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ABSTRAKT 

ČERYOVÁ Lenka: Výroba součásti přesným stříháním. 

Bakalářská práce je zaměřena na návrh technologie výroby spojovací lamely automatické 
převodovky DSG. Před výběrem nejvhodnější technologie pro výrobu spojovací lamely bylo 
provedeno hodnocení jednotlivých dostupných technologií, z nichž byla vybrána jako 
nejvhodnější metoda přesného stříhání s tlačnou hranou. Spojovací lamela bude vyráběna 
z plechu o tloušťce 1,5 mm, ocel 12 040, který bude dodáván ve svitcích. 
Dle technologických výpočtů vyplynulo, že spojovací lamela bude vyráběna na jednu operaci. 
Stroj pro výrobu byl zvolen HFA 3200 plus o maximální síle 3200 kN. Hlavním cílem práce 
je navržení střižného nástroje, vytvoření výkresové dokumentace a technicko-ekonomické 
zhodnocení. 

 

Klíčová slova: Ocel 12 040, přesné stříhání, spojovací lamela, hydraulický lis HFA 
 
 
 

ABSTRACT 

ČERYOVÁ Lenka: Manufacture of components of precision cutting. 

This bachelor thesis is focused on the design of production technology of the friction plate 
for the automatic gearbox DSG. Before selecting the most suitable technology for 
the production of friction plates the evaluation of different available technologies was carried 
out, of which as the most appropriate method, the accurate cutting with pressing edge was 
selected. The friction plate will be manufactured from metal sheet with the thickness 
of 1.5 mm, steel 12040, which will be supplied in coiled sheets. From the technological 
calculations followed that the friction plate will be produced in a one manufacturing 
operation. For serial production the machine HFA 3200 plus with the maximum force 
of 3200 kN was chosen. The main objective of the bachelor thesis is designing of cutting 
tools, creation of drawing documentation and technical - economic evaluation.  

 

Keywords: Steel 12040, precision cutting, connecting plate, hydraulic press HFA  
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ÚVOD [8, 17] 

S vývojem lidstva jde v ruku v ruce stále větší nárok lidí na kvalitu života, což má přímý 
vliv na rozvoj všech oblastí průmyslu. Nejvíce je ovlivněn strojírenský průmysl, protože 
lidstvu poskytuje mnoho různých hmotných produktů, které umožňují zlepšení kvality 
vedeného života. Díky velké poptávce po produktech ze strojírenského průmyslu vznikají 
stále nové technologie nebo se staré technologie inovují s cílem tuto poptávku pokrýt. 
Strojírenské technologie, kterými je vytvářen daný produkt, lze rozdělit na třískové 
obrábění,  tváření a slévání. V mnoha výrobách, hlavně hromadných a sériových, se upouští 
od zpracování materiálu technologií třískového obrábění a je nahrazována tvářecí technologií 
a to hlavně z důvodu větší efektivnosti např. lepší mechanické vlastnosti výrobku, menší 
časová náročnost na výrobu a snížení ztrát na odpadu. 

Technologie tváření jsou děleny do dvou základních skupin. Do první skupiny patří 
objemové tváření za tepla nebo za studena, které je charakterizováno pohybem materiálu 
ve třech osách, lze sem zařadit zejména technologie protlačování, ražení, kalibrování, kování. 
Do druhé skupiny patří plošné tváření, které je charakterizováno pohybem materiálu ve dvou 
osách, lze sem zařadit například technologie stříhání, ohýbání a tažení. 

Technologie stříhání je nejpoužívanější tvářecí operací, která je použita pro přípravu 
polotovarů pro další operace plošným tvářením anebo pro výrobu hotových součástek. 
Technologii stříhání lze dělit dle způsobu odstranění materiálu na děrování, vystřihování, 
ostřihování, přistřihování a přesné stříhání. U běžných součástí, na které není veden velký 
nárok na kvalitu rozměrové a geometrické přesnosti, se běžně dosahuje stupně přesnosti 
IT 12 až IT 14. 

Technologie přesného stříhání vychází z technologie stříhání. Tato metoda dosahuje 
vysoké produktivity, kvality, rozměrové a geometrické přesnosti, kdy stupeň dosahované 
přesnosti u součásti je IT 6 až IT 9, a proto není obvykle potřebné dodatečné třískové 
obrábění. Produkty vyráběné touto metodou mají velké využití ve zdravotnictví, nástrojovém 
a hlavně automobilovém průmyslu, viz obr. 1. 

V této bakalářské práci 
je řešeno navržení výroby 
součásti jménem spojovací 
lamela, která je součástí mokré 
automatické převodovky DSG, 
technologií přesného stříhání 
s tlačnou hranou, návrh 
střižného nástroje a technicko- 
ekonomické zhodnocení 
výroby. 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 1 Příklady součástek vyrobené přesným stříháním [17] 
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1 ZHODNOCENÍ SOUČASNÉHO STAVU [25, 26] 

Součást je částí vícelamelové spojky ve dvouspojkové automatické převodovce (obr. 2), 
kterou na trh uvedla firma Volkswagen 
AG pod názvem DSG. 
V automobilovém průmyslu byly 
kladeny nároky na automatické 
převodovky, kdy největším 
požadavkem bylo zvýšení počtu 
převodových stupňů, zrychlení řazení 
a řazení bez přerušení výkonu, 
a proto začal vývoj převodovek 
se sekvenčním řazením. Již zmíněná 
firma Volkswagen AG uvedla na trh 
nejlepší variantu, která byla vhodná pro 
sériovou výrobu pod názvem DSG. 
Vývoj této automatické převodovky 

trval 5 let. Zkratka DSG vychází 
z německého výrazu 
Direktschaltgetriebe. Hlavním 
stavebním kamenem převodovky jsou 
spojky. Tyto spojky jsou vícelamelové 
(obr. 3), uložené v olejové lázni 
a vyrobené ve vysokém stupni 
přesnosti. Slouží k přenášení točivého 
momentu na vstupní hřídel převodovky 
při sepnutí spojky. Životnost těchto 
spojek je udávána na min. 250 000 km.  

Práce bude zaměřena na výrobu 
části spojky a to na spojovací lamelu 
(obr. 4), na kterou jsou kladeny vysoké 
nároky na stupeň přesnosti výroby. 
Na základě tohoto parametru bude 

volena optimální technologie výroby. Spojovací 
lamela je vyráběna o výrobní sérii 1.000.000 ks/rok 
z plechu o tloušťce 1,5 mm. Její půdorysný tvar 
je kruhový s přibližným vnějším průměrem 145 mm 
a vnitřním rozměrem o průměru 106 mm. Přesné 
rozměry jsou uvedeny na výkrese BP_17_01.U takto 
vystřižené součásti jsou následně broušena čela 
o 0,05 mm a poté je cementována do hloubky 
0,4 mm a kalena na tvrdost HRC 54±2. Při výrobě 
je kladen důraz na přesnost vyrobených zubů, které 
zapadají do protikusu. Jakákoliv nepřesnost 
by zamezila správné funkčnosti spojky.  

Na základě výše zmíněných požadavků, které 
musí být zohledněny při výběru vhodného materiálu, 
byl zvolen plech z oceli 12 040. 

Obr. 2 Řez blokem motoru [24] 

Obr. 3 Řez spojkou [24] 

Obr. 4 Foto použité lamely spojky 
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Důležitou podmínkou materiálu je vysoká odolnost proti namáhání a vhodnost 
k zušlechtění. Mez pevnosti v tahu se u zvoleného materiálu v tepelně nezpracovaném stavu 
pohybuje v rozmezí Rm= 600 – 700 MPa a mez kluzu Re= 370 MPa. Chemické složení 
je uvedeno v tab. 1. 

Tab. 1 Chemické složení oceli 12 040 [25] 
Prvek C Mn Si |P S Cr Ni Cu 

Obsah 
[hm. %] 

min. 0,320 0,500 0,150 X X X X X 

max. 0,400 0,800 0,400 0,040 0,040 0,250 0,300 0,300 

1.1 Možné způsoby výroby [4, 5, 10, 11, 15, 19, 20, 21, 24,] 

Zvolení vhodné technologie výroby závisí na velikosti vyráběné série, požadované kvalitě, 
respektive rozměrové a geometrické přesnosti a také na funkci produktu. Spojovací lamela 
bude vyráběna ve velkosériové výrobě s vyšším požadavkem na rozměrovou a geometrickou 
přesnost. Na základě rozboru známých technologií, a to zejména definováním výhod 
a nevýhod, bude zvolena nejoptimálnější technologie výroby zadané součásti. 

 Řezání laserem – (obr. 5) je jedna z nejmodernějších technologií, kterou lze dělit materiál 
za použití tepla. Rozšíření této technologie je díky 
tomu, že nese mnoho výhod např. vysokou řeznou 
rychlost, úzkou spáru řezu (0,2 až 0,5 mm), kolmý 
řez, kvalitní a hladký povrch řezu, vysokou přesnost 
řezu, úzkou tepelně ovlivněnou oblast, vysokou 
produktivita práce. Materiál, který je laserem řezán, 
nemusí být elektricky vodivý, a proto je možné 
pomocí laseru řezat všechny druhy materiálu např. 
dřevo, plast, pryž, plexisklo. Laserový paprsek 
je směřován do jednoho bodu, kde se materiál 
nataví nebo odpaří. Roztavený materiál, který 
se neodpaří, je vyfouknut tlakem plynu. Řezáním 
laserem lze vyrábět složité tvary, kdy tato vlastnost 
nebude při řezání spojovací lamely využita, protože 
se jedná o tvarově jednoduchou součást. Řezání 
laserovým paprskem nese sebou i řadu nevýhod 
jako např.: velkou počáteční investici a provozní 
náklady, při řezání materiálu s lesklým povrchem 
je snížena stabilita řezného procesu, omezenou 
tloušťku řezaného materiálu. Vzhledem k vyjmenovaným nevýhodám není daná 
technologie vhodná pro výrobu spojovací lamely.  

 Řezání plazmou – podléhá neustálému vývoji a inovacím. Klade se hlavně důraz na snížení 
nákladů jak investičních, tak provozních, na zvýšení kvality řezné plochy a zvyšování 
řezných rychlostí. Plazma je vnímána jako vysoce žhavý plyn, který dosahuje teplot 
až 30 000°C. Plyn je složený ze záporně nabitých elektronů a kladně nabitých iontů. 
Objemová hustota těchto částic je stejná, a proto působí plazma neutrálně. Nejčastější 
vznik plazmy (obr. 6) je za pomocí elektrického výboje mezi anodou a katodou, který 
se dále mění na tepelnou energii, která ohřívá materiál. Nové plazmové řezací stroje 
umožňují provést kvalitní řez u oceli do hloubky 40 mm. Dále je možné provést řez 
až do hloubky 55 mm na úkor kvality řezané plochy. Plazmou lze řezat vysokolegované 
materiály, barevné kovy a neželezné kovy, avšak veškeré tyto materiály musí být 

Obr. 5 Řezání laserem [25] 
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elektricky vodivé. Druh plazmového plynu, který 
proudí do trysky a následně je ohříván 
elektrickým obloukem se volí v závislosti 
na druhu materiálu, který bude plazmou řezán. 
Při řezání plazmou vznikají škodlivé výpary, 
a proto je nutné zajistit dostatečné odsávání. Jako 
plyn lze použít argon, dusík, vodík, kyslík a jejich 
směsi. Řezná rychlost je závislá na výkonu 
zdroje, typu plazmového plynu. Pořizovací 
a provozní náklady jsou u technologie řezání 
plazmou nižší oproti technologii řezání laserem 
při zachování dobré produktivity, 
avšak dosahovaná kvalita a přesnost řezné plochy 
není pro zvolený výrobek dostačující. Pokud není 
řezání plazmou prováděno pod vodou, dochází 
k tepelnému ovlivnění produktu. Tato 
technologie není nejvhodnější pro výrobu 
spojovací lamely. 

