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ABSTRAKT 

POLÁCH Libor: Výroba přezky 

 

Práce je zaměřena na návrh technologie výroby přezky, která je součástí centrálního zámku 

padákového postroje. Dílec je vyroben z pozinkovaného ocelového plechu tloušťky 3 mm, 

součást je prostorového tvaru s otvory.  Předpokládaná výrobní série činí 25 000 kusů za rok.   

Na základě literární studie a výrobních požadavků součásti, byla jako nejoptimálnější 

technologie zvolena metoda kombinující stříhání a ražení ve sdruženém nástroji. Výsledný 

tvar přezky bude zhotoven ve třech operacích. Jako základní materiál pro výrobu byla zvolena 

ušlechtilá ocel 12 050, která splňuje požadované mechanické vlastnosti.  Výroba dílce bude 

zajištěna výstředníkovým lisem typu LEXN 100C. Předpokládaná cena vyrobeného dílce  

po započtení pořizovací ceny hutního polotovaru a nástroje činí 9,7 Kč za kus. 

Klíčová slova: ocel 12 050, stříhání, ražení, přezka, výstředníkový lis LEXN 100C 

 

ABSTRAKT 

POLÁCH Libor: Manufacturing of clasp 
 

The project is focused on proposal of clasp technology production. The clasp is a part  

of central lock in parachute harness. The part is made of galvanized steel sheet metal, sheet 

metal thickness 3 mm. The part has a spatial shape with holes. Expected manufacture series  

is 25 000 per year. Bassed on literary studies and manufacture requirements on the clasp,  

the method of cutting combinated with stamping in combined tool was found the most 

optimal. The final shape of clasp will be done in three steps. The nobel steel 12 050, which 

performs required mechanical properties, was chosen as the main material for clasp 

manufacture. The manufacture will be made by eccentric press LEXN 100C. The expected 

price of the clasp is 9,7 CZK per piece with counting the procurement price of metallurgical 

semi-finished product and the tool. 

 

Keywords: steel 12050, cutting, stamping, clasp, eccentric press LEXN 100 C 
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ÚVOD [9], [12], [19], [22], [23], [24], [32] 

V dnešní době je k dispozici nepřeberné množství technologií pro výrobu součástí. Řada  

z nich sebou nesou určité výhody i nevýhody, které je třeba zvážit při návrhu plánu výroby. 

Mezi nejrozšířenější druhy zpracování materiálu patří technologie tváření. Tato metoda  

od svých historických počátků urazila dlouhou cestu, při které došlo k jejímu značnému 

vývoji a zdokonalení. Díky tomu je možné vyrobit i součásti, které vyžadují vysokou 

rozměrovou přesnost a specifické mechanické vlastnosti. V současnosti je využívána hlavně  

ve strojírenském, automobilovém, leteckém či elektrotechnickém průmyslu. 

Jedná se o vysoce produktivní technologii, která své uplatnění najde především 

ve velkosériové a hromadné výrobě. Mezi její značné výhody patří úspora materiálu, 

beztřísková výroba a zkrácení časové náročnosti procesu. Nevýhodou může  

být vysoká pořizovací cena tvářecích strojů a nástrojů. Efektivnost a hospodárnost výroby  

je ovlivněna především správně navrženými tvářecími nástroji, tudíž tu jsou kladeny vysoké 

nároky na konstrukční pracovníky.  

Tváření metody lze rozdělit na dvě základní skupiny. První skupinou je objemové tváření, 

při kterém dochází k přeskupení materiálu za pomocí působení vnějších tvářecích sil.  

Druhou skupinou je plošné tváření, které zahrnuje například technologii postupového stříhání, 

ražení ohýbání a tažení Na obr. 1 lze vidět postupový nástroj pro stříhání a charakteristické 

výrobky získané plošným tvářením. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 1 Postupový nástroj pro stříhání a příklady 

výrobků plošného tváření [22], [23], [24], [32] 
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1 ROZBOR ZADÁNÍ  [2], [18], [25], [34]], [13], [14], [15], [22], [37], [38], [40] 

Součást, která bude vyráběna, je přezka z centrálního zámku (obr. 3), sloužící k odepínání 

a připínání padákového postroje (obr. 4). Centrální zámek je součástí záchranné padákové 

soustavy (PL-70) pro katapultážní systém letounů produkce Aera Vodochody L39, L49, L159 

(obr. 2). Letouny byly vyvinuty v šedesátých letech 20. století v československém Aeru 

Vodochody, letouny jsou dodnes používány pro vojenské účely, ale i pro sportovní létání. 

 

 

 

 Centrální zámek je umístěn uprostřed padákového postroje (obr. 4), aby bylo zajištěné 

rovnoměrné rozložení váhy pilota. Zámek je opatřen bezpečnostní pojistkou proti otevření. 

Do zámku jsou zasunuty čtyři přezky, z nichž jedna je na pevno, aby nedošlo ke ztrátě zámku 

při rozepnutí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 4 Umístění centrálního zámku padáku s vyznačenou vyráběnou přezkou [18] 

  Vyráběná přezka 

Obr. 2 a 3 Část listu z katalogu firmy MarS s příslušným padákem  

a 3D vizualizace vyráběné součásti [18]12 
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Obr. 5 Základní rozměry vyráběné součásti 

Padák je vyráběn podnikem MarS a.s., patřící mezi malé až střední podniky. Svým 

výrobním sortimentem je řazen do zpracovatelského průmyslu, textilní výroba. Zabývá  

se výrobou padáků a technické konfekce, což ale nejsou typické výrobky textilního průmyslu. 

Jedná se převážně o vojenské, či policejní zakázky. Mezi hlavní výrobní sortiment patří 

padáky sportovní, záchranné a výsadkové, dále firma vyrábí pouzdra na zbraně, vojenské 

tlumoky, řemení, taktické a neprůstřelné vesty, atd. Firma MarS byla založena v roce 1992, 

v současnosti v podniku pracuje přes 70 zaměstnanců.  

Součást tvaru přezky je tvarově středně náročná. 

Uvažovaná série činí 25 000 ks ⋅ rok 
-1

. Je vyrobena 

z ocelového plechu tloušťky 3 mm. Přezka je dlouhá 

74 mm, šířka přezky je 42 mm. Na součásti se dále 

nacházejí dva otvory, menší otvor má průměr  

10 mm, větší otvor je složen ze třech tečných rádiusů. 

Obě strany součásti jsou zakončeny zaoblením. 

Uprostřed součásti se nachází zpevňující prolis  

ve tvaru drážky pro pero, celková délka prolisu  

je 25 mm, šířka je 6 mm a je ražen do hloubky 1 mm.  

Na součásti je nejmenší tolerovaný rozměr  

o přesnosti IT 12. Povrch součásti z čelních stran 

dosahuje jakosti 1,6 μm. Hrany součásti  

jsou zaobleny poloměrem o velikosti 0,5 až 1 mm.   

                                                                                    

       

 

Materiál pro výrobu zadané přezky bude válcovaný ocelový plech, materiál musí být 

dostatečně pevný a tuhý, aby byly zajištěny požadované vlastnosti. Dále je vyžadována 

vhodnost materiálu pro tepelné zušlechťování a povrchovou úpravu, neboť povrch součásti 

bude vystaven chemickému a mechanickému opotřebení a je nutné zaručit jeho ochranu.  

    Výše uvedené požadavky splňuje ocel ČSN 12 050, také označována jako EN 1.119. Jedná 

se o ušlechtilou uhlíkovou ocel třídy dvanáct. Vyniká především vhodností k zušlechťování  

a povrchovému kalení. Dále zaručuje snadnou obrobitelnost s dobrou tvarovou stabilitou po 

tepelném zpracování. Je nutno počítat s menší prokalitelností. Mechanické vlastnosti zvolené 

oceli jsou uvedeny v tabulce číslo jedna. 
 

Tab.1 Mechanické vlastnosti oceli 12 050 dle [25] 

Pevnost v tahu Rm Min. 540  MPa 

Mez kluzu Re min. 320 MPa 

Tažnost A5 17 % 

Dosažitelná tvrdost po kalení 62 HRC 
 

Ocel ČSN 12 050 je vhodná pro pevnostní díly ve všeobecném strojírenství, především  

pro tepelně zpracované součásti, kdy jsou maximálně využity mechanické vlastnosti oceli. 

Nejčastěji je tato ocel používána na výrobu hřídelí těžních strojů, turbokompresorů, karuselů,  

na větší ozubená kola, šneky kladničky, lůžka, páky, zarážky, ojnice, pístnice, vřetena, písty 

kompresorů, pevnostní kolíky, čepy a šrouby, dopravní válečky, atd. 

 

    Neboť se jedná o ocel ušlechtilou, je výrobce povinen dodržet chemické složení materiálu, 

které je dáno příslušnou normou. Hodnoty procentuálního podílu obsažených prvků  

ve struktuře jsou uvedeny v tabulce č. 2. 
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Tab. 2 Chemické složení oceli 12 050, hodnoty  uvedeny v [%]  dle [25] 

C  Si max  Mn  P max  S max  Cr max  P max  Ni max  

0,42 - 0,5 do 0,4 0,5 – 0,8 0,037 0,035 do 0,25 do 0,04 do 0,3 

   Pro dosažení požadovaných mechanických vlastností zadaného dílce, je přezka kalena  

a popouštěna na tvrdost 25±4 HRC. Povrch dílce je pokryt ochrannou vrstvou zinku, součást 

tak odolává korozi a zároveň chrání dílec proti mechanickému opotřebení.  

1.1 Výrobní možnosti / variantní řešení [11], [12], [15], [16], [18], [28], [30] 

Při výrobě zadané součásti budou zvažovány metody plošného tváření zastudena a také 

nekonvenční metody obrábění. Při posuzování jednotlivých variant budou brány ohledy 

především na časovou a finanční náročnost. Dále bude hodnocen vliv dané výrobní 

technologie na změnu struktury materiálu součásti, přesnost výroby a kvalitu oddělené 

plochy. Zvažované výrobní metody jsou především zaměřeny na zhotovení vnějšího 

základního obrysu a otvorů v součásti. Vzhledem k tomu, že na vyráběné součásti se nachází  

i zpevňující prolis, bude možná kombinace výroby půdorysu a prolisu součásti na jednom 

stroji značnou výhodou. 

 Výroba pomocí plazmy – plazma je žhavý, vodivý plyn z iontů a elektronů. Jedná  

se o čtvrté skupenství podoby materiálu. Plazmovým plynem může být argon nebo plyny 

vodíku a kyslíku. Plazma dosahuje až teplot 30 000 °C. Díky její velké energii  

lze dosáhnout poměrně vysokých řezných 

rychlostí. Plazmou lze řezat všechny elektricky 

vodivé materiály jako ocel, nerez, slitiny, 

barevné kovy a jiné. Schéma funkce 

plazmového hořáku je vyobrazeno na obr. 6. 

Mezi další výhodu patří snadná počítačová 

automatizace. Tato technologie má i své 

nevýhody, které jsou také důvodem, proč tato 

technologie není vhodná pro výrobu zadané 

součásti. Řezání plazmového paprsku 

nedosahuje požadované přesnosti pro výrobu, 

dochází k nežádoucímu tepelnému ovlivnění 

materiálu, kvalita řezné plochy  

je nedostačující. Další nevýhodou je nutnost 

pořízení dalšího stroje pro zhotovení prolisu, 

neboť touto technologií lze zhotovit pouze 

obrys součásti. 

                                                                                           

                                                                             

                                                                               Obr. 6 Schéma plazmového hořáku [28] 
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Obr. 7 Schéma řezání laserem [15] 

Obr. 9 Schéma přesného stříhání 

[16] 

 Výroba pomocí laseru - princip spočívá ve využití uměle vybuzeného světelného záření, 

které je následně soustředěno do tenkého svazku fotonu za pomocí optické spojky.  

Při řezání paprskem dochází přímo k odpařování řezaného 

materiálu. Řezání se kombinuje s použitím různých plynů 

(obr. 7), nejčastěji se používá CO2. Mezi výhody této 

technologie patří vysoká přesnost rozměrů, možnost 

automatizace, velmi malá šířka spáry a možnost dělení 

různých materiálů. Při řezání dochází k tepelnému 

ovlivnění zpracovávaného materiálu, oblast je rozměrově 

menší proti výrobě pomocí plazmy. Co do rozměrové 

přesnosti a jakosti oddělených ploch je možno obrys 

součásti úspěšně vyrobit, ale nevýhodou je vysoká 

pořizovací cena stroje, dále je nutné vybudovat speciální 

pracoviště se zvýšeným zabezpečením. Stejně  

jako v případě výroby pomocí plazmového paprsku  

lze zhotovit pouze obrys součásti, zpevňující prolis musí 

být zhotoven na jiném stroji.sssssssss555555555sddd 

                                   

 Výroba vodním paprskem - základem je vysokotlaké zařízení, které umožňuje stlačit 

vodu až na 4500 barů. Ve směšovací komoře může být do vodního paprsku přimísen 

abrazivní materiál. Tato směs poté prochází tryskou a je soustředěna 

do jednotného paprsku nejčastěji o tloušťce jednoho milimetru. 

