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ABSTRAKT 

UTTENDORFSKÁ Magdalena: Výroba podložky technologií p�esného st�íhání. 

Diplomová práce se zabývá �ešením technologie výroby podložky, která je sou�ástí 
brzdového mechanismu automobil�. Podložka bude vyráb�na z materiálu S460MC a 
plánovaná výrobní dávka �iní 800 000 kus� za rok. Takové množství, požadovaná p�esnost a 
kvalita výst�ižku jsou hlavními argumenty pro užití technologie výroby p�esného st�íhání 
s tla�nou hranou.  

Výst�ižky budou vyhotoveny pomocí troj�inného lisu od spole�nosti Feintool, ozna�ení 
lisu je HFAplus4500LT. Tento lis vyrobí na jeden zdvih nástroje dva výst�ižky. 

Klí�ová slova: P�esné st�íhání, tla�ná hrana, troj�inný lis 

ABSTRACT 

UTTENDORFSKÁ Magdalena: The manufacturing of metal shim by fineblanking process. 

This master´s thesis is concerning the problem of manufacturing technology of the metal 
shim, which is a part of automobile brake mechanism. Shim will be made of the S460MC 
steel and the expected production series is 800 000 pieces per year. This quantity, demanded 
quality and accuracy of blank are the main reasons for application of fineblanking technology 
process with pressure edge. 

The blank will be making by triple–action press produced by Feintool, marked 
HFAplus4500LT. This press produces two blanks per one action.  

Keywords: Fineblanking, pressure edge, triple – action press 
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1. ÚVOD 
Vzhledem k velkému rozvoji strojírenské výroby po celém světě se klade důraz na vývoj 

nových technologií a hledání nových způsobů výroby. Zvyšují se požadavky na technickou 
úroveň, kvalitu výrobků a v neposlední řadě také na produktivitu práce. 

Tváření je nedílnou součástí strojírenské výroby. K výhodám použití technologie tváření 
patří úspora materiálu, tedy jeho maximální využití. Tvářením kovů dosahujeme výborných 
mechanických vlastností. Nevýhodou této technologie jsou vysoké pořizovací náklady 
spojené s tvářecími nástroji a také s konstrukcí nástrojů. Technologie stříhání zaujímá 
významné postavení v technologii tváření.  

Obvyklým způsobem stříhání není vždy možné dosáhnout požadované přesnosti jak tvaru, 
tak i rozměrů součásti. Kvalita střižné plochy není vždy dokonalá. Kvůli této skutečnosti se 
po konvenčním stříhání zařazuje několik dalších operací, které tyto nedokonalosti odstraňují. 
Obvykle se jedná o třískové obrábění nebo přistřihování. Přidání následujících operací 
prodražuje ovšem výrobu a nese s sebou i větší pracnost. Obrázek 2 znázorňuje srovnání 
hospodárnosti u klasického stříhání a přesného vystřihování. Vady, které vznikají při 
klasickém stříhání, řeší metody přesného stříhání přinášející i ekonomické úspory. Mezi 
metody přesného stříhání patří i přesné stříhání s tlačnou hranou. Díky tlačné hraně je 
zamezen vznik trhlin a součásti mají hladkou střižnou plochu, čistý povrch, vysokou tvarovou 
i rozměrovou přesnost a to vše v jednom pracovním zdvihu nástroje. Tyto fakta vedou ke 
snižování nákladů na výrobu a možnosti stříhat plechy o větší tloušťce.  

Cílem této diplomové práce je navrhnout technologii výroby, jejímž výsledkem by byla 
zadaná podložka ve stanoveném přesném tvaru a s požadovanou kvalitou střižné plochy bez 
nutnosti dalších dodatečných operací opracování. Také je nutné technicko-ekonomicky 
zhodnotit novou výrobní technologii.  

 

 
 
Obr. 1 Zadaná součást – podložka 
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     Klasická výroba   Přesné stříhání 

 

 
Obr. 2 Srovnání hospodárnosti obou postupů [19] 
 

1. vystřižení výstřižku    1. přesný střih 
2. děrování     2. úprava zubů   
3. děrování odlehčujících otvorů  3. dokončování, broušení 
4. rovnání 
5. frézování zubů 
6. úprava zubů 
7. dokončování, broušení 
8. vnitřně soustružit 
9. srazit hrany 
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2. TECHNOLOGIE ST ŘÍHÁNÍ  

2.1 STŘÍHÁNÍ [4], [6], [7], [9] 

Stříhání je jednou z nejrozšířenějších operací tváření a jednou ze základních operací dělení 
materiálu. Jedná se o oddělování materiálu protilehlými břity nožů. Přesnost a kvalita střižné 
plochy je ovlivněna hlavně velikostí střižné mezery, vlastnostmi stříhaného materiálu, 
způsobem stříhání a v neposlední řadě také kvalitou střižného nástroje.  

2.1.1 Střižný proces 

Proces stříhání počíná v okamžiku, kdy střižník dosedne na stříhaný materiál ležící na 
střižnici.  Probíhá ve třech fázích, které jsou znázorněny na obrázku 3.  

 

Obr. 3 Průběh stříhání v jednotlivých fázích [6]  
 

a) dosednutí střižníku 
b)  I. fáze – pružná deformace 
c)  II. fáze – plastická deformace 
d)  III. fáze – nástřih 
e)  III. fáze – střih 

V první fázi je materiál pružně deformován. Je stlačován, ohýbán a vtlačován do otvoru 
střižnice. Hloubka, do jaké nástroj pružně vniká do materiálu, bývá 5 až 8 % tloušťky 
stříhaného plechu a závisí na materiálových vlastnostech plechu.  

Ve druhé fázi již nastává deformace plastická, střižník je vtlačován do plechu a ten do 
otvoru střižnice. Napětí překračuje mez kluzu, na hranách střižníku a střižnice se blíží mezi 
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pevnosti. V této fázi bývá hloubka vniknutí 10 až 25 % tloušťky materiálu a je opět závislá na 
materiálových vlastnostech stříhaného plechu.  

Ve třetí fázi dochází k porušení soudržnosti materiálu. V pásmu střihu vznikají trhlinky 
vycházející od střižné hrany střižnice. Ty se rozšiřují při dalším postupu nože, až dojde 
k utržení materiálu. Dochází zde k porušení lomem ve tvaru „Ѕ“ křivky. Rychlost postupu 
trhlin je závislá na velikosti střižné mezery a na mechanických vlastnostech stříhaného 
materiálu. Křehké materiály se oddělí téměř okamžitě, při stříhání houževnatých materiálů 
vznikají trhliny pomalu a tvoří se u střižné hrany střižníku. 

Trhliny se nemusí vždy setkat přesně svými čely. Pokud nastane tento případ, vznikne buď 
tříska, nebo se na povrchu střižné plochy vytvoří tzv. zátrh. Vzniklé třísky mohou způsobit 
obtíže, neboť se shromažďují pod místem střihu a mohou se dostat mezi pohybující se části 
nástroje. 

 Při stříhání je vlivem nerovnoměrného rozvoje plastické deformace plocha střihu 
v mnohých ohledech nekvalitní. Na obrázku 4 je znázorněn tvar střižné plochy.  Aby bylo 
dosaženo kvalitnější plochy střihu, je nutné dodržet správnou velikost střižné mezery, velikost 
střižné síly a také rychlost střihu.   

Přesnost a kvalitu povrchu při stříhání určují především tyto faktory: 

• Vlastnosti stříhaného materiálu 

• Velikost střižné mezery 

• Druh a stav nástroje 

• Charakter geometrického tvaru stříhaného obrazce 

• Kvalita povrchu a přesnost činných částí střižníku a střižnice 

 

 

Obr. 4 Tvar střižné plochy [7] 
 
Oblast I: pásmo pružné deformace vzniklé při vnikání střižníku do materiálu  
Oblast II: hladká a lesklá část střižné plochy  
Oblast III: pásmo lomu  
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Obr. 5 Ukázka střižné plochy výstřižku stříhaného klasickým stříháním [10] 

2.1.2 Střižná vůle 

Velikost střižné vůle (vůle je dvojnásobkem střižné mezery) ovlivňuje nejen kvalitu střižné 
plochy, ale i deformaci výstřižku. Při stříhání s normální vůlí se trhliny po nástřihu šíří           
a v okamžiku střihu se setkají. Vzhled střižné plochy s použitím normální vůle je znázorněn 
na obrázku 6. Pokud je ovšem střižná vůle malá či naopak velká, dojde k rozšíření pásma 
otěru na střižné ploše. Rozšíření je patrné z obrázku 7. Dojde také ke vzniku značných 
nežádoucích plastických deformací, které jsou příčinou vzniku přídavných napětí a poměrně 
větších jehel i zaoblení na hranách střižné plochy.  

 
 

 
1. zeslabení 
2. plastické přetvoření 
3. pásmo lomu 

      3a. pásmo otěru 
4. oblast zpevnění 
5. otřep 
6. vtisk dolního břitu 

 
Obr. 6 Střižná plocha při použití normální střižné vůli [6] 
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Obr. 7 Schéma stříhání při malé a velké střižné vůli [6] 
 

2.1.3 Střižná síla a střižná práce 

V průběhu pracovního zdvihu se velikost střižné síly mění. Průběh střižné síly v závislosti 
na dráze střižníku je znázorněn na obrázku 8. Z něj je patrné, že v pásmu střihu dochází 
k plastické deformaci, při níž střižná síla přiměřeně stoupá. Když střižník pronikne do 
hloubky 5 až 8 % tloušťky materiálu, nastane deformace stříhaného materiálu. Není ale 
dosaženo maximální střižné síly kvůli tomu, že s plastickou deformací byl stříhaný materiál 
také zpevňován a tím stoupl i jeho odpor ve střihu. Nejprve je vzrůst střižného odporu větší 
než zmenšování průřezu během stříhání. Zpevňování materiálu se zpomaluje s pokračující 
deformací a dosáhne se maximální střižné síly. Maximum se překročí v okamžiku, kdy je 
zmenšování průřezu větší než vzrůst střižného odporu. Průběh střižné síly je závislý na druhu 
materiálu. Na obrázku 8 křivka a znázorňuje průběh střižné síly pro málo tvárný materiál.     
U takového materiálu nastává ustřižení již při drobném proniknutí střižníku do stříhaného 
materiálu. Křivka b je charakteristická pro měkké, houževnaté materiály, s použitím velké 
střižné mezery. Při stříhání těchto materiálů se materiál oddělí teprve, až do něj střižník 
vnikne hlouběji. K řivka c platí pro tvárné materiály s malou střižnou mezerou. Diagram 
znázorňuje ideální průběh střižné síly, neuvažuje tření, které se odstraní vhodným mazáním   
a konstrukcí nástroje. Nezanedbatelným činitelem, který značně ovlivňuje velikost střižné síly 
i kvalitu plochy je otupení střižných hran. Čím větší bude tření mezi materiálem a střižnou 
hranou, tím rychleji nastane otupení střižných hran. Otupení je také ovlivňováno měrným 
tlakem na střižné hrany a kvalitou materiálu. Například okuje urychlují otupení břitů. 

Střižná práce je přímo úměrná střižné síle a hloubce vtlačení střižníku do materiálu. Při 
výpočtu střižné práce je nutné rozdělit plochu pod křivkou v diagramu střižné síly na 
jednoduché geometrické obrazce a z nich poté vypočteme celkový povrch. Schéma diagramu 
střižné práce je uvedeno na obrázku 9. 
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Obr. 8 Schéma závislosti dráhy střižníku   Obr. 9 Schéma diagramu střižné práce  
           na střižné síle[9]      [9] 
 

2.2 PŘESNÉ STŘÍHÁNÍ [4], [9], [17], [21] 

Technologií přesného stříhání dosáhneme vyšší kvality a geometrické přesnosti střižné 
plochy. Dosahovaná rozměrová přesnost se pohybuje v rozmezí IT6 až IT9, přičemž přesnosti 
IT6 je dosahováno u plechů tloušťky 0,5 až 1mm a IT9 pro plechy tloušťky nad 6mm . Jakost 
povrchu stříhané plochy vnějšího tvaru závisí na střižné hraně střižnice, jakost vnitřního 
povrchu na střižné hraně střižníku. Na obrázku 10 je znázorněna kvalita střihu normálního a 
přesného stříhání s tlačnou hranou. Přesné stříhání umožňuje sériovou výrobu přesných dílů 
bez natržení nebo roztržení střižných ploch a bez nutnosti dodatečného opracování. 

 Nejdůležitějším parametrem u přesného stříhání je střižná mezera mezi střižníkem a 
střižnicí. Čím je mezera menší, tím více jsou eliminovány tahové složky napětí, které 
způsobují ohybové namáhání a napjatost blížící se čistému smyku. U přesného stříhání se volí 
střižná vůle asi 0,5 % tloušťky stříhaného materiálu. Existuje několik způsobů přesného 
stříhání, při jejichž výběru je kritériem požadovaná kvalita výrobku.  
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Obr. 10 Kvalita střihu pro klasické a přesné stříhání [16] 

2.2.1 Přehled metod přesného stříhání 

• Vystřihování se zaoblenou střižnou hranou 

• Přesné stříhání se zkoseným přidržovačem 

• Přistřihování 

• Reversní stříhání 

• Kalibrování pro dosažení kvalitní střižné plochy 

• Přesné stříhání s tlačnou hranou 

2.2.2 Vystřihování se zaoblenou střižnou hranou 

Střižník nebo střižnice je vypracována bez břitu se zaoblením střižné hrany, druhá funkční 
část nástroje je naopak nabroušena. Při použití této metody nedojde ke vzniku střižné trhliny 
ve stříhaném materiálu zaoblením na hraně střižnice nebo střižníku. Díky tomu, že je materiál 
při střihu částečně dopředu protlačován se dosáhne hladké a kolmé střižné plochy. Střižná síla 
je asi o 15 % větší než při běžném vystřihování. Velký vliv na jakost střižné plochy má 
zaoblení střižnice nebo střižníku. Tento vliv je tím větší, čím menší je střižná vůle. Schéma 
této metody je patrné z obrázku 11. Touto technologií je vhodné stříhat materiály s dobrou 
tvářitelností a lze jí dosáhnout přesnosti IT9 až IT11. Struktura povrchu Ra střižných ploch se 
pohybuje od 0,4 do 0,8 µm. 
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Obr. 11 schéma přesného stříhání se zaoblenými hranami [4] 
 

a)děrování    b) vystřihování 
 

2.2.3 Přesné stříhání se zkoseným přidržovačem 

Přesného stříhání se zkoseným přidržovačem se používá poměrně málo. Zkosený 
přidržovač vyvozuje dvouosý stav napjatosti. Vrcholový úhel přidržovače je α=178°30´          
a poloměr zaoblení na střižné hraně je R ≤ 0,01 mm. Schéma vystřihování se zkoseným 
přidržovačem je uvedeno na obrázku 12. 