 Řezání vodním paprskem – je za-
loženo na tom, že dělený 
materiál je “obrušován“ tlakem 
vodního paprsku, což by se dalo 
přirovnat k vodní erozi, která 
probíhá na jednom soustředěném 
místě. Prořezání měkkých 
materiálů (např. plast, dřevo, 
guma, korek a jiné) je používán 
čistý vodní paprsek (obr. 7) 
cca 0,15 až 0,3 mm široký 
a pro řezání tvrdých materiálů 
(např. kov, kámen, sklo a jiné) 
se do vodního paprsku přidává 
tvrdé abrazivo např. přírodní olivín nebo přírodní granát, vodní paprsek 
je cca 0,8 až 1,5 mm široký (obr. 8). Abrazivo je následně zachyceno společně s vodou 
v lapači, který je umístěný pod řezaným materiálem. Pohyb pracovní hlavy je řízený 
předem stanoveným programem na CNC strojích. Moderní stroje umožňují řezat 

Obr. 6 Schéma řezání plazmou [23] 

1. voda pod tlakem 
2. vodní tryska 
3. paprsek čisté vody 
4. obrobek. 
5. štěrbina řezu 

 

1. voda pod tlakem 
2. vodní tryska 
3. vodní paprsek 
4. přívod abraziva (bez tlaku) 
5. směšovací komora (sací prostor) 
6. abrazivní tryska (usměrňovací trubice) 
7. vodní paprsek s abrazivem 
8. štěrbina řezu 

 

Obr. 7 Řezání paprskem čisté vody [5] 

Obr. 8 Řezání paprskem vody s abrazivem [5] 
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polotovary o tloušťce od 0,1 do 250 mm a rozměrech 3000 x 6000 mm, pracovní tlak vody 
se pohybuje 500 až 6500 Bar a zdrojem tohoto tlaku jsou speciální vysokotlaká čerpadla 
s průtokem vody 1,2 až 7,6 l/min. Při řezání vodním paprskem nevznikají žádné škodlivé 
plyny, v místě řezu nedochází k fyzikálním, chemickým ani mechanickým změnám 
řezaného materiálu. Kvalita řezu je velmi dobrá, přesnost řezu se pohybuje přibližně 
±0,2 mm. Při řezání kovových materiálů dochází ke vzniku koroze na řezané ploše. Tato 
technologie není vhodná pro výrobu spojovací lamely z důvodu nízké přesnosti 
a vznikající koroze na řezané ploše.  

 Postupové stříhání – je založeno na oddělování materiálu protilehlými břity nožů 
v několika po sobě jdoucích střižných operacích, které jsou tvořeny z kroků a probíhají 
ve střižném nástroji (obr. 9). V prvních krocích dojde k děrování, kterým je vytvořena 
vnitřní část součásti. Vystřižený materiál tvoří odpad. Až v posledních krocích dojde 
k vystřižení obvodu součásti. 
Vystřižený materiál tvoří hotový 
výrobek. Posun pásu plechu 
o určitou velikost kroku provádí 
podavač, při ruční manipulaci 
s pásem plechu velikost kroku 
určují pevné dorazy, které 
se používají při dalších posunech 
pásu plechu a načínací dorazy 
při vložení nového pásu plechu. 
Pás plechu je vedený v nástroji 
vodícími lištami, které zaručí 
kolmost k dorazům. K zajištění 
přesné polohy mezi pásem plechu a střižným nástrojem je používán hledáček, který 
je připevněn ve spodní části nástroje. Touto technologií je běžně možné dosáhnout stupně 
přesnosti IT 12 – IT 14 a drsnosti povrchu Ra= 6,3 – 3,2 μm. Tyto hodnoty lze korigovat 
velikostí zvolené střižné vůle, stříhaným materiálem, kvalitou a geometrií střižného 
nástroje apod. Postupový nástroj je upínán do klikového nebo výstředníkového lisu. 
Zvolený lis musí mít dostatečný zdvih a střižnou sílu. Technologie postupového stříhání 
je používána pro výrobu složitých součástí ve velkých sérií z důvodu ekonomické 
efektivnosti, protože výroba nástroje je finančně nákladná. Při výrobě součásti v malé sérii 
by se postupový nástroj nezaplatil. Vzhledem k požadované přesnosti součásti není tato 
technologie vhodná.  

 Vysekávání – je založeno na beztřískovém oddělování materiálu bez vzniku tepla a svým 
principem připomíná proces stříhání. 
Tato technologie je používána 
pro výrobu velmi tvarově složitých 
součástí, které nelze vyrobit 
stříháním nebo jen velmi obtížně, 
anebo u jednoduchých součástí, 
při jejichž výrobě jsou vysoké 
nároky na efektivitu výroby 
např. těsnění, podložky. Tato 
technologie je často používána jako 
dokončovací operace dosekávání 
po laserovém řezání. Oddělování 
materiálu je prováděno speciálními 
nástroji, které jsou upevněny ve stroji 

Obr. 9 Postupové střihadlo [4] 

Obr. 10 Stroj TUMPF TC 2000R [10] 
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(obr. 10) nebo ručně. Vysekáváním se dosahuje vysoké produktivity a přesnosti výroby 
při dobré úspoře materiálu. Tato technologie má velkou nevýhodu, která spočívá v rychlém 
opotřebování nástroje, kdy rychlost opotřebení roste s tloušťkou vysekávaného materiálu. 
Tato technologie je vhodná pro výrobu zadané součásti.  

 Přesné stříhání – vznikla z technologie konvenčního stříhání, kdy tento způsob stříhání 
umožnil získat produkt o vysoké 
přesnosti, s malou drsností povrchu 
a kolmou střižnou plochou na rozdíl 
od konvenčního stříhání (obr. 11). 
Pro plechy do tloušťky 1 mm 
je možné dosáhnout největšího 
stupně přesnosti a to IT 6 až IT 9. 
Drsnost povrchu se pohybuje 
v rozmezí Ra= 0,4 – 1,6 μm. Z výše 
uvedených údajů vyplývá, 
že výsledný produkt nevyžaduje již 
dalších úprav. Díky tomu jsou 
náklady sníženy o nepotřebné stroje 
a je snížen výrobní čas produktu 
na úkor pořizovací ceny přesného 
střižného nástroje. Přesné stříhání je využito ve velkosériové výrobě, která je tvořena 
alespoň 40 000 ks součástí. Nejrozšířenější způsob přesného stříhání je metoda stříhání 
s tlačnou hranou. Produkt zhotovený touto technologií není nutné dále opracovávat 
a je možné ho rovnou použít. Tato technologie je vhodná pro výrobu spojovací lamely.  

Z výše uvedených vybraných způsobů výroby by měla být vybrána taková technologie, 
kterou lze dosáhnout požadované kvality výrobku za co nejmenší náklady. V oblasti kvality 
produktu je posuzována geometrická, rozměrová přesnost a vizuální vnímání produktu. 
Náklady na výrobu musí být co nejmenší, aby byla součást konkurence schopná a bylo 
jí možné prodat. S tímto souvisí možnost automatizace výroby, pořizovací náklady na zařízení 
a jeho údržbu. 

Na základě rozboru výše uvedených technologií byla pro výrobu spojovací lamely zvolena 
jako nejvhodnější konvenční technologie přesného stříhání s tlačnou hranou, kdy práce bude 
zaměřena na tuto technologii. 

  

Obr. 11 Porovnání kvality střižné plochy: Vlevo 
přesné stříhání, vpravo postupové stříhání [11] 
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2 PŘESNÉ STŘÍHÁNÍ [7, 8, 11, 16, 23, 25] 

Oproti běžným způsobům stříhání je technologií přesného stříhání dosáhnuto vyšší 
rozměrové přesnosti a kvality střižné plochy. Do technologie přesného stříhání jsou zahrnuty 
všechny metody, u kterých je možné použít vystřižené součásti bez dalších úprav. 

2.1 Druhy metod přesného stříhání [6, 22, 25] 

 Stříhání se zaoblenou střižnou hranou – je charakteristické tím, že jedna z činné části 
nástroje a to střižník nebo střižnice nemá břit, ale má zaoblenou střižnou hranu (obr. 12).  

Poloměr zaoblení střižné hrany se volí v závislosti na tloušťce stříhaného materiálu, 
obvykle se pohybuje v rozmezí 15 % až 20 % tloušťky materiálu. Díky tomuto zaoblení 
nedochází při stříhání ke vzniku trhlin v materiálu. U takto vystřižených součástí 
lze dosáhnout rozměrovou přesnost IT 9 až IT 12 a drsnosti povrchu Ra = 0,4 až 0,8 μm. 
Materiály vhodné ke stříhání touto metodou musí být dobře tvářitelné.  

 Stříhání se zkoseným přidržovačem – tato metoda přesného stříhání je poměrně málo 
používaná, ke svému stříhání využívá zkoseného přidržovače. Zkosený přidržovač 
je vyráběn s vrcholovým úhlem αp = 178°30´ a poloměrem zaoblení střižné hrany 
R ≤ 0,01 mm (obr. 13).  

Obr. 12 Stříhání se zaoblenými střižnými hranami [25] 

Obr. 13 Stříhání se zkoseným přidržovačem [25] 

a) Děrování b) Vystřihování 

R 

R 
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 Přistřihování – materiál je oddělován ze střižné plochy v malém množství. Přídavek 
pro přistřižení se pohybuje v rozmezí od 0,1 mm do 0,5 mm. Použitím této metody 
lze dosáhnout rozměrové přesnosti IT 6 až IT 9 a drsnosti povrchu Ra = 0,8 až 1,6 μm. 

Obvykle je užita jedna přistřihovací operace u velmi přesných součástí, u součástí o větší 
tloušťce je užito více operací. Podle konstrukce nástroje lze přistřihovat s kladnou 
(obr. 14a) nebo zápornou vůlí (obr. 14b). Vhodné materiály pro přistřihování jsou z tvrdé 
a polotvrdé nelegované oceli. Přistřihování není vhodné pro velkosériovou výrobu.  

 Kalibrování – touto metodou se zlepší rozměrová přesnost a kvalita povrchu. Kalibrování 
má oproti přistřihování větší nároky na sílu a je jím dosahováno menší přesnosti vlivem 
působícího odpružení. Lze tak upravovat jak vnitřní, tak vnější plochy. Při kalibrování 
vnějšího obrysu dojde k protlačení výstřižku přes zaoblenou (obr. 15a) nebo sraženou 
(obr. 15b) hranu střižnice. U vnitřního obrysu je otvorem protlačen trn (obr. 15c).  

 Přesné stříhání s tlačnou hranou – metoda přesného stříhání s tlačnou hranou 
je nejpoužívanější metoda, kterou je dosahováno velmi kvalitní a přesné střižné plochy 
s drsností povrchu Ra = 0,4 až 1,6 μm a maximální rozměrové přesnosti až IT 6. 
Tato technologie je vhodná ve velkosériové výrobě. 

Tato bakalářská práce je zaměřena na výrobu součásti přesným stříháním s tlačnou hranou, 
proto bude podrobněji popsána v následující kapitole. 

Obr. 14 Způsoby přistřihování [25] 

Obr. 15 Kalibrování vnějšího obrysu a otvoru [25] 

a) b) c) 
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2.2 Přesné stříhání s tlačnou hranou [8,11,16,23, 25] 

Nástroj pro přesné stříhání je složen z několika hlavních částí a to ze střižníku, 
přidržovače, střižnice a vyhazovače. Přidržovač nebo střižnice případně obě části střižného 
nástroje jsou opatřeny tlačnou hranou. Střižnice a střižník má požadovaný tvar součásti. 
Vyhazovač slouží k vytlačení stříhaného materiálu ze střižnice. Na obr. 16 je schematicky 
znázorněna část střižného nástroje a dále průběh přesného stříhání s tlačnou hranou. 
Na počátku stříhání je stříhaný materiál sevřen mezi střižnici a přidržovač z vnější strany 
a z vnitřní strany střižníkem a vyhazovačem. Pomocí tohoto sevření nedochází k prohnutí 
stříhaného materiálu. V této fázi je do stříhaného materiálu vtlačena tlačná hrana, 
která je umístěna na přidržovači, ještě před vlastním střihem. Tato tlačná hrana je vyrobena 
na přidržovači mimo křivku střihu podél stříhaného obvodu, v podstatě kopíruje křivku střihu 
o určitou vzdálenost, která se odvíjí od tloušťky materiálu. Takto je vyvinut při stříhání 
všestranný tlak, čímž dojde k čistě plastickému střihu. I tato metoda přesného stříhání nese 
sebou určité nevýhody jako např.: vyšší spotřeba materiálu, která je zapříčiněna širšími 
můstky a volbou širšího pásu plechu.  

Obr. 16 Postup přesného stříhání s tlačnou hranou [16] 

a) Zatlačení tlačné hrany b) Sevření plechu z vnitřní a 
vnější strany 

c) Průběh stříhání d) Konec stříhání 

e) Posun pásu plechu a 
vyjmutí výstřižku z nástroje 
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2.2.1 Stav napětí v místě střihu [11] 

Použitím tlačné hrany dojde k vytvoření přídavného tlakového napětí Δσ3 a tím dojde 
ke změně poměrů v rovinné napjatosti uzavřeného střihu. Výsledkem je vznik záporné 
hodnoty složky normálového napětí – σn, které uzavře vznikající trhlinky v materiálu a i ty, 
jejichž směr šíření je ve směru τmax (obr. 17).  

