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ABSTRAKT 

NĚMEČEK Tomáš: Technologický postup výroby součásti otvírák. 
 
Projekt vypracovaný v rámci bakalářského studia oboru B-STG předkládá návrh technologie vý-

roby výstřižku – součásti z ocelového plechu S235JR (ČSN 11 375). Na základě literární studie 
problematiky stříhání a výpočtů bylo navrženo stříhání v postupovém střižném nástroji. Střihadlo vyu-
žívá normalizovaných komponent a je přizpůsobené k upnutí na lis LEN 40 C (výrobce TOMA IN-
DUSTRIES s.r.o), s nominální silou 400 kN. Střižník a střižnice jsou vyrobeny ze slitinové nástrojo-
vé oceli 19 436.9 (POLDI 2002), tepelně zpracované podle výkresové dokumentace. 

Klíčová slova: plošné tváření, postupové stříhání, ocel S235JR, otvírák lahví 
 
 
 

ABSTRACT 

NĚMEČEK Tomáš: Production technology of part opener. 
 
The project elaborated in frame of bachelor’s studies branch B-STG is submitting design of 

technology production of the cutting – a part made of steel plate S235JR (ČSN 11 375). Pursuant to 
of the literary pursuit a problem of the cutting technology and calculation was designed shearing on 
the follow cutting tool. The instrument make use of standardized components and it is adapted to 
attached into the press LEN 40 C (producer TOMA INDUSTRIES), with nominal tensile force 
400 kN. Blanking punch and blanking die are made of alloyed instrumental steel 19 436.9 (POLDI 
2002), heat-worked according to drawing documentation. 
 

Keywords: sheet metal forming, follow cutting, S235JR steel, bottle opener  
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1 ÚVOD 
Hlavním cílem předkládaného projektu je navržení optimálního technologické postupu 

výroby zadané součásti technologií postupového stříhání. Postupový střižný nástroj zhotovuje 
výstřižek postupně, na několik kroků. Tato technologie zaujímá významné postavení ve sféře 
technologií plošného tváření, a to především díky vysoké produktivitě a rychlosti výroby, 
která několikanásobně předčí běžné strojírenské technologie třískového obrábění v moderní 
automatizované výrobě. Nevýhodou je značná nákladovost zavedení tohoto typu výroby. 
Technologie je tedy vhodná zejména pro větší série dílců.  

Součást – otvírák lahví (obr. 1) je vyrobena z materiálu S235JR (ČSN 11 375). Polotova-
rem pro výrobu je uvažována tabule plechu 2000×1000×1,5 mm. Předpokládaná sériovost 
výroby je 50 000 kusů ročně.  

K vypracování bylo použito odborné literatury podrobně zaměřené na plošné tváření, 
především na technologii stříhání. 

 

 
Obr. 1  Zadaná součást 
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2 TECHNOLOGIE ST ŘÍHÁNÍ [1] 
Technologie stříhání je nejrozšířenější způsob zpracování plechu a zároveň nejrozšířeněj-

ší operace ve strojírenské  výrobě tvářením. Patří mezi metody plošného tváření materiálu. 
Stříhání je jedinou tvářecí operací, která směřuje k žádoucímu porušení materiálu. Podstata 
stříhání spočívá v oddělování materiálu protilehlými břity nožů, je tedy jedinou tvářecí opera-
cí, která směřuje k žádoucímu porušení materiálu. Touto technologií se vyrábí výstřižky pro 
přímé použití nebo polotovary k dalšímu zpracování. 

Oddělení nenastane přesně v žádné rovině. To je způsobeno tím, že materiál je elastický,  
tvárný a smykové napětí způsobuje tlak nožů na celé ploše. Proto se stříhání bude jen přibli-
žovat čistému smyku, a to podle toho, do jaké míry se tlak nožů podaří přeměnit na smykové 
napětí.  

2.1 Průběh stříhání [1, 2, 3, 4] 
Stříhání a děrování ve střižných nástrojích začíná dosednutím střižníku na stříhaný plech 

a končí oddělením materiálu. Celý průběh stříhání materiálu lisovacími nástroji lze rozdělit do 
tří základních fází. 

První fáze stříhání začíná dosednutím střižníku na stříhaný plech (obr. 2a). Střižník tlačí 
na plech a vyvolává napětí v tvářeném kovu, které je menší, než mez pružnosti. Proto dochází 
jen k pružné deformaci. Hloubka vniku střižníku do stříhaného materiálu závisí hlavně na 
jeho mechanických vlastnostech. Bývá 5 až 8 % jeho tloušťky. Stříhaný plech je namáhán 
silou působící na ploše mezi obvodem střižnice a střižníku. V důsledku toho dochází 
v rovinách kolmých ke střižným plochám ke vzniku silových dvojic (obr. 2b), které  stříhaný 
materiál ohýbají.  

 
Obr. 2  První fáze střihu [5] 

a) dosednutí střižníku; b) oblast pružné deformace 
 
V druhé fázi vznikne ve stříhaném materiálu napětí větší, než je jeho mez kluzu. Přitom 

dochází k trvalé deformaci tohoto materiálu. Střižník se vtláčí do plechu, plech se vtláčí do 
otvoru střižnice, vlákna kovu se ohýbají a roztahují. Hloubka vniku střižníku do stříhaného 
materiálu je závislá na jeho mechanických vlastnostech a pohybuje se mezi 10 až 25 % jeho 
tloušťky. Na konci této fáze dosahují napětí blízko ostří největší hodnoty rovnající se pevnosti 
materiálu ve střihu (smyku) τs. 
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Obr. 3  Druhá fáze střihu – oblast trvalé deformace [5] 

 
Ve třetí fázi je materiál namáhán nad mez pevnosti ve střihu. Protože nože přesunou části 

stříhaného kovu proti sobě podél střižné plochy, začne ve střižné ploše vznikat tahové napětí. 
V oblasti kolem střižné plochy vznikne přetvoření stříhaného materiálu. Zde budou při dalším 
vzájemném posuvu nožů vlákna postupně ohýbána a protahována. Úměrně s úbytkem tlaku 
(tj. také úměrně se vzdáleností od břitu nože) se bude i prodloužení a prohnutí vlákna zmen-
šovat. 

Když se nože zatlačí do určité hloubky, dosáhne tahové napětí takové hodnoty, že nasta-
ne porušení, tj. vznikne trhlina ve směru největšího smykového napětí. Ze začátku vznikají 
mikroskopické, a potom makroskopické trhlinky, tvořící se při ostří střižníku a střižnice a 
probíhají ve směru čar největších smykových deformací (kluzné plochy). 