 
 
a) výchozí poloha 
b) konečná fáze střihu 
 
1. střižník 
2. přidržovač 
3. střižnice 
4. vyhazovač 
5. materiál 

 
 

Obr. 12 Zkosený přidržovač [17] 
 

2.2.4 Přistřihování    

Operaci přistřihování předchází vystřižení výstřižku na klasickém stříhacím stroji. 
Výstřižek obsahuje přídavek na přistřihnutí, který bývá obvykle 0,1 až 0,5 mm. V tabulce 1 
jsou uvedeny přídavky na přistřihování pro určité tloušťky plechu. Pro tuto metodu jsou 
vhodné tvrdé a polotvrdé nelegované oceli. Přistřihování je oddělování malého množství kovu 
ze střižné plochy, je to dodatečné opracování součástky. Cílem metody je dosažení větší 
přesnosti a kvality povrchu střižné plochy bez vnitřního pnutí. Dosahovaná kvalita povrchu 
bývá Ra= 0,6 až 1 µm.  Je doporučeno přistřihávat ve směru stříhání, v opačném směru by 
mohlo dojít k protrhávání materiálu. Přistřihování lze provádět po uzavřené čáře střihu nebo 
po otevřené. Dle konstrukce funkčních částí lze přistřihovat s kladnou nebo zápornou vůlí. Při 
vystřihování s kladnou vůlí slouží zakládací deska k ustředění výstřižku a střižnice má 
rozměry budoucího výstřižku, jak je vidět na obrázku 13a. Při vystřihování se zápornou vůlí 
je střižník větší než střižnice (průběh je znázorněn na obrázku 14) a nesmí na ni dosednout, 
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pouze se k ní přiblíží na 0,2 až 0,4 mm (obr. 13b). Tudíž je přistřižení uskutečněno pouze 
částečně a je dokončeno při následujícím přistřihování dalšího výstřižku, který předchozí 
výstřižek protlačí do střižnice. Na obrázku 13c je zobrazeno přistřihování vnitřních otvorů, 
které se vyděrují, nebo vyvrtají s přídavkem na přistřihování. 

Tab. 1 Přídavky na přistřihování [21] 

Tloušťka 
plechu s [mm] 

Přídavek na přistřihování [mm] 
Kladná vůle Záporná vůle 

1 0,040 0,110 

1,5 0,050 0,150 

2 0,065 0,190 

2,5 0,080 0,240 

3 0,090 0,290 

3,5 0,110 0,330 

4 0,130 0,360 

4,5 0,150 0,380 

5 0,180 0,400 

 
 

 
Obr. 13 Přistřihování [4] 
 

a) přistřihování vnějšího obrysu s kladnou vůlí 
b) přistřihování vnějšího obrysu se zápornou vůlí 
c) přistřihování vnitřních otvorů 
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Obr. 14 Přistřihování se zápornou vůlí [ 17] 

 
a) výchozí poloha    1. směr střihání 
b) přistřihování    2. střižník 
c) oddělení materiálu   3. střižnice 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
a) přistřihování 
b) přistřihování 
c) běžné stříhání 

 
 

Obr. 15 Makrostruktura součásti vyráběné přistřihováním a běžným vystřihováním [18] 
 

 

2.2.5 Kalibrování 

Kalibrováním se zlepšuje kvalita střižné plochy, při použití této metody se získává 
zpevněná plocha bez nerovností a povrch součásti je zpevněn. Vlivem odpružení je 
kalibrování ovšem méně přesné než přistřihování. Je možné jej provádět jak na vnějším 
obrysu výstřižku, tak i uvnitř otvoru. Pokud je kalibrován vnější obrys součásti (obrázek 16a), 
výstřižek je protlačen přes zaoblenou hranu střižnice. Její poloměr je volen dle tloušťky 
plechu, obvykle 0,5 až 1,5 mm. Při kalibrování otvorů je používán kalibrovací trn. Jeho 
konstrukce je znázorněna na obrázku 16b. Trn obsahuje jednu nebo více ploch širokých 1 až  
3 mm s náběhem a výběhem zkoseným pod úhlem 5°.  
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Obr. 16 Schéma kalibrování [4] 
 

a) kalibrování vnějšího obrysu součásti, b) kalibrování otvoru 
1. střižník 
2. polotovar plechu 
3. středící deska 
4. střižnice 
  

2.2.6 Reverzní stříhání 

Při použití reverzního stříhání dojde k sevření materiálu tak, že se neprojevují tahové 
složky napjatosti. Princip je patrný z obrázku 17. Výstřižek vytvořený touto metodou je bez 
otřepů a má z obou stran typické zaoblení hran. Střižný proces je složen ze dvou fází. Nejprve 
je materiál vystřihován, ale pouze do doby, kdy ještě teče v rozmezí plastické deformace. 
V první fázi dojde k nástřihu do hloubky 25 % tloušťky materiálu. Poté je materiál prostřižen 
v opačném směru. 

 
 

Obr. 17 Schéma reverzního stříhání [18] 
 

a) první fáze střihu     1. beran lisu 
b) druhá fáze střihu     2. hydraulická hlava 

3. vzduchový přidržovač 
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3.  PŘESNÉ STŘÍHÁNÍ S TLA ČNOU HRANOU   
Metoda přesného stříhání s tlačnou hranou se hojně používá při velkosériové výrobě, kde 

je potřeba vyrábět přesné výstřižky. Provádí se na trojčinných lisech. Lze jí stříhat načisto,    
tj. bez nutnosti dalších dokončovacích operací, i tlustší materiály (>5 mm), u kterých se 
používají dvě obvodové hrany, jedna hrana na střižníku a druhá na střižnici. Přesnost 
výstřižků se pohybuje od IT6 po IT9, struktura povrchu bývá obvykle Ra= (0,4÷1,6) µm, 
výjimečně lze dosáhnout Ra= 0,1 µm. Kolmost střižné plochy pro plochy do tloušťky 4 mm se 
pohybuje v rozmezí 0,01 až 0,02 mm. 

 
 
 
 
 

1. Součást vyrobená přesným stříháním 
2. Součást vyrobená klasickým střiháním  

 
 
 
 
 

 
Obr. 18 Srovnání součástek vyrobených klasickým a přesným stříháním [5] 

3.1 PRINCIP STŘÍHÁNÍ [4], [9], [18] 

Stříhaný materiál je v počáteční fázi sevřen uvnitř obrysu střihu mezi střižník a vyhazovač 
a zároveň vně obrysu mezi přidržovač s tlačnou hranou a střižnici. Konstrukce nástroje je 
zachycena na obrázku 19. Tlačná hrana je vtlačena do materiálu před samotným střihem. 
Materiál se díky tomu neprohne a radiální složka pružení je zachycována tlačnou hranou. 
Poloha tlačné hrany se volí mimo křivku střihu.  

 

 
1. střižník      
2. přidržovač s tlačnou hranou 
3. stříhaný materiál 
4. střižnice 
5. vyhazovač 
 
 
 
 

 
Obr. 19 Nástroj s tlačnou hranou [17] 
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V materiálu vznikají tři oblasti s různými schématy napjatosti, které jsou zachyceny na 
obrázku 20. Rozložení hlavních napětí je nejvýhodnější právě v oblasti střihu, kde vzniká 
trojosá tlaková napjatost a všestranný tlak podporuje průběh čistě plastického střihu. Díky 
vytvoření příznivého stavu napjatosti ve stříhaném materiálu je zabráněno tvoření trhlinek, 
které vedou k předčasnému utržení materiálu. Na tvaru, poloze a rozměrech tlačné hrany 
závisí kvalita střižné plochy a životnost nástroje.  

 
Obr. 20 Schéma napjatosti při přesném stříhání [18] 
 

3.2 PŮSOBÍCÍ SÍLY A PRÁCE PŘI PŘESNÉM STŘÍHÁNÍ [2], [4], [20] 

Přesné stříhání probíhá na speciálních trojčinných lisech, neboť pohyby jednotlivých částí 
nástroje je nutné dokonale sladit. Funkční části nástroje, jako je střižník, vyhazovač                
a přítlačná deska, vyvozují pohybem síly. Tyto vyvozené síly je nutné jednotlivě nastavovat 
v závislosti na tvaru, tloušťce a druhu stříhaného materiálu. Na obrázku 21 jsou schematicky 
znázorněny působící síly a také jejich směr.  

 
 

 
 

1. střižnice    
2. přidržovač s tlačnou hranou    
3. střižník 
4. vyhazovač 

 
   FS – střižná síla 
   FP – síla na přítlačné desce 
   FV – síla na vyhazovači   

 
Obr. 21 Síly působící při přesném stříhání s tlačnou hranou [19] 
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1. střižník       
2. střižnice      
3. vyhazovač      
4. přidržovač s tlačnou hranou 
5. stříhaný materiál 

 
   FS – střižná síla 
   FP – síla přidržovače 

          FV – síla vyhazovače 
 
 
 
 
 

Obr. 22 Detail sil působících při přesném stříhání [2] 
 

 
Celková síla pro určení typu lisu je složena ze součtu střižné síly (Fs), síly na přítlačné 

desce (Fp) a síly na vyhazovači (Fv). Je určena vztahem: 

• VPSC FFFF ++=        (3.1)   [4] 

 
FC – celková síla [N]  
FS – střižná síla [N] 
Fv – síla na vyhazovači [N] 

 
Síla vykonaná střižníkem je dána vztahem: 

• SSS slnSnF ττ ..... ==         (3.2) 

 
FS – střižná síla [N] 
S – plocha střihu [mm2] 
l – délka střihu  [mm] 
n – součinitel otupení, n= (1÷ 1,3) [-] 
s – tloušťka stříhaného materiálu [mm] 
τs – pevnost ve střihu, τs=(0,8⋅Rm) [MPa]  

 
Síla na přítlačné desce (Fp) zatlačuje tlačnou hranu do materiálu před samotným střihem. 

Díky této síle je vytvořen v místě střihu požadovaný stav napjatosti. Velikost přítlačné síly je 
určena vztahem: 

• hLkF nPp ⋅⋅=        (3.3) 

 
Fp – síla na přítlačné desce [N]   
Ln – délka tlačné hrany [mm] 
h – výška tlačné hrany [mm] 
kP – odpor materiálu proti vtlačení tlačné hrany [MPa] 
přibližný výpočet je kP= 4. Rm 
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Síla na vyhazovači (Fv) svírá se střižnou silou materiál uvnitř křivky střihu. Její velkost je 
stanovena vztahem: 

• pSFv ⋅=         (3.4) 

 
Fv – síla na vyhazovači [N] 
S – plocha přesně stříhané součásti [mm] 
p – měrný tlak [MPa] 

 
Celková práce potřebná k vystřižení součástí z materiálu je složena z vlastní střižné práce 
(As), z práce přidržovače na zatlačení střižné hrany (Ap) a z práce k překonání tlaku 
vyvozeného vyhazovačem (Av). 

• VPSC AAAA ++=        (3.5) 
322 10)248,0( −

⋅⋅⋅+⋅⋅⋅+⋅⋅⋅= spShLRRslA hmmC   (3.6) 

 
AC – celková práce [J] 
AS – vlastní střižná práce [J] 
AP – práce na zatlačení tlačné hrany [J] 
AV – práce k překonání tlaku vyvozeného vyhazovačem [J] 
Lh – délka tlačné hrany [mm] 
Rm – mez pevnosti [MPa] 
h – výška tlačné hrany [mm] 
l  – délka křivky střihu [mm] 
p – měrný tlak [MPa] 
s – tloušťka materiálu [mm] 

3.3 POSTUP PROCESU PŘESNÉHO STŘÍHÁNÍ [9], [17]  

Postup přesného stříhání s tlačnou hranou je schematicky znázorněn na obrázku 23.  Před 
samotným střihem se tlačná hrana vtlačí do stříhaného materiálu (c) a při stříhání svírá 
materiál po obou stranách křivky střihu. Uvnitř křivky střihu je sevřen mezi střižník                
a vyhazovač a vně křivky střihu mezi přidržovač s tlačnou hranou a střižnici. V průběhu 
stříhání se střižník vtlačuje do materiálu, proti jeho pohybu působí vyhazovač (d). Ve fázi e) 
je již střih dokončen a součást se nachází ve střižnici. V následující fázi dochází k rozevření 
nástroje a uvolnění výstřižku. 
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Obr. 23 Postup přesného stříhání [9] 
 

a) výchozí poloha      1. střižník 
b) začátek stříhání     2. přidržovač s tlačnou hranou 
c) vtlačení tlačné hrany     3. materiál 
d) průběh stříhání      4. vyhazovač 
e) skončení stříhání     5. střižnice 
f) snímání pásu a vysunutí výstřižku z nástroje 
 

3.4 PŘEDNOSTI A NEVÝHODY PŘESNÉHO STŘÍHÁNÍ S TLA ČNOU HRANOU [5], 
[7], [9] 

 Mezi nejvýznamnější přednosti použití přesného stříhání s tlačnou hranou patří: 
• Pásmo plastického střihu je rozšířeno přes celou tloušťku materiálu. 
• Materiál není během procesu prohnut. 
• Vysoká kvalita povrchu. 
• Lepší kolmost stříhaných ploch vůči klasickému stříhání. 
• Není potřebné použít další dokončovací operace (viz. Obr. 2 Srovnání hospodárnosti 

klasického a přesného stříhání). 
• V materiálu se netvoří trhlinky díky trojosé napjatosti, která je vytvořená tlačnou 

hranou. 
Nevýhody metody přesného stříhání jsou: 
• Větší spotřeba materiálu (kvůli tlačné hraně se volí se větší šířka pásů plechu a větší 

můstky než u klasického stříhání). 
• Omezení z hlediska tvaru stříhané součásti a poměru mezi tloušťkou plechu a 

rozměrem součástky (nelze například vystřihovat ostré rohy) 
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3.5 TECHNOLOGICKÉ PARAMETRY P ŘESNÉHO STŘÍHÁNÍ [2], [3], [4], [9], [17], 
[21] 

Vysoké požadavky na tvarovou přesnost a kvalitu střižných ploch vedou ke zpřísnění 
technologických parametrů. V tabulce č. 2 jsou uvedeny vlivy působící při přesném 
vystřihování.  

 
Tab 2.  Vlivy působící při přesném vystřihování [17] 
 

 

3.5.1 Materiály vhodné pro přesné stříhání  

Je nezbytné, aby materiály využívané k přesnému stříhání měly dostatečnou tvárnost za 
studena a minimální mez kluzu. Je také požadována nízká pevnost (< 600 MPa), povrch musí 
být hladký a čistý, bez šupin, okují. To vše ovlivňuje v místě smyku plynulý posuv a také 
vznik trhlinek. Vhodnost materiálu klesá se zvyšujícími se pevnostními charakteristikami, tím 
vzrůstá rovněž vliv anizotropie mechanických vlastností na kvalitu střižné plochy. Také je 
nevyhnutelné zabývat se strukturou materiálu a stupněm vystárnutí. 

Jedním z  nejvíce využívaných materiálů pro stříhání je ocel. Vhodnost některých ocelí je 
uvedena v tabulce 3 a v grafu na obrázku 24. Struktura oceli je ovlivňována obsahem uhlíku, 
přítomností legujících prvků a předchozím tepelným zpracováním. Pokud je v materiálu 
obsaženo více tvrdých strukturních složek, roste opotřebení nástroje a vhodnost k přesnému 
stříhání je snižována. Pro přesné stříhání nejsou například vhodné oceli s vysokým obsahem 
manganu, křemíku a chromu. 

Ocel tepelně nezpracovaná s feriticko-perlitickou strukturou s lamelárním perlitem je 
možné stříhat výhradně s dostatečným zaoblením. Pokud je zaoblení nedostačující, vznikají 
při procesu mikroskopické trhlinky. Lamelární perlit obsažený ve struktuře je původcem 
vzniku nevítaného vnitřního pnutí. Proto jsou materiály s tímto perlitem tepelně zpracovávány 
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žíháním na měkko, které přemění lamelární perlit na globulární. Ten je rovnoměrně rozložen 
v měkké feritické struktuře. Takto upravená struktura je již vhodná k přesnému stříhání. 

