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ABSTRAKT 

POPELÁŘ Martin: Výroba ochranného plechu ke dveřím            

 

Práce se zabývá návrhem technologie výroby ochranného plechu ke dveřím z materiálu 17 240. 

Polotovarem je plech o tloušťce 0,8 mm. Práce je zaměřena na tváření kovů za studena – 

stříhání. Na základě série 100 000 kusů je navržena výroba v postupovém nástroji. Dle 

potřebných výpočtů byl zvolen výstředníkový lis LEXN-100 2 (Toma trading s.r.o.) o 

jmenovité síle 1000 kN. Stěžejním bodem práce je návrh střižného nástroje a vytvoření 

výkresové dokumentace. 

 

Klíčová slova: stříhání, střižné síly, střižný nástroj 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

POPELÁŘ Martin: Manufacturing of protective sheet metal to the door  

 

The thesis deals with the design of manufacturing technology of protective sheet metal to the 

door from the material 17240. The blank is 0,8 mm thick sheet metal. Work is set for cold 

shaping of metal by means of cutting. Production on sequence shearing tool is based on series 

100 000 pieces. Shearing machine LEXN–100 2 (Toma trading s.r.o.) with shearing force 1000 

kN is selected for realization. The main point of the thesis is to design a cutting tool and to 

create a drawing documentation. 

 

 

Keywords: cutting, cutting force, cutting tool 
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ÚVOD [3], [5], [8], [10], [19], [21] 

Obor strojírenských technologií obsahuje širokou škálu výrobních procesů a postupů 

zaměřených hlavně na výrobu a zpracování kovů a plastů. Tento obor se dělí dále na třískové 

technologie (obrábění) a beztřískové technologie (tváření). Hlavním rozdílem mezi těmito 

technologiemi je, že při obrábění dochází k úběru materiálu, zatímco při tváření dochází k 

požadované změně tvaru v důsledku působení vnějších sil bez odběru třísek. Proto je pro 

výrobu a zpracování mnoha strojních součástí vhodné využít právě technologie tváření, neboť 

se z ekonomického hlediska docílí nezanedbatelné úspory materiálu. Součásti  vyrobené 

technologiemi tváření v současnosti splňují i ty nejnáročnější požadavky na rozměrovou 

přesnost. 

Technologie tváření lze dělit dle teploty procesu na tváření za tepla a za studena a dle 

působení vnějších sil při tvářecím procesu na objemové tváření a plošné tváření. Při plošném 

tváření, oproti objemovému, převládají vnitřní napětí pouze ve dvou směrech.  

Nejčastějším vstupním polotovarem pro plošné tváření je plech válcovaný za studena či za 

tepla například ve formě svitků či tabulí (obr. 1). Mezi základní technologie plošného tváření 

patří například stříhání, ohýbání, tažení, atd. 

Stříhání je technologie vhodná nejen pro výrobu polotovarů určených k dalšímu zpracování, 

ale i k výrobě konečných výrobků rozmanitých tvarů. S těmito výstupními produkty tzv. 

výstřižky (obr. 2) je možné se setkat jak ve velkosériové tak i kusové výrobě. 

        

  Obr. 1 Ocelový plech - svitky a tabule [8], [10] 

           Obr. 2 Ukázka dílů vyrobených stříháním [19], [21] 
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1 ROZBOR SOUČASNÉHO STAVU [15], [19], [20] 

Bakalářská práce předkládá návrh možné technologie výroby ochranného plechu pod kliku 

dveří. Ukázky současných způsobů řešení jsou vidět na obr. 3. Plech slouží k ochraně míst v 

oblasti zámku před poškozením, k zakrytí případných stávajících poškození dveří (např. po 

předchozím násilném otevření dveří), nebo k vyztužení dveří v této oblasti. Plech se montuje 

pod bezpečnostní kování. 

 

Bakalářská práce je zaměřena na sériovou výrobu (100 000 kusů/rok) a cílem je navrhnout 

vhodnou technologii výroby ochranného plechu, jehož rozměry jsou přesněji definované 
v příloze 1. 

1.1 Materiál součásti [22], [23], [24] 

Součást je s ohledem na její využití zhotovena z oceli 17 240 (alternativní značení dle dalších 

norem je uvedeno v tabulce 1). Tato ocel je druh korozivzdorné (nerezavějící) chromniklové 

oceli, jejíž hlavní požadovanou vlastností je odolnost vůči korozi. Jedná se      o slitinu chromu, 

niklu a železa, jež má obsah 17 – 19,5 hm. % chromu, 8 – 10,5 hm. % niklu nebo do 2 hm. % 

manganu. Současně obsahují určité množství dalších austenitotvorných prvků, např. uhlík , 

molybden, dusík, měď. Hodnoty mechanických vlastností a bližšího chemického složení oceli 

17 240 jsou blíže uvedeny v tabulce 2 a tabulce 3. 

Tab. 1 Značení zadaného materiálu [23], [24] 

Stát ČR EURO Německo   USA 

Norma ČSN 41 7240 EN 119 Wst. Nr. DIN 17440 ASTM A167 

Označení 17 240 X5CrNi18-10  1.4301 X5CrNi18-10 304 

Tab. 2 Mechanické vlastnosti [22], [23] 

Označení Název Hodnota 

Rm Mez pevnosti v tahu 540 - 740 MPa 

Rp0,2 Mez kluzu 220 MPa 

A50 Tažnost 45% 

Ep Modul pružnosti 200 GPa 

Tmax použití do maximální teploty 400 °C 

      Obr. 3 Ukázky ochranných plechů [15], [20] 
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Tab. 3 Chemické složení [22], [23] 

Značka C Si Mn P S Cr Ni N 

Prvek Uhlík Křemík Mangan Fosfor Síra Chrom Nikl Dusík 

Obsah Max Max Max Max Max 17 -  8,0 -  Max 

[hm. %] 0,07 1,0 2,0 0,045 0,015 19,5 10,5 0,11 

1.2 Vhodné metody výroby [6], [3], [5], [14], [16], [17] 

Pro výrobu součástí z ocelového plechu lze volit z poměrně velkého množství výrobních 

technologií. Tato část práce je zaměřena právě na zhodnocení principů, výhod a nevýhod 

vybraných metod výroby zadané součásti. Jak již bylo řečeno, volit se dá z celé škály výrobních 

technologií, z nichž nejpodstatnější jsou řezání laserem, řezání plazmou, řezání vodím 
paprskem a stříhání.  

1.2.1 Řezání laserem [6], [16] 

Řezání laserem (obr. 4) probíhá pomocí 

fokusovaného svazku elektronů. Tento 

laserový svazek fotonů při dopadu na 

materiál ohřívá místo kontaktu na teplotu 

varu, při čemž okolní materiál je v úzké 

zóně nataven. Řezání materiálů je 

umožněno odstraněním par kovů a 

taveniny z místa řezu pomocí pracovního 

plynu. Ten je přiváděn výstupní řezací 

tryskou kolem svazku fotonů. 

Řezání laserem je díky vysoké 

koncentraci energie vhodné pro dělení 
všech technických materiálů. 

Řezání laserem je rozděleno do několika 
níže uvedených metod. 

 Tavné řezání – jako pracovní plyn se 

používá nejčastěji dusík. Povrch řezu je 

bez oxidů. Metoda je vhodná pro řezání 

vysokolegované oceli, mědi, hliníku, 

niklu a jejich slitin a pro nekovové 

materiály. 

 Oxidační řezání – tato metoda se od předchozí liší především použitím kyslíku jako 

pracovního plynu. Základem řezání je exotermická reakce kyslíku s řezaným materiálem. 

Metoda je vhodná pro řezání nelegované až střednělegované oceli. U ostatních kovů by 

kyslík způsobil výraznou oxidaci řezných hran. 

 Sublimační metoda – řezání probíhá odpařováním materiálu v místě řezu. Tato metoda je 

méně využívaná. 

Výhody:  
- vysoké řezné rychlosti (až desítky metrů za minutu), 

- lze řezat téměř všechny technické materiály, 

- velice kvalitní řez a u zpracování nerezových ocelí v dusíkové atmosféře hladký lesklý řez, 

- vlivem snadné regulace výkonu je kvalita řezu rovnoměrná na celé řezné ploše včetně rohů , 

- úzká řezná spára (fokusace na cca 0,05 mm). 

 

           Obr. 4 Princip laserového řezání [16] 



13 

 

Nevýhody:  
- vysoké pořizovací náklady, 

- vyšší náklady na provoz, 

- nižší hodnoty účinnosti, 
- vznik a přenos tepla (možné natavení, návarky). 

1.2.2 Řezání plazmou [6], [17] 

Řezání plazmou (obr. 5) spočívá 

ve vytvoření elektrického oblouku 

mezi řezaným materiálem a netavící 

se wolframovou elektrodou. Z trysky 

vystupuje plazmový paprsek o 

vysoké teplotě a rychlosti. Při 

zvýšení průtoku a tlaku plazmového 

plynu se zvýší dynamický účinek 

vystupující plazmy a dochází k 

vyfouknutí nataveného materiálu z 

řezné spáry. Teplota plazmového 

paprsku dosahuje teploty až 30 000 °C 

a rychlosti až 2300 ms-1. 

Vysoká teplota plazmového 

paprsku umožňuje řezat všechny 
kovové, elektricky vodivé materiály bez ohledu na jejich řezatelnost kyslíkem.  

Dle druhu stabilizace elektrického oblouku se řezání plazmou dělí na následující metody. 

 Plynová plazma – je stabilizována směsí plynů Ar + H2. Metoda je vhodná pro řezání 

vysokolegovaných ocelí, niklu, molybdenu, mědi a dalších kovů. 

 Vzduchová plazma – je v současnosti velmi rozšířená a její provoz je velmi výhodný pro 

řezání ocelí do tloušťky cca 40 mm. Ke stabilizaci se používá stlačený vzduch o vysokém 

průtočném množství. 

 Kyslíková plazma – je velmi podobná vzduchové, má však vyšší entalpii a hustotu. Kyslík 

zajišťuje velmi čisté řezy bez ulpívajících oxidů a jemnou strukturu povrchu. 

 Dusíková plazma – se kombinuje s injekčním přívodem vody a je určena především pro 

řezání vysokolegovaných ocelí o velkých tloušťkách. 

 Vodní párou stabilizovaná plazma – nepotřebuje procesní plyny, kdy se voda přiváděná do 

hořáku odpařuje a vodní pára je ionizována. Dává čisté řezy bez oxidů. 