Hloubka vniku střižníku do stříhaného materiálu je 10 až 60 % jeho tloušťky. Závisí na 
velikosti střižné mezery a druhu materiálu. 

 

 
Obr. 4  Třetí fáze střihu – oddělení materiálu [5] 
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Smykové trhliny, které vznikají při ostří střižníku a střižnice, se rychle rozšiřují na vnitřní 
vrstvy a oddělují vystřihované dílce. Od vůle mezi střižníkem a střižnicí závisí nejen kvalita 
povrchu výstřižku, ale i velikost střižné síly. 

Průběh a velikost těchto základních tří fází jsou ovlivněny mechanickými vlastnostmi 
stříhaného materiálu. Tvrdý a křehký materiál se jen málo plasticky deformuje a při střihu se 
oddělí rychle při nepatrném vniknutí střižných hran. Hloubka vniknutí se pohybuje okolo 10 
% tloušťky materiálu. U měkkých a houževnatých materiálů je průběh vzniku a šíření trhlin 
pozvolnější, vznikají značné plastické deformace a hloubka vniknutí střižných hran bývá až 
60 % tloušťky plechu. Plastické deformace jsou příčinou vzniku přídavných napětí a také vět-
ších zaoblení a otřepů.  

2.2 Technologičnost výstřižků [2, 6, 7] 
Výstřižky jsou charakteristické několika nedokonalostmi, které je nutno respektovat již 

při návrhu součásti. V opačném případě se může výroba značně zkomplikovat a zdražit. 
Při běžném způsobu stříhání plechů se nedosáhne zvláštní kvality povrchu střihu. Vzniklá 

plocha výstřižku je mírně zkosená vlivem mezery mezi břity, jež se opotřebením střihadla 
zvětšuje, s drsným povrchem a vytaženou ostřinou. Hodnota průměrné aritmetické úchylky 
profilu Ra se pohybuje od 0,8 µm do 6,3 µm, jelikož vzniká z větší části lomem materiálu. 
Proto pokud není střižná plocha funkční plochou součásti, neměly by se předepisovat toleran-
ce na její drsnost, či kolmost k ploše plechu. Jak ukazuje obr. 6, má výstřižek i otvor střižnou 
plochu naznačeného tvaru (zaoblenou hranu střihu na straně střižnice a otvoru na straně střiž-
níku).  

U slabších rohů s ostrým úhlem vzniká zeslabení tloušťky plchu. Toto zeslabení je tím 
větší, čím je úhel menší, materiál tvárnější a plech tlustší. Uvedené zeslabení odpadá u vnitř-
ních zářezů, avšak jsou-li úhly příliš ostré, prodraží se nástroj, protože jeho výroba je obtíž-
nější. 

Některé výstřižky se mohou mírně prohnout vlivem ohybového momentu obou složek 
střižné síly (obr. 5). Jde zejména o úzké kroužky, podložky apod. vyráběné z tlustých plechů 
větší tvárnosti. U takových tvarů je třeba předepisovat jen nezbytně toleranci rovinnosti.  

 
Obr. 5  Deformace výstřižku ohybem 

 
Jak již bylo uvedeno, v okolí střižné plochy se stříhaný materiál trvale deformuje. Proto 

zde úměrně se stupněm deformace musí dojít i ke zpevnění. Kov v pásmu střihu zvyšuje od-
por proti pokračující plastické deformaci, dochází tedy k jeho zpevnění. Tím se mění mecha-
nické vlastnosti materiálu blízko ploch střihu. To se projeví zvětšením jeho pevnosti, meze 
kluzu a snížení tvárnosti. 
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Hloubka mechanicky zpevněné vrstvy záleží na tloušťce materiálu, jeho vlastnostech, na 
původní struktuře, velikosti střižné mezery a stavu břitů funkčních částí. U měkkých a ten-
kých ocelí je vetší než 35 % tloušťky plechu a u tlustých a tvrdých asi 20 % jeho tloušťky. 

Lepší kvalitu střižné plochy a vyšší rozměrovou přesnost lze dosáhnout za předpokladu 
dosažení změny napěťových a deformačních stavů v plastické oblasti – přesné stříhání, nebo 
dvoufázovým tvářením, kdy po střihu následuje třískové obrábění – přistřihování. Třetí mož-
ností je jedno- nebo dvoufázové tváření, kde při střihu přímo, nebo v další operaci, probíhá na 
střižném obvodu plastická deformace – kalibrování, stříhání se zaoblenou hranou střižníku 
nebo střižnice. Toto stříhání je však vhodné spíše pro měkké oceli, popřípadě neželezné kovy. 
Způsob je ekonomický jen pro větší série, protože nástroje jsou příliš nákladné. 

2.2.1 Vzhled střižné plochy 

Při obvyklé jakosti střihu má část střižné plochy odpovídající tzv. plastickému střihu 
hodnotu Ra = 0,8 až 3,2 µm, tj. odpovídající přibližně drsnosti hřbetu břitu. Za ní následuje 
část střižné plochy vytvořené utržením (lomem), je drsnější (Ra = 3,2 až 6,3 µm) a mírně zko-
sena. Na dolní straně výstřižku je patrný vtisk břitu a vytvořený otřep. 

 
Obr. 6 Vzhled střižné plochy při normální střižné vůli [8]  

1 – pásmo zeslabení; 2 – oblast plastického přetvoření; 3 – pásmo lomu; 4 – pásmo otěru; 
5 – oblast zpevnění; 6 – otřep; 7 – vtisk dolního břitu 

 

2.2.2 Dosahovaná přesnost 

Přesnost výstřižků je jedním z důležitých činitelů pro určení vhodného typu střižného ná-
stroje. Při stříhání výstřižků požadované série musí nástroj splňovat všechny podmínky poža-
dované přesnosti.  

Záleží při tom na mnoha činitelích, především na: 
• konstrukci střižného nástroje, zvoleném typu, vedení funkčních dílů, tuhosti apod.; 
• stavu nástroje, jeho tepelném zpracování a míře opotřebení; 

• výrobní přesnosti nástroje, především na střižnici a střižníku, velikosti střižné vůle a 
její rovnoměrnosti po obvodě střihu; 

• velikosti, druhu, tloušťce a stavu stříhaného materiálu; 

• způsobu vedení pásu a ustavení polotovaru v nástroji; 

• nepřesnost lisu, podávacího zařízení a dalších mechanických členů. 
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Z uvedeného vyplývá, že problematika přesnosti není jednoduchá. Stanovení celkové 
chyby je složité, protože vzájemné vlivy jednotlivých činitelů jsou různé. Mohou se sčítat i 
odečítat. 