 Geometrie tlačné hrany umožňuje stanovit průmět funkční plochy přidržovače: 

ř = ∙ ℎ ∙ (tan ∙ tan )                                                                                                   (2.1) 

 Síla přidržovače, která je potřebná pro plastické zatlačení tlačné hrany: 

= ř ∙ =  ∙ ℎ ∙ (tan ∙ tan ) ∙                                                                         (2.2) 

 Přidaná složka tlakového napětí: 

∆ =
∙

∙
1

(tan + tan )
                                                                                              (2.3) 

 Celkové tlakové napětí na střižné hraně: 

= ∙ ∆                                                                                                                          (2.4) 

kde: Fp – síla přidržovače   [N] 
 Spř – plocha přidržovače    [mm2] 
 L – délka křivky tlačné hrany [mm] 
 h – výška tlačné hrany  [mm] 
 s – tloušťka stříhaného materiálu [mm] 
 Re – mez kluzu  [MPa] 
 σ3 – tlakové napětí  [MPa] 
 Δσ3 – přídavné tlakové napětí  [MPa] 
 σ3c – celkové tlakové napětí  [MPa] 
 γ – vnější úhel přítlačné hrany  [°] 
 β – vnitřní úhel přítlačné hrany  [°] 

Obr. 17 Schéma napjatosti přesného stříhání s tlačnou hranou [11] Obr. 17 Schéma napjatosti přesného stříhání s tlačnou hranou [11] 
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2.2.2 Síly působící při přesném stříhání [8, 11, 16, 25] 

Celková síla Fc je určena u přesného stříhání s tlačnou 
hranou třemi složkami. První je střižná síla Fs, která 
je potřebná pro ustřižení materiálu. Druhá je síla 
přidržovače Fp, která vtlačuje tlačnou hranu do materiálu 
před vlastním střihem. Třetí je síla vyhazovače Fv, která 
působí proti síle Fs a spolu s touto silou svírá materiál 
uvnitř křivky střihu, viz obr. 18.  

 Celková síla – je směrodatná pro stanovení velikosti 
lisu. Každý lis je limitovaný svojí jmenovitou silou, 
která nesmí být překročena, jinak by došlo k poškození 
lisu, a proto je důležité znát velikost a průběh střižné 
síly. 

= + +                                                   (2.5) 
kde: Fs – střižná síla [N] 

 Fv – síla vyhazovače [N] 
 Fc – celková síla [N] 
 Fp – přítlačná síla [N] 

 Střižná síla – potřebná k oddělení materiálu. 
= ∙ ∙ = ∙ ∙ ∙ 0,8 ∙                                                                                      (2.6) 
kde: Ss – plocha střihu   [mm2] 

 l – celková délka křivky střihu   [mm] 
 τs – mez pevnosti ve střihu (τs= 0,8·Rm) [MPa] 
 n – opravný koeficient[-], který zahrnuje vliv opotřebení nástroje, volí 

se v rozmezí n= 1,15 až 1,50 

 Síla přidržovače – potřebná pro vtlačení tlačné hrany do materiálu a sevření stříhaného 
materiálu na vnější straně křivky střihu. 

= 4 ∙ ∙ ∙ ℎ    [ ]                                                                                                        (2.7) 
kde: Rm – mez pevnosti v tahu  [MPa] 

 Síla vyhazovače – potřebná k sevření materiálu na vnitřní straně křivky střihu. Sílu 
vyhazovače lze spočítat přibližně, a to 20 % ze střižné síly nebo dle vzorce. 

= ∙     [ ]                                                                                                                     (2.8) 
kde: Sv – plocha výstřižku [mm2] 

p – měrný tlak vyhazovače [MPa], obvykle se volí 30 až 70 MPa. 

2.2.3 Práce při přesném stříhání [8, 11, 16, 25] 

 Celková práce – je u přesného stříhání s tlačnou hranou určena třemi složkami. 

= + +                                                                                                                 (2.9) 

kde: As – střižná práce  [J] 
 Ap – práce přidržovače  [J] 
 Av – práce vyhazovače  [J] 
 Ac – celková práce [J] 

 Střižná práce 

=
0,48 ∙ ∙ ∙

1000
    [ ]                                                                                                (2.10) 

  
 

Obr. 18 Síly působící při přesném 
stříhání s tlačnou hranou [11] 
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 Práce přidržovače 

=
2 ∙ ℎ ∙ ∙

1000
    [ ]                                                                                                   (2.11) 

 Práce vyhazovače 

=
∙ ∙

1000
    [ ]                                                                                                             (2.12) 

2.2.4 Střižná vůle, mezera [8, 16, 25] 

Rozměr střižníku je vyroben o něco menší než je rozměr otvoru ve střižnici. Při vnikání 
střižníku do střižnice vznikne střižná vůle, která je daná rozdílem mezi rozměrem střižníku 
a střižnice, jejich jednostranný rozdíl vytvoří střižnou mezeru „ms“. Střižná mezera musí být 
po celém obvodu střihu stejná tzn. neměnná. Vzhledem k požadovanému tvaru výstřižku 
je střižná vůle volena na úkor střižníku nebo střižnice. Při stříhání vnějšího obrysu výstřižku 
je střižná vůle vytvořena zmenšením rozměru střižníku. U děrování je střižná vůle vytvořena 
zvětšením rozměru střižnice obr. 19.  

Velikost střižné vůle zavisí na tlouštce stříhaného materiálu „s“, která se u běžného 
stříhání pohybuje v rozmezí 3 % až 10% tlouštky stříhaného materiálu, přibližnou 
střižnou vůli lze určit také z tabulek, viz tab. 2 nebo přesněji pomocí vzorců: 

= 2 ∙     [ ]                                                                                                               (2.13) 
kde: m  – střižná mezera [mm] 

 Pro plechy do s ≤ 3mm: 

=
2

= 0,32 ∙ ∙ ∙     [ ]                                                                              (2.14) 

 Pro plechy nad s ≥ 3mm: 

=
2

= 0,32 ∙ (1,5 ∙ ∙ − 0,0015) ∙      [ ]                                             (2.15) 

kde: cm – součinitel závislý na druhu stříhání [-];  
pro přesné stříhání je volen cm = 7 ∙ 10-4 

Tab. 2 Velikost střižné vůle [8] 

Druh materiálu 
Střižná vůle (%t) 

do 2,5 mm 2,5 až 6 mm 
Ocel měkká 5 7 až 8 

Ocel středně tvrdá 6 6 až 8 
Ocel tvrdá 7 až 9 7 až 10 

Obr. 19 Schéma střižné vůle [16] 

a) vystřihování b) děrování 
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2.2.5 Rozměry, tvar a poloha tlačné hrany [8, 9, 16, 23, 25] 

Při navrhování tlačné hrany je zapotřebí brát ohled na všechny její parametry, které 
ovlivňují významně životnost nástroje a kvalitu střižné plochy. Mezi tyto parametry patří 
rozměr, tvar a poloha tlačné hrany. 

Rozměry tlačné hrany se odvíjí od tloušťky a vlastností stříhaného materiálu. Celkové 
množství výstřižků, které je možné nástrojem zhotovit, klesá se zvětšujícím rozměrem tlačné 
hrany. K vypočtení rozměrů tlačné hrany lze využít následujících vztahů nebo je zvolit 
dle tab. 3. Tloušťka stříhaného materiálu ovlivňuje tvar tlačné hrany, pro plechy o tloušťce 
s ≤ 4 mm je průřez tlačnou hranou uveden na obr. 20a, na obr. 20b pro tloušťky s > 4 mm.  

 

Tab. 3 Hodnoty jednotlivých rozměrů tlačné hrany [23] 

 Výška tlačné hrany: 
 Pro málo tvárný materiál 

ℎ =
1
6

 ∙     [ ]                                                                                                               (2.16) 

 Pro tvárný materiál 

ℎ =
1
3

 ∙     [ ]                                                                                                               (2.17) 

 Vzdálenost tlačné hrany od křivky střihu: 
= (0,6 1,2)  ∙ ℎ                                                                                                                (2.18) 
kde:  a – vzdálenost tlačné hrany od křivky střihu [mm] 

 Výška odlehčení za tlačnou hranou: 
ℎ = ℎ + 0,05                                                                                                                         (2.19) 

kde: h1 – výška odlehčení za tlačnou hranou [mm] 
Vyčnívající části výstřižku se hůře přesně stříhají než části výstřižku, které zabíhají 

dovnitř. Tlačná hrana sleduje tvar výstřižku. Nejjednodušeji se její průběh navrhuje podle 
zaoblení výstřižku. Výstřižky, které jsou tvořeny úzkými zářezy, s malým poměrem šířky 

Tloušťka mat. 
[mm] 

a [mm] h [mm] h1 [mm] R [mm] 

0,5 0,5 0,2 0,25 0,04 
0,8 0,6 0,25 0,3 0,05 
1,0 0,7 0,3 0,35 0,06 
1,2 0,8 0,3 0,35 0,06 
1,5 1,0 0,35 0,4 0,07 
1,8 1,2 0,4 0,45 0,08 
2,0 1,4 0,4 0,45 0,08 

Obr. 20 Tvar tlačné hrany [8] 

a) b) 
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zářezu k tloušťce stříhaného materiálu, mají tlačnou hranu umístěnou kolem ústí zářezu. 
Zde tlačná hrana nekopíruje křivku střihu. Příklady obvyklého umístění tlačné hrany 
viz obr. 21. S velkou tlačnou hranou a velkým odstupem od křivky střihu lze dosáhnout 

stejného výsledku jako s malou velikostí tlačné hrany a malým odstupem od křivky střihu. 
Příliš malá vzdálenost tlačné hrany od křivky střihu minimalizuje vliv a tím snižuje kvalitu 
střižné plochy. Oproti tomu příliš veliké vzdálenosti tlačné hrany od křivky střihu 
má za následek snížení účinku tlačné hrany, zvýšení střižné síly a množství odpadu. 

Při stříhání plechu do tloušťky 4 mm je používána tlačná hrana pouze na přidržovači 
(obr. 22a), u plechů jejichž tloušťka se pohybuje nad 4 mm je použita tlačná hrana 
jak na střižnici, tak na přidržovači (obr. 22b).  

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.6 Nástřihový plán, šířka můstku a velikost postranního odpadu [16, 23, 25] 

Postupovým stříháním jsou obvykle zpracovány velké série výrobků a odpadový materiál 
vzniklý při výrobě vytváří nezanedbatelnou část z celkových ztrát při výrobě. Cílem 
je maximální snížení tohoto odpadu a to maximálním využitím materiálu tabule plechu nebo 
svitku plechu, a proto je nejdůležitější vhodné uspořádání výstřižku a vhodný zvolený tvar 
výstřižku tak, aby byla zachována funkčnost součásti. Maximální využití tabule plechu nebo 
svitku plechu je určeno výpočtem ze vzorců: 

 Pro tabule plechu 

=
∙

∙ 100     [%]                                                                                                     (2.20) 

kde: nt – počet výstřižků z tabule plechu  [ks] 
 Stab – plocha tabule plechu  [mm2] 

 Pro svitek plechu 

=
∙

∙ 100     [%]                                                                                                   (2.21) 

kde: ns – počet výstřižků ze svitku plechu [ks] 
 Ssv – plocha svitku plechu [mm2] 

Obr. 21 Způsoby umístění tlačné hrany [9] 

Obr. 22 Umístění tlačné hrany [9] 
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Stříhaná součást bývá na nástřihovém plánu obvykle řazena za sebou, menší součásti 
mohou být umístěny do více řad. Z šířky okraje a velikosti můstku obr. 23 vzniká odpad. 
Jejich hodnota je stanovena z tabulek nebo nomogramu.  

 

kde: š – šířka pásu plechu [mm] 
 b2 – velikost můstku [mm] 

 b1 – šířka okraje [mm] 
 K – velikost kroku [mm]  

U přesného stříhání musí být šířka můstku (b2) a postranní odpad (b1) větší než u běžných 
způsobů stříhání, protože 
je zapotřebí místo pro vtlačení 
tlačné hrany do stříhaného 
materiálu. U tvrdých materiálů 
jsou požadavky na velikost 
postranního odpadů a můstku 
větší než u měkkých materiálů, 
protože jinak nejde vyvodit 
dostatečný tříosý stav napjatosti. 
Dále je zapotřebí brát zřetel 
na tuhost okraje plechu. Kvalita 
střižné plochy je přímo závislá 
od velikosti můstku 
a postranního odpadu. Obecně 
lze uvažovat, že šířka pásu nebo 
svitku plechu je rovna šířce 
výstřižku, která je zvětšená 
o 3 až 4 tloušťky plechu. 

Velikost postranního odpadu 
(b1) a šířku můstku (b2) lze zvolit 
odečtením hodnot z diagramu na 
obr. 24 (diagram pro materiál s mezí pevnosti Rm = 400 MPa). 

Obr. 23 Schéma umístění výstřižku [16] 

Obr. 24 Diagram pro stanovení velikosti postranního 
odpadu a můstku [16] 
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2.2.7 Technologičnost tvaru výstřižku [8, 16] 

Správné navržení součásti zaručí její výrobu při minimálních nákladech, zároveň musí 
splňovat nároky, které jsou dány použitím a technologičností konstrukce. Při navrhování 
je nutné dodržet tvar součásti dle čtyř konstrukčních parametrů. Prvním parametrem 
je navržení optimálního poloměru hran a rohů. Druhým parametrem je navržení minimální 
šířky drážky a minimálního průměru otvoru. Třetím parametrem je navržení minimální 
vzdálenosti mezi drážkami a otvory. 
Čtvrtým parametrem je kontrola nejmenší 
vzdálenosti od okraje plechu. Pokud 
je nedodržen některý z výše uvedených 
parametrů, dojde ke zhoršení kvality 
střižné plochy a zmenšení životnosti 
funkčních částí nástroje. 