Výhody: 

- vysoká řezná rychlost (oproti řezání kyslíkem), 

- snížení vneseného tepla do materiálu – menší TOO (tepelně ovlivněná oblast) a deformace, 

- snadná automatizace a mechanizace, 
- řezání všech kovových, elektrických, vodivých materiálů. 

Nevýhody: 

- vysoké pořizovací náklady, 

- horní hrana plechu je oblejší (např. oproti řezání kyslíkem), 

- velký vývin dýmu, par kovů, ozónu a oxidů dusíku, 

- vysoká hladina hluku, 

- intenzivní UV záření, 

- široká řezná spára. 

    Obr. 5 Princip řezání plazmou [17] 
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1.2.3 Řezání vodním paprskem [32], [33] 

Řezání vodním paprskem probíhá při stlačení vody vysokotlakým čerpadlem na co možná 

nejvyšší tlak (až 400 MPa). Stlačitelnost vody je za tohoto tlaku 13%. Vysokotlaké čerpadlo 

vhání vodu o vysokém tlaku do řezací hlavy, kde dochází pomocí trysky k usměrnění paprsku. 

Může se jednat o paprsek o průměru 0,15 – 2 mm. 

K řezání měkkých materiálů (plast, dřevo, guma, atd.) se využívá čistého vodního paprsku 

o průměru 0,15 – 0,3 mm. 

Více se však využívá hydro-abrazivního 

paprsku (obr. 6) o průměru až 2 mm. Abrazivní 

příměsí je nejčastěji granát ve formě písku. Tímto 

paprskem je možné řezat tvrdé materiály jako kov, 
kámen, sklo, atd. 

Výhody: 

- bez tepelného ovlivnění materiálu, 

- vhodné pro řezání všech materiálů, 

- bez jakýchkoliv zplodin, 

- vhodné pro řezání povrchově upravených 
polotovarů. 

Nevýhody: 

- vysoké náklady na pořízení a údržbu, 

- spotřeba vody, 

- nevyhnutelný kontakt s vodou a abrazivem, 

- nevhodná metoda pro malé součásti, 

- dochází k opotřebení součástí stroje (údržba), 

- u silnějších materiálů dochází k deformaci 

kontury řezu, 

- vliv rychlosti řezání na kvalitu povrchu. 

1.2.4 Postupové stříhání [3], [14], [5] 

Jednou z nejčastějších technologií 

zpracování plechu je postupové stříhání 

(obr. 7). Dělení materiálu při této 

metodě je zajištěno protilehlými noži. 

Každý z dílu je zpracován do 

konečné podoby v několika po sobě 

jdoucích operacích. Těmito operacemi 

jsou děrování (vnitřní otvory) a 

vystřihování (vnější obvod). Celý 

proces je realizován ve střižném 

nástroji, v kterém je veden pás plechu 

mezi vodícími lištami a mezi 

jednotlivými zdvihy stroje je pás 

posouván a ustavován dorazy. Středění 

pásu je realizováno prostřednictvím hledáčků zasouvajících se do tzv. zahledávacích otvorů. 

Na přesnosti a kvalitě střižné plochy se podílí mnoho faktorů – velikost střižné mezery, 

vlastnosti zpracovávaného materiálu, střižný stroj, atd.  

Výhody: 

- nízká pořizovací cena nástroje, 

      Obr. 6 Vodní paprsek s abrazivem [33] 

      Obr. 7 Postupové stříhání [5] 
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- poměrně jednoduchá konstrukce nástroje, 

- rozšířenost strojů. 

 

Nevýhody: 

- vznik ostřiny, 

- možné prohnutí výstřižků, 

- drsnost, 
- zkosení. 

 

1.3 Vyhodnocení vybraných variant 

Pro volbu nejvhodnější technologie výroby ochranného plechu ke dveřím je brán zřetel na 

přesnost a kvalitu řezné plochy s ohledem na funkčnost. Dalším neméně důležitým kritériem je 

finanční náročnost a produktivita zvolené technologie. 

Řezání laserem je metoda nadmíru vyhovující požadavkům na kvalitu a přesnost součásti, 

avšak vysoké pořizovací a provozní náklady jsou hlediskem, jež tuto metodu vylučuje 

z technologií vhodných pro výrobu součásti. 

Metoda řezání plazmou není vhodná z důvodu tvorby široké řezné spáry, čímž by docházelo 

k vyšší spotřebě vstupního materiálu. Tato metoda je nevhodná rovněž z důvodu vyšších 

vstupních investic. 

Řezání vodním paprskem je opět velice nákladné jak na provoz, tak údržbu, a to zejména 

z důvodu vyššího opotřebení komponent stroje. Avšak největším nedostatkem těchto 

nekonvenčních variant je nižší produktivita.  

Metoda postupového stříhání zajišťuje vysokou produktivitu, čímž je vhodná pro 

bezproblémovou výrobu série o počtu 100 000 kusů/rok. Touto metodou nedochází ke ztrátám 

materiálu propalem, čímž je přijatelnější oproti prvním dvěma metodám. A v neposlední řadě 

je metoda nejvhodnější z hlediska provozních a pořizovacích nákladů. 

S ohledem na výhody a nevýhody porovnávaných metod a vzhledem k tomu, že na řešenou 

součást nejsou kladeny větší požadavky na rozměrovou nebo geometrickou přesnost, je v práci 

zvolena jako nejvhodnější metoda výroby postupové stříhání.  
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2 TECHNOLOGIE STŘÍHÁNÍ 

Práce řeší návrh nejvhodnější varianty technologického postupu výroby ochranného plechu 

ke dveřím o počtu 100 000 kusů/rok. V předchozí kapitole byla jako nejvhodnější metoda pro 

výrobu této součásti navržena technologie postupového stříhání. 

Pro splnění požadavků na kvalitu a rozměrovou přesnost je nutné respektovat dané teoretické 

zákonitosti nejen při volbě technologie výroby, ale i při návrhu konstrukce nástroje. 

2.1 Teoretické zákonitosti při stříhání [1], [3], [4], [5], [7], [8], [35] 

Základním principem technologie stříhání 

je  oddělování materiálu protilehlými noži. 

Během procesu stříhání dochází k oddělení 

výstřižku o něco dříve, než střižník projde 

celým materiálem a poté dochází k vytlačení 

samotného výstřižku. Z tohoto důvodu nejsou 

okraje střihových ploch zcela rovinné a 

střižná plocha má různou drsnost, jenž je 

nerovnoměrně rozložená v této střižné ploše.  

Při postupovém stříhání probíhá střih po 

uzavřené křivce (tzv. uzavřené střihání). 

Součást je zhotovena na dvě nebo více 

operací stejného druhu v jenom nástroji. 

Jedná se o operace děrování (stříhání 

vnitřních otvorů) a vystřihování (stříhání 

vnějšího obvodu). Při uzavřeném stříhání se 

užívá střižného nástroje se střižníkem a 

střižnicí, které jsou jeho hlavní funkční části. 

Příklad takového nástroje je uveden na obr. 
8. 

2.1.1 Střižný proces [1], [5], [18] 

Průběh stříhání, který je graficky znázorněn na obr. 9 se dělí do třech základních fází, které 

následují po dosednutí střižníku na stříhaný materiál. 

V první fázi dochází k elastickému (pružnému) vniknutí střižníku do materiálu. Materiál se 

stlačuje, ohýbá a vtlačuje do otvoru střižnice, což je způsobeno dvojicí protilehlých sil. Hloubka 

elastického vniknutí hel závisí na mechanických vlastnostech stříhaného materiálu a bývá 5 ÷ 8 

% tloušťky tohoto materiálu. 

Ve druhé fázi dochází k plastickému (trvalému) vniknutí do materiálu. Střižník vniká do 

materiálu a ten do otvoru střižnice. Nastává překročení meze kluzu a tím k trvalému přetvoření. 

Hloubka plastického vniknutí hpl závisí na druhu kovu a jeho mechanických vlastnostech a bývá 

10 ÷ 25 % tloušťky materiálu.  

Ve třetí fázi nastává překročení meze pevnosti ve střihu τs. Dochází ke vzniku trhlinek, které 

se rychle šíří, až dojde k oddělení materiálu. Vnik a šíření trhlin je závislé nejen na 

mechanických vlastnostech materiálu, ale i na velikosti střižné vůle v = 2 ∙ z. U tvrdých a 

křehkých materiálů nastává oddělení rychle a to již při malém vniknutí střižných hran, hs pak 

bývá cca 10 % tloušťky materiálu. U měkkých a houževnatých materiálů nastává vznik trhlin a 

jejich šíření pomaleji a hloubka vniknutí střižných hran hs bývá až 60 % tloušťky materiálu. 

         Obr. 8 Postupový střižný nástroj [36] 
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2.1.2 Střižná plocha [1], [3], [4], [18] 

Největší vliv na kvalitu střižné plochy má střižná mezera (vůle). Kromě střižné mezery, 

ovlivňují výslednou kvalitu střižné plochy vlastnosti tvářeného materiálu, způsob stříhání, 

opotřebení střižného nástroje atd.  

Místa, kde se v průběhu střižného procesu objevují první trhliny, jsou znatelně drsnější, než 

ostatní části střižné plochy. Během běžného stříhání nedochází k oddělení přesně v žádné 

rovině z důvodu elasticity a tvárnosti materiálu. Dle tohoto lze rozeznat různá pásma na střižné 

ploše (obr. 10), a to pásmo zaoblení „1“ vznikající elastickým vnikáním střižníku do materiálu, 

pásmo vlastního neboli plastického střihu „2“, pásmo utržení „3“ jehož součástí je i pásmo otěru 

„3a“ a pásmo otlačení „4“ od vnikání spodního nože do materiálu. 

 

2.1.3 Střižná vůle [1], [3], [5], [26] 

Střižná vůle je hodnota rozdílu skutečného rozměru střižníku a střižnice. Vzhledem k tomu, 

že střižná vůle má velký vliv na kvalitu střižné plochy (obr. 11), má tudíž vliv i na rozměry 

konečného výstřižku. Střižnou vůlí je ovlivněno působení smykového napětí a tím je ovlivněno 

dělení materiálu. 

        Obr. 9 Průběh stříhání s normální střižnou vůlí [1], [18] 

Obr. 10 Pásma na střižné ploše [1], [18] 
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Velikost střižné vůle uvádí 

ČSN 22 6015 s názvem 

„Střihadla a střižné vůle. 

Směrnice pro výpočet a 

konstrukci“. Obecně platí 

úměrná závislost střižné vůle na 

kvalitě a tloušťce stříhaného 

materiálu. 