Pro výrobu má větší význam takzvaná hospodárná přesnost, která je definována jako 
technicky dosažitelná a ekonomicky výhodná, se zřetelem na maximální opotřebení nástroje. 
Z toho vyplývá, že přesnost bude klesat s opotřebením nástroje.  

Při stříhání součástí z materiálu do tloušťky 4 mm a o rozměrech menších než 150 až 200 
mm se dosahuje přesnosti zaručující průměrné ekonomické podmínky v rozmezí základní 
tolerance IT 12 až IT14. 

Ve střihadlech se zvýšenou přesností, s vodicími stojánky a zařízením k přidržení poloto-
varu v okamžiku stříhání, lze dosáhnout přesnosti v rozmezí IT9 až IT11 a ve speciálních stři-
hadlech pro přesné stříhání IT6 až IT8.  

 

2.2.3 Technologičnost výroby výstřižků 

Technologičností výroby výstřižků se rozumí takový soubor prvků, které zaručují nej-
vhodnější a nejhospodárnější výrobu při daném stupni sériovosti, při dodržení nejjednodušší 
konstrukce a všech provozních požadavků kladených na součást.  

Hlavní ukazatele technologičnosti výroby jsou: 

• nejmenší počet operací, především těch, které jsou pracné; 

• nejmenší množství potřebných strojů a výrobních ploch; 

• nejnižší pořizovací náklady na nářadí; 

• vysoká produktivita práce; 

• nízká kvalifikace pracovníků. 
Splněním těchto požadavků se dosáhne dobré technologičnosti, a tím i hospodárnosti vý-

roby. Úspěch je podmíněn dokonale vypracovaným technologickým postupem výroby. 
Protože příprava výroby je poměrně složitá a náklady na nástroje vysoké, je třeba postup 

vypracovat pečlivě, aby byl technicky a ekonomicky pro daný rozsah výroby nejúčinnější. I 
malé dodatečné změny technologického postupu vedou obvykle k velkým nákladům na opra-
vy nářadí a k časovému zdržení.  
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3 MOŽNOSTI VÝROBY A EKONOMICKÉ ZHODNOCENÍ 

3.1 Umístění výstřižků na pásu plechu [2, 6] 
Při výrobě výstřižků stříháním je velmi důležité výstřižky rozmístit na polotovaru tak, 

aby odpad byl pokud možno co nejmenší při zachování všech funkčních vlastností požadova-
né součástky. Tento požadavek je velmi důležitý, protože při stříhání jde většinou o velkosé-
riovou až hromadnou výrobu.  

Nemusí-li být výstřižky identické a obrys zcela plynulý, nemusí být střižná čára uzavře-
na, je možno vynechat přepážky čímž se uspoří materiál. 

Výstřižky je možno kombinovat mnoha způsoby. Volba nástřihu závisí do značné míry 
na konstrukci výrobku. Proto by měl již konstruktér navrhnout tvar součásti takový, aby bylo 
možno umístit jej na pás plechu výhodně. Na obr. 7 jsou znázorněny nejpoužívanější způsoby 
kombinace. 

Šířka výchozího plechu se obvykle volí co nejužší, ale jen do takového rozměru, aby byl 
ještě zajištěn dokonalý výstřižek. Užší pás je vhodnější pro snadnou práci, menší nástroj i 
ostatní manipulační prostředky. Lze očekávat i menší odpad. Šířka pásu je dána charakterem 
výstřižku a jeho umístěním. Při stejné spotřebě materiálu je vhodnější dát přednost střižným 
nástrojům s kratším krokem než menší šířkou pásu.  

 
Obr. 7  Způsoby kombinování výstřižků 

 
Jako vstupní polotovar byla vybrána tabule plechu 2000×1000×1,5 mm, která se podélně 

rozdělí na nůžkách na pruhy o délce 2000 mm. 
Pro zadaný výstřižek  byly porovnány dvě možné varianty: střih přímý a střih vstřícný. 

Velikost můstku E a okraje F/2 byly stanoveny pomocí diagramu (viz Příloha 1) dle tloušťky 
stříhaného materiálu na E = 3,5 mm a F/2 = 4 mm. 
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3.1.1 Varianta A 

 
Obr. 8  Umístění výstřižků na pásu – varianta A 

 
Počet pásů z tabule:  

ks
pásušírka

tabulešírka
zp 109,10

91

1000 ≅===  

 
Počet výstřižků na pás:  

ks
krokudélka

pásudélka
zvp 519,51

5,38

2000 ≅===  

 
Počet výstřižků z tabule:  

kszzz pvpvt 5101051 =⋅=⋅=  

 
Plocha výstřižku (zjištěno v programu AutoCAD): 

21910mmSv =  

 
Procentuální využití tabule: 

%7,48100
10002000

1910510
100 =⋅

⋅
⋅=⋅

⋅
letabuchaplo

Sz vvt  

 
Jedná se o přímé uspořádání výstřižků s přepážkou. Jednoduchost nástroje vyvažuje po-

měrně nízké využití plochy tabule. Zkrácením můstků a okrajů o 0,5 mm z doporučených 
hodnot by se zvedl počet výstřižků z jedné tabule o 62 kusů. 
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3.1.2 Varianta B 

Vstřícné uspořádání výstřižků s přepážkou. Okraje byly zmenšeny o 0,5 mm 
z doporučených hodnot pro lepší využití rozměrů tabule. 

 

 
Obr. 9  Umístění výstřižků na pásu – varianta B 

 
Počet pásů z tabule:  

ks
pásušírka

tabulešírka
zp 111,11

90

1000 ≅===  

 
Počet výstřižků na pás:  

ks
krokudélka

pásudélka
zvp 645,642

62

2000
2 ≅=⋅=⋅=  

 
Počet výstřižků z tabule:  

kszzz pvpvt 7041164 =⋅=⋅=  

 
Plocha výstřižku: 

21910mmSv =  

 
Procentuální využití tabule: 

%2,67100
10002000

1910704
100 =⋅

⋅
⋅=⋅

⋅
letabuchaplo

Sz vvt  
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3.2 Spotřeba materiálu [2] 
Úspora materiálu patří při stříhání mezi základní hlediska technologičnosti výroby. Pro 

malý počet vyráběných dílů nemá tak velký význam. S rostoucí sériovostí však nabývá na 
významu a při velkosériové výrobě má větší význam než ostatní zdroje úspor. 

Význam úspory materiálu vyplývá z toho, že při lisování bývá 60 až 80 % z celkových 
nákladů na materiál a jen 5 až 15 % je podíl přímých mezd. U malosériové výroby je podíl na 
materiálu asi 30 %, na mzdy 20 %, na nástroje 25% a zbytek je na režii. Z těchto důvodů je 
nutné se zabývat úsporou materiálu.  