Nejvhodnější oceli pro přesné stříhání jsou oceli s obsahem uhlíku menším než 0,1 %. Ty 
mají měkkou feritickou strukturu a odpadá tím tepelné zpracování. Pokud bychom použili pro 
přesné stříhání legovanou ocel, je nezbytné, aby struktura obsahovala již zmíněný globulární 
perlit a bylo dbáno na množství tvrdých strukturních složek. 

Pro přesné stříhání lze rovněž využít i neželezné kovy, jako na příklad měď, hliník, plasty. 
Slitiny hliníku do Rm=300 MPa a slitiny Berylia jsou také vhodné pro přesné vystřihování. 

 
Tab. 3 Zhodnocení vhodnosti ocelí pro přesné stříhání [4] 

Označení materiálu Vhodnost pro přesné 
stříhání 

ČSN 11 300, 11 320, 11 330, 11 343, 11 373,  
         11 423, 11 425; 
         12 010, 12 014, 12 020, 12 023, 12 024 
ČSN 42 4214 (mosaz) 

velmi dobrá 

ČSN 11 500, 11 600, 11 700, 16 720 dobrá 
Ms 63; Ms 60 špatná 
Ms 58 (ČSN 42 3223) nevhodná 
Ms 63Pb (ČSN 42 3214) nehodí se 
ČSN 12 040, 12 041, 12 050, 12 060, 12 061, 
         12 073, 12 081, 12 088, 
         13 180, 
         14 109, 14 120, 14 180, 14 220, 14 221,  
         14 260 
         15 124, 15 130 
         16 220, 16 221, 16 231, 16 420 
         17 041, 17 240, 17 241, 17 246, 17 253, 
         19 103, 19 132, 19 140, 19 152, 19 191,  
         19 192, 19 221, 19 222, 19 252, 19 255,  
         19 312, 19 419, 19 452, 
 

opotřebení nástroje 
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Obr. 24 Oceli vhodné pro přesné vystřihování [18] 

3.5.2 Střižná vůle 

Střižná vůle je určena rozdílem rozměru střižnice a střižníku viz obrázek 25. Střižná 
mezera je polovinou střižné vůle. Velikost střižné vůle má být rovnoměrná po celé délce 
křivky střihu. Na obrázku 26 jsou znázorněny případy různě velké střižné vůle a tvar jejich 
střižných ploch. Z obrázku je patrné, že správně zvolená velikost střižné vůle (26-2) zaručí 
setkání střižných trhlin vznikající při stříhání. Tato skutečnost zajistí správné usmýknutí 
stříhané plochy. Střižná vůle se volí vzhledem k požadovanému rozměru výstřižku na úkor 
střižníku nebo střižnice. Pokud se stříhá vnější obvod výstřižku, vytvoří se střižná vůle 
zmenšením rozměru střižníku, při děrování otvorů se střižná vůle vytvoří zvětšování rozměru 
střižnice.  

 
Obr. 25 Střižná vůle [21] 
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Obr. 26 Ukázky střižných vůlí [3] 

 
V případě že není střižná vůle stejnoměrně rozložena po celém obvodu, dochází ke vzniku 

povrchových vad a ostřin. Střižná vůle má největší vliv na kvalitu střižné plochy. Velikost 
střižné vůle se pro přesné stříhání volí asi 10krát menší než u běžného stříhání a je závislá na 
mnoha činitelích, jako například na druhu materiálu a jeho tloušťce. Všeobecně platí, že 
střižná mezera je rovna 0,5 % tloušťky materiálu. Hodnotu střižné mezery lze také určit 
z výpočtů podle Oehlera. 

 
Pro plechy do tloušťky 3 mm platí: 

• v= Scsm τ⋅=⋅ 32,02      (3.7)   [3] 

 
Pro plechy tloušťky nad 3 mm platí: 

• Scsmv τ)0015,05,1(32,02 −⋅=⋅=    (3.8) 

 
c – součinitel závislý na stupni střihu, jeho hodnota pro přesné stříhání 7.10-4 [-] 
m – střižná mezera [mm] 
τS – střižný odpor [MPa] 
s – tloušťka stříhaného materiálu [mm] 
v – střižná vůle [mm] 

 
Nižší hodnoty součinitele c se volí pro dosažení kvalitnějšího povrchu střižné plochy. 

Pokud je požadavkem co nejmenší střižná síla, volí se hodnota součinitele c vyšší. 

3.5.3 Konstrukce tlačné hrany  

Tlačná hrana je příznačných znakem nástrojů pro přesné stříhání. Vtlačujeme ji do 
stříhaného materiálu ještě před samotným střihem a její funkcí je vytvoření trojosého 
tlakového stavu napjatosti v oblasti střihu. Tlačná hrana sleduje tvar výstřižku. 

Rozměry tlačné hrany se volí v závislosti na vlastnostech a tloušťce stříhaného materiálu. 
Na obrázku 27 jsou uvedeny příklady konstrukce tlačné hrany a tabulky 4 a 5 uvádí hodnoty 
potřebné pro konstrukci tlačné hrany v závislosti na tloušťce stříhaného materiálu. Hloubka 
vtlačení hrany se volí pro málo tvárné materiály jako 1/6 tloušťky stříhaného materiálu, pro 
tvárné materiály okolo 1/3 tloušťky stříhaného materiálu. Pro materiály tloušťky do 4 mm se 
používá jen jedna tlačná hrana umístěná na přidržovači, pro silnější materiály se již používají 
dvě, viz obr. 27 b. Jedna je umístěná na přidržovači, druhá na střižnici. V tomto případě se 
hloubka vniku rovná součtu výšek obou tlačných hran. 
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Obr. 27 Příklady konstrukce tlačné hrany [2] 
 
Tab. 4 Hodnoty pro konstrukci tlačné hrany [2] 

Tloušťka 
mat. [mm] a h R 

1,0- 1,7 1,0 0,3 0,2 
1,8- 2,2 1,4 0,4 0,2 
2,3- 2,7 1,7 0,5 0,2 
2,8- 3,2 2,1 0,6 0,2 
3,3- 3,7 2,5 0,7 0,2 
3,8- 4,5 2,8 0,8 0,2 

 
Tab. 5 Hodnoty pro konstrukci dvou tlačných hran [2] 

Tloušťka 
mat. [mm] a h r H R 

4,4- 5,5 2,5 0,5 0,2 0,8 0,8 
5,6- 7 3 0,7 0,2 1 1 
7,1- 9 3,5 0,8 0,2 1,2 1,2 
9,1- 11 4,5 1 0,2 1,5 1,5 

11,1- 13 5,5 1,2 0,2 1,8 2 
13,1- 15 7 1,6 0,2 2,2 3 
 
Určení průběhu, rozměrů a umístění tlačné hrany je odvozeno ze zkušeností. Rozměry, 

poloha i tvar tlačné hrany jsou činitelé, kteří ovlivňují kvalitu střižné plochy a životnost 
nástrojů. Se zvětšující se tlačnou hranou klesá celkový počet kusů, které je možno na nástroji 
vyrobit. Pokud umístíme tlačnou hranu blízko ke křivce střihu, hrozí, že odebere materiál na 
začátku stříhání. Pokud ji naopak umístíme daleko od křivky střihu, vzroste spotřeba 
materiálu a je také nutná větší střižná síla. Je možné dosáhnout stejného výsledku u stříhání 
při umístění tlačné hrany na malé vzdálenosti od křivky střihu, jako při použití větší tlačné 
hrany a většího odstupu od křivky střihu. Na obrázku 28 je uveden diagram, ze kterého je 
patrná vzdálenost špičky tlačné hrany od křivky střihu. 
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Obr. 28 Graf pro určení vzdálenosti špičky tlačné hrany od křivky střihu [9] 

 
Při stříhání součástí složitého tvaru je nezbytné dodržet následující podmínky, které uvádí 

literatura 7.  
• a) pro zářezy o šířce b ≤ 15.h (3.9) není tlačná hrana vedena podél obrysu střihu  
• b) pro zářezy o šířce b ≥ 15.h (3.10) tlačná hrana je vedena podél stříhaného obrysu  

 
Příklady průběhu tlačné hrany u složitějších součástek jsou zobrazeny na obrázku 30. 
 

 
Obr. 29 poloha tlačné hrany [7] 

 
 

 
 
 
1. tlačná hrana 
2. obrys výstřižku 

 

 

 

 
Obr. 30 Příklady průběhu tlačné hrany vzhledem ke křivce střihu [9] 
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3.5.4 Střižné hrany  

Je nutné, aby střižné hrany byly uhlazené. Střižnice má ostří zaoblené, střižník je obzvláště 
přesně broušen. Pokud zaoblení dosahuje maximální hodnoty RM=(1,1 až 0,2)s, kvalita střižné 
plochy se zvětšuje. Když je tato hodnota RM překročena, kvalita střižné plochy se snižuje       
a vznikají otřepy. U některých druhů nástrojových materiálů je vhodné po tepelném 
zpracování napustit střižné hrany karbidem wolframu. 

3.5.5 Tloušťka materiálu, rozměry materiálu  

V současné době jsou obvykle stříhány materiály do tloušťky 16 mm. Stroje a nástroje sice 
umožňují přesně stříhat materiály o tloušťce až 20 mm, ovšem nad tloušťku 16 mm nejsou 
k dispozici žádné vhodné materiály zaručující vysokou přesnost střihu. Při přesném stříhání je 
nejhospodárnější využít výchozí materiál ve formě svitků. Literatura 3 uvádí snížení nákladů 
na materiál oproti využití tabulí o 5 až 6 %. Obvykle se volí šířka výchozího plechu co 
nejužší, ovšem s ohledem na zajištění dokonalého výstřižku. Úzký pás umožňuje snadnější 
manipulaci i menší nástroj a také i menší odpad. 

3.5.6 Velikost postranního odpadu a šířky můstku  

U přesného vystřihování je šířka okrajů (b1) a šířka můstku (b2) větší než při klasickém 
vystřihování. Tyto hodnoty se volí větší kvůli prostoru, který je nutný pro zatlačení tlačné 
hrany do materiálu pro vytvoření trojosého stavu napjatosti. Velikost odpadu a šířky můstku 
ovlivňuje především tvar a velikost vystřihované součástky, jakost materiálu, nebo také 
velikost a tvar tlačné hrany. Obecně platí, že šířka pásu má být součtem největšího rozměru 
stříhané součásti a 2 až 4 násobkem tloušťky stříhaného materiálu. V tabulce 6 jsou uvedeny 
hodnoty postranního odpadu a šířky můstku v závislosti na tloušťce materiálu určené 
z praktických zkušeností uvedené v literatuře 7, na obrázku 31 je uveden graf dle firmy 
Feintool.  

 
Tab. 6 Šířky můstků a postranních odpadů [7] 

Tloušťka 
materiálu 

[mm] 

b2  

[mm] 

b1 

[mm] 

 0,5 2 1,5 
1,0 3 2 
1,5 4 5 
2,0 4,5 3 
2,5 5 4 
3,0 5,5 4,5 
4,0 6,5 6 
5,0 7 7 
6,0 8 7,5 
8,0 10 9 

10,0 12 10 
15,0 18 14 
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Obr. 31 Velikost můstků a postranních odpadů dle firmy Feintool [7] 

3.5.7 Součásti vhodné pro přesné stříhání  

Technologií přesného stříhání je možné vytvořit i velmi složité součástky s tvarovými 
otvory. Při výrobě je ovšem velmi nutné dodržovat jistá doporučení získaná většinou 
praktickými zkušenostmi. 

 
a) Poloměry rohů a hran vystřihovaných součástí 

Zejména u vyčnívajících částí je nutné správně zvolit velikost poloměrů rohů a hran již při 
návrhu konstrukce. Životnost nástroje a také kvalita střižných ploch je velmi ovlivňována 
ostrými rohy a hranami. Právě v místě ostrých rohů vznikají ve střižné ploše trhlinky. 
Obrázek 32 uvádí optimální velikosti rohů a hran vystřihovaných součástí v závislosti na 
tloušťce stříhaného materiálu a na vrcholovém úhlu. Důležitá je taky pevnost materiálu, graf 
je určen pro pevnost Rm= 400 MPa. Vnější poloměry je možno odečítat přímo z grafu, vnitřní 
hodnota poloměru se pohybuje okolo 60 % hodnoty vnějšího poloměru. Z grafu je patrné, že 
s rostoucí pevností a tloušťkou materiálu a zároveň s klesající hodnotou vrcholového úhlu, 
hodnota poloměrů rohů a hran se zvyšuje.  
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Obr. 32 Optimální velikost poloměrů rohů a hran vystřihovaných součástí [17] 

 
b) Tvarový přechod 

U součásti obsahující tvarový přechod se během střižného procesu vytváří rozdílná tlaková 
napětí a jejich průběh je nepříznivý. Je nezbytné, aby tvarový přechod probíhal plynule, tím 
bude zamezeno velkým rozdílům v hodnotách napětí. Pokud přechod nebude plynulý, kvalita 
střižné plochy je horší a snižuje se i životnost funkčních částí nástroje.  

 
c) Vystupující stojiny a ozuby 

Pokud součást má po obvodu výčnělky, nebo ozubení je nezbytné určit jejich optimální 
hodnotu, v jiném případě se snižuje životnost nástroje a klesá kvalita střižné plochy. Při 
stříhání těchto součástek s výčnělky je střižník velmi namáhán, neboť u venkovního tvaru 
vznikají větší boční síly a průběh napětí na přechodu je většinou nepříznivý. Stojiny               
a výčnělky je možné srovnat s ozubením. Na obrázku 33 je uveden graf minimálních velikostí 
modulu ozubení, kde je možné odečíst minimální šířky vystupujících výčnělků a ozubů, graf 
ovšem platí pouze pro materiály vhodné pro přesné vystřihování. 
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Obr. 33 Minimální velikost modulu ozubení [18] 
 
d) Vzdálenost mezi otvory a drážkami 

Jestliže je součást členitá, obsahující drážky a otvory, je nutné správně určit vzdálenost 
mezi jednotlivými otvory a drážkami. Malé vzdálenosti vedou ke zhoršení kvality střižné 
plochy a ke snížení životnosti nástroje. Minimální vzdálenost mezi otvory a drážkami je 
závislá na tloušťce stříhaného materiálu a také na jeho pevnosti. Literatura 17 uvádí, že dle 
experimentálních výsledků se vzrůstající pevností stříhaného materiálu a s jeho vzrůstající 
tloušťkou, roste minimální vzdálenost mezi otvory. Minimální hodnoty vzdáleností lze 
odečíst z grafu na obrázku 34.  
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Obr. 34 Minimální velikost vzdálenosti mezi otvory a drážkami [4] 

 
e) Minimální pr ůměr otvoru a minimální šířka drážky 

Díky tuhé konstrukci nástrojů, pomalému střižnému procesu a vyhození odpadu po každém 
zdvihu je možné přesně vystřihovat otvory a drážky menší než je tloušťka stříhaného 
materiálu. Omezujícím faktorem minimálních rozměrů otvorů a drážek je zejména životnost 
nástroje. Tabulka 7 uvádí příklady minimálních průměrů otvorů a šířek drážek pro pevnost 
materiálu Rm= 400 MPa. U materiálů s vyšší pevností jsou minimální průměry otvorů a šířek 
drážek větší. 

