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ABSTRAKT 

Růžička Pavel: Výroba dílu zpětné klapky  
 
Bakalářská práce se zabývá inovací výroby součásti disku zpětné klapky používané u čerpací 

techniky. Jedná se o součást zhotovenou z plechu o tloušťce 3 mm s jakostí materiálu dle 

ČSN 11 320. Stávající výroba pomocí technologie stříhání v postupovém nástroji, bude 

nahrazena modernější, přesnější a hlavně ekonomičtější metodou a to přesným stříháním 

s nátlačnou hranou. Na základě literární studie problematiky přesného stříhání, posouzení 

technologičnosti výroby a zpracování konstrukčního řešení byl navržen střižný nástroj, který 

je schopen podstatně urychlit a zlevnit výrobu dané součásti. Bude umístěn v trojčinném lisu 

od společnosti Feintool a to XTF Speed se jmenovitou silou 1500 kN. V závěrečném 

technicko-ekonomickém zhodnocení bylo prokázáno, že nově navržená technologie je 

schopná dostat na trh součástku stejného charakteru, ale za podstatně nižší cenu. 

Klíčová slova: Ocel 11 320, plošné tváření, přesné stříhání, nátlačná hrana 

   

ABSTRACT 

Růžička Pavel: Production of check valve´s part 

 

 The bachelor's thesis deals with the production innovation of the return valve disc component 

used in pumping technology. It is a component made of sheet metal with 3 mm thickness, the 

quality of material is according to ČSN 11 320. Existing production using cutting technology 

in a process tool will be replaced by a modern, more accurate and especially more economical 

method by precise cutting with a pressure edge. Based on the literature study of precision 

cutting, assessment of production technology and processing of design solutions, the cutting 

tool was designed to be able to significantly speed up and reduce the cost of production of the 

component. It will be placed in a three-acting press from Feintool, namely XTF Speed with a 

nominal force of 1500 kN. In the final technical and economic evaluation, it was proved that 

the newly designed technology is able to bring a component of the same nature to the market, 

but at a significantly lower price. 

 

Keywords: 11 320 steel, surface forming, fineblanking process, vee-ring  
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ÚVOD 

Vlivem klimatických změn dochází k četnosti extrémních jevů, jako jsou například vysoké 

teploty, velké sucho, úbytek podzemní vody a jiné environmentální děje. To má za následek 

zvýšení nároků na zadržení, uchování a čerpání vody. V současné době, kdy stále ještě zhruba 

třicet procent obyvatelstva České Republiky je závislých na vlastním vodohospodaření 

v podobě domácích vrtů nebo z dřívějších dob zachovalých kopaných studen, je nutné zajistit 

její kontinuální odčerpávání. K tomuto účelu nám již od padesátých let minulého století slouží 

samočinné domácí vodárny. Kvalita zpracování a konstrukční provedení je na vysoké úrovni 

po dobu dekád, ale i přesto si sebou nese jeden malý neduh, který trápí nemálo uživatelů 

tohoto zařízení. Tuto závadu způsobuje koroze těsnícího disku zpětné klapky. To má za 

následek její zadrhávání, popřípadě zaseknutí nebo v případě její netěsnosti podcházení 

vedoucí k nesprávné funkci celého vodovodního systému v domácnosti. Jedná se o součástku 

kruhového tvaru se šesti otvory, které slouží k průchodu čerpané kapaliny jedním směrem. Je 

vyráběná z ocelového plechu s následným zinkováním. 

Ačkoliv se jedná o elementární díl, v současnosti jeho dostupnost je velmi špatná a jeho 

pořízení lze uskutečnit pouze ve specializovaných prodejnách.  

Úkolem bakalářské práce je navrhnout vhodnou technologii výroby dané součásti s roční 

produkcí 100 000 kusů. Dílčím cílem bakalářské práce je zhodnocení současného stavu 

výroby součásti a technicko-ekonomické zhodnocení navržené technologie. 

 

 

 

Obr. 1 Samočinná domácí vodárna [18]. 
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1 ROZBOR SOUČASNÉHO STAVU [1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 21, 22, 26, 27, 29] 

Zadaná součást je těsnící disk zpětné klapky pro samočinné domácí vodárny (dále jen disk 

zpětné klapky), která slouží k zadržení načerpané vody, stabilizaci tlaku v zásobníku a 

k zabránění jejímu proudění v opačném směru. Zpětná klapka plní podobnou funkci jako 

zpětný ventil, liší se ale konstrukčním provedením. Na sedlo těsnící komory dosedá disk 

zpětné klapky osazený těsněním. Jeho fixaci zajišťuje pružina, kterou při čerpání vody musí 

čerpadlo přetlačit. Po odstavení čerpadla pružina zajistí polohu disku na čele komory a tlak 

vody v zásobníku zajistí její těsnot. Z pravidla se umísťuje na výtlaku čerpadla pod tlakovou 

nádobu a je osazena manometrem kontrolující její správnou funkci. Poškození zpětné klapky 

má za následek pokles tlaku a únik vody ze zásobníku zpět do čerpadla vedoucí k jeho 

poškození. Zkorodovaný disk je znázorněn na obrázku 3. 

 

                     Obr. 2 Těsnící disk zpětné klapky [19].               Obr. 3 Poškozený disk. 

 

1.1 Stávající výroba součásti [1, 2, 26] 

Stávající výroba dílu zpětné klapky je prováděna na postupovém střižném nástroji. Na 

výrobu disku zpětné klapky se používá ocelový plech ve formě tabulí o rozměrech 1000 x 

2000 x 3 mm, který je nastříhán na pásy pomocí hydraulických nůžek. Polotovar ve formě 

pásu plechu je ručně zasouván do postupového střižného nástroje, kde v prvním kroku dojde 

k vystřižení vnitřních otvorů a v 

druhém kroku k vystřižení 

vnějšího obvodu. Poté následuje 

operace kalibrování vnějšího 

průměru, který je důležitý pro 

usazení součástky do výtlačné 

komory. Dále je nutné přebroušení 

čelních ploch, respektive vzniklých 

otřepů po stříhání, aby bylo možné 

dílec osadit pryžovým těsněním. 

Na závěr je takto vyrobená součást 

povrchově zinkována. Tyto 

operace značně prodlužují výrobní 

časy a prodražují samotnou 

výrobu.                                         Obr. 4 Postupové střihadlo [26]. 
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     Obr. 6 Řezání plazmou [7]. 

1.2 Varianty technologie výroby součásti [1, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 21, 22, 27, 29] 

 Pro zhodnocení výroby součásti zpětné klapky čerpadla byly zvoleny technologie, které 

jsou dostupné v naší výrobní lokalitě. Nabízí se několik variant výroby, jako jsou řezání 

laserem, plazmou, vodním paprskem nebo technologií přesného stříhání.  

 Řezání laserem (obr. 5) - v současnosti jedna 

z nejrozšířenějších metod dělení materiálu ve 

strojírenství. Tato metoda využívá vysoké 

koncentrace energie fokusovaného svazku fotonů. 

V místě dopadu paprsku laseru se ohřívá materiál 

na teplotu varu a za pomocí přivedeného 

vysokotlakého pracovního plynu, sloužícího 

k vyčištění spáry od taveniny a vzniklých par, 

dochází ke vzniku řezu s vysokou přesností a 

povrchovou jakostí. Nejvhodnější a dostupné 

varianty jsou: 

 oxidační řezání – použití metody oxidačního 

řezání je vhodné pro dělení nelegované až 

středně legované oceli. U ostatních kovů kyslík 

způsobuje výrazné zoxidování řezných hran. 

 Sublimační řezání - primárně se používá pro 

řezání a vrtání minerálů nebo tenkých plechů. 

Jako výhody pro výrobu součásti se dají uvažovat vysoké řezné rychlosti, rozměrová 

přesnost a kvalita řezu na celé ploše včetně rohů. Oproti tomu nevýhodami jsou, zvýšení 

ceny výroby v podobě vysokých pořizovacích a provozních nákladů a nižší účinnost. 

 

 Řezání plazmou (obr. 6) - princip technologie spočívá ve vytvoření elektrického oblouku 

mezi řezaným materiálem a netavící se wolframovou elektrodou. Z trysky vystupuje 

plazmový paprsek o vysoké rychlosti a teplotě. Paprsek plazmy při dopadu na řezaný 

materiál ohřeje místo dopadu na teplotu varu. K odstranění nataveného materiálu z řezné 

spáry se docílí zvýšením průtoku a tlaku plazmového plynu. Díky vysoké teplotě 

plazmového paprsku je možné řezat všechny 

kovové vodivé materiály. Pro možnost výroby 

součásti lze uvažovat dostupné varianty 

plazmového řezání: 

 vzduchová plazma - v současnosti velmi 

používaná metoda s velmi výhodným 

ekonomickým provozem. Jako stabilizační plyn 

se používá stlačený vzduch o vysokém 

průtočném množství. Metoda velmi rozšířená 

pro řezání nelegovaných a středně legovaných 

ocelí. 

 Kyslíková plazma – technologie velmi podobná 

vzduchové s rozdílem vyšší entalpie a hustoty 

plazmového paprsku. Použití kyslíku dává 

vysokou řeznou rychlost, čisté řezy bez 

ulpívajících oxidů, zvýšení kvality řezu a 

jemnou strukturu povrchu. 
                    

                                                 

     Obr. 5 Laserové řezání [6]. 
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Výhodami plazmového řezání jsou vysoká řezná rychlost, snížení vneseného tepla, 

menší tepelně ovlivněná oblast, snadná automatizace a možnost řezání veškerých 

kovových vodivých materiálů. Stejně jako u laserového řezání je tato technologie velmi 

nákladná a navíc dochází ke vzniku dýmu a par z odpařujícího se kovu. Vzniká intenzivní 

UV záření a vysoká hlučnost. To sebou nese potřebu přídavných zařízení 

(vzduchotechnika, stínění, odhlučnění), které zvyšují náklady na výrobu. 

 

 Řezání vodním paprskem (obr. 7) – technologie využívající k řezání koncentrovaného 

vysokotlakého vodního paprsku dosahujícího až 400 MPa. Vodní paprsek je vháněn pod 

vysokým tlakem do řezací hlavy, kde dochází 

k usměrnění paprsku na průměr cca 0,15 až 0,2 

mm. U tvrdých materiálů, na rozdíl od měkkých, 

je zapotřebí použití abraziva. Vodním paprskem 

lze řezat všechny typy ocelí včetně nerezové 

oceli, ale i spoustu dalších materiálů jako 

například měď, hliník, titan, sklo a keramiku. 

Přesnost řezání se pohybuje standardně ± 0,1 až 

0,2 mm. Výhodou je tzv. studený řez, čímž 

nedochází k tepelnému ovlivnění okolí řezu. Dále 

pak nevznikají okuje, natavení a trhliny materiálu. 

Velkou nevýhodou je nevyhnutelný kontakt 

s vodou a abrazivem vedoucí k povrchové korozi 

nebo znečištění povrchu součásti (nutno ihned 

ošetřit).  

 

 

 Technologie přesného stříhání (obr. 8) - technologie optimální pro výrobu součástí, u 

kterých je požadována vyšší přesnost a kvalita 

povrchu bez použití dalších dokončovacích 

operací. Vystřižení součásti lze dosáhnou na 

jeden zdvih lisu, a proto je metoda vhodná pro 

použití v sériové výrobě. Na výstřižcích 

nevznikají znatelné deformace a jsou rozměrově a 

tvarově shodné. Technologií přesného stříhání je 

možné zpracovávat široké spektrum technických 

materiálů, jako jsou nerezové oceli, slitiny hliníku 

a mědi, legované oceli, ale i běžné uhlíkové. 

Úkolem přesného stříhání je dosáhnout kvalitních 

výstřižků na co nejmenší počet operací a připravit 

součást např. k montáži bez jakýchkoliv dalších 

úprav.        Obr. 8 Nástroj pro přesné stříhání [27]. 

                                                                                   

1.3 Zhodnocení použitelných technologií výroby součásti 

Důležitými kritérii pro volbu technologie výroby jsou požadavky na tvarovou přesnost 

součásti, ekonomická náročnost, produktivita a také dostupnost zvolené výroby. Technologie 

řezání laserem, plazmou popř. vodním paprskem patří do kategorie nekonvenčních metod 

dělení materiálu. Po zvážení kritérií, pořizovacích a provozních nákladů oproti rentabilnosti u 

série 100 tisíc kusů za rok byla zvolena technologie výroby přesným stříháním s nátlačnou 

hranou. 

 

Obr. 7 Řezání vodním paprskem [8]. 
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2 TECHNOLOGIE PŘESNÉHO STŘÍHÁNÍ [2, 3, 4, 10, 11, 12, 15, 20, 21, 22] 

Studie se bude dále zabývat konkrétní technologií přesného stříhání s nátlačnou hranou, 

kde pouze v podkapitole 2.1 bude uveden stručný přehled dalších metod přesného stříhání.    