Spotřeba materiálu je počítána pro 50 000 kusů vyráběných součástí. Polotovar byl zvo-
len plech válcovaný za studena o rozměrech  1,5×2000×1000 mm dle ČSN 42 6317.22. Cena 
je stanovena na 27 Kč za kilogram.  

 
Hmotnost tabule: kgHT 55,231085,7200010005,1 6 =⋅⋅⋅⋅= −  
 

Varianta A 

Počet tabulí: ks
z

T
vt

9904,98
510

5000050000 ≅===  

Celková hmotnost potřebných tabulí: kgHTC THT 45,233155,2399 =⋅=⋅=  
 
Skutečná spotřeba materiálu: kgCSs HT 4,1135487,045,2331487,0 =⋅=⋅=  
 
Technologický odpad: kgSsCTo HT 05,11964,113545,2331 =−=−=  
 
Náklady na materiál: kč15,6294927*45,2331 =  

 

Náklady na jeden kus: Kč26,1
50000

15,62949 =  

 

Varianta B 

Počet tabulí: ks
z

T
vt

7202,71
704

5000050000 ≅===  

Celková hmotnost potřebných tabulí: kgHTC THT 6,169555,2372 =⋅=⋅=  
 
Skutečná spotřeba materiálu: kgCSs HT 4,1139672,06,1695487,0 =⋅=⋅=  
 
Technologický odpad: kgSsCTo HT 2,5564,11396,1695 =−=−=  
 
Náklady na materiál: kč2,4578127*6,1695 =  

 

Náklady na jeden kus: Kč92,0
50000

2,45781 =  



 

25 

4 NÁVRH TECHNOLOGIE 

4.1 Volba materiálu [2] 
Stříháním se zpracovávají materiály s rozdílnou kvalitou, která však musí vyhovovat 

funkčním i technologickým požadavkům na součásti. Dobře zpracovatelný materiál vyžaduje 
dostatečnou pevnost a malou tažnost. Je možné stříhat i tepelně zpracované plechy s vysokou 
pevností, 1000 až 1200 MPa. Nástroj však musí mít vysokou tvrdost, tuhost a pevnost. 

Pro vyráběnou součást se volí takový druh materiálu, aby při nejnižší ceně a vyhovujících 
požadavcích na funkci součásti umožňoval optimální výrobní proces. Nejvhodnější pro stří-
hání jsou polotvrdé materiály. Výstřižky z nich se málo deformují a mají nejkvalitnější střiž-
nou plochu, zvlášť při větších tloušťkách. To znamená zvětšení střižné síly i větší namáhání 
nástroje, ale jeho opotřebení není rychlejší než u měkkých a houževnatých materiálů. U ná-
strojů je možné připustit i větší otupení břitů a také větší střižnou vůli. To je výhodné zvlášť u 
tenkých plechů. 

Součást bude vyráběna z materiálu 11 375. Jedná se o konstrukční nelegovanou ocel pro 
všeobecné použití obvyklé jakosti, plech je válcován za studena. 

 
Tab. 1  Vlastnosti materiálu  Tab. 2  Chemické složení 
Označení dle ČSN 11 375  C 0,2 % 
Značka dle ČSN EN S235JR  N 0,009 % 
Číslo dle ČSN EN 1.0038  P 0,045 % 
Mez pevnosti v tahu Rm 370 – 450 MPa  S 0,045 % 

4.2 Nástřihový plán 
Vyjadřuje způsob stříhání výstřižku z tabulového nebo pásového polotovaru, určuje počet 

výstřižků a jejich rozměrové údaje. Zhotovuje se pro každý výrobek nebo jeho součásti, jehož 
základní tvar se vystřihuje z výchozího materiálu. 

Vzhledem k výhodnějšímu využití materiálu byla vybrána varianta B se vstřícným uspo-
řádáním, kde výstřižky jsou umístěny vedle sebe ve dvou řadách vzájemně otočených o 180°. 
Existuje více způsobů vystřižení pro dané uspořádání výstřižků.  

 

 
Obr. 10 Nevhodný nástřihový plán 
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Při prvním způsobu (obr. 10) se v jednom kroku stříhají obě řady výstřižků. V každém 

kroku se tedy stříhají dvě součásti. Dobrý výrobní čas však znevýhodňuje složitost střižnice a 
počet střižníků (dva kusy pro každou operaci). Další problém by zřejmě vnikl při tepelném 
zpracování. Vzdálenost otvorů ve střižnici v posledním kroku je jen 3,5 mm. Vlivem rychlého 
ochlazování by zřejmě došlo k prasknutí. 

Dalším možný postup (obr. 11) je vystřihnout v každém kroku jen jeden výstřižek s tím, 
že vždy jeden posuv „proloženě“ zůstává volný. Po projetí pásu nástrojem se celý pás vrátí do 
výchozí polohy na stranu vsouvání do lisovala a otočí se o 180° kolem své podélné osy. Vy-
střihovat se pak bude druhá řada.  

V prvním operaci dojde k prostřižení otvoru. Ve druhém kroku se prolisuje vyztužení 
součásti. Během posledního kroku se vystřihne konečný tvar výstřižku. 

 
Obr. 11 Zvolený nástřihový plán 

 

4.3 Střižná síla [1] 
Výroba výstřižků vyžaduje mimo střihadla ještě vhodný lis. Při stříhání se však nesmí 

překročit jmenovitá síla lisu, jinak by mohlo dojít k jeho poškození. Proto je třeba znát veli-
kost a průběh střižné síly.  

Protože střižný odpor materiálu τS je hodnota závislá od poměrného vtlačení nože do ma-
teriálu, vzorec nebude platit v plném rozsahu střižného procesu, ale síla se bude měnit od nulu 
po určité maximum a zpět na nulu. 

Charakteristický průběh střižné síly v závislosti na hloubce vniknutí střižníku je na 
obr. 12. Po krátké dráze pružného vniknutí břitu – napěchováním kovu pod břitem dochází 
k plastickému přetvoření. I když se střižná plocha zmenšuje, dochází vlivem lokálního zpev-
nění k plynulému nárůstu síly. Po vzniku nástřihu (první porušení trhlinami) nastává ještě 
mírný a plynulý pokles síly až po hloubku vniknutí nože, kdy dojde k úplnému porušení lo-
mem ve tvaru „S“ a k následnému oddělení výstřižku s výrazným poklesem síly. Lokální sní-
žení výrazného gradientu poklesu střižné síly je způsobeno vzájemným otěrem vytvořených 
ploch. 
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Obr. 12  Průběh střižné síly 

 
Při skutečném stříhání nevzniká čistý smyk (střih), ale kombinované namáhání, kromě 

toho částečným ohybem se průřez materiálu v určitém smyslu zvětší, nože se tupí, atd., a pro-
to skutečná maximální síla se zvětší o 15 – 30 %. 