Materiál je dělen postupným vnikáním vodního paprsku. Mezi výhody 

této technologie patří schopnost vodního paprsku dělit širokou škálu 

různých materiálů, nedochází k tepelnému ovlivnění, tuto metodu lze 

snadno automatizovat. Další výhodou je úzká řezivostní spára, kvalita 

řezné plochy je uspokojivá. Obrys zadané součásti jde touto metodou 

vyrobit. Ale je tu velká nevýhoda, materiál přichází  

do přímého styku s vodním paprskem, je tu možnost vzniku koroze. 

Pořizovací cena stroje je vysoká, řezný výkon vodního paprsku  

je malý, zvláště při dělení tvrdšího materiálu, tato technologie je spíše 

vhodná pro výrobu malosériové zakázky. Prolis součástí musí  

být zhotoven na jiném stroji 

                       

 Přesné stříhání s tlačnou hranou – k oddělení dochází za pomocí střižníku a střižnice, 

nejčastěji s kombinací přítlačné desky a vyhazovače (obr. 9). Při stříhání lze vytvořit 

pásmo střihu s trojosou napjatostí, tím je ovlivněno tečení a utržení materiálu v průběhu 

střihu. Díky tomu metoda dosahuje přesnosti IT7 až IT9 a vysoké jakosti střižné plochy, 

až Ra = 0,8 μm. Při střihu je zároveň zpevňován 

materiál, což je velkou výhodou. Tato technologie 

je vysoce produktivní, hodí se pro výrobu velkých 

sérií, lze stříhat i materiály větší tloušťky. 

Přesným stříháním je možné vyrobit danou 

součást a zároveň je možné metodu kombinovat  

i s ražením ve sdruženém nástroji na jednom 

stroji, ale dosahovaná přesnost střihu je zbytečně 

vysoká. Pro výrobu je nutné mít speciální 

trojčinný lis, celková pořizovací cena stroje          

a potřebného příslušenství je příliš vysoká.                                                                                      

Obr. 8 Schéma řezání vodním paprskem [30] 
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 Vysekávací automaty – jedná se o moderní CNC stroje, výstřižek se vystřihuje z tabule 

plechu, která je na stole připevněna pomocí dvou speciálních řízených klapek. Vytváření 

obrysu probíhá postupně vysekávacím nástrojem, ten je tvořen matricí, stěračem  

a razníkem (obr. 10). Krom děrovacích  

a dělících nástrojů je stroj schopen 

používat i tvářecí nástroje, umožňují 

operace jako ohýbání, závitování  

a válečkování. Lze také použít speciální 

nástroje pro popisování a značení. 

Výhodou tohoto stroje je, že lze  

za pomocí několika nástrojů vytvářet 

různě tvarově složité obrysy součásti  

a zároveň částečně ohýbat či tvarovat 

materiál (například vytvářet větrací 

otvory). Základní obrys zadané součásti, 

včetně zpevňujícího prolisu lze vyrobit. 

Pořizovací cena CNC automatu je příliš 

vysoká, tento stroj najde uplatnění spíše 

tam, kde je vyráběn široký sortiment 

výrobků v malých sériích. 

 

 

 Výroba pomocí postupového stříhání - představuje jednu z nejrozšířenějších operací  

ve strojírenské výrobě. Stříháním se rozumí oddělování částic materiálu smykovým 

působením dvojice nástrojů (střižníku a střižnice) podél 

křivky střihu. Výrobek se nejčastěji zhotovuje v několika 

po sobě jdoucích krocích na jednom stroji, nejčastěji  

se používají výstředníkové lisy. Nevýhodou této 

technologie je, že dochází k opotřebení stříhacích 

nástrojů a jsou tu kladeny vysoké požadavky při výrobě 

střižných nástrojů. Běžná přesnost jednoduchých 

střihadel se pohybuje mezi  IT12 a IT14. Jedná  

se o nejjednodušší typ postupového střihadla. Při stříhání 

ve střihadlech se zvýšenou přesností lze docílit přesnosti  

IT 9 až IT 11 (střihadla využívají ke zvýšení přesnosti 

např.: vodící stojánky, lišty, hledáčky…). Tuto metodu 

lze kombinovat s ražením ve sdruženém nástroji. 

 

 

 Pro výrobu obrysu zadané součásti se jeví postupové stříhání jako nejlepší volba.  

Při stříhání nedochází k nežádoucímu tepelnému ovlivnění, naopak materiál je zpevňován. 

Dosahuje vysoké produktivnosti a zajišťuje dostatečnou přesnost pro výrobu zadané přezky. 

Dalším rozhodujícím faktorem je to, že lze na jednom stroji (například výstředníkovém lisu) 

vystřihnout obrys součásti a zároveň zhotovit i zpevňující prolis. Pro výrobu zadané součásti 

byla tedy zvolena kombinace postupového stříhání a ražení ve sdruženém nástroji.    

 

 

 

Obr. 11 Schéma postupového 

stříhání [19] 

Obr. 10 Vysekávací automat a jeho nástroje [10] 
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Obr. 12 První fáze střihu [11]                       

2 TECHNOLOGIE STŘÍHÁNÍ A RAŽENÍ [3], [9], [11],  [16], [20] 
Protože daná součást bude vyráběna kombinací technologií stříhání a ražení, je třeba tyto 

metody zaimplementovat do jednoho celku, který je označován jako sdružený nástroj. Použití 

sdruženého nástroje najde své uplatnění především u výroby dílů s vysokou sériovostí. 

Nástroj je náročný na výrobu a je nutné dodržet správné výrobní postupy při jejich konstrukci. 

V následující kapitole je tedy zpracována teorie pojednávající především o základech 

plošného stříhání a ražení a jejich společné aplikaci ve sdruženém nástroji.  

 

2.1 Stříhání [10], [8], [11], [8]                                                             
     Stříháním je rozuměno postupné oddělování části 

materiálu pohybem protilehlých řezných hran nástrojů 

(střižníku a střižnice) podél křivky střihu, 

za působení silového napětí. Samotný střižný proces 

lze rozdělit do tří základních fází. V první fázi procesu 

po dosednutí střižníku na stříhaný materiál, dochází 

k vyvolání napětí ve stříhaném kovu. Napětí nabývá 

menších hodnot, než meze kluzu. V závislosti  

na mechanických vlastnostech zpracovávaného kovu 

bývá hloubka vniku střižníku ,,he1 = 5 až 8 %“ 

tloušťky kovu. Vlivem silového působení střižníku  

a střižnice na tvářený materiál dojde ke vzniku 

silových dvojic, které mají za následek ohyb děleného 

kovu. 

                      

                   

   V druhé fázi střihu působí napětí větší, než je mez 

kluzu stříhaného materiálu. Tvářený kov je trvale 

plasticky deformován (obr. 13). Vlivem postupným 

vniknutím střižníku do stříhaného materiálu, dojde 

k deformaci vláken. Vlákna jsou ohýbána a roztahována.  

Dle druhu a vlastností materiálu dosahuje hloubka 

vniknutí střižníku  ,,hp1 = 10 až 25 %“ tloušťky stříhaného 

kovu. 

     

 

 

     V třetí fázi je tvářený kov namáhán napětím větším, než mez pevnosti ve střihu. Tato fáze 

je rozdělována do dvou částí, nástřih a střih. V první části dojde k porušení materiálu. Utváří 

se tu nejdříve mikroskopické a poté 

makroskopické trhlinky, které vznikají  

ve směru největšího smykového napětí. 

Smykové trhliny se rychle rozšiřují, potom 

dojde k propojení trhlinek a k následnému 

oddělení vystřihovaného dílce od základního 

materiálu. Hloubka vniku střižníku je závislá 

především na mechanických vlastnostech 

stříhaného kovu a velikosti střižné mezery, 

zpravidla bývá ,,hs = 10 až 60 %“ tloušťky 

výstřižku (obr 14). 

      

Obr. 13 Druhá fáze střihu [11]                       
 
 

Obr. 14 Třetí fáze střihu [11]                       
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   Výsledkem je střižná plocha, která je obecně tvořena čtyřmi oblastmi (obr. 15). První 

plochou je pásmo zaoblení neboli pružné pásmo. Druhá část střihu je nazývána jako oblast 

plastického střihu. Tato plocha se vyznačuje hladkým a lesklým povrchem. Pásmo třetí neboli 

pásmo lomu, nabývá největší plochy až 80 % tloušťky stříhaného materiálu.  

Tato plocha má charakteristický hrubý a matný povrch, který vzniká důsledkem utržení 

stříhaného dílce od základního materiálu. Čtvrté pásmo vzniká otlačením dolního břitu nože, 

dochází ke vzniku otřepů a ostřin. Na obr. 15 lze také pozorovat oblast zpevnění materiálu, 

vzniklé následkem trvalé deformace tvářeného kovu. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                       
 

      Popsaný průběh střižného procesu je především závislý na vlastnostech tvářeného 

materiálu, ale také na střižné vůli ,,V“ mezi střižníkem a střižnicí a na rychlosti dělení 

materiálu. U křehkého a tvrdého materiálu je druhá fáze, tedy fáze plastického vniku krátká, 

k oddělení tvářeného materiálu dochází téměř okamžitě. U houževnatých a měkkých 

materiálů je tomu naopak, plastické pásmo nabývá větších rozměrů a pásmo lomu  

se zkracuje. Při normální střižné vůli se nástřihy hran obou střižných prvků setkají v jedné 

ploše, dojde tedy k vytvoření čistého lomu tvaru ,,S“ bez větších ostřin (obr. 15). Při stříhání 

s malou nebo velkou vůlí se nástřihy nesetkají v jedné ploše střihu, vzniká nerovnoměrná 

střižná plocha s velkými otřepy, což je nežádoucí. 

      

     Na výsledek stříhání se také výrazně podílí rychlost pohybu střižníku, tedy rychlost střihu. 

Na obr. 15 lze vidět dva průběhy střihu, které byly provedeny na stejném materiálu,  

ale za jiných podmínek. Při malé 

střižné rychlosti (obr. 16 A)  

je pásmo plastického střihu ,,hs“ 

větší, než při stříhání s velkou 

rychlostí (obr. 16 B). Menší 

rychlost střihu se také kladně 

projeví na šířce pásma 

deformačního zpevnění, na       

obr. 16 je vyznačeno pomocí 

křížových šraf. Rozsah zpevnění 

tvářeného kovu je také závislý  

na tloušťce stříhaného materiálu, 

vlastnostech a na stavu ostří.                                 

                                                  Obr. 16 Srovnání tvaru střižné plochy a velikosti deformačního                           

    pásma zpevnění s rozdílnou rychlostí střihu [3]      
                  

 

Obr. 15 Tvar střižné plochy a její základní pásma a oblasti [3] 
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2.1.1 Nástřihový plán [4], [9], [20]                                                           
    Stříháním v postupových střihadlech jsou zhotovovány součásti přímo ze svitků,  

nebo z předem nadělených pásů z tabule plechu. Základem pro návrh optimálního 

nástřihového plánu, je volba správného rozmístění a orientace výstřižků na tabuli plechu 

případně svitku. Při rozvaze umísťování dílců je kladen důraz především na co možno 

největší materiálovou úsporu. K tomu napomáhají různé typy uspořádání, 

které jsou naznačeny na obr. 17. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         
 

    Vystřihování může být řešen dvěma způsoby (obr. 18). 

U prvního způsobu jsou jednotlivé dílce stříhány tzv. 

bez přepážky, přesnost střihu je méně kvalitní, naopak úspora 

materiálu je vysoká. Druhý způsob střihu dosahuje vyšší 

přesnosti při dělení materiálu, střih je prováděn po celém 

obvodu výstřižku, tím vznikají mezery mezi jednotlivými dílci 

a využití materiálu je tak nižší než u první varianty. 

                                                              

 
    K dosažení požadované kvality výstřižku se musí stanovit správná velikost můstku ,,e“ 

(vzdálenost mezi jednotlivými výstřižky) a velikost postranního odpadu ,,f“ (bezpečná 

vzdálenost mezi jednotlivými pásy výstřižků). Zmíněné parametry (obr. 19) lze určit  

dle přílohy č. 2, výběr parametrů je ovlivněn tloušťkou a vnější rozměrovou velikostí 

stříhaného kovu.  

 

 

 

    K = délka kroku  [mm]              

    B = délka výstřižku [mm]              

    e  = můstek  [mm]              

    P = šířka pásu  [mm] 

    A = šířka výstřižku [mm] 

    f  = postranní odpad [mm]               

 
 

Obr. 19 Znázornění uspořádání výstřižků s postraním odpadem a můstkem [4]   

                     

Obr. 18 Dělení výstřižků 

 bez přepážky a s přepážkou [4]                       

Obr. 17 Možné varianty uspořádání 

výstřižků [4] 
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    Velikost šířky pásu a délky kroku se stanoví dle uvedených vzorců: 

          P = A + 2 ⋅ f  [mm]                                                                                                    ( 2.1 ) 

               kde:    P   šířka pásu  [mm] 

                          A   šířka výstřižku [mm] 

                          f     postranní odpad [mm]; určuje se dle přílohy č. 2              

        
          K = B + e  [mm]                                                                                                        ( 2.2 ) 

               kde:    K    délka kroku  [mm]              

                          B    délka výstřižku [mm]              

                          e      můstek  [mm]; určuje se dle přílohy č. 2            

 

    Pro stanovení celkové využitelnosti materiálu je potřeba určit počet možných vystřižených 

kusů z jedné tabule plechu, či svitku. Na obr. 20 lze vidět příklad uspořádání výstřižků přímé. 