 

Výpočet střižné vůle 

v = 2 · z                  (2.1) 

v – střižná vůle       [mm] 
z – střižná mezera      [mm] 

Ze vztahu je patrné, že střižná vůle při uzavřeném střihu odpovídá dvojnásobku střižné 

mezery, je tedy třeba počítat se střižnou mezerou z obou stran. Výpočet střižné vůle je 

z praktických zkušeností rozšířen o empirické vztahy (2.2 a 2.3), na základě kterých je 
sestavená tabulka střižných vůlí pro určité materiály a tloušťky (příloha 3). 

 pro plechy do 3 mm: 

v = 2 ∙ c ∙ s ∙ 0,32 ∙ √τps               (2.2) 

c – součinitel dle druhu stříhání (0,005 ÷ 0,035) [-] 

s – tloušťka materiálu     [mm] 

τps – pevnost materiálu ve střihu (τps = 0,8 · Rm)  [MPa] 

 pro plechy nad 3 mm: 

v = 2 ∙ (1,5 ∙ c ∙ s − 0,015) ∙ 0,32 ∙ √τps             (2.3) 

c – součinitel závislý na druhu stříhání  [-] 

s – tloušťka materiálu     [mm] 

τps – pevnost materiálu ve střihu (τps = 0,8 · Rm)  [MPa] 

2.1.4 Síly působící během střižného procesu [1], [2], [3], [4], [7], [18] 

Průběh střižné síly je znázorněn na obr. 12. Na lomové ploše je zřetelná charakteristická „S“ 

křivka. 

Během vnikání střižníku do materiálu dochází k nárůstu střižné síly. Tento děj je zapříčiněn 

lokálním zpevňováním materiálu. Vznikem prvních trhlin (nástřihem) pak dochází k prudkému 

poklesu střižné síly, až do okamžiku spojení šířících se trhlin, tedy oddělení materiálu. Pak 

Obr. 11 Střižná plocha při různé velikosti střižné mezery [5] 

    Obr. 12 Charakteristický průběh střižného procesu a střižné síly [1], [18] 
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následuje pozvolný pokles síly až na nulovou hodnotu. Tento pozvolný pokles síly je způsoben 

protlačováním již vystřiženého výstřižku do otvoru ve střižnici skrze zbývající tloušťku plechu . 

Z důvodu výběru vhodného stroje pro stříhání (lisu) je nutné znát hodnotu celkové střižné 

síly potřebné pro vyhotovení daného výstřižku. Celková střižná síla se skládá ze tří silových 

složek, a to střižné síly (vystřižení výstřižku), stírací síly (setření výstřižku ze střižníku) a 

protlačovací síly (překonání tření).  

Střižná síla: 

 Fs = n · S ·  τps = n · l · s ·  τps              (2.4) 

Fs – střižná síla       [N] 

n – koeficient otupení nástroje (1,22 – 1,55)   [-] 

l (o) – délka (obvod) střihu     [mm] 

s – tloušťka materiálu      [mm] 

τps – pevnost materiálu ve střihu (τps = 0,8 · Rm)  [MPa] 

S – plocha střihu      [mm2] 

Rm - mez pevnosti      [MPa] 

Stírací síla: 

Fu = keu · Fs                (2.5) 

Fu – stírací síla       [N] 

keu – koeficient stírání (pro ocel 0,10 až 0,13)  [-] 

Fs – střižná síla      [N] 

Protlačovací síla: 

Fp = kep · Fs · n                 (2.6) 

Fp – protlačovací síla      [N] 

kep – koeficient protlačování (pro ocel 0,05)   [-] 

Fs – střižná síla       [N] 

n – počet výstřižků v neodlehčené části střihadla  [-] 

Celková střižná síla: 

Fc = Fs + Fp + Fu                (2.7) 

Fc – celková síla      [N] 

Fs – střižná síla       [N] 

Fp – protlačovací síla      [N] 
Fu – stírací síla       [N] 

2.1.5 Těžiště střižné síly [9], [11] 

V případě současného stříhání více střižníky (např. postupové stříhání) je třeba zajistit, aby 

výslednice střižných sil působila v ose lisu. Nedodržením této podmínky dojde ke vzniku 

klopného momentu, který výrazně zatěžuje beran lisu. To by vedlo ke snížení přesnosti 

vystřihování a snížení životnosti samotného nástroje, včetně opotřebení beranu.  

Výslednice střižných sil se nachází v těžišti střižných sil. Polohu výslednice lze určit 

graficky či početně. Početní metoda vychází z momentové rovnováhy (2.8), ve které je součet 
momentů střižných sil od jednotlivých střižníků roven nule vzhledem k dané ose (x, y). 

X(Y)T =
∑Fi∙lix(y)

∑Fi
                (2.8) 

XT – vzdálenost těžiště střižných sil od osy „y“  [mm] 

Fi – střižná síla pro vystřižení daného tvaru  [N] 
li – vzdálenost těžiště daného tvaru od osy   [mm] 
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2.1.6 Napjatost a přetvoření při střižném procesu [1], [18] 

U volného stříhání platí rovinný stav přetvoření, pro který platí předpoklad, jenž je popsán 

rovnicí (2.9):               

ε2 = εef/σef · [σ2– (σ1 + σ3)] = 0             (2.9) 

εi – přetvoření (deformace) v daném směru (ose) [mm] 

σi – normálové napětí v daném směru (ose)  [MPa] 

Z toho plyne: σ2 = ½ · (σ1 + σ3)            (2.10) 

Po dosazení za σ2 do podmínky plasticity HMH, po následné úpravě a za předpokladu rovinného 

stavu napjatosti kde platí 

 σ3 = −σ1/2                (2.11) 

bude rovnice v konečném tvaru: 

 σ1 = 0,77 · σp               (2.12) 

Pro překonání soudržnosti materiálu je třeba, aby přirozený přetvárný odpor dosáhnul hodnoty 

meze pevnosti daného materiálu σp = Rm. V tu chvíli σ1 dosahuje meze pevnosti ve střihu a 

platí tedy vztah: 

σ1 = 0,77 · Rm = τps.              (2.13) 

τps – pevnost materiálu ve střihu   [MPa] 

Rm – mez pevnosti     [MPa] 

2.1.7 Rozbor stavu napjatosti [1], [3], [4], [9], [18] 

Během stříhání dochází mezi střižnými hranami k natahování a současnému vytlačování 

stříhaného materiálu do stran, čímž se uvolňuje místo pro břity vnikající do tohoto materiálu. 

Vrstvy v podélném směru, graficky zobrazené vrstevnicemi na obr. 13, se protahují, značně 

mění svoje zakřivení a v oblasti mezi noži nastává zmenšení tloušťky materiálu. 

 
Obr. 13 Schéma napjatosti a přetvoření při běžném uzavřeném stříhání [1], [18] 
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Místo A znázorněné v obr. 13 je po nástřihu bodem s nejvyšším tahovým napětím σ1, pro 

který platí vztah 2.13. Hlavní tlakové napětí σ3 v tomto bodě odpovídá přibližně polovině σ1 a 

platí pro něj tedy vztah 2.11. 

Z Mohrových kružnic sestavených pro napjatost v bodě A je vidět, že na rovinu τmax 

(maximální smykové napětí) působí kladná normálová složka napětí σn, což je patrné i ze 

znázorněného vektorového součtu složek hlavních napětí σ1 a σ3 v místě A. Tato normálová 

složka napětí σn způsobuje během šíření trhlin jejich rozevírání. 

Místo B, které představuje střed střižné plochy je bodem, kde velikost hlavního tahového 

napětí je rovna velikosti hlavního tlakového napětí a platí tedy σ1 = | − σ3|. Změna poměru σ1 

vůči σ3 mezi body A a B je způsobena natáčením roviny τmax. 

 

2.1.8 Střižná práce [1], [5], [18] 

U střihu rovnoběžnými střižnými 

hranami je střižná práce definována 

plochou ležící pod křivkou střižné 

síly. Tato křivka je znázorněná na obr. 

12. Pro výpočet střižné práce je 

uveden vztah (2.14), který počítá s 

hodnotou λ, jenž je tzv. součinitel 

plnosti. Pro některé kovy je možné 

hodnotu součinitele plnosti získat 

z grafu, a to v závislosti na tloušťce 

stříhaného materiálu, viz obr. 14. 

 

Výpočet střižné práce: 

A = λ · Fc · s       [ J ]         (2.14) 

λ – součinitel plnosti materiálu    [-] 
s – tloušťka materiálu      [mm] 

2.2 Technologičnost konstrukce dílce [12], [1], [7], [8], [18], [34] 

Základním předpokladem vhodného technologického postupu a efektivní výroby je správná 

volba technologičnosti konstrukce výstřižků. Výstřižek by měl být účelný, vzhledný, výrobně 

jednoduchý s minimálním odpadem při zpracování (nízkou spotřebou materiálu). Při návrhu 

konstrukce je proto nutné brát ohled na faktory vstupující do procesu stříhání. Těmito faktory 
jsou hlavně nedokonalosti doprovázející proces stříhání: 

 drsnost střižné plochy je různá dle tvárnosti stříhaného materiálu (čím vyšší tvárnost tím 

menší drsnost povrchu), 

 odchylka kolmosti střižné plochy je závislá na střižné vůli (se zvětšující se střižnou vůlí 

roste i odchylka kolmosti), 

 u materiálu v okolí střižné plochy dochází ke ztenčení, 

 u materiálu v okolí střižné plochy dochází ke zpevnění (do hloubky asi 0,1 ÷ 0,2 

tloušťky), 

 opotřebení střihadla má přímý vliv na rozměrovou přesnost výstřižku, 

 možné prohnutí výstřižků vlivem působení ohybového momentu od dvojice protilehlých 

sil (platí především pro menší tlustostěnné součásti). 

Z těchto vlastností stříhání jsou odvozeny tyto zásady, které je nutno respektovat:  

 nezužovat tolerance rozměrů pod mez, dosažitelnou na běžném zařízení, 

      Obr. 14 Stanovení součinitele plnosti [1], [18] 
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 pokud není střižná plocha funkční plochou, zásadně se nepředepisuje drsnost ani kolmost 

této plochy, 

 u tenkých plechů se nepředepisuje rovinnost, u tlustostěnných plechů se předepisuje 

pouze výjimečně, 

 nejmenší velikosti otvorů, které lze běžným střihadlem prostřihnout jsou závislé na 

materiálu a jeho tloušťce – u 

měkkých ocelí  ∅ 0,6 ÷ 0,8 mm, u 

tvrdých ∅ 1,2 ÷ 1,5 mm (při použití 

přidržovače lze děrovat i menší 

otvory), 

 kruhové tvory jsou vždy 

upřednostňovány, 

 vzdálenost otvoru od dalšího otvoru 

či okraje výstřižku by měla být větší 

než 0,8 ÷ 1,5 násobek tloušťky 

plechu (tyto hodnoty jsou stanoveny 

pro plechy z polotvrdé oceli) viz obr. 