 

4.3.1 Úpravy střižných hran ke zmenšení střižné síly [1, 6, 7] 

Průběh okamžité síly lze regulovat použitím střihadel se zkoseným ostřím nebo stupňovi-
tým uspořádáním střižníků. Toho se využívá pro zmenšení střižné síly, je-li k dispozici jen lis 
o nižší jmenovité síle, anebo pro snížení kolísání sil v lisu. Zároveň se však zvětší pracovní 
pohyb nástroje. Střižná práce se tedy nezmění. 

 

 
a) b) 

Obr. 13  Způsoby úpravy střižných hran ke zmenšení střižné síly 
a – zkosení střižných hran, b – stupňovité uspořádání střižníků 

 
Úhel zkosení α se doporučuje volit pro střižník nebo střižnici pro tloušťku plechu do 3 

mm α ≤ 5° a pro tlustší plechy α ≤ 8°. Při uvedených hodnotách α se zmenší střižná síla proti 
normální střižným hranám o 30 až 60 %. Zkosení může být oboustranné (obr. 13a) nebo jed-
nostranné. Při děrování má být střižnice rovná a střižník zkosený. Součást se pak nedeformuje 
a ohýbá se odpad. Při stříhání se zkosenou střižnicí a rovným čelem střižníku se deformuje 
pás a výstřižek je rovný. 

Při stříhání několika střižníky lze celkovou střižnou sílu snížit různě dlouhými střižníky 
(obr. 13b). Toto uspořádání se doporučuje i k zabránění vylamování a zlomení střižníků o 
malém průměru v případě, že stříhají společně se střižníkem větších rozměrů. To je způsobe-
no bočním namáháním menších střižníků při stříhání větším střižníkem vlivem radiálního 
napětí. Proto je pravidlem, že nejdříve stříhají větší střižníky a po poklesu střižné síly začínají 
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stříhat střižníky tenčí.  Velikost zkrácení se doporučuje v rozmezí 0,7 až 1,1 násobku tloušťky 
stříhaného materiálu. Menší hodnota koeficientu se bere při stříhání tlustších materiálů. 

4.3.2 Určení střižné síly 

Velikost maximální teoretické střižné síly Fs: 
 

pss τSnF ⋅⋅=   [N] (1)  

kde tlS ⋅=  – plocha střihu[mm2],  
 l  – obvod střihu [mm],  
 t  – tloušťka plechu [mm],  
 τs  – pevnost materiálu ve smyku ≈ 0,8Rm [MPa],  
 Rm – mez pevnosti v tahu [MPa],  
 n – (1,1÷1,3), opravný koeficient vlivu vnějších podmínek při 

stříhání (nerovnoměrnost tloušťky materiálu, otupení ostří, aj.). 
 

 
Výpočty jednotlivých sil: 

NRF m 6,1472794508,05,18,2093,18,0tln 11 =⋅⋅⋅⋅=⋅⋅⋅⋅=     (2) 

NRF m 4,534924508,05,12,763,18,0tln 23 =⋅⋅⋅⋅=⋅⋅⋅⋅=      (3) 
 
Výpočet potřebné síly pro tažení zpevňovacího prolisu byl zjednodušen výpočtem maxi-

mální teoretické síly na utržení dna: 
 

mRtlF ⋅⋅=max   [N] (4) 

kde l  – obvod střihu [mm],  
 t  – tloušťka plechu [mm],  
 Rm – mez pevnosti v tahu [MPa].  

 
NRtlF m 904504505,1134max2 =⋅⋅=⋅⋅=        (5) 

 
kNNFFV 292291222 ⇒==∑          (6) 

4.3.3 Nalezení výslednice sil [3] 

Stříhá-li se současně několika střižníky na lisu, musí výslednice střižných sil působit 
v ose lisu. Kdyby tato síla působila mimo osu, byl by beran zatížen značným ohybovým mo-
mentem, což by se projevilo menší přesností výrobků, snížením životnosti nástrojů i předčas-
ným opotřebením beranu lisu. 

Působiště výslednice se zjistí výpočtem nebo graficky. Protože tloušťka i mechanické 
vlastnosti materiálu jsou pro určitý výstřižek stejné, bude poloha výslednice střižných sil pří-
mo úměrná obvodům děrovaného materiálu. 

Při využití početní metody se vychází z podmínky, která platí pro rovnovážný stav, tj. že 
součet momentů sil ke zvolené přímce je roven nule (např. ke zvolené ose x či y). 

Poloha výslednice sil na ose x a y: 

( )

∑

∑

=

=

⋅
=

n

i
i

n

i
ii

F

xF

x

1

1 ,  
( )

∑

∑

=

=

⋅
=

n

i
i

n

i
ii

F

yF

y

1

1    [mm] 

(7) 

Fi – velikost jednotl. sil [N]  
xi, yi – souřadnice jednotl. sil [mm]  
x, y – souřadnice výslednice sil [mm]  
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Obr. 14 Schéma rozložení sil na výstřižku 
 
 
Tab. 3  Souřadnice těžišť sil 

Těžiště sil Ti Síla Fi [N] Souřadnice xi [mm] Souřadnice yi [mm] 
T1 F1 = 130915,2 x 1 = 52 y1 = 51 
T2 F2 = 80400 x 2 = 114 y2 = 35 
T3 F3 = 47548,8 x 3 = 176 y3 = 75 

 
 
Souřadnice výslednice sil na ose x: 

( )

V
n

i
i

n

i
ii

F

xFxFxF

F

xF
x 332211

1

1 ⋅+⋅+⋅
=

⋅
=

∑

∑

=

=  

mmx 0,94
258864

1768,4754811480400522,130915 =⋅+⋅+⋅=          (8) 

 
Souřadnice výslednice sil na ose y: 

( )

V
n

i
i

n

i
ii

F

yFyFyF

F

yF
y 332211

1

1 ⋅+⋅+⋅
=

⋅
=

∑

∑

=

=  

mmy 4,50
258864

758,475483580400512,130915 =⋅+⋅+⋅=                     (9) 
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4.4 Střižná vůle [2, 4, 6] 
Střižná vůle je rozdíl mezi rozměrem pracovních částí střižníku a střižnice. Střižná meze-

ra je polovina střižné vůle a musí být stejná a rovnoměrná na všech místech křivky střihu. 
Velikost střižné vůle má velký význam zejména pro trvanlivost nástroje a tvar střižné plochy.  

 
                     a)                                                  b)                                                  c) 

Obr. 15 Průběh trhlin při různé střižné vůli 
v – střižná vůle; a) malá střižná vůle; b) optimální střižná vůle; c) velká střižná vůle 

 
Síly vytvářející nutné smykové napětí působí ve dvou blízkých rovinách. U optimální 

střižné vůle se trhliny v jednotlivých rovinách setkají a tím správné usmyknutí stříhané plo-
chy, jak je znázorněno na obr. 15b.  