Pro určení co možno největší materiálové úspory je nutné propočítat více variant upořádání, 

varianty se mohou lišit například orientací výstřižku, či tabule horizontálně nebo vertikálně. 

  

  

   = 
 š

 
  [ks]                                (2.3) 

    kde:   š    šířka tabule  [mm] 

                  počet pásů [mm] 

 

    = 
     

 
  [ks]                        (2.4)                                  

    kde:        počet dílů na pás [mm]              

                    délka tabule [mm]              

                               

     

 Obr. 20 Příklad rozložení výstřižků na tabuli plechu [4]                       
 

       Výpočet celkového počtu výstřižků: 

          =   ⋅      [ks]                                                                                                      (2.5)     

                kde:     = počet výstřižku z jedné tabule plechu [ks] 

       Vztah pro výpočet materiálového využití 

              = 
  

  
 ⋅ 100 [%]                                                                                                         (2.6)                   

                kde:      celková plocha všech výstřižků z jedné  tabule  plechu [mm
2
];  stanoví  se      

         součinem plochy jednoho výstřižku ,,S“ a počtem kusů z jedné tabule ,,  “   

         (   = S ⋅     ). 
                             plocha tabule [mm

2
]   

 
    Vypočtené výsledky jednotlivých variant porovnáme a vybíráme procentuální hodnotu, 

která dosahuje nejvyšších hodnot. 
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2.1.2 Střižná vůle [3], [4], [7], [9], [11] 
     Při stříhání vniká střižník do střižnice s určitou vůlí. Střižná vůle ,,V“ je určena rozdílem 

mezi rozměrem střižníku a střižnice. Při pohledu v rovině řezu stříhaného kovu (obr. 21)   

lze vidět polovinu střižné vůle, značenou jako střižná mezera ,,z“, platí tedy (V = 2 ⋅ z ). 
 elikost střiž é mezery by měla být rov oměr á po celém obvodu křivky střihu. Volba 
správ é střiž é vůle je důležitá, neboť má velký vliv na kvalitu střižné plochy, velikost síly  

a také na životnost dělících nástrojů. 

    Optimální střižná mezera je taková, při které se vzniklé nástřihy setkávají v jedné ploše 

střihu. Tím je docíleno vhodné jakosti oddělené plochy, za použití nejmenší tvářecí síly 

(obr. 21 B).  

               Obr. 21 Vliv střižné mezery na kvalitu střižné plochy tvářeného materiálu [3]                       
 

      Malá střižná mezera má za následek zvýšení střižné síly a práce, toto je zapříčiněno 

vícenásobným střihem. Vícenásobný střih vzniká, neboť k oddělení stříhaného kovu 

nedochází v jedné ploše střihu, utváří se různé zádrhy, které jsou znovu stříhány (obr. 21 A). 

Vzniká nerovnoměrná střižná plocha bez větších ostřin. 

     Při střihu s velkou střižnou mezerou dochází ke vtahování materiálu do střižné mezery, 

výsledkem je nekvalitní střižná plocha s velkými otřepy a ostřinami (obr. 21 C). Při střihu  

je zapotřebí větší střižné síly a střižné nástroje se rychleji opotřebují. 

 

        Výpočet velikosti střižné vůle pro materiály o tloušťce  s  ≤  3 mm : 

             V  = 2 ⋅ c ⋅ s ⋅ 0,32 ⋅     [mm]                                                                                 (2.7) 

         Pro materiály o tloušťce  s > 3 mm platí: 

           V  = 2 ⋅ 0,32 (1,5 ⋅ c ⋅ s -0,015) ⋅     [mm]                                                             (2.8) 

              kde:        střižný odpor [MPa] 

                            c   koeficient závislý na stupni střihu (0,05 – 0,035) [-];  

                      pokud je  požadována vyšší kvalita střihu, volí se nižší hodnota 

                            s   tloušťka stříhaného plechu [mm] 
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2.1.3 Stanovení rozměrů střižníků a střižnice  [4], [7], [9], [20] 
       Střižné operace ve střihadlech se rozdělují do dvou základních skupin vystřihování  

a děrování. Při vystřihování, kdy vystřihovaný dílec je požadovaným výrobkem, odpovídá 

rozměr výrobku rozměru 

střižnice a střižník je zmenšen 

o střižnou vůli (obr. 22 A). 

Při děrování je tomu naopak, 

odpadem je vystřihovaný kus. 

Vzniklý otvor společně 

s polotovarem je považován 

za výrobek. Vystřihovaný 

otvor má tedy podobné 

rozměry jako střižník  

a střižnice  je zvětšována  

o danou střižnou vůli 

(obr. 22 B). 

      

      Pracovní rozměry střižníku a střižnice vycházejí především ze jmenovitých hodnot 

zadaného výstřižku. Během vykonávání střižné práce dochází k postupnému opotřebení 

nástrojů, je tedy nutné navrhnout pracovní rozměry nástrojů tak, aby zhotovené výrobky 

dosáhly dané přesnosti zadaného dílce a zároveň byla zaručena maximální produktivnost. 

     Během střižné práce se střižník zmenšuje a otvor střižnice se naopak zvětšuje.  

Při vystřihování je určujícím rozměrem 

průměr střižnice, činná část střižníku  

má menší vliv na přesnost výstřižku.  

Proto je záhodné přesunout větší část 

jmenovité tolerance výrobku jako přídavek  

na opotřebení ,,P“ na její funkční část  

(obr. 23). 

 

        Funkční rozměry při vystřihování: 

          a) pro střižnici 

               REV = (JR - P) 
+ TE

               (2.9)          

          b) pro střižník 

               RAV = (JR – P – v) + TA      (2.10)     

   

Uvedené značení ve vzorci vyplývá   

z obr. 23, hodnoty P, TA, TE, případně 

TS budou určeny dle přílohy č. 3. Výše 

uvedené vzorce jsou obecné, v praxi 

jsou vybírány vztahy z  přílohy č. 6. 

Správný výběr vztahu se odvíjí od toho, 

zda se jedná o rozměry zmenšující,  

či zvětšující, orientace jmenovité 

odchylky atd.               

                                                      Obr. 23 Uspořádání tolerančních polí při vystřihování [7]                       

     Obr. 22 Schéma závislosti střižné vůle pro danou operaci [4]                       
 

i 
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    Při děrování je tomu naopak, 

než v případě vystřihování,  

neboť rozměr vystřihovaného otvoru 

hlavně závisí na rozměru střižníku.  

Proto se větší část tolerančního pole 

jmenovitého rozměru přenáší  

na střižnici jako přídavek na opotřebení 

,,P“ (obr. 24). 

 
    Funkční rozměry při děrování: 

       a) pro střižník 

           RAD = (JR + P) - TA          (2.11) 

       b) pro střižnici 

           RED = (JR + P + v) 
+ TE

    (2.12) 

     

Uvedené vzorce jsou obecné,  

pro určení správných hodnot je nutné 

vyhledat příslušný vzorec v příloze   

č. 5, dle stanovených podmínek. 

Potřebné rozměry pro výpočet 

(P,TS,TA,TE) určí se dle přílohy  

č. 3. 
                                                                                                                      

                                                         Obr. 24 Uspořádání toleranční pole při děrování [7]                       

 

2.1.4  Opotřebení  nástrojů,  životnost  střihadel [4], [9], [20] 
     Životnost střihadla je klasifikována  počtem  vyrobených  výstřižků  v  požadované  kvalitě  

a rozměrové přesnosti. K úplnému opotřebení nástroje dochází, jestliže činné části nástroje 

nelze dále naostřit, či opravit. Životnost nástroje ovlivňuje tvar a velikost výstřižku, druh  

a kvalita nástroje, rozložení zatížení a stav lisu, péče o nástroj atd.  

     Má-li být zaručena požadována kvalita výstřižků, je nutné nástroj pravidelně přebrušovat. 

Počet přebroušení je limitován rozměry činnými částmi nástroje, složitostí tvaru výstřižku  

a konstrukcí střihadel. Například běžný nástroj se střední tvarovou složitostí lze přebrušovat 

až 25 krát. Vznikající opotřebení na nástroji je následkem úbytku materiálu z činných ploch 

střižníku. Při postupném vnikání střižníku do stříhaného kovu se vlákna tvářeného materiálu 

protahují a dochází ke zpevnění. Následkem toho vznikají na střižných hranách vysoké tlaky, 

společně s působením vysoké adheze a abraze dochází 

k opotřebení. Výsledkem je plocha opotřebení  

s charakteristickým nepravidelným kuželovým tvarem. 

(obr. 25). Mírou opotřebení je rozdíl objemu materiálu 

v nástroji, nebo rozdílem chybějící plochy v průřezu 

nástroje. Opotřebení lze během provozu také pozorovat 

změnou velikostí ostřin na výstřižku. Velikost 

opotřebení neroste lineárně, ale má charakteristický 

obecný průběh. V první části dochází k rychlému 

opotřebení, poté se růst ustálí, ve třetí fázi růst opět 

nabývá, až k úplnému opotřebení nástroje.  

                                                                                    Obr. 25 Opotřebení střižného nástroje [4]                       
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        Obr. 27 Názorné schéma ražení [27]   

2.2 Ražení a stanovení tvářecí síly [19], [27], [29]     555555555ssssssssssssssssss 
     Ražení je proces tváření, při kterém dochází 

k přetvoření výlisku za pomocí velkého tlaku. 

Technologie může být prováděna jak zastudena,  

tak i zatepla. Materiál získává díky teplu vyšší 

plasticitu a zároveň dochází ke zmenšení potřebné 

tvářecí síly. Formování materiálu je prováděno silovým 

působením razících nástrojů. Technologie se nejčastěji 

používá pro výrobu různých nápisů, medailí, mincí,  

a různých 3D reliéfů (ukázka na obr. 26). Ražení může 

však být i kombinováno s vhodnou raznicí (obr. 27), 

lze tak zhotovit různé zpevňující prolisy na plechu, 

dutiny či složitější 3D tvary. Rozměr razníku odpovídá 

rozměrům požadovaného prolisu, velikost raznice  

se stanoví dle objemu přetvářeného kovu.                                  

    

    Během ražení dochází k plastickému 

přetvoření tvářeného kovu, díky tomu jsou 

navyšovány jeho mechanické vlastnosti.  

Na obr. 27 lze vidět vzniklou deformaci 

vláken zapříčiněnou tvářením. Materiál 

musí být dobře tvářitelný, aby nedošlo 

k porušení jeho vláken. Jako vhodné 

materiály pro ražení se tedy jeví spíše 

měkké materiály, ideálním zástupcem  

je například hliník. 

     
 

2.3 Síla a práce [3], [4], [7], [11], [16]   
     Při konstrukci sdruženého nástroje je důležité znát sílu potřebnou pro výrobu zadaného 

dílce, neboť tvářecí síla nesmí překročit jmenovitou sílu použitého lisu. Mohlo by tak dojít 

k jeho poškození. V daném případě se bude jednat o součet sil pro stříhání a ražení.  

Z důvodu bezpečnosti je třeba výslednou sílu navýšit (v průměru o 20 až 25 %),  

neboť je nutné zohlednit změnu podmínek při tváření. Mezi tyto podmínky patří faktory,  

které se projevují především dlouhodobějším používání střihadla, jedná se o opotřebení hran 

tvářecích nástrojů, vodících prvků a dorazů, změna střižné vůle atd.  

       Velikost celkové síly vypočteme dle následujícího vztahu: 

             FC = ( ∑FSi + ∑FRi) ⋅ (1,2 až 1,25)  [N]                                                                  (2.13) 

                 kde:  FSi   střižná síla působící ve sdruženém nástroji [N]      

                             FRi   razící síla působící ve sdruženém nástroji  [N]      

         Razící síla bude určena dle následujícího vztahu: 

                    ⋅ P R  [N]                                                                                                    (2.14) 

            kde:  P R    měrný tlak [MPa] 

                                SR   razící plocha.[mm
2
]; lze vypočítat pomocí součinu tloušťky materiálu  

                                    a délky obvodu tvářeného půdorysu kovu (Sr  = s ⋅ Or ). 

 

     

Obr. 26 Praktická ukázka ražení  

[27], [29] 
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    Střižnou sílu pro daný okamžik lze popsat součinem střižné plochy a střižného odporu,  

na obr. 28 je zobrazen charakteristický průběh střižné síly. V první fázi, kdy dochází k pružné 

deformaci tvářeného kovu, je zaznamenáván prudký narůst síly na relativně krátké dráze 

,,hel“. Tento nárůst je zapříčiněn postupným napěchováním tvářeného kovu. Plynulý nárůst 

střižné síly dále pokračuje i v oblasti plastické deformace ,,hpl“, neboť dochází k lokálnímu 

zpevnění materiálu. Ke konci dráhy ,,hs“ (hloubky vniknutí střižníku) nastává první přerušení 

tvářeného kovu (vzniku prvních trhlin), které je doprovázeno mírným poklesem síly. 

