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ABSTRAKT 

Diplomová práce se zabývá návrhem jednoúčelového postupového nástroje pro výrobu 
plechové součásti. Obsahuje rozbor technologií, kterých nástroj využívá, výpočet 
důležitých veličin, jako jsou střižná vůle, poloměr ohybu, odpružení a další. Téma se 
zabývá též popisem důležitých částí nástroje a jejich funkcí. 

 

 

Klíčová slova 

Postupový nástroj, ohýbání, stříhání, razníky, matrice  

 
ABSTRACT  

The thesis deals with the design of a single-purpose process tool for the production of sheet 
metal parts. It contains an analysis of the technologies used by the tool, the calculation  
of important quantities such as shear clearance, bending radius, suspension and more. 
The topic also deals with the description of important parts of the tool and their functions. 

Key words 

Progress tool, bending, cutting, punches, dies 
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ÚVOD 

Řešením jednoúčelových postupových nástrojů zahrnujícím konstrukční návrh, přípravu 
výroby, výrobu jednotlivých částí, montáž, uvedení do zkušebního provozu a odladění 
případných nedostatků, výrobu kontrolních přípravků a dalších se zabývá firma, ve které 
pracuji. 

Jednoúčelové postupové nástroje využívají technologie stříhání, ohýbání, lisování, tažení 
nebo kombinaci těchto procesů. Zpravidla jsou určeny pouze pro jeden výrobek, kde je 
výroba naplánována v řádu tisícovek kusů ročně. Pokud se jedná o tvarově velmi 
jednoduchou součást, je možné ve výjimečných případech využití těchto nástrojů 
i pro zrcadlový díl. 

Pro navržení jednoúčelového postupového nástroje byl zvolen plechový dílec dle obr. 1, 
pro nějž jsou popsány nástrojem využité technologie, provedeny výpočty, navrhnut 
nástřihový plán a další. Vzhledem k situaci ohledně COVID-19 nebyl nástroj reálně 
vyroben, odzkoušen a tudíž tato problematika bude řešena pouze v teoretické rovině. 

Zadaná plechová součást (obr. 1), bude vyráběna technologiemi ohýbání 
a stříhání jednoúčelovým nástrojem. Technologie tváření, které jsou nástrojem využívány, 
budou podrobně popsány. Bude navrhnuta varianta nástřihového plánu a určena 
hospodárnost. Budou popsány jednotlivé části postupového nástroje a jejich funkce. 

 

Obr. 1 Zadaná plechová součást. 
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1 ROZBOR ZADANÉ SOUČÁSTI 

1.1 Výkresy, rozbor kót a uložení 

Rozměry zadané součásti, plechového dílu, jsou zobrazeny na obr. 1.1. Součást bude 
vyrobena z plechu o tloušťce 2 mm. Funkce součásti v praxi ve většině případů není známá 
a nebude předmětem této práce. 

 

Obr. 1.1 Plechový díl. 
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1.2 Materiálové charakteristiky použitého materiálu 

Plechový díl bude vyráběn z materiálu S235, který odpovídá materiálu ČSN 11 373. 
Materiál je pro účely zkoušení nástroje dodáván zákazníkem buď ve formě svitku či pásu 
plechu v požadované šířce a délce. Chemické složení materiálu je uvedeno 
v tab. 1.21. Z tab. 1.22 je vybrán typ polotovaru s označením „pásy válcované za tepla“, 
pro který platí materiálové charakteristiky uvedené v tab. 1.23.  

Tab. 1.21 Chemické složení. [1] 

 

 

Tab. 1.22 Polotovary. [1] 

 

 

Tab. 1.23 Mechanické vlastnosti. [1] 
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2 PRINCIPY JEDNOÚČELOVÝCH POSTUPOVÝCH NÁSTROJŮ 

Jednoúčelové postupové nástroje (obr. 2) jsou určeny pro automatizaci výroby a jsou 
určeny zpravidla pro jediný výrobek, jehož výroba se má pohybovat minimálně v řádu 
tisícovek kusů ročně. Nástroje využívají různých odvětví tváření, jako jsou stříhání, 
ohýbání, lisování, tažení nebo jejich kombinaci. Pro případ zadaného plechového dílce 
bude využito kombinace technologií stříhání a ohýbání. 

Nástroje jsou složeny z dolní a horní části, v případě složitějšího nástroje je zde navíc 
i střední část. V horní části jsou uloženy razníky, tedy střižníky a ohybníky, a v dolní části 
jsou uloženy matrice, tedy střižnice a ohybnice. Nástroj není opatřen žádným zařízením, 
které by zajišťovalo pohyb jednotlivých částí a je tedy navíc zapotřebí dostatečně velkého 
lisu, který zajišťuje pohyb horní části nástroje neboli zdvih, a podávacího zařízení, 
které zajišťuje posouvání materiálu o přesně definovanou vzdálenost neboli krok. Nástroj 
je opatřen nosnými oky či čepy pro snadnější manipulaci s nástrojem. Použitý lis je 
zdrojem síly potřebné k prostřižení a ohnutí materiálu. 

  

 

Obr. 2 Postupový nástroj. [2] 
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2.1 Ohýbání 

Ohýbání je technologická operace patřící do oblasti plošného tváření, jelikož dochází 
ke změně tvaru bez podstatné změny průřezu. Během ohýbání dochází k trvalé deformaci 
materiálu vlivem ohybového momentu způsobeným ohybovou silou. Působením 
ohybového momentu lze docílit jak ohýbání, tak rovnání materiálu. Proces ohýbání 
materiálu je prováděn ve většině případů za studena, v případě materiálů s velkým 
průřezem popř. s vyšší pevností za tepla. Ohýbáním lze měnit tvar úzkým i širokým 
polotovarům, přičemž u úzkých polotovarů, jako jsou např. trubky, profily, tyče a podobně, 
se příčný průřez deformuje více než u širokých plechů či pásů. Stroje a zařízení se liší 
podle způsobu ohybu, velikosti poloměru ohybu a hlavně velikosti série ohýbaných 
součástí. [3] 

Pro dosažení ohybu je třeba, aby hodnota působícího napětí dosáhla do oblasti plastické 
deformace, tedy nad mez kluzu Re, ale nepřekročila mez pevnosti 𝑅 , aby nedošlo 
k porušení materiálu. Z důvodu přítomnosti elastické deformace je nutné při ohybu počítat 
s odpružením. Na vnější straně ohybu vzniká tahové napětí, na vnitřní tlakové. K přechodu 
z tahového do tlakového napětí dochází přibližně uprostřed tloušťky materiálu, kde je 
napětí nulové. Vrstva s nulovým napětím se nazývá neutrální vrstva. [3] 

 

Obr. 2.1 Průběhy napětí ohýbané součásti pro různé průřezy. [3] 

Na obr. 2.1 je vidět neutrální vrstva, kde se tahové napětí mění na tlakové a to znamená,  
že je vrstva bez napětí, tudíž bez deformace a její délka se tedy nemění a je důležitá 
při výpočtu délky rozvinutého tvaru ohýbané součásti. U velkých poloměrů ohybu 
se předpokládá, že je neutrální osa uprostřed tloušťky materiálu, se zmenšujícím se 
poloměrem ohybu se neutrální osa posouvá ke středu poloměru vlivem působení napětí 
a deformace průřezu. [3] 

Zda je ohyb ostrý či volný lze určit poměrem 𝑅 /𝑡, přičemž: 

     𝑅 /𝑡 > 6 znamená ohyb volný  
     𝑅 /𝑡 < 6 znamená ohyb ostrý. 
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2.1.1 Poloha neutrální osy 

Neutrální osa není zatěžována napětím, které by mohlo způsobit její prodloužení 
nebo zkrácení. Se zmenšujícím se poloměrem se neutrální osa posouvá ke středu ohybu, 
kde u velkých poloměrů ohybů, R > 12t, je posunutí nepatrné a tak je zanedbáváno. [3] 

Pro velký poloměr ohybu je dán vztahem: [3] 

 = 𝑅 +
1

2
𝑡 [𝑚𝑚] (2.1.11) 

kde: 

    𝑅  …poloměr ohybu[mm] 
    𝑡 …tloušťka materiálu [mm] 

 

Pro menší poloměry ohybu platí vztah: [3] 

 = 𝑅 + 𝑥 ∙ 𝑡 [𝑚𝑚] (2.1.12) 

kde:  

     𝑥  …součinitel polohy neutrální plochy. (Velikost x je proměnná a závisí na poměru  
            velikosti poloměru ohybu a tloušťce ohýbaného polotovaru.) 
     𝑅   …poloměr ohybu[mm] 
     𝑡  …tloušťka materiálu [mm] 

 