 Nejmenší vzdálenost otvorů od okraje 
– pokud se ve výstřižku nachází otvor je 
zapotřebí ho posoudit z hlediska 
vyrobitelnosti. Nejmenší vzdálenost 
otvorů od okraje plechu nebo mezi sebou 
jsou určeny dle výpočtů, viz obr. 25. 

≥ 0,8 ∙   [ ]                                                                                                              (2.22) 

  ≥            [ ]                                                                                                              (2.23) 

  ≥ 1,5 ∙    [ ]                                                                                                              (2.24) 

kde:  a1 – vzdálenost kruhového otvoru od okraje  [mm] 
 b – vzdálenost čtvercového otvoru od okraje  [mm] 
 c – vzdálenost kruhového otvoru od zaobleného okraje [mm] 

 Optimální poloměr hran a rohů – u vyčnívajících částí součásti stříhané přesným 
stříháním je nutné navrhnout optimální 
velikost poloměrů hran a rohů. Ostré 
hrany a rohy na součásti zmenšují 
životnost funkčních částí nástroje, 
zhoršují kvalitu střižné plochy a dále 
na takovém místě vznikají na střižných 
plochách trhlinky. Volba optimální 
velikosti hran a rohů závisí na 
tloušťce, na vrcholovém úhlu 
a pevnosti stříhaného plechu. Velikost 
optimálního poloměru zaoblení lze 
zvolit odečtením hodnot z diagramu na 
obr. 26 (diagram pro materiál s mezí 
pevnosti Rm = 400 MPa). Minimální 
vnější poloměr „R1“ se odečte přímo 
z diagramu a minimální vnitřní 
poloměr „Rv“ se volí jako 60 % 
hodnoty vnějšího poloměru. 
Pro materiály s jinou pevností jsou 
hodnoty přepočítány v daném 
poměru.  

Obr. 25 Umístění otvorů na výstřižku [16] 

Obr. 26 Diagram pro stanovení optimální velikosti 
poloměrů hran a rohů [16] 
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Tab. 4 Minimální průměr otvoru dmin a minimální šířka drážky bmin [16] 

Tloušťka mat. s [mm] 
Minimální průměr otvoru 

dmin[mm] 
Minimální průměr otvoru 

bmin [mm] 
do 3 60% · s 65% · s 

nad 3 70% · s 80% · s 

 Minimální vzdálenost mezi drážkami a otvory – pokud je součást, vystřihovaná přesným 
stříhání, navržená s drážkami a otvory je zapotřebí správně navrhnout vzdálenost mezi 
nimi. Minimální vzdálenost mezi otvorem a drážkou „W2“ je určena z diagramu na obr. 27 
a následně je vzdálenost mezi otvory „W1“ dopočítána dle vztahu: 

≥ 0,85 ∙     [ ]                                                                                                      (2.25) 
kde: W1 – minimální vzdálenost mezi dvěma otvory  [mm] 

 W2 – minimální vzdálenost mezi drážkou a otvorem [mm]  
V obr. 27 jsou hodnoty pro vybrané meze pevnosti. Pro materiály s jinou pevností jsou 

hodnoty přepočítány v daném poměru. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.8 Vady na výstřižcích při přesném stříhání a jejich odstranění [16, 25] 

V tab. 5 jsou uvedeny a znázorněny nejčastěji se vyskytující vady, které při přesném 
stříhání vznikají, jejich příčiny a způsoby odstranění. 

Tab. 5 Vady přesného stříhání [16, 25] 

Číslo Tvar výstřižku 
Stav střižné 

plochy 
Příčina 

Odstranění 
příčiny 

1 

 

Dobrý – – 

 

Obr. 27 Minimální vzdálenost mezi drážkami a otvory [15] 
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Tab. 5 Vady přesného stříhání – pokračování [16, 25] 

Číslo Tvar výstřižku 
Stav střižné 

plochy 
Příčina 

Odstranění 
příčiny 

2 

 

Odtržený okraj 
Veliká střižná 

vůle 
Výroba nového 

střižníku 

3 

 
 
 
 

Kuželovité 
střižné plochy 

Veliké zaoblení 
střižnice 

Přebrousit 
střižnice a 

méně zaoblit 

4 

 

Veliký otřep 

Malá střižná 
vůle a  

opotřebovaný 
střižník; 

Optimální 
střižná vůle, ale 

střižník je 
vyštípnutý 

Zvětšit střižnou 
vůli a střižník 

přebrousit; 
Střižník 

přebrousit a 
lapovat, 
Střižník 

přebrousit 

5 

 

Veliký poloměr 
Veliké zaoblení 
střižnice; Malý 

protitlak 

Střižnici 
přebrousit a 

méně zaoblit; 
Zvýšit protitlak 

6 

 

Vypouklá 
plocha 

Malý protitlak; 
kontrola oleje na 

páse 

Zvýšení 
protitlaku; 

Vybrousit více 
drážek pro 
odvod oleje 

7 

 

 

Zkroucený 
výstřižek 

Zbytková napětí 
v materiálu; 

Poloha 
výstřižku; 
Nepříznivý 

průběh vláken 

Materiál 
vyžíhat 

(odstranění 
zbytkového 

pnutí); změna 
polohy 

výstřižku 
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3 NÁVRH VÝROBY SOUČÁSTI  

Součást je spojovací lamela, která je částí vícelamelové spojky ve dvouspojkové 
automatické převodovce, kterou na trh uvedla firma Volkswagen AG pod názvem DSG. 
Slouží k přenášení točivého momentu na vstupní hřídel převodovky při sepnutí spojky. 
Životnost těchto spojek je udávána na min. 250 000 km. Spojovací lamela je vyráběna 
o výrobní sérii 1.000.000 ks/rok z plechu o tloušťce 1,5 mm. Její půdorysný tvar je kruhový 
s přibližným vnějším průměrem 145 mm a vnitřním rozměrem o průměru 106 mm. Přesné 
rozměry jsou uvedeny na výkrese BP_17_01.  

Finální tvar součásti bude vyroben zvolenou technologií a to metodou přesného stříhání 
s tlačnou hranou. U takto vystřižené součásti budou následně broušena čela a poté bude 
následovat cementování do hloubky 0,4 mm a kalení na tvrdost HRC 54±2. Při výrobě 
je kladen důraz na přesnost vyrobených zubů, které zapadají do protikusu, kdy nepřesnost 
by zamezila správné funkčnosti spojky. 

Dále je zapotřebí provést kontrolu technologičnosti zadané součásti, poté budou provedeny 
technologické výpočty a konstrukční kontrola funkčních částí nástroje. Podle technologických 
výpočtů bude zvolen vhodný lis a navrhne se konstrukce střižného nástroje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 28 Model spojovací lamely 
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3.1 Kontrola technologičnosti součásti 

U zadané součásti musí být provedena kontrola její konstrukce, zda vyhovuje nárokům 
technologie přesného stříhání s tlačnou hranou, aby výroba byla efektivní a nedocházelo 
ke zbytečnému zvyšování nákladů, a proto musí být dodrženy tvarové a rozměrové 
požadavky, které byly podrobně rozebrány v kapitole 2.2.7. 

 Kontrola poloměrů hran a rohů – na ozubení, které se nachází na vnějším obrysu součásti, 
lze naměřit nejmenší poloměr rohu a to 0,6 mm s vrcholovým úhlem 118°. Dle tohoto 
vrcholového úhlu a tloušťky stříhaného materiálu s = 1,5 mm byla z diagramu na obr. 26 
odečtena hodnota vnějšího poloměru R1 = 0,3 mm. Odečtená hodnota odpovídá materiálu 
s mezí pevnosti Rm= 400 MPa. Mez pevnosti zvoleného materiálu dosahuje hodnoty 
Rm =  50 MPa, a proto je nutné provést přepočet minimálního vnějšího poloměru v daném 
poměru. 

=
750
400

∙ =
750
400

∙ 0,3 = 0,563    [ ]                                                               (3.1) 

kde: Rmin – minimální vnější poloměr  [mm] 
 R1 – minimální vnější poloměr pro materiál s Rm= 400 MPa [mm] 

= 0,6 ∙ = 0,338     [ ]                                                                                   (3.2) 

kde: rmin – minimální vnitřní poloměr [mm] 

Kontrolním výpočtem byla spočítána hodnota pro minimální vnější poloměr 
Rmin = 0,563 mm a minimální vnitřní poloměr rmin= 0,338 mm. Na navrhované součásti 
je nejmenší vnější a vnitřní poloměr R, r = 0,6 mm, který dle výpočtů vyhovuje. 

 Kontrola minimálního průměru otvoru a šířky drážky – minimální šířka drážky bmin 
a minimální průměr otvoru dmin je určen z tab. 5, pro zadaný materiál o tloušťce 1,5 mm. 
Hodnoty v tabulce jsou pro materiál s mezí pevnosti Rm = 400 MPa. Mez pevnosti 
zvoleného materiál je Rm = 750 MPa, a proto je nutné provést přepočet minimální šířky 
drážky a minimálního průměru otvoru v daném poměru. 

=
750
400

∙ 0,6 ∙ =
750
400

∙ 0,6 ∙ 1,5 = 1,688    [ ]                                               (3.3) 

kde: dmin – minimální průměr otvoru [mm] 

=
750
400

∙ 0,65 ∙ =
750
400

∙ 0,65 ∙ 1,5 = 1,828    [ ]                                           (3.4) 

kde: bmin – minimální šířka drážky [mm] 

Kontrolním výpočtem byla spočítána hodnota pro minimální šířku drážky bmin= 1,828 mm 
a minimální průměr otvoru dmin = 1,688 mm. Na navrhované součásti je nejmenší šířka 
drážky 6,1 mm a nejmenší průměr 108 mm. Obě hodnoty dle provedených výpočtů vyhovují. 

 Kontrola minimální vzdálenosti mezi drážkami a otvory – z diagramu na obr. 27 byly 
odečteny hodnoty pro materiál o tloušťce 1,5 mm s mezí pevnosti Rm = 750 MPa, kdy byla 
určena minimální vzdálenost mezi otvorem a drážkou W2 = 1,4 mm, která dále slouží 
pro výpočet minimální vzdálenosti mezi otvory W1. 

≥ 0,85 ∙ = 0,85 ∙ 1,4 = 1,19 [ ]                                                                     (3.5) 

Kontrolním výpočtem byla spočítána hodnota pro minimální vzdálenost mezi otvory 
W1 = 1,19 mm a minimální vzdálenost drážky od otvoru W2 = 1,4 mm. Vzdálenosti mezi 
otvory a mezi otvory a drážkami navrhované součásti jsou větší než u kontrolních výpočtů 
a vyhovují. 
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3.2 Technologické výpočty 

Pomocí technologických výpočtů jsou hlavně určeny přesné rozměry nástroje 
a je provedena volba vhodného stroje. 

3.2.1 Stanovení parametrů nástřihového plánu a výstřižku 

 Velikost šířky můstku a postranního odpadu – je odečtena z diagramu na obr. 24 
pro materiál o tloušťce 1,5 mm. Diagram je určen pro materiály s mezí pevnosti 
Rm = 400 MPa. Mez pevnosti zvoleného materiál je Rm = 750 MPa, a proto je nutné provést 
přepočet v daném poměru. 

= 4,5 ∙ 1,875 = 8,44 ≅ 8,5    [ ]                                                                             (3.6) 
 

= 3,5 ∙ 1,875 = 6,56 ≅ 6,6    [ ]                                                                           (3.7) 
 

 Rozměry a tvar tlačné hrany – dle tloušťky stříhaného materiálu s = 1,5 mm je z obr. 22a 
určen tvar tlačné hrany s úhly β = 45° a γ = 30°. Vzhledem k tloušťce materiálu bude 
tlačná hrana umístěna pouze na přidržovači. Dle tab. 3 byly zvoleny ostatní rozměry tlačné 
hrany. 