 
Tab. 7 Minimální průměr otvoru d a minimální šířka drážky b [17] 

Tloušťka 
plechu s 

Minimální 
průměr 
otvoru d 

Minimální 
šířka 

drážky b 
do 3 mm 60%s 65% s 
nad 3 mm 70% s 80% s 

 
f) Tvar ozubení 

Technologie přesného střihání se mnohdy uplatňuje pro výrobu ozubených kol, segmentů  
a ozubených hřebenů. Tvar ozubení je ovlivňován tloušťkou stříhaného materiálu a jeho 
pevností. Na zuby střižníku působí kromě tlakových napětí i ohybová, která mohou způsobit 
v mezních případech i odlamování zubů. Pokud je šířka zubů měřená na roztečné kružnici 
menší než tloušťka stříhaného plechu, jsou zuby značně namáhány. Aby bylo možné součást 
vyrábět přesným stříháním, je nutné, aby šířka zubů na roztečné kružnici byla alespoň 60 % 
tloušťky materiálu. Na obrázku 35 je vyfotografován detail vystřiženého ozubeného kola. 
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Obrázek 36 ukazuje patentovaný vystřihovací nástroj pro přesné stříhání ozubených kol od 
firmy Feintool. 

 

 
Obr. 35 Detail ozubení vyrobený přesným stříháním [5]  
 
 
 

 
Obr. 36 Poslední generace nástroje pro přesné vystřihování ozubených kol firmy Feintool [5] 
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3.6 PARAMETRY KVALITY A ROZM ĚROVÉ PŘESNOSTI VÝSTŘIŽKU  [9], [14], 
[17], [21] 

Kvalita a také přesnost střižné plochy je ovlivněna několika prvky, mezi které patří 
zejména tvar křivky střihu, stav střižných hran střižníku a střižnice a v neposlední řadě také 
tloušťka a kvalita stříhaného materiálu. Kvalitu střižné plochy je možné posuzovat z hlediska 
struktury povrchu střižné plochy, z hlediska kolmosti střižné plochy vzhledem k povrchu 
stříhaného materiálu nebo také z hlediska rozměrové přesnosti zhotoveného výstřižku. 

3.6.1 Struktura povrchu Ra  

Výstřižky nabývají většinou hodnotu Ra v rozmezí 0,4 až 1,6 µm. U tlustých plechů je 
struktura povrchu proměnlivá. Hodnota Ra roste se špatně zvoleným postranním odpadem, 
můstkem nebo nevhodně zvoleným protitlakem. Kvalita střižné plochy je ovšem nejvíce 
ovlivňována jakosti střižnice a střižníku. Spíše vedlejší roli hraje znečištění materiálu, které 
může zapříčinit rychlé opotřebení střižných hran nástrojů, což znemožňuje dosahovat přesné 
střižné plochy. 

3.6.2 Rovinnost  

U přesně stříhaných součástí je vždy rovinnost lepší než u klasického stříhání. 
V převažujících případech u přesně stříhaných součástí dokončovací dorovnávání odpadá. Při 
stříhání tenkých plechů je deformace nejviditelnější, protože dochází k uvolnění vnitřního 
pnutí, které působí silněji než u plechů větší tloušťky.  

3.6.3 Otřepy a stažené hrany  

U dílců vyrobených přesným stříhání je vzniklý otřep minimální.  Přestože nástroj pracuje 
s téměř nulovou vůlí a střižnice má střižné hrany mírně zaobleny, vytvoření otřepu nejde 
zabránit. Vzniklý otřep se odstraní buď na samočinné pásové brusce, nebo omíláním. Výška 
otřepu je závislá na pevnosti a tloušťce stříhaného materiálu a na stavu střižných hran 
střižnice a střižníku. Tabulka 8 uvádí příklady výšky otřepu při přesném vystřihování. 

Velikost stažení hran se u přímých tvarů většinou pohybuje okolo 10 % tloušťky materiálu, 
měkké oceli mohou mít stažení hran větší. Pokud je stříhaná součást tvarově složitá, 
zakřivená, může stažení hrany dosáhnout až 20 % tloušťky materiálu. 30 % tloušťky 
materiálu může činit stažení hrany u extrémně složitých tvarů. Na obrázku 37 jsou uvedeny 
ukázky otřepů. 

  
Tab. 8 Výška otřepů při přesném vystřihování [17] 

 Tloušťka materiálu s [mm] 
0,6 až 1 1 až 1,6 1,6 až 2,5 2,5 až 4 4 až 6,3 

Výška otřepu h1 [µm] 

σPt [MPa] min max min max min max min max min max 

do 250 30 120 40 170 50 250 70 360 100 600 

250 až 400 30 90 30 120 50 180 60 250 80 360 

400 až 630 30 50 30 70 40 110 50 200 70 220 

nad 630 20 30 30 40 40 60 50 90 60 130 
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Obr. 37 Ukázky otřepů [1] 

3.6.4 Pravoúhlost střižných hran  

Technologií přesného stříhání nedosahujeme dokonalé kolmosti střižných ploch, vzniklé 
odchylky se však pohybují v malých hodnotách. Pravoúhlost střižných hran především 
ovlivňuje střižný nástroj a stříhaný materiál. Na vnějším tvaru střihu bývají odchylky od 
normálu střižné plochy větší než u vnitřního tvaru střihu.  Materiál tloušťky do 4 mm mívá 
rozdíl kolmosti od střižné plochy 0,01 mm. Pro přesné stříhání materiálů větší tloušťky než 4 
mm se používá dvou tlačných hran a kolmost bývá stejná, tedy 0,01 mm. Pro materiály 
tloušťky 1 až 2 mm nabývá odchylka hodnoty do 0,01 mm. 

 3.6.5 Rozměrová přesnost, úchylky rozměrů  

Docílení nejmenších úchylek ovlivňují vnitřní a vnější tvary vystřihované součásti, její 
tloušťka, pevnost a struktura materiálu. Pokud tloušťka materiálu je do 4 mm, lze součást 
vystřihnout s přesností IT7, při ideálních podmínkách lze dosáhnout IT6. U materiálů větší 
tloušťky než 4 mm dosahujeme IT8, při tloušťce 8 mm IT8 až IT9. 

Rozměry jednotlivých pracovních částí střihadla se konstruují s ohledem na opotřebení. Při 
stříhání obvodu je určující rozměr střižnice a při stříhání otvoru rozměr střižníku. Při stříhání 
se činné části opotřebovávají, střižnice zvětšuje svůj průměr a střižník se zmenšuje. Proto se 
střižnice konstruují s ohledem na opotřebení menší. Velikost přídavku je ovlivněna tloušťkou 
stříhaného materiálu, možností opotřebení nástroje a velikostí příslušné tolerance.  
 

3.7 MAZÁNÍ PRO PŘESNÉ STŘÍHÁNÍ [17], [21], [22] 

Mazání je nezbytné, neboť při přesném stříhání vzniká na bocích střižníku a střižnice 
vysoký měrný tlak a zvyšuje se také teplota. Mazáním dosáhneme snížení součinitele tření 
mezi střižnicí a střižníkem, zvýšíme životnost nástroje a kvalitu střižné plochy. Kvůli 
vysokému tlaku a teplotě není možné použít čistý živočišný, rostlinný ani minerální olej. 
V závislosti na stříhaném materiálu je do zmíněných olejů přidáván chlor, fosfor a síra. Tyto 
prvky označujeme jako přípravky EP, z anglického extreme pressure additives. Mazací olej 
pro přesné stříhání musí být vysoce přilnavý a smáčivý. Musí mít také velkou pevnost v tlaku 
a vysokou stabilitu, aby zabránil místnímu svaření ploch a ochránil je proti tlaku a vysoké 
teplotě. Olej se používá v nezředěném stavu, obsah vody je považován za znečištění. Na 
stříhaný materiál je olej nanášen válečkem nebo pomocí stříkacích systémů. Nanášená vrstva 
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je závislá na tloušťce stříhaného materiálu, s přibývající tloušťkou materiálu se volí i vyšší 
viskozita. Maziva se odstraňují pomocí rozpouštědel, nebo pomocí čisticích prostředků 
rozpustných ve vodě. 

3.8 NÁSTROJE PRO PŘESNÉ STŘÍHÁNÍ [9], [14], [17], [18], [21] 

Literatura 9 uvádí v bodech speciální požadavky na nástroje pro přesné stříhání: 
1. Mezi střižníkem a střižnicí není prakticky přípustná střižná mezera. 
2. Jednotlivé části nástroje musí mít robustní a přesnou konstrukci, neboť jsou namáhány 

silami 1,5 až 2,5 krát většími než u konvenčního stříhání. 
3. Přítlačná deska je vybavena tlačnou hranou. Ta slouží nejen k sevření materiálu, ale i 

ke stírání plechu ze střižníku. 
4. Spolu se střižníkem svírá materiál uvnitř křivky střihu i vyhazovač. Vyhazovač má také 

za úlohu vyhodit součást ze střižnice. 
 

3.8.1 Druhy nástrojů  

Správné zvolení druhu nástroje ovlivňuje tvar a velikost zhotovované součásti. V praxi 
bylo zjištěno, že pro dílce potřebující skutečnou střižnou sílu okolo 1500 až 2000 kN je 
nejvhodnější použití nástroje s pohyblivým střižníkem. Pokud je zapotřebí na vystřižení 
součásti větší síly, je lépe použít nástroj s pevným střižníkem a pohyblivou přítlačnou deskou. 
 

Dle konstrukce nástrojů je lze rozdělit na: 
• Nástroj s pohyblivým střižníkem a pevnou přítlačnou deskou, obr. 38 
• Nástroj s pevným střižníkem a s pohyblivou přítlačnou deskou, obr. 39 

 
Nástroj s pohyblivým střižníkem a pevnou přítlačnou deskou 

U tohoto nástroje jsou střižnice a přidržovač s tlačnou hranou pevné. Střižník se pohybuje 
a je veden přidržovačem. Tento typ nástroje je především vhodný pro vystřihování 
symetrických součástí do tloušťky 5mm.  

 

Obr. 38 Nástroj s pohyblivým střižníkem a pevnou přítlačnou deskou [5] 
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Nástroj s pevným střižníkem a s pohyblivou přítlačnou deskou 

Tato konstrukce nástroje je vhodná pro velké a dlouhé součásti nesymetrických tvarů 
tloušťky nad 5 mm. Nástroj je podobný sloučenému střihadlu. Jedny z nevýhod tohoto 
konstrukčního uspořádání jsou: 

• vzájemné prolínání střižné síly a síly na přítlačné desce 
• střižník je v průběhu střižného procesu vychylován příčnými silami 
• průřez základové desky, která přenáší střižnou sílu na střižník, je zeslabován 

otvory pro tlačné kolíky 
 

 
Obr. 39 Nástroj s pevným střižníkem a s pohyblivou přítlačnou deskou [5] 

3.8.2 Hlavní funkční části nástroje 

Pro konstrukci funkčních částí nástroje je nezbytné soustředit se na jejich ustavení a 
výrobní přesnost jednotlivých dílů nástroje. Zejména se jedná o střižník, střižnici, přidržovač 
a vyhazovač.  

 
Střižník 

Střižník je určen k vystřižení vnějšího obvodu součásti. Střižníky lze rozdělit podle tvaru 
průřezu na kruhové, obdélníkové, čtvercové, tvarové a jiné. A podle způsobu upínání na 
střižníky v upínacím držáku, osazené, roznýtované a zalité.  

Nejpříznivější je vyrobit střižník z jednoho kusu, pokud to není možné, je důležité jeho 
pevné ukotvení v kotevní desce. Tam je střižník upevněn roznýtováním, osazením nebo 
nákružky. Střižník musí být pojištěn proti působení stírací síly. V přítlačné desce je veden 
smykově bez vůle. Střižník je oproti konvenčnímu vystřihování značně namáhán kvůli 
vnitřním otvorům a vybrání pro vyhazovač. Je nutné, aby byl střižník ve vyhazovači 
zalícován suvně a musí být zajištěn proti pootočení. Čelní plocha střižníku se nesmí po 
ukončení vystřihování ponořit do otvoru střižnice, protože by došlo k jeho rychlému 
opotřebení. Pokud je stříhán velmi tvrdý materiál, uvažujeme hloubku vniknutí střižníku do 
střižnice, která nepřevyšuje hodnotu poloměru zaoblení střižné hrany střižnice. Střižníky jsou 
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vyráběny z nástrojových ocelí a jsou tepelně zpracovány, nebo jsou jejich činné části ze 
slinutých karbidů.  

Literatura 17 uvádí jasné požadavky na střižník, který musí být: 

•  kolmý a zalícovaný ve vyhazovači suvně 
•  zalícovaný v kotevní desce a zajištěný proti pootočení 
•  odmagnetizovaný 
•  souosý (především otvory pro vyhazovač) 

 
Střižnice 

Rozhodující vliv na přesnost tvaru a jakost povrchu vystřihované součásti má střižnice, 
která je vyrobena z nástrojové oceli a tepelně zpracována. Je nezbytné, aby břity střižnice 
byly dobře zakalené, ostré a nevylámané. V průběhu provozu jsou břity opotřebovávány, 
zaoblují se a tím se zhoršuje kvalita střižné plochy a vzniká na ní otřep. Střižnice může mít 
tvar obdélníkový, nebo kruhový, podle charakteru tvaru výstřižku. Složitost tvaru otvoru 
ovlivňuje, zda bude střižnice celistvá či skládaná. Celistvá střižnice se používá na 
vystřihování součástek jednoduchých tvarů a menších rozměrů. Při stříhání těchto součástí se 
neprojeví nevýhody složitého opracování nepravidelných tvarů a lze odstranit deformace po 
kalení. Nejdůležitější je ustavení střižnice vůči střižníku s přihlédnutím na malou střižnou 
vůli. Jejich vzájemná poloha se nesmí změnit ani po opětovné demontáži a následné montáži.  

Střižnice musí být:  

• broušená, vyrobená bez přechodů 
• konstruovaná s odvzdušňovací drážkou 
• konstruovaná s tlačnými hranami, s ochrannými ploškami proti poškození tlačných 

hran 
• v místech se zeslabením podepřená zespodu tvarovými vložkami 
• ve vodícím stojánku zalícovaná se správným předpětím 

 

Přidržovač  

Je nezbytné při konstrukci přidržovače dbát na geometrii tvaru tlačných hran, na správné 
předpětí a na nezbytnost ochranných plošek proti poškození tlačných hran. Zřídka kdy jsou na 
čelní ploše přidržovače konstruovány drážky k odtoku oleje.  

 
Vyhazovač 

Vyhazovač je veden ve střižnici bez vůle. Svírá se střižníkem stříhaný materiál, rovná 
výstřižek a po vystřižení jej vyhazuje ze střižnice ven. Vyhazovač má za úlohu vést děrovací 
střižníky a je v něm umístěn odtlačovací kolík, aby bylo možné výstřižky odfouknout. 