2.1.2 Stanovení délky polotovaru 

Délka rozvinutého tvaru součásti je rovna délce neutrální osy, tj. součtu všech délek 
rovných úseků a délek oblouků neutrální osy v místě ohybu. Její hodnotu lze odečíst přímo 
z 3D modelu. Délka oblouku neutrální osy je dána vztahem: [3] 

𝑙 =
𝜋 ∙ 
180

∙ (𝑅 + 𝑥 ∙ 𝑡)[𝑚𝑚] (2.1.2) 

kde:     
      … úhel ohybu [°] (obr. 2.1.2)  
     𝑥   …součinitel polohy neutrální plochy [-]. Velikost x je proměnná a závislá          
            na poměru (velikosti poloměru ohybu a tloušťce ohýbaného polotovaru) 
     𝑅   …poloměr ohybu [mm] 
     𝑡 …tloušťka materiálu [mm]

 

Obr. 2.1.2 Úhel ohybu . [3] 
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2.1.3 Odpružení při ohybu U a V 

Při ohýbání má materiál po odlehčení deformační síly snahu vrátit se do původní polohy 
a to o úhel odpružení β (Obr. 2.1.31). Ohyb je zatěžován pružně plastickou deformací, 
a jakmile na materiál přestane působit deformační síla, zruší se složka pružné deformace 
a tím se mění úhel. Pro dosažení požadovaného úhlu ohybu je nutné materiál přehnout 
o úhel odpružení. Na odpružení mají vliv mechanické vlastnosti materiálu, tloušťka 
materiálu, velikost úhlu ohybu, poměr poloměru ohybu k tloušťce materiálu a konstrukce 
ohýbadla. Velikost odpružení lze zjistit pomocí diagramů sestavených na základě 
praktických zkoušek, experimentálně, z tabulky hodnot úhlu odpružení pro vybrané 
materiály (obr. 3.4), nebo pomocí výpočtů dle vztahů: [3]  

Ohýbání do tvaru V: [3] 

tgβ = 0,375 ∙
l

k ∙ t
∙

R

E
→ β [°] (2.1.31) 

 

Ohýbání do tvaru U: [3] 

tgβ = 0,75 ∙
l

k ∙ t
∙

R

E
→ β [°] (2.1.32) 

kde: 

    β  …úhel odpružení [°] 
    l   …vzdálenost ohýbacích částí [mm] 
    l  …rameno ohybu [mm] 
    E  …Youngův modul pružnosti [MPa] 
    R  …mez kluzu [MPa] 
    k …součinitel určující polohu neutrální plochy v závislosti na poloměru Ro/t 
            (například z diagramu viz obr. 2.1.32) 

 

Obr. 2.1.31 Odpružení při ohybu V a U. [3] 
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Diagramy pro určení odpružení 

V praxi slouží k orientačnímu určení velikosti odpružení. Diagramy jsou zpracovány 
pro úhly odpružení 𝜑 = 30°, 60°, 90° 𝑎 120°  pro ocel, hliník, měď a jejich slitiny. 
Diagramy jsou znázorněny na obr. 2.1.32. [3] 

 

Obr. 2.1.32 Diagramy pro určení odpružení. [3] 

 

2.1.4 Minimální a maximální poloměr ohybu 

Minimální poloměr ohybu je takový poloměr, kdy ještě nedochází k porušení krajních 
vláken polotovaru vlivem vyčerpání plasticity materiálu a závisí především na druhu 
materiálu a jeho plasticitě, tloušťce plechu, způsobu ohýbání a na kvalitě povrchu. Jeho 
hodnota je dána vztahem: [4] 

R =
t

2
∙

1

ε
− 1 = c ∙ t [𝑚𝑚] (2.1.41) 

kde: 
    t …tloušťka ohýbaného materiálu [mm] 
    ε  …mezní prodloužení →při jeho překročení dojde k porušení ohýbaného materiálu  
            (napětí přesáhne mez pevnosti v tahu Rm) [-] 
    𝑐 …koeficient [-]:   

měkká ocel: c = 0,5 ÷ 0,6 
měkká mosaz: c = 0,3 ÷ 0,4 
hliník:  c = 0,35 
dural:    c = 3 ÷ 6 
měkká měď:  c = 0,25 
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Orientační hodnoty platí pro ideální povrch bez rýh a mikrotrhlin, pro příčný i podélný 
směr vláken. [4] 

Maximální poloměr ohybu je takový poloměr, kdy dojde k trvalé deformaci v krajních 
vláknech polotovaru, a je dán vztahem: [4] 

R =
t

2
∙

E

R
− 1  [𝑚𝑚] (2.1.42) 

kde: 

    E …modul průřezu [MPa] 
    Re …mez pevnosti v kluzu [MPa] 
    𝑡 …tloušťka ohýbaného materiálu [mm] 

 

2.1.5 Výpočet ohýbací síly a práce u ohybu U a V 

Ohybový proces je velmi složitý a je ovlivněn mnoha faktory, které musí být zohledněny 
při výpočtu ohýbací síly. Výpočet se vztahuje ke dvěma základním způsobům ohýbání 
materiálů v praxi. Ohybový proces je znázorněn na obr. 2.1.51. [3] 

 

Obr. 2.1.51 Průběh ohýbací síly závislé na dráze nástroje. [3] 
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Ohýbání do tvaru V 

Ohýbací síla se zvětší až o 1/3 Fo vlivem působení tření mezi polotovarem a funkční částí 
ohýbadla. Za ohýbaný polotovar je považován nosník uložený na dvou podporách 
ve vzdálenosti L zatížený uprostřed ohýbací silou Fo. Průběh ohýbací síly je uveden 
na obr. 2.1.52. [3] 

 

Obr. 2.1.52 Ohýbání do tvaru V. [3] 

 

Velikost ohýbací síly při ohybu do tvaru V je dána vztahem: [3] 

𝐹 =
𝑏 ∙ 𝑡 ∙ 𝑅

2 ∙ 
∙ 𝑡𝑎𝑛

𝜑

2
 [𝑁] (2.1.51) 

kde:  

    𝑏  …šířka dílu [mm] 
    𝑡  …tloušťka ohýbaného materiálu [mm] 
    𝑅   …mez pevnosti v kluzu [MPa] 
      …poloměr zaoblení středního vlákna [mm] 
    𝜑 …úhel ohybu [°] 
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Práce vykonaná při ohýbání do tvaru V je dána vztahem: [3] 

𝐴 =
1

3
∙

𝐹 ∙ 𝑙

1000
 [𝐽] (2.1.52) 

kde: 

    𝐹   …ohybová síla při ohybu do tvaru V [N] 
    𝑙  …vzdálenost mezi podpěrami [mm] 

 

Ohýbání do tvaru U 

Princip ohýbání do tvaru U je podobný ohýbání do tvaru V. Průběh ohýbací síly závislé 
na dráze je uveden na obr. 2.1.53. [3] 

 

Obr. 2.1.53 Ohýbání do tvaru U. [3] 

 

Velikost ohýbací síly při ohybu do tvaru U je dána vztahem: [3] 

𝐹 = (1 + 7µ) ∙
𝑏 ∙ 𝑡 ∙ 𝑅

𝜌 + 𝑡
[𝑁] (2.1.53) 

kde: 

   𝑏 …šířka dílu [mm] 
   𝑡 …tloušťka ohýbaného materiálu [mm] 
   𝑅  …mez pevnosti v kluzu [MPa] 
   𝜌 …poloměr zaoblení středního vlákna [mm] 
   𝜇 …součinitel tření [-] 
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Práce vykonaná při ohýbání do tvaru U je dána vztahem: [3] 

𝐴 =
2

3
∙

𝐹 ∙ 𝑍

1000
 [𝐽] (2.1.54) 

kde:  

   𝐹  …síla při ohýbání do tvaru U [N] 
   𝑍  …potřebný zdvih [mm] 

 

2.1.6 Porušení materiálu při ohybu 

Vlivem zpevňování materiálu při ohýbání a při určité kritické hodnotě poměru 𝑅 /𝑡 může 
dojít k prasknutí materiálu, kde vznikají trhliny a průběh jejich šíření je na obr. 2.1.61. 
Materiál vyžíhaný naměkko díky vhodnějším vlastnostem vydrží za stejných podmínek 
ohýbání více než původní materiál, tedy se stejnou tloušťkou menší poloměr ohybu. 
Nejmenší poloměr se určuje teoretickým výpočtem: [3] 

𝑅 = 𝑘 ∙ 𝑡 [𝑚𝑚] (2.1.6) 

kde: 

   𝑘 …součinitel určující polohu neutrální plochy v závislosti na poměru 𝑅 /𝑡 [-] 
   𝑡 …tloušťka ohýbaného materiálu [mm] 

 

Obr. 2.1.61 Porušení materiálu při ohýbání. [3] 

Mezi defekty materiálu při ohýbání patří i tvoření vln nebo ztenčení stěny materiálu. Vlny 
vznikající u předmětů s tenkými stěnami (obr. 2.1.62) lze odstranit zařazením tahové síly, 
nebo bočním přitlačením materiálu k nástroji během ohýbání. [5] 
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Obr. 2.1.62 Nežádoucí zvlnění ohýbaného materiálu. [5] 

 

Díky tahovému napětí na vnější straně ohybu je materiál natahován a jeho tloušťka  
se zmenšuje. Na vnitřní straně ohybu je materiál vystaven tlakovému napětí, díky němuž  
se materiál hromadí v místě vnitřní strany ohybu a tloušťka materiálu se zvětšuje. Změna 
tvaru průřezu je znázorněna na obr. 2.1.63. [5] 

 

 

Obr. 2.1.63 Nežádoucí ztenčení stěny pro názornost na příkladu trubky. [5] 
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2.2 Stříhání 

Stříhání je jediná technologie plošného tváření, u které cíleně dochází v konečné fázi 
k porušení materiálu mechanismem lomu v ohnisku deformace a oddělení materiálu. 
Průběh stříhání je znázorněn na obr. 2.2. 