 = 1,0    [ ] 
ℎ  = 0,35 [ ] 
ℎ = 0,4    [ ] 

 = 0,07  [ ] 
kde: a – vzdálenost tlačné hrany od křivky střihu [mm] 
 R – zaoblení na tlačné hraně [mm] 

 Určení plochy součásti – Celková plocha součásti je dána součtem jednotlivých ploch 
S1,S2,S3, které jsou na obr. 29 vyznačeny šrafováním. Plocha S1 je tvořena obdélníkem, 
kdy se tato plocha 
na součásti nachází 
26 krát (dle počtu zubů). 
Plocha S2 je tvořena 
pravoúhlým 
trojúhelníkem a každý 
zub obsahuje 2 krát tuto 
plochu, celkově je 
na součásti plocha 
52 krát. Součet ploch S1 
a S2 tvoří plochu všech 
zubů na součásti. Plocha 
S3 je tvořena 
mezikružím, které 
vznikne odečtením 
prázdné vnitřní kruhové 
plochy od zbylé kruhové 
plochy součásti. 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 29 Spojovací lamela – popis ploch pro výpočet 
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 =   7,37 ∙ 3,11 ∙ 26 =  595,94                                                                                      (3.8) 

 =  
3,11 ∙ 1,67 ∙ 2 ∙ 26

2
= 135,04                                                                                  (3.9) 

=
∙
4

−
∙
4

=
3,142 ∙ 139

4
−

3,142 ∙ 106
4

= 6350,77                           (3.10) 

 =   + + = 595,94 + 135,04 + 6350,77 = 7081,75                           (3.11) 

kde:  S1 – plocha obdélníků  [mm2] 
 S2 – plocha trojúhelníků [mm2] 
 S3 – plocha mezikruží  [mm2] 
 Dv – velký průměr [mm] 
 dm – malý průměr  [mm] 

Výpočtem byla stanovena celková plocha výstřižku, a to na 7081,75 mm2. 
 

 Délka křivky tlačné hrany – tlačná hrana kopíruje křivku střihu (obr. 30) ve vzdálenosti 
a = 1 mm, která byla zvolena dle tloušťky stříhaného materiálu s = 1,5 mm z tab. 2. Křivka 
tlačné hrany je ve tvaru rovnoramenných lichoběžníků a její velikost je dána součtem délek 
jednotlivých hran po celém vnějším obvodu výstřižku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

= 26 ∙ (8,25 + 2 ∙ 3,54) + 27 ∙ 5,46 = 398,58 + 147,42 = 546    [ ]        (3.12) 

Na základě výpočtu byla stanovena délka křivky tlačné hrany, a to na 546 mm. 

 Křivka střihu – křivka střihu kopíruje tvar součásti (obr. 31) v místech, kde je stříhána. 
U zvolené součásti se jedná o vnitřní obvod, který má kruhový tvar a o vnější obvod, 
který má celý tvar rovnoramenných lichoběžníků. Velikost křivky střihu je dána součtem 
vnitřního a vnějšího obvodu součásti. 

Obr. 30 Spojovací lamela – popis délek pro výpočet tlačné hrany 
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= 26 ∙ (7,38 + 2 ∙ 3,54) + 27 ∙ 6,1 + ∙ 106 = 375,96 + 164,7 + 333,05
= 873,71 ≅ 873,7    [ ]                                                                                                (3.13) 

Výpočtem byla stanovena délka křivky střihu na 873,71 mm. Pro další výpočty bude 
použita zaokrouhlená hodnota 873,7 mm. 

3.2.2 Volba nástřihového plánu 

Optimální volba nástřihového plánu je důležitým parametrem, který ovlivňuje efektivní 
využití plochy tabule nebo svitku plechu. Při navrhování je posuzováno vhodné umístění 
a orientace výstřižku. V této kapitole budou rozebrány možnosti umístění výstřižku 
na různých rozměrech standardizovaných tabulí plechů (2000 x 1000 mm, 2500 x 1250 mm, 
3000 x 1500 mm) a svitku plechu o přesné šířce, z nichž bude následně vybrána nejvhodnější 
varianta. Hodnoty, které jsou potřebné pro vypočtení využitelnosti tabule nebo svitku plechu 
jsou uvedeny v tab. 6. 

Tab. 6 Hodnoty potřebné pro vypočtení využitelnosti 

Můstek b2 [mm] Postranní odpad b1[mm] 

6,6 8,5 

 VARIANTA A1 – v této variantě (obr. 32) byla zvolena tabule plechu o rozměru 
2000 x 1000 mm (lp x šp), kdy jako první uspořádání bylo zvoleno podélné.  

Tabule plechu bude rozdělena na pásy plechu, kdy jejich počet „np“ se vypočítá: 

=
š
š

=
1000
162

= 6,17    [ ]                                                                                        (3.14) 

kde: šp – šířka tabule plechu [mm] 
 š – šířka pásu plechu  [mm] 

Obr. 31 Spojovací lamela – popis délek pro výpočet křivky střihu 
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Výpočtem bylo stanoveno, že jedna tabule plechu bude rozdělena na 6 pásů plechu, kdy tato 
hodnota bude dále použita pro následné výpočty.  

Množství výstřižků z jednoho pásu plechu: 

= =
2000
151,6

= 13,19    [ ]                                                                                     (3.15) 

kde:  lp – délka pásu plechu  [mm] 

Počet výstřižků z jednoho pásu plechu byl spočítán na 13 ks, kdy tato hodnota bude dále 
použita pro následné výpočty. 

Počet výstřižků z jedné tabule plechu: 
= ∙ = 6 ∙ 13 = 78    [ ]                                                                                   (3.16) 

Celkový počet výstřižků z jedné tabule plechu je dán součinem počtu pásů plechů 
a výstřižků z pásu, kdy výpočtem bylo zjištěno, že z jedné tabule plechu lze vyrobit 78 ks 
výstřižků. 

Využitelnost tabule plechu: 
Pro stanovení využitelnosti tabule plechu je zapotřebí znát plochu součásti „Ss“, bez 

odečtených ploch děr a plochu tabule plechu „St“. 

 =
∙
4

+ + =
∙ 139

4
+ 595,94 + 135,04 = 15907,63    [ ]    (3.17) 

Plocha stříhané součásti bez odečtených ploch děr byla vypočítána na 15907,63 mm2. 

Plocha stříhané tabule: 
 =   1000 ∙ 2000 = 2000000    [ ]                                                                     (3.18) 

Plocha stříhané tabule plechu byla vypočtena na 2 000 000 mm2. 

Využitelnost plechu: 

=
∙

∙ 100 =
78 ∙ 15907,6

2000000
∙ 100 = 62    [%]                                                  (3.19) 

Využitelnost tabule plechu o rozměru 2000 x 1000 mm, kdy výstřižky byly podélně 
umístěny, byla vypočítána na 62 %. 

Obr. 32 Nástřihový plán pro variantu A1 
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 VARIANTA A2 – v této variantě (obr. 33) byla zvolena tabule plechu o rozměru 
2000 x 1000 mm (šp x lp), kdy jako druhé bylo zvoleno příčné uspořádání.  

Tabule plechu bude rozdělena na pásy plechu, kdy jejich počet „np“ se vypočítá: 

=
š
š

=
2000
162

= 12,34    [ ] 

Výpočtem bylo stanoveno, že jedna tabule plechu bude rozdělena na 12 pásů plechu, 
kdy tato hodnota bude dále použita pro následné výpočty. 

Množství výstřižků z jednoho pásu plechu: 

= =
1000
151,6

= 6,59    [ ] 

Počet výstřižků z jednoho pásu plechu byl spočítán na 6 ks, kdy tato hodnota bude dále 
použita pro následné výpočty. 

Počet výstřižků z jedné tabule plechu: 
= ∙ = 12 ∙ 6 = 72    [ ] 

Celkový počet výstřižků z jedné tabule plechu je dán součinem počtu pásů plechů 
a výstřižků z pásu, kdy výpočtem bylo zjištěno, že z jedné tabule plechu lze vyrobit 72 ks 
výstřižků. 

Využitelnost tabule plechu: 
Pro stanovení využitelnosti tabule plechu je zapotřebí znát plochu součásti „Ss“, která byla 

stanovena dle výpočtu (3.15) na 15907,63 mm2, bez odečtených ploch děr a plochu tabule 
plechu „St“ stanovenou dle výpočtu (3.16) na 2.0000.000 mm2. 

=
∙

∙ 100 =
72 ∙ 15907,6

2000000
∙ 100 = 57    [%]                                                              

Využitelnost tabule plechu o rozměru 2000 x 1000 mm, kdy výstřižky byly umístěny 
příčně, byla vypočítána na 57 %. 

Vzhledem k opakování výpočtů budou výsledky výpočtů shrnuty do tabulky tab. 8, 
ze které bude následně provedeno vyhodnocení a zvolení nejvýhodnější varianty s nejlepším 
využitím materiálu. 

Obr. 33 Nástřihový plán pro variantu A2 
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 Varianta D – v této variantě byl zvolen svitek plechu o šířce „M“, která se skládá ze součtu 
šířky výstřižku „D“ a postranního odpadu „b1“. Svitek plechu bude upnut do odvijáku typu 
JO 200/1500, který vyrábí firma MASTR s.r.o. Základní parametry jsou maximální vnější 
průměr bubnu Db= 1400 mm, minimální vnitřní průměr db = 460 mm a maximální nosnost 
1500 kg, další parametry jsou uvedeny v příloze 1. 

Ze základních parametrů odvijáků bude vypočtena celková navinutá délka pásu plechu: 

=
∙

4 ∙
=

1400 ∙ 460
4 ∙ 1,5

= 361 933    [ ]                                                      (3.20) 

kde: lsv – délka pásu ve svitku plechu [mm] 
 Db – maximální vnější průměr bubnu [mm] 
 db – minimální vnitřní průměr bubnu [mm] 

Na základě výpočtu byla stanovena celková délka pásu plechu ve svitku, kdy pro další 
výpočty bude uvažována hodnota 361 900 mm. 

Plocha svitku plechu: 
= ∙ š = 361900 ∙ 162 = 58 627 800    [ ]                                               (3.21) 

Celková plocha svitku plechu byla spočítána na 58 627 800 mm2. 

Počet výstřižků z pásu plechu ve svitku: 

=
− − 2 ∙

=
361900 − 100 − 2 ∙ 6,6

151,6
= 2 386,456    [ ]                (3.22) 

Z výše uvedeného výpočtu vyplývá, že z celé délky pásu plechu ve svitku lze vystříhat 
2386 ks výstřižků. 

Využití svitku plechu: 

=
∙

∙ 100 =
15907,6 ∙ 2386

58627800
∙ 100 =  64,7    [%]                                      (3.23) 

Využitelnost svitku plechu o délce 361 900 mm byla vypočítána na 64,7 %. 

Tab. 7 Využitelnost tabulí a svitku plechu 

Tabule Uspořádání 
Počet pásů 

[ks] 

Počet 
výstřižků 

z pásů [ks] 

Počet 
výstřižků 

z tabule [ks] 

Využitelnost 
tabule [%] 

2000x1000 
A1 – Podélné 6 13 78 62 

A2 – Příčné 12 6 72 57 

2500x1250 
B1 – Podélné 7 16 112 57 

B2 – Příčné 15 8 120 61 

3000x1500 
C1 – Podélné 9 19 171 60 

C2 – Příčné 18 9 162 57 
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Tab. 7 Využitelnost tabulí a svitku plechu – pokračování 

Odviják Uspořádání 
Délka 

odvíjeného 
plechu 

Počet 
výstřižků 

z pásu 
– 

Využití pásu 
plechu ve 
svitku [%] 

JO 
200/1500 

D – Podélné 361900 2386 – 64,7 

Z výsledků uvedených v  tab. 7 vyplývá, že nejlepšího procentuálního využití materiálu 
se dosáhne ve variantě D za použití pásu plechu ze svitku, kde je dosáhnuto podélným 
uspořádáním výstřižků 64,7 % využití. Varianta D bude uvažována pro další výpočty, tvorbu 
nástřihového plánu a konstrukci nástroje. 

Počet svitků na celou roční sérii: 

= =
1000000

2386
= 419,11    [ ]                                                                        (3.24) 

kde: Q – výrobní roční série [ks/rok] 
 nsvs – počet svitků na celou sérii [ks] 

Z výpočtu vyplývá, že na celou roční sérii, která činí 1000 000 ks je zapotřebí 419 ks 
svitků plechů o šířce 162 mm, délce 361 900 mm a tloušťce 1,5 mm. 

Uspořádání výstřižků na nástřihovém plánu je určeno variantou D. Výstřižky jsou stříhané 
v jedné řadě, kdy při jednom zdvihu dojde k vystřižení celé součásti na hotovo. Nástřihový 
plán je znázorněn na obr. 34.  

3.2.3 Výpočet celkové síly a práce při přesném stříhání 

 Výpočet síly – pro vypočtení potřebné síly při přesném stříhání budou použity vztahy 
z kapitoly 2.2.2. 
 

Obr. 34 Nástřihový plán pro vybranou variantu D 



36 
 

 Střižná síla se vypočítá dle vztahu (2.6): 
= ∙ ∙ ∙ = 1,2 ∙ 600 ∙ 873,7 ∙ 1,5 =  943596    [ ]                                              

Síla potřebná pro vystřižení součásti byla dle vztahu spočítána na 943 596 N. 