15,  

 šířka vyčnívající části nebo nejmenší 

šířka úzké oblasti výstřižku by měla 

být větší než 1,5 násobek tloušťky 

plechu (obr. 16), 

 rohy je nejvhodnější srazit či 

zaoblit (sražení pod 45° při 

postupném střihu) 

 dle tvrdosti materiálu jsou doporučeny minimální úhly rohů - (tvrdé, >600 MPa) ≥ 90°, 

(měkké, <300 MPa) ≥ 45°, 

 v případě stříhání velmi ostrých rohů, je nutné stříhat ve dvou operacích, 

 je nevhodné měnit na součásti poloměr zaoblení rohů, střídat ostré a zaoblené rohy, 

 plynulé přechody oblouků do přímých částí obrysu mají za následek zdražení nástroje a 

je vyžadován uzavřený střih (větší ztráta materiálu), 

 vyčnívající části obrysu by neměly přesáhnout 1,2 násobek tloušťky materiálu (do výšky), 

 pro stříhání nůžkami je vhodné volit tvary vyžadující minimální počet střihů, 

 pro obrys výstřižku platí, že nejvhodnějším tvarem je rovnoběžník, jehož protilehlé strany 

jsou shodně tvarované (jako pozitiv a negativ), 

 není-li možné dodržet tvar pozitivu či negativu, je vyhovující i tvar (obrys) symetrický 

vzhledem k ose strany, 

 vhodným trojúhelníkovým obrysem je rovnoramenný trojúhelník, 

 nejméně vhodným tvarem obrysu je kruh, neboť dochází ke značné ztrátě materiálu 

odpadem (cca 30 %), 

 vhodně navrhnout a vyhodnotit varianty nástřihových plánů se zaměřením na využití 

materiálu, 

 stanovení rozměrových tolerancí, pro menší výstřižky o rozměrech do 150 mm se volí v 

IT 12 až IT 14, u přesných střihadel s vodícími sloupky v IT 9 až IT 11. 

Zadaná součást, na niž se vztahuje tento projekt, splňuje výše zmíněná technologická a 

konstrukční doporučení a tudíž je vhodná k výrobě technologií uzavřeného postupového 

stříhání. 

   Obr. 15 Vzdálenosti otvorů na výstřižku [12], [18] 

         Obr. 16 Šířka úzkých částí [12], [18] 
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3 NÁVRH ŘEŠENÍ [1], [13], [14], [15], [18], [24] 

Pro návrh postupu výroby technologií vystřihováním je potřebné vypracovat nástřihový 

plán, kterým se stanoví umístění výstřižků na pásy plechu a uspořádání střižníků v nástroji. Dle 

tohoto plánu se pak určí vhodný počet operací pro zhotovení součásti postupovým střihadlem. 

Správná volba nástřihového plánu je nezbytná pro maximální využití materiálu a tedy pro 

minimalizaci výrobních nákladů. 

 

3.1 Nástřihový plán 

Nástřihovým plánem se rozumí rozmístění výstřižků na pásu plechu. Avšak tento plán je 

důležitý i pro stanovení uspořádání a orientování střižníků ve střižném nástroji. Dále se na 

základě tohoto plánu stanoví krok, o který se bude posouvat pás plechu do nástroje a potřebná 

šířka pásu plechu. Pro stanovení kroku a určení šířky pásu plechu je nutné určit velikost 

přepážky a okrajů. 

Stanovení přepážky a okrajů [13], [14], [18] 

Velikost přepážek E a F se stanoví z nomogramu v příloze 2 (nomogram vhodný pro zadanou 

součást) dle tab. 4. Součást je obdélníkového tvaru o rozměrech 300 x 80 mm a bude tedy třeba 

odečíst různé hodnoty z nomogramu v závislosti na poloze součásti („na výšku“ a „na délku“). 

Tab. 4 Hodnoty E, F dle rozměrů výstřižku 

Největší rozměr materiálu [mm] Příslušné hodnoty E, F 

do 15 E1, F1 

15-50 E2, F2 

50-100 E3, F3 

>100 E4, F4 

 Určující rozměry výstřižku „na výšku“: 

s = 0,8 mm 

A = 300 mm 

B = 80 mm 

Dle nomogramu a dle určujícího rozměru výstřižku A vůči šířce pásu byly stanoveny tyto 

hodnoty E a F: 

E300 = 4 mm 

F300 = 8,8 mm => (F300/2 = 4,4 mm) 

 Určující rozměry výstřižku „na délku“: 

s = 0,8 mm 

A = 80 mm 
B = 300 mm 

Dle nomogramu a dle určujícího rozměru výstřižku A vůči šířce pásu byly stanoveny tyto 

hodnoty E a F: 

E80 = 2,9 mm 

F80 = 6,8 mm => (F80/2 = 3,4 mm) 

Tyto odečtené hodnoty jsou včetně základních rozměrů součásti graficky znázorněny na 

obrázku č. 17. 
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Procentuální využití materiálu 

Jako výchozí polotovar byla zvolena tabule plechu 2000 x 1000 mm, ze které je možné 

nastříhat pásy plechu dané šířky buď v podélném, nebo v příčném směru. Vzhledem k orientaci 

výstřižku na páse a způsobu dělení tabule plechu vzniknou 4  (níže uvedené) možné varianty 

zpracování polotovaru, pro které je nutné spočítat procentuální využití. Na základě tohoto 

výpočtu bude pak vybrána nejvhodnější varianta pro výrobu zadané součásti a zhotoven 
nástřihový plán. 

- Varianta č. 1 - Umístění výstřižku na výšku, délka pásu plechu 2000 mm 

- Varianta č. 2 - Umístění výstřižku na délku, délka pásu plechu 2000 mm 

- Varianta č. 3 - Umístění výstřižku na výšku, délka pásu plechu 1000 mm 

- Varianta č. 4 - Umístění výstřižku na délku, délka pásu plechu 1000 mm 

            Obr. 17 Velikosti okrajů a přepážky zadané součásti 
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Varianta č. 1 

 
     Obr. 18 Umístění výstřižku – varianta č. 1 

Počet pásů z 1 tabule: 

Ppásů =
šířka tabule

šířka pásu
=

1000

308,8
= 3,23 ≈ 3 celých pásů           (3.1) 

Počet výstřižků z jednoho pásu: 

Pvýst. =
délka pásu

délka kroku
=

2000

84
= 23,81 ≈ 23 celých výstřižků          (3.2) 

Počet výstřižků z 1 tabule: 

Pvýst./tab. = Ppásů ∙ Pvýst. = 3 ∙ 23 = 69 ks            (3.3) 

Využití polotovaru (plechu) v %: 

Plocha 1 výstřižku: 

Svýst. = (délka ∙ šířka) − zaoblení hran = (300 ∙ 80) − (4 ∙ 82 − π ∙ 82) = 24000 −

(256 − 201,062) = 23945,062mm2 ≅ 0,023945 m2           (3.4) 

Plocha všech výstřižků: 

Svšech = Pvýst./tab. ∙ Svýst. = 69 ∙ 0,023945 = 1,652 m2          (3.5) 

Využití jedné tabule (zanedbání vnitřních otvorů): 

Využití =
Svšech

Stab.
∙ 100 =

1,652

2
∙ 100 = 82,6 %            (3.6) 



26 

 

Varianta č. 2 

 
   Obr. 19 Umístění výstřižku – varianta č. 2 

Počet pásů z 1 tabule: 

Ppásů =
šířka tabule

šířka pásu
=

1000

86,8
= 11,52 ≈ 11 celých pásů           (3.7) 

Počet výstřižků z jednoho pásu: 

Pvýst. =
délka pásu

délka kroku
=

2000

302,9
= 6,6 ≈ 6 celých výstřižků           (3.8) 

Počet výstřižků z 1 tabule: 

Pvýst./tab. = Ppásů ∙ Pvýst. = 11 ∙ 6 = 66 ks            (3.9) 

Využití polotovaru (plechu) v %: 

Plocha 1 výstřižku: 

Svýst. = (délka ∙ šířka) − zaoblení hran = (300 ∙ 80) − (4 ∙ 82 − π ∙ 82) = 24000 −

(256 − 201,062) = 23945,062mm2 ≅ 0,023945 m2          (3.10) 

Plocha všech výstřižků: 

Svšech = Pvýst./tab. ∙ Svýst. = 66 ∙ 0,023945 = 1,58 m2          (3.11) 

Využití jedné tabule (zanedbání vnitřních otvorů): 

Využití =
Svšech

Stab.
∙ 100 =

1,58

2
∙ 100 = 79 %           (3.12) 
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Varianta č. 3 

 
    Obr. 20 Umístění výstřižku – varianta č. 3 

Počet pásů z 1 tabule: 

Ppásů =
šířka tabule

šířka pásu
=

2000

308,8
= 6,48 ≈ 6 celých pásů          (3.13) 

Počet výstřižků z jednoho pásu: 

Pvýst. =
délka pásu

délka kroku
=

1000

84
= 11,9 ≈ 11 celých výstřižků         (3.14) 

Počet výstřižků z 1 tabule: 

Pvýst./tab. = Ppásů ∙ Pvýst. = 6 ∙ 11 = 66 ks           (3.15) 

Využití polotovaru (plechu) v %: 

Plocha 1 výstřižku: 

Svýst. = (délka ∙ šířka) − zaoblení hran = (300 ∙ 80) − (4 ∙ 82 − π ∙ 82) = 24000 −

(256 − 201,062) = 23945,062mm2 ≅ 0,023945 m2          (3.16) 

Plocha všech výstřižků: 

Svšech = Pvýst./tab. ∙ Svýst. = 66 ∙ 0,023945 = 1,58 m2          (3.17) 

Využití jedné tabule (zanedbání vnitřních otvorů): 

Využití =
Svšech

Stab.
∙ 100 =

1,58

2
∙ 100 = 79 %           (3.18) 
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Varianta č. 4 

 
      Obr. 21 Umístění výstřižku – varianta č. 4 

Počet pásů z 1 tabule: 