Následně dochází k úplnému přerušení stříhaného materiálu a k vytvoření střižné křivky tvaru 

S, které je doprovázeno výrazným poklesem síly. Na grafu lze pozorovat,  

že síla klesá postupně, to je způsobeno třením mezi plochami výstřižku a základního 

materiálu. 

 

 

Obr. 28 Charakteristický průběh střižné síly [11]                       
 

      U křehkých materiálů, které mají malý rozdíl mezi pevností v tahu a mezí kluzu, dochází 

téměř okamžitě k oddělení materiálu. Naopak u kovů s velkým rozdílem mezí kluzu  

a pevností v tahu se materiál odděluje až po hlubším průniku střižníku tvářeným kovem. 

Klade tedy značně větší odpor při střihu a takové materiály jsou obecně hůře dělitelné. 

 

          Velikost střižné síly lze vypočítat dle následujícího vztahu: 

             Fs = n ⋅  s ⋅ Ss   [N]                                                                                                           (2.15) 

                     kde:    Fs    střižná síla [N]          

                                 n koeficient [-]; zohledňuje navýšení střižné síly, zapříčené 

                                       postupným opotřebováním střižných nástrojů, volí se v rozmezí  

                                       od 1,2 do 1,55. 

                                Ss    střižná plocha [ mm
2
] 

                                       Lze vypočítat pomocí součinu tloušťky materiálu a délky stříhaného  

                                       kovu (Ss = s ⋅ Os ). 

                                 s střižný odpor materiálu [MPa]; je uveden v normách ČSN,  

                                       příloha č. 4. K orientačnímu výpočtu v praxi lze použít vztah  

                                       ( s = Rm ⋅ 0,8). 
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       V případě, kdy je výběr limitován stroji, které nedosahují potřebnou pracovní sílu,  

je možné tvářecí sílu redukovat. Pro snížení střižné síly lze použít různě zkosené střižníky  

a střižnice. Příklad takto 

upravené střižnice a střižníku je 

uveden na obr. 29. Při děrování 

je střižnice rovná a střižník 

zkosený. Stříhaná součást  

se nedeformuje, ohýbán je pouze 

oddělený odpad. Při vystřihování 

je zkosená střižnice, střižník 

bývá rovný zde naopak dochází 

k deformaci střižného pásu 

a výstřižek zůstává rovný. S takto upravenými střižnými hranami lze snížit střižnou sílu  

až o 70 % z původní hodnoty.  

 Na obr. 30 lze vidět tři průběhy 

střižné síly v závislosti na dráze 

střižníku. První křivka zachycuje 

průběh klasické střižné síly. Zbývající 

dvě křivky zobrazují průběh síly 

s vhodně upravenými střižnými 

hranami, kde dochází vlivem náklonu 

ostří j a výšky zkosení h ke snížení 

střižné síly, ale také zároveň 

k prodlužování střižné dráhy 

střižníku. Podmínky zkosení střižných 

hran jsou uvedeny v tabulce č. 3. 

Tab. 3 Podmínky zkosení střižných 

hran [16]                                  

Tloušťka 

plechu 
h [mm] j [°] 

s ≤ 3 h ≤ 2s j ≤ 5 

s > 3 h = s j ≤ 8 

   

     Střižná práce při střihu s rovnoběžnými noži je definována jako plocha pod křivkou 

střižné síly. Na obr. 28 je vyznačena červenou barvou. Střižnou práci je možné vypočítat 

pomocí několika různých vztahů od příslušných autorů.  

          Uvedený vzorec využívá pro výpočet střižné práce eliptickou závislost:   

                 
 

 
 ⋅   ⋅   ⋅ x ⋅ s [J]                                                                                        (2.16) 

             kde:     práce při stříhání [J] 

                       s   tloušťka plechu [m] 

                       x   koeficient pro výpočet střižné práce se volí rozmezí 0,5 až 0,55 [-] 

                          střižná práce [MPa] 

        

                 

Obr. 29 Příklad úpravy střižníku a střižnice [4] 

   Obr. 30 Příklad úpravy střižníku a střižnice [4]                       
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Obr. 31 Schéma sdruženého nástroje kombinující stříhání a ražení   

Obr. 32 Druhy upnutí střižníku  

a razníku  [20] 

2.3 Konstrukce sdruženého nástroje  [6], [13], [16], [20], [21]ss2222222 sssssssssss 
   Sdružený nástroj pro danou výrobu je kombinace tažného a razícího nástroje. Základem 

nástroje je tzv. skříň s vodícími stojánky. Skládá se z vrchní a spodní desky, ty jsou spojeny 

pomocí ..vodících ..stojánků ..(obr. 31). Stojánky .zaručují .vyšší přesnost.  tvářecího. procesu  

 

a zároveň prodlužují životnost nástrojů. Skříně se stojánky se vyrábí v různém provedení, 

lišící se například pozicí stojánků, rozměrovou velikostí, druhem materiálu (ocelové, 

litinové), atd. Horní část skříně (pohyblivá část) je připevněna k beranu lisu pomocí upínací 

stopky (obr. 31). V horní části skříně jsou také zaimplementovány činné (pracovní) tvářecí 

nástroje (střižník, razník). Ty jsou nejčastěji připevněny pomocí opěrné a kotevní desky.  

Na obr. 32 jsou zobrazeny dva základní druhy upnutí tvářecích nástrojů, a to upnutí  

s hlavou válcovou a kuželovou. Mezi další 

druhy upínání patří například roznýtování, 

upevnění šroubem, kolíkem nebo kuličkou 

(rychloupínač). Součásti tvářecího nástroje 

(střižníku) může být i hledáček (obr. 32),  

který slouží ke správnému vystředění součásti  

při střihu. Hledáček zaručuje vyšší přesnost 

výroby je upevněn pomocí šroubu  

nebo může být nalisován.  

    Při konstrukci střižníku je nezbytné provést 

kontrolu na vzpěr a odtlačení.  Je tak zjištěno,  

zda daný střižník je vhodný pro bezporuchový 

provoz. Kontrola se provádí především  

u delších nástrojů s malý průřezem.  

         Q = 
   

   
                                                                               (2.17) 

              kde:       střižná síla kontrolovaného střižníku [MPa] 

                            průřez kontrolovaného střižníku [mm
2
] 

                      Q        normálové napětí v kontrolovaném střižníku [MPa] 

                            dovolené tlakové napětí (volí se v rozmezí 1600 až 2000 MPa)  
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      l     =  
  ⋅    ⋅    ⋅    

  ⋅    
  [mm]                                                                                 (2.18) 

           kde: l      kritická délka kontrolovaného střižníku  [mm] 

                            modul pružnosti v tahu [MPa] 

                           střižná síla kontrolovaného střižníku [MPa] 

                            střední hodnota kvadratického průřezu 

    Spodní část skříně (pevná) je uchycena pomocí 

šroubů a upínek ke stolu lisu. Je složena z vodící desky 

(slouží k podélnému vedení pohybujících se nástrojů), 

vodících lišt, střižnice a raznice. Všechny komponenty 

jsou s spojeny pomocí kolíků a šroubů ke spodní desce 

vodícího stojánku (obr. 31). Vodící lišty slouží k vedení 

procházícího pásu plechu. Jejich tloušťka je vždy větší 

než tloušťka zaváděného pásu. Často bývá vodící lišta 

osazena i tzv. načínacími dorazy, které slouží  

ke správnému zavedení stříhaného pásu pro jednotlivé 

kroky tváření (obr. 33). 

Po zavedení pásu se posuv zajišťuje pomocí koncových dorazů. 

Tyto dorazy mohou být v mnoha provedení. Na obr. 34 lze vidět 

aplikaci zpětného dorazu. Dále se používají například pevné 

dorazy nebo pružné, atd. Tyto dorazy se nejčastěji umísťují  

do střižnice či raznice. Střižnice může být konstrukce skládané, 

celistvé či vložkové. Mohou se lišit různým provedením 

geometrie. Jejich příklady jsou uvedeny na obr. 35. Materiály 

vhodné pro výrobu uvedených součástí sdruženého nástroje jsou 

uvedeny v tab. 4. 

 

Tab. 4 Materiály tvářících nástrojů [16] 

Konstrukční prvek  Materiál 

Střižník, střižnice, razník, raznice  19 191, 19 312, 19436, 19437, G3, G4, G5 

Vodící stojánky, desky, sloupky, pouzdra  42456, 422661, 11 500, 12 061, 14 220 

Stopky 11 600 

Dorazy 12 061, 19 191, 19 436, 19 437 

Pouzdra ke střižníkům 19 312 

Vodící lišty 11 600, 14 220, 12040 

Hledáčky 14 220, 19 191, 19421, 12 050 

Pružiny 12 0660, 12 090, 14 260 

Upínky 11 500 

Obr. 33 Schéma zavádění pásu  

pomocí dorazu [13]   

Obr. 34 Schéma aplikace  

zpětného dorazu [16]   Obr. 35 Příklad možných modifikací geometrie raznic [20]   
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Obr. 37 Schéma  

výstředníkového lisu [17] 

2.4 Výpočet těžiště [4], [9], [16]     
     Ve složeném postupovém nástroji působí současně několik nástrojů na tvářený kov.  

Je důležité, aby se výslednice tvářecích sil nacházela v ose lisu. Takto lze zabránit 

případnému vzniku klopných momentů. Při nedodržení osovosti stroje a nástroje může dojít 

ke zvýšení nepřesnosti výstřižků a ke zkrácení životnosti nástroje a k předčasnému opotřebení 

beranu lisu.  Působiště výsledné tvářecí síly lze určit graficky nebo častěji používanou 

výpočetní metodou.  

   Vzorec pro výpočet těžiště: 

           = 
   ⋅    

  
;    = 

   ⋅    

  
   [mm]                                                                                    (2.19) 

     kde:    c  součet všech tvářecích sil [N] 

               Fi   velikosti jednotlivých tvářecích sil [N] 

               xi,; yi    vzdálenosti jednotlivých tvářecích sil od osy X a Y [mm] 

               xT; yT    vzdálenost výslednice sil od příslušných os [mm]                       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5 Volba stroje [7], [11], [17], [20]     
    Správný výběr lisu pro tváření ve sdruženém 

nástroji je velice důležitý. Správná volba stroje  

by měla být jak technologicky tak zároveň  

i ekonomicky co nejvíce vhodná. Výběr ovlivňují 

činitelé, jako jsou například velikost potřebné tvářecí 

síly, zdvih lisu, velikost stolu a propadliště, druh 

upínání beranu, celkové rozměry stroje, snadnost 

obsluhy a jiné. Mezi nejvíce rozšířené stroje patří 

výstředníkové a hydraulické lisy. 

     Výstředníkové  lisy pracují v principu jako klikové 

mechanismy. K přenosu síly využívají výstředníkový 

mechanismus. Jejich velkou výhodou je možnost 

nastavení výšky zdvihu beranu lisu. Pohon stroje bývá 

umístěn v horní nebo v dolní části. Na obr. 37 lze 

pozorovat průběh síly v závislosti na poloze beranu 

lisu. Stroje se vyrábí nejčastěji se jmenovitou sílou  

v rozmezí 250 až 400 kN. Výhodou je snadná   

automatizace  a   velká  produktivnost  stroje. 

     

Ukázka dosazení do vzorce: 

         = 
  ⋅         ⋅          ⋅      

            
 [mm]   

    = 
  ⋅         ⋅          ⋅      

            
 [mm]   

 

Obr. 36 Schéma pro určení působiště ,,T “  výsledné tvářecí síly, 

 pomocí výpočtové metody. [4]   
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     Princip hydraulických lisů  

je založen na rovnoměrném šíření 

tlaku. Schéma lisu je naznačeno  

na obr. 38. Lisy se dělí dle 

konstrukce na stojanové, rámové, 

sloupové a skříňové. Na obr. 38 lze 

také sledovat velikost síly stroje, 

která je konstantní během celého 

zdvihu ,,FL“, což je velkou 

výhodou.   Lisy dosahují velkých 

sil až 10
3
 MN. Tyto stroje lze 

snadno regulovat (tlak a rychlost 

lisu). Další výhodou je například 

snadná automatizace.  

2.6 Technologičnost [4], [16], [33]     
    Prvním krokem při návrhu výroby zvoleného dílce je posuzování tzv. technologičnosti 

zvolené výrobní metody. Jedná se tedy o souhrn podmínek, které při jejich dodržení zaručí 

správný technologický postup a výrazně se podílí na hospodárnosti výroby. 

 Přesnost běžného stříhání dosahuje hodnot IT 12 až 14. Při stříhání ve střihadlech  

se zvýšenou přesností lze dosáhnou hodnot IT 9 až 11.  

 Drsnost vzniklé střižné plochy se pohybuje v rozmezí Ra = 3,2 až 6,3. 