Technologie přesného stříhání s tlačnou hranou znázorněná na obrázku 9, je nejpřesnější 

metoda stříhání. Střihadla pro přesné stříhání nemají téměř žádnou střižnou mezeru a jsou 

vybaveny přidržovačem s tlačnou hranou zachycující radiální složku napětí.  Používá se 

k výrobě konečných součásti, kde křivka střihu (mimo jiné) tvoří vnější obvod součásti. 

Výsledkem jsou výstřižky s vyšší přesností 

a kvalitou střižné plochy, než je tomu u 

běžných metod stříhání. Tato technologie 

umožňuje vyrábět součásti s přesností IT 6 

pro tloušťky plechů do 1 mm a s přesností 

IT 9 pro tloušťky plechu nad 6 mm. Drsnost 

střižné plochy se pohybuje v rozmezí Ra 0,4 

až Ra 1,6 μm. Nejvyšší využití nachází u 

součástí, u kterých výroba jinou metodou 

má za následek vznik velkého množství 

odpadu nebo vyžaduje mnoho 

dokončovacích operací. Využívá se 

sloučených nástrojů, které vystřihují 

zpravidla součásti s uzavřenou konturou střihu.      

Vystřižení vnějšího i vnitřního tvaru součásti  

probíhá nejlépe v jednom kroku. Za současného působení střižného nástroje a lisovacího 

stroje je zabráněno vzniku trhlinek v oblasti střihu. Pro technologii přesného stříhání se 

používají převážně trojčinné lisy, u kterých je možno každý ze tří pohybů ovládat samostatně. 

2.1 Metody přesného stříhání [1, 20, 23] 

U technologie přesného stříhání se používá několik dalších metod. Ty nejpoužívanější 

budou uvedeny v této podkapitole.                                                

 Přesné stříhání se zaoblenou hranou (obr. 10) je metoda stříhání tzv. bez vůle (0,01 až 

0,025 mm). Střižník nebo střižnice má zaoblenou střižnou hranu. To má za následek 

zabránění vzniku trhlin ve stříhaném materiálu. Při použití nástroje s větším zaoblením 

střižné hrany dochází k většímu prohnutí výstřižku, což je nežádoucí. Materiál je při střihu 

i částečně dopředně protlačován. Dosažitelná drsnost povrchu Ra 0,4 až Ra 0,8 μm a 

přesnosti rozměrů IT 9 až IT 11. Nevýhodou metody je narůst potřebné střižné sily.  

Obr. 10 Přesné stříhání se zaoblenou hranou [22]. 

 

Obr. 9 Stříhání s nátlačnou hranou [29]. 
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 Přistřihování a kalibrování je dokončovací operace, kterou se dosahuje vyšší přesnosti a 

kvality střižné plochy bez mikrotrhlin, zpevnění a vnitřního napětí. Tyto operace zpravidla 

následují po stříhání na běžném střižném nástroji, kde prvotní výstřižek se uvažuje 

s přídavkem na dokončení. Principem je odebírání malého množství materiálu o šířce 

záběru 0,1 až 0,5 mm z oblasti střižné plochy. Dosažitelná jakost povrchu s drsností Ra 0,6 

až Ra 1,6 μm a rozměrová přesnost IT 6 až IT 9. Operace kalibrování je znázorněná na 

obrázku 11. Operace přistřihování se rozlišují podle stříhání s kladnou nebo zápornou vůli 

jak je znázorněno na obrázku 12. 

         Obr. 11 Kalibrování [1, 22].      Obr. 12 Přistřihování se zápornou a kladnou vůlí [1, 22]. 

 

 Principem přesného stříhání se zkoseným 

přidržovačem zobrazeným na obrázku 13, je 

využití dvojosého stavu napjatosti. Použitím 

zkoseného přidržovače se dosahuje kvality 

střižné plochy s drsností Ra 0,8 až Ra 1,6 μm 

a přesnosti rozměrů IT 6 až IT 9. Poloměr 

zaoblení střižné hrany se pohybuje okolo R ≤ 

0,01 mm.  

 

 

 

 

Obr. 13 Stříhání se zkoseným přidržovačem [21].           

2.2 Střižný proces [1, 2, 12, 23, 24 ] 

V první fázi dochází k přitlačení polotovaru na plochu střižnice za pomocí přidržovače. 

Uvnitř plochy je stříhaný plech sevřen mezi střižník a vyhazovač. V tomto kroku dojde 

k zatlačení hrany přidržovače do polotovaru kolem křivky střihu a k zabránění jakýchkoliv 

posuvů materiálu. Tlačná hrana eliminuje radiální pružení polotovaru vznikající důsledkem 

plastické deformace.  Mění se napjatost ve střižné ploše na trojosou a rozšiřuje se pásmo 

střihu na celou tloušťku plechu. Jakmile je polotovar pevně sevřen, začíná pracovat střižník, 

který po překonání meze kluzu postupně proniká materiálem. Po vystřižení požadovaného 

tvaru, střižník s přidržovačem pohybem vzhůru opouští místo střihu. Dojde k oddělení 

výstřižku od polotovaru. Vystřižená součást je z dutiny střižnice vyjmuta za pomoci 

vyhazovače. Pro vystřižení další součásti dojde k posunutí pásu plechu do komory nástroje 

buď ručně na doraz, nebo pomocí automatizovaného podávacího zařízení. U technologie 

přesného stříhání s tlačnou hranou se používá malá střižná mezera mezi nástroji v řádu setin 
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milimetru. U dobře tvárných materiálů nedochází ke vzniku trhlinek v oblasti střihu. Průběh 

střižného procesu je znázorněn na obrázku 14. 

Obr. 14 Průběh střižného procesu [20]. 

2.3 Přesnost a kvalita střižné plochy [16, 20, 23, 38] 

U technologie přesného stříhání je kvalita povrchu stříhané plochy závislá na několika 

faktorech: 

 na tloušťce a mechanických vlastnostech polotovaru, 

 tvaru křivky střihu, 

 použití přídavných prvků pro vyvození trojosé napjatosti, 

 stavu a přesnosti střižného nástroje. 

Technologií přesného stříhání je zpravidla dosahováno kolmé střižné plochy k základní 

rovině materiálu. Odchylky od ideálního tvaru střižné plochy bývají zpravidla vyšší na 

vnějším obvodu střihu než na vnitřních otvorech. Při posouzení kvality povrchu střižné 

plochy od teoreticky přesné se rozlišují odchylky tvarové, které lze posoudit ve směru střihu. 

Dále pak odchylky povrchové, které se vyskytují po obvodu výstřižku (důlky, hrboly, 

zvlnění). Střižná plocha je z pravidla kolmá k rovině střihu, avšak pokud dojde k odchylkám 

kolmosti, tak na vnějším tvaru střihu. Na vznik tvarových a povrchových vad má vliv i 

nabroušení ostří střižných nástrojů. Je výhodnější 

použití nástrojů se sraženým ostřím tzv. 

uhlazeným ostřím. Nejlepších výsledků lze 

dosáhnout se zakulaceným leštěným ostřím.  

Nevýhodou u takto upravených nástrojů je 

zvýšené opotřebení břitů a nutnost jejich častější 

údržby. U sériové výroby se běžně dosahuje 

drsností povrchu Ra 0,4 až 1,6 μm. Udržení stejné 

kvality povrchu střižné hrany v průběhu celé série 

je spojeno se zvýšenou kontrolou a častým 

seřizováním nástrojů. V případě nevhodného 

návrhu rozměrů okraje, můstku a protitlaku 

vyhazovače dochází k urychlení opotřebení 

střižných nástrojů. Rozdíl kvality střižné plochy u 

běžného a přesného stříhání je zobrazen na 

obrázku 15. 

Obr. 15 Rozdíl střižných ploch u běžného a přesného stříhání [38]. 
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2.4 Rozměrová přesnost výstřižků [2, 23, 25] 

Přesným stříháním se dosahuje velmi dobré rozměrové přesnosti, která je stejně jako 

kvalita střižné plochy ovlivněna vlastnostmi materiálu, stavem střižných nástrojů a tím, zdali 

se jedná o vnitřní děrování nebo vnější vystřihování. Dosahované rozměrové přesnosti jsou 

uvedeny v tabulce 2.1. 

Tab. 2.1 Rozměrová přesnost součástí vyráběných přesným stříháním [23]. 

Tloušťka 

materiálu 

[mm] 

Rm do 500 MPa Rm nad 500 MPa 

vnitřní 

tvar IT 

vnější tvar 

IT 

tolerance 

roztečí 

[mm] 

vnitřní 

tvar IT 

vnější tvar 

IT 

tolerance 

roztečí 

[mm] 

0,5 - 1 6 - 7 7 ± 0,01 7 8 ±  

1 - 2 7 7 ± 0,015 7 - 8 8 ± 0,015 

2 - 3 7 7 ± 0,02 8 8 ± 0,02 

3 - 4 7 8 ± 0,02 8 9 ± 0,02 

4 - 5 7 - 8 8 ± 0,03 8 9 ± 0,03 

5 - 6 8 9 ± 0,03 8 - 9 9 ± 0,03 

6 a větší 8 - 9 9 ± 0,03 9 9 ± 0,03 

 

2.5 Analýza stavu napjatosti [2, 23, 24] 

Princip technologie přesného stříhání vychází z předpokladu ovlivnění tečení a utržení 

stříhaného materiálu pouze v místě křivky střihu tak, aby neprobíhalo v místech, kde se 

materiál vlivem nepříznivého stavu napjatosti deformuje. Předpokladem střižného procesu je 

vyvození trojosého stavu napjatosti v oblasti křivky střihu.  

Obr. 16 Znázornění pásem napjatosti při přesném stříhání [2]. 

Pásmo plastického střihu se šíří celou tloušťkou materiálu, kdy obecně platí, že čím je větší 

podíl tlakových složek napětí, tím se zvětšuje schopnost materiálu plasticky se deformovat. 

Oblast střihu se dá rozdělit do tří pásem s různým stavem napjatosti (viz obr. 16). 

Nejvýhodnější je tříosá tlaková napjatost vznikající v oblasti střihu, která zamezuje vzniku 

trhlin a podporuje průběh čistě plastického střihu.  



17 
 

Vlivem použití přidržovače s nátlačnou hranou vzniká ve stříhaném materiálu přídavné 

tlakové napětí Δσ3. Toto napětí má za následek změnu poměru hlavních napětí σ1 a σ2, díky 

které vzniká záporné normálové napětí σn, zabraňující rozevírání trhlin i přes jejich šíření ve 

směru maximálního smykového napětí τmax. Rozložení složek napětí je znázorněn na obrázku 

17. 

 

Obr. 17 Stav napjatosti při přesném stříhání [24]. 

2.6 Střižné síly a práce [2, 4, 13, 20] 

U technologie stříhání s tlačnou hranou se uvažuje celková síla provázející střižný proces, 

která se skládá ze tří složek: 

 střižná síla potřebná k oddělení stříhaného materiálu, 

 síla přidržovače potřebná k sevření materiálu a zatlačení tlačné hrany do polotovaru, 

 síla vyhazovače sloužící k sevření polotovaru mezi vyhazovačem a střižníkem. 

Střižná síla Fs: 

     τ                           ,   (2.1) 

 kde:  τ   – mez pevnosti ve smyku [MPa], 

   – mez pevnosti v tahu [MPa], 

   – celková délka křivky střihu [mm], 

  – tloušťka materiálu [mm], 

  – součinitel otupení 1,1 až 1,3 [-]. 

 

Síla přidržovače Fp: 

                ,   (2.2) 

kde:   – výška tlačné hrany [mm], 

    – délka tlačné hrany [mm]. 

 

Síla vyhazovače Fv: 

       č       ,   (2.3) 

kde:     č – plocha součásti [mm
2
], 

   – měrný tlak [MPa]. 

 

Dle použité literatury se měrný tlak pohybuje z pravidla v rozmezí 30 až 70 MPa.                   

U kombinovaných nástrojů (střih a ohyb) se pohybuje obvykle v rozsahu 100 až 150 MPa. 
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Celková síla Fc: 

                   (2.4)

  

Střižná práce As: (2.5) 

   
         

    

    
         

  

Práce přidržovače Ap: (2.6) 

   
          

    
         

    

Práce vyhazovače Av: (2.7) 

   
    č     

    
         

 

Celková práce Ac: (2.8) 

                . 

 

     Průběh střižné síly a vynaložené práce v závislosti na 

dráze nástroje je znázorněn na obrázku 18. Vynaloženou 

práci znázorňuje plocha pod křivkou průběhu střižné 

síly. Její přeměnou vzniká teplo v oblasti střihu.  

 

 

 

Obr. 18 Průběh střižné síly a práce [13]. 