 Síla přidržovače se vypočítá dle vztahu (2.7): 
= 4 ∙ ∙ ∙ ℎ = 4 ∙ 750 ∙ 546 ∙ 0,35 =  573300   [ ]                                              

Síla potřebná pro vtlačení tlačné hrany do materiálu a sevření stříhaného materiálu 
na vnější straně křivky střihu byla dle vztahu vypočítána na 573 300 N. 

 Síla vyhazovače se vypočítá dle vztahu (2.8): 
= 50 ∙ = 50 ∙ 15907,6 =  795380    [ ]                                                                 

Síla potřebná k sevření materiálu na vnitřní straně křivky střihu byla dle vztahu 
spočítána na 795 380 N. 

 Celková síla se vypočítá dle vztahu (2.5): 
= + + = 943596 + 573300 + 795380 = 2312276    [ ]                  

Celková síla je směrodatná pro stanovení velikosti lisu a dle vztahu byla spočítána 
na 2 312 276 N. 

Při konstrukci nástroje jsou uvažovány 4 nadzvedávači, které  nadzvednou pás plechu 
do výšky 4,75 mm od vrcholu tlačné hrany. Pás plechu je po nich pak posouván. Ovládání 
nadzvedávačů je mechanické a to pomocí pružin. Dále bude uvažován odlepovač odpadu, 
který nadzvedne odpad do výšky 0,5 mm od povrchu vyhazovače děrovacího střižníku. 
Ovládání odlepovače je mechanické a to pomocí pružiny. Veškeré pružiny jsou konstruovány 
se stejnými rozměry. Dále bude proveden výpočet síly, kterou vyvinou všechny pružiny. 

=
∙ ∙
8 ∙

=
2 ∙ ∙ 600

8 ∙ 13
=  145   [ ]                                                              (3.25) 

kde: dp – průměr drátu pružiny  [mm] 
 Dp – průměr pružiny  [mm] 

 τDm – mez pevnosti ve smyku pro pružinu [MPa] 
Síla vyvinutá jednou pružinou byla vypočítána na 145 N. 

= 5 ∙ = 5 ∙ 145 = 725    [ ]                                                                                 (3.26) 

Síla vyvinutá 5 - ti pružinami byla vypočítána na 725 N. 

 Výpočet práce – pro vypočtení potřebné práce při přesném stříhání budou použity vztahy 
z kapitoly 2.2.3. 

 Střižná práce se vypočítá dle vztahu (2.10): 

=
0,48 ∙ ∙ ∙

1000
=

0,48 ∙ 873,7 ∙ 750 ∙ 1,5
1000

= 471,798    [ ] 

Práce potřebná k vystřižení výstřižku na jeden zdvih byla dle vztahu vypočítána 
na 471,795 J. 

 Práce přidržovače se vypočítá dle vztahu (2.11): 

=
2 ∙ ℎ ∙ ∙

1000
=

2 ∙ 0,35 ∙ 750 ∙ 546
1000

= 100,328    [ ] 

Práce potřebná pro vtlačení tlačné hrany do stříhaného materiálu byla dle vtahu 
vypočítána na 100,328 J. 
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 Práce vyhazovače se vypočítá dle vztahu (2.12): 

=
∙ ∙

1000
=

15907,6 ∙ 50 ∙ 1,5
1000

= 1193,07    [ ] 

Práce potřebná k sevření materiálu na vnitřní straně křivky střihu byla dle vztahu 
spočítána na 1193,07 J. 

 Celkový práce se vypočítá dle vztahu (2.9): 
= + + = 471,798 + 100,328 + 1193,07 = 1765,196    [ ] 

Celková práce potřebná k vystřižení součásti byla dle vztahu vypočítána 
na 1 765,196 N. 

3.2.4 Výpočet střižné mezery, vůle 

Pro vypočtení potřebné střižné mezery a vůle budou použity vztahy z kapitoly 2.2.4. 

 Výpočet střižné mezery dle vztahu (2.13): 

=
2

= 0,32 ∙ ∙ ∙ = 0,32 ∙ 7 ∙ 10 ∙ 1,5 ∙ 0,8 ∙ 750 = 0,0082    [ ] 

Střižná mezera byla vypočítána na 0,0082 mm, jedná se o jednostranný rozdíl mezi 
rozměrem střižníku a střižnice. 

 Vypočtení střižné vůle dle vztahu (2.14): 
= ∙ 2 = 0,0082 ∙ 2 = 0,0164    [ ] 

Střižná vůle je daná rozdílem mezi rozměrem střižníku a střižnice, která byla vypočítána 
dle vztahu na 0,0164 mm, kdy pro další výpočty bude uvažován rozměr 0,02 mm. 

3.2.5 Kontrola funkčních částí nástroje [8] 

Kontrola bude provedena u děrovacího střižníku o Ø 106 mm a střižníku pro vystřižení 
vnějšího obrysu součásti s mezikružím o vnějším Ø 145 mm a vnitřním Ø 106 mm, u kterých 
je předpokládáno namáhání na tlak a vzpěr. 
 Kontrola střižníku o Ø 106 mm na otlačení: 

= =
4 ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ 0,8 ∙

∙
=

4 ∙ 1,2 ∙ ∙ 351,68 ∙ 1,5 ∙ 0,8 ∙ 750
∙ 112

= 121,11                                                                                                                                  (3.27) 
kde: Fst – střižná síla na kontrolovaném střižníku [N] 
 Sst – plocha kontrolovaného střižníku  [mm2] 
 σ – napětí v tlaku  [MPa] 
 d1 – průměr osazení děrovacího střižníku  [mm] 

≤ => 121,11 ≤ 180 [ ]                                                                                            
kde: σdov – dovolené napětí v tlaku [MPa] 

Dle výše uvedeného vztahu bylo tlakové napětí spočítané na 121,11 MPa. Dovolené 
tlakové napětí je 180 MPa, kdy při jeho překročení je nutné dát pod střižník kalenou destičku, 
aby nedocházelo k otlačení. Střižník z hlediska namáhání tlakem vyhovuje. 
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 Kontrola střižníku o Ø 106 mm na vzpěr, střižník vedený ve vodící desce: 

=
4 ∙ ∙ ∙

∙
=

4 ∙ ∙ ∙
∙

∙
=

4 ∙ ∙ 2,1 ∙ 10 ∙
∙

1,5 ∙ 1,2 ∙ ∙ 332,84 ∙ 1,5 ∙ 0,8 ∙ 750
=

= 4923,4                                                                                                                               (3.28) 
kde: lkrit – kritická délka střižníku [mm] 

 E – modul pružnosti v tahu [MPa] 
 I – moment setrvačnosti průřezu [mm4] 
 kb – koeficient bezpečnosti [ – ] 

Na základě výpočtu bylo spočítáno, že délka vedeného střižníku ve vodící desce 
o Ø 106 mm nesmí přesáhnout 4923,4 mm. 

 Kontrola střižníku o Ø 145 mm na otlačení: 

= =
4 ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ 0,8 ∙

∙ ( − )
=

4 ∙ 1,2 ∙ ∙ 873,7 ∙ 1,5 ∙ 0,8 ∙ 750
∙ (145 − 106 )

= 385,6 [ ] 

≤ => 385,6 ≥ 180 [ ]                                                                                           

Dle výše uvedeného vztahu bylo tlakové napětí spočítané na 385,6 MPa. Dovolené tlakové 
napětí je 180 MPa, kdy při jeho překročení je nutné dát pod střižník kalenou destičku, 
aby nedocházelo k otlačení. Střižník z hlediska namáhání tlakem nevyhovuje a bude muset 
být podložen kalenou destičkou. 

 Kontrola střižníku o Ø 145 mm na vzpěr, střižník vedený ve vodící desce: 

=
4 ∙ ∙ ∙

∙
=

4 ∙ ∙ ∙
∙( )

∙
= 

=
4 ∙ ∙ 2,1 ∙ 10 ∙

∙( )

1,5 ∙ 1,2 ∙ 873,7 ∙ 1,5 ∙ 0,8 ∙ 750
 = 9530,2    [ ] 

Na základě výpočtu bylo spočítáno, že délka vedeného střižníku ve vodící desce 
o Ø 145 mm nesmí přesáhnout 9530,2 mm. 

3.2.6 Rozměry a tolerance střižníku a střižnice 

Rozměry a tolerance střižníku a střižnice jsou stanoveny dle normy ČSN 22 6015. 

 Děrování rozměru Ø 106 mm 
Tab. 8 Hodnoty pro rozměr Ø 106 mm 

JR [mm] TS [mm] P [mm] TE [mm] TA [mm] v [mm] 
106 + 0,5 0,380 0,160 0,1 0,02 

= +
2

−                                                                                                       (3.29) 

= +
2

+                                                                                                       (3.30) 

kde:  JR – jmenovitý rozměr výstřižku   [mm] 
 TS – tolerance jmenovitého rozměru [mm] 
 P – přípustná míra opotřebení  [mm] 
 TE – výrobní tolerance střižnice   [mm] 
 TA – výrobní tolerance střižníku  [mm] 
 RAD – rozměry střižníku při děrování  [mm] 
 RED – rozměry střižnice při děrování  [mm] 
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= 106 +
0,380

2
− 0,1 = (106 + 0,380) − 0,1 =  106,19 ,

      [ ]                 

= (106 +
0,380

2
) + 0,160 =  106,19 ,     [ ]                                                          

Na základě výpočtu byl spočítán rozměr střižnice a střižníku pro děrování Ø 106 mm, 
kdy rozměr střižníku RAD = 106,19-0,1 a střižnice RED = 106,190,16. 

 Vystřihování rozměru Ø 145 mm  

Tab. 9 Hodnoty pro rozměr Ø 145 mm 
JR [mm] TS [mm] P [mm] TE [mm] TA [mm] v [mm] 

145 + 0,5 0,380 0,160 0,1 0,02 
 

 

= −
2

+                                                                                                       (3.31) 

= −
2

− + −                                                                                    (3.32) 

kde: RAV – rozměry střižníku při vystřihování 
 REV – rozměry střižnice při vystřihování 

= 145 −
0,380

2
+ 0,16 = 144,81 ,     [ ]                                                            

= 145 −
0,380

2
− 0,02 + 0,1 − 0,1 =  144,79 ,

      [  ]                                    

Na základě výpočtu byl spočítán rozměr střižnice a střižníku pro vystřihování Ø 106 mm, 
kdy rozměr střižníku RAV = 144,79-0,1 a střižnice REV = 144,810,16. 

 Vystřihování rozměru  139f10 
Tab. 10 Hodnoty pro rozměr Ø 139f10 

JR [mm] TS [mm] P [mm] TE [mm] TA [mm] v [mm] 
139 – 0,203 0,17 0,63 0,40 0,02 

= 139 −
0,17

2
+ 0,63 = 138,915 ,   [ ]                                                             

= 139 −
0,17

2
− 0,02 + 0,4 − 0,4 = 139,295 ,    

    [  ]                                    

Na základě výpočtu byl spočítán rozměr střižnice a střižníku pro vystřihování 
Ø 139f10 mm, kdy rozměr střižníku RAV = 139,295-0,40 a střižnice REV = 138,9150,63. 

 Vystřihování rozměru  9g9 
Tab. 11 Hodnoty pro rozměr Ø 9g9 

JR [mm] TS [mm] P [mm] TE [mm] TA [mm] v [mm] 
9 -0,022 0,02 0,007 0,004 0,02 

= 9 +
0,02

2
+ 0,007 = 8,99 ,

      [ ]                                                                   

= 9 +
0,02

2
− 0,02 + 0,004 + 0,004 =  8,99 ,    [  ]                                 
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Na základě výpočtu byl spočítán rozměr střižnice a střižníku pro vystřihování Ø 9g9 mm, 
kdy rozměr střižníku RAV = 8,990,004 a střižnice REV =8,99-0,007. 

3.3 Volba hydraulického lisu [7, 8, 11, 15] 

Lis, který je vhodný pro technologii přesného stříhání, je trojčinný hydraulický lis, protože 
pohyb beranu, přidržovače a vyhazovače probíhá nezávisle na sobě a dále vyhovuje 
speciálním požadavkům, které jsou charakteristické pro zvolenou technologii. 
Při dlouhodobém chodu nesmí být lis namáhán silou větší než 90% své maximální síly. 
Jednotlivé součásti lisu se smí při největším zatížení deformovat jen pružně a hlavně nepatrně 
ve směru střihu, proto jsou stojany lisu masivní a uzavřené konstrukce. Vedení beranu lisu 
musí být přesné a bez vůle, aby nedošlo při působení mimostředného zatížení k vybočení 
beranu lisu. Lisy jsou běžně opatřeny ochrannými prvky, které zajišťují ochranu před 
přetížením, kontrolu vyhození odpadu a výstřižku, ochranu obsluhy lisu a jiné. Pro volbu 
konkrétního lisu jsou důležité parametry jako celková tvářecí síla Fc=2312,3 kN, celková síla 
vyvinutá pružinami Fcp=725 N a šířka pásu plechu š = 162 mm. Na základě uvedených 
parametrů byl pro celkovou tvářecí sílu Fc= 2312,3 kN zvolen trojčinný hydraulický lis HFA 
3200 plus vyráběný společností Feintool. Technické parametry stroje jsou uvedeny v tab. 12, 
zbytek parametrů je uvedeno v příloze č. 2. 