 Lze stříhat materiál do meze pevnosti 1000 až 1200 Mpa. 

 Je nutné dodržet minimální vzdálenost otvorů od kraje a mezi sebou (na obr. 40 lze vidět 

jednotlivé kontrolované rozměry, jejich doporučené hodnoty jsou uvedeny  

v příloze č 1).   

 Nejmenší možná velikost štíhlých výstřižků, nebo částí vystupujících z vnějšího obrysu 

dílce nemá dosahovat hodnot menších než 1,5 násobek tloušťky tvářeného kovu. 

 Výstřižky také nemají mít ostré hrany v rozích vnitřního obrysu. Je doporučována 

hodnota minimálního zaoblení o velikosti 0,5 násobku tloušťky kovu. 

 Dle pevnosti stříhaného kovu lze zjistit doporučenou hodnotu nejmenšího úhlu rohu 

(obr. 39). Pro materiály do pevnosti v tahu 300 MPa α = 45° až 60°, nad 600 MPa  

je doporučená hodnota α ≥ 60°.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 40 Doporučené minimální vzdálenosti 

výstřižků od okraje plechu a mezi sebou [33]   

 

Obr. 39 Nejmenší úhly rohu výstřižku, 

doporučené zaoblení [33] 

Obr. 38 Schéma hydraulického lisu [17] 

FL 
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Obr. 41 Zjednodušený nákres součásti 

s orientačními rozměry   

Obr. 42 Kontrolované rozměry vyráběné  

součásti 

3 Návrh výroby součásti   
    Základní tvar přezky (obr. 41) bude zhotoven 

ve sdruženého postupovém nástroji,  

který kombinuje stříhání a ražení. Pro výrobu 

součásti byla zvolena ocel 12 050. Po zhotovení 

základního tvaru přezky se hrany výrobku 

zaoblí a odhrotí dle výkresu součásti v příloze  

(Přezka volná II). Takto připravená součást 

bude dále kalena a popouštěna na tvrdost 25±4 

HRC. Díky tepelnému zpracování dochází  

k navýšení požadovaných mechanických 

vlastností. Dále z důvodu ochrany přezky před 

korozí a mechanickému opotřebení bude 

povrch součásti opatřen povrchovou úpravou,  

a to žárovým pozinkováním. 

     

 

 

 

    Na vyráběné součásti se nachází nejmenší tolerovaný rozměr o přesnosti IT 11,  

Jde o průchozí otvor s průměrem 10 mm (obr. 42). Přezka tedy bude vyráběna  

ve střihadlech se zvýšenou přesností. Danou metodou lze dosáhnout drsnosti střižné plochy  

v rozmezí Ra = 3,2 až 6,3, přičemž tato hodnota vyhovuje požadované výrobě. Mez pevnosti 

děleného materiálu (oceli 12 050) splňuje s velkou rezervou podmínku maximální pevnosti 

stříhaného materiálu a platí tedy 600 < 1200 MPa.  
    Dalším krokem je kontrola nejmenšího otvoru nacházejícím se na tvářené součásti  

(obr. 42). Jedná se o otvor s ⌀10 mm. Platí 

podmínka, že nejmenší otvor nacházející  

se na součásti, musí být 1,5 krát větší,  

než  tloušťka plechu:  

    1,5 ⋅ 3 < 10 [mm]   

        Výrobek podmínku splňuje. 

Dále se posuzuje minimální možná 

vzdálenost stříhaného otvoru od okraje 

součásti. Na dané součásti se jedná  

o vzdálenost označenou na obrázku č. 42 

písmenem ,,b“ (b = 5mm). Dle přílohy  

č. 1 se určí, zda je vzdálenost otvoru  

od kraje dostačující (posuzovaný rozměr  

dle přílohy č. 1 je  označen na obr. 40  

písmenem ,,a“). Platí  tedy následující 

podmínka: 

                                                                                         a < b  

                                                                                      4,8 < 5 [mm]   

Součást uvedenou podmínku splňuje a vzhledem k tvarovým dispozicím posuzovaného 

výrobku není nutno provádět kontrolu ostrosti hran výstřižku (viz obr. 39). Přezka tedy 

úspěšně splňuje všechny náležitosti spojené s technologičností a je tak vyrobitelná. 
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3.1 Nástřihový plán  [6], [7], [8]     
     Jako vstupní polotovar pro výrobu zadaného dílce může být svitek nebo předem nadělené 

pásy z tabule plechu. Svitky jsou často voleny pro výrobu velkých sérií, navíc při jejich 

použití je nutno mít vhodné zařízení pro podávání a rovnání materiálu. Proto bylo rozhodnuto, 

že vstupním polotovarem pro výrobu jednotlivých dílců, bude tabule plechu  

o rozměrech 2000 x 1000 x 3 mm. Tato velikost tabule je optimální jak z hlediska manipulace 

s materiálem, tak i skladování. Aby byla dosažena co možná největší materiálová úspora,  

je nutné porovnat různé varianty uspořádání. V následující kapitole budou srovnány dvě 

varianty (vstřícné a přímé). Jelikož je možné tabuli plechu dělit dvěma způsoby, budou 

provedeny výpočty jak pro podélné tak i příčné dělení pásů (obr. 43). Výsledkem tedy budou 

čtyři plány, které budou navzájem porovnány (tab. 5) 

 

      Jako první bude proveden výpočet pro uspořádání přímé s přepážkou s podélným dělením 

pásů (varianta A obr. 44). Šířka pásu bude 

stanovena dle (2.1) a délka kroku dle (2.2): 

        Šířka pásu: 
             P = A + 2 ⋅ f  [mm]                         

             P = 74 + 2 ⋅ 4,3                                                                                                    

             P = 82,6 mm 

        Délka kroku:                                       
             K = B + e  [mm] 

             K = 42 + 3,5 

          K = 45,5 mm 

 
 

        Počet pásů pro variantu A bude stanoven dle vzorce (2.3): 

                 = 
 š

 
  = 

    

  , 
 = 12,1  ks  

                   Výsledný počet pásů vystřižených z jedné tabule plechu je 12 kusů. 

        Počet kusů z jednoho pásu pro variantu A bude stanoven dle vzorce (2.4): 

                   = 
     

 
 = 

       , 

  , 
  = 43,87 ks 

                    Výsledný počet výstřižků z jednoho pásu je 43 kusů.             

 

Obr. 44 Uspořádání výstřižků, 

varianta A 

Obr. 43 Možné způsoby dělení tabule plechu 
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Obr. 45 Uspořádání výstřižků, 

 varianta B 

        Celkový počet vystřižených dílců z jedné tabule plechu pro variantu A dle (2.5):  

                 =   ⋅      12 ⋅    = 516 kusů                                                                            

                    Výsledný počet dílců vystřižených z tabule je 510 kusů.             

  

       Materiálové využitelnosti pro variantu A s podélným dělením, dle vzorce (2.6) 

                 =  
  ⋅   

  
 ⋅ 100 = 

     ,  ⋅    

    ⋅     
 = 50,7 %                                                                    

                        kde: S  plocha jednoho plného dílce [mm
2
]; byla zjištěna pomocí programu 

                           AutoCAD, S = 1    ,  mm
2
 

     Výsledná využitelnost materiálu pro variantu A při podélném dělení pásu dosahuje 50,7%.  

Pro dané uspořádání byly provedeny i výpočty uvažující příčné dělení pásů. Výsledky jsou   

uvedeny v tab. 5. 

     Druhé posuzované uspořádání využívá vstřícné rozmístění výstřižků (varianta B obr. 45). 

Šířka pásu bude stanovena dle (2.1) a délka kroku dle (2.2): 

        Šířka pásu: 
             P = A + 2 ⋅ f  [mm]                              

             P = 74 + 2 ⋅ 4,3                                                                                                    

             P = 82,6 mm 

       Délka kroku: 
            K = B1+B2 + e ⋅ 2 [mm]                       

            K = 42 + 20 ⋅ 3,5 ⋅ 2 

          K = 69 mm 

 

         

 

         

 

        Počet pásů pro variantu B bude stanoven dle vzorce (2.3): 

                 = 
 š

 
  = 

    

  , 
 = 12,1 ks 

                   Výsledný počet pásů vystřižených z jedné tabule plechu je 12 kusů. 

        Počet kusů z jednoho pásu pro variantu B bude stanovena dle vzorce (2.4): 

                   = 
  

 
 ⋅  2  = 

    

  
 ⋅  2   = 57,97 ks 

                    Výsledný počet výstřižků z jednoho pásu je 57 kusů.             

 

        Celkový počet vystřižených dílců z jedné tabule plechu pro variantu A dle (2.5):  

                  =   ⋅      12 ⋅    = 684 ks                                                                                                                                                  

                    Výsledný počet dílců vystřižených z tabule je 684 kusů.             
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         Materiálové využitelnosti pro variantu B s podélným dělením dle vzorce (2.6) 

                     = 
  ⋅   

  
 ⋅ 100 = 

     ,  ⋅    

    ⋅     
 = 67,3 %                                                                      

     Výsledná využitelnost materiálu pro variantu B při podélném dělení pásu dosahuje 67,3%.  

Pro dané uspořádání byly provedeny i výpočty uvažující příčné dělení pásů. Výsledky  

jsou uvedeny v tab. 5.   

Tab. 5 Využití materiálu pro jednotlivé uspořádání: 

Tabule plechu 

1000x2000  

mm 

Způsob 

dělení pásů 

 

Počet pásů 

z tabule 

[ks] 

Počet kusů 

z jednoho pásu 

[ks] 

Počet kusů 

z jedné tabule 

[ks] 

Využitelnost 

materiálu 

[%] 

Varianta A, 

uspořádání 

přímé 

podélně 12 43 516 50,7 

příčně 24 21 504 49,6 

Varianta B, 

uspořádání 

vstřícné 

podélně 12 57 684 67,3 

příčně 24 28 672 66,1 

    V tabulce jsou přehledně zapsány vypočtené výsledky pro obě zmíněné varianty uvažující 

jak podélné tak příčné dělení pásů (obr. 43). Po pravé straně je umístěn sloupec poukazující  

na materiálové využití. Z uvedených hodnot je patrné, že lepších materiálových úspor 

dosahují varianty se vstřícným uspořádáním (varianty B), což se dalo očekávat vzhledem  

k tvarovým dispozicím vyráběné součástky.  

    Na základě vypočtených hodnot bylo rozhodnuto, že výstřižky budou uspořádány vstřícně 

s přepážkou na tabuli plechu o celkových rozměrech  3 x 1000 x 2000 mm, která bude 

rozdělena podélně na 12 pásů. 

    Pro zvolené uspořádání (obr. 46),  

bude  určena celková spotřeba materiálu 

pro výrobní sérii, která činí  

25 000 ks⋅rok
-1

: 

    Počet tabulí potřebných pro výrobu sérii: 

          = 
 

    
  [ks]                               (3.1)                              

           = 
      

   
 = 36,54                                                                  

           kde:       počet tabulí pro sérii [ks] 

                        výrobní série [ks⋅rok
-1

] 

                     

    

      Celkový počet tabulí se zaokrouhluje nahoru. Pro výrobu zadané série je tedy třeba  

37 tabulí plechu o celkových rozměrech 3 x 1000 x 2000 mm. Tento výpočet bude zahrnut  

do výsledného ekonomického zhodnocení. 

Obr. 46 Zvolené uspořádání výstřižků 

(varianta B, podélné dělení pásů) 
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3.2 Návrh výrobních operací ve sdruženém nástrojif55555555555fffffffffffffffffffff 

    Tabule plechu 1000 x 2000 mm bude rozdělena na 12 pásů o šířce 82,6 mm. Poté  

se ustřižený pás (obr. 47) zavede do sdruženého postupového nástroje. Vzhledem k tvarové 

dispozici vyráběné přezky jsou výstřižky uspořádány vstřícně. Každý pracovní krok je tak 

proložen volnou mezerou (obr. 47 modře vyznačený obrys) pro zhotovení dalších dílců. Další 

výstřižky se zhotoví otočením pásu o 180° kolem své osy a opětovným zavedením  

do postupového nástroje. V první operaci dojde k vystřihnutí dvou průchozích otvorů. 

Ve druhé operaci bude vyražen zpevňující prolis ve středu součásti. V poslední operaci  

je vystřihnut konečný půdorys vyráběné přezky. 
 

 

 

 

 

 

 

3.3 Stanovení rozměrů střižnic a střižníku  [6], [7], [8]     
     Prvním krokem pro úspěšné stanovení výrobních rozměrů střižníku a střižnice  

je stanovení střižné vůle. Střižná vůle bude vypočtena dle vztahu (2.7). 

            v  = 2 ⋅ c ⋅ s ⋅ 0,32 ⋅     = 2 ⋅ 0,01 ⋅ 3 ⋅ 0,32 ⋅      = 0,42 mm                              

                  kde:       bylo stanoveno pro ocel ČSN 12 050 z přílohy č. 4 jako 470 MPa 

                           c    koeficient se volí v rozmezí (0,005 až 0,025); pro daný případ bylo  

                          zvoleno  c = 0,1 [-], tím je zaručena vyšší jakost povrchu střižné hrany.                           