2.7 Materiály vhodné pro přesné stříhání [1, 23, 30, 31] 

U technologie přesného stříhání jsou kladeny vyšší nároky na vlastnosti materiálu, než je 

tomu u běžného stříhání. Na kvalitu střižné plochy a průběh střižného procesu mají velký vliv 

mechanické, metalurgické a chemické vlastnosti materiálu, převážně pak dostatečná tvárnost 

za studena, minimální mez kluzu, velikost zrna, velikost zpevnění a předešlé tepelné 

zpracování. Hlavním faktorem u ocelí je struktura ovlivněná obsahem uhlíku a legujících 

prvků, které při vysokém výskytu snižují tvárnost materiálu a zvyšují opotřebení nástroje. 

Dalším nežádoucím faktorem jsou prvky a vměstky vzniklé při hutním zpracování (fosfor, 

síra, dusík, vměstky apod.). 

 

Obr. 19 Svitek plechu [30].                                         Obr. 20 Tabule plechu [31]. 
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Nejlépe zpracovatelné materiály jsou nízkouhlíkové a nízkolegované oceli s mezí pevnosti 

Rm ≤ 600 MPa. Z neležených kovů jsou nejvhodnější materiály měď, mosaz, hliník a jeho 

slitiny s mezí pevnosti  Rm ≤ 300 MPa. 

Vhodným polotovarem pro technologii přesného stříhání jsou pásy plechu nebo svitky 

válcované za studena s dobrou jakostí povrchu bez nerovností, zaválcovaných okují a šupin. 

Vybrané materiály, vhodné pro technologii přesného stříhání jsou uvedeny v tabulce 2.2. 

Tab. 2.2 Přehled vybraných materiálů vhodných pro přesné stříhání [1]. 

Označení materiálu 
Vhodnost pro přesné 

stříhání 

ČSN 11 300; 11 320; 11 330; 11 373; 11 423; 11 425; 12 010; 

12 014; 12 020; 12 023; 12 024; 12 230 

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 63 Pb (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 

2.8 Nástroje pro přesné stříhání [17, 23, 25, 27, 41] 

Nástroje jsou namáhány až dvojnásobnými silami, než je tomu u konvenčního stříhání. Je 

nutné použití robustní, tuhé a přesné konstrukce stříhací sestavy. Důležitým faktorem je 

správná volba materiálu a tepelného zpracování jednotlivých částí sestavy nástroje. U 

přesného stříhání jsou využívány mimo střižníků a střižnic i přídavné prvky, které v oblasti 

střihu vyvolávají dodatečné plastické deformace a napětí, jako je tomu například u 

přidržovače s tlačnou hranou a vyhazovače. Z konstrukčního hlediska se nástroje dělí na dva 

základní typy.  

 Nástroj s pohyblivým střižníkem a pevným přidržovačem – takto sestavený nástroj má 

střižnici a přidržovač pevně ustavené ke konstrukci vodícího stojánku. Naopak střižník je 

vůči nim pohyblivý. Jeho pohyb zajišťuje beran lisu, se kterým je pevně spojen. Nástroj se 

skládá ze spodní a horní části, které jsou proti sobě vedeny za pomocí vodících sloupků. 

Spodní část nástroje tvoří základová deska s hydraulickým pohonem, v níž je pevně 

ustaven přidržovač s tlačnou hranou a pohyblivě uložen střižník. V horní části je pevně 

ustavena střižnice, popřípadě děrovací střižníky a pohyblivý vyhazovač. Pracovní pohyb 

vyhazovače zajišťuje hydraulika stroje. Nástroj je vhodný pro symetrické součástky 

s tloušťkou nepřesahující 5 mm. Tento způsob konstrukce, je v technické praxi nejčastěji 

používán. Dosahuje velmi dobré přesnosti a povrchové kvality výstřižků. Schéma střižného 

nástroje je zobrazeno na obrázku 21. 
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 Nástroj s pevným střižníkem a pohyblivým přidržovačem – konstrukce nástroje je podobná 

jako u předchozího způsobu, ale pohyb funkčních části nástroje je obrácený. Při střižném 

procesu dochází k namáhání funkčních částí střihadla na ohyb a hrozí jejich vybočení.  

Lisovací síla není rovnoměrně rozložená mezi lisovací kolíky, tím není zajištěna 

rovnoběžnost mezi střižníkem a přidržovačem. Sevření polotovaru a zatlačení tlačné hrany 

přidržovače je vyvozeno za pomocí hydrauliky a tlačných kolíků. Střižnou sílu přenáší na 

nástroj mechanicky nebo hydraulicky poháněný beran lisu. Takto sestavený nástroj se 

používá pro velké a dlouhé součásti s tloušťkou nad 5 mm, které obsahují mnoho 

děrovaných prvků. Schéma střižného nástroje je zobrazeno na obrázku 22. 

 

Obr. 21 Pohyblivý střižník a pevný přidržovač [23]. 

 

 

Obr. 22 Pohyblivý přidržovač a pevný střižník [23]. 
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2.9 Funkční části nástroje [17, 23, 27, 41] 

Střižník – u přesného stříhání dochází 

k vyššímu namáhání nástroje, než je tomu u 

konvenčního stříhání. Jedním z důvodů je, že 

při procesu přesného střihu je nutné, aby 

vyhazovač zabíhal do střižníku, proto je 

konstruován s dutinou a vybráním. Zvýšení 

pevnosti nástroje se dosahuje za pomocí 

vložek. Na snížení kvality střižné plochy má 

velký vliv správné ustavení nástroje. Je nutné, 

aby na začátku procesu vystřihování byl 

střižník ve stejné úrovni s plochou přidržovače 

nebo o 0,2 mm níže. Obr. 23 Příklad děrovacích střižníků [27]. 

Na konci střižného procesu se čelní plocha střižníku nesmí ponořit do otvoru střižnice, 

jinak by docházelo ke zvýšenému opotřebování nástroje. Střižné hrany nástroje jsou zpravidla 

zaoblené (vybroušené) s poloměrem zaoblení 0,05 až 0,1 mm. 

Na střižník jsou kladeny tyto požadavky: 

 musí mít dostatečnou délku na ostření,  

 kolmý a suvně zalícovaný ve vyhazovači,  

 zalícovaný v kotevní desce a zajištěný proti pootočení,  

 odmagnetizovaný,  

 souosý (především s otvory pro vyhazovač).  

 

Střižnice – z konstrukčního hlediska se rozlišují 

střižnice na monolitické, skládané a podle tvaru na 

kruhové a obdélníkové. Části nástroje, u kterých se 

předpokládá větší namáhání se u monolitických 

střižnic opatří vložkami, pomocí kterých lze i 

zvýšit přesnost střihu. 

Na střižnici jsou kladeny tyto požadavky: 

 musí být vyrobená bez přechodů a broušená, 

popř. vyjiskřená, 

 zalícovaná ve vodícím stojánku se správným 

předpětím, 

 v zeslabených místech zespodu podepřená 

tvarovými vložkami, 

 konstruována s odvzdušňovací drážkou.             Obr. 24 Střižnice [41]. 

 

Vyhazovač – společně se střižníkem svírá materiál, rovná výstřižek a nakonec jej vyhazuje ze 

střižnice.  

Na vyhazovač jsou kladeny tyto požadavky: 

 musí být zajištěný proti vypadnutí a pootočení, 

 lícovaný do střižnice suvně, 

 ustavený ve střižnici tak, aby nad ní přečníval o 0,1 až 0,2 mm. 
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Přidržovač – jeho hlavní funkcí je přitlačení stříhaného materiálu ke střižnici. Díky sevření 

nedochází k posuvu nebo k nežádoucímu vybočení materiálu. Na přidržovači je umístěna 

nátlačná hrana vytvářející trojosý stav napjatosti, viz kapitola 2.5. 

 

2.10 Materiál nástrojů [16, 23] 

Správná volba materiálu funkčních částí nástroje a jejich tepelné zpracovaní má podstatný 

vliv na hospodárnost a ekonomičnost procesu přesného stříhání. Funkční části nástroje jsou 

během procesu stříhání vystaveny vysokým tlakům a tření. Vzájemný kontakt nástrojů 

s materiálem pod velkým zatížením má za následek zahřívání kontaktních ploch. Vlivem 

ohřevu dochází ke vzniku oxidací vnějších vrstev povrchu materiálu nástroje, které 

průběžným otíráním vedou k otupení střižných hran (tzv. oxidační otěr).  

Dalším nežádoucím opotřebením je tzv. studený svar, vznikající díky vysokým teplotám a 

tření mezi funkčními plochami nástroje a materiálu. Dojde k vytvoření kovového můstku, 

který je následným pohybem přetržen. Dochází tím k vytrhávání mikročástic z nástroje. 

Těmto projevům opotřebení se nedá úplně zabránit, ale lze je držet v přijatelných mezích 

například výběrem vhodného materiálů, povrchovou úpravou (povlakování) a použitím 

maziva.  

Materiál funkčních částí je navrhován s ohledem na typ nástroje, způsob namáhání, 

stříhaný materiál a objem vyráběné série. Přehled nejčastěji používaných materiálu pro 

funkční části nástroje je uveden v tab. 2.3. 

Tab. 2.3 Doporučené materiály funkčních částí nástroje pro přesné stříhání [23]. 

Funkční část nástroje Materiál Tepelné zpracování 

 

střižnice 

 

19 436 

19 437 

kaleno a popouštěno 

61 až 63 HRC pro s = 0,4 až3 mm 

58 až 61 HRC pro s = 3 až 7 mm 

slinutý karbid pro sérii nad 700 00 kusů 

střižník  

kruhový 

 

dříková 

část 

 

19 437 

kaleno a popouštěno 

59 až 61 HRC pro s = 0,4 až 3 mm 

58 až 60 HRC pro s = 3 až 7 mm 

slinutý karbid pro sérii nad 700 000 kusů 

hlava 19 437 56 až 58 HRC 

střižník 

tvarový 

dříková 

část 

19 312 kaleno a popouštěno 59 až 61 HRC 

slinutý karbid pro sérii nad 700 000 kusů 

hlava 19 312 kaleno a popouštěno 56 až 58 HRC 

přidržovač 19 437 kaleno a popouštěno 55 až 57 HRC 

vyhazovač 19 436 kaleno a popouštěno 58 až 60 HRC 

tlačný kolík 19 421, 19 422  kaleno a popouštěno 59 až 61 HRC 

opěrná deska 19 452 kaleno 2x popouštěno 55 až 57 

HRC 

 

2.11 Technologičnost součásti [1, 11, 20, 23, 31, 32, 33] 

Vyráběná součást musí splňovat kritéria vyplívající z technologičnosti konstrukce, 

z provozních podmínek, použití součásti a to vše za předpokladu minimálních nákladů na 

výrobu při zachování požadované jakosti výrobku.  
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Při posouzení technologičnosti je zapotřebí analyzovat všechny faktory, které ovlivňují 

střižný proces. Mezi rozhodující faktory patří například použitý materiál, jeho tloušťka, 

rozměr děrovaných otvorů, můstky mezi drážkami a jejich poloměry zaoblení. 

Technologičnost rozměrů součásti bude posouzena dle uvedených nomogramů. 

 Velikost můstku a postranního okraje – oproti běžnému postupovému stříhání je nutné 

volit větší rozměry můstku a postranního okraje k zajištění prostoru pro nátlačnou hranu, 

stejně tak u materiálů s větší pevností a tloušťkou pro možnost vytvoření trojosého stavu 

napjatosti v oblasti střihu. Odečtení navrhovaných rozměrů je možné z digramu 

zobrazeném na obrázku 25 nebo se dají použít hodnoty z tabulky 2.4, které udává 

například firma Hydrel.  

Obr. 25 Minimální velikost postranního okraje a šířka můstku [1]. 

 Poloměry rohů a hran vystřihovaných součástí – při navrhování tvaru a rozměrů musí být 

voleny optimální velikosti 

poloměrů vnějších a vnitřních 

rohů. Ostré rohy jsou 

nejčastějším místem, kde 

začnou vznikat trhlinky 

vedoucí ke zhoršení kvality 

střižné plochy. Následkem je 

snižování životnosti nástrojů a 

zvyšování nákladů na jejich 

údržbu popřípadě výměnu. 

Optimální velikosti poloměrů 

vnějších hran a vnitřních rohů 

vychází z tloušťky materiálu, 

jeho pevnosti a vrcholového 

úhlu. Minimální hodnoty 

navržených poloměrů, je 

možné pro vnější zaoblení, 

odečíst z nomogramu 

uvedeném na obrázku 26. Pro 

vnitřní zaoblení se použije 

vztah 2.9. 

Obr. 26 Nomogram k určení minimálních poloměrů zaoblení [32]. 

Tab. 2.4 Velikost můstků a 

postranního okraje dle firmy 

Hydrel [33]. 

s [mm] b1 [mm] b2 [mm] 

0,5 2 1,5 

1 3 2 

1,5 4 2,5 

2 4,5 3 

2,5 5 3,5 

3 5,5 4 

3,5 6 5 

4 6,5 6 

5 7 7 
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Vztah pro výpočet vnitřních poloměrů zaoblení: 

          ri = 0,6 ∙ ra  [mm], (2.9) 

          kde: ri – minimální poloměr vnitřního zaoblení [mm], 

                 ra – minimální poloměr vnějšího zaoblení [mm]. 