Dosednutím střižníku na stříhaný materiál ve střižných nástrojích dochází ke stříhání nebo 
děrování. V počáteční fázi dochází k plastickému přetvoření, které je ale nežádoucí. Pohyb 
stříhacích břitů vytváří potřebné střižné (smykové) napětí. Materiál je postupně  
nebo současně oddělován podél křivky střihu dané relativním pohybem těchto břitů. 
Technologie stříhaní končí úplným oddělením kusu od materiálu. [7] 

 

Obr. 2.2 Průběh stříhání s normální střižnou vůlí. [9] 

2.2.1 Střižná mezera a střižná vůle 

Střižná mezera je mezera mezi střižníkem a střižnicí a její velikost je dána vzdáleností 
mezi těmito střihadly. Střižná mezera je nutná k zamezení kolize mezi jednotlivými částmi 
nástroje. Dále ovlivňuje přesnost výrobku, kvalitu střižné plochy, trvanlivost nástroje 
a spotřebu energie. Velikost střižné síly se téměř nemění s ohledem na velikost střižné 
mezery, ale vykonaná práce může výrazně narůst až o 40%. [8] 

Střižná vůle je závislá na tloušťce a druhu materiálu, má velký vliv na kvalitu střižné 
plochy a rozměr budoucího výstřižku. Její velikost je dvojnásobek střižné mezery, 
tedy rozdíl rozměru otvoru ve střižnici a rozměru střižníku. [8] 
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V případě malé střižné vůle nebo naopak velké střižné vůle se trhlinky šířící se materiálem 
při stříhání nesetkají a vytvoří nerovný povrch, což ovlivňuje i rozměr a tvar součásti. 
V případě optimální střižné vůle se trhlinky setkají a vytvoří jednu kvalitní střižnou plochu 
bez otřepů. Hloubka vniku střižníku do materiálu v okamžiku jeho úplného oddělení bývá 
10 až 60% tloušťky materiálu. Hodnota hloubky vniku je závislá na druhu a zpracování 
stříhaného materiálu a částí nástroje. [8] Šíření trhlinek závislé na střižné vůli  
je znázorněno na obr. 2.2.11. 

 

Stanovení velikosti střižné vůle 

Velikost střižné mezery závisí na několika aspektech, nejvíce však na materiálu a jeho 
tloušťce. Její hodnotu je možné stanovit početně, jako procento tloušťky materiálu,  
nebo v praxi je volena z tabulek pro různé tloušťky plechů bez ohledu  
na druh materiálu. [9] 

 

 

 

 

Obr. 2.2.11 Velikost střižné vůle. [9], [10] 
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Velikost střižné vůle je dána vztahy: [9] 

Pro plechy tloušťky 𝑡 ≤ 3 𝑚𝑚 

𝑣 = 𝑐 ∙ 𝑡 ∙ 𝜏  [𝑚𝑚] (2.2.11) 

 

Pro plechy tloušťky 𝑡 ≥ 3 𝑚𝑚 

𝑣 = (1,5 ∙ 𝑡 − 0,015) ∙ 𝜏  [𝑚𝑚] (2.2.12) 

kde: 
   𝜏  …smykové napětí 
   𝑡 …tloušťka plechu 
   𝑐  …součinitel o velikosti (0,005 až 0,035). Nižší hodnoty jsou voleny pro dosažení  
            lepší střižné plochy, vyšší pro dosažení minimální střižné síly. 

 

Střižnou vůli je možné určit dle nomogramu (obr. 2.2.12), kde jsou uvedeny absolutní 
velikosti střižných vůlí pro určitý druh a tloušťku stříhaného materiálu charakterizovaného 
střižným odporem τ . [12] 

 

 

Obr. 2.2.12 Nomogram k určení střižné vůle. [12] 
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2.2.2 Vzhled střižné plochy 

Pásmo zeslabení je oblast pružné deformace vzniklá při vnikání střižníku do materiálu. 
Hladká a lesklá část střižné plochy v oblasti plastického přetvoření je tvořena plastickou 
deformací. V pásmu lomu probíhá samovolné oddělování stříhané části. Průchodem 
střižníku materiálem vzniká pásmo otěru. Oblast zpevnění vzniká při stlačování materiálu 
střižníkem. [11] Vzhled střižné plochy je znázorněn na obr. 2.2.21. 

 

2.2.3 Přesnost výrobku 

Budoucí výrobek je hlavním ukazatelem přesnosti, podle nějž je navrhováno, jakým 
způsobem bude vyroben. Přesnost je obvykle požadována ve stupních nižší přesnosti IT14, 
IT15, IT16, střední přesnosti IT11, IT12 a vyšší přesnosti IT6, IT7, IT8 a IT9. [11] 

Pro dosažení požadované tolerance musí být nástroj přesnější než výrobek, tj. nástroj musí 
mít menší stupeň přesnosti. Obvykle se IT nástrojů volí dle tab. 2.2.31. [11] 

Tab. 2.2.31 Závislost přesnosti vystřihovaných součástí na přesnosti nástroje [11] 
 

Základní výrobní tolerance 
IT vystřihovaného výrobku 

8 až 9 10 11 12 13 14 15 

Základní výrobní tolerance 
IT střižníku a střižnice 

5 až 6 6 až 7 7 až 8 8 až 9 10 11 12 

 

Přesnost nástroje je ovlivněna také velikostí střižné vůle, která musí být větší než výrobní 
tolerance nástrojů, jinak ji nemůžeme předepsat. Závislost mezi velikostí nástroje, tolerancí 
a střižných vůlí je uvedena v tabulce 2.2.32: [11] 

 

 1- zeslabení 
2- plastické přetvoření 
3- pásmo lomu 
3a- pásmo otěru 

4- oblast zpevnění 
5- otřep 
6- vtisk dolního břitu 

 

Obr. 2.2.21 Vzhled střižné plochy při normální střižné vůli. [11] 
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Stříhání zahrnuje dva typy operací tj. děrování a vystřihování. Děrování znamená 
vystřihování otvoru, tedy je vyráběna díra (odpad je výstřižek), jejíž tvar a rozměry bude 
odpovídat tvaru a rozměrům střižníku, rozměry střižnice budou zvětšeny o střižnou vůli. 
Při vystřihování je výrobkem výstřižek, jeho tvar a rozměry budou odpovídat rozměrům 
otvoru ve střižnici. Rozměry střižníku budou zmenšeny o velikost střižné vůle. [11] 

 

2.2.4 Síly při stříhání a střižná práce 

Při působení silových dvojic na stříhaný materiál se plech naklání ve směru působení 
momentu vyvolaným těmito silami, přičemž se nože zatlačí do materiálu. Působením 
momentu od sil F se stříhaný materiál natočí o úhel alfa. Moment od střižných sil je 
eliminován buď momentem způsobeným silami přidržovače, nebo silami působícími 
na hřbety nožů. Při stříhání působí střižná, přidržovací a protlačovací síla. [7], [9] 

 

Střižná síla 

Střižná síla závislá na vnikání střižníku do materiálu má charakteristický průběh 
znázorněný na obr. 2.2.41. Břit střižníku vniká do materiálu, po krátké dráze, kde působí 
elastická deformace, dochází k přetvoření plastického charakteru, kde dochází k pěchování 
kovu břitem. Vlivem lokálního přetvoření dochází ke zpevnění materiálu, kde zpevněná 
část je 20 % až 30 % tloušťky materiálu. I přes zmenšující se střižnou plochu dochází 
k plynulému nárůstu střižné síly v důsledku právě zpevnění materiálu. Po prvním porušení 
materiálu trhlinami, tedy vzniku nástřihu, nastává mírný a plynulý pokles síly 
až do hloubky vniku ℎ , kde dochází k úplnému porušení mechanismem křehkého lomu 
a následnému oddělení výstřižku s výrazným poklesem síly. Střižná plocha má tvar 
S-křivky. [8] 

 

Tab. 2.2.32 Závislost tolerance nástrojů na velikosti nástroje [11] 

Střižná vůle Rozměr nástroje 

v [mm] 1÷3 3÷6 6÷10 10÷18 18÷30 30÷50 50÷80 80÷120 120÷180 180÷260 260÷360 360÷500 

0,0005 ÷ 
0,003 

 

0,003 ÷ 
0,02 

 

0,02 ÷ 0,06   

0,06 ÷ 0,15  
 

 

 

0,15 ÷ 0,2 
 

0,2 ÷ 0,3 
  

 

0,3 ÷ 0,6 
 

 0,6 ÷ 2  

nad 2  

 

+D IT6 nebo  –d IT6    I. 