Velikost střižné vůle záleží na mnoha činitelích, především na druhu materiálu a jeho 
tloušťce. Pro normální stříhání bývá velikost střižné vůle v rozmezí od 3 do 20 % tloušťky 
stříhaného materiálu. Toto rozmezí pro střižnou vůli se upřesňuje podle tloušťky a druhu ma-
teriálu. Čím tlustší a měkčí materiály se stříhají, tím menší vůle se volí. Se vzrůstající tvrdostí 
a tloušťkou stříhaného materiálu se velikost střižné vůle zvětšuje. 

 

 
Obr. 16. Vzhled střižné plochy při malé a velké střižné vůlí [8] 
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Malá i velká střižná vůle má za následek rozšíření pásma otěru na větší část střižné plo-
chy a tím se sníží kvalita střižné plochy a zvyšuje se opotřebení nástroje a potřebná střižná 
síla, zejména střižná práce. 

Vzhledem k tomu, že velikost střižné vůle se mění během stříhání vlivem opotřebování 
nástroje, zhotovují se nové nástroje s minimální přípustnou střižnou vůlí.  

Volí se na úkor střižníku nebo střižnice vzhledem k požadovanému rozměru výstřižku. 
Při stříhání přesného vnějšího obvodu výstřižku se vytvoří střižná vůle zmenšováním rozměru 
střižníku. Při děrování otvorů vzniká střižná vůle zvětšováním rozměru střižnice. 

Dle ČSN 22 6015 byla ke tloušťce stříhaného ocelového plechu přiřazena střižná vůle 
v = 0,1 mm.  
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5 NÁVRH STŘIŽNÉHO NÁSTROJE [7, 9] 

5.1 Složení nástroje  
Vlastní střižný nástroj se skládá z několika na sebe navazujících  částí tak, aby byla zajiš-

těna správná funkce nástroje a dosažena požadovaná přesnost výstřižků. Tyto části jsou buď 
vyráběny dle norem a nebo jsou vyrobeny na zakázku.  

Nástroj lze rozdělit na horní a dolní část, které mohou, ale nemusí být vzájemně spojeny 
vodicími stojánky. Horní  část se nazývá upínací hlavice a obsahuje stopku, opěrnou desku,  
upínací desku, kotevní desku a střižníky. Dolní část nástroje se nazývá střižná skříň a skládá 
se ze základové desky, vodicí lišty, střižnice a vodicí lišty.  

Nástroje bez vedení se používají jen pro málo přesné výstřižky, např. přístřihy pro hlubo-
ké tažení. Přesnost vedení zde zajišťuje pouze vedení beranu v lisu. 

Při zvýšených požadavcích na přesnost nebo tam, kde vedení beranu nezaručuje dosta-
tečnou přesnost se používají nástroje s vedením. Vedením je zajištěna střižná vůle v nástroji, 
rovnoměrnost střihu a vyrovnání klopných momentů v nástroji od střižných sil. Používají se 
dva typy vedení. Vedení vodicí deskou a vodicími sloupky, buď s kluzným nebo valivým 
uložením. 

 
Obr. 17 Postupový střižný nástroj 

 
Základová deska slouží k upevnění nástroje na stole lisu. Je proto vždy rozměrově větší 

než střižná deska, minimálně jednostranně o 25 mm pro upnutí upínkami. Její tloušťka se po-
hybuje podle velikosti nástroje od 25 do 60 mm. Materiál je nejčastěji ocel 10 370, 11 500 a 
pro větší nástroje šedá litina 42 2425. Základová deska obsahuje otvory pro propad výlisků 
zvětšené oproti střižnici přibližně o 2 mm na obvodu. Základová deska slouží rovněž pro za-
kotvení vodicích sloupků. 
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Upínací deska bývá provedena z ocelového plechu 10 373, 11 500 o tloušťce 23 až 
50 mm, popř. odlita z šedé litiny. V nástroji plní dvě funkce. Vně nástroje zajišťuje spojení a 
upevnění nástroje na beranu lisu. V nástroji slouží k podepření jednotlivých střižníků a upev-
nění vedení. 

U výstředníkových lisů je upínací deska opatřena v těžišti působících sil stopkou. Stopka 
slouží u střižných nástrojů k ustředění nástroje v beranu lisu, u malých nástrojů i k upnutí. U 
větších nástrojů je třeba použít ještě upínek. 

Kotevní deska slouží k zakotvení střižníků a zhotovuje v rozměrech obdobných jako upí-
nací deska z oceli 11 500. Tloušťka bývá v rozmezí 10 až 32 mm. Rozmístění otvorů je stejné 
jako u vodicí desky, má však pro upevnění střižníků a zachycení stíracích sil válcová nebo 
kuželová zahloubení podle konců střižníků. Jednotlivé otvory musí být kolmé, aby při střihu 
nedocházelo k ohybu střižníků. 

Vodicí deska slouží pro vedení střižníků  a pro stírání materiálu při zpětném zdvihu ná-
stroje, popř. pro přidržení pásu na střižnici při některých technologií stříhání. Tvoří buď pev-
nou součást střižné skříně nebo je pružně upevněna na kotevní desku. Vyrábí se z oceli 
11 500 v tloušťce 18 až 32 mm. Otvory pro střižníky se zhotovují v tolerancích pro uložení 
H7/h6.  

5.1.1 Střižnice 

Střižnice je činnou částí střižných nástrojů, upevněnou přímo nebo nepřímo na základové 
desce. Podle velikosti, tvaru a technologie výroby je buď z jednoho kusu, v případě složitěj-
ších výlisků skladná. Střižná hrana střižnice může být na kuželové ploše, kuželové s válcovou 
plochou, popř. na válcové ploše. 

Mimo střižné otvory obsahuje celistvá střižnice otvory pro dorazy, boční ostřihovače a 
připevňovací a středicí elementy. Vyrábí se z materiálu 19 436. 

Celistvé střižnice mají být konstruovány tak, aby můstky, vznikající mezi jednotlivými 
střižnými obvody byly úměrné střižným odporům a rovněž odolné proti praskání při tepelném 
zpracování. 