Ppásů =
šířka tabule

šířka pásu
=

2000

86,8
= 23,04 ≈ 23 celých pásů          (3.19) 

Počet výstřižků z jednoho pásu: 

Pvýst. =
délka pásu

délka kroku
=

1000

302,9
= 3,3 ≈ 3 celých výstřižků          (3.20) 

Počet výstřižků z 1 tabule: 

Pvýst./tab. = Ppásů ∙ Pvýst. = 22 ∙ 3 = 69 ks           (3.21) 

Využití polotovaru (plechu) v %: 

Plocha 1 výstřižku: 

Svýst. = (délka ∙ šířka) − zaoblení hran = (300 ∙ 80) − (4 ∙ 82 − π ∙ 82) = 24000 −

(256 − 201,062) = 23945,062mm2 ≅ 0,023945 m2          (3.22) 

Plocha všech výstřižků: 

Svšech = Pvýst./tab. ∙ Svýst. = 69 ∙ 0,023945 = 1,652 m2         (3.23) 

Využití jedné tabule (zanedbání vnitřních otvorů): 

Využití =
Svšech

Stab.
∙ 100 =

1,652

2
∙ 100 = 82,6 %           (3.24) 

Volba varianty nástřihového plánu 

Tab. 5 Porovnání variant dle výpočtů 

  Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 

Počet pásů z tabule 3 11 6 22 

Počet výstřižků v 1 pásu 23 6 11 3 

Celkem výstřižků 69 66 66 69 

Využití polotovaru * 82,6% 79% 79% 82,6% 

* - Využití polotovaru se zanedbáním ploch vnitřních otvorů (konstrukční odpad), sloužící 
pouze ke stanovení nejvhodnější varianty nástřihového plánu. 

Z ekonomického hlediska s hlavním parametrem maximálního využití materiálu je 

nejvhodnější umístění výstřižku dle varianty 1 a 4. Při volbě varianty byl úmyslně zanedbán 

výpočet obsahů vnitřních otvorů výstřižku (konstrukční odpad), neboť je pro všechny varianty 

stejný a tudíž na volbu varianty nemá vliv. V práci je zvolena jako výhodnější varianta 1 

s ohledem na předpokládané rozměry střižného nástroje. A pro tuto variantu bude zhotoven 

vhodný nástřihový plán. 
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3.2 Návrh postupu stříhání [13], [18] 

Obr. 22 Nástřihový plán - postup vystřihování 

Podrobný popis postupu vystřihování 

 1. operace: 

Pás plechu se zasune k prvnímu ručnímu načínacímu dorazu, který je již připraven 

(před vsunutím pásu). Poté se provede první střih a to středový otvor + 2x otvor 14 

mm. 

 2. operace: 

Obsluha vysune první ruční načínací doraz a zasune 2. doraz. Pás plechu se posune ke 

2. načínacímu dorazu a provede se druhá operace, kdy pomocí dvou kuželových 

hledáčků jsou zahledány otvory 14 mm děrované z prvního kroku, čímž je vymezena 

poloha pásu plechu. Následně jsou vystřiženy 4 otvory 6 mm. 

 3. operace: 

V posledním kroku se vysune druhý ruční doraz a pás plechu se dorazí k pevnému 

(koncovému) dorazu. Posléze se vystřihne vnější obvod výstřižku. 
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3.3 Technologické a kontrolní výpočty [25] 

Před volbou vhodného stroje a navržení konstrukce střižného nástroje pro vyrobení řešené 

součásti je nutné vypočítat potřebné technologické a kontrolní výpočty. 

3.3.1 Výpočet celkové střižné síly 

Výpočet střižné síly dle vztahu (2.4): 

Střižná síla je závislá na délce střihu (l), tloušťce stříhaného materiálu (s), mezi pevnosti 

stříhaného materiálu (Rm) a stavu střihadla. 

Zadaný výstřižek bude vyráběn z oceli 17 240, která má mez pevnosti Rm = 540 ÷ 740 MPa. 

Pro výpočet je v bakalářské práci zvolena hodnota 600 MPa. 

Fs = n ∙ l ∙ s ∙ τps  

τps = 0,8 ∙ Rm = 0,8 ∙ 600 = 480 MPa  

l = 746,27 + 423,12 + 2 ∙ 43,98 + 4 ∙ 18,85 = 1333,75 mm ≅ 1,334 m 

n – koeficient otupení nástroje (1,22 ÷ 1,55) v práci byla zvolena hodnota 1,3 

Fs = 1,3 ∙ 1,334 ∙ 0,0008 ∙ 480000000 = 665932,8 N ≅ 665,9 kN               

Výpočet stírací síly dle vztahu (2.5): 

Fu = keu ∙ Fs  

keu – koeficient stírání (pro ocel = 0,10 ÷ 0,13) v práci je zvolena hodnota 0,11 

Fu = 0,11 ∙ 665,9 = 73,3 kN 

Výpočet protlačovací síly dle vztahu (2.6): 

Fp = kep ∙ Fs ∙ n  

kep – koeficient protlačování (pro ocel = 0,05) 

Fp = 0,05 ∙ 665,9 ∙ 1 = 33,3 kN 

Výpočet celkové střižné síly dle vztahu (2.7): 

Fc = Fs + Fu + Fp  

Fc = 665,9 + 73,3 + 33,3 = 772,5 kN 

3.3.2 Výpočet střižné práce 

Střižná práce je závislost mezi střižnou sílou (Fc), tloušťkou stříhaného materiálu (s) a 
součinitele plnosti materiálu (λ) určeného dle tabulky 6. Pro výpočet byl použit vztah (2.14). 

A =
λ·Fc·s

1000
  

λ = v práci je zvolena hodnota 0,55 

A =
0,55·772500·0,8

1000
= 339,9 J   

Tab. 6 Vybrané hodnoty λ [26] 
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3.3.3 Výpočet velikosti střižné vůle 

Kvalita střižné plochy, velikost střižné síly a s tím související opotřebení nástroje jsou hlavní 

hlediska mající vliv na volbu velikosti vůle. Pro přímé určení vůle se proto přihlíží k tloušťce 

materiálu a k jeho pevnosti ve střihu. 

Střižnou vůli lze určit z empirického vztahu pro plechy do 3 mm (2.2), nebo z tabulky 

střižných vůlí, sestavené pro vybrané materiály a jejich tloušťky (příloha 3). V práci bylo 
využito určení výpočtem dle vztahu (2.2). 

v = 2 ∙ c ∙ s ∙ 0,32 ∙ √τps  

c – součinitel závislý na druhu stříhání (0,005 ÷ 0,035) v práci je zvolena hodnota 0,008 

v = 2 ∙ 0,008 ∙ 0,8 ∙ 0,32 ∙ √480 = 0,09 mm 

 
3.3.4 Výpočet souřadnic těžiště střižné síly [5], [9], [11], [18] 

Působiště výslednice střižných sil působících na nástroj se určí graficky či výpočtem dle 

vztahu (2.8). Protože tloušťka i mechanické vlastnosti materiálu jsou pro zadaný výstřižek 

shodné, je možné říci, že velikost střižných sil je přímo úměrná obvodu stříhaných otvorů. Pro 

určení výslednice střižných sil lze tedy předpokládat, že v těžištích každého otvoru působí 

střižné síly úměrné délce obvodu daného otvoru. V této práci je použita metoda početní. 
Souřadnice těžiště T jsou znázorněny na obr. 23. 

          Obr. 23 Zobrazení vypočteného těžiště 
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Tab. 7 Upřesňující hodnoty jednotlivých částí výstřižku 

Síla Stříhaný tvar l [mm] s [mm] Ss[mm2] n 𝝉𝒑𝒔 [MPa] Fs [N] 

Fs1 Středový otvor 423,12 0,8 338,49 1,3 480 211217,8 

Fs2 Otvor Ø14 mm 43,98 0,8 35,18 1,3 480 21952,3 

Fs3  Otvor Ø6 mm 18,85 0,8 15,08 1,3 480 9409,9 

Fs4 Obvod výstřižku 746,27 0,8 597,01 1,3 480 372535,7 

 
Výpočty dílčích střižných sil Fs1 až Fs4, potřebných pro výpočet souřadnic těžiště jsou uvedeny 

v příloze č. 4. V tabulce č. 7 jsou pak uvedeny pouze výsledné hodnoty. 

 Pro souřadnice XT: 

XT =
∑Fi∙lix

∑Fi
  

XT =
∑ Fi ∙ lix

∑ Fi
=

Fs4 ∙ 40 + Fs3 ∙ 92 ∙ 2 + Fs3 ∙ 156 ∙ 2 + Fs2 ∙ 208 ∙ 2 + Fs1 ∙ 208

Fs1 + Fs2 ∙ 2 + Fs3 ∙ 4 + Fs4
 

XT =
∑ Fi × lix

∑ Fi

=
72739609,92

665806,68
= 109,25mm 

 Pro souřadnice YT: 

YT =
∑Fi∙liy

∑Fi
  

YT =
∑ Fi ∙ liy

∑ Fi
=

Fs3 ∙ 8 × 2 + Fs2 ∙ 48 + Fs4 ∙ 150 + Fs1 ∙ 150 + Fs2 ∙ 252 + Fs3 ∙ 292 ∙ 2

Fs1 + Fs2 ∙ 2 + Fs3 ∙ 4 + Fs4
 

YT =
∑ Fi ∙ liy

∑ Fi

=
99870995,4

665806,68
= 150mm 

Vypočtením ypsilonové souřadnice těžiště je ověřena správnost výpočtů, neboť je na první 

pohled patrné, že díky souměrnosti součásti bude těžiště ležet v ose pásu plechu. 

Určení polohy těžiště střižné síly je důležité pro správné umístění stopky, neboť těžiště sil 
musí protínat osový řez stopky. 

3.3.5 Výpočet rozměrů funkčních částí střižníků a střižnice [1], [26], [35] 

Rozměry funkčních částí střižných nástrojů jsou dány rozměrovými tolerancemi výstřižku. 

Tolerance pro netolerované rozměry jsou stanoveny normou ČSN ISO 2768mK. 