+D IT7 nebo  –d IT7    II. 

+D IT7    –d IT7    III. 

+D IT8     –D IT8    IV. 
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Obr. 2.2.41 Charakteristický průběh střižné síly. [9] 

 

Střižná síla je dána vztahem: [11] 

𝐹 = 𝑙 ∙ 0,9 ∙ 𝑅𝑚 ∙ 𝑘 ∙ 𝑡 (2.2.41) 

kde:  

   Rm  …mez pevnosti materiálu v tahu  
   k   …koeficient otupení nástroje, volí se 1,1 ÷ 1,4 
   l   …délka střižné hrany 
   t  …tloušťka materiálu 

 

Stírací a protlačovací síla 

Vlivem pružné deformace ulpí děrovaný materiál po vystřižení na střižníku a k jeho setření 
je třeba určité síly F . Pro vystřižení výstřižku ze střižnice je potřeba také určité síly F . 
Obě síly jsou závislé na druhu materiálu, velikosti střižné mezery, tvaru a rozměru křivky 
střihu a na druhu maziva. [7] Hodnoty koeficientů k  a k  jsou zobrazeny v tab. 2.2.42. 

Tab. 2.2.4 Hodnoty koeficientů k  a k  pro následující výpočty. [7] 
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Stírací síla je dána vztahem: [7] 

F = k ∙ F  (2.2.42) 

kde: 

   k   …koeficient závislý na tloušťce stříhaného materiálu a druhu střihadla, viz 
            obr. 2.2.42, pro běžné oceli je velikost stírací síly volena jako 10% F  
   F   …střižná síla 

 

Protlačovací síla je dána vztahem: [7] 

F = k ∙ F ∙ n  (2.2.43) 

kde: 

k   …koeficient závislý na tloušťce materiálu a druhu střihadla viz obr. 2.2.42 
n   …je počet výstřižků a neodlehčené části střihadla 

 

Práce vykonaná stříháním 

Práce při stříhání je energie potřebná pro vystřižení součásti závislá na velikosti střižné síly 
a hloubce střižné hrany. Hodnota střižné práce odpovídá ploše pod čarou z průběhu 
velikosti střižné síly závislé na dráze, tedy integrálu z této čáry. Při zakreslení průběhu 
střižné síly do grafu (obr. 2.2.42) dostaneme část elipsy. Při výpočtu je možné do rovnice 
zahrnout eliptickou závislost. 

 

Práce je dána vztahem: [11] 

A =
4


∙ F ∙  ∙ 𝑡 (2.2.44) 

kde: 

     …0,2 pro oceli vyšších pevností, 0,4 pro oceli nízkouhlíkové 
   F   …velikost střižné síly 
   𝑡   …tloušťka stříhaného materiálu 
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Práci je možné vypočítat i jednodušším vztahem: [11] 

A =  ∙ F ∙ ℎ (2.2.45) 

kde: 

      …součinitel zaplnění diagramu F − h, jehož hodnota se pohybuje mezi hodnotami   
            0,2 ÷0,75 a roste se zmenšující se tloušťkou materiálu a stoupající tažností 
   ℎ   …dráha střižníku 
   F …maximální síla potřebná k prostřižení materiálu 

 

Obr. 2.2.42 Průběh střižné síly v závislosti na dráze střižníku. [7] 

Střižnou sílu je možné snížit úpravou tvaru střižné hrany nástrojů nebo odstupňovanou 
délkou střižníků pro velké tloušťky materiálu nebo postupným vystřihováním pro velké 
rozměry výrobku. Změny tvaru střižné hrany jsou prováděny buď na střižníku 
nebo na střižnici a jsou znázorněny na obr. 2.2.43. [9] 
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(a - rovný střih, b - jednostranné zkosení střižníku, c, d - oboustranné zkosení střižníku, e, f 
- zkosení střižnice, g – stupňovité uspořádání střižníků) 

Obr. 2.2.43 Úpravy střižníků a střižnice. [9] 

 
 

2.2.5 Těžiště sil 

Je nutné, aby výslednice sil působila v ose lisu, protože by jinak způsobila vyhýbání 
beranu, což by způsobovalo menší přesnost výrobku, snížení životnosti nástroje 
a předčasné opotřebení beranu lisu. Při stříhání několika střižníky lze určit polohu 
výslednice střižných sil pomocí grafiky nebo výpočtu. Výpočet vychází z podmínky, 
která platí pro rovnovážný stav tedy součet momentů sil ke zvolené přímce je roven nule, 
a je dán vztahy: 

𝑋 =
𝐹 ∙ 𝑎 + 𝐹 ∙ 𝑏 + 𝐹 ∙ 𝑐

𝐹 + 𝐹 + 𝐹
 [𝑚𝑚] (2.2.51) 

 

𝑌 =
𝐹 ∙ 𝑑 + 𝐹 ∙ 𝑒 + 𝐹 ∙ 𝑓

𝐹 + 𝐹 + 𝐹
 [𝑚𝑚] (2.2.52) 

kde: 

   X   …vzdálenost od osy y 
   Y    …vzdálenost od osy x 
𝑎 , b , c   …vzdálenost sil od osy x  
𝑑 , 𝑒 , 𝑓   …vzdálenost sil od osy y 
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Pro grafické řešení polohy výslednice sil je používán vláknový polygon (obr. 2.2.5).  

 

Obr. 2.2.5 Grafické řešení hledání těžiště sil vláknovým polygonem. [11] 

 

2.2.6 Nástřihový plán 

Výstřižky je velmi důležité rozmístit na pás plechu tak, aby bylo co nejméně odpadu. Toto 
rozmístění výstřižků na pás je nazýváno nástřihovým plánem. Materiál tvoří velkou část 
nákladů, přibližně 60 ÷ 75 %.  Odpad tvoří velkou část z celkového množství materiálu, 
a proto je potřeba pozorně rozmístit výstřižky na pás, čímž je možné docílit velké úspory 
nákladů. Rozmístění výstřižků na nástřihový plán závisí na tvaru a konstrukci výrobku. 
Ukázka různých rozmístění výstřižků je zobrazena na obr. 2.2.61. Hospodárnost nástřihu je 
charakterizována součinitelem využití materiálu a je dána vztahem: [9] 

 =
𝑆

𝑆
∙ 100 [%] (2.2.61) 

kde: 

   𝑆   …celková plocha výstřižků 

   𝑆  …plocha pásu  
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Obr. 2.2.61 Rozmístění výrobků a vliv na hospodárnost využití materiálu. [9] 

Šířka pásu, velikost kroku, stanovení přepážek a mezer  

Šířka pásu je určena ze šířky výrobku, jeho vhodného rozložení, přidáním přepážek 
a distancí mezi jednotlivými výstřižky. 

 
Délka kroku je dána vztahem: 

𝐾 = 𝐵 + 2 ∙ 𝑚 + 𝐶 (2.2.62) 

kde: 

   𝐵  …šířka výstřižku 
   𝑚  …mezera mezi výstřižky (můstek) 
   𝐶  …průměr díry pro hledáček 
 

Šířka pásu je dána vztahem: 

𝑀 = 𝐴 + 2 ∙ 𝑚  (2.2.63) 

kde: 

   𝐴  …délka výstřižku 
   𝑚   …přepážka mezi výstřižkem  

 

Velikost přepážek a mezer jsou určeny dle tloušťky plechu a je určena z tabulek 
a diagramů. Příklad nástřihového plánu s přepážkami a mezerami je zobrazen 
na obr. 2.2.62. 
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Obr. 2.2.62 Příklad nástřihového plánu. 