 

5.1.2 Střižník 

Střižníky, které představují protikus střižnice, lze z hlediska vedení rozdělit na vedené, 
nevedené a zesílené. Vedení snižuje volnou délku střižníků a tím omezuje náchylnost ke zlo-
mení vlivem vybočení z osy. Pro vedení se používají vodicí desky. Vyrábí se stejně jako 
střižnice z nástrojové oceli 19 436. 

Střižník je zakotven pevně v kotevní desce. Způsob kotvení je závislý na druhu polotova-
ru, na technologii výroby a tvarové složitosti střižníku. Kotvení má zajistit střižník proti vyta-
žení z kotevní desky stahovací silou, která dosahuje maximálně 20 % střižné síly. Používá se 
kuželová nebo válcová plocha vytvořená rozklepáním nebo třískovým obráběním. Střižníky 
se složitým tvarem střižného obvodu se často kotví zalitím pryskyřicí. Tloušťka zalití se po-
hybuje od 2 do 4 mm. Pro zachycení stírací síly se používá kolíků nebo drážky ve střižníku. 
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a) b) 

 
c) d) 

Obr. 18 Způsoby ukotvení střižníků [9] 
a) roznýtování; b) osazení; c) přišroubování; d) zalití 

 
Ve spojitosti se zakotvením střižníků je nutné uvažovat i velikost měrných tlaků mezi 

hlavou střižníku a upínací deskou, o kterou se střižníky opírají. Upínací deska, zhotovená 
z oceli ČSN 10 373, může být zatížena maximálním měrným tlakem 100 MPa. Při běžném 
stříhání jsou tlaky značně vyšší. Mezi kotevní a upínací desku se proto vkládají kalené opěrné 
desky s tloušťkou 4 mm z ocelí ČSN 11 700. 

5.2 Dorazy 
Dorazy jsou polohovací elementy, které zajišťují stejnoměrný posuv pásu (krok) při stří-

hání na postupových nástrojích. Není-li použito odstřihovačů, je nutné zajistit posuv dorazy. 
Používají se pevné nebo načínací.  

Pevné dorazy jsou jednodušší, umisťují se do střižnice a zachytávají pás za můstek mezi 
dvěma výstřižky. Pro tenké plechy se používají dorazy přední, které zachytávají pás ve směru 
posuvu. Při stříhání tlustých plechů se využívají dorazy zpětné. Vyrábí se masivnější a mají 
zkosenou přední stranu pro snazší posuv.  

Dorazy načínací slouží pro nastavení prvních kroků pásu v části nástroje, kde nepůsobí 
pevný doraz. Načínací dorazy se umísťují do vodicí lišty. Pro zavedení pásu při stříhání druhé 
řady se používá odpružený načínací doraz pro druhou řadu. Obvykle bývá umístěn mimo ná-
stroj, např. v podpěrném plechu.  
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5.3 Určení rozměrů střižníků a střižnice [6] 
Rozměry pracovních částí střihadel musí odpovídat rozměrům uvedeným na jejich výkre-

se s příslušnými výrobními tolerancemi, přičemž se absolutní velikosti těchto tolerancí nepře-
nášejí mechanicky na součásti střihadel. Podle okolnosti jsou menší nebo větší, což má vliv na 
konečné podmínky a výsledky stříhání. 

Aby žádané množství výstřižků mělo požadované tolerance, je třeba navrhnout rozměry 
střihadla s přihlédnutím na jeho opotřebení během jeho pracovní činnosti. Střižník se během 
stříhání zmenšuje a střižnice se zvětšuje. Při stanovení rozměru pracovních částí střihadla je 
jedna jeho část – buď střižník nebo střižnice – vzata za základní. Rozměry jedné pracovní 
části střihadla se konstruují v souhlasu se jmenovitými rozměry a příslušnými tolerancemi 
vystřihované součásti. Rozměry druhé pracovní části nástroje se konstruují s přihlédnutím 
k technologickým střižným vůlím. 

Při vystřihování obrysu jsou rozměry výstřižků závislé na rozměru střižnice a její opotře-
bení má bezprostřední vliv na rozměry součásti. Zmenšení střižníku se zřetelem na jeho opo-
třebení nemá podstatný vliv na rozměry součásti. Proto je účelné větší část tolerance součásti 
přenést na střižnici jako přídavek na její opotřebení.  

Při děrování naopak je rozměr díry závislý na rozměru střižníku a jeho opotřebení, a pro-
to větší část tolerance se přidá k toleranci střižníku. 

 
Obr. 19. Tolerované rozměry součásti 

 

5.3.1.1 Vystřihování: 
 Vzorec pro výpočet rozměrů střižnice při vystřihování: 

( ) TEPJRREV +−=  [mm] (10) 

JR – jmenovitý rozměr  [mm]  
P – přípustná míra opotřebení  [mm]  
TE – výrobní tolerance střižnice  [mm]  
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Vzorec pro výpočet rozměrů střižníku při vystřihování: 

( ) TATAVREVRAV −+−=  [mm] (11) 
REV – rozměr střižnice při vystřihování  [mm] 
V – střižná vůle  [mm]  
TA – výrobní tolerance střižníku  [mm]  
 
Vzorový výpočet rozměru střižnice a střižníku pro rozměr 83-0,35  mm:  
 Jmenovitý rozměr JR = 83 mm 
 Tolerance jmenovitého rozměru TS = -0,35 mm 
 Přípustná míra opotřebení P = 0,290 mm 
 Výrobní tolerance střižnice TE = 0,120 mm 
 Výrobní tolerance střižníku TA = 0,074 mm 
 
 Střižnice:  

  ( ) mmREV 120,0120,0 71,82290,083 ++ =−=  
 Střižník:  
  ( ) mmRAV 074,0074,0 684,82074,01,071,82 −− =+−=  

 
Tab. 4  Rozměry střižníků a střižnice při vystřihování 

JR TS (h12) P TE TA REV RAV 
83 -0,350 0,290 0,120 0,074 82,71+0,120 82,684-0,074 
35 -0,250 0,200 0,081 0,052 34,80+0,081 34,752-0,052 
20 -0,210 0,170 0,063 0,040 19,83+0,063 19,770-0,040 

 

5.3.1.2 Děrování: 
 Vzorec pro výpočet rozměrů střižníku při děrování: 

( ) TAPJRRAD −+=  [mm] (12) 

JR – jmenovitý rozměr  [mm]  
P – přípustná míra opotřebení  [mm]  
TA – výrobní tolerance střižníku  [mm]  

 Vzorec pro výpočet rozměrů střižnice při děrování: 

( ) TETEVRADRED +−+=  [mm] (13) 
RAD – rozměr střižníku při děrování  

[mm] 
 

V – střižná vůle  [mm]  
TE – výrobní tolerance střižnice  [mm]  
 