      Sdružený nástroj bude obsahovat dohromady tři střižníky a tři střižnice. Na obr. 48 jsou 

uvedeny jejich obecně rozměry, které budou posuzovány pro výpočet rozměrů střižníku  

a střižnice. 

  

  

 

 

 

 

 

 

Obr. 47 Zvolené uspořádání operací ve sdruženém nástroji 
 

Obr. 48 Označení rozměrů pro výpočet hodnot 

střižníku a střižnice pro první a třetí operaci 
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    Většina z posuzovaných rozměrů má své toleranční pole dáno dle výkresu součásti.  

Některé z uvedených posuzovaných rozměrů však nemají vlastní toleranční pole. Zbývající 

tolerance, tak byly určeny dle všeobecné tolerance ISO 2768-m. 

     Dalším krokem pro určení rozměru střižníku a střižnice je stanovení hodnot přístupné míry 

opotřebení ,,P“, výrobní tolerance střižnice ,,TE“, výrobní tolerance střižnice ,,TA“  

Tyto budou určeny dle přílohy č. 3.  

Tab. 6. Určené příslušné míry pro opotřebení a výrobní tolerancí pro střižník a střižnice  

Označení 

rozměru dle 

 obr. 39 

Hodnota 

rozměru s 

tolerancí 

Přístupná míra 

opotřebení 

P 

Výrobní 

tolerance 

střižnice 

TE 

Výrobní 

tolerance 

střižníku 

TA 

A 22     
  , 

 0,23 0,089 0,06 

B 12     
  , 

 0,23 0,089 0,06 

C 1      
  , 

 0,09 0,032 0,023 

RA 5 0,1 0,16 0,054 0,035 

RB 14 0,2 0,31 0,12 0,074 

D 42 0,5 0,76 0,29 0,185 

E 20 0,3 0,46 0,19 0,12 

G 74 0,5 0,76 0,29 0,185 

RD 14  ,2 0,31 0,12 0,074 

RE 12 0,2 0,31 0,12 0,074 

RF 10 0,2 0,31 0,12 0,074 

 

    V tabulce č. 6 jsou posuzované hodnoty pro stříhání a děrování barevně odlišeny, označení 

vyplývá z obr. 48. 

    Nyní lze dosadit do vzorců, které byly vyhledány v příloze č. 5. Hodnoty pro děrování 

,,A; B; C“ jsou uvažovány jako rozměry zmenšující se. Hodnoty ,,RA; RB“ jsou uvažovány 

jako rozměry, které se nemění. 

 Stanovení rozměrů střižníku a střižnic pro 1. operaci děrování (obr. 49, obr. 50). 

Označení uvedených vzorců vyplývá z obr. 24: 

A:  RAD = ( JR + P) – TA 

 RAD = ( 22 +  ,2  )  (   ,  
     ) = 22,23   ,  

     mm 

 RED = ( JR +          ) 

 RED = ( 22 +  ,2   , 2  (   ,   
     ) = 22,65    ,   

     mm 

B:  RAD = ( JR + P) – TA 

 RAD = ( 12 +  ,2  )  (   ,  
     ) = 12,23   ,  

     mm 

 RED = ( JR +          ) 

 RED = ( 12 +  ,2   , 2  (   ,   
     ) = 12,65    ,   

     mm 

C:  RAD = ( JR + P) – TA 

 RAD = ( 10 +  ,   )  (   ,   
     ) = 10,09   ,   

     mm 

 RED = ( JR +          ) 

 RED = ( 10 +  ,    , 2  (   ,   
     ) = 10,51    ,   

     mm 

 

   Obr. 49 Schéma  

počítaných rozměrů 

        (A, B, C) 
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RA:  RAD = ( JR ) ± TA 

 RAD = ( 5 ) ± ( ,    ) = 5 ±  ,    mm 

 RED = ( JR ) ± TE 

 RED = ( 5 ) ± (  ,     (   ,   
     ) = 5 ±  ,    mm 

RB:  RAD = ( JR ) ± TA 

 RAD = ( 14 ) ± ( ,    ) = 14 ±  ,    mm 

 RED = ( JR ) ± TE 

 RED = ( 14 ) ± (  ,12  ± ( 0,12 ) = 14 ±  ,12 mm 

 Stanovení rozměrů střižníku a střižnice pro 3. operaci vystřihování (obr. 51). Hodnoty  

pro vystřihování ,,D; E; G“ jsou uvažovány jako rozměry zvětšující se. Hodnoty ,,RD; RE; 

RF“ jsou uvažovány jako rozměry, které se nemění. Dle přílohy č. 6 tedy platí: 

D:  REV = ( JR  
 

 
 ) + TE 

 REV = ( 42 – 
 ,  

 
 )  (     

  ,     = 41,62     
  ,  

 mm 

 RAV = ( JR – 
 

 
       (    ) 

 RAV = ( 42 – 
 ,  

 
  , 2   ,1    (   ,   

     ) = 41,46    ,   
     mm 

E:  REV = ( JR- 
 

 
 ) + TE 

 REV = ( 20 – 
 ,  

 
 )  (     

  ,     = 19,77     
  ,  

 mm 

 RAV = ( JR – 
 

 
       (    ) 

 RAV = ( 20 – 
 ,  

 
  , 2   ,12  (   ,  

     ) = 19,47    ,  
     mm 

G:  REV = ( JR  
 

 
 ) + TE 

 REV = ( 74 – 
 ,  

 
 )  (     

  ,     = 73,63     
  ,  

 mm 

 RAV = ( JR – 
 

 
       (    ) 

 RAV = ( 74 – 
 ,  

 
  , 2   ,1    (   ,   

     ) = 73,385    ,   
     mm 

RD:  REV = ( JR ) ± TE 

 REV = ( 14 ) ± ( ,12 ) = 14 ±  ,12 mm 

 RAV = ( JR ) ± TA 

 RAV = ( 14 ± (  ,   ) = 14 ±      mm 

RE:  REV = ( JR ) ± TE 

 REV = ( 12 ) ± (  ,12 ) = 12 ±  ,12 mm 

 RAV = ( JR ) ± TA 

 RAV = ( 12 ± (  ,   ) = 12 ±  ,    mm 

RF:  REV = ( JR ) ± TE 

 REV = ( 10 ) ± (  ,12 ) = 10 ±  ,12 mm 

 RAV = ( JR ) ± TA 

 RAV = ( 10 ± (  ,   ) = 10 ±  ,    mm 

     

   Obr. 50 Schéma  

počítaných rozměrů 

        (A, B, C) 

Obr. 51 Schéma počítaných                

rozměrů pro vystřihování 
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                      Obr. 52 Výrobní rozměry razníku 

Obr. 53 Výrobní rozměry raznice 

    Tab. 7 Velikost jmenovitých rozměrů střižníků a střižnice 

Označení rozměrů 

dle obr.39 

Jmenovitý rozměr střižníku 

[mm] 
Jmenovitý rozměr střižnice [mm] 

A 22,23   ,  
     22,65    ,   

     

B 12,23   ,  
     12,65    ,   

     

C 10,09   ,   
     10,51    ,   

     

RA 5 ±  ,    5 ±  ,    

RB 14 ±  ,    14 ±  ,12 

D 41,46   ,   
     41,62     

  ,  
 

E 19,47   ,  
     19,77     

  ,  
 

G 73,385   ,   
     73,63     

  ,  
 

RD 14 ±  ,    14 ±  ,12 

RE 12 ±  ,    12 ±  ,12 

RF 10 ±  ,    10 ±  ,12 

      V tabulce č. 7 jsou shrnuty vypočtené jmenovité rozměry pro střižníky a střižnice. 

Červeně jsou označené hodnoty pro 1. operaci děrování, modře pro 3. operaci vystřihování  

3.4 Stanovení rozměrů razníku a raznice  [6], [7], [8]     
     Zadaný dílec bude vyroben ve třech operacích, 

rozměry nástrojů pro 1. a 3. operaci již byly 

vypočteny. Zbývá určit jmenovité hodnoty  

pro druhou operaci, jde o ražení zpevňujícího 

prolisu. Rozměry razníku jsou přebrány 

z výrobního výkresu přezky (Přezka volná II),  

neboť velikost razníku odpovídá tvaru a rozměrům 

požadovaného prolisu. Na obrázku č. 52  

je naznačena razící operace se jmenovitými 

rozměry razníku. Výrobní toleranční pole 

uvedených rozměrů byly orientovány kladně, 

neboť je .uvažováno.  postupné.opotřebení. razníku 

během provozu (dochází tak ke zmenšení průřezu). Spodní 

hrana nástroje bude zaoblena poloměrem o velikosti  

0,25 mm. Předchází se tak možnému nastřihnutí, či porušení 

tvářeného kovu. Rozměry raznice byly stanoveny především 

dle objemu přetvářeného kovu a dle skutečných rozměrů 

poskytnuté součásti. Na obr. 53 lze vidět srovnání rozměrů 

razníku a raznice. Vůle mezi razníkem a raznicí by měla být 

alespoň dvakrát větší než velikost střižné vůle (0,42 mm).  

V daném případě byla tloušťka raznice vůči razníku zvětšena 

o 2 mm. Délka byla navýšena o 5 mm. 
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3.5 Výpočet tvářecí síly a práce  
     Celková tvářecí síla pro daný sdružený nástroj je složena ze střižné a razící síly. Ke střihu 

dochází v první a v třetí operaci (obr. 54). Střižná síla bude vypočtena dle vztahu (2.15): 

           Střižná síla pro střižník č1: 

            FS1 = n ⋅  s ⋅ S1 = 1,2 ⋅ 470 ⋅ 169,5 = 95 598 N 

                   S1= O1 ⋅ s = 56,5 ⋅ 3 = 169,5 mm
2 

                        kde: O1  obvod střižníku č. 1 [mm], byl vzhledem k tvarové  složitosti určen 

                        pomocí  programu AutoCAD Inventor   

          Střižná síla pro střižník č. 2:  

               FS2 = n ⋅  s ⋅ S2 = 1,2 ⋅ 470 ⋅ 94,2 = 53 129 N 

                   S2 = O2 ⋅ s = 31,4 ⋅ 3 = 94,2 mm
2 

                        kde: O2  obvod střižníku č. 2 [mm];  

                                      O2 = ᴫ ⋅ D =  ᴫ ⋅ 10 =31,4 mm   

          Střižná síla pro střižník č. 3. 

            FS3 = n ⋅  s ⋅ S1 = 1,2 ⋅ 470 ⋅ 600,3 = 338 569 N 

                   S3= O3 ⋅ s = 200,1 ⋅ 3 = 600,3 mm
2 

                        kde: O3  obvod střižníku č. 3 [mm], byl určen programu AutoCAD Inventor 

  

     Razící síla bude určena dle vztahu (2.14) 

               ⋅ P R   = 56,85 ⋅ 490 = 27 857 N                                                                                                                

      kde:  P R  měrný tlak; velikost tohoto tlaku je určena pro ocel 12 050,     

                     jako 490 MPa, jedná se o střední hodnotu mezi Re a Rm. 

             SR  = ( 2 ⋅ R ⋅      (2 ⋅ 19) = ( 6 ⋅      (    ⋅ 1 = 56,85 mm
2    

       kde:  h   hloubka v ik utí raz íku   1 mm 

                       

    Výpočet celkové tvářecí síly dle vztahu (2.13) : 

         FC = ( ∑ FSi + ∑ FRi) ⋅ (1,2 až 1,25)  [N]       

         FC = ( FS1 + FS2 + FS3 +  FR) ⋅ 1,25   

         FC = ( 95 598  + 53 129  + 338 569 +  27 857) ⋅ 1,2 = 618 183 N  

    Celková tvářecí síla byla vypočtena na velikost 618 183 N. Na základě výpočtu bude 

vybrán příslušný tvářecí stroj. 

     Při výpočtu tvářecí práce bude operace s ražením zanedbána, neboť má nepatrný vliv  

na výslednou práci. Výpočet tedy bude proveden dle vztahu (2.16): 

         AS   
 

 
 ⋅   ⋅   ⋅ 0,55 ⋅ s  [J] 

         AS   
 

 
 ⋅   ⋅ ( FS1 + FS2 + FS3 ) ⋅ 0,55 ⋅ 0,003 = 631.2 J 

Pomocí výpočtu byla stanovena výsledná práce pro stříhání      631,2 J. 

 

 

 

Obr. 54 Schéma střižných obvodů 

Obr. 55 Schéma razícího obvodu 
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3.6 Výpočet těžiště  [6], [7], [8]     
    Při použití více tvářecích nástrojů je důležité zjistit těžiště působících sil. Výpočet  

je prováděn proto, aby výslednice sil působila v ose lisu. Správný přenos sil bude zajištěn tak, 

že v místě vypočteného těžiště, bude připevněna upínací stopka nástroje. Pokud by byl střižný 

nástroj špatně namontován, mohlo by dojít k jeho předčasnému opotřebení. 