 
Vyhazovač musí být dle literatury 17: 

• zajištěný proti pootočení a vypadnutí 
• lícovaný do střižnice suvně 
• ustavený ve střižnici, aby nad ni přečníval o 0,1 až 0,2 mm 
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3.8.3 Výroba funkčních částí nástrojů pro přesné stříhání  

Oproti běžným střižným nástrojům je výroba nástrojů pro přesné stříhání velmi nákladná   
a pracná. Další vysoké požadavky jsou kladeny kvůli konstrukci na kvalifikaci nástrojářů       
a strojní vybavenost nářaďovny. Jedním z nejdůležitějších faktorů je vzájemné slícování 
funkčních částí z důvodů malé střižné vůle. Nástroje se vyrábějí konvenčními způsoby, nebo 
elektroerozivními způsoby. Při konvenčním způsobu výroby nastává problém při výrobě 
střižnice, kdy deformace při kalení většinou způsobí nepřesnosti. Použitím elektroerozivního 
obrábění se problémy se změnou tvaru vyráběných funkčních dílů nevyskytují.  

3.8.4 Materiály vhodné pro střižné nástroje  

Materiál funkčních částí nástroje ovlivňuje hospodárnost a výhodnost použití metody 
přesného stříhání. Výběr materiálu pro střižné nástroje je ovlivněn hlavně druhem 
zpracovávaného materiálu, jeho tloušťkou, pevností a kvalitou povrchu. Další faktor výběru je 
způsob namáhání, velikost a tvar nástroje, sériovost výroby a strojní vybavení závodu. 

Nástroje pro přesné stříhání jsou obvykle konstruovány pro použití stříhání velkých sérií. 
Je nezbytné pečlivě dimenzovat jednotlivé části nástroje, neboť na ně působí větší síly než při 
konvenčním stříhání, stejně důležitý je i výběr materiálu a jeho tepelná úprava.  

Pro výrobu hlavních funkčních částí střihadel se používají oceli rychlořezné, pro dosažení 
dobrých výsledků je nezbytné dodržovat postup a teploty při jejich tepelném zpracování. 
Pokud se na střižné části nástrojů použije slinutý karbid, jsou tyto nástroje vhodné pro stříhání 
velkých sérií z materiálu, které velmi opotřebují střižník a střižnici. Takovéto materiály jsou 
na příklad nerezy nebo trasformátorové plechy. Nebo tam, kde není nástroj nepříznivě 
namáhán na ohyb a tah a také tam, kde by se ocelový nástroj rychle opotřebovával. Tabulka 9 
uvádí doporučené materiály funkčních částí nástroje. 

Na výrobu střižných nástrojů se používají slinuté karbidy s 15 až 30 % kobaltu, který je 
ukazatelem houževnatosti. U těchto karbidů s vysokým podílem kobaltu se dosahuje vyšších 
výkonů i u složitých střihů. Výkon nástrojů vyrobených ze slinutých karbidů je 10 až 20 krát 
vyšší než u nástrojů vyrobených z ocelí, tudíž je jejich aplikace ekonomicky oprávněná. Při 
používání nástrojů ze slinutých karbidů je však důležité dbát na pečlivou kontrolu při 
provozu, zabezpečit vysokou tuhost stroje a bezchybné vedení. 

Všestranný druh slinutých karbidů pro výrobu střižníku a střižnic je druh G3. Pro střižnice 
je možné použít i druh G4 a střižníky G4 a G5. Užití těchto druhů (G4, G5) podléhá na 
složitosti nástroje. Pokud je pro konstrukci střižnice využito slinutých karbidů, lze ji vyrobit 
z jednoho kusu, nebo ji lze skládat z přesně zabroušených dílců. Tyto dílce se spojují 
zalisováním s přesahem za tepla do ocelových objímek. Střižníky se zhotovují buď celé ze 
slinutého karbidu, nebo je slinutých karbidů použito jen na jejich funkčních částech. Při 
střihání jemných profilů je doporučeno použít ocelový střižník a střižnici ze slinutých 
karbidů. Střižník má v této situaci 6 až 10 krát větší trvanlivost proti použití ocelové střižnice. 
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Tab. 9 Doporučené materiály pro hlavní funkční části nástroje [17] 

Funkční část nástroje  Materiál  Tepelné zpracování  

Střižnice 
19 436 
19 437 

Kaleno a popouštěno na: 
61 až 63 HRC pro s= 0,4÷3 mm 
58 až 61 HRC pro s= 3÷7 mm 

Slinutý karbid G3 Pro sérii nad 700 000 kusů 

S
tř

iž
ní

k 
kr

uh
ov

ý 

Dříková část 
19 437 59 až 61 HRC pro s= 0,4÷3 mm 

58 až 60 HRC pro s= 3÷7 mm 
Slinutý karbid G3, G4 Pro sérii nad 700 000 kusů 

Hlava 19 437 56÷58 HRC 

S
tř

iž
ní

k 
tv

ar
ov

ý 

Dříková část 
Mo 5 PK kovaná 

Dokonalý pozvolný předehřev 
- kalící teplota 1160 až 

1180 °C, velikost zrna 
14 až 16 

- popouštění na 550 až 
570 °C (5x) 

- kaleno a popouštěno na 
59÷61 HRC 

Slinutý karbid G3, G4 Pro sérii nad 700 000 kusů 
Hlava Mo 5 PK 56÷58 HRC 

Přidržovač 19 437 55÷57 HRC 
Vyhazovač 19 436 58÷60 HRC 

Tlačný kolík 19 421 
19 422 59÷61 HRC 

Opěrná deska 19 436 58÷60 HRC 
 

3.8.5 Trvanlivost a opotřebení nástrojů pro přesné stříhání 

Trvanlivost nástrojů určených pro přesné stříhání je závislá především na tloušťce 
stříhaného materiálu a jeho pevnosti v tahu. Neméně důležité je mazání a chlazení nástroje, 
jakost použitého materiálu na funkční části a také typ lisu na přesné stříhání. Trvanlivost je 
ovlivněná rovněž tvarem vystřihovaných součástí, požadovanými úchylkami rozměrů             
a strukturou povrchu střižných ploch. Celkovou trvanlivostí nástroje rozumíme jeho životnost, 
dílčí trvanlivostí potom dobu mezi dvěma přebroušeními. Životnost nástrojů je možno zvýšit 
povrchovou úpravou funkčních ploch, zejména lapováním, leštěním a nasycováním funkčních 
ploch wolframem a dusíkem. Optimální trvanlivost střižníku, při stříhání materiálu s pevností 
do Rm=600 MPa, je kolem 30 000 kusů vystřižených součástí, přičemž je trvanlivost střižnice 
3,5 až 4krát větší než trvanlivost střižníku. Počet možných přebroušení je omezen rozměry 
činných částí, rozměry výstřižku a konstrukcí nástroje. Každé naostření střižníku a střižnice 
znamená úbytek 0,2 až 0,25 mm, běžný nástroj lze přebrousit až 25krát. Přítlačná deska 
s tlačnou hranou nepodléhá téměř žádnému opotřebení, z tohoto důvodu jí není nutné 
přebrušovat.  

Úbytek materiálu z činných ploch střižnice a střižníku se nazývá opotřebení. To se 
projevuje otěrem boku činné plochy v šikmém směru, nebo žlábkovitým vymíláním čela. 
Tvar opotřebených ploch je zachycen na obrázku 40. 
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Obr. 40 Tvar opotřebených střižných ploch [3] 
 

Posupným vnikáním střižníku do stříhaného materiálu je tento materiál zpevňován a tím 
vznikají na střižných hranách vysoké tlaky. Ty způsobují adhezi a abrazi, která vede 
k opotřebení. Adhezivní opotřebení je převážně u střižných a řezných nástrojů, abrazivní        
u lisovacích nástrojů. 

Jako míru opotřebení lze brát buď chybějící průřez plochy v řezu, nebo chybějící objem 
materiálu nástroje. Velikost opotřebení neroste lineárně, ale má obecný průběh. Na základě 
praktických zkoušek byly vyřčeny tyto závěry: 

- Pro různé stříhané materiály mají křivky opotřebení srovnatelný charakter. 
- Po jednotlivých broušeních nástroje se opotřebení zmenšuje. 
- Tvoření ostřin je nejvíce závislé na otupení střižníku. 

 

3.9 LISY PRO PŘESNÉ STŘÍHÁNÍ [3], [9], [21] 

Technologie přesného stříhání vyžaduje lisy, které mají tři na sobě nezávisle nastavitelné 
síly, sílu střižnou, sílu přidržovací a sílu vyvozenou vyhazovačem. V dnešní době rozlišujeme 
dva druhy lisů určených pro přesné stříhání: mechanicko – hydraulické lisy a hydraulické lisy. 

3.9.1 Druhy lisů 

U mechanicko – hydraulických lisů se střižná síla na střižníku vyvozuje mechanicky          
a zbylé dvě, přidržovací síla a síla na vyhazovači jsou vyvozeny hydraulicky. Mechanický 
pohon je obvykle vyvozován pomocí kolenopákového mechanismu. Je nezbytné, aby 
konstrukce rámu lisu byla uzavřená, ať jsou eventuální deformace jen ve směru pohybu 
beranu. Vedení beranu musí být zprostředkováno kuličkovým vedením s předpětím. Tyto lisy 
jsou z praktických zkušeností určeny pro přené stříhání jen pro celkové síly do 2500 kN. 

Hydraulické lisy mají velikou výhodu ve snadnější regulaci o ovládání pohybu beranu. 
Všechny tři síly jsou vyvozovány nezávisle pomocí hydraulických válců. Velký význam zde 
hraje stlačitelnost hydraulického oleje, množství oleje mezi čerpadlem a válcem má být malé, 
v opačném případě by mohly být celkové změny tvaru větší než u mechanických lisů. 
Hydraulické lisy jsou vhodné pro přesné stříhání s celkovými silami většími než 2500 kN, 
jejich rychlost je konstantní a je možné ji jednoduše přizpůsobit daným požadavkům.  
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3.9.2 Nároky na lisy pro přesné stříhání 

Vzhledem k odlišnému charakteru stříhání je nezbytné používat při přesném stříhání 
speciální trojčinné lisy, které vyhovují zvláštním požadavkům. 

• Trojčinný lis musí mít nezávisle nastavitelné síly (střižnou, přidržovací, sílu od 
vyhazovače). 

• Pracovní schopnosti lisu musí splňovat požadavky přesného stříhání. 
• Při vlastním střižném procesu by rychlost stříhání slabších plechů neměla překročit 15 

mm/s a u silnějších plechů 10 mm/s. 
• Lis musí mít masivní tuhou konstrukci stroje, jeho součásti se mohou jen nepatrně 

pružně deformovat a to pouze ve směru střihu. 
• Vedení beranu musí být zcela přesné, beran se nesmí posunout napříč směru střihu. 
• Je nezbytné, aby lis obsahoval bezpečnostní prvky, jako pojistku proti přetížení, 

ochranu nástroje a proškolenou obsluhu. 
• Lis by měl být hospodárný a snadno obsluhovatelný s jednoduchou údržbou. 
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4. NÁVRH NOVÉ TECHNOLOGIE VÝROBY 

4.1 METODY VÝROBY 

Stávající technologie výroby postupové stříhání zadané součásti je vzhledem k velikosti 
výrobní dávky, která činí 800 000 kusů nerentabilní. Proto je inovace výrobní technologie 
nutná. Je také zapotřebí snížit pracnost a zvýšit produktivitu výroby. Níže jsou popsány 
jednotlivé technologie, které lze k výrobě součásti použít. Nejvhodnější technologie výroby 
bude podrobněji popsána a budou se k ní vztahovat potřebné výpočty.  

4.1.1 Výroba konvenčním stříháním 

Konvenčním způsobem stříhání lze vystřihnout zadanou součást, přesnost dosažená touto 
metodou je od IT9 až IT12. Součást stříhaná konvenčním stříháním mívá pro stříhání vnějšího 
obvodu jakost povrchu Ra= 6,3 až 3,2 µm, děrováním se dosáhne jakosti povrchu Ra= 6,3 až 
2,5 µm. Aby byla zadaná součást vyrobena s požadovanými přesnostmi, je nezbytné po 
stříhání zařadit dokončovací operace, kterými toho dosáhneme.  

4.1.2 Výroba vodním paprskem  

Na výrobu součásti lze použít čistý vodní paprsek, nebo vodní paprsek s abrazivem. Při 
jejich použití nedochází k tepelnému ovlivnění řezaného materiálu a vzniklý řez je bez okují, 
mikrotrhlin a vnitřního pnutí. Pomocí vodního paprsku lze zhotovit zadanou součást s jakostí 
povrchu řezané plochy pod Ra=3,2 µm, přičemž standardní dosahovaná přesnost bývá            
v rozmezí ±0,1 až ±0,2mm. Krom předností technologie výroby pomocí vodního paprsku je 
jednou z velkých nevýhod vysoká pořizovací cena celého zařízení a jeho relativně nízká 
účinnost. Vysoké nároky na čistotu a kvalitu vody a při použití abraziva ekologické problémy 
s jeho likvidací. 

4.1.3 Výroba laserem 

Zadanou součást lze vyrábět řezáním laserem, ovšem při použití této metody při tloušťce 
zadané součásti 5 mm mohou vznikat na řezu návarky a nataveniny. Příčinou zařazení 
dokončovací operace je neuspokojivá kvalita řezné plochy jak z hlediska jakosti povrchu, tak 
i z hlediska jeho přesnosti. Laserem není možné zajistit potřebné malé zaoblení střižných 
hran. Jako dokončovací operace je většinou zařazováno jemné broušení. Tato metoda je také 
nevýhodná kvůli dlouhým výrobním časům potřebným na výrobu jedné součásti.  

4.1.4 Výroba přesným stříháním 

Technologií přesného stříhání lze vyrobit součást s vysokou přesností i kvalitou. Není 
potřeba po vystřihnutí součásti zařazovat dokončovací operace, což směřuje ke snížení 
pracnosti a ke zvýšení produktivity. Při použití přesného stříhání s tlačnou hranou lze 
vystřihnout zadanou součást na jeden zdvih beranu, tím se zvyšuje produktivita výroby 
vzhledem k velké výrobní dávce. Pokud bude použita pro výrobu tato metoda, je nutné použít 
drahého trojčinného lisu. 
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5. ŘEŠENÍ PRÁCE 

5.1 CHARAKTERISTIKY MATERIÁLU SOU ČÁSTI 

Zadaná součást je vyrobena z materiálu S460MC, je to jemnozrnná ocel za tepla válcovaná 
a vhodná k tváření za studena. MC nabízí současně pevnost a tvárnost. M vyjadřuje stupeň 
tepelně mechanického válcování a C vyjadřuje ocel vhodnou pro tváření za studena v souladu 
s normou EN 10149-1.  
Chemické složení této oceli je patrné z tabulky 10. 
 

Tab. 10 Chemické složení oceli S460MC [13]   

Označení- ekvivalent Chemické složení 

Evropa C% 
max 

Si % 
max 

Mn 
% 

max 

P % 
max 

S % 
max 

Al % 
max 

Nb % 
max 

Ti % 
max EN 10149 SEW 092 

SN 460 MC QSTE 460 
TM 0,12 0,50 1,60 0,025 0,015 0,015 0,090 0,015 

 
Mechanické vlastnosti: 
Mez pevnosti Rm= 520 až 670 Mpa 
Min. mez kluzu ReH= 460 MPa 
Min. tažnost Lo= 19 % 

5.2 KONTROLA TECHNOLOGI ČNOSTI SOUČÁSTI 

Minimální průměr otvoru 

Nejmenší děrovaný průměr je 5 mm a zcela splňuje podmínku. Kdy minimální možný 
stříhaný průměr by měl být roven 70 % tloušťky stříhaného materiálu. Stříhaný materiál má 
tloušťku 5 mm, tím pádem je minimální průměr roven 3,5 mm. 
 