Tab. 12 Technické parametry lisu HFA 3200 plus [7] 
Technické parametry  

Celková síla [kN] 2000 – 3200 
Síla přidržovače [kN] 140 – 1400 
Síla vyhazovače [kN] 70 – 700 
Zdvih beranu [mm] 100 – 180 

Počet zdvihů [n/min] 80 
Šířka pásu plechu [mm] 40 – 350 

Tloušťka materiálu [mm] max. 16 
Celkový příkon [kW] 97/112 

Hmotnost [kg] 20 000 
Výpočtem bylo zjištěno, že celková střižná síla tvoří 54,9 % celkové maximální síly lisu, 

síla přidržovače tvoří 40,95 % maximální síly přidržovače lisu a síla vyhazovače tvoří 50,6 % 
maximální síly vyhazovače lisu.  

Zvolený hydraulický lis HFA 3200 plus má charakteristické vybavení jako je upínací stůl 
s vedením pro rychlé upnutí nástroje, lubrikační systém, který navazuje na válečkový podavač 
a zabudovaná dělička odpadu, díky které odpadá použití navijáku na konci linky. Schéma 
hydraulického lisu je uvedený v příloze 3. 

Funkce lisu je rozdělena do třech fází. 
 V první fází dojde k uzavření nástroje a tak, že je horní a spodní část nástroje přivedena 

velikou rychlostí do pracovní polohy. 
 Ve druhé fázi proběhne vlastní přesné stříhání, které začne vtlačením tlačné hrany 

do stříhaného materiálu a je ukončeno oddělením přesně vystřižené součásti. V této fázi 
musí lis vyvinout tři na sobě nezávislé síly. Síly se od sebe liší velikostí, počátkem 
a koncem působení. 

 V třetí fázi proběhne otevření nástroje, kdy horní a spodní část nástroje je odvedena 
velikou rychlostí do východní pracovní polohy. V této fázi dojde k setření odpadu 
ze střižníku, vysunutí odpadu z vnitřní části střižníku a stříhané součásti ze střižnice. 
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3.4 Popis nástroje [15, 25, 27] 

Ke zvolenému hydraulickému lisu od firmy Feintool zn. HFA 3200 plus byl navržen 
nástroj, který má pohyblivý střižník a pevnou přítlačnou desku. Celková pevnost a stabilita 
konstrukce nástroje je zajištěna masivním stojánkem, ve kterém jsou uloženy všechny části 
nástroje. Na obr. 35 je znázorněný 3D model střižného nástroje, kterým je provedený řez, tak 
aby byly zachyceny všechny důležité části nástroje. Výkres celé sestavy je vedený pod 
názvem BP_17_02_00_SPOJOVACI_LAMELA. 

Střižný nástroj je složen ze dvou základních dílů, ve kterých jsou upevněny funkční části. 
Jedná se o základovou desku (1), která tvoří spodní část nástroje a upínací desku (2), 
která tvoří vrchní část nástroje. Tyto dvě části jsou spojeny přes úhlopříčně umístěná 
a zalisovaná kluzná vodící pouzdra (19) a vodicí sloupky (20).  

Ve středu horní části nástroje je umístěn děrovací střižník (5), který je uložen přes osazení 
v podložce “U“ (9) a zapřen o podložku děrovacího střižníku (11). Do upínací desky (2) 
je přechodným uložením H7/j6 zalisovaná podložka “U“ (9), ke které je přes šrouby upevněna 
podložka děrovacího střižníku (11). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na vyhazovací kolíky (21) dosedá vyhazovací kroužek (14) přes který je přenášena 
vyhazovací síla. Tvarový vyhazovač (13) je veden podložkou tvarové střižnice (3) a tvarovou 
střižnicí (4). Tuto střižnici je možné snadno vyměnit po jejím opotřebení a upevněna přes 
šrouby   ustavena přes kolíky do upínací desky. V základové desce jsou úhlopříčně umístěny, 
oproti vodicím sloupkům (20), a přes šrouby upevněny dva výškové dorazy (23), které 
zamezují styk tlačné hrany s horní částí nástroje, viz obr 36.  

Ve středu spodní části nástroje je umístěn vyhazovač děrovacího střižníku (8), 
který dosedá na vyrážecí lištu (12) a zároveň je zajištěn proti pohybu přes osazení ve 
vymezovací podložce. Ve středu děrovacího vyhazovače je umístěn odlepovač odpadu (26), 
který je ovládán mechanicky za pomocí pružiny, slouží k odlepení odpadu od vyhazovače. 
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Obr. 35 Řez sestavou střižného nástroje 
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Odpad je zvednut do výšky 0,5 mm od 
povrchu vyhazovače, tj. nad vrchol 
tlačné hrany, tak aby mohlo dojít k jeho 
odstranění odfouknutím. K vyrážecí liště 
(12) jsou šrouby upevněny 3 vyrážecí 
kolíky (22). Kolíky (22) jsou vedené 
v držáku tvarového střižníku (7). 
Vyhazovač (8) je veden otvorem ve 
tvarovém střižníku (17), který je opřen o 
podložku tvarového střižníku (18), aby 
bylo zamezeno k otlačení těla střižníku 

(10). Tvarový střižník (17), podložka 
tvarového střižníku (18) a tělo střižníku 
(10) je spojeno šrouby. Tělo střižníku (10) je dále spojeno přes šrouby s vymezovací 
podložkou (16) a držákem tvarového střižníku (7). Tyto části, nejsou vyrobeny z nástrojové 
oceli třídy 19, ale z konstrukční oceli třídy 14 a to hlavně z důvodu menších nákladů na 
výrobu nástroje. Tvarový střižník (17) je vedený v přítlačné desce (6), která je zalisovaná 
přechodným uložením H7/j6 do základové desky (1). Na přítlačné desce (6) je vyrobena 
tlačná hrana, která ve vzdálenosti 1 mm kopíruje tvar tvarového střižníku (17). Dále jsou 
v této desce umístěny 4 nadzvedávače (24), které slouží k vedení pásu plechu ve výšce 5 mm 
nad přítlačnou deskou (6), aby nedocházelo k posunu pásu plechu přes tlačnou a hranu a tím 
nedocházelo k jejímu poškozování. Nadzvedávače (24) jsou ovládány mechanicky za pomocí 
pružin (25), viz obr. 37. Síla potřebná na stlačení pružin je uvažována při volbě vhodného 
stroje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Obr. 36 Výškový doraz 
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Obr. 37 Umístění nadzvedávačů 



43 
 

4 TECHNICKO-EKONOMICKÉ HODNOCENÍ 

Technicko-ekonomické hodnocení je prováděno proto, aby se dala zhodnotit efektivita 
nově zaváděné výroby. Jde o zhodnocení vyrobitelnosti součástky a vypočtení nákladů, které 
jsou spojené s výrobou dané součásti navrhovanou technologií. 

Pro výrobu zadané součástky byl vybrán trojčinný hydraulický lis zn. HFA 3200 od firmy 
Feintool. Zvolený lis může vyvinout maximální sílu 3200 kN, která je dostačující 
pro vystřižení požadovaného finálního tvaru součásti. Kontrolou technologičnosti bylo 
zjištěno, že součást je vyrobitelná bez komplikací. 

Při zavádění výroby je zapotřebí provést ekonomické zhodnocení, které je ukazatelem 
ztrátovosti nebo ziskovosti výroby. Předpokladem pro správné zhodnocení je stanovení 
orientační ceny navrženého nástroje, velikost série, nákladů na výrobu jedné součásti a jiné. 
Vypočítané hodnoty jsou orientační, protože získání přesných vstupních hodnot pro výpočet 
je obtížné. Hodnoty použité pro výpočty byly zjištěny při konzultaci s vedoucí práce 
a od firem zainteresovaných v daném oboru. 

4.1 Náklady na materiál 

Jde o náklady na pořízení potřebného množství materiálu a jeho využitelnosti. Pro výrobu 
byla zvolena ocel 12 040, která bude dodávána ve svitcích o navinuté délce 361900 mm šířce 
162 mm a tloušťce 1,5 mm. 

Hmotnost svitků plechu „msv“ je stanovena na základě hustoty oceli „ρocel = 7850 kg.m-3“, 
počtu svitků na sérii „nsvs“ a je určena dle výpočtu (3.24) na 419 ks a rozměru jednoho svitku 
dle výpočtu: 

= ∙ š ∙ ∙ ∙  = 0,015 ∙ 0,162 ∙ 361,9 ∙ 7850 ∙ 419
= 2 892 534,43    [  ]                                                                                                         (4.1) 

Celková hmotnost svitků plechů, které jsou potřebné na celou sérii, byla vypočítána 
na 2 892 534,43 kg. 

Celková cena svitku „Csv“, kdy cena 1 kg svitku „Csvkg= 29,90 Kč“, je vypočtena 
dle  vztahu: 

= ∙  = 29,9 ∙ 2892534,43 = 86 486 779,46    [ č ]                          (4.2) 

Cena, která je potřebná pro nakoupení svitků plechů na celou sérii, byla vypočtena 
na 86 486 779,46 Kč. 

Hmotnost odpadu je učena dle využitelnosti svitku plechu „μsv“ a hmotnosti svitků 
na celou „msv“ sérii následovně: 

= ∙
100 −

100
 = 2892534,43 ∙

100 − 64,7
100

= 1 021 064,65    [ ]       (4.3) 

Hmotnost odpadu byla vypočtena na 1 021 064,65 kg. 

Cena za vykoupení 1 kg odpadu činí „Cokg = 2,8 kč“, celková cena „Co“ je vypočtena: 
= ∙  = 2,8 ∙ 1021064,65 = 2 858 981,02    [ č ]                                   (4.4) 

Cena za vykoupený odpad byla určena na 2 858 981,02 Kč. 

Celkové náklady na materiál „Cnm“ : 
= −  = 86486779,46 − 2858981,02 = 83 627 798,44   [ č ]          (4.5) 

Celkové náklady na celou sérii činí 83 627 798,44 Kč. 
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Náklady na výrobu jedné součástky „Ns“: 

=  =
83627798,44

1000000
= 83,627 ≅ 83,63    [ č ]                                               (4.6) 

Náklady pro výrobu jedné součásti činí 83,63 Kč.  

4.2 Náklady na přímé mzdy 

Obsluha vybraného stroje bude zajištěna jedním pracovníkem, na kterého jsou spočítané 
přímé náklady. Dle tab. 13, ve které jsou uvedené parametry stroje, a to maximální počet 
pracovních zdvihů „nz“ na 80 za minutu. Pro další výpočty bude zvolena hodnota „nz“ 
na 70 zdvihů za minutu z důvodu prostojů při výrobě, které vznikají např. kontrolou, údržbou, 
zavádění nového pásu. Pracovní doba bude uvažována 7,5 hod při jednosměnném provozu, 
která se bude dělit na výrobní čas „tv= 6,5 hod“, kontrolní čas „tk = 0,5 hod“, čas na údržbu 
a úklid „tu = 0,5 hod.“ 

Počet součástí vyrobených za 1 hodinu: 

/ = ∙ 60 = 70 ∙ 60 = 4200    [ /ℎ]                                                                    (4.7) 

Při počtu pracovních zdvihů 70 za minutu bude za hodinu práce stroje vyrobeno 4200 ks 
součástí. 

Počet součástí vyrobených za 1 pracovní směnu: 

/ = / ∙  = 4200 ∙ 6,5 =  27 300   [ / ě ]                                           (4.8) 

Za 1 pracovní směnu je vyrobeno 27 300 ks. 

Počet směn na výrobní sérii: 

=
/

 =
1000000

27300
= 36,63 [ ě / é ]                                                    (4.9) 

Na vyrobení potřebné série, která čítá 1000 000 ks bylo vypočteno 36,63 směn, kdy tato 
hodnota je pro další výpočty zaokrouhlena na 37 směn. 

Celkový čas na výrobu celé série: 
= ∙ ( + + ) = 37 ∙ (6,5 + ,05 + 0,5) = 277,5 [ℎ]                         (4.10) 

Na vyrobení celé série bude zapotřebí 277,5 hod. 

Náklady na mzdy obsluhy linky, kdy pro výpočet byl zvolen mzdový tarif obsluhy „MTol“ 
na 150 Kč/h. 

= ∙  = 277,5 ∙ 150 = 41 625 [ č]                                                        (4.11) 

Náklady na pracovníka, který obsluhuje stroj, byly vypočteny na 41 625 Kč. 

Zaměstnavatel má další náklady, které jsou spojeny s výplatou mezd zaměstnanci 
a to úhradu sociálního a zdravotního pojištění. V roce 2017 je výše zdravotního pojištění 
hrazená zaměstnavatelem stanovena na 9% a výše sociálního pojištění na 25%. 