Výpočet rozměrů a tolerancí funkčních částí střižníků a střižnic se provádí s využitím normy 
ČSN 22 6015 (příloha 5 a příloha 6). V této normě je pro výpočty užito následující značení: 

JR – jmenovitý rozměr součásti     [mm] 

P – přípustná míra opotřebení      [mm] 

RED – rozměr střižnice při děrování     [mm] 

REV – rozměr střižnice při vystřihování    [mm] 

RAD – rozměr střižníku při děrování     [mm] 

RAV – rozměr střižníku při vystřihování    [mm] 

TA – výrobní tolerance střižníku     [mm] 

TE – výrobní tolerance střižnice     [mm] 

TS – tolerance jmenovitého rozměru    [mm] 
V – střižná vůle       [mm] 
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Děrování rohových otvorů Ø6 mm 

 Výpočet rozměrů střižnice 

RED = (JR +
P

2
+ V) + TE             (3.25) 

RED = (6 +
0,09

2
+ 0,09) + 0,032 = 6,135 + 0,032 mm 

RED = 6,1350
+0,032

 

 Výpočet rozměrů střižníku 

RAD = (JR +
P

2
) − TA             (3.26) 

RAD = (6 +
0,09

2
) − 0,023 = 6,045– 0,023 mm 

RAD = 6,045−0,023
0  

Děrování otvorů v ose Ø14 mm 

 Výpočet rozměrů střižnice 

RED = (JR +
P

2
+ V) + TE  

RED = (14 +
0,16

2
+ 0,09) + 0,054 = 14,17 + 0,054 mm 

RED = 14,170
+0,054

 

 Výpočet rozměrů střižníku 

RAD = (JR +
P

2
) − TA  

RAD = (14 +
0,16

2
) − 0,035 = 14,08– 0,035 mm 

RAD = 14,08−0,035
0  

Děrování středového otvoru 177 x 22 mm 

 Výpočet rozměrů střižnice pro rozměr 22 mm 

RED = (JR +
P

2
+ V) + TE  

RED = (22 +
0,16

2
+ 0,09) + 0,054 = 22,17 + 0,054 mm 

RED = 22,170
+0,054

 

 Výpočet rozměrů střižníku pro rozměr 22 mm 

RAD = (JR +
P

2
) − TA  

RAD = (22 +
0,16

2
) − 0,035 = 22,08– 0,035 mm 

RAD = 22,08−0,035
0  

 Výpočet rozměrů střižnice pro rozměr 177 mm 

RED = (JR +
P

2
+ V) + TE  

RED = (177 +
0,36

2
+ 0,09) + 0,16 = 177,27 + 0,16 mm 

RED = 177,270
+0,16
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 Výpočet rozměrů střižníku pro rozměr 177 mm 

RAD = (JR +
P

2
) − TA  

RAD = (177 +
0,36

2
) − 0,1 = 177,18– 0,1 mm 

RAD = 177,18−0,1
0  

Vystřihování obvodu 300 x 80 mm 

 Výpočet rozměrů střižnice pro rozměr 80 mm 

REV = (JR −
P

2
) + TE              (3.27) 

REV = (80 −
0,23

2
) + 0,089 = 79,885 + 0,089 mm 

REV = 79,8850
+0,089

 

 Výpočet rozměrů střižníku pro rozměr 80 mm 

RAV = (JR–
P

2
– V + TA) − TA            (3.28) 

RAV = (80 −
0,23

2
– 0,09 + 0,057) − 0,057 = 79,852– 0,057 mm 

RAV = 79,852−0,057
0  

 Výpočet rozměrů střižnice pro rozměr 300 mm 

REV = (JR −
P

2
) + TE   

REV = (300 −
0,38

2
) + 0,16 = 299,81 + 0,16 mm 

REV = 299,810
+0,16

 

 Výpočet rozměrů střižníku pro rozměr 300 mm 

RAV = (JR–
P

2
– V + TA) − TA  

RAV = (300 −
0,38

2
– 0,09 + 0,1) − 0,1 = 299,82– 0,1 mm 

RAV = 299,82−0,1
0  

3.3.6 Kontrolní výpočty střižného nástroje [9], [37] 

Zadaná součást bude vyrobena pomocí 8 střižníků (7 děrovacích a 1 vystřihovací). Kontrolní 

výpočty budou provedeny pro nejmenší střižník Ø6 mm, neboť střižníky s nejmenší plochou 
průřezu jsou nejvíce namáhané na tlak a vzpěr. 

Kontrola střižníku na otlačení 

Tento výpočet je proveden z důvodu případného použití kalené opěrné desky pro ochranu 

upínací desky před otlačením. Výpočet pro kontrolu střižníku na otlačení je vypracován pro 

střižník Ø6 mm. Pro vystřižení tohoto otvoru je potřebná střižná síla o velikosti Fs3 = 9409,9 N 
(viz tab. 7).  

σd =
Fs3

Sd
=

Fs3

π∙d0
2

4

=
9409,9

π∙82

4

= 187,2 MPa            (3.29) 

σd – tlakové napětí     [MPa] 

Sd – dosedací plocha střižníku    [mm2] 

d0 – průměr osazení střižníku    [mm] 
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Hodnota vypočteného (skutečného) napětí musí být menší než hodnota napětí dovoleného 
dle vztahu 

σd ≤ σDOV                (3.30) 

σDOV – dovolené tlakové napětí   [MPa] 

Z porovnání daných hodnot napětí σd(187,2 MPa) > σDOV(180 MPa) vyplývá,                 že 

podmínka (3.30) nebyla splněna, proto je nutné při konstrukci střižného nástroje použít kalenou 
opěrnou desku, aby nedocházelo k omačkávání upínací desky. 

Kontrola střižníku na vzpěr 

Výpočet střižníku na vzpěr je důležitý pro stanovení kritické (maximální) délky střižníků. 

Při překročení této hodnoty by docházelo k deformaci střižníků. Výpočet bude aplikován opět 

na střižník Ø6 mm. Neboť bude střižník veden ve vodící desce, lze uvažovat oboustranné 
vetknutí. Při výpočtu je využito Eulerova vztahu. 

lkrit = √
4∙π2∙Ep∙I

kb∙Fs3
= √4∙π2∙Ep∙

π∙d3
4

64

kb∙Fs3
             (3.31) 

lkrit – kritická délka střižníku    [mm] 

Ep – modul pružnosti v tahu (pro ocel = 2,1 ∙ 105) [MPa] 

I – moment setrvačnosti    [mm4] 

kb – koeficient bezpečnosti (zvoleno 2)  [-] 

lkrit = √4∙π2∙2,1∙105∙
π∙64

64

2∙9409,9
= 167,4 mm 

Střižník pro děrování otvoru o Ø6 mm by neměl překročit hodnotu 167,4 mm. V práci jsou 

střižníky střižného nástroje navržené o délce 90 mm. Podmínka je tedy splněna. 

Minimální tloušťka střižnice 

Pro konstrukci střižného nástroje je nezbytné určit minimální výšku střižnice Hs. Střižnice 

je uvažována jako rovinná deska namáhaná ohybem, a je tedy nutné předejít její deformaci. Pro 
výpočet je užito předběžného vztahu (3.32) dle literatury [9]. 

hmin = √0.1 ∙ Fs
3 = √0.1 ∙ 665900

3
 = 40,53 mm          (3.32) 

hmin – minimální výška střižnice   [mm] 
Fs – střižná síla      [N] 

Při návrhu konstrukce střižnice by měla být překročena vypočtená hodnota minimální výšky 

střižnice hs = 40,53 mm. 
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4 NÁVRH STROJE A NÁSTROJE [9], [18], [27], [28] 

Správná volba tvářecího stroje je důležitým předpokladem pro samotné zhotovení součásti. 

Stroj, který by neodpovídal svými parametry potřebnými pro zhotovení součásti by nemusel 

danou součást zhotovit dle daných konstrukčních požadavků. Hlavním parametrem pro 

zhotovení výstřižku je celková střižná síla. Tuto sílu je vhodné navýšit ještě o dostatečnou 

rezervu, proto je vhodné volit stroj o vyšší jmenovité tvářecí síle, než je síla vypočtená. Dle 

literatury [9] je vhodné, aby stroj při trvalém chodu vyvozoval tvářecí sílu max. 80 % své 

jmenovité síly. Tímto doporučením by měla být příznivě ovlivněna životnost stroje. Je však 

třeba vzít v úvahu i další technické údaje jako např. sevření, rozměry upínací plochy stolu, počet 
pracovních zdvihů, tvářecí práci, náročnost na obsluhu a cena. 

4.1 Volba stroje [18], [27], [28] 

Z výpočtu byla stanovena celková střižná síla Fc = 772,5 kN. Proto byl ke zhotovení 

výstřižku zvolen jako nejvhodnější tvářecí stroj výstředníkový lis LEXN-100 2 (obr. 24) o 

jmenovité síle 1000 kN z katalogu firmy TOMA TRADING s.r.o. (dříve Šmeral v Trnavě). 

Tento stroj svými parametry (tab. 8) splňuje i další neméně důležité požadavky pro vyrobení 

výstřižku. 

 

   Obr. 24 Výstředníkový lis LEXN-100 2 [28] 
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Technologické určení [18], [27], [28] 

Výstředníkový lis LEXN-100 2 slouží ke stříhání, ohýbání, rovnání a mělké tažení. 

Naklonění lisu umožňuje samočinné vypadávání výlisků. Pohon lisu zabezpečuje přepínatelný 

dvouotáčkový elektromotor, čímž je dána možnost volit počet zdvihů beranu podle 

technologické potřeby. 

Hlavní přednosti lisu je nastavení velikosti zdvihu, přestavení beranu, pneumatické 
vyvažování, valivé uložení výstředníkového hřídele a ojnice, atd. 

Technické parametry 

Tab. 8 Vybrané technické údaje LEXN-100 2 [28] 

Technické údaje LEXN - 100 2   

Jmenovitá síla 1000 kN 

Počet zdvihů beranu 75/150 1/min 

Počet využitelných zdvihů beranu 45/- 1/min 

Největší tloušťka trvalý chod 4 mm 

  jednotlivé zdvihy 7 mm 

Tvářecí práce při jednotlivých zdvizích 3000/- J 

  trvalém chodu 1650/950 J 

Elektromotor výkon 5,6/10 KW 

Tlakový vzduch 
pracovní tlak 0,5 ÷ 0,63 MPa 

spotřeba vzduchu 20 1/zdvih 

        

Zdvih beranu Z 10-125 

mm 

Přestavitelnost beranu E 90 

Vyložení A 335 

Sevření H 380 

Průchod B 380 

Upínací plocha stolu   640 x 900 

Propad ve stole   280 x 450 

Tloušťka upínací desky   85 

Upínací dutina beranu   50/85 

Rozměry lisu 

S 1655 

V 2970 

L 2220 

Naklopení stojanu α 25°   

Hmotnost lisu   10600 kg 
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4.2 Návrh sestavy střižného nástroje [18] 

Pro stanovení rozměrů daných částí střižného nástroje jsou sestaveny normy  

ČSN pro lisovací nástroje. Střižné nástroje je možné sestavit kompletně z normovaných dílů na 

základě těchto norem či z dílů navržených a vyrobených na zakázku pro výrobu součástí o 

malých sériích. 