Poloměry rohů a hran součástí 

Minimální poloměr rohů s vrcholovým úhlem 113º je dle grafu na obrázku 32 R=0,6 mm, 
na výkrese je R=1 mm. Pro vrcholový úhel 56º je dle grafu minimální poloměr R=1,4 mm      
a na výkrese je R=1,5 mm.  
 
Minimální vzdálenost mezi otvory 

Z výkresu součásti (příloha 3) byla odečtena nejmenší vzdálenost mezi otvory, která činí 
3,45 mm. Z obrázku 33 je odečtena hodnota pro minimální vzdálenost W2= 3,2 mm. Tudíž 
součást vyhovuje podmínce. 
 
Přesnost rozměrů a struktura povrchu 

Zadaný výstřižek je tolerován v rozmezí IT8 až IT9. Pro materiály s tloušťkou 5mm           
a Rm>500MPa je doporučena rozměrová přesnost IT8. Přesnost výstřižku je tedy vyhovující. 
Přesným stříháním lze dosáhnout struktury povrchu Ra=0,4 až 1,6 µm, pro zadaný výstřižek je 
požadována Ra=1,6 µm, kterou lze bez potíží dosáhnout. 
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5.3 POPIS NÁSTROJE A JEHO FUNKCÍ  

Jako optimální technologie výroby byla zvolena technologie přesného stříhání s tlačnou 
hranou. Střižný nástroj je zobrazen na obrázku 41, jeho konstrukce je složena z pevného 
horního dílu a pohyblivého dílu spodního. Nástroj stříhá dvě součásti na jeden zdvih stroje. 

 

 
Obr. 41 Střižný nástroj pro přesné stříhání zadané součásti 
 

Spodní část nástroje je připevněna na pohyblivém stole, při pracovním zdvihu se hýbe 
směrem k horní části nástroje. Deska střižnice (1), která je umístěná na základové desce, 
slouží k uložení střižných vložek (2). Tyto vložky jsou uloženy s postranní vůlí, které 
umožňují v případě potřeby snadné vyjímání. Ve střižné vložce je smykově bez vůle uložen 
tvarový vyhazovač (3). Ten je ovládán přes vyhazovací kolíky a destičky vyhazovače 
vyhazovacím zařízením lisu. Ve vyhazovači jsou smykově bez vůle vedeny děrovací  
střižníky (4), které jsou dále opřeny o kalenou opěrnou vložku a ukotveny v kotevní desce (5) 
pomocí kalených distančních kroužků. Deska střižnice, ke které je pevně přišroubována 
kotevní a opěrná deska (6), je k základové desce (7) připevněna šrouby a vystředěna kolíky. 
Ve střižné desce jsou otvory, které slouží pro zasunutí středících čepů a postranního vedení 
pásu plechu během dosednutí spodní části nástroje k horní. Tyto otvory jsou uzavřeny 
pohyblivými zátkami ovládanými pružinami. Zátky zabraňují zapadnutí výstřižku či odpadu 
do otvorů. Výstřižky a odpady jsou pomocí pneumatického mechanismu, který je umístěn na 
základové desce, odfukovány z pracovní plochy nástroje. Střižníky uložené ve spodní části 
nástroje na pevno, nevykonávají žádný samostatný pohyb. Jediné pohyblivé kusy spodní části 
nástroje jsou tvarové vyhazovače a tvarové destičky. Jejich pohyb ovládají vyhazovací kolíky. 

 
Horní část nástroje je upnuta v beranu lisu a není pohyblivá. Upínací deska (8), na kterou 

je pomocí kolíků a šroubů připevněna tvarová opěrná deska, slouží k uložení tvarových 
střižníků. Střižníky (9) jsou v desce připevněny s použitím šroubů, ty jsou v upínací desce 
zapuštěny s určitou vůlí. Pomocí kalené podložky je zajištěna správná poloha střižníku, tato 
podložka je umístěna mezi střižníkem a opěrnou deskou. K vodící desce (10) je šrouby 
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připevněna přítlačná deska, na které jsou zhotoveny tlačné hrany příslušného tvaru. Pomocí 
pružin a šroubů je k upínací desce připevněn celek, který tvoří přítlačná a vodící deska. 
Vodící deska je opatřena otvorem, do kterého se zasouvá tvarová opěrná deska (11). Ve 
střižníku jsou vedeny kruhové vyhazovače (12), které jsou podepřeny podložkou střižníku, 
aby nedošlo k vypadnutí. Otvory v opěrné desce umožňují vyhazovačům jejich vertikální 
pohyb. Každý vyhazovač je opatřen odlepovákem (13), který pomocí pružin odlepí přilnutý 
výstřižek nebo odpad z plochy vyhazovače. K přilnutí dochází vlivem maziva, které je na 
povrchu stříhaného materiálu. Pevné a rovnoměrné dosednutí přítlačné desky (14) na pás 
plechu zajišťují kolíky procházející upínací a opěrnou deskou. Toto dosednutí je také důležité 
k důkladnému zatlačení tlačné hrany do plechu. K vodící desce je po obou stranách 
přichyceno kolíky a šrouby vedení pásu plechu. Plech je v tomto vedení protažen a po 
stranách zasunut do drážek ve válcových čepech. Tyto drážky slouží jako postranní vedení 
pásu a zabraňují jeho prohýbání. 

 
Funkce nástroje je principiálně založena na pohybu spodní části nástroje směrem vzhůru. 

Při tomto pohybu dochází k dosednutí střižnice na pás plechu a přitlačení plechu na přítlačnou 
desku, přičemž je do materiálu zatlačena tlačná hrana. V této chvíli se postranní vedení pásu  
a středící čepy zasouvají do střižné desky a tím zatlačují pružné zátky níže do otvoru. Vodící 
a přítlačná deska (tvoří celek) jsou neustálým pohybem spodní části nástroje tlačeny vzhůru, 
zatím co tvarová opěrná deska se zasouvá do otvoru vodící desky. Tyto pohyby způsobují, že 
se ve stejném momentu zatlačuje tvarový střižník v horní části nástroje a děrovacích střižníků 
ve spodní části nástroje do pásu plechu. Tím dochází k vystřižení obvodu součásti a děrování 
otvorů uvnitř součásti. Střižníky se ještě po vystřihnutí plechu zasouvají 1mm do otvorů ve 
střižné vložce a ve střižníku. Aby byl výstřižek dokonale vysunut, jsou vyhazovače při 
zpětném pohybu nástroje zatlačeny zpět a vyčnívají 0,2 mm nad úroveň střižné a přítlačné 
desky. Toto vysunutí a také zapnutí vyhazovacího zařízení stroje zaručuje dokonalé vysunutí 
výstřižku a odpadu z pracovních otvorů. V horní části nástroje vyhazovací zařízení ovládá 
vyhazovací kolíky a také tlačné kolíky, které vrací pohyblivou část do původní polohy.  

5.3.1 Tlačná hrana 

Kvůli tloušťce stříhaného materiálu, která činí 5 mm, je nutné použít dvě tlačné hrany. 
Jedna je umístěna na přidržovači a druhá na střižnici. Tvar tlačné hrany je znázorněn na 
obrázku 42.  

 
 
Obr. 42 Tvar a rozměry tlačné hrany [5] 



52 
 

Následující hodnoty byly zjištěny z tabulky 5: 
Výška tlačné hrany: h= 0,5 mm, H= 0,8 mm. 
Vzdálenost vrcholu tlačné hrany od křivky střihu: a= 2,5 mm 
Poloměr zaoblení: r= 0,2 mm, R= 0,8 mm 
Poloha tlačné hrany podél obrysu: z kap. 3.5.3 je dána podmínka pro vedení tlačné hrany 
podél obrysu. 

Pro zářezy o šířce hb ⋅≤15 (3.9) není hrana vedena podél obrysu střihu. 
Pro zářezy o šířce hb ⋅>15 (3.10) je hrana vedena podél obrysu střihu. 

Hodnota b je u zadané součásti brána jako šířka „V“ výřezu, tato hodnota činí b= 5,12 mm. 
• )(15 Hhb +⋅≤         (5.1) 

)8,05,0(1512,5 +⋅≤  
5,1912,5 ≤  

Tlačná hrana není vedena podél celého obrysu střihu, neboť platí první vzorec pro určení její 
polohy. Na obrázku 43 je zobrazena celá součást i s polohou tlačné hrany. 
 

 
Obr. 43 Poloha tlačné hrany 
 

5.4 VÝPOČTY 

5.4.1 Technologické výpočty 

Střižná síla SF : 

Střižná síla je síla vykonaná střižníkem pro vystřižení součásti i s vnitřními otvory. 
Délka střihu l= 376,22 mm určená s použitím programu SolidWorks. 
 

• SSS slnSnF ττ ..... ==        (3.2) 

• 432522,3763,1 ⋅⋅⋅=SF  

• NFS 76,1056425=  
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n= 1,3 
l= 376,22 mm 
s= 5 mm 

Sτ = 0,8.540= 432 MPa 

 
Síla na přítlačné desce FP: 

Z programu SolidWorks je určena délka tlačné hrany Lh= 248,12 mm 
Z tabulky 5 je určena výška h= 0,5 mm, H= 0,8 mm 
kP= 4.Rm= 4.540= 2160 MPa 
 

• )( HhLkF hPP +⋅⋅=         (3.3) 

• )8,05,0(12,2482160 +⋅⋅=PF  

• NFP 96,696720=          

 
Síla na vyhazovači FV: 

Z programu SolidWorks byl zjištěn objem součásti V= 13190 mm3 

Z objemu byla určena plocha 2638
5

13190
===

s

V
S  mm2 

p= 40 MPa 
 

• pSFv ⋅=          (3.4) 

• 402638⋅=VF  

• NFV 105520=  

Celková síla na výrobu jednoho výstřižku: 

• VPSC FFFF ++=         (3.1)  

• 10552096,69672076,1056425 ++=CF  

• NFC 72,1858666=   

 
Celková síla na výrobu dvou výstřižků na jeden zdvih nástroje: 

• CCC FF ⋅= 2          (5.2) 

• 72,18586662 ⋅=CCF  

• NFCC 44,3717333=  

 
FCC- celková síla na výrobu dvou výstřižků na jeden zdvih stroje [N]  

 
Celková práce pro výrobu dvou součástí na jeden zdvih nástroje: 

• VPSC AAAA ++=         (3.5) 

• 322 10))(248,0( −
⋅⋅⋅++⋅⋅⋅+⋅⋅⋅= spSHhLRRslA hmmC    

 (2.36) 

• 322 10)54026383,112,2485402540522,37648,0( −
⋅⋅⋅+⋅⋅⋅+⋅⋅⋅=CA  

• JAC 37,3418=  
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5.4.2 Konstrukční výpočty 

Výstřižky jsou vystřihovány dle uvedeného nástřihového plánu. Pro jeho návrh jsou dány 
požadavky, aby stroj vyráběl na jeden zdvih nástroje dva výstřižky, tzn., aby na jeden krok 
nástroje vystřihnul dvě součásti. Také je důležité umístění střižníků pro rovnoměrné rozložení 
sil na ně působících a možnost lehce vyměnit jednotlivé střižné vložky. 

  
 
Nástřihové plány 
 
VARIANTA A 

 
Obr. 44 Nástřihový plán varianta A 
 
VARIANTA B 

 
Obr. 45 Nástřihový plán varianta B 
 
 
Výpočet délky pásu na bubnu: 

Svitek plechu je namotán na bubnu o vnitřním průměru 400mm a vnějším 1200mm. 

• π⋅
⋅

−
=

s

dD
L BB

S 4

)( 22

        (5.3) 

• π⋅
−

=
005,0.4

)4,02,1( 22

SL  
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• →= mLS 1,201   mLS 2001 =  

 
DB – vnější průměr namotaného pásu [m] 
LS – vypočtená délka pásu ve svitku [m] 
LS1 – zaokrouhlená délka pásu [m]      
dB – vnitřní průměr namotaného pásu [m]    
s – tloušťka pásu [m]  

 
V jednom svitku bude tedy 200 m pásu plechu.      
 
Výpočet délky pásu: 

Do výpočtu nejsou zahrnuty technologické přídavky a výměna svitku. PL  odpovídá potřebné 
délce svitku pro výrobu 800 000 ks výstřižků. 
 
 VARIANTA A 

• mK
n

n
L c

P 57200143,0
2

800000

2

=⋅=⋅=     (5.4) 

 
VARIANTA B 

• mK
n

n
L c

P 37600094,0
2

800000

2

=⋅=⋅=  

 
K – délka kroku [m] 
LP – délka pásu pro vystřižení 800 000 kusů [m] 
nc – celkový počet kusů [ks] 
n2 – počet kusů vyrobených na jeden krok [ks] 

 
Potřebný počet svitků Ps na výrobu 800 000 kusů: 

• 
1S

P
S L

L
P =         (5.5) 

VARIANTA A 

• ksPS 286
200

57200
==  

VARIANTA B 

• ksPS 188
200

37600
==  

 
Výpočet využití materiálu dle nástřihových plánů: 

Plocha výstřižku S= 3324,84 mm2 (z programu SoliWorks) 
 
VARIANTA A 
Šířka svitku: mmbAB 6972552 1 =⋅+=⋅+=  

Délka pásu: mLP 57200=  

• 100⋅
⋅

⋅
=

P

C
m LB

Sn
K        (5.6) 
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• 100
57200069,0

00332484,0800000
⋅

⋅

⋅
=mK  

• 4,67=mK % 

 
VARIANTA B 
Šířka svitku: →=⋅+=⋅+= mmbAB 10472902 1 kvůli přesazení výstřižků je šířka svitku 
112 mm 
Délka pásu: mLP 37600=  

• 100⋅
⋅

⋅
=

P

C
m LB

Sn
K   

• 100
37600112,0

00332484,0800000
⋅

⋅

⋅
=mK  

• 2,63=mK % 

 
B – šířka pásu svitku [mm] 
Km – využití spotřeby materiálu [%] 
LP – délka pásu potřebná na výrobu 800 000ks součástí [mm] 
S – plocha součásti [mm2] 
nc – celkový počet vyrobených kusů [ks] 

 

 
Výpočet spotřeby materiálu na výrobu 800 000 kusů za rok pro VARIANTU A 

Plocha součásti:  
• 22 002638,02638 mmmS ==  
 

Hmotnost jedné součásti:  
• kgsSms 104,0005,0002638,07850 =⋅⋅=⋅⋅= ρ      (5.7) 

 
Plocha jednoho svitku:  
• 2

1 8,13069,0.200 mBLS SS ==⋅=       (5.8) 

 
Hmotnost svitku: 
• kgsSm Ssv 65,541005,08,137850 =⋅⋅=⋅⋅= ρ     (5.9) 

 
Celková hmotnost spotřebovaného plechu: 
• kgPmm Ssvc 9,15491128665,541 =⋅=⋅=      (5.10) 

 
Hmotnost všech vystřižených součástí: 
• kgmQm scs 83200104,0800000 =⋅=⋅=      (5.11) 

 
Hmotnost technologického odpadu: 
• kgmmm cscpo 9,71711832009,154911 =−=−=     (5.12) 
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Výpočet spotřeby materiálu na výrobu 800 000 kusů za rok pro VARIANTU B 

Plocha součásti:  
• 22 002638,02638 mmmS ==  
 

Hmotnost jedné součásti:  
• kgms 104,0=       

 
Plocha jednoho svitku:  
• 2

1 4,22112,0200 mBLS SS =⋅=⋅=       (5.13) 

 
Hmotnost svitku: 
• kgsSm Ssv 2,879005,04,227850 =⋅⋅=⋅⋅= ρ     (5.14) 

 
Celková hmotnost spotřebovaného plechu: 
• kgPmm Ssvc 6,1652891882,879 =⋅=⋅=      (5.15) 

 
Hmotnost všech vystřižených součástí: 
• kgmQm scs 83200104,0800000 =⋅=⋅=      (5.16) 

 
Hmotnost technologického odpadu: 
• kgmmm cscpo 6,82089832006,165289 =−=−=     (5.17) 

 
Následující výpočty se vztahují pouze na variantu A nástřihového plánu, neboť zvolené 

uspořádání výstřižků má vyšší výtěžnost plechu než rozložení výstřižků ve variantě B a také 
celková hmotnost spotřebovaného plechu a hmotnost technologického odpadu je nižší. 