 

 Vzdálenost mezi otvory a drážkami – je závislá na pevnosti a tloušťce polotovaru. 

S rostoucí tloušťkou a pevností materiálu vzrůstá i minimální vzdálenost mezi otvory a 

drážkami. Při zvolení malé vzdálenosti, dochází ke zhoršení kvality střižné plochy a 

k většímu opotřebení funkčních částí střižného nástroje. Nomogram pro určení vzdálenosti 

mezi kruhovými otvory a drážkami je znázorněn na obrázku 27. 

Výpočet minimální vzdálenosti otvorů a drážek 

W1 ≥ 0,85 ∙ W2, (2.10) 

kde: W1 - minimální vzdálenost mezi kruhovými otvory [mm], 

 W2 - minimální vzdálenost mezi otvorem a drážkou nebo drážkami [mm]. 

Obr. 27 Nomogram k určení vzdálenost mezi otvory a drážkami [32]. 

 

 U běžného postupového stříhání je možné stříhat bez přepážky mezi výrobky, to však není 

možné u přesného stříhání s tlačnou hranou. Důvodem je, že okolo celé křivky střihu musí 

být mezera pro vtlačení hrany přidržovače. Vybrané typy umístění hrany jsou znázorněny 

na obrázku 28, kde kóta (a) znázorňuje odsazení tlačné hrany od křivky střihu. 

 

Obr. 28 Příklad umístění nátlačné hrany [20]. 



25 
 

 Nátlačná hrana je konstrukční prvek umístěný na přidržovači, popř. i na střižnici u stříhání 

materiálů s tloušťkou větší jak 4 mm. Velikost tlačné hrany se volí na základě 

mechanických vlastností stříhaného materiálu a jeho tloušťky. Její tvar a umístění je 

navrhováno s ohledem na opotřebení nástroje, na spotřebu materiálu (co nejmenší odpad), 

na tvar zaoblení výstřižku apod. Základní geometrie tlačné hrany lze vidět na obrázku 29. 

Geometrie tlačné hrany v závislost na tloušťce materiálu je uvedena v tabulce 2.5. 

 

Obr. 29 Geometrie nátlačné hrany [31].       

 

 

 

 

Určení rozměrů nátlačné hrany podle numerického výpočtu: 

výška nátlačné hrany:   

  
 

 
                                                                                                                                

     kde: h – výška tlačné hrany [mm], 

  

velikost odlehčení za tlačnou hranou:  

h1 = h + 0,05 [mm],  (2.12)  

kde: h1 – odlehčení za tlačnou hranou [mm], 

 

vzdálenost nátlačné hrany od křivky střihu: 

                (2.13) 

kde: a – vzdálenost nátlačné hrany od křivky střihu [mm]. 

 

 Střižná vůle – na konečnou kvalitu střižné plochy a rozměry vystřižené součásti má střižná 

vůle významný vliv. Střižná vůle musí být konstantní během celého střižného procesu, aby 

nedocházelo ke zhoršování jakosti povrchu střižné plochy. Výpočet střižné vůle pro 

materiály s tloušťkou t  ≤ 3 mm je uveden vztahem 2.14. 

                      (2.14) 

kde: v – střižná vůle [mm], 

 c – koeficient stříhání pro přesné stříhání 7 ∙ 10
-4 

[-]. 

Střižná mezera: (2.15) 

  
 

 
       

kde: z - střižná mezera [mm].                                    

Tloušťka 

mat. [mm] 
a h h1 R 

α 

[°] 

β 

[°] 

0,5 0,5 0,2 0,25 0,04 45 30 

0,8 0,6 0,25 0,3 0,05 45 30 

1,0 0,7 0,3 0,35 0,06 45 30 

1,2 0,8 0,3 0,35 0,06 45 30 

1,5 1,0 0,35 0,4 0,07 45 30 

1,8 1,2 0,4 0,45 0,08 45 30 

2,0 1,4 0,4 0,45 0,08 45 30 

2,2 1,5 0,4 0,45 0,08 45 30 

2,5 1,75 0,4 0,45 0,08 45 30 

3,0 2,1 0,45 0,5 0,09 45 30 

3,5 2,5 0,45 0,5 0,09 45 45 

Tab.  2.5  Rozměry nátlačné hrany [33]. 
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 Rozmístění výstřižků na plechu má výrazný vliv na celkové výrobní náklady. Jelikož 

převážnou část nákladů tvoří nákup samotného materiálu, je vhodné navrhovat výrobní 

proces tak, aby zbytečně nedocházelo ke vzniku odpadu. Tvar výstřižku by měl být 

navržen s ohledem na možnost výhodného rozmístění na pásu plechu. Nejvýhodnější 

rozmístění výstřižků bez vzniku odpadu je řazení přímo za sebe bez vzájemných můstků, 

to však není technologicky možné u metody přesného stříhání s tlačnou hranou. V případě, 

že není možné se vyhnout vzniku odpadu, je dobré umístit výstřižky na plechu tak, aby se 

zbylý materiál dal využít pro výrobu další součásti. U součástí kruhového tvaru je 

výhodnější z hlediska úspory materiálu umístit výstřižky do víceřadého uspořádání. 

K tomu je ale zapotřebí střižný nástroj s více střižníky, což vede k prodražení jeho výroby. 

Příklady rozmístění výstřižků pro jednořadý střih jsou znázorněny na obrázku 30. 

     Obr. 30 Příklad uspořádání výstřižku na pásu plechu pro jednořadý střih [24]. 

Pro ideální rozmístění výstřižků na polotovaru slouží takzvaný nástřihový plán, jehož 

schematické znázornění je uvedené na obrázku 31. Díky tomuto plánu lze navrhnout 

maximální využití polotovaru a tím minimalizovat vznik odpadu. Při stříhání dochází ke 

vzniku konstrukčního a technologického odpadu. Konstrukční odpad vychází z vnějšího 

tvaru součásti a z děrovaných otvorů. Množství technologického odpadu je závislé právě 

na rozmístění výstřižků na pásu plechu. U technologie přesného stříhání dochází ke vzniku 

většího množství odpadu, než je tomu u stříhání běžného. Důvodem je potřebný prostor 

pro tlačnou hranu přidržovače. Jako polotovar se mohou použít pásy plechu nastříhané 

z tabulí, které se dodávají ve standardizovaných rozměrech z válcoven nebo plech ve 

formě svitku.  

 

Obr. 31 Nástřihový plán pro jedno-operační střih [24]. 

Výpočet délky kroku: 

     K = A + b2 [mm], (2.16) 

          kde: K – délka kroku [mm], 

 A – průměr nebo šířka výstřižku výstřižku [mm], 

 b2 – velikost můstku [mm]. 
 

Šířka pásu plechu: 

     B = A + (2 ∙ b1) [mm], (2.17) 

 kde: B – šířka svitku plechu [mm], 

  b1 – velikost okraje [mm].  
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3 NÁVRH TECHNOLOGIE VÝROBY SOUČÁSTI [2, 11, 30, 34, 37, 39, 40]  

V této kapitole se budu zabývat konkrétním návrhem výroby zadané součásti těsnícího 

disku a kontrolou její technologičnosti. Po získání potřebných parametrů provedu 

technologické výpočty výroby, návrh polotovaru, jeho potřebné množství a zařízení pro jeho 

odvíjení. Na základě těchto údajů již budu schopen přistoupit k samotnému návrhu a 

konstrukci střižného nástroje, kde provedu pevnostní výpočty funkčních částí nástroje. 

Obr. 32 Těsnící disk zpětné klapky. 

 

3.1 Technologický postup výroby 

Pro výrobu disku zpětné klapky, jak již bylo zmíněno, byla vybrána technologie přesného 

stříhání s tlačnou hranou, která bude probíhat v jednoúčelovém střižném nástroji. Ten bude 

konstruovaný tak, aby na jeden zdvih lisu došlo k výrobě jednoho výstřižku. To znamená, že 

součásti budou na polotovaru umístěny v řadě za sebou pro jednořadý střih. Z toho důvodu 

bude jako polotovar použit ocelový plech (tab. 3.1) ve formě svitku, u kterého odpadnou 

přípravné operace jako například stříhání tabulí plechu na jednotlivé pásy a manipulace 

s materiálem. Pás plechu bude do střižného nástroje podáván z odvíjecího stroje vedený přes 

válcovou rovnačku vybavenou automatickým podavačem. Pro snížení tření a teploty procesu 

vedoucí k rychlejšímu opotřebení nástroje, bude použito mazacího oleje (příloha č. 4). Ten 

bude na polotovar nanášen pomocí olejové mlhy nebo mazacích válců. Vhodný způsob 

mazání bude určen na základě výsledků zkušební série. Po odstranění hotové součásti 

z nástroje bude ostřižený pás plechu dopraven k děličce odpadu, kde bude nastříhán a uložen 

do přepravního boxu. Na závěr proběhne kontrola jakosti povrchu součásti a její rozměrové 

přesnosti. Takto zhotovená součást je již bez dalších dokončovacích prací připravena na 

povrchovou úpravu zvyšující její odolnost vůči korozi. To si již bude odběratel realizovat ve 

vlastní režii, podle požadavků na povrchovou vrstvu povlakování. 

3.2 Návrh materiálu součásti [30, 34, 36] 

Na výrobu disku bude použit ocelový plech o síle 3 mm dle ČSN 11 320, který je vhodný 

pro tažení a tváření za studena. Tento materiál lze následně po tváření pokovovat například 

žárovým zinkováním pro zajištění jeho korozivzdornosti. Používá se na výrobu dílů strojů a 

průmyslových zařízení, které mohou během své životnosti být v kontaktu s vodou nebo 

zvýšenou vlhkostí jako například vodovodní potrubí, vtokové potrubí vodních turbín, 

zavlažovací systémy, bubny praček a součásti jiných spotřebičů včetně dílů čerpací techniky. 
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Mechanické vlastnosti navrženého materiálu a jeho chemické složení jsou uvedeny v    

tabulce 3.1. 

Tab. 3.1 Vlastnosti materiálu [34]. 

 

3.3 Kontrola technologičnosti součásti 
V této podkapitole provedu kontrolu technologičnosti výroby, abych ověřil, zdali navržená 

součást splňuje podmínky výroby pro technologii přesného stříhání. Jako kritický bod uvažuji 

děrované otvory součásti, jejich tvar, poloměry zaoblení a vzájemnou vzdálenost. To ověřím 

pomocí nomogramů a vztahů pro výpočet uvedených v kapitole 2.11. 

 

 Kontrola poloměrů hran a zaoblení součásti byla provedena na základě diagramu, který je 

uvedený na obrázku 26, z něhož byly přímo odečteny minimální hodnoty vnějšího zaoblení 

a dopočítány vnitřní poloměry podle vztahu (2.9). Pro zvolený materiál o tloušťce 3 mm 

s minimální mezí pevnosti v tahu Rm 300 MPa byly navrženy hodnoty pro úhel 60°          

ra = 0,65 mm a pro úhel 120° ra = 0,3 mm.  

 

pro úhel zaoblení 60° 

ri = 0,6 ∙ ra  = 0,6 ∙ 0,65 = 0,39 mm,  

pro úhel zaoblení 120° 

ri = 0,6 ∙ ra  = 0,6 ∙ 0,3 = 0,18 mm.  

 

 Vyráběná součást obsahuje šest otvorů (obr. 32), které 

mají jednotný poloměr vnitřního zaoblení R = 1,5 mm, 

jak je vidět na obrázku 33. Výpočtem byl zjištěn 

minimální poloměr ri pro oba úhly, z kterého vyplývá, 

že navržené poloměry zaoblení vyhovují.               

                                                                         Obr. 33 Tvar děrovaného otvoru součásti 

 

 Kontrola vzdálenosti mezi otvory je provedena 

na základě diagramu uvedeném na obrázku 27, 

kde pro materiál o tloušťce 3 mm je mezera mezi 

otvory W2 = 1,2 mm. Děrované otvory u 

vyráběné součásti jsou od sebe vzdáleny 4 mm 

(obr. 34) a lze je bez problémů vyrobit. 

 Optimální velikost otvorů a jejich vzdálenost od 

okraje součásti závisí na tloušťce materiálu a 

jeho mechanických vlastnostech. Ovlivňuje také 

jakost střižné plochy, velikost vtažení, životnost 

funkčních částí nástroje a provedení střižných 

prvků. Podle nomogramu (příloha č. 5) bylo 

zjištěno, že navržené rozměry vyhovují.                     Obr. 34 Mezera mezi otvory.                 