Při návrhu střižného nástroje pro výrobu zadané součásti, na niž je zaměřena tato práce, byly 

použity jak normované komponenty, tak díly vyrobené. Při konstrukci nenormalizovaných dílů 
bylo využito prvků a doporučení norem. 

4.2.1 Dílčí operace a detaily konstrukčního řešení 

Hlavní (funkční) rozměry pro konstrukci střižníků a střižnice (otvory) byly určeny v kapitole 

3.3.5 a 3.3.6. Při navržení dalších potřebných rozměrů bylo užito prvků a doporučení norem 
zabývajících se konstrukcí střižníků. 

Střižná skříň [18], [29] 

Rozměry konstrukce střižné skříně jsou určeny dle šířky pásu plechu, délky kroku a počtu 

operací pro vystřižení jednoho výstřižku (dle zvoleného nástřihového plánu). Po provedení 

výpočtů rozměrů je stanoven vhodný rozměr střižné skříně. Při konstrukci střižné skříně bylo 
využito prvků dle normy ČSN 22 6272. 

a = 3 · K + 50                (4.1) 

a – délka skříně      [mm] 

K – délka kroku      [mm] 

3 – počet operací vystřižení výstřižku 

a = 3 · 84 + 50 = 302 mm 

     b = M + 50                (4.2) 

b – šířka skříně       [mm] 

M – šířka pásu plechu      [mm] 

b = 308,8 + 50 = 358,8 mm 

S ohledem na rozměrnost součásti, použití vodících lišt a přídavků po obou stranách střižnice 

jsou vypočtené rozměry navýšeny na hodnotu 310 x 395 mm.  

Součástí střižné skříně je základová deska, vodící deska, střižnice, vodící lišty a podpěrný 

plech. Při použití vodícího stojánku je základová deska součástí spodní části vodícího stojánku. 

 Vodící deska - P30 x 310 x 395 mm 

 Střižnice - P41 x 310 x 395 mm 

 Vodící lišty [9] 

Pro konstrukci vodících lišt a samotné střižné skříně je třeba stanovit vzdálenost mezi levou 

a pravou vodící lištou. Tato vzdálenost zajišťuje průchodnost vsunutého pásu plechu a jeho 
polohu pro stříhání. 

pl = M + Tp + vp + Tl = 308,8 + 0,3 + 0,5 + 0,1 = 309,7 ≅ 310 mm        (4.3) 

Tp – tolerance pásu plechu    [mm] 

vp – vůle mezi plechem a lištami   [mm] 
Tl – tolerance vzdálenosti lišt    [mm] 

Dle výsledné vzdálenosti vodících lišt pl = 310 mm a dle navržené šířky střižné skříně 380 

mm je zvolen rozměr lišt P5 x 400 x 42,5 mm. 

 Podpěrný plech - P2 x 90 x 395 mm 
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Návrh hlavice [30] 

Tato komponenta slouží k ukotvení střižníků a hledáčků. Rozměr hlavice je shodný s 

rozměry střižné skříně 310 x 395 mm. Při konstrukci upínací hlavice bylo využito prvků dle 

normy ČSN 22 6285 z důvodu použití vodícího stojánku. 

Součástí upínací hlavice je upínací deska, kotevní deska, opěrná deska, střižníky a hledáčky. 
Při použití vodícího stojánku je upínací deska součástí horní části vodícího stojánku. 

 Kotevní deska - P24 x 310 x 395 mm 

 Opěrná deska - P4 x 310 x 395 mm 

 Střižníky - Ø6 x 90 mm, Ø14 x 90 mm, 22 x 177 x 90 mm, 80 x 300 x 90 mm 

 Hledáčky - Pro zajištění polohy plechu jsou zvoleny kuželové hledáčky Ø14 x 96. 

Vodící stojánek 

Použitím vodících stojánků je docíleno přesného vedení pohyblivé (horní) části střižného 

nástroje vůči nepohyblivé (dolní) části. Navržení rozměrů pracovní plochy vodících stojánků 

je závislé na rozměrech střižné skříně a upínací hlavice. V práci je navržen ocelový stojánek 

s obdélníkovou pracovní plochou a dvěma vodícími sloupky za pracovní plochou 315x400 mm. 

Součástí vodících stojánků je základová deska, upínací deska, vodící sloupky a vodící 
pouzdra. 

 Základová deska - P20 x 315 x 400 mm 

 Upínací deska - P20 x 315 x 400 mm 

 Vodící sloupky - Ø40 x 230 mm 

 Vodící pouzdra - Ø40 x 90 mm 

Dorazy [31] 

 Načínací dorazy 

Načínací dorazy sloužící pro ustavení pásu plechu při prvních operacích jsou zvoleny 

normované dle ČSN 22 6060.10 - 12 x 11,8 x 47,5 mm. 

 Pevné dorazy 

Pro zajištění konečné polohy pásu plechu je zvolen pevný (koncový) doraz 10 x 2 mm dle 
normy ČSN 22 6060.01. 

Stopka [38] 

Zajišťuje upnutí nástroje do beranu lisu a pro bezchybný chod celé sestavy je nutné ji umístit 

do těžiště sil. Stopka 50 x 57 byla zvolena dle normy ČSN 22 6264.3. 

Spojovací prvky 

Horní i spodní část stříhacího nástroje je sestavena pomocí kolíků Ø10 a imbusových šroubů 
M10. 

Dílenské výkresy 

Všechny požadované dílenské výkresy jsou součástí přílohy – výkresová dokumentace. 
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5 POPIS A FUNKCE NÁSTROJE 

Model sloužící k popisu konstrukce a funkce střihadla byl vytvořen v programu Inventor. 

Číselné pozice částí střižného nástroje jsou pro přehlednost shodné s výkresovou dokumentací. 

5.1 Popis nástroje 

Navržený postupový střižný nástroj se skládá z horní pohyblivé části nástroje obecně 

nazvané "hlavice" a ze spodní nepohyblivé části tzv. "střižné skříně". Hlavice nástroje je 

pomocí stopky (15) upevněna v beranu lisu a vykonává pracovní pohyb daný zvoleným 

zdvihem stroje. Střižná skříň je pomocí upínek upnuta za přesahující část základové desky (1) 

k pracovnímu stolu lisu. Polotovar ve formě nastříhaných pásů plechu dané šířky se manuálně 

vkládá mezi vodící lišty (12, 13) a jeho posuv zajišťuje obsluha stroje. 

K podrobnému popisu nástroje slouží obrázek 25, na kterém jsou vykreslené a popsané 

jednotlivé části a součásti střižného nástroje. 

 

1 – spodní část vodícího 

stojánku (základová deska) 

2 – horní část vodícího 

stojánku (upínací deska) 

3 – střižnice 

4 – vodící deska 

5 – kotevní deska 

6 – opěrná deska 

7 – obvodový střižník 

8 – střižník pro děrování 

vnitřního oválného otvoru 

9 – střižník pro děrování 

vnitřního otvoru Ø14 (2x) 

10 – střižník pro děrování 

rohového otvoru Ø6 (4x) 

11 – hledáček (2x) 

12 – pravá vodící lišta 

13 – levá vodící lišta 

14 – podpěrný plech 

15 – stopka 

16 – vodící sloupek (2x) 

17 – vodící pouzdro (2x) 

18 – kolík spodní části (4x) 

19 – kolík horní části (2x) 

20 – šroub spodní části (6x) 

21 – šroub horní části (6x) 

22 – načínací doraz (2x) 

23 – pevný doraz (2x) 

24 – šroub podpěrného plechu 

(4x) 

5.2 Funkce nástroje 
Na začátku obsluha stroje zasune oba posuvné načínací dorazy (22) do funkční polohy, poté 

vloží pás plechu mezi vodící lišty (12, 13) a zasune pás do nástroje na první načínací doraz. Po 

     Obr. 25 Model střižného nástroje – částečně rozložený 
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zapnutí stroje dojde k pohybu hlavice směrem dolů, přičemž dojde střižníky (8) a (9) k 

prostřihnutí podélného otvoru s dvěma bočními otvory. Pak hlavice vyjede zpět do horní 

polohy. 

Obsluha vysune 1. načínací doraz do nečinné polohy (druhý načínací doraz je stále ve 

funkční poloze) a zasune pás na druhý načínací doraz. Při dalším sjetí hlavice dojde k vystředění 

pásu plechu dvěma hledáčky (11), které zajedou do otvorů Ø14 mm děrovaných v předchozí 

operaci a k prostřihnutí čtyř rohových otvorů střižníky (10). Současně s tím se děrují otvory u 

sousední součásti výše popsanými střižníky pro 1. operaci. Následně se hlavice opět vrací do 

horní polohy. 

 Obsluha vysune 2. načínací doraz do nečinné polohy a pás plechu dorazí na pevné koncové 

dorazy (23). V tuto chvíli je už v činnosti i poslední (obrysový) střižník (7), který při dalším 

pohybu hlavice dolů vystřihne vnější tvar (obvod) součásti. Současně jsou stříhány otvory v 1. 

a 2. operaci. Hotová součást propadne otvorem ve spodní části (základně) stojánku pod střižný 

nástroj. Hlavice se vrací do horní polohy a obsluha nadzvedává pás plechu a přesouvá vzniklou 

přepážku (můstek) přes zkosenou hlavu pevných dorazů a zpětným pohybem doráží plech na 

jejich boční stranu, čímž plech ustavuje pro další střih. 

 

 

    Obr. 26 Model střihadla v sestaveném stavu 
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6 TECHNICKO-EKONOMICKÉ ZHODNOCENÍ 

Cílem této práce bylo navrhnout vhodný technologický postup pro výrobu součásti 

„Ochranný plech ke dveřím“ z polotovaru ocelového plechu. Hlavním parametrem tohoto 

návrhu byla ekonomičnost výroby a konstrukční požadavky kladené na vyráběnou součást. 

S ohledem na tato hlediska byla zvolena jako nejvhodnější metoda výroby technologie 

postupového stříhání. 

6.1 Technické zhodnocení 

Součást bude vyrobena z nerezové oceli 17 240 s mezí pevnosti v tahu Rm = 600 MPa a 

tažností A50 = 45 %. Tato ocel je pro zpracování postupovým stříháním vhodná. Jelikož na 

součást nejsou kladeny vetší požadavky na rozměrovou a geometrickou přesnost , lze součást 

vyrobit bez použití dalších dokončovacích operací. 