Od tvaru a uspořádání výstřižků na páse se odvíjí hospodárné využití stříhaného materiálu. 
Největší mírou se na využití materiálu podílí konstruktér právě rozmístěním výstřižků 
na pás. Nejnižší náklady na materiál, nástroj a výrobu jsou ukazatelem správnosti 
konstrukčního návrhu.  

Konstrukční návrh je ovlivněn požadovanou kvalitou povrchu, resp. nedokonalostmi 
procesu stříhání, kterými jsou: [13] 

 kvalita střižné plochy vzniklé z větší části lomem, 

 zeslabení tloušťky materiálu podél střižné hrany, 

 zpevnění materiálu do hloubky 10 ÷ 20 % tloušťky materiálu, 

 malé zešikmení střižné plochy způsobené mezerou mezi břity, s opotřebením 
nástroje se zešikmení zvětšuje, 

 prohnutí některých výstřižků ohybovým momentem obou složek střižné síly, 

 odchylky rozměrů výstřižků způsobené hlavně opotřebením nástroje, výrobou, 
odpružením a zešikmením střižné plochy. 

Uvedeným nedokonalostem je možné zabránit například přesným stříháním či 
kalibrováním. Zvýšení kvality je docíleno přídavnými operacemi, tedy komplikovanějším 
nástrojem, tedy zvýšením výrobních nákladů.  
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3 VÝPOČET PARAMETRŮ 

Rozměry pro výpočty parametrů ohybu jsou na obr 3.1. 

 

Obr. 3.1 Rozměry pro výpočty parametrů ohybu. 

Určení druhu ohybu 

Zda je ohyb ostrý či volný lze určit vztahem z kapitoly č. 2.1 

𝑅

𝑡
=

3

2
= 1,5 

1,5 < 6 

Tzn. Ohyb ostrý 

 
Poloha neutrální osy 
 

R < 12 ∙ t 
3 < 12 ∙ 2 
3 < 24 

Tzn. malý ohyb tedy posunutí neutrální osy (obr. 3.2) 

 

Obr. 3.2 Posunutí neutrální osy. [3] 

 



 
 
 
 
 
 

36 
 

Pro menší poloměry ohybu platí vztah č. 2.1.12: 

 = 𝑅 + 𝑥 ∙ 𝑡 = 3 + 0,44 ∙ 2 = 3,88𝑚𝑚 
     kde hodnota x je odečtena z tabulky 3.1: 

Tab. 3.1 Hodnoty x pro různé poměry R/t [13] 

 

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

x 0,23 0,29 0,32 0,35 0,37 0,38 0,39 0,40 0,41 0,42 0,44 0,45 0,46 0,47 0,50 

pro 𝑅 /𝑡 = 1,5 … 𝑥 = 0,44 

 

Stanovení délky polotovaru 

Délky úseků se stanoví dle obr. 3.3. 

 

Obr. 3.3 Ilustrační obrázek ke stanovení délky polotovaru. 

𝐴 = 𝑙 + 𝑙 + 𝑙 + 𝑙 + 𝑙  

𝑙 = 10 − (𝑅𝑜 + 𝑡) = 10 − (3 + 2) = 5𝑚𝑚 

𝑙 =
𝜋 ∙ 
180

∙ (𝑅 + 𝑥 ∙ 𝑡) =
𝜋 ∙ 90

180
∙ (3 + 0,44 ∙ 2) = 6,09𝑚𝑚 

𝑙 = 50 − 2 ∙ (2 + 3) = 40 
𝐴 = 5 + 6,09 + 40 + 6,09 + 5 

𝐴 = 62,18𝑚𝑚 

 

 

Odpružení při ohybu do tvaru U 

Yangův modul pružnosti 𝐸 = 210 000 𝑀𝑃𝑎 [15] 

Hodnotu odpružení volím z tabulky 3.4  𝛽 = 1° 
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Tab. 3.4 Hodnoty odpružení pro vybrané materiály. [14] 

 

 

Hodnotu koeficientu k získáme ze vztahu č. 2.1.32: 

tgβ = 0,75 ∙
l

k ∙ t
∙

R

E
→ k 

k = 0,75 ∙
l

tgβ ∙ t
∙

R

E
 

k = 0,75 ∙
5

tg(1) ∙ 2
∙

235

210 000
 

𝑘 = 0,12 
Minimální poloměr ohybu (vztah č. 2.1.41): 

R = c ∙ t 

R = 0,6 ∙ 2 
    𝑐 …koeficient [-]:   

měkká ocel: c = 0,5 ÷ 0,6 
měkká mosaz: c = 0,3 ÷ 0,4 
hliník:  c = 0,35 
dural:    c = 3 ÷ 6 
měkká měď:  c = 0,25 

R = 1,2 mm 

Maximální poloměr ohybu (vztah č. 2.1.42): 

R =
t

2
∙

E

R
− 1  

R =
2

2
∙

210 000

235
− 1  

R = 892,62 mm 
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Velikost ohýbací síly při ohybu do tvaru U (vztah č. 2.1.53): 

𝐹 = (1 + 7µ) ∙
𝑏 ∙ 𝑡 ∙ 𝑅𝑒

 + 𝑡
 

součinitel tření volím dle tab. 3.5 𝜇 = 0,10 [16] 

Tab. 3.5 Součinitel tření - výběr materiálů z tabulky. [16] 

 

 

𝐹 = (1 + 7 ∙ 0,10) ∙
35 ∙ 2 ∙ 235

3,88 + 2
 

𝐹 = 9 511,9 𝑁 

 

Velikost práce vykonané při ohýbání do tvaru U (vztah č. 2.1.54): 

𝐴 =
2

3
∙

𝐹 ∙ 𝑍

1000
 

𝐴 =
2

3
∙

9 511,9 ∙ 25

1000
 

𝐴 = 158,5 𝐽 

 

Porušení materiálu při ohybu (vztah č. 2.1.6): 

𝑅 = 𝑘 ∙ 𝑡 

𝑅 = 0,12 ∙ 2 

𝑅 = 0,24 𝑚𝑚 
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3.1.6 Nástřihový plán 

 

Obr. 3.1.61 Nástřihový plán. 

 

Vzhledem k symetričnosti součásti je natočení zvoleno tak, že ohyby jsou umístěny podél 
pásu a osa symetrie je rovnoběžná s posuvem pásu. Na obr. 3.1.61 je vidět, že: 

 1. operace – díra pro hledáček je střižena kruhovým střižníkem o průměru 
8 mm, 

 2. operace – kruhová díra uprostřed dílu je střižena kruhovým střižníkem 
o průměru 10 mm, 

 3. operace – 1. polovina vnějšího tvaru součásti je ostřižena tvarovými střižníky 
tak, že plechový dílec je i nadále součástí plechu, 

 4. operace – 2. polovina vnějšího tvaru součásti je ostřižena tvarovými střižníky 
tak, že plechový dílec je i nadále součástí plechu, 

 5. operace – boky součásti jsou ohnuty ohybníky do požadovaného úhlu 90°, 

 6. operace – součást je ostřižena z pravé strany, 

 7. operace – z pásu je odstřihnut hotový výrobek. 
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Šířka pásu, velikost kroku, stanovení přepážek a mezer  

Šířka pásu je určena ze šířky výrobku, jeho vhodného rozložení, přidáním přepážek 
a distancí mezi jednotlivými výstřižky. K určení jednotlivých rozměrů slouží obr. 3.1.62. 

 

Obr. 3.1.62 Ilustrační obrázek pro výpočet můstku, přepážky odpadu aj. 

 
Mezera mezi výstřižky (můstek): 

𝑚 = 𝑡 ∙ 1,5 = 2 ∙ 1,5 = 3 𝑚𝑚 

 

Mezera mezi výstřižkem a okrajem pásu (přepážka odpadu): 

𝑚 = 𝑡 ∙ 1,2 = 2 ∙ 1,2 = 2,4 𝑚𝑚 

 

Délka kroku: 

𝐾 = 𝐵 + 2 ∙ 𝑚 + 𝐶 = 35 + 2 ∙ 3 + 8 = 49 𝑚𝑚 

 

Šířka pásu: 

𝑀 = 𝐴 + 2 ∙ 𝑚 = 62,18 + 2 ∙ 2,4 = 66,98 𝑚𝑚 
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Využití materiálu (vztah č. 2.2.61): 

𝑆 = 𝑀 ∙ 𝐿 = 67 ∙ 40 000 = 2 680 000 𝑚𝑚  

𝑛 =
𝐿

𝐾
=

40 000

49
= 816,3 𝑘𝑠 

𝑆 = 𝐴 ∙ 𝐵 − 𝑑 −
𝜋 ∙ 𝑑

4
−

𝜋 ∙ 𝐶

4
 

𝑆 = 35 ∙ 62,18 − 3 −
𝜋 ∙ 3

4
−

𝜋 ∙ 10

4
 

𝑆 = 2 083,68 mm 

 =
𝑆 ∙ 𝑛

𝑆
∙ 100 =

2 083,68 ∙ 816

2 680 000
∙ 100 = 63,44 % 

 

Střižná vůle pro plechy tloušťky 𝒕 ≤ 𝟑 𝒎𝒎 (vztah č. 2.2.12): 

𝑅𝑚 ř =
510 + 370

2
= 440 𝑀𝑃𝑎 

 𝜏 = 0,8 ∙ 𝑅𝑚 ř = 0,8 ∙ 440 = 352 MPa [17] 

𝑣 = 𝑐 ∙ 𝑡 ∙ 𝜏 = 0,020 ∙ 2 ∙ √352 = 0,75 𝑚𝑚 

 
   𝑐  …součinitel o velikosti (0,005 až 0,035). Nižší hodnoty jsou voleny pro dosažení  
            lepší střižné plochy, vyšší pro dosažení minimální střižné síly. 