Značka oceli dle ČSN  Mechanické vlastnosti 

Re min [MPa] Rm min [MPa] A min [%] 

11 320 200 300 25 

Chemické složení C P S 

max [%] 0,110 0,045 0,045 
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 Kontrola rozměrové přesnosti a drsnosti povrchu vyráběné součásti - technologií přesného 

stříhání lze vyrábět součásti s rozměrovou přesností IT 6 až IT 9 a s drsností povrchu od 

Ra 0,4 jak bylo popsáno v kapitole 2.3. Zadaná součást má tolerovaný vnější průměr 70 

mm s požadovanou drsností povrchu Ra 1,6 a lze ji navrženou technologií bez problémů 

vyrobit. Děrované otvory součásti slouží pouze k průchodu kapaliny klapkou čerpadla. 

Není požadována jejich vysoká přesnost, a tak nemají předepsané rozměrové tolerance. 

Uvažují se u nich všeobecné mezní úchylky netolerovaných rozměrů dle ISO 2768-mK. 

 

3.4 Technologické výpočty  

V této podkapitole jsou řešeny technologické výpočty, které jsou potřebné k návrhu 

střižného nástroje a jeho funkčních částí jako například velikost můstku a postranního okraje, 

výpočet střižné vůle, návrh a umístění tlačné hrany. Tyto faktory spolu úzce souvisí, jelikož 

mají významný vliv na ekonomičnost výroby v podobě spotřeby materiálu, opotřebení 

nástrojů a volby stroje. 

 

 Velikost můstku a postranního okraje volím přímo odečtené z diagramu na obrázku 25. 

Hodnoty uvedené v tabulce 2.4 od společnosti Hydrel nevyhovují potřebným rozměrům 

pro umístění tlačné hrany přidržovače. 

b1 = 4,5 mm, 

b2 = 5,5 mm. 

 

 Výpočet střižné vůle podle vztahu 2.14: 

                                                    . 

 Střižná mezera podle vztahu 2.15:  

  

  
 

 
 

    

 
          

  

 Tvar, rozměr a umístění nátlačné hrany - 

navrhovaná součást bude vyráběna z plechu o 

tloušťce s = 3 mm a s minimální mezí pevnosti 

v tahu Rm = 300 MPa. Na základě těchto 

parametrů bude tlačná hrana umístěna pouze na 

přidržovači. Na obrázku 35 jsou uvedeny rozměry 

nátlačné hrany z tabulky 2.5. 

 

Výpočet rozměru nátlačné hrany podle vztahu 2.11: 

     

  
 

 
   

 

 
                                                                                                     

     

velikost odlehčení za tlačnou hranou podle dle vztahu 2.12:  

h1 = h + 0,05 = 0,5 + 0,05 = 0,55 mm,  

vzdálenost nátlačné hrany od křivky střihu podle vztahu 2.13: 

                        

 

Obr. 35 Rozměry nátlačné hrany 
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Vzdálenost nátlačné hrany přidržovače od křivky střihu získaná numerickým výpočtem je 

příliš velká vůči velikosti můstku, a proto pro zadanou součást volím rozměry z tabulky 

2.5, které jsou:  

vzdálenost hrany od křivky střihu a = 2,1 mm, 

výška nátlačné hrany h = 0,45 mm, 

odlehčení nátlačné hrany h1 = 0,5 mm, 

poloměr zaoblení R = 0,09 mm, 

úhel hrany α = 45°, 

úhel hrany β = 30°.                                                       

Tlačná hrana bude kopírovat vnější tvar součásti s odsazením 2,1 mm. 

 Plocha součásti, délka křivky střihu a délka nátlačné hrany – velikosti obsahů ploch a 

obvodů stříhaných částí S1, S2, o1, o2  pro výpočet byly zjištěny pomocí softwaru 

AutoCAD Mechanical 2020 a jsou uvedeny na obrázku 36. 

 

 

                                   Obr. 36 Rozměry výstřižku. 

 

Plocha výstřižku s děrovanými otvory: 

     Ssouč = S1 – (6 ∙ S2) = 3848,45 – (6 ∙ 91,42) = 3299,93 mm
2
, (3.1) 

          kde: S1 – plocha součásti bez otvorů [mm
2
], 

                S2 – plocha děrovaného otvoru [mm
2
], 

                Ssouč – plocha součásti s děrovanými otvory [mm
2
]. 

Délka křivky střihu včetně otvorů: 

     L = o1 + (6 ∙ o2) = 219,91 + (6 ∙ 37,05) = 442,21 mm, (3.2) 

          kde: o1 – vnější obvod součásti [mm], 

                o2 – obvod děrovaného otvoru [mm], 

                L – celková délka křivky střihu [mm].  

Délka tlačné hrany: 

     Lh = 2 ∙ π ∙ ( R + a )
 
= 2 ∙ π ∙ 37,1 = 233,12 mm. (3.3) 
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 Výroba zadané součásti bude probíhat v jedno-operačním střižném nástroji konstruovaným 

pro jednořadý střih s automatickým podavačem. Pro tuto variantu technologie je 

výhodnější použít plech ve formě svitku, který je možné objednat přímo ve jmenovité šířce 

a délce. Výhodou svitků je, že se eliminuje prostřih na nůžkách. Dále pak odpadají 

přípravné operace a manipulace s materiálem, což vede k zefektivnění výrobního procesu. 

Určení potřebné šířky pásu plechu a délky kroku bylo provedeno na základě vztahů 2.16 a 

2.17 uvedených v kapitole 2.11. Nástřihový plán výroby disku zpětné klapky je znázorněn 

na obrázku 37. 

Obr. 37 Nástřihový plán. 

Výpočet délky kroku: 

     K = A + b2 = 70 + 5,5 = 75,5 mm.  

 

Šířka pásu plechu: 

     B = A + (2 ∙ b1) = 70 + (2 ∙ 4,5) = 79 mm.  

 

3.5 Výpočet spotřeby materiálu [34, 35] 

Výpočet rozměrů svitku plechu – svitek plechu se z výroby dodává navinutý na bubnu již 

v požadované šířce. Charakteristické rozměry svitku udává výrobce. Úkolem je zvolit takové 

rozměry svitku, aby byly vyhovující pro použité odvíjecí zařízení. Pro zadanou výrobu bude 

použito automatizované odvíjecí zařízení od společnosti Toma Industries model QOPD 250 

(příloha 3). Návrh bude vztažen na maximální nosnost zařízení a délku navinutí pásu plechu. 

Tyto parametry jsou důležité pro výběr optimálních rozměrů svitků u dodavatele materiálu. 

Technické parametry navrženého zařízení a možné rozměry vstupního materiálu jsou uvedeny 

v tabulce 3.2.  

 

Tab. 3.2 Technické parametry odvíjecího zařízení a rozměry vstupního materiálu [34, 35]. 

Parametry zařízení  QOPD 250  Dostupné rozměry svitků plechu [mm] 

  max. šířka svitku [mm] 250 20 - 1550 

  max. vnější průměr svitku DB [mm] 1050 max. 1800 

  max. vnitřní průměr svitku dB [mm] 600 max. 610 

  min. vnitřní průměr svitku  dB [mm] 250 min. 500 

  max. nosnost zařízení mn [kg] 600 - 
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 Délka svitku plechu – z rozmezí hodnot udaných výrobcem stroje a dodavatelem hutního 

materiálu lze vypočítat maximální délku plechu navinutou na bubnu. Zvolím největší 

možný vnější průměr DB = 1050 mm a nejmenší možný vnitřní průměr dB = 500 mm. Tato 

varianta zajistí maximální navinutí pásu plechu na bubnu. 

 (3.6) 

   
  
    

 

   
   

          

   
                    

kde: ls – délka plechu navinutého na bubnu [m],  

 DB – vnější průměr svitku [mm], 

 dB – vnitřní průměr svitku [mm].               

 

 Plocha svitku: 

Ss = ls ∙ B = 223184 ∙ 79 = 17631536 = 17,6 m
2
, (3.7) 

kde: Ss – plocha plechu navinutého na bubnu [m
2
]. 

    

 Hmotnost svitku: 

                                            . (3.8) 

kde: m – hmotnost svitku plechu [kg]. 

Výpočtem jsem ověřil nosnost odvíjecího stroje. Jeden svitek ocelového plechu bez 

středového bubnu bude mít hmotnost 415,2 kg. Maximální nosnost odvíjecího stroje je 600 

kg. Zvolený rozměr svitku vyhovuje navrženému zařízení. 

 

 Počet výstřižků ze svitku: (3.9) 

   
     
 

 
          

    
                  

     kde: nv – počet výstřižků ze svitku [ks], 

 l0 – délka nevyužité části plechu [mm]. 

 Využití materiálu:  (3.10) 

   
                 

  
      

        
                         

        
             

kde: km – využití materiálu [%]. 

 

 Celkový počet úplných svitků za rok: (3.11) 

   
 

  
 

      

    
               

    kde: np – celkový počet úplných svitků za rok [ks]. 
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 Výpočet délky neúplného svitku: 

                                       , (3.12) 

kde: ln – délka neúplného svitku [m]. 

 Výpočet úspory materiálu z neúplného svitku: 

                                   , (3.13) 

kde: lu – úspora materiálu z neúplného svitku [m]. 

Po jednání s dodavatelem hutního materiálu a s výrobcem navíjecího zařízení, jsem 

stanovil na základě výpočtu maximální velikost jednoho svitku plechu o navinuté délce          

ls = 223,184 m. Z výpočtu množství svitků plechu potřebného na roční výrobu jsem zjistil, že 

bude zapotřebí objednat 33 kusů svitků o jmenovité délce ls a jeden svitek o délce                  

ln = 190,243 m. Dodavatel hutního polotovaru je schopen navinout plech na svitek 

požadované délky s přesností 1 mm. Tím se sníží nespotřebovaný materiál na jedné sérii o     

lu = 32,9 m. Toho by nebylo možné dosáhnout při zvolení polotovaru ve formě tabulí plechu. 

 

3.6 Výpočet sil a práce přesného stříhání  

Tento výpočet je důležitý pro správnou volbu lisu, konstrukční řešení střižného nástroje a 

jeho funkčních částí. Budu vycházet z výpočetních vztahů uvedených v kapitole 2.6. 

 

 Výpočet střižné síly:  

                                                  , 

kde: n – součinitel otupení, který volím n = 1,2 [-]. 

 Výpočet síly přidržovače:  

                                                

 Výpočet vyhazovací síly: 

                                   ,  

kde: p - měrný tlak, který volím dle literatury [2] p = 60 MPa. 

 Výpočet celkové síly pro přesné stříhání: 

                                     .  

Celková síla potřebná na výrobu jedné součásti byla vypočtena na Fc = 674,1 kN. 

 Střižná práce As:  

   
         

    

    
 

                  

    
         

 Práce přidržovače Ap  
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 Práce vyhazovače Av  

   
         

    
 

            

    
          

 Celková práce Ac  

                                 . 

Celková práce potřebná na výrobu jedné součásti byla vypočtena na Ac = 1195,3 J. 

3.7 Rozměry hlavního střižníku a střižnice [11, 36, 39, 40] 

Dosažení požadovaných tolerancí je závislé na přesnosti střižníku a střižnice. Při stanovení 

rozměrů pracovních částí střihadla se jedna jeho pracovní část považuje za základní. Při 

vystřihování to obvykle bývá střižnice, při děrování střižník. Rozměry základní pracovní části 

jsou voleny podle tvaru, rozměrů a tolerancí výstřižku, druhá část se upravuje podle základní 

části s ohledem na střižnou vůli.  

Při práci střihadla dochází vlivem opotřebení ke změně rozměrů jeho pracovních částí a 

tím i ke změně vnějších a vnitřních rozměrů výstřižků. Některé rozměry výstřižků se tím 

zvětšují a jiné zase zmenšují.  

Při vystřihování součásti se vychází z rozměrů střižnice. Vlivem střižného procesu dochází 

k jejímu opotřebení a ke zvětšení rozměrů otvorů v ní obsažených. Střižnice se proto vyrábí 

s menšími otvory, které se při opotřebení budou stále nacházet v toleranci stříhané součásti. 

Toleranční pole jsou znázorněna na obrázku 38 a). Pro výpočet výrobních rozměrů střižníku a 

střižnice byly použity vzorce ze směrnice pro výpočet a konstrukci střihadel dle                

ČSN 22 6015. 

 

 Výpočet výrobních rozměrů střižnice pro vystřihování: 

                  , (3.14) 

                                   , 

kde: REV – rozměr střižnice při vystřihování [mm], 

 JR – jmenovitý rozměr součásti [mm], 

 P – přípustná míra opotřebení [mm], 

 TE – výrobní tolerance střižnice [mm]. 

 

 Výpočet výrobních rozměrů střižníku vystřihování: 

                        (3.15) 

                                               

kde: RAV – rozměr střižníku při vystřihování [mm], 

 v – střižná vůle [mm], 

 TA – výrobní tolerance střižníku [mm]. 