5.4.3 Střižná vůle 

Pro určení střižné vůle je použit vztah z kap. 3.5.2. 
Pro plechy tloušťky nad 3mm platí: 

• Scsmv τ)0015,05,1(32,02 −⋅=⋅=      (3.8) 

• 432)0015,051075,1(32,0 4
⋅−⋅⋅⋅⋅=

−v  

• mmv 025,0=   

 
Střižná vůle byla stanovena v= 0,025 mm a bude použita pro výpočty jmenovitých rozměrů 

funkčních částí střihadla. 

5.4.5 Kontrola střižníku na otlačení 

Kontrola se týká střižníku s nejmenší plochou činné části. Na této části je předpokládáno 
největší napětí na dosedací ploše. Maximální napětí má hodnotu Mpa180=σ . 

Kontrolní výpočet je vypočítán pro střižník na otlačení u průměru 5 mm, osazení upínací 
části je o průměru 7 mm.  

 



58 
 

• 

4

2
1

101

d

sdn

S

F S

S

S

⋅

⋅⋅⋅⋅
==

π

τπ
σ     (5.18) 

• 

4

7

432571
2

⋅

⋅⋅⋅⋅
=

π

π
σ  

• MPa1234=σ  

 
d1 – průměr osazení střižníku [mm] 
n0 – zvyšující koeficient zahrnující míru otupení [-] 
s – tloušťka plechu [mm] 
σ – napětí na dosedací ploše střižníku v upínací hlavici [MPa] 
τS – pevnost ve střihu[MPa] 
FS1 – střižná síla vyvozená střižníkem o průměru 5 mm [N] 
Rm – mez pevnosti v tahu [MPa] 
Ss – plocha střižníku [mm2] 

 
Protože je tlak na dosedací ploše střižníku větší než 180MPa, je nezbytné do místa upnutí 

vložit kalenou opěrnou vložku, aby nedošlo k otlačení. 

5.4.6 Kontrola pevnosti střižníku 

Na výrobu střižníku jsou použity nástrojové oceli, které přenášejí tlaky 1800 až 2400 MPa. 
S přihlédnutím na bezpečnost je zvolena maximální dovolené namáhání MPadov 1800=σ . 

Kontrola pevnosti střižníku se týká střižníku o průměru 5 mm. 
 

• 

4

2
01

d

sdn

S

F S

S

S

⋅

⋅⋅⋅⋅
==

π

τπ
σ     (5.19) 

 

• 

4

5

432551
2

⋅

⋅⋅⋅⋅
=

π

π
σ  

• MPa1728=σ  

 
d – průměr střižníku [mm] 
n0 – koeficient zahrnující míru otupení [-] 
s – tloušťka plechu [mm] 
τS – pevnost ve střihu [MPa] 
Rm – mez pevnosti v tahu [MPa] 

 
• dovσσ <   

Střižník z hlediska pevnostního namáhání vyhovuje. 
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5.4.7 Kontrola střižníku na vzpěr 

Ve vodící desce a ve vyhazovači je veden střižník, je možné ho považovat za vetknutý. 
Proto je nutná jeho kontrola na vzpěr. Kontrola je provedena pro střižník o průměru 5 mm, 
který má skutečnou délku 85 mm. Kritická délka střižníku se vypočte z následujícího vztahu. 

 

• 
S

krit sdn

IE
l

τ

π

⋅⋅⋅

⋅⋅⋅
=

24
     (5.20) 

• 
432556,1

505,0101,24 452

⋅⋅⋅

⋅⋅⋅⋅⋅
=

π
kritl  

• mml krit 45,122=  

 
d – průměr střižníku [mm] 
n – koeficient bezpečnosti (1,5- 2) [-] 
s – tloušťka plechu [mm] 
τs – pevnost ve střihu [MPa] 
E – modul pružnosti v tahu, 5101,2 ⋅=E  [MPa] 

I – moment setrvačnosti průřezu, pro kruhový průřez 405,0 dI ⋅=  [mm4] 
Rm – mez pevnosti v tahu [MPa] 

 
• kritskut ll <  

Střižník z hlediska kontroly na vzpěr vyhovuje. 

5.4.8 Kontrola upínacích šroubů na tah 

Po vystřižení výstřižku vlivem pružné deformace ulpí pás plechu na střižnících a je třeba 
stírací síly uF  k jeho setření. Stírací síla vyvozuje tah na šrouby, pomocí kterých je střižník 

uchycen. Kvůli tomuto faktu je nutné, aby byly šrouby zkontrolovány z hlediska tahového 
namáhání. 

Použité šrouby: 
Vysokopevnostní šrouby M16 s pevnostní třídou 12.96 mají hodnotu Rm= 1200 MPa. 

 
• Seuu FkF ⋅=        (5.21) 

• 76,105642510,0 ⋅=uF  

• NFu 57,105642=  

 
keu – koeficient závislý na druhu materiálu a tloušťce plechu, pro ocel 0,10- 0,13, dle 
tabulky v příloze 1 [-] 
Rm – mez pevnosti šroubů v tahu [N] 
Fs – střižná síla [N] 
Fu – stírací síla [N]  

• Stírací síla Fu je menší než maximální zatížení Fmax určené z hodnoty Rm dle vzorce: 

NrRF
r

F
R mm 076,18897208,71200 22

max2
max =⋅⋅=⋅⋅=⇒
⋅

= ππ
π

 

• maxFFu <   
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Lze použít pouze jeden šroub na každý tvarový střižník, který by byl schopen odolávat 

tahovému namáhání. Z konstrukčního hlediska však použijeme na každý tvarový střižník dva 
šrouby. 

5.4.9 Potřebný počet tlačných a vyhazovacích kolíků 

Počet tlačných kolíků potřebných k rovnoměrnému zatlačení tlačné hrany do materiálu 
 

• 
p

F
S P

a =        (5.22) 

• 
60

96,696720
=aS  

• 202,11612 mmSa =  

 
 

p – měrný tlak [MPa] 
FP – přítlačná síla [N] 
Sa – plocha, na kterou působí přítlačná síla při daném tlaku [mm2] 

 

• 
4

2
k

p

d
S

⋅
=
π

       (5.23) 

• 
4

352
⋅

=
π

pS  

• 2962mmSp =  

 
dk – průměr kolíku [mm] 
Sp – plocha průřezu tlačného kolíku [mm2] 

 

• 
p

a
k S

S
B =        (5.24) 

• 
962

16,9953
=kB  

• ksBk 1307,12 →=  

 
Bk – potřebný počet kolíků [ks] 

 
Počet potřebných vyhazovacích kolíků na jeden vyhazovač 
 

• 
p

F
S v

b
⋅

=
3

       (5.25) 

• 
603

105520

⋅
=bS  

• 223,586 mmSb =  
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p – měrný tlak [MPa] 
Fv – vyhazovací síla [N] 
Sb – plocha, na kterou působí vyhazovací síla jednoho vyhazovače při daném          
tlaku [MPa] 

 

• 
4

2
vk

pv

d
S

⋅
=
π

       (5.26) 

• 
4

112
⋅

=
π

pvS  

• 203,95 mmSpv =  

 
dvk – průměr vyhazovacího kolíku [mm] 
Spv – plocha průřezu vyhazovacího kolíku [mm2] 

 

• 
pv

b
VK S

S
B =        (5.27) 

• 
03,95

23,586
=VKB  

• ksBVK 717,6 →=  

 
BVK – potřebný počet vyhazovacích kolíků na jeden vyhazovač [ks] 

 

5.5 NÁVRH LISU 

Pro přesné vystřihování zadané součásti je nejvhodnější trojčinný lis od firmy Feintool       
s označením HFA4500plusLT, pro který je nástroj nakreslen. Při výběru lisu je vycházeno 
z celkové střižné síly, která činí kNFCC 33,3717= . Pokud je stroj v trvalém chodu, nesmí být 

jeho zatížení silou větší než 90 % dovoleného zatížení lisu pro přesné stříhání. Tento lis má 
maximální celkovou střižnou sílu 4500 kN, což je dostačující.  
 
Technické údaje lisu HFAplus4500LT 
Celková střižná síla  3000 – 4500    [kN] 
Síla na přítlačné desce 200 – 2000   [kN] 
Síla vyhazovače  100 – 1000   [kN] 
Počet zdvihů    60    [min-1] 
Výška otevření  330 – 410    [mm] 
Horní upínací deska  800 x 1350    [mm] 
Dolní upínací deska  810 x 1450   [mm] 
Max. tloušťka materiálu 16    [mm] 
Hmotnost stroje  33 000    [kg] 
Rozměry stroje š x d x v  8000 x 5000 x 4500  [mm] 
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Obr. 46 Trojčinný lis firmy Feintool [5] 
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6. TECHNICKO-EKONOMICKÉ ZHODNOCENÍ 

6.1 TECHNICKÉ ZHODNOCENÍ 

Jako nevhodnější technologie výroby zadané součásti byla vybrána technologie přesného 
stříhání. Při výběru vhodného lisu bylo nutné brát zřetel na velikost celkové střižné síly nutné 
pro výrobu výstřižku a možnost využít tento stroj i při jiné výrobě. Tyto požadavky splnil 
trojčinný lis HFAplus4500LT.  

Ze dvou variant nástřihových plánů byla zvolena varianta A, která měla vyšší využití 
plechu. Výstřižek je zhotoven z materiálu S460MC (EN 10149-2), oceli vhodné pro tváření za 
studena. Součásti jsou vystřihovány ze svitku plechu o šířce 69 mm, délce 200 m a tloušťky    
5 mm. Nástroj stříhá pokaždé dva výstřižky na jeden zdvih stroje.  

Pracoviště přesného stříhání je vybaveno odvíječkou, rovnacím zařízením, již zmíněným 
trojčinným lisem. Lis je opatřen podáváním svitku a dělením odpadu. Po vystřižení jsou 
součásti odfouknuty na pásový dopravník, který je transportuje do separačního zařízení. 
V separačním zařízení je oddělen odpad od součástí, které jsou dále dopraveny do palety.   

 

6.2 EKONOMICKÉ ZHODNOCENÍ [11], [12] 

Tato kapitola obsahuje ekonomické zhodnocení výroby součástí navrhované technologie 
přesného stříhání. Do výpočtu je zahrnuta cena spotřebovaného materiálu a cena nástroje. 
Cena navrženého lisu není zahrnuta, protože se předpokládá, že lis je součástí vybavení 
podniku. 

Kalkulace nákladů 

Kalkulace nákladů je písemný přehled jednotlivých složek nákladů a jejich úhrn na 
kalkulační jednici. Kalkulace má hned několik významů, slouží ke stanovení 
vnitropodnikových cen výkonů, k sestavování rozpočtů, ke kontrole a rozboru hospodárnosti 
a rentability výkonů a také k limitování nákladů. Kalkulace má informační charakter, jejím 
výsledkem je propočet celkových nákladů na kalkulační jednici. Existuje několik 
kalkulačních metod, mezi které patří kalkulace dělením prostým, kalkulace postupná              
a průběžná nebo na příklad kalkulace pomocí poměrových čísel.  

Kalkulační jednice 

 Kalkulační jednice je určitý výkon (výrobek, služba) vymezen kvantitativně i kvalitativně. 
Jako měřící jednotku lze pro kalkulační jednici použít množství, hmotnost, délku nebo 
například čas. Předmětem kalkulace je výkon vytvořený z vlastní činnosti (výrobek, služba)       
a výkon nakupovaný od jiných organizací (pořizovací ceny nakoupeného majetku). 

Kalkulační vzorec 

Jednotlivé složky kalkulací jsou vyčísleny v kalkulačních položkách, které tvoří kalkulační 
vzorec. Vzorec má za úkol co nejvíce zjednodušit a hlavně sjednotit způsob výpočtu výnosů, 
nákladů. Dvě základní skupiny tvořící kalkulační vzorec jsou přímě náklady a režijní náklady. 
Mezi přímé náklady patří mzdy a náklady na materiál a ostatní přímé náklady. Režijní 
náklady (nepřímé náklady) není možno sestavit na kalkulační jednici přímo. Hranice mezi 
přímými a nepřímými náklady je relativní. 

Kalkulační vzorec není závazný, jeho struktura je věcí každého podnikatelského subjektu. 
Nejčastěji používaný vzorec má tuto podobu: 
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Všeobecný kalkulační vzorec 

 
Obr. 47 Všeobecný kalkulační vzorec [11] 

 
Určení bodu zvratu 

Bod zvratu je moment, kdy jsou celkové náklady a výnosy v rovnováze, tzn., nevzniká ani 
zisk ani ztráta. Odvození bodu zvratu je důležitým z hlediska vedení podniku v oblasti 
objemu výroby. Díky analýze bodu zvratu lze stanovit vliv změny objemu výroby, ceny 
výrobku a výši zisku. Bod zvratu je určen z následujících vztahů a na obrázku 48 je jeho 
grafické znázornění při lineárním průběhu nákladů. 
 
Celkové náklady 

• QVNFNCN ⋅+=      (6.1) 
Celkové tržby 

• QPCT C ⋅=       (6.2) 

Rovnováha 
• CTCN =       (6.3) 
• QPQVNFN C ⋅=⋅+      (6.4) 

Bod zvratu 

• →
VNP

FN
BZQ

C −
=)(      (6.5) 

 
CN – celkové náklady [Kč] 
CT – celkové tržby [Kč] 
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FN – fixní náklady [Kč] 
PC – cena výrobku [Kč] 
Q – objem výroby [Ks] 
Q(BZ) – množství výroby v bodě zvratu [Ks] 
VN – variabilní náklady [Kč/ks] 

 

 
Obr. 48 Bod zvratu při lineárním průběhu nákladů  

6.2.1 Výpočet ekonomického zhodnocení pro novou technologii výroby 

Navržené strojní zařízení není započítáno do nákladů, neboť je již ve vybavení podniku. 
Náklady jsou tedy tvořeny cenou nástroje a cenou spotřebovaného materiálu. Pro výpočet 
jsou nezbytné vstupní hodnoty, které byly zjištěny z průzkumu trhu (dílenské režie, tarifní 
třídy, vyráběné množství, životnost nástroje).  
 