Vzorový výpočet rozměru střižníku a střižnice pro rozměr 24,6 +0,21 mm:  
 Jmenovitý rozměr JR = 24,6 mm 
 Tolerance jmenovitého rozměru TS = +0,210 mm 
 Přípustná míra opotřebení P = 0,170 mm 
 Výrobní tolerance střižnice TE = 0,063 mm 
 Výrobní tolerance střižníku TA = 0,040 mm 
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 Střižník:  
  ( ) mmRAD 040,0040,0 77,24170,0 24,6 −− =+=  

 Střižnice:  
  ( ) mmRED 063,0063,0 807,24063,01,077,24 ++ =−+=  

Tab. 5  Rozměry střižníků a střižnice při děrování 
JR TS (H12) P TE TA RAD RED 
24,6 +0,210 0,170 0,063 0,040 24,77-0,040 24,807+0,063 
18,8 +0,210 0,110 0,036 0,025 18,91-0,025 18,974+0,036 
55 +0,30 0,250 0,100 0,062 55,25-0,062 55,25+0,100 

13 +0,18 0,160 0,054 0,035 13,16-0,035 13,206+0,054 

 

5.4 Volba lisu [2] 
Správné a bezporuchové stříhání vyžaduje vzájemně dobré působení stroje a nástroje. To 

znamená, stroj musí splňovat požadavky nástroje, jako je potřebná síla a vhodné upnutí ná-
stroje. Opačně zase nástroj musí splňovat požadavky stroje. 

Ke stříhání střihadly se používá především mechanických lisů nejrůznějších konstrukcí. 
Jsou to především klikové a výstředníkové lisy s různými tvary stojanů, stolů a vedení beranu. 

Při volbě potřebného lisu se používá obvykle střižná síla zvětšená o 20 až 30 % vzhledem 
k možnosti změny střižných podmínek a také protože silnější lis zajišťuje větší tuhost při prá-
ci.  

Na základě vypočítané celkové střižné síly byl zvolen výstředníkový lis LEN 40 C od 
firmy TOMA INDUSTRIES s.r.o. Lis je dle výrobce určen pro tváření za studena, jako je 
stříhání, ohýbání, ražení, mělké tažení apod. Základní parametry stroje jsou uvedeny 
v tabulce 6. 

 

 
Tab. 6  Technické parametry 

Jmenovitá síla lisu: 400 kN 
Plocha stolu: 530 × 660 mm 
Počet zdvihů: 140 min-1 
Vyložení: 265 mm 
Sevření: 255 mm 
Stavitelnost beranu: 60 mm 
Stavitelnost zdvihu: 8÷95 mm 
Průchod: 300 mm 
Naklopení  stojanu: 0° - 30°  
Hmotnost: 4500 kg 
Výkon motoru: 3,5 KW  

Obr. 20  Výstředníkový  lis LEN 40 C  
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6 ZÁVĚR 
Cílem bakalářské práce bylo navrhnout optimální způsob výroby zadané součásti 

s využitím technologie postupového stříhání. Nezbytným teoretickým podkladem byla literár-
ní studie detailně zaměřená na problematiku technologie plošného stříhání.  

Ze dvou možných umístění výstřižků na pásu plechu byla vybrána varianta s vyšším vyu-
žitím materiálu. Pro výrobu 50 000 kusů součástí je zapotřebí 72 tabulí plechu o rozměrech 
2000×1000×1,5 mm. Celková cena materiálu činí 45 781 Kč. Výsledné náklady na materiál 
pro výrobu jednoho otvíráku jsou 0,92 Kč. Podrobné propočty jsou uvedeny v kapitole 3.2. 

Byl navržen postupový střižný nástroj, který se skládá především z normalizovaných 
komponent. Technická dokumentace k nástroji je vložena v příloze. Pro nástroj byl vybrán 
vhodný lis, konkrétně LEN 40 C od firmy TOMA INDUSTRIES s.r.o. se jmenovitou silou 
400 kN. 
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Označení Legenda Jednotka 
Fs Střižná síla [N] 
hel Hloubka elastického vniknutí nože [mm] 
hpl Hloubka plastického vniknutí nože [mm] 
hs Hloubka vniku nože při oddělení [mm] 
HT Hmotnost tabule [kg] 
CHT Celková hmotnost potřebných tabulí [kg] 
JR Jmenovitý rozměr [mm] 
l Obvod střihu [mm] 
n Opravný koeficient [-] 
P Přípustná míra opotřebení [mm] 
Ra Hodnota průměrné aritmetické úchylky profilu [µm] 
RAD Rozměr střižníku při děrování [mm] 
RAV Rozměr střižníku při vystřihování [mm] 
RED Rozměr střižnice při děrování [mm] 
REV Rozměr střižnice při vystřihování  [mm] 
Rm Mez pevnosti v tahu [MPa] 
S Plocha střihu [mm2] 
s Tloušťka plechu [mm] 
Ss Skutečná spotřeba materiálu [kg] 
Sv Plocha výstřižku [mm2] 
T Potřebný počet tabulí [-] 
t Tloušťka plechu [mm] 
TA Výrobní tolerance střižníku [mm] 
TE Výrobní tolerance střižnice [mm] 
To Technologický odpad [kg] 
v Střižná vůle [mm] 
x, y Souřadnice sil  [mm] 
z Střižná mezera [mm] 
zp Počet pásů z tabule [-] 
zvp Počet výstřižků z pásu [-] 
zvt Počet výstřižků z tabule [-] 
   
   
α úhel zkosení břitu [°] 
τs pevnost materiálu ve střihu (smyku) [MPa] 
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Příloha 7 Výkres razníku  4-BC/04 
Příloha 8 Výkres součásti otvírák  4-BC/05 
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Příloha 1  
Nomogram pro určení okraje a můstků 

 
PRO DÉLKU HRANY A:  E1F1 = DO 15 mm E3F3 = 50÷100 mm 
 E2F2 = 15÷50 mm E4F4 = PŘES 100 mm 
Nomogram pro určení můstku a okraje 
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Příloha 2 
Rozměry lisu LEN 40 C 

 
 
 
Zdvih A 8-95 
Přestavitelnost baranu B 60 
Vyložení C 265 
Sevření E 295 
Průchod F 300 
Plocha stolu  530 x 660 
Plocha baranu  250 x 400 
    
Rozměry lisu: A1 1250 
 B1 2370 
 C1 1585 
 D1 1220 
 E1 830 
 F1 450 
 G1 505 
 H 800 
 H1 120 
 J1 130 
 K1 900 
 L1 738 
Sklopeni stojanu α 0°, 15°, 30° 
Hmotnost lisu  4500 kg 
 
 
 