 

     Při operaci děrování součásti se vychází z rozměru střižníku, u kterého vlivem střižného 

procesu dochází k opotřebení a ke zmenšení jeho rozměrů. Střižník se proto vyrábí s většími 

rozměry, které se i při opotřebení budou nacházet v toleranci stříhané součásti. Toleranční 

pole jsou znázorněna na obrázku 38 b). Vyráběná součást obsahuje šest děrovaných otvorů, 

jak již bylo popsáno v kapitole 3.3, jejichž rozměr podléhá všeobecným mezním úchylkám.  
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To znamená, že rozměr děrovacího střižníku není potřeba počítat. Jeho návrh se provede na 

základě normy ISO 2768-mK. 

 

 a) b) 

 

Obr. 38 Toleranční pole střižníku a střižnice při a) vystřihování a při b) děrování [39]. 

 

3.8 Pevnostní výpočty funkčních částí střižného nástroje [2, 11, 36] 

Pevnostní výpočty jsou nezbytné pro návrh vhodných rozměrů funkčních částí nástroje. 

Nesprávné dimenzování by vedlo k urychlení opotřebení nástroje nebo k jeho poškození. Ve 

výpočtových vztazích se vyskytují veličiny jako například plocha a délka střižné hrany 

děrovacího střižníku S2, So, o2, oo, moment setrvačnosti I, které by bylo vzhledem ke 

složitému tvaru průřezu střižníku velmi zdlouhavé počítat. Proto jsem se rozhodl využít 

software Autodesk Inventor k odečtení těchto hodnot. 

 

 Výpočet výšky střižnice: 

            
                       ,  (3.16) 

kde: tstr – tloušťka střižnice [mm]. 

Na základě výpočtu volím tloušťku střižnice 35 mm. 

 

 Kontrolní výpočet pevnosti střižníku - při návrhu děrovacího střižníku malé délky se 

kontroluje jeho pevnost v tlaku. Střižník je navržen z nástrojové oceli 19 437 a v závislosti 

na jeho tepelném zpracování by napětí nemělo překročit interval 1600 až 1800 MPa. 

Hodnotu maximálního dovoleného napětí po zušlechtění na 62 HRC se bude uvažovat 

σDOV = 1600 MPa a musí platit podmínka σ2 ≤ σDOV. Pro výpočet použiji vztah 3.17. 

 (3.17) 

   
   
  

             

     kde: σ2 – skutečné namáhání děrovacího střižníku v tlaku [MPa], 

 FS2 – střižná síla vyvozená děrovacím střižníkem [N], 

 σDOV – dovolené namáhání v tlaku [MPa]. 
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Po dosazení do vzorce 3.17: 

   
   
  

 
          

  
 

                   

     
          

Z výpočtu je patrné, že skutečné namáhání střižníku v tlaku je menší než dovolené 

namáhání σ2 = 394 MPa ˂ σDOV = 1600 MPa. Děrovací střižník vyhovuje pevnostní 

podmínce. 

 

 Kontrolní výpočet horní opěrné desky na otlačení vlivem působení děrovacích střižníků - u 

přesného stříhání s tlačnou hranou je zapotřebí použití vyšších tlaků. To má za následek 

zvýšené namáhání jednotlivých komponent střižného nástroje. Jelikož střižník je vyroben 

z kvalitní nástrojové oceli třídy 19, která má vysokou tvrdost, mohlo by dojít k jeho 

vtlačení do opěrné desky navržené z konstrukční oceli 11 600. Pro tento materiál je 

uváděno dovolené napětí v tlaku σDOV = 180 MPa, a proto musí platit podmínka             

σSo2 ≤ σDOV, kde σSo2 je namáhání na ploše osazení střižníku. Pro výpočet použiji vztah 

3.18. 

  (3.18) 

     
    
   

 
           

   
             

kde: σSo2 – namáhání opěrné desky vlivem děrovacího střižníku [MPa], 

  So2 – plocha průřezu osazení děrovacího střižníku [mm
2
], 

  FSo2 - střižná síla pro kontrolovaný průřez osazení [N], 

  oo2 – délka hrany pro kontrolované osazení [mm]. 

Po dosazení do vzorce 3.18:   

     
           

   
 

                   

      
            

Z výpočtu lze usoudit, že navržený materiál 11 600 nevyhovuje pevnostní podmínce      

σSo2 = 323,7 MPa > σDOV = 180 MPa. A proto bude zvolena ocel 14 220 zušlechtěná na     

Rm = 930 MPa, která svými parametry vyhovuje pevnostní podmínce. 

 

 Kontrolní výpočet podložky obvodového střižníku na otlačení - ze stejných důvodů jako u 

děrovacích střižníků je zapotřebí kontrolovat dovolené namáhání u podložky obvodového 

střižníku navržené z konstrukční oceli 11 600. Posouzení provedu na základě vztahu 3.19. 

  (3.19) 

   
   
  

 
          

  
              

kde: FSo – střižná síla vyvozená obvodovým střižníkem [MPa], 

σo – namáhání podložky obvodového střižníku [mm]. 

Po dosazení do vzorce 3.19: 

   
   
  

 
          

  
 

                    

       
           

Z výpočtu lze usoudit, že navržený materiál 11 600 vyhovuje pevnostní podmínce            

σo = 55,5 MPa ˂ σDOV = 180 MPa. 
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 Kontrolní výpočet děrovacího střižníku na vzpěr – u tenkých střižníků vlivem vysokých 

tlaků může dojít k jejich vybočení. To má za následek zhoršení kvality střižné plochy nebo 

v horším případě poškození střižného nástroje.  

Děrovací střižník je ustaven v horní upínací desce a je vedený skrze podložku a hlavní 

vyhazovač. V návrhu uvažuji délku střižníku 63 mm. Pro kontrolu střižníku na vzpěr 

použiji Eulerovy vztahy 3.20. 

  (3.20) 

      
        

     
                

po úpravě vztahu: 

       
        

      
  

        

             
       

kde: Fkrit – kritická síla [N], 

 lkrit – kritická délka střižníku [mm], 

 E – modul pružnosti v tahu dle materiálu 2,1∙10
5
 [MPa], 

 I – moment setrvačnosti (dle dle softwaru 433,9 mm
4
) [mm

4
], 

 kb – koeficient bezpečnosti kb = 1,5 [-]. 

 

Po dosazení do vztahu 3.20: 

       
        

             
  

                  

                       
         

Vypočtená kritická délka několika násobně převyšuje navrženou délku. Střižník vyhovuje 

podmínce. 

 

3.9 Návrh lisu pro technologii přesného stříhání [37] 
Na výrobu součástí technologií přesného stříhání jsou nejvhodnější trojčinné hydraulické 

lisy, které jsou schopné přenášet síly beranu, vyhazovače a přidržovače nezávisle na sobě. 

Návrh vhodného lisu je postaven na 

základě technologických výpočtů střižné, 

přidržovací a vyhazovací síly, rozměru 

střižného nástroje a parametrů stříhaného 

materiálu uvedených v kapitole 3.  

Mezi nejvýznamnější výrobce na trhu patří 

firma Feintool, která nabízí široké spektrum 

tvářecích lisů. K vystřižení navržené součásti 

není zapotřebí extrémních sil, a proto jsem 

vybral lis z řady Speed XFT kombinující 

výhody hydrauliky, servo technologie a 

mechaniky.  Tento lis zaujme rychlými časy 

zdvihu a opětovného cyklu bez zbytečných 

prostojů. Použitím nejmodernější technologie 

servopohonu se dosahuje rychlosti cyklů, které 

byly dosud považovány za nemožné.  

 
Obr. 39 Lis Feintool XFT speed [37]. 
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Podle výrobce by celkové zatížení lisu nemělo překročit 90 % jeho maximálního 

dovoleného zatížení. Pro celkovou sílu potřebnou k vystřižení navržené součásti bude nad 

rámec zatížení postačovat nejslabší model Feintool XFT speed 1500 kN zobrazený na 

obrázku 39. Celkové zatížení stroje Fc = 754 kN tvoří 45% jeho maximálního zatížení, z toho 

je patrné, že stroj bez problémů vyhovuje vypočteným hodnotám. Technické parametry lisu 

jsou uvedeny v tabulce 3.3. 

Tab. 3.3 Základní technické parametry lisu Feintool XTF speed 1500 kN [37]. 

Parametr Jednotka Hodnota 

Celková síla  kN 1500 

Síla přidržovače  kN 800 

Síla vyhazovače  kN 800  

Zdvih beranu  mm 50  

Zdvih přidržovače mm 25 

Zdvih vyhazovače mm 25 

Šířka polotovaru max. mm 220 

Tloušťka polotovaru  mm 6 

Frekvence zdvihu  n/min 200 

Horní kotevní deska  mm 480 x 480 

Spodní stůl  mm 480 x 480 

Příkon  kW 20 

Hmotnost kg 10500 

 

3.10  Návrh konstrukce střižného nástroje  

Konstrukce střižného nástroje je založena na principu pohyblivý střižník a pevný 

přidržovač, jak je popsáno v kapitole 2.8 znázorněném na obrázku 21. Jedná se o masivní 

konstrukci vodícího stojanu zajišťujícího stabilitu a tuhost celé konstrukce. Řez střižným 

nástrojem a označení hlavních komponent je zobrazeno na obrázku 40. Podrobnější označení 

je uvedeno ve výkresové dokumentaci sestavy střižného nástroje (viz příloha 4). 

Sestava střižného nástroje se skládá ze spodní a horní části, které jsou proti sobě ustaveny a 

vystředěny pomocí valivého vedení navrženého dle ČSN 22 6268, skládajícího se z vodicích 

sloupků (20), valivého vedení (21) a vodícího pouzdra (22).  

Spodní část je postavena na základové desce (1), ve které je usazen přidržovač (5). Jeho 

správnou polohu zajišťují dva kolíky (viditelné na výkrese sestavy). Přidržovač je pevně 

ukotven k základové desce pomocí čtyř šroubů (24). V otvoru přidržovače je suvně uložen 

spodní pohyblivý blok, který je sestaven z hlavního střižníku (6), podložky střižníku (4) a 

unášeče střižníku (2). Tento blok slouží k přenosu střižné síly na polotovar. Ukotvení a 

správná poloha hlavního střižníku ve spodním bloku je zajištěna dvěma kolíky (38). Podložka 

střižníku a unášeč střižníku, jsou spolu sešroubovány pomocí dvou šroubů. V dutině vzniklé 

mezi podložkou střižníku a unášečem je umístěn držák vyhazovače (3), sloužící k přenosu síly 

na vyhazovací kolíky (7), za pomocí pístů (8) nalisovaných na spodní straně unášeče. Tyto 

komponenty lze označit jako vyhazovací blok. Písty jsou opřeny o stůl stroje a při zpětném 

pohybu spodního bloku dojde k přenosu síly na vyhazovací blok. To je možné díky mezeře 

mezi držákem vyhazovače a podložkou střižníku. K zabránění kolize mezi horní a spodní 

částí střižného nástroje slouží dva výškové dorazy (9) umístěné na horní ploše základové 

desky.  

Horní část nástroje je sestavena z upínací desky (10), střižnice (20) a komponent k ní 

ustaveným. Správná poloha střižnice je zajištěna dvěma stavěcími kolíky. Střižnice je 

k upínací desce přišroubována čtyřmi šrouby (26). Tvar a konstrukce upínací desky jsou 

prakticky stejné jako u základové desky ve spodní části nástroje, avšak má odlišnou funkci 
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vnitřní vestavby. Ta se dá opět rozdělit na dva bloky. Jako první budu uvažovat pevný blok 

střižníků. Ten je sestaven ze šesti děrovacích střižníků (18), které jsou zasunuty do kotevní 

desky (15). Jejich správnou polohu zajišťuje tvarové osazení a jsou zajištěny proti vysunutí 

opěrnou deskou (13), která je společně s kotevní deskou a vodící deskou (14) k sobě 

sešroubována dvěma šrouby (27). Takto sestavený blok střižníků je usazen na opěrné 

podložce střižnice (19) a jeho správná poloha vůči ní je zajištěna dvěma kolíky (37). Jeho 

axiální zajištění proti vysunutí má za úkol opěrný kryt (11), který je upevněn k upínací desce 

nástroje za pomocí dvou pevnostních šroubů třídy 12.9 se zajišťovacím kroužkem z ušlechtilé 

oceli (29). 

Jako druhý blok je uvažován pohyblivý blok hlavního vyhazovače (17), který je suvně 

uložen v ose střižnice a pevného bloku střižníků. Hlavní vyhazovač je za pomocí kolíků (36) 

spojen s kotevní obručí (16), která vymezuje pohyb bloku v dutině nástroje. Přenos síly 

vyhazovače zajišťuje vyhazovací píst (12) společně s vyhazovacími čepy (21), které jsou 

suvně uloženy v otvorech horního bloku střižníků. Ve střižnici jsou uloženy dva odlepovací 

kolíky s pružinou zajištěné šroubem, které slouží k odlepení vystřižené součásti od hlavního 

vyhazovače. Na spodní ploše upínací desky je přišroubováno vedení pásu, které vymezuje 

pohyb pásu plechu do nástroje.   