   Pro daný případ bude proveden výpočet těžiště jak pro souřadnice v ose X  

tak i pro souřadnice v ose Y, neboť nástroje si sobě navzájem nejsou v žádném směru 

souměrné (obr. 56) 

    

    

 

     Výpočet vzdálenosti těžiště od počátečního bodu pro osu X, dle (2.19): 

              = 
    ⋅   

   
 = 

   ⋅          ⋅         ⋅         ⋅    

                 
   [mm]                                              

              =  
       ⋅   ,           ⋅   ,          ⋅   .            ⋅    , 

                                  
 = 118,9 mm 

      Výpočet vzdálenosti těžiště od počátečního bodu pro osu Y, dle (2.19): 

              = 
    ⋅   

   
 = 

   ⋅         ⋅          ⋅         ⋅    

                 
   [mm]                                             

               =  
       ⋅   ,           ⋅   ,           ⋅   ,           ⋅   ,  

                                  
 = 46,7 mm 

     Těžiště sil sdruženého nástroje leží na ose ,,X“ ve vzdálenosti 118,9 mm a na ose  

,,Y“ ve vzdálenosti 46,7 mm od počátečního bodu. Pozice těžiště je graficky znázorněna  

na obr. 44.  
 

 

Obr. 56 Těžiště sdruženého nástroje 
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Obr. 58 Schéma spodní části skříně sdruženého nástroje 

3.7 Konstrukce sdruženého nástroje   
    Prvním krokem při návrhu sdruženého nástroje je určení velikosti pracovního prostoru 

dolní nástrojové skříně (velikosti: střižnice s raznicí, vodící lišty, vodící desky  

viz kapitola 2.3). Minimální délka skříně byla určena na velikost 276 mm. Do rozměru byly 

zahrnuty 3 pracovní operace a místa pro koncový doraz pro první a druhou řadu výstřižků 

(obr. 57). 

 

 

    Vzhledem k předpokládané délce skříně 276 mm a šířce pásu 90 mm byla vybrána střižná 

skříň 310 x 155 ČSN 22 6273.2. Je složena z vodící desky, střižnice  

a vodících lišt a podpěrného plechu. Tento celek je spojen pomocí čtyř kolíků o průměru  

10 mm a šesti šroubů velikosti M10 ke spodní desce vodícího stojánku. Jedná se o ocelový 

stojánek 400 x 200 ČSN  

22 6235.3 dle [6], jeho rozměr 

byl zvolen na základě velikosti 

vybrané střižné skříně. Stojánek 

je osazen dvěma vodícími 

sloupky, které jsou uspořádány 

vedle sebe. Pohyb sloupků  

je zajištěn smykovým vedením. 

    Na obrázku č. 58 lze vidět 

smontovanou spodní část 

sdruženého nástroje pro výrobu 

zadané součásti. Vodící lišty 

sloužící k vedení stříhaného 

pásu kovu a zároveň jsou 

osazeny třemi načínacími dorazy 

(obr. 58). Dorazy jsou manuálně 

posuvné a pro každou operaci  

je přirazen jeden.    

 

Obr. 57 Vyznačená minimální délka nástrojové skříně a poloha koncových dorazů  

pro první a druhou řadu 
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Obr. 59 Schéma koncových dorazů 

Obr. 60 Schéma horní části sdruženého nástroje 

     Na obr. 59 lze vidět pohled na spodní část skříně sdruženého nástroje bez vodící desky. 

Střižnice společně s raznicí bude obrobena z jednoho kusu (monolitická). Ve střižnici  

jsou také zabudovány dva zpětné koncové dorazy pro první a druhou řadu výstřižků. Doraz  

je zatlačován dopředným pohybem pruhu plechu a vracen do původní polohy tlačnou 

pružinou (funkční schéma na obr. 59). Při zavádění první řady výstřižků bude první doraz 

zprava po celou dobu zamáčknut a posuv je tak řízen dorazem po levé straně střižnice 

(obr. 59). Po ukončení střihu se doraz na levé straně střižnice vyřadí z provozu jistícím 

šroubem. Stříhaný plech se otočí o 180° a nyní je po opětovném zavedení pásu kovu  

do nástroje posuv řízen dorazem, který je umístěn po pravé straně střižnice  

(obr. 57, obr. 59). 

 
 

 
    Základem vrchní (pohyblivé) části sdruženého nástroje je horní deska vodícího stojánku. 

Ta je opatřena dvěma pouzdry pro vedení sloupků. Dále je osazena upínací stopkou pro lis 

beranu, která je uložena v místě vypočteného těžiště působících sil. K desce je připevněna 

hlavice pomocí dvou kolíků o průměru 10 mm a šesti šroubů velikosti M10. Dle [8] byla 

vybrána hlavice 155x310 ČSN 22 6285. Celkové rozměry hlavice jsou totožné s nástrojovou 

skříní. Součástí hlavice je kotevní deska tloušťky 22 mm a opěrná deska tloušťky 5 mm. 

V .kotevní desce jsou usazeny střižníky pro první a třetí operaci a razník  pro  druhou  operaci.  
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Obr. 61 Kontrolovaný  

střižník pro 1. operaci 

Ve střižníku pro operaci č. 3, který slouží k vystřihnutí obrysu součásti, 

je zabudován hledáček (obr. 60). Hledáček vystřeďuje oblast střihu a tím 

je zaručena vyšší přesnost prováděné operace.  

     Vzhledem k tomu, že se v sestavě nachází poměrně slabý střižník,  

je nezbytné provést kontrolu na vzpěr a odtlačení, čimž  zjístíme,   
zda daný střižník je vhodný pro bezporuchový provoz. Kontrola tedy 

bude provedena na střižníku o ⌀ 10 mm nacházejícím se v první operaci. 

          Kontrola střižníku na odtlačení dle vztahu (2.17): 

                   Q = 
   

  
                                                                         

                 Q = 
   

   
  

   12 

  , 
   1    

                        676,78   1                                                    

                     kde:        síla působící na střižník 53 126 N                                                

v                                  průřez kontrolovaného střižníku [mm
2
];     

                                            r
2 ⋅ ᴫ =52

 ⋅ ᴫ = 78,5 mm
2
 

          Kontrola střižníku na vzpěr dle vztahu (2.18): 

                   l     =  
  ⋅ ᴫ  ⋅    ⋅    

  ⋅    
  = 

  ⋅ ᴫ  ⋅   ,  ⋅     ⋅    ,    

 ,  ⋅       
  = 225,8 mm                            

                        kde: E    modul pružnosti v tahu; E = 2,1 ⋅  1   MPa 

                                n     koeficient bezpečnosti; běžně voleno n =1,5; 

                                     síla působící na střižník;     = 53 126 N 

                                JS     kvadratický moment průřezu; JS = 
  ⋅    

  
 = 490,625 mm

4
;  

     Kontrolovaný střižník vyhovuje oběma zkouškám, neboť síla na odtlačení nepřesáhla 

stanovený limit a vypočtená kritická délka střižníku 225,8 mm je menší než jeho skutečná 

délka (110 mm).  

    V tab. 8 jsou sepsány zvolené materiály pro výrobu jednotlivých komponentů sdruženého 

nástroje. Vedle tabulky je vyzobrazen kompletní sdružený nástroj (obr. 62) 

Tab. 8. Volba materiálu pro jednotlivé prvky. 

Součást Materiál 

Střižník, razník 19 436 

Střižnice, raznice 19 436 

Stopka 11 600 

Dorazy 12 060 

Podpěrný plech 11 321 

Vodící deska 12 040 

Opěrná deska 11 600 

Vodící lišty 14 220 

Hledáček 12 050 

Podpěrný plech 12 040 

Vodící sloupky 14 220 

Vodící pouzdra 14 220 

 
Obr. 62 Kompletní sestava sdruženého 

nástroje 
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3.8 Volba stroje [31]     
     Při výběru stroje byly uvažovány především výstředníkové lisy, neboť dosahují vysoké 

produktivnosti a nejsou náročné na údržbu. Vybraný stroj musí vyhovovat podmínkám,  

které byly určeny navrhnutým tvářecím nástrojem. Je tak nutno posoudit například velikost 

upínacího stolu, propadliště, zdvih beranu, maximální možnou práci při trvalém chodu lisu  

a především velikost jmenovité síly stroje. Pro volbu lisu platí následující podmínka  

dle (3.2): 
                ≥   ⋅ nL                   

                ≥ 618 183 ⋅ 1,5 

                ≥ 928 275 = 928,275 kN 

                 kde:        jmenovitá síla lisu [N]     
                           nL    koeficient bezpečnosti, zaručující správný chod stroje [-]     
                                celková potřebná tvářecí pro tváření [N]     
 

   Uvedené podmínky splňuje výstředníkový lis  

s výrobním označením LEXN 100C (obr. 63). Stroj  

je dodáván firmou TOMA TRADING. Jedná  

se o slovenský podnik s mnohaletou tradicí.  

    Vybraný lis je vhodný pro ohýbání, stříhání, ražení  

a dalších tvářecí operace. Mezi přednosti stroje patří 

možnost přestavění beranu, samomazné vedení a dále 

zvýšená bezpečnost obsluhy stroje. Lis lze snadno 

automatizovat a zapojit do pracovní linky. 

    Rozměry pracovní plochy dosahu velikosti  

1000 x 640 mm, stůl je opatřen propadlištěm  

o průměru 250 mm. Beran lisu je osazen upínačem 

nástrojů o průměru 50 mm, další základní údaje  

a parametry jsou uvedeny v tab. 9 a v příloze č. 7. 

 

 

     

Tab. 9 Tabulka technických údajů lisu LEXN 100 C 

Jmenovitá síla lisu 1000 kN 

Počet zdvihů 70/140 1/min 

Hmotnost lisu 10,1 t 

Maximální tloušťka 

zpracovávaného plechu 

Trvalý 

chod 
4 mm 

Jednotlivé  

zdvihy 
7 mm 

Maximální odevzdaná práce 
Trvalý chod 300-2800 J 

Jednotlivé zdvihy 1540/950J 

Elektromotor 
Výkon 6 KW 

Otáčky 725-1445 1/min 

Obr. 63 Zvolený lis LEXN 100C [31]     
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4 TECHNICKO-EKONOMICKÉ ZHODNOCENÍ (14), (26) 
     V technicko-ekonomickém hodnocení bude uvažována výroba série zadaného dílce,  

činící 25 000 kusů za rok. Hodnocení bude především zaměřeno na výrobu základního tvaru 

vyráběné přezky ve sdruženém nástroji (stříhání, ražení). Náklady na dopravu a skladování  

a dělení materiálu nebudou započteny. Dále nebudou uvažovány výrobní operace prováděné 

po zhotovení základního tvaru, mezi které patří odhrocení a sražení hran, omílání, tepelná  

a povrchová úprava, uskladnění atd.    

     Do celkových výrobních nákladů tedy bude zahrnuta cena hutního materiálu pro výrobní 

sérii a přibližná pořizovací cena sdruženého nástroje. Malá cenová návratnost se projeví na 

prodeji odpadu. V kalkulaci nebudou zahrnuty náklady na provozní pracovníky a na spotřebu 

elektrické energie.  

    Jako základní polotovar pro výrobu zadaného dílce byla zvolena tabule plechu  

o celkových rozměrech 3 x 1000 x 2000 mm. Cena 1 kg ocelového plechu se pohybuje 

okolo ceny 29 Kč, cena během roku je proměnlivá, proto jsou uvedené výpočty spíše 

orientační. Nyní je nutné určit váhu spotřebovaného materiálu a určit jeho cenu: 

   Výpočet hmotnosti tabulí pro výrobu celé série: 

          m  = l    ⋅  l    ⋅ s ⋅ ρ = 1 ⋅ 2 ⋅ 0,003 ⋅ 7850 = 47,1 kg                         (4.1)                                    

              kde: m   hmotnost jedné tabule [kg] 

                           ρ     hustota materiálu [kg.m
-3

]  

           m   = m  ⋅    = 47,7 ⋅ 37 = 1 742,7 kg                                                            (4.2)                                    

             kde: m    hmotnost všech tabulí pro danou výrobní sérii [kg] 

  Výpočet hmotnosti odpadu pro celou výrobní sérii: 

         m   = m   - m   = 1742,7 – 975 = 767,7 kg 

              kde: m    hmotnosti odpadu výrobní série [kg] 

                      m     hmotnost všech vyrobených součástí [kg]; hmotnost jednoho kusu  

                                je 0,039 kg, pro celou sérii tedy platí ⟶ 0,039 ⋅ 25000 = 975kg 

  Výpočet ceny hutního materiálu pro výrobu celé série: 

            =  m    ⋅  2  = 1742,7 ⋅ 29 =50 538,3 Kč                                                  (4.3)                                    

               kde:        cena hutního materiálu pro výrobu celé série [Kč]                   

             Výpočet ceny vratného materiálu (cena 1kg vratného kovu přibližně činí 4,5 Kč): 

              = m   ⋅   ,  = 1742,7 ⋅ 29 = 3454,65 Kč                                       (4.4)                                    

               kde:        cena vratného materiálu (odpadu) z výroby celé série [Kč] 

    Cena sdruženého nástroje byla odhadnuta přibližně dle množství použitého materiálu 

pro výrobu jednotlivých komponentů. Dále byly započteny výdaje pro úpravu 

jednotlivých součástí. Výsledná orientační cena nástroje činí 196 000 Kč. 