 

Střižná síla pro kruhový střižník o průměru 8,1 mm (vztah č. 2.2.41): 

𝐹 = 𝑙 ∙ 0,9 ∙ 𝑅𝑚 ∙ 𝑘 ∙ 𝑡 

𝐹 = 25,45 ∙ 0,9 ∙ 440 ∙ 1,2 ∙ 2 

𝐹 = 24 187,7 N 

 

Střižná síla pro kruhový střižník o průměru 10 mm (vztah č. 2.2.41): 

𝐹 = 𝑙 ∙ 0,9 ∙ 𝑅𝑚 ∙ 𝑘 ∙ 𝑡 

𝐹 = 31,42 ∙ 0,9 ∙ 440 ∙ 1,2 ∙ 2 

𝐹 = 29 861,6 N 

 

Střižná síla pro tvarový střižník (vztah č. 2.2.41): 

𝐹 = 𝑙 ∙ 0,9 ∙ 𝑅𝑚 ∙ 𝑘 ∙ 𝑡 

𝐹 = 90 ∙ 0,9 ∙ 440 ∙ 1,2 ∙ 2 

𝐹 = 85 536 N 
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Střižná síla pro rozstřihový razník (vztah č. 2.2.41): 

𝐹 = 𝑙 ∙ 0,9 ∙ 𝑅𝑚 ∙ 𝑘 ∙ 𝑡 

𝐹 = 58 ∙ 0,9 ∙ 440 ∙ 1,2 ∙ 2 

𝐹 = 55 123,2, N 

 

Celková střižná síla: 

𝐹 = 𝐹 + 𝐹 + 2 ∙ 𝐹 + 𝐹  

𝐹 = 24 187,7 + 29 861,6 + 2 ∙ 85 536 + 55 123,2 

𝐹 = 280 244,5 𝑁 

 
   k  …koeficient otupení nástroje, volí se 1,1 ÷ 1,4 
   l   …délka střižné hrany 
   

Stírací síla (vztah č. 2.2.42): 

 

F = k ∙ F  

F = 0,1 ∙ 280 244,5 

F = 28 024,45 N 

kde: 

   k   …koeficient závislý na tloušťce stříhaného materiálu a druhu střihadla, viz 
            tab. 2.2.4. Pro běžné oceli je velikost stírací síly volena jako 10% F  
 

Protlačovací síla (vztah č. 2.2.43): 

Hodnotu koeficientu k = 0,05 volím z tab. 2.2.4 

F = k ∙ F ∙ n  

F = 0,05 ∙ 280 244,5 ∙ 7 

F = 98 085,6 N 

Tab. 2.2.4  Hodnoty koeficientů k  a k  pro následující výpočty. [7] 
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Práce vykonaná stříháním (vztah č. 2.2.44): 

A =
4


∙ F ∙  ∙ 𝑡 

A =
4


∙ 280 244,5 ∙ 0,4 ∙ 2 

A = 285 454,7 J 

kde:  

     … 0,4 pro oceli nízkouhlíkové 
 

Celková síla: 

𝐹 = 𝐹 + 𝐹 + 𝐹 + 𝐹 = 280 244,5 + 28 024,45 + 98 085,6 + 9 511,9 = 415,9 𝑘𝑁 

 

Těžiště střižných sil (vztah č. 2.2.51 a č. 2.2.52): 

𝑧 =
𝐹 ∙ 𝑧 + 𝐹 ∙ 𝑧 + 𝐹 ∙ 𝑧 + 𝐹 ∙ 𝑧

𝐹 + 𝐹 + 𝐹 ∙ 2 + 𝐹
 

𝑧 =
24 187,7 ∙ 6,4 + 29 861,6 ∙ 79,9 + 85 536 ∙ 152,93 ∙ 2 + 55 123,2 ∙ 300,4

24 187,7 + 29 861,6 + 85 536 ∙ 2 + 55 123,2
  

𝑧 = 161,5 𝑚𝑚 

𝑦 =
𝐹 ∙ 𝑦 + 𝐹 ∙ 𝑦 + 𝐹 ∙ 𝑦 + 𝐹 ∙ 𝑦

𝐹 + 𝐹 + 𝐹 ∙ 2 + 𝐹
  

𝑦 =
24 187,7 ∙ 0 + 29 861,6 ∙ 0 + 85 536 ∙ 34.8 + 85 536 ∙ (−34.8) + 55 123,2 ∙ 0

24 187,7 + 29 861,6 + 85 536 ∙ 2 + 55 123,2
 

𝑦 = 0 𝑚𝑚 

 

Těžiště sil působících v nástroji (vztah č. 2.2.51 a č. 2.2.52): 

𝑍 =
(𝐹 + 𝐹 + 𝐹 ) ∙ 𝑧 + 𝐹 ∙ 𝑧

𝐹 + 𝐹 + 𝐹 + 𝐹
  

𝑍 =
(280 244,5 + 28 024,45 + 98 085,6) ∙ 161,5 + 9 511,9 ∙ 226,9

280 244,5 + 28 024,45 + 98 085,6 + 9 511,9
  

𝑍 = 163 𝑚𝑚 

𝑌 =
(𝐹 + 𝐹 + 𝐹 ) ∙ 𝑦 + 𝐹 ∙ 𝑦

𝐹 + 𝐹 + 𝐹 + 𝐹
  

𝑌 =
(280 244,5 + 28 024,45 + 98 085,6) ∙ 0 + 9 511,9 ∙ 0

280 244,5 + 28 024,45 + 98 085,6 + 9 511,9
  

𝑌 = 0 𝑚𝑚 
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4 POPIS JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ NÁSTROJE A JEJICH FUNKCE 

Nástroj (obr. 4.1) lze rozdělit na horní a spodní. Spodní část nástroje je upnuta 
přes základovou desku ke stolu lisu, horní část je přes horní desku upnuta do beranu lisu. 
Spojení jednotlivých částí nástroje je prováděno pomocí kolíků a šroubů. Vedení nástroje 
je zajištěno vodícími sloupky, které zvyšují tuhost a trvanlivost nástroje. Mezi oběma 
částmi jsou i dosedky, o které se nástroj opře v dolní poloze. V otevřeném stavu je 
mezi dosedkami vzdálenost rovná zdvihu nástroje. 

 

Obr. 4.1 Nákres nástroje v řezu. [18] 

V horní části nástroje jsou k horní desce připevněny kotevní desky, v nichž jsou umístěny 
střižníky a ohybníky. Mezi horní a kotevní deskou je zpravidla umístěna kalená deska, 
která brání vmačkávání střižníků a ohybníků do horní desky. Střední část nástroje je 
v podstatě součástí horní části, kde je umístěna stírací deska. Stírací deska je připevněna 
k horní desce lícovanými šrouby a je schopná pohybu vůči horní desce. Poloha v klidu 
a pohyb stírací desky je zajištěna pružinami, které se při kontaktu s materiálem stlačí, 
přitlačí materiál přítlačnou silou a při odlehčení pružiny podrží stírací desku na materiálu 
a setřou ho tak z razníků a ohybníků. Ve stírací desce jsou umístěny hledáčky (obr. 4.2), 
které jsou určeny k vystředění stříhaného obvodu vzhledem k díře a k přesnějšímu posuvu 
plechu. [18] 

 

Obr. 4.2 Různé druhy hledáčků. [18] 
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K horní desce je připevněna stopka závitem nebo osazením do těžiště sil působících na 
nástroj. Deska je určena k upevnění nástroje do středu beranu lisu, tímto se zajistí, že 
všechny body horní části nástroje budou chodit nahoru dolu stejnou rychlostí, tedy nebude 
docházet ke křížení nástroje. [18]  