• Vyráběné množství → rokksQ /800000=  

• Životnost nástroje → rokyTS 4=  

• Dílenské režie: Jednicové mzdy → %100=JM  
     Výrobní režie → %420=VR  
     Správní režie → %120=SR  
     Ostatní přímé náklady → %20=OPN  

• Zpracovatelská režie → OPNSRVRJMZR +++=    (6.6) 
    20120420100 +++=ZR  
    %660=ZR  

• Tarifní třída → hodKčTTK /1507 =  
Náklady na nástroj 

• Čas pro výrobu → NhVČ 170=  v tarifní třídě TTK7 
• Jednicové mzdy → 7TTKVČJM ⋅=      (6.7) 

        150170⋅=JM  
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        KčJM 25500=  

• Ostatní přímé náklady → JMOPN ⋅= 2,0      (6.8) 
       25502,0 ⋅=OPN  

       KčOPN 5100=  

• Cena materiálu na nástroj  
hmotnost [kg]  cena za kg  částka  

→ materiál tř. 11 4,514   28   126,392 
→ materiál tř. 12 0,974   20   19,480 
→ materiál tř. 19 711,156  102   72537,912 

KčCMN 784,72683=   

 
• Kalkulace nákladů na nástroj       

→ cena materiálu KčCMN 784,72683=  

→ Jednicové mzdy KčJM 25500=  
→ Ostatní přímé náklady KčOPN 5100=   
→ Režie %540120420 =+=+ SRVR       (6.9) 
          %540  z JM → KčR 121500=  

→Úplné vlastní náklady KčROPNJMCUVN MN 784,224783=+++=  (6.10) 

→ Zisk z UVN činí 12% KčZ 054,26974784,22178312,0 =⋅=   (6.11) 

→ Cena nástroje KčZUVNN 838,251757=+=     (6.12) 

 
Náklady na materiál 

• Materiál S460MC → cena za 1 kg v tabuli: KčC kgP 231 = viz ceník Ferona 

       →  výkupní cena za 1kg odpadu: KčC kgOd 51 =  

 
• Hmotnost materiálu spotřebovaného za rok viz kapitola 5.4.2 → kgmC 9,154911=  

• Cena materiálu spotřebovaného za rok → kgPCP CmC 1⋅=     (6.13) 

239,154911 ⋅=PC  

KčCP 7,3562973=  

 
CP1kg – cena 1kg materiálu [Kč] 

 
• Hmotnost odpadu za rok viz kapitola 5.4.2 → kgmpo 9,71711=  

• Cena odpadu za rok → kgOdpoOd CmC 1⋅=       (6.14) 

    59,71711 ⋅=OdC  

  KčCOd 5,358559=  

COd1kg- cena 1kg odpadu [Kč] 
 

• Náklady na materiál za rok → OdPm CCN −=     (6.15) 

    5,3585597,3562973 −=mN  
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    KčNm 2,3204414=  

 
Náklady  

• Náklady na přímé mzdy → ksKčM A /06,0=  
Hodnota MA byla stanovena na základě výrobních časů jednotlivých operací a 
příslušných tarifních třít dle zvyklostí podniku. 

 
• Celkové roční náklady na mzdy a režii → )( SRVRQMN Amr +⋅⋅=  (6.16) 

                   )2,12,4(80000006,0 +⋅⋅=mrN  

                 KčNmr 259200=  

 

• Materiálové náklady na jeden kus→ 
Q

N
N m

KSmat =     (6.17) 

  
800000

2,3204414
=KSmatN  

  KčNKSmat 4=  

 
NKSmat – materiálové náklady na jeden kus [Kč/ks] 
 

• Náklady na výrobu jednoho kusu po dobu životnosti nástroje 

→ KSmat
S

mrS
KS N

TQ

NNT
N +

⋅

+⋅
=       (6.18) 

    4
4800000

838,2517572592004
+

⋅

+⋅
=KSN  

    KčNKS 40,4=  

N – cena nástroje [Kč] 
NKS – náklady na výrobu jednoho kusu [Kč] 
Nmr – celkové roční náklady na mzdy a režii [Kč] 
Q – množství vyrobených kusů za rok [ks] 
TS – životnost nástroje [rok] 
 

Celková cena výrobku 

Cena výrobku je navýšena o zisk podniku z prodeje jednoho výrobku, tento zisk činí 30% 
z jeho ceny. 
→ 3,1⋅= KSC NN          (6.19) 

    3,140,4 ⋅=CN  

    KčKčNC 8,572,5 ⇒=  

 
Bod zvratu 

Pro stanovení bodu zvratu je nezbytné znát fixní a variabilní náklady a cenu výrobku. Fixní 
náklady nejsou závislé na objemu výroby, naopak variabilní náklady na objemu výroby 
závisí. Za fixní náklady považujeme na příklad nájem nebo zřízení telefonní linky, za 
variabilní náklady jsou brány přímé mzdy zaměstnanců. 
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• Fixní náklady → KčFN 152100=  
• Variabilní náklady → KčVN 4=  
• Prodejní cena → KčPC 8,5=  

Množství výroby v bodě zvratu → 
VNP

FN
BZQ

C −
=)(     (6.20) 

          
48,5

152100
)(

−
=BZQ  

          ksBZQ 84500)( =  

 
Z výpočtu vyplynulo, že kritické množství výroby je ksBZQ 84500)( = . Při výrobě tohoto 

počtu kusů je dosaženo bodu zvratu, nevzniká podniku ani zisk ani ztráta. Pokud podnik 
vyrobí větší množství výrobků, začne vykazovat zisk. Situace je znázorněna v grafu na obr. 
49. 

 
Obr. 49 Bod zvratu pro novu technologii 
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6.3  ZHODNOCENÍ 

Pro zadanou výrobní dávku 800 000 kusů výstřižků za rok byly na základě ekonomického 
zhodnocení vypočteny celkové roční náklady na materiál KčNm 2,3204414= . Roční náklady 

na materiál jsou vlivem použití tlačné hrany a tím zvětšení postranního odpadu a zvětšení 
můstku vysoké. Také náklady na výrobu nástroje nejsou nikterak malé, činí 

KčN 838,251757= , z toho jsou materiálové náklady na nástroj KčCMN 784,72683= . 

Bod zvratu, kritické množství objemu výroby, kdy jsou celkové náklady a celkové tržby 
vyrovnány je dosaženo při vyrobení ksBZQ 84500)( =  výstřižků. Z grafu na obrázku 47 je 
patrné, že pokud objem výroby překročí kritické množství, tržby z prodeje výrobků přesáhnou 
celkové náklady a podnik se stává ziskovým. 

Technologie přesného stříhání je výhodná díky snížení počtu výrobních operací                  
a výrobních časů, strojů a obsluhujících pracovníků, nástrojů a také energie. Snížením počtu 
pracovníků a strojů a operací se výrazně snižují náklady na mzdy a režii. 

Vybraná technologie výroby je dle předcházejících výpočtů ekonomicky efektivní. 
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7. ZÁVĚR 
Diplomová práce se věnovala výrobě podložky, která je součástí brzdového mechanismu 

automobilu technologií přesného stříhání. Podložka je zhotovena z materiálu S460MC  
tloušťky 5 mm a zadaná výrobní dávka činí 800 000 kusů výstřižků za rok. Řešení práce se 
věnovalo navržením vhodné technologie výroby. 

Úvodní část práce je orientována na teoretický rozbor technologií klasického a přesného 
stříhání. Dále je detailněji popsána metoda přesného stříhání s tlačnou hranou. Práce se věnuje 
technologiím, kterými je možno zadanou součást vyrábět, jejich popisem a vyhodnocením.  

Přesné stříhání s tlačnou hranou bylo z hlediska vyhodnocení, které se týkalo produktivity 
práce, rentability, tvarové složitosti a přesnosti některých rozměrů součásti shledáno jako 
nejvhodnější technologie pro výrobu. Pro tuto technologii byly realizovány konstrukční          
a technologické výpočty, které potvrdily vhodnost užití přesného stříhání s tlačnou hranou na 
výrobu podložky, a také byl dle nich navržen vhodný lis. Trojčinný lis vyrábí firma Feintool  
a jeho označení je HFAplus4500LT.  

Poslední část práce se zaobírá techniko-ekonomickým zhodnocením technologie přesného 
stříhání pro výrobu součásti. V této kapitole jsou uvedeny výpočty, které potvrzují správnost 
výběru technologie přesného stříhání s tlačnou hranou. Z těchto výpočtů byly určeny celkové 
náklady na materiál za jeden rok, které činí KčNm 2,3204414= . Byla vypočítána cena 

střižného nástroje KčN 838,251757= . Také byly určeny náklady na přímé mzdy, celkové 

náklady na mzdy a režii, tyto náklady jsou KčNmr 259200= . Firma si stanovila 30 % zisk 

z každé prodané podložky, její materiálové náklady činí KčNKSmat 4= , prodejní cena jedné 

podložky je tedy KčPC 8,5= .  

Rozborem bodu zvratu, bylo vypočteno kritické množství výroby ksBZQ 84500)( = , při 
jehož dosažení není podnik ani výdělečný, ba ani ztrátový. Po překročení kritického množství 
se tržby z prodeje stanou vyššími než celkové náklady a podnik začne vykazovat zisk. 
Ekonomické zhodnocení prokázalo, že pro zadanou součást při zadanému objemu výroby je 
technologie přesného stříhání s tlačnou hranou vhodnou metodou výroby. 
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SEZNAM POUŽITÝCH SYMBOLŮ A ZKRATEK 
 
 
Označení Legenda Jednotka 
a Vzdálenost tlačné hrany od obrysu součásti [mm] 
A Nejširší rozměr součásti [mm] 
AC Celková práce [J] 
AP Práce na zatlačení tlačné hrany [J] 
AS Střižná práce [J] 
AV Práce vyhazovače [J] 
b1 Šířka postranního odpadu [mm] 
b2 Šířka můstku [mm] 
B Šířka svitku [mm] 
BK Potřebný počet kusů tlačných kolíků [ks] 
BVK Potřebný počet vyhazovacích kolíků [ks] 
CN Celkové náklady [Kč] 
COd Cena odpadu za rok [Kč] 
Cod1kg Cena za kg odpodu [Kč] 
CP Cena materiálu spotřebovaného za rok [Kč] 
CP1kg Cena za kg materiálu [Kč] 
CT Celkové tržby [Kč] 
dK Průměr tlačného kolíku [mm] 
dVK Průměr vyhazovacího kolíků [mm] 
dB Vnitřní průměr namotaného pásu na svitku [mm] 
D Průměr střižnice [mm] 
DB Vnější průměr namotaného pásu na svitku [mm] 
E Modul pružnosti v tahu [MPa] 
FC Celková síla potřebná na vystřižení jednoho kusu výstřižku [N] 
FCC Celková síla na výrobu dva výstřižků na jeden zdvih  [N] 
Fmax Maximální zatížení [N] 
FN Fixní náklady [Kč] 
FP Přítlačná síla [N] 
FS Střižná síla [N] 
Fs1 Střižná síla vyvozená jedním střižníkem [N] 
FU Stírací síla [N] 
FV Síla na vyhazovači [N] 
F1 Náhradní plocha při výpočtu střižné práce [mm2] 
F2 Náhradní plocha při výpočtu střižné práce [mm2] 
F3 Náhradní plocha při výpočtu střižné práce [mm2] 
h Výška tlačné hrany na přidržovači [mm] 
hel Hloubka vniku při elastické deformaci [mm] 
hpl Hloubka vniku při plastické deformaci [mm] 
hS Hloubka vniku při porušení materiálu  [mm] 
H Výška tlačné hrany na střižnici [mm] 
I Moment setrvačnosti průřezu [mm4] 
IT Stupeň přesnosti [-] 
JM Jednicové mzdy [Kč] 
keu Koeficient závislý na druhu materiálu [-] 
kP Odpor materiálů proti vtlačení hrany [MPa] 
K Délka kroku [mm] 
Km Využití materiálu [%] 
lKRIT Kritická délka střižníku [mm] 
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lSku Skutečná délka střižníku [mm] 
Lh Délka střižné hrany [mm] 
LP Délka pásu pro vystřižení 800 000 kusů výstřižků [mm] 
LS Vypočítaná délka pásu ve svitku [mm] 
LS1 Zaokrouhlená délka pásu ve svitku [mm] 
m Střižná vůle [mm] 
mC Celková hmotnost spotřebovaného plechu [kg] 
mCS Hmotnost všech vystřižených součástí [kg] 
mPO Hmotnost technologického odpadu [kg] 
mS Hmotnost jedné součásti [kg] 
mSV Hmotnost jednoho svitku [kg] 
MA Náklady na přímé mzdy [Kč] 
n Zvyšující koeficient [-] 
nC Celkový počet kusů [ks] 
n0 Zvyšující koeficient zahrnující míru otupení [-] 
n2 Počet kusů vyrobených na jeden krok [ks] 
N Cena nástroje [Kč] 
NC Celková cena výrobku [Kč] 
NKS Náklady na výrobu jednoho kusu [Kč] 
NKSmat Materiálové náklady na jeden kus [Kč] 
Nm Náklady na materiál za rok [Kč] 
Nmr Celkové roční náklady na mzdy a režie [Kč] 
OPN Ostatní přímé náklady [Kč] 
p Měrný tlak [MPa] 
pSK Střižná síla při napětí na mezi kluzu [N] 
psmax Maximální střižná síla [N] 
PC Cena výrobku [Kč] 
PS Potřebný počet svitků na výrobu 800 000 kusů výstřižků [ks] 
Q Objem výroby [ks] 
Q(BZ) Kritické množství výroby [ks] 
R Režie  [Kč] 
Ra Struktura povrchu [µm] 
Rm Mez pevnosti [MPa] 
s Tloušťka plechu [mm] 
S Plocha přesně vystřižené součásti [mm2] 
Sa Plocha, na kterou působí přítlačná síla [mm2] 
Sb Plocha, na kterou působí vyhazovací síla jednoho vyhazovače [mm2] 
SP Plocha průřezu tlačného kolíku [mm2] 
Spv Plocha průřezu vyhazovacího kolíku [mm2] 
SR Správní režie [Kč] 
SS Plocha jednoho svitku [mm2] 
t´ Hloubka proniknutí střižníku při maximální střižné síle [mm] 

s

t
 

Měrná hloubka proniknutí střižníku [-] 
tP Hloubka proniknutí střižníku při oddělení [mm] 
TTK7 Tarifní třída 7 [Kč/hod] 
TS Životnost nástroje [rok] 
u Střižná mezera [mm] 
v Střižná vůle [mm] 
VČ Čas na výrobu nástroje [Nh] 
VN Variabilní náklady [Kč] 
VR Výrobní režie [Kč] 



75 
 

z Střižná mezera [mm] 
ZR Zpracovatelská režie [Kč] 
α Vrcholový úhel přidržovače [°] 
γ Úhel zkosení střižnice [°] 
σ Napětí na dosedací ploše střižníku v upínací hlavici [MPa] 
σDOV Maximální dovolené napětí [MPa] 
τS Pevnost ve střihu [MPa] 
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PŘÍLOHA 1 
Tabulka koeficientu keu: 

Materiál Koeficient k eu 

Ocel 0,10 až 0,13 

Mosaz 0,06 až 0,07 

Slitiny Al 0,09 
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PŘÍLOHA 2 
Katalog firmy Feintool: 
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