          

Obr. 40 Řez střižným nástrojem 

 



40 
 

4 TECHNICKO-EKONOMICKÉ ZHODNOCENÍ 
Aby bylo možné určit, zdali navržená technologie výroby a zařízení k ní navržené je 

vhodné pro výrobu součásti disku zpětné klapky, je zapotřebí provést rekapitulaci a technické 

zhodnocení projektu. V dalším kroku stanovím ekonomické zhodnocení, jehož výstupem 

bude tzv. bod zvratu. Ten ukáže kdy a jestli vůbec se stane výroba navrženou technologií 

ziskovou.  

4.1 Technické zhodnocení 

Vyráběná součást nebude vystavena prakticky žádnému mechanickému namáhání. Na její 

výrobu byl navržen materiál ocelový plech o síle 3 mm dle ČSN 11 320. Tento materiál je 

vhodný pro svoji dobrou tvárnost, nízkou mez kluzu a v neposlední řadě podstatně nižší cenu 

oproti nerezové oceli a jí podobným.  

Po provedení technologické kontroly součásti bylo ověřeno, že tvar výstřižku a jeho 

děrovaných otvorů, rozměrová přesnost a kvalita povrchu vyhovuje technologii přesného 

stříhání s tlačnou hranou. 

Na základě výpočtu celkové síly potřebné pro střižný proces byl navržen trojčinný lis 

s kombinovaným pohonem od společnosti Feintool a to model XTFspeed 1500. Tento lis je 

schopen vyvinout sílu až 1500 kN, což dvakrát převyšuje potřebnou celkovou sílu a tudíž 

vyhovuje. Jelikož dodávaný materiál bude ve formě svitku, tak k lisu bude připojeno 

automatizované odvíjecí zařízení od společnosti Toma Industries model QOPD 250. Byl 

proveden výpočet rozměrů a hmotnosti svitku a bylo prokázáno, že navržené zařízení 

vyhovuje zvoleným parametrům polotovaru. 

Návrh střižného nástroje vycházel z funkčního provedení lisu, který je konstruován pro 

variantu v podobě pohyblivý střižník a pevný přidržovač jak bylo popsáno v kapitole 2.8. Pro 

materiál tloušťky 3 mm vyhovuje umístění tlačné hrany pouze na přidržovači. Funkční části 

nástroje, respektive hlavní a děrovací střižník a střižnice byly kontrolovány pomocí 

pevnostních výpočtů, kde bylo prokázáno, že jejich pevnost vyhovuje silám vznikajícím při 

střižném procesu. U návrhu rozměrů bylo zapotřebí zohlednit prostor lisu pro upnutí střižného 

nástroje. Dle tabulky 3.3 je patrné, že horní kotevní deska i spodní stůl stroje disponuje 

rozměry 480 x 480 mm, což vyhovuje rozměrům nástroje. Celý výrobní proces je plně 

automatizován pomocí sestavené linky v podobě odvíjecího zařízení, válcové rovnačky 

plechu, automatického podavače, troj-činného lisu a zařízení na zpracování odpadu.  

4.2 Ekonomické zhodnocení 

V této podkapitole se budu zabývat ekonomickou stránkou projektu. Je zapotřebí zjistit, 

kdy se výroba součásti stane rentabilní. To provedu pomocí výpočtu bodu zvratu, který ukáže, 

při kolika kusech dojde k navrácení investice a kdy výroba začne produkovat zisk. K 

odpovídajícímu ekonomickému zhodnocení bylo třeba provést průzkum trhu, kde jsem čerpal 

informace o cenách materiálu a práce spojené s výrobou střižného nástroje. Samotná výroba 

součásti bude probíhat ve strojírenském podniku První brněnská strojírna (dále pak PBS), 

která disponuje námi navrženým zařízením. Díky tomu počáteční investice nebude obsahovat 

nákup strojů jako například lis nebo odvíjecí zařízení, ale pouze jeho režijní náklady.  
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Pro ekonomické zhodnocení budeme uvažovat: 

Vstupní hodnoty: 

 Životnost nástroje  Ts = 3 roky, 

 Výrobní série za rok Q = 100000 ks∙rok
-1

. 

Dílenské režie: 

 jednicové mzdy MJ = 100 %, 

 výrobní režie VR = 440%, 

 správní režie SR = 120%, 

 ostatní přímé náklady OPN = 20%. 

Zpracovatelská režie: ZR = MJ + VR +SR + OPN, (4.1) 

 ZR = 100 + 440 + 120 + 20, 

 ZR = 680 %. 

Použité tarifní třídy: TKK 6 = 155 Kč, 

 TKK 7 = 200 Kč. 

 

 Náklady na materiál tvoří největší položku, která ovlivňuje cenu výroby. Materiál 

navržený pro výrobu je ocelový plech o síle 3 mm dle ČSN 11 320, který dodává 

společnost Alfun a.s. Plech bude ve formě svitků o rozměrech uvedených v kapitole 3.5. 

 

 Hmotnost plechu na výrobu celé série:   

                               (4.2) 

                                                                  
                   

kde: mpl – celková hmotnost plechu [kg]. 

 

 Cena materiálu na výrobu celé série: 

                              , (4.3) 

kde: Cpl - cena materiálu [Kč], 

 Ckg – cena za 1 kg plechu (dle nabídky dodavatele Ckg = 22 kč ∙ kg
-1

). 

 

 Hmotnost odpadu celé série - výrobou dojde ke vzniku odpadu, který bude paketován, a 

následně prodán do výkupu hutního materiálu. Podle využití materiálu, uvedeném ve 

vztahu 3.10 je stanovena hmotnost odpadu:  

       
  

   
         

    

   
               , (4.4) 

kde: mod – hmotnost vzniklého odpadu [kg].  

 

 Cena odpadu roční výroby: 

                             , (4.5) 

kde: Cod – cena za paketovaný odpad [Kč ∙ kg
-1

]. 

 

 Celkové materiálové náklady na výrobu série za rok: 

                                     (4.6) 

kde: Cmat – celková cena materiálu na výrobu celé série po odečtení Cod [Kč].  
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 Hmotnost výstřižků roční série: 

                                                  , (4.7) 

kde: ms – hmotnost součástí celé série [kg]. 

 

 

 Cena materiálu jedné součásti: (4.8) 

     
   

 
 

      

      
       

kde: Cmjs – cena materiálu na výrobu jedné součásti [Kč]. 

 

 Náklady na výrobu byly projednány se společností PBS, která účtuje za normohodinu 

stroje Feintool XTF speed 2300 Kč. Dle technických parametrů uvedených v tabulce 3.3 

udávaných výrobcem, je lis schopen vyrobit až 200 kusů výstřižků za minutu, respektive 

12000 kusů za hodinu práce lisu. Jelikož je možné vyrobit z jednoho svitku plechu pouze 

2954 kusů, tak se musí uvažovat časové ztráty spojené s výměnou materiálu, které činí 5 % 

výrobního času stroje.  

 

 Počet součástí vyrobených za hodinu: 

                                , (4.9) 

kde: nsh – počet součástí vyrobených za hodinu [ks ∙ h
-1

], 

 f – frekvence zdvihu lisu [ks ∙ min
-1

], 

 zt – ztráty způsobené výměnou materiálu [%]. 

 

 Cena výroby jedné součásti: (4.10) 

    
   

   
 

    

     
         

kde: Cvs – cena výroby jednoho výstřižku [Kč], 

 Cnh – cena normohodiny stroje [Kč]. 

 

 Cena výroby celé série:  

                            , (4.11) 

kde: Ccs – cena výroby celé série [Kč]. 

 

 Náklady na mzdy v tarifní třídě TKK6 - další položkou, potřebnou pro výpočet celkových 

výrobních nákladů, jsou mzdy obsluhy výrobní linky. Uvažuje se jednočlenná obsluha 

v jednosměnném provozu s osmihodinovou pracovní dobou. Ta obsahuje výrobní čas 

linky, čas na údržbu a čas na kontrolu vyrobené dávky: 

- tv – výrobní čas tv = 6 hodin, 

- tu – čas na údržbu linky tu = 0,5 hodin, 

- tk – čas na kontrolu vyrobené dávky tk = 1 hodina, 

- tp – čas na zákonem povinou přestávku tp = 0,5 hodin. 

 

 Počet vyrobených součástí za směnu: 

                                       . (4.12) 

kde: nssm – počet vyrobených součástí za směnu [ks ∙ směna
-1

]. 
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 Potřebný počet směn na výrobu celé série:  (4.13) 

    
 

    
 

      

     
                 

kde: nsm – potřebný počet směn na výrobu celé série [směny]. 

 

Na výrobu série 100000 kusů výstřižků budou zapotřebí dvě směny. 

 

 Počet hodin potřebných k vyrobení celé série: 

                                    , (4.14) 

kde: nh – počet hodin potřebný k vyrobení série [hod]. 

 

 Přímé náklady na mzdy: 

                                   , (4.15) 

kde: Npm – přímé náklady na mzdy obsluhy linky [Kč], 

 TKK6 – tarifní třída seřizovače PBS [Kč ∙ hod
-1

], 

 Npd – náklady na sociální a zdravotní pojištění (celkem 45% HM) [%]. 

 

 Mzdové náklady na výrobu jedné součásti: (4.16) 

    
   

 
 

    

      
           

kde: Nvs – náklady na mzdy na výrobu jedné součásti [Kč]. 

 

 Režijní náklady -  jsou nepřímé náklady, které není možné přiřadit ke konkrétní výrobní 

činnosti.  

 

 Náklady správní režie: 

                           , (4.17) 

kde: NSR – náklady správní režie [Kč]. 

 

 Náklady výrobní režie: 

                            , (4.18) 

kde: NVR – náklady výrobní režie [Kč]. 

 

 Náklady spojené s výrobou nástroje - další položka, která je potřeba zohlednit, jsou 

náklady spojené s výrobou střižného nástroje. Sem bude patřit cena materiálu na výrobu 

nástroje, jeho tepelné zpracování, nákup normalizovaných dílů, náklady na mzdy 

pracovníků a normohodin použitých strojů. V tabulce 4.1 jsou uvedeny použité materiály 

na výrobu nástroje a jejich přibližná cena. 

Tab. 4.1 Použité materiály a jejich přibližná cena 

Třída oceli Hmotnost Cena za 1 kg Celková cena 

               
Ocel třídy 11 129 31 4320 

Ocel třídy 14 6 92 552 

Ocel třídy 16 1 590 590 

Ocel třídy 19 15 220 3300 

Celková cena 8762 

 

Celková cena spojená s nákupem materiálu na výrobu nástroje je Cmn = 8762 Kč. 
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Na výrobu střižného nástroje je zapotřebí specializované pracoviště s CNC stroji, které 

jsou schopny zajistit požadovanou kvalitu a přesnost jednotlivých komponent. Není možné  

se obejít bez kvalifikovaných nástrojářů, technologů a CNC programátorů. Cena 

normohodiny takového pracovníka v tarifní třídě TKK7 činí 200 Kč ∙ h
-1

. Na výrobu 

nástroje bude dle technologa PBS zapotřebí výrobní čas VČ = 250 Nh.  

 

 Náklady na jednicové mzdy v tarifní třídě TKK7: 

                                     , (4.19) 

kde: Nnm – náklady na mzdy technologických pracovníků [Kč], 

 VČ – čas potřebný na výrobu nástroje [hod], 

 TKK7 – tarifní stupeň technologického pracovníka PBS [Kč ∙ hod
-1

]. 

 

 Zpracovatelské náklady: 

                             , (4.20) 

kde: NZ – zpracovatelské náklady [Kč], 

 ZR – zpracovatelská režie (ZR = 680 %) [%]. 

 

 Zisk nářaďovny:   

                                 (4.21) 

kde: ZN – zisk nářaďovny za výrobu střižného nástroje [Kč]. 

 

 Celkové náklady na výrobu střižného nástroje: 

NNAS = Cmn + NZ + ZN = 8762 + 493000 + 98600 = 600362 Kč (4.22) 

kde: NNAS – celkové náklady spojené s výrobou nástroje [Kč], 

 Cmn – cena materiálu nástroje [Kč]. 

 

Celkové náklady na výrobu střižného nástroje činí 600362 Kč.  

  

 Celkové výrobní náklady: 

                               (4.23) 

                                                     , 

kde: NC – celkové výrobní náklady [Kč]. 

 

 Celkové náklady na výrobu jedné součásti: (4.24) 

    
  

 
 

      

      
         

kde: NCJ – celkové náklady na výrobu jedné součásti [Kč]. 

 

 Výpočet zisku z výroby - předchozím výpočtem jsem získal celkové výrobní náklady 

jednoho výstřižku. Tyto náklady navýším o ziskovou marži 50 %.  

 

 Obchodní cena součásti: 

                            (4.25) 

kde: PS – obchodní cena součásti [Kč]. 

 

 Celkové tržby: 

                                 (4.26) 

kde: TC – celkové tržby [Kč]. 
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 Celkový zisk: 

                                 , (4.27) 

kde: ZC – celkový zisk z výroby celé série [Kč]. 