Ve spodní části jsou k základové desce připevněny ohybnice a střižnice popř. matrice 
a střižné vložky. Dále jsou zde vodící lišty určené pro vedení materiálu nástrojem 
a odlepováky pro odlepení materiálu od spodní části nástroje. Na střižnici nebo vodící 
desce jsou umístěny dorazy, které jsou určeny k zajištění posuvu plechu o 1 krok. Jsou 
dopředné nebo zpětné a dělí se na několik typů, jako jsou kolíkové, háčkové, pružící, 
načínací (obr. 4.3). [18] 

 

Obr. 4.3 Příklady dorazů. [18] 

Střižník 

Střižník (obr. 4.4) je pohyblivá část nástroje, z kalené nástrojové oceli, jehož konstrukce je 
dána tvarem a rozměry vyráběné součásti. Střižníky malých průřezů se vyrábí zesílené 
nebo jsou vkládány do pouzder, střižníky s velkým průřezem jsou vyráběny z několika 
kusů. Střižníky je třeba kontrolovat na vzpěr a tlak. [18] 
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Obr. 4.4 Příklady konstrukcí střižníků. [18] 

Rozměry střižníku pro stříhání obvodu je vhodné volit dle vztahu: [18] 

𝑆𝑅 = (𝑑𝑚𝑟 − 𝑣) , ∙
     (4.1) 

kde:  

   𝑆𝑅  … Skutečný rozměr střižníku 
   𝑑𝑚𝑟 … Dolní mezní rozměr výstřižku 
   v … Střižná vůle 

 

Rozměry střižníku pro stříhání díry je vhodné volit dle vztahu: 

𝑆𝑅 = 𝐻𝑀𝑅 , ∙
      (4.2) 

kde: 

   𝑆𝑅  … Skutečný rozměr střižníku 
   𝐻𝑀𝑅… Horní mezní rozměr výstřižku 
   v … Střižná vůle 

 
Střižnice 

Střižnice je pevná část nástroje z kalené nástrojové oceli. Střižnice je vyráběna z jednoho 
kusu pro jednoduché tvary výstřižků, z více kusů pro složité tvary výstřižků. Podle potřeby 
je z nástrojové oceli celá střižnice nebo pouze střižná vložka vložená do matrice. Tvary 
střižných hran (obr. 4.5) se liší dle série výrobků nebo následného zpracování výstřižku. 
Pro malé série výstřižků se využívá zkosené střižné hrany. Pro přesnější výstřižky a velkou 
sérii je vhodná kombinace rovného úseku, který je možné přebrušovat, a následného 
zkosení. [18] 
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Obr. 4.5 Příklady střižných hran. [18] 

Rozměry střižnice pro stříhání obvodu je vhodné volit dle vztahu: [18] 

𝑆𝑅 = 𝑑𝑚𝑟     
, ∙  (4.3) 

kde: 

  𝑆𝑅   … Skutečný rozměr střižnice   

  𝑑𝑚𝑟  … Dolní mezní rozměr výstřižku 

   𝑑𝑚𝑟  … Dolní mezní rozměr výstřižku 

   v … Střižná vůle 

 

Rozměry střižnice pro stříhání díry je vhodné volit dle vztahu: [18] 

𝑆𝑅 = (𝐻𝑀𝑅 + 𝑣)     
, ∙  (4.4) 

kde: 

   𝑆𝑅  … Skutečný rozměr střižnice 
   𝐻𝑀𝑅… Horní mezní rozměr výstřižku 
   v … Střižná vůle 
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Ohybník 

Ohybník (obr. 4.6) je pohyblivou částí nástroje vyrobenou z jednoho kusu. Materiálem 
ohybníku je kalená nástrojová ocel a u jeho funkčních částí závisí na kvalitě povrchu kvůli 
otlačení ve výrobku. Ohybník musí být dostatečně tuhý, aby se při ohýbání nevyhýbal 
a bylo dosaženo požadovaného ohybu. Ohybník je možné také navést opěrnými kostkami 
připevněnými k základně, čímž se také dosahuje zvýšení tuhosti a požadovaného tvaru. 
Při konstrukci je nutné počítat s odpružením ohýbaného materiálu. 

 

Obr. 4.6 Tvar ohybníku.  

Ohybnice 

Ohybnice je pevná část nástroje z kalené nástrojové oceli, u jejíž funkčních částí závisí 
na kvalitě povrchu kvůli otlačení ve výrobku. Ohybnice je z jednoho kusu a její tvar 
kopíruje tvar ohýbané součásti s mírným úkosem, aby bylo zajištěno snadnější vyndání 
ohnutého kusu to vlivem eliminace tření. Při ohýbání do tvaru U je třeba provést 
konstrukční úpravy nástroje nebo kalibrování bočními čelistmi (obr. 4.7). 

 

 

Obr. 4.7 Možnosti konstrukčních úprav při ohýbání do tvaru U. [19] 
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5 SIMULACE VIRTUÁLNÍHO PROTOTYPU 

Příchodem počítačových simulací na virtuálních prototypech se výrazně snížily náklady 
na výrobu skutečných prototypů a také na odlaďování nástrojů, které jsou díky simulaci 
vyrobeny mnohem přesněji a dosahují tedy lepších výsledků. Prvním krokem v celém 
procesu je vytvořit koncept a k němu konstrukční návrh, ten je importován do simulačního 
programu, kde jsou nastaveny další parametry, jako je např. rychlost lisování. Simulačním 
programem je proveden výpočet. Při vyhodnocení výsledků je možné si prohlédnou celý 
průběh tváření materiálu a zhodnotit zda výsledek odpovídá požadavkům. V případě, že je 
ohyb nedostatečný a tvar se nevejde do tolerancí, je nutné provést korekce návrhu nástroje 
popřípadě v nastavení simulačního programu a znovu nechat simulační program provést 
celý výpočet. V případě, že je vše v pořádku a výsledky odpovídají požadavkům. 
Je vytvořena výkresová dokumentace a jednotlivé díly nástroje jsou vyrobeny, změřeny 
a zkompletovány. V tomto okamžiku je třeba přejít ke skutečným zkouškám a vyrobené 
dílce je třeba nechat přeměřit. Výsledky měření jsou opět porovnány s požadavky. 
V případě, že vše v simulaci bylo nastaveno správně a výsledky simulace byly správně 
vyhodnoceny, mělo by dojít ke shodnosti s výsledky skutečné zkoušky. Díky inverzní 
výpočtové metodě je možné z pouhé znalosti výsledného tvaru získat deformačně-
napěťovou analýzu. Náklady na montáž, demontáž, opravu nástrojů a čas vložený  
do opravy násobně převyšuje cenu simulačních programů a je proto výhodné simulační 
program zakoupit v rámci rozvoje firmy. [20] 

 

Obr. 5 Příklad výsledku simulace. [20] 
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6 KONTROLA VÝROBY 

Po výrobě všech částí nástroje je potřeba u všech částí provést kontrolu před kompletací. 
Následně je nástroj zkompletován, vyzkoušen a je provedena i kontrola hotových kusů. 
V případě, že hotové kusy neodpovídají požadavkům zákazníka, musí být provedeny 
úpravy jednotlivých dílů pro dosažní požadované kvality. Pro kontrolu jednotlivých dílů 
a pro kontrolu hotových kusů jsou používány následující metody: 

 měření Johanssonovými měrkami, 

 měření posuvným měřidlem, 

 měření mikrometrem, 

 měření optickým mikroskopem, 

 měření dotykovou sondou, 

 měření kvality povrchu. 

 

6.1 Johanssonovy měrky 

Johanssonovy měrky (obr. 6.1) jsou přesné ocelové nebo keramické destičky. Velikosti 
měrek jsou navrženy tak, aby požadovaný rozměr bylo možné složit vždy z maximálně tří 
kusů měrek. Měrky jsou vždy ve velikostech po jednom kuse. Jsou určeny pro kalibraci 
měřidel nebo k přímému měření otvorů metodou vsuvně vložitelných kostek. Vlivem 
vysoké přesnosti povrchu dochází po přiložení měrek k sobě k jejich spojení. 

 

Obr. 6.1 Johanssonovy měrky. [21] 
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6.2 Digitální posuvné měřidlo 

Digitální posuvné měřidlo bývá použito jako orientační měřidlo nebo pro případné měření 
málo přesných částí nástroj. V tab. 6.2 je specifikováno digitální posuvné měřidlo, 
viz obr. 6.2. 

 

Tab. 6.2 Specifikace. [22] 

Rozsah 150 𝑚𝑚 
Rozlišení 0,1 𝑚𝑚 
Měření v milimetrech/palcích ano/ano 
Měření vnitřních/vnějších rozměrů ano/ano 

 

 

 

Obr. 6.2 Digitální posuvné měřidlo. [22] 

 

6.3 Mikrometr 

V tab. 6.3 je specifikován mikrometr, viz obr. 6.3, který je používán pro měření vnějších 
rozměrů. Pro měření vnitřních rozměrů je používán mikrometr dutinový. 

