času, který trval přes 300 hodin na jednu 

simulaci, bylo nutné nástroje a polotovar rozdělit podle roviny symetrie, to zkrátilo výpo-

čet simulace na cca 150 hodin. 

Velikost zvolených střižných vůlí neměla příliš velký význam na jakost střižné plochy. 

Byla provedena i simulace, ve které je stříhaná tyč ohřáta na teplotu 100 °C, to však neved-

lo k výraznému snížení střižné síly ani ke zvýšení jakosti střižné plochy ústřižku. 

Podle výše uvedené literatury je možno v procesu stříhání zařadit i přidržovač ústřižku. 

Přidržovač by zachytil ohybové momenty působící na tyč, to by mohlo zamezit ohybu tyče 

při střihu. Tato varianta nebyla z důvodu nedostatku času simulována. 

Aby byla zjištěna míra reality provedených simulací, je nutné provést skutečné experimen-

ty s daným materiálem. Reálný experiment by řekl, jestli byla správně zvolena kritická 

hodnota lomového kritéria. Z výsledků simulace, tak jak byla provedena, nebylo možno 

určit vnitřní pnutí ve stříhaném materiálu.  

Při výpočtech občas docházelo k chybám, které se projevovaly velkým zvýšením deforma-

ce a tím i deformačního tepla a teploty nebo intenzity deformace v izolovaném uzlovém 

bodě (bodech). Tyto chyby nemají větší vliv na celkové výsledky, jen je na ně třeba myslet 

při vyhodnocování výsledků. Takové to chování uzlových bodů je nejspíše dáno chybou 

simulačního softwaru. 
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SEZNAM POUŽITÝCH SYMBOLŮ A ZKRATEK 

CAD  Computer Aided Design 

CAM  Computer Aided Manufacturing 

CNC  Computer Numeric Control 

HSC  High Speed Cutting 

l  délka tyče 

d  průměr tyče 

m.s-1  metr za sekundu 

h9  jakost tyče 

°  stupeň 

°C  stupeň Celsia 

Rm   mez pevnosti v tahu 

F  střižná síla 

K  koeficient zahrnující charakter působení sil 

ϭpt  mez pevnosti materiálu 

τpt  pevnost ve střihu 

A  tažnost 

Mo  ohybový moment 

T  tečná síla 

MPa  megapascal 

α  úhel hřbetu 

γ  úhel čela 

MKP  metoda konečných prvků 

HRC  pevnost Rockwell 

l0  počáteční délka 



VŠB – TU Ostrava, FMMI 61 

 

tt  teplota tyče 

tN  teplota nože 

tA  teplota vzduchu 

µ  tření 

ν  rychlost nástrojů 

α  přestup tepla do válců 

C  uhlík 

Mn  mangan 

Si  křemík 

P  fosfor 

S  síra 

Cr  chrom 

Mo  molybden 

ČSN  Česká státní norma 

ISO  International Organization for Standardization 
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