    Výsledná výrobní cena za jeden výrobní kus:  

       QK  
(                  

 
   

       ,       ,           

      
   9,7 Kč                             (4.5)                                    

              kde:         orientační cena nástroje [Kč]                   
                              výrobní cena jednoho vyrobeného kusu [Kč]                   

     Výrobní náklady na jeden kus po započtení ceny hutního polotovaru a nástroje činí 9,7 Kč. 

Cena hutního polotovaru byla vypočtena na 50 538,3 Kč. 
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5 ZÁVĚRY 
     Řešenou součástkou je přezka z ocelového pozinkovaného plechu, která je součástí 

centrálního zámku padákového postroje. Na základě srovnání různých metod výroby 

(konvenčních i nekonvenčních), bylo rozhodnuto, že zadaný dílec bude vyroben  

ve sdruženém nástroji kombinující stříhání a ražení. Vzledem k tomu, že dílec má být tepelně 

a povrchově zpracován, byla vybrána pro výrobu ušlechtilá ocel 12 050. Uvažovaná výrobní 

série činí 25 000 kusů za rok.  

    Aby byla dosažena co možno největší materiálová úspora byla srovnána různá materiálová 

uspořádání. Jako nejvýhodnější varianta byla zvolena metoda se vstřícným rozmístěním 

výstřižků. Pro výrobu zadané série je zapotřebí 73 kusů tabulí o celkových rozměrech  

3 x 1000 x 2000 mm.  

    Výroba přezky bude probíhat ve třech operacích, které jsou součástí navrženého 

sdruženého nástroje. V prvním kroku dojde ke zhotovení dvou průchozích otvorů, ve druhé 

operaci bude ražen zpevňující prolis. Na závěr je vystřihnut výsledný obrys součásti.  

     Celková potřebná tvářecí síla je stanovena na 618 183 N. Pro výrobu byl vybrán stroj 

LEXN 100 C, jedná se výstředníkový lis slovenské firmy Toma trading s.r.o.  

     Pořizovací náklady na nákup hutního polotovaru pro celou sérii činí 50 358 Kč. 

Předpokládaná cena vyrobeného dílce po započtení ceny hutního polotovaru  

a nástroje činí 9,7 Kč za kus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



45 

 

  SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJŮ 

 

1. Citační software: CITACE PRO. Citacepro.com [online]. [cit. 2017-01-25]. 

Dostupné z: http://citacepro.com. 

 

2. AERO L-39 Albatros. wikipedie.org [online]. [cit. 2017-02-21]. Dostupné z: 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Aero_L-39_Albatros. 

 

3. BAČA, Jozef, Jozef BÍLIK a Viktor TITTEL. Technológia tvárnenia. 1. vyd. 

Bratislava: Nakladateľstvo STU, 2010, 246 s. Edícia vysokoškolských učebníc. 

ISBN 978-80-227-3242-0. 

 

4. BOBČÍK, Ladislav. Střižné nástroje pro malosériovou výrobu. Praha: SNTL - 

Nakladatelství technické literatury, 1983, 213 s. : il., tabulky, grafy. 

 

5. ČSN 22 6015. STŘIHADLA A STŘIŽNÁ VŮLE: Směrnice pro výpočet a konstrukci. 

Praha: Úřad pro normalizaci a měření, 1974. 

 

6. ČSN 22 6060. VODÍCÍ OCELOVÉ STOJÁNKY. Praha: Úřad pro normalizaci a 

měření, 1974. 

 

7. ČSN 22 6273. STŘIŽNÉ VŮLE. Praha: Úřad pro normalizaci a měření, 1974. 

 

8. ČSN 22 6285. HLAVICE PRAVPÚHLÉ K VODÍM STOJÁNKŮM. Praha: Úřad pro 

normalizaci a měření. 1974. 

 

9. DVOŘÁK, Milan, František GAJDOŠ a Karel NOVOTNÝ. Technologie tváření: 

plošné a objemové tváření. 2. vyd. Brno: CERM, 2007. 169 s. ISBN 978-80-214-

3425-7. 

 

10. Euromac: Děrovací stroj [online]. [cit. 2017-04-21]. Dostupné z: 

http://docplayer.cz/105601-Derovaci-stroj-mtx-flex-12-1250-30-2500-firma.html 

 

11. FOREJT, Milan a Miroslav PÍŠKA. Teorie obrábění, tváření a nástroje Vyd. 1. Brno: 

Akademické nakladatelství CERM, 2006, 225 s. ISBN 80-214-2374-9. 

 

12. JANDA, Petr. Výroba kotvící patky [online]. Brno, 2015 [cit. 2017-03-01]. Dostupné 

z: http://docplayer.cz/23620675-Brno-university-of-technology-fakulta-strojniho-

inzenyrstvi -ustav-strojirenske-technologie.html. Vedoucí práce Zdeněk Lidmila. 

 

13. KOTOUČ, Jiří a Jan ŠANTOVEC. Tvářecí nástroje. Praha: ČVUT, 1993. ISBN 80-

01-01003-1. 

 

1 



46 

 

14. LATA, Miroslav. Výrova součísti technologií přesného stříhání [online]. [cit. 2017-

05-19]. Dostupné z: https://www.vutbr.cz/www_base/zav_prace_soubor_verejne.php 

?file_id=29483. Diplomová práce 

 

15. Lazery a Optita. LaO.cz: Seriál na téma lasery - Laserové řezání (laser cutting) 

[online]. [cit. 2017-03-19]. Dostupné z: http://www.lao.cz/lao-info-49/serial-na-

tema-lasery---laserove-rezani-laser-cutting-129 

 

16. LIDMILA, Zdeněk. Teorie a technologie tváření I. Vyd. 1. Brno: Univerzita obrany, 

2008, 105 s.ISBN 978-80-7231-579-6. 

 

17. MAŇAS, Stanislav. VÝROBNÍ STROJE A ZAŘÍZENÍ [online]. Praha, 2006 [cit. 

2017-04-07]. Dostupné z: http://docplayer.cz/1999676-Vyrobni-stroje-a-

zarizeni.html 

 

18. MarS a.s. [online]. [cit. 2017-05-25]. Dostupné z: http://www.marsjev.cz/ 

 

19. NĚMEČEK, Tomáš. Technologický postup výroby součásti otvírák [online]. Brno, 

2010 [cit. 2017-05-21]. Dostupné z: https://www.vutbr.cz/www_base 

/zav_prace_soubor_verejne.php?file_id=29370. VUT. Vedoucí práce Karel Novotný. 

 

20. NOVOTNÝ, Josef a Zdeněk LANGER. Stříhání a další způsoby dělení kovových 

materiálů. 1. vyd. Praha: SNTL, Redakce báňské a strojírenské literatury, 1980. 216 

s. 

 

21. NOVOTNÝ, Karel. Tvářecí nástroje. 1. vyd. Brno: Nakladatelství VUT v Brně, 

1992. 186 s. ISBN 80-214-0401-9. 

 

22. Obrázek: Otvírák [online]. [cit. 2017-04-25]. Dostupné z: http://www.zrni.eu 

/katalog/ mouthful-robot-otvirak/ 

 

23. Obrázek: Otvírák láhví korunková [online]. [cit. 2017-04-25]. Dostupné z: 

http://www.udirny.cz/univerzal-impuls_otvirak_lahvi_korunkovy-218463977-

813256976-doplnkovy-prodej/ 

 

24. Obrázek: Větrací mřížka hliníková [online]. [cit. 2017-04-25]. Dostupné z: 

https://www.elektro-paloucek.cz/ventilatory/vetraci-mrizky/vetraci-mrizky-

hlinikove/vetraci-mrizka-hlinikova-300-x-300-mm-mvm300s-al-p-14283 

 

25. Ocel 12 050: Uhlíková ocel k zušlechťování a povrchovému kalení [online]. [cit. 

2017-01-25]. Dostupné z: http://ust.fme.vutbr.cz/tvareni/databaze_modelu_soubory 

/ocel_ 12050.3.pdf 

 

1 



47 

 

26. PETERKA, Miroslav. Výrova držáku válce technologií přesného stříhání [online]. 

[cit. 2017-02-19]. Dostupné z: https://www.vutbr.cz/www_base/zav_prace_soubo 

r_verejne.php?file_id=104426. Bakalářská práce. 

 

27. Pinterest: Metal stamping ideas [online]. [cit. 2017-04-23]. Dostupné z: https:// 

cz.pinterest.com/ mllinden/metal-stamping-ideas/ 

 

28. Plazmové technologie. ELUC [online]. [cit. 2017-04-25]. Dostupné z: https://eluc.kr-

olomoucky.cz/verejne/lekce/1419 

 

29. Ražba do kovu. Inter sign [online]. [cit. 2017-04-25]. Dostupné z: http://intersign.cz/ 

razba-kovu 

 

30. Řezání vodním paprskem. Wikipedie [online]. [cit. 2017-03-07]. Dostupné z: 

https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%98ez%C3%A1n%C3%AD_vodn%C3%ADm_p

aprskem 

 

31. Výstredníkové lisy. Toma trading s.r.o. [online]. [cit. 2017-05-17]. Dostupné z: 

http://www.tomatrading.sk/ 

 

32. Nástrojář. Wikipedie [online]. [cit. 2017-04-05]. Dostupné z: https://cs.wikipedia. 

org/wiki/ N%C3%A1stroja%C5%99 

 

33. ŽÁK, Ladislav, Milan DVOŘÁK a František GAJDOŠ. Technologie tváření: 

Návody do cvičení. Brno: AKADEMICKÉ NAKLADATELSTVÍ CERM, s.r.o Brno, 

2005. ISBN 80-214-2881-3 

 

34. ŽELEZNÁ KNIHA. Ferona [online]. [cit. 2017-05-25]. Dostupné z: 

http://www.ferona.cz/cze/katalog/mat_normy.php 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 



48 

 

SEZNAM POUŽITÝCH SYMBOLŮ A ZKRATEK 

Označení Legenda Jednotka 

A Šířka výstřižku [mm] 

AS Práce při stříhání [J] 

B Délka výstřižku [mm] 

c Koeficient stupně střihu [-] 

e Můstek [mm] 

E Modul pružnosti v tahu [MPa] 

f Postraní odpad [mm] 

F L Jmenovitá síla lisu [N] 

F o Tvářecí síla [N] 

FC Celková tvářecí síla [N] 

Fi Velikost tvářecí síly [N] 

FRi Razící síla [N] 

FSi Střižná síla  [N] 

Ikrit Kritická délka kontrolovaného střižníku [mm] 

JR Jmenovitý rozměr [mm] 

JS Stření hodnota kvadratického průřezu [mm
4
] 

K Délka kroku [mm] 

LD Délka tabule [mm] 

LŠ Šířka tabule [mm] 

m T Hmotnost tabule [kg] 

mOV Hmotnost odpadu výrobní série [kg] 

mVS Hmotnost všech vyrobených součástí [kg] 

mVT Hmotnost všech tabulí [kg] 

n Koeficient zohledňující opotřebení nástrojů [-] 

n L Koeficient bezpečnosti provozu lisu [-] 

nC Počet výstřižků z jedné tabule [ks] 

nP Počet pásů [ks] 

nPd Počet dílců na pás [ks] 

Oi Obvod daného nástroje [mm] 

P Šířka pásu [mm] 

P Přístupná míra opotřebení [mm] 

P R Měrný tlak [Mpa] 

Q Normálové napětí v kontrolovaném střižníku [MPa] 

Q H Cena hutního polotovaru pro celou sérii [Kč] 

Q K Cena za kus [Kč] 

Q OV Cena vratného kovu [Kč] 

Q S Orientační cena nástroje [Kč] 

RAD Rozměr střižníku při vystřihování [mm] 

RAV Rozměr střižníku při vystřihování [mm] 

RED Rozměr střižnice při vystřihování [mm] 

REV Rozměr střižnice při vystřihování [mm] 

s Tloušťka plechu [mm] 

SC Celková plocha všech výstřižků [mm
2
] 

SRi Razící plocha [mm
2
] 

SSi Střižná plocha [mm] 

SSi Průřez kontrolovaného střižníku [mm
2
] 

TA Výrobní tolerance střižníku [mm] 

TE Výrobní tolerance střižnice [mm] 

TS Tolerance jmenovitého rozměru [mm] 

V Střižná vůle [mm] 

x Koeficient střižné práce [-] 
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SEZNAM POUŽITÝCH SYMBOLŮ A ZKRATEK 

Označení Legenda Jednotka 

x i Vzdálenost působící síly od počátečního bodu v ose x [mm] 

XT Poloha těžiště v ose x [mm] 

y i Vzdálenost působící síly od počátečního bodu v ose y [mm] 

YT Poloha těžiště v ose y [mm] 

ρ Hustota materiálu [kg⋅m-3
] 

  DOV Dovolené tlakové napětí [MPa] 

  S Střižný odpor [MPa] 
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