 

Navržená technologie bude na sérii 100000 kusů vytvářet zisk v hodnotě 458968 Kč. 

 

 Určení bodu zvratu - zjistím okamžik, kdy se výrobní náklady shodují s výnosem. V tento 

okamžik je hospodářský výsledek nulový a výroba začne být zisková. Pro stanovení bodu 

zvratu musím vyjádřit fixní a variabilní náklady. 

 

 Fixní náklady: 

                                           , (4.28) 

kde: FN – fixní náklady [Kč]. 

 

 Variabilní náklady: 

                              (4.29) 

kde: VN – variabilní náklady [Kč]. 

 

 Bod zvratu: (4.30) 

   
  

     
 

      

          
             

kde: BZ – bod zvratu [ks]. 

 

     Navržená technologie přesného stříhání s tlačnou hranou se stává ziskovou po vyrobení 

57518 součástí. Od této chvíle se generuje zisk s konečnou hodnotou 458968 Kč. 

 

Při ekonomické hodnocení jsem spolupracoval s firmou PBS, která by zajistila veškeré 

režie spojené s technologickou přípravou výroby a výrobou střižného nástroje. Díky dobré 

strojní vybavenosti společnosti PBS nebylo nutné do zhodnocení zahrnout náklady spojené 

s pořízením potřebného zařízení, což výrazně ovlivnilo ekonomičnost výroby. Při objemu 

série 100000 kusů je výhodnější si zařízení pronajmout, nežli pořizovat nové.  

Dle studie je patrné, že na výrobu požadované série budou zapotřebí přibližně dvě směny. 

Během této doby navržená technologie bude generovat čistý zisk 458968 Kč při zvolené 

ziskové marži 50 %. Provedl jsem průzkum trhu, kde jsem zjistil, že součást je dostupná 

pouze u jednoho prodejce čerpací techniky. Její běžná prodejní cena se pohybuje okolo      

100 Kč za jeden kus. S mojí prodejní cenou 13,80 Kč za jeden kus si mohu dovolit navýšit 

ziskovou marži a stále cena součásti bude více než konkurence schopná. To dokazuje, že nově 

navržená technologie výroby součásti oproti stávající, dokáže snížit výrobní náklady a 

mnohonásobně zvýšit ziskovost výroby. 
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5 ZÁVĚR 

Bakalářská práce se zabývala návrhem technologie výroby součásti disku zpětné klapky 

pro samočinné domácí vodárny. Na výrobu součásti byl navržen materiál ocelový plech o síle 

3 mm dle ČSN 11 320, který je vhodný pro tažení a tváření za studena. Tento materiál lze 

následně po tváření pokovovat například žárovým zinkováním pro zvýšení jeho 

korozivzdornosti, tak aby vyhovoval provozním podmínkám v hydraulickém zařízení. 

V první části byla popsána stávající technologie výroby a to stříhání součásti na 

postupovém střižném nástroji, jeho výhody a nevýhody. Dále pak byly uvedeny další možné 

alternativní metody výroby jako například řezání plazmou, laserem, vodním paprskem a 

v neposlední řadě metoda přesného stříhání. Po zvážení kritérií, pořizovacích a provozních 

nákladů oproti rentabilnosti u série 100000 kusů za rok byla zvolena jako nejvhodnější 

technologie výroby přesným stříháním s nátlačnou hranou, kterou se studie dále zabývala. 

V následující kapitole byla provedena podrobná literární studie obsahující problematiku 

přesného stříhání s nátlačnou hranou. Zde byly uvedeny všeobecné informace potřebné pro 

návrh výroby zmíněnou technologií, ze kterých bylo vycházeno v následující kapitole 

zabývající se vlastním řešením zadané součásti. V této části byly provedeny konkrétní 

výpočty vedoucí k samotnému návrhu konstrukce střihadla. 

 Na počátku bylo zapotřebí zkontrolovat technologičnost součásti a to především poloměry 

děrovaných otvorů a jejich vzájemnou rozteč, vhodnost materiálu a další parametry součásti. 

Po prokázání vhodné technologičnosti již bylo možné přistoupit ke konkrétním výpočtům. 

Výroba byla navržena z polotovaru ve formě svitku pro jednořadý střih. A proto bylo 

zapotřebí vypočítat rozměry a hmotnost tohoto svitku, na základě kterých bylo vybráno 

vhodné odvíjecí zařízení a to od společnosti Toma Industries model QOPD 250. Z určení 

spotřeby materiálu bylo zjištěno, že bude zapotřebí 7556 metrů ocelového plechu, který bude 

využit z 64,5 %. 

Dalším krokem byly výpočty funkčních sil a práce spojené s vlastním procesem stříhání. 

Na základě těchto parametrů byl zvolen vhodný stroj a to troj-činný lis od společnosti 

Feintool model XFTspeed 1500 kN kombinující výhody hydrauliky, servo technologie a 

mechaniky. Zde již byl projekt ve fázi, kde bylo možné přistoupit k vlastnímu návrhu 

konstrukce střižného nástroje. K tomu bylo zapotřebí vyhotovit předběžnou výkresovou 

dokumentaci s návrhem rozměrů funkčních částí nástroje, na kterých byl proveden kontrolní 

pevnostní výpočet. Ten prokázal, že funkční části nástroje, jejich rozměry a zvolený materiál 

vyhovují pevnostním podmínkám.  

V poslední kapitole bylo provedeno technické a ekonomické zhodnocení navržené 

technologie výroby. V tomto směru byla oslovena společnost PBS, která poskytla potřebné 

informace pro výpočet ekonomické stránky projektu. Na základě těchto údajů byl zjištěn bod 

zvratu, který činí 57518 kusů výstřižků. Od tohoto vyrobeného množství začíná výroba 

produkovat zisk.  

Při průzkumu trhu bylo zjištěno, že součást je dostupná pouze u jednoho výrobce čerpací 

techniky a to za cenu, která neodpovídá složitosti a výrobní náročnosti součásti.  

Jsem přesvědčen o tom, že nově navržená technologie výroby dané součásti dokáže snížit 

výrobní náklady a je schopná přivést na trh výrobek stejného charakteru, ale za podstatně 

nižší cenu.  
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SEZNAM POUŽITÝCH SYMBOLŮ A ZKRATEK 
 

 

Označení Jednotka Legenda 

a [mm] Vzdálenost tlačné hrany od křivky střihu 

A [mm] Průměr nebo šířka výstřižku  

Ac [J] Celková vynaložená práce 

Ap [J] Práce přidržovače 

As [J] Střižná práce 

Av [J] Práce vyhazovače 

B [mm] Šířka svitku plechu 

b1 [mm] Velikost postranního okraje 

b2 [mm] Velikost můstku 

Bz [ks] Bod zvratu 

c [-] Koeficient pro přesné stříhání 

Ccs [Kč] Cena výroby celé série 

Ckg [Kč] Cena za 1 kg plechu 

Cmat [Kč] Celková cena materiálu na výrobu celé série po odečtení Cod 

Cmjs [Kč] Cena materiálu na výrobu jedné sopučásti 

Cmn [Kč] Cena materiálu nástroje 

Cnh [Kč] Cena normohodiny stroje 

Cod [Kč] Cena za paketovaný odpad 

Cpl [Kč] Cena materiálu 

Cvs [Kč] Cena výroby jednoho výstřižku 

DB [mm] Vnější průměr svitku 

dB [mm] Vnitřní průměr svitku 

E [MPa] Modul pružnosti v tahu 

f [ks∙min
-1

] Frekvence zdvihu lisu 

Fc [N] Celková síla 

Fkrit [N] Kritická síla 

FN [Kč] Fixní náklady 

Fp [N] Síla přidržovače 

Fs [N] Střižná síla 

FS2 [N] Střižná síla vyvozená děrovacím střižníkem 

FSo [N] Střižná síla vyvozená obvodovým střižníkem 

FSo2 [N] Střižná síla pro kontrolovaný průřez osazení 

Fv [N] Síla vyhazovače 

h [mm] Výška tlačné hrany 

h1 [mm] Odlehčení za tlačnou hranou 

I [mm
4
] Moment setrvačnosti 

JR [mm] Jmenovitý rozměr součásti 

K [mm] Délka kroku 

kb [-] Koeficient bezpečnosti 

km [%] Využití materiálu 

L [mm] Celková délka křivky střihu 

l0 [mm] Délka nevyužité části svitku plechu 

lc [mm] Celková délka křivky střihu 

Lh [mm] Délka tlačné hrany 



 

Označení Jednotka Legenda 

lkrit [mm] Kritická délka střižníku 

ln [m] Délka neúplného svitku 

ls [m] Délka plechu navinutém na svitku 

lu [m] Úspora materiálu z neúplného svitku 

m [kg] Hmotnost svitku plechu 

MJ [%] Jednicové mzdy 

mn [kg] Nosnost odvíjecího zařízení 

mod [kg] Hmotnost vzniklého odpadu 

mpl [kg] Celková hmotnost plechu 

ms [kg] Hmotnost součástí celé série 

n [-] Součinitel otupení 

NC [Kč] Celkové výrobní náklady 

NCJ [Kč] Celkové náklady na výrobu jedné součásti 

nh [hod] Počet hodin potřebný k vyrobení celé série 

NNAS [Kč] Celkové náklady spojené s výrobou nástroje 

Nnm [Kč] Náklady na mzdy technologických pracovníků 

np [ks] Celkový počet úplných svitků za rok 

Npd [Kč] Náklady na sociální a zdravotní pojištění 

Npm [Kč] Přímé náklady na mzdy obsluhy linky 

nsh [ks∙h
-1

] Počet součástí vyrobených za hodinu 

nsm [směna] Potřebný počet směn na výrobu celé série 

NSR [Kč] Náklady správní režie 

nssm [ks∙směna
-1

] Počet vyrobených součástí za směnu 

nv [ks] Počet výstřižků vyrobených z jednoho svitku 

NVR [Kč] Náklady výrobní režie 

Nvs [Kč] Náklady na mzdy na výrobu jedné součásti 

NZ [Kč] Zpracovatelské náklady 

o1 [mm] Vnější obvod součásti 

o2 [mm] Obvod děrovaného otvoru 

oo2 [mm] Délka hrany pro kontrolované osazení 

OPN [%] Ostatní přímé náklady 

P [mm] Přípustná míra opotřebení 

PS [Kč] Obchodní cena součásti 

Q [ks] Počet součástí v celé sérii 

R [mm] Poloměr zaoblení tlačné hrany 

ra [mm] Minimální poloměr vnějšího zaoblení 

RAV [mm] Rozměr střižníku při vystřihování 

REV [mm] Rozměr střižnice při vystřihování 

ri [mm] Minimální poloměr vnitřního zaoblení 

Rm [MPa] Mez pevnosti v tahu 

s [mm] Tloušťka materiálu 

S0 [mm
2
] Plocha odpadu z výstřižku 

S1 [mm
2
] Plocha součásti bez děrovaných otvorů 

S2 [mm
2
] Plocha děrovaného otvoru 

So2 [mm
2
] Plocha průřezu osazení děrovacího střižníku 

SR [%] Správní režie 

Ss [m
2
] Plocha navinutého plechu na svitku 



 

Označení Jednotka Legenda 

Ssouč [mm
2
] Plocha součásti s děrovanými otvory 

TA [mm] Výrobní tolerance střižníku 

TC [Kč] Celkové tržby 

TE [mm] Výrobní tolerance střižnice 

tk [hod] Čas na kontrolu vyrobené dávky 

TKK 6 [Kč] Tarifní stupeň třídy 6 

TKK 7 [Kč] Tarifní stupeň třídy 7 

tp [hod] Čas na zákonem povinou přestávku 

Ts [rok] Životnost nástroje 

tstr [mm] Tloušťka střižnice  

tu [hod] Čas na údržbu linky 

tv [hod] Výrobní čas 

v [mm] Střižná vůle 

Vč [Nh] Výrobní čas na výrobu střižného nástroje 

VN [Kč] Variabilní náklady 

VR [%] Výrobní režie 

W1 [mm] Minimální vzdálenost mezi otvory 

W2 [mm] Minimální vzdálenost mezi otvorem a drážkou 

z [mm] Střižná mezera 

ZC [Kč] Celkový zisk 

ZN [Kč] Zisk nářaďovny za výrobu střižného nástroje 

ZR [%] Zpracovatelská režie 

zt [%] Ztráty způsobené výměnou materiálu 

   

α [°] Levý úhel tlačné hrany od osy 

β [°] Pravý úhel tlačné hrany od osy 

σ2 [MPa] Skutečné namáhání děrovacího střižníku v tlaku 

σDOV [MPa] Dovolené namáhání v tlaku 

σo [MPa] Namáhání podložky obvodového střižníku 

σSo2 [MPa] Namáhání opěrné desky vlivem děrovacího střižníku 

ρ [kg . m
-3

] Hustota oceli 

τps [MPa] Mez pevnosti ve smyku 
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