= ∙ (0,25 + 0,09) = 41625 ∙ 0,34 = 14 152,5 [ č]                                  (4.12) 

Celkové náklady na přímé mzdy: 
= + = 41625 + 14152,5 = 55 777,5 [ č]                                        (4.13) 

Celkové náklady zaměstnavatele na přímé mzdy zaměstnance byly vypočteny 
na 55 777,5 Kč. 
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Mzdové náklady na výrobu jedné součásti: 

=  =
55777,5
1000000

= 0,056  [ č/ ]                                                             (4.14) 

Mzdové náklady na výrobu jedné součástky byly vypočteny na 0,056 Kč. 

4.3 Ostatní přímé náklady 

Jsou určeny procentem z přímé mzdy. 
= ∙ =  0,2 ∙ 55777,5 = 11155,5  [ č]                                             (4.15) 

kde:  OPN – procentuální vyjádření ostatních přímých nákladů [%] 

Ostatní přímé náklady byly vypočteny na 11 155,50 Kč. 

Ostatní přímé náklady na výrobu jedné součásti: 

=  =
11155,5
1000000

= 0,011 [ č/ ]                                                              (4.16) 

Ostatní přímé náklady na výrobu jedné součásti byly vypočteny na 0,011 Kč. 

4.4 Nepřímé náklady 

Obtížně se vztahují na počet vyráběných kusů. Do nepřímých nákladů budou zahrnuty 
náklady na nástroj, správní a výrobní režii. 

 Správní režie: 
= ∙ =  1,2 ∙ 55777,5 = 66 933  [ č]                                                      (4.17) 

kde: SR – procentuální vyjádření správní režie [%] 

Nepřímé náklady správní režie byla vypočítána na 66 933 Kč. 

 Výrobní režie: 
= ∙ =  4,35 ∙ 55777,5 = 242 632,125 [ č]                                         (4.18) 

kde: VR – procentuální vyjádření správní režie [%] 

Nepřímé náklady výrobní režie byla vypočítána na 242 632,125 Kč. 

 Náklady na nástroj – v ceně výroby nástroje je zahnutý materiál nástroje, normalizované 
díly, tepelné zpracování, montáž a další. Po konzultaci s nástrojařem byla cena odhadnuta 
na „Nn = 250 000 Kč“ 

4.5 Celkové náklady a zisk výroby 

Celkové náklady jsou tvořeny součtem nákladových složek s výjimkou ceny za pořízení 
lisu a odvijáku, protože bude uvažováno, že výrobní stroje jsou již pořízeny. 

 Určení celkových nákladů a celkových nákladu na výrobu jedné součásti: 
Celkové náklady „Nc“: 

= + + + + +
= 83 627 798,44 + 41625 + 11155,5 + 6693 + 242632,125 + 250000
= 83 179 904,07 [ č]                                                                                                       (4.19) 

Celkové náklady na výrobu jedné součásti: 

= =
83 179 904,07

1000000
= 83,18    [ č]                                                                (4.20) 

Celkové náklady na výrobu jedné součásti byly vypočteny na 83,18 Kč. 
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 Výpočet zisku – stanovení prodejní ceny součásti je provedeno za pomocí přirážky, 
která stanovena na 35 % z celkových nákladů na výrobu jedné součásti. 

Cena jedné součásti s přirážkou: 
= ∙ = 1,35 ∙ 83,18 =  113,64  [ č]                                                            (4.21) 

kde: pp – přirážka [%] 

Celková tržba: 
= ∙ = 113,64 ∙ 1000000 = 113 640 000 [ č]                                           (4.22) 

Celkový zisk: 
= − = 83 179 904,07 − 113 640 000 = 29 460 095,93   [ č]           (4.23) 

Celkový zisk na výrobní sérii byl vypočten na 29 460 095,93 Kč. 

4.6 Bod zvratu 

Bod zvratu je určité množství výrobků, které je zapotřebí prodat, aby nedošlo ke ztrátě 
na výrobě. V bodě zvratu jsou porovnány celkové tržby „Tc“ s celkovými náklady „Nc“. 

Výpočet fixních nákladů „Fn“: 
= + + = 66933 + 242632,25 + 250000 = 559 565,25 [ č]   (4.24) 

Výčet variabilních nákladů „Vn“: 
= + + = 83,63 + 0,056 + 0,011 = 83,697 [ č]                   (4.25) 

Bod zvratu: 

=
−

=
559565,25

113,64 − 83,697
= 18 687,68 ≅ 18688   [ ]                         (4.26) 

Na základě výpočtu bylo zjištěno, že je zapotřebí vyrobit a prodat 18 688 ks spojovacích 
lamel, kdy při tomto množství nedochází ani ke ztrátě ani k zisku na výrobě. Pro zisk 
je zapotřebí vyrobit a prodat větší množství výrobků. Dosažený zisk na výrobní sérii činí 
29 460 095,93 Kč. 
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5 ZÁVĚRY 

Práce je zaměřená na řešení součásti – spojovací lamely, která je částí vícelamelové spojky 
ve dvouspojkové automatické převodovce, kterou na trh uvedla firma Volkswagen AG 
pod názvem DSG. Slouží k přenášení točivého momentu na vstupní hřídel převodovky 
při sepnutí spojky. Spojovací lamela je vyráběna o výrobní sérii 1.000.000 ks/rok 
ze svitku plechu 12 040. Její půdorysný tvar je kruhový s přibližným vnějším průměrem 
145 mm a vnitřním rozměrem o průměru 106 mm.  

Před výběrem nejvhodnější technologie pro výrobu spojovací lamely bylo provedeno 
hodnocení jednotlivých dostupných technologií, z nichž byla vybrána jako nejvhodnější 
metoda přesného stříhání s tlačnou hranou. Dále byla provedena kontrola konstrukce 
spojovací lamely, zda vyhovuje nárokům technologie přesného stříhání s tlačnou hranou 
a technologické výpočty. Na základě výpočtů byl zvolen materiál ve svitcích o celkové délce 
361900 mm a hmotnosti 2 892 534,43 kg s využitím 64,7 %. 

Dle technologických výpočtů vyplynulo, že spojovací lamela bude vyráběna na jednu 
operaci, kdy síla potřebná pro vystřižení činí 2312,3 kN ve stroji HFA 3200 plus o maximální 
síle 3200 kN.  

Dle technicko-ekonomického hodnocení bylo vypočteno, že výrobní cena jedné součásti 
činí 113,64 Kč. Bod zvratu byl určen při 18 688 ks vyrobených a prodaných spojovacích 
lamel. V tomto bodě nedochází ke ztrátě, ale ani k zisku na výrobě. Dosažený zisk na výrobní 
sérii činí 29 460 095,93 Kč. 
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SEZNAM POUŽITÝCH SYMBOLŮ A ZKRATEK 

Označení Legenda Jednotka 
a Vzdálenost tlačné hrany od křivky střihu [mm] 
a1 Vzdálenost kruhového otvoru od okraje [mm] 
Ac Celková střižná práce [J] 
Ap Práce přidržovače [J] 
As Střižná práce [J] 
Av Práce vyhazovače [J] 
b Vzdálenost čtvercového otvoru od okraje [mm] 
b1 Postranní odpad [mm] 
b2 Šířka můstku [mm] 

bmin Minimální šířka drážky [mm] 
Cnm Celkové náklady na materiál [Kč] 
Co Celková cena odpadu [Kč] 

Cokg Cena 1 kg odpadu [Kč] 
Csv Celková cena svitku plechu [Kč] 

Csvkg Cena 1 kg svitku plechu [Kč] 
c Vzdálenost kruhového otvoru od zaobleného okraje [mm] 
cm Součinitel závislý na druhu stříhání [mm] 
D Velký průměr [mm] 
Db Maximální vnější průměr bubnu [mm] 
Dp Průměr pružiny [mm] 
d Průměr děrovacího střižníku [mm] 
d1 Průměr děrovacího střižníku s osazením [mm] 
db Minimální vnitřní průměr bubnu [mm] 

dmin Minimální průměr otvoru [mm] 
dp Průměr drátu pružiny [mm] 
E Modul pružnosti v tahu [Mpa] 
Em Velikost můstku [mm] 
F8 Síla vyvinutá 1 pružinou [N] 
F Šířka okrajů [mm] 
Fc Celková síla [N] 
Fcp Celková síly pružin [N] 
Fp Síla přidržovače [N] 
Fs Střižná síla [mm] 
Fst Síla kontrolovaného střižníku [N] 
Fv Síla vyhazovače [N] 
h Výška tlačné hrany [mm] 
h1 Výška odlehčení za tlačnou hranou [mm] 
hel Hloubka elastické deformace [mm] 
hpl Hloubka plastické deformace [mm] 
hs Hloubka plastického střihu [mm] 
I Moment setrvačnosti [mm4] 

IT Stupeň přesnosti [–] 
K Krok [mm] 
kb Koeficient bezpečnosti [–] 
L Délka křivky tlačné hrany [mm] 
Lv Délka výstřižku [mm] 
l Délka křivky střihu [mm] 

lkrit Kritická délka střižníku [mm] 
lp Délka plechu [mm] 



 
 

lsv Délka pásu ve svitku [mm] 
M Šířka pásu plechu [mm] 

MTol Mzdový tarif obsluhy stroje [Kč/h] 
mo Hmotnost odpadu [kg] 
ms Střižná mezera [mm] 
msv Hmotnost svitku plechu [kg] 
Nm Náklady na mzdy [Kč] 

Nmnjs Náklady mzdové na výrobu jedné součástky [Kč] 
Nopn Ostatní přímé náklady [Kč] 
Nopnj Ostatní přímé náklady na výrobu jedné součástky [Kč] 
Npm Celkové náklady na přímé mzdy [Kč] 
Ns Náklady na výrobu jedné součástky [Kč] 
Nsr Náklady na správní režii [Kč] 
Nsz Náklady na sociální a zdravotní pojištění [Kč] 
Nvr Náklady na výrobní režii [Kč] 
n Opravný koeficient, který zahrnuje vliv opotřebení nástroje [–] 
nh Celkový čas na výrobu celé série [h] 
nsm Počet směn na výrobní sérii [směna/série] 
nsv Počet výstřižků ze svitku plechu [ks] 
nsvs Počet svitků plechu na celou sérii [ks] 
ns/h Počet součástí vyrobených za jednu hodinu [ks/h] 
ns/sm Počet součástí vyrobených za jednu směnu [ks/směna] 

nt Počet výstřižků z tabule [ks] 
nz Počet pracovních zdvihů za minutu [min-1] 

OPN Procentuální vyjádření ostatních přímých nákladů [%] 
p Měrný tlak [Mpa] 
pp Přirážka [%] 
Q Výrobní série [ks] 
R Poloměr zaoblení střižné hrany [mm] 
R1 Minimální vnější poloměr [mm] 
Ra Drsnost povrchu [μm] 
Re Mez kluzu [Mpa] 
Rm Mez pevnosti v tahu [MPa] 
Rv Minimální vnitřní poloměr [mm] 
rmin Minimální vnitřní poloměr [mm] 
S1 Plocha obdélníkové části zubu výstřižku [mm2] 
S2 Plocha trojúhelníkové části zubu výstřižku [mm2] 
S3 Plocha mezikruží [mm2] 
Spř Plocha přidržovače [mm2] 
Ss Plocha střihu bez odečtených ploch děr [mm2] 
Sst Plocha kontrolovaného střižníku [mm2] 
Ssv Plocha svitku plechu [mm2] 
Stab Plocha tabule plechu [mm2] 
Sv Plochá výstřižku [mm2] 
SR Procentuální vyjádření správní režie [%] 
s Tloušťka stříhaného materiálu [mm] 
šp Šířka plechu [mm] 
tk Kontrolní čas [h] 
tu Čas na údržbu [h] 
tv Výrobní čas [h] 

VR Procentuální vyjádření výrobní režie [%] 
v Střižná vůle [mm] 



 
 

W1 Minimální vzdálenost mezi otvory [mm] 
W2 Minimální vzdálenost mezi otvorem a drážkou [mm] 

Označení Legenda Jednotky 
αp Vrcholový úhel přidržovače [°] 
β Vnitřní úhel přítlačné hrany [°] 
γ Vnější úhel přítlačné hrany [°] 

ηsv Využití svitku plechu [%] 
ηt Využití tabule plechu [%] 

Δσ3 Přídavné tlakové napětí ve střihu [MPa] 
ρocel Hustota oceli [kg/m3] 

σ Napětí v tlaku [MPa] 
σ3 Tlakové napětí ve střihu [MPa] 
σ3c Celkové tlakové napětí ve střihu [MPa] 
σdov Dovolené napětí v tlaku [MPa] 
σn Normálové napětí [MPa] 
τs Střižný odpor [MPa] 

τmax Maximální smykové napětí [MPa] 
τs Mez pevnosti ve střihu [MPa] 
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