Tab. 6.3 Specifikace. [23] 

Rozsah 25 𝑚𝑚 
Rozlišení 0,001 𝑚𝑚 
Měření v milimetrech/palcích ano/ano 
Měření vnitřních/vnějších rozměrů ano/ano 

 

 

 

Obr. 6.3 Třřmenový mikrometr. [23] 
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6.4 Optický mikroskop 

V tab. 6.4 je specifikován Optický mikroskop, viz obr. 6.4. Optickým mikroskopem je 
možné měření geometrických prvků, jako jsou bod, přímka, kružnice, vzdálenost atd., 
pomocí automatické detekce hran. Je používán pro měření lisovaných, obráběných 
nebo ohýbaných dílců. Optickým mikroskopem je možné měřit jakoukoli viditelnou 
hranu, kterou je možné umístit rovnoběžně s podestou a osvítit. Výsledek měření je 
možné porovnat s modelem nebo výkresem součásti. 

Tab. 6.4 Specifikace. [24] 

Rozsah 200 ∙ 100 𝑚𝑚 
Osvětlení LED horní a dolní osvit 
Zvětšení 35 ÷ 225 𝑥  

 

 

 

Obr. 6.4 Dílenský měřící mikroskop MarVision MM 420 CNC. [24] 

 

6.5 CRYSTA-Apex EX 9166T 

CRYSTA-Apex EX 9166T je portálový souřadnicový měřicí přístroj, viz obr. 6.5,  
který umožňuje velmi přesné měření elementů výrobků a srovnání naměřených hodnot 
s matematickým modelem. Rozměrové údaje jsou uvedeny v tab. 6.5. 

 

Tab. 6.5 Specifikace. [25] 

Měřitelný rozsah 900 ∙ 1 600 ∙ 600 𝑚𝑚 
Přesnost 0,000 1 𝑚𝑚 
Max. výška měřeného objektu 800 𝑚𝑚 
Max. váha měřeného objektu 1 500 𝑘𝑔 
Váha přístroje 2 889 𝑘𝑔 
Rozměry přístroje 1 670 ∙ 2 690 ∙ 2 730 𝑚𝑚 
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Obr. 6.5 CRYSTA-Apex EX 9166T. [25] 

 

 
 

6.6 Měření kvality povrchu 

Kvalita povrchu je měřena z důvodů možných otlaků. V tab. 6.6 je specifikován 
mikrometr, viz obr. 6.6. 

Tab. 6.6 Specifikace. [26] 

Měřitelný rozsah 0,160 𝑚𝑚 
Přesnost ±10 % 

 

 

 

Obr. 6.6 Drsnoměr. [26] 
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ZÁVĚR 

Na základě zadané součásti byl navrhnut nástřihový plán a spočteny jeho rozměry, 
mezi něž patří velikost vzdálenosti mezi jednotlivými výstřižky a tím i krok, vzdálenost 
výstřižku od okraje pásu a tím i šířka pásu. Bylo vypočteno využití materiálu. Byly 
spočteny důležité parametry nástroje, jako jsou střižná vůle, působící síly, těžiště sil a další 
parametry vhodné ke konstrukci nástroje.  

Při tloušťce materiálu rovné 2 mm byla spočtena střižná vůle o hodnotě 0,75 mm.  

Využití materiálu pro šířku pásu 67 mm a délku pásu 40 000 mm je 63,44%. 

Nástroj působí celkovou silou 415,9 kN v místě těžiště sil. 

Pro snížení nákladů na dokončení nástroje je vhodné zakoupit simulační program. Náklady 
na odlaďování nástroje a čas, který by bylo možné využít na výrobu dalšího nástroje, jsou 
násobně vyšší než pořizovací cena simulačního programu. Simulační program je schopen 
odhalit možné problémy ještě před výrobou nástroje, ovšem nenahrazuje reálnou zkoušku 
nástroje a kontrolu výsledného dílu.  
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SEZNAM POUŽITÝCH SYMBOLŮ A ZKRATEK 

Symbol: Jednotka: Popis: 
𝐴 [𝑚𝑚] Délka součásti 
𝐴  [𝐽] Práce vykonaná při ohybu do tvaru U 
𝐴  [𝐽] Práce vykonaná při ohybu do tvaru V 
𝐴  [𝐽] Práce vykonaná stříháním 
𝐵 [𝑚𝑚] Šířka součásti 
𝐶 [𝑚𝑚] Průměr díry na pro hledáček 
D [mm] Průměr zaoblení pásu 
𝐸 [𝑀𝑃𝑎] Yongův modul pružnosti 
𝐹  [𝑁] Ohybová síla 
𝐹  [𝑁] Ohybová síla při ohybu do tvaru U 
𝐹  [𝑁] Ohybová síla při ohybu do tvaru V 
𝐹  [𝑊 ∙ ℎ] Spotřeba elektřiny během výroby 1ks frézováním, 𝑣𝑓 ,  
𝐹  [𝑊 ∙ ℎ] Spotřeba elektřiny během výroby 1ks frézováním, 𝑣𝑓 ,  
𝐹  [𝑁] Střižná síla 
𝐹  [𝑁] Max. síla potřebná k prostřižení materiálu 
HMR [mm] Horní mezní rozměr výstřižku 
K [mm] Délka kroku 
L [mm] Celková délka pásu 
𝑀 [𝑚𝑚] Šířka pásu 
𝑅  [𝑚𝑚] Minimální poloměr porušení materiálu 
𝑅  [𝑀𝑃𝑎] Mez kluzu 
𝑅  [𝑀𝑃𝑎] Mez pevnosti 
𝑅  [𝑚𝑚] Maximální poloměr ohybu 
𝑅  [𝑚𝑚] Minimální poloměr ohybu 
𝑅 ř [𝑀𝑃𝑎] Mez pevnosti, střední hodnota 
𝑅  [𝑚𝑚] Poloměr ohybu 
𝑆  [𝑚𝑚 ] Plocha pásu 
𝑆  [𝑚𝑚 ] Plocha výstřižku 
𝑆  [𝑚𝑚 ] Celková plocha výstřižků 
𝑆𝑅  [mm] Skutečný rozměr střižnice 
𝑆𝑅  [mm] Skutečný rozměr střižníku 
X [mm] Vzdálenost od osy X 
Y [mm] Vzdálenost od osy Y 
Z [mm] Vzdálenost od osy Z 
𝑍  [𝑚𝑚] Potřebný zdvih 
   
𝑎  [mm] Vzdálenost sil od osy x 
𝑏 [𝑚𝑚] Šířka dílu 
𝑏  [mm] Vzdálenost sil od osy x 
𝑐 [−] Koeficient 
𝑐  [−] Koeficient 
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𝑐  [mm] Vzdálenost sil od osy x 
𝑑  [mm] Vzdálenost sil od osy y 
dmr [mm] Dolní mezní rozměr výstřižku 
𝑒  [mm] Vzdálenost sil od osy y 
𝑓  [mm] Vzdálenost sil od osy y 
ℎ [𝑚𝑚] Dráha střižníku 
𝑘 [−] Součinitel určující polohu neutrální plochy 
𝑘  [−] Koeficient otupení nástroje 
𝑘  [−] Koeficient 
𝑘  [−] Koeficient 
𝑙  [𝑚𝑚] Délky jednotlivých úseků výrobku 
𝑙  [𝑚𝑚] Rameno ohybu 
𝑙  [𝑚𝑚] Délka oblouku 
𝑙  [𝑚𝑚] Vzdálenost ohýbaných částí 
𝑙  [𝑚𝑚] Vzdálenost mezi podpěrami 
𝑙  [mm] Délka střižné hrany 
𝑚 [𝑚𝑚] Mezera mezi výstřižky (můstek) 
𝑚  [𝑚𝑚] Mezera mezi výstřižkem a okrajem pásu 
𝑛 [𝑘𝑠] Celkový počet výstřižků 
𝑛  [𝑘𝑠] Počet výstřižků v neodlehčené části nástroje 
𝑡 [𝑚𝑚] Tloušťka materiálu 
𝑣 [mm] Střižná vůle 
   
𝛽 [°] Úhel odpružení 
𝜀  [−] Mezní prodloužení materiálu 
 [%] Účinnost 
  [−] Součinitel zaplnění diagramu Fs-h 
µ [−] Součinitel tření 
  [−] Koeficient 
𝜌 [𝑚𝑚] Poloměr neutrální osy 
  [𝑀𝑃𝑎] Smykové napětí 
𝜑 [°] Úhel ohybu 
𝑥 [−] Součinitel polohy neutrální plochy 
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