Výchozím materiálem (polotovarem) jsou tabule plechu 2000 x 1000 x 0,8 mm, které bude 

nutné nastříhat na pásy plechu o požadovaných rozměrech dle zvoleného nástřihového plánu.  

Nástřihový plán byl zpracován dle varianty č. 1, kterou je zajištěno největší využití vstupního 
materiálu (viz tab. 9). 

Tab. 9 Výsledné zhodnocení jednotlivých variant 

  Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 Jedno. 

Počet pásů z tabule 3 11 6 23 ks 

Počet výstřižků v 1 pásu 23 6 11 3 ks 

Celkem výstřižků 69 66 66 69 ks 

Využití polotovaru (včetně 

konstrukčního odpadu) 
68,9 65,9 65,9 68,9 % 

Počet tabulí plechu 1500 1516 1516 1500 ks 

hmotnost vstupního materiálu 19200 19405 19405 19200 kg 

Hmotnost technologického odpadu 5971,2 6617 6617 5971,2 kg 

Výpočty potřebného využití polotovaru, množství tabulí a hmotností vstupního materiálu a 

odpadu pro nezvolené varianty 2 - 4 jsou uvedené v práci v příloze 7. Tyto výpočty pro 

zvolenou variantu 1 jsou součástí kapitoly 6.2.2 Náklady na materiál. 

Zvolený výstředníkový lis LEXN-100 2 o jmenovitém výkonu 1000 kN, svými parametry 

splňuje požadavky potřebné pro výrobu zadané součásti. V následujícím ekonomickém 

zhodnocení není do nákladů uvažována pořizovací cena stroje, neboť u podniků zabývajících 

se plošným tvářením jsou lisy obdobných parametrů standardem. 

6.2 Ekonomické zhodnocení 

Ekonomické zhodnocení je zpracováno na základě kalkulace výrobních nákladů pro 

stanovení konečné ceny vyráběné součásti. Do těchto výrobních nákladů jsou zahrnuty náklady 

přímé „jednicové“ (přímý materiál, přímé mzdy, ostatní přímé náklady) a náklady nepřímé 
„režijní“ (výrobní režie, správní režie, zásobovací režie, odbytová režie) . 

Kalkulace nákladů 

Kalkulací se rozumí vyjádření jednotlivých nákladových položek pro jednu kalkulační 

jednici. Pro potřeby této práce bude kalkulační jednicí jeden výrobek. 

Rozdělení nákladů pro kalkulaci nákladů dle obecného vyjádření (tab. 10). 
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Tab. 10 Všeobecný kalkulační vzorec nákladů 

1. přímý materiál vlastní         

2. přímé mzdy náklady vlastní úplné     

3. ostatní přímé náklady výroby náklady vlastní     

4. výrobní (provozní) režie   výkonu náklady výrobní prodejní 

5. správní režie     výkonu cena cena 

6. zásobovací režie           

7. odbytová režie           

8. zisk (ztráta)           

9. obchodní a odbytové přirážky a srážky           

6.2.1 Vstupní hodnoty 

Tarifní třída (TTK) byla stanovena porovnáním a následným zprůměrováním tarifních tříd z 

několika firem, které se zabývají stříháním. Stejně tak byly určeny jednotlivé prvky dílenské 
režie (viz tab. 11). 

Tab. 11 Výchozí hodnoty 

Název Označení   

Životnost nástroje   Ts 2 roky 

Roční výrobní dávka   Q 100 000 ks/rok 

Dílenské režie     

     - jednicové mzdy   JM 100 % 

     - výrobní režie   VR 390 % 

     - správní režie   SR 120 % 

     - ostatní přímé náklady   OPN 20 % 

Tarifní třída na výrobu nářadí   TTK 130 Kč/hod 

Zpracovatelská režie 

ZR = JM + VR + SR + OPN  [%]              (6.1) 

ZR - zpracovatelská režie    [%] 

ZR = 100 + 390 + 120 + 20 = 630 %  

6.2.2 Náklady na materiál [24] 

Náklady na přímý materiál vychází z ceny a množství potřebného materiálu. Vstupním 

polotovarem byla zvolena tabule plechu z oceli 17240 (leštěná) o rozměrech 2000 x 1000 mm 

a tloušťce 0,8mm. Údaje pro stanovení nákladů dle zdroje [24] jsou uvedeny v tabulce 12. 

Tab. 12 Údaje pro výpočet přímého materiálu [24] 

Materiál Ocel 17 240 (1.4301), leštěný + fólie 

Hustota materiálu ρ = 7 900 kg.m-3 

Polotovar - tabule plechu 0,8 x 2000 x 1000 mm 

Hmotnost 1 plechu m = 12,8 kg 

Cena 1 kg materiálu Cm/kg = 132,7 Kč 

Výkupní cena za 1 kg odpadu Co/kg = 4,5 Kč 
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Spotřeba počtu tabulí: 

Ptab. =
Q

Pvýst/tab.
=

100000

69
= 1449,28 ≈ 1500 tabulí plechu         (6.2) 

Q - roční výrobní dávka    [ks/rok] 
Pvýst./tab. - počet výstřižků z tabule    [ks] 

Plocha všech výstřižků (varianta 1): 

Scelk. = Pvýst. · (Svýst. −  Sotvorů) = 69 · (0,023945– 0,00397359) = 1,378 m2   (6.3) 

Scelk. - plocha všech výstřižků     [m2] 

Pvýst. - počet výstřižků z pásu     [ks] 

Svýst. - plocha jednoho výstřižku bez odečtení Sotvorů [m2] 

Sotvorů - plocha všech otvorů v součásti   [m2] 

Využití jedné tabule (včetně technologického i konstrukčního odpadu): 

Využití =
Scelk.

Stab.
∙ 100 =

1,378

2
∙ 100 = 68,9 %           (6.4) 

Scelk. - plocha všech výstřižků     [m2] 
Stab. - plocha tabule plechu     [m2] 

Hmotnost všech tabulí: 

mc = mtab. ∙ Ptab. = 12,8 ∙ 1500 = 19200 kg            (6.5) 

mc - celková hmotnost plechu    [kg] 
mtab. - hmotnost 1 tabule plechu   [kg] 

Ptab. - počet tabulí plechu     [ks] 

Celková cena plechu spotřebovaného za rok: 

cmc = mtab. ∙ cm/kg = 19200 ∙ 132,7 = 2547840 Kč            (6.6) 

cmc - celková cena plechů spotřebovaných za rok [Kč] 
cm/kg - cena 1 kg materiálu    [Kč] 

Hmotnost odpadu: 

mo = mc ∙ (1 − využití tabule) = 19200 ∙ (1 − 0,689) = 5971,2 kg                    (6.7) 

mo - technologický odpad    [kg] 

Celková cena odpadu: 

coc = mo ∙ co/kg = 5971,2 ∙ 4,5 = 26870 Kč             (6.8) 

coc - celková cena odpadu    [Kč] 
co/kg - výkupní cena 1 kg odpadu   [Kč] 

Náklady na přímý materiál: 

Nmat = cm/kg − co/kg = 2547840 − 26870 = 2520970 Kč           (6.9) 

Nmat - náklady na přímý materiál   [Kč] 
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6.2.3 Náklady na nástroje 

Doba nezbytná k výrobě střihadla je stanovena s přihlédnutím k době potřebné k vyrobení 
obdobných nástrojů dostupných na trhu. 

Jednicové mzdy: 

JM =  tn ∙ TTK = 160 ∙ 130 = 20800 Kč           (6.10) 

tn – časová norma (v práci odhadnuta na 160)  [Nh] 
TTK - tarifní třída na výrobu nářadí   [Kč/hod] 

Zpracovatelské náklady: 

ZN =  JM ∙ ZR = 20800 ∙ 6,3 = 131040 Kč           (6.11) 
ZN - zpracovatelské náklady    [Kč] 

Zisk: 

Z =  20% ZN = 0,2 ∙ 131040 = 26208 Kč           (6.12) 
Z - zisk       [Kč] 

Tab. 13 Ceny materiálů využitých při konstrukci střihadla 

Materiál Hmotnost [kg] Cena [Kč/kg] Celková cena [Kč] 

tř. 11 180 27 4860 

tř. 12 1 36 36 

tř. 14 7 45 315 

tř. 19 50 75 3750 

spojovací a ostatní materiál   1000 

celkem     9961 

Náklady na nástroj: 

Nnas = ZN + Z + materiál = 131040 + 26208 + 9961 = 167209 Kč        (6.13) 

Nnas - náklady na nástroj    [Kč] 
materiál – cena materiálu použitého v nástroji [Kč] 

Náklady na přímé mzdy 

Náklady na přímé mzdy byly určeny dle standardů podniků zabývajících se postupovým 

stříháním. 

Celkové náklady na mzdy a režii: 

Nmr = Np ∙ Q ∙ (VR + SR) = 0,35 ∙ 100000 ∙ (3,9 + 1,2) = 178500 Kč        (6.14) 

Nmr - náklady na mzdy a režii    [Kč] 

Np - náklady na přímé mzdy (0,35)   [Kč/kus] 

6.2.4 Celková cena výstřižku 

Materiálové náklady na 1 kus: 

Nm1 =
Nmat

Q
=

2374675

100000
= 23,75 Kč/kus            (6.15) 

Nm1 - materiálové náklady na 1 kus   [Kč/kus] 

Náklady na výrobu 1 kusu součásti po dobu životnosti nástroje: 

Nks =
Ts∙Nmr+Nnas

Q∙Ts
+ Nm1 =

2∙178500+167209

100000∙2
+ 23,75 = 𝟐𝟔, 𝟒 𝐊č        (6.16) 

Nks - náklady na výrobu 1ks za životnost nástroje [Kč] 
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Celková cena výstřižku: 
Zisk na jednom kusu výstřižku je stanoven na 30 %. 

pv = 1,3 ∙ Nks = 1,3 ∙ 26,4 = 𝟑𝟒, 𝟑 𝐊č            (6.17) 

pv - celková cena 1 výstřižku    [Kč] 

6.2.5 Stanovení bodu zvratu [39] 

Bodem zvratu „qBZ“ se rozumí rovnováha mezi celkovými náklady „CN“ a celkovými 

tržbami „CT" (graf 1). Při daném objemu výroby nedochází ke generování zisku ani ke ztrátám. 

Podniky však usilují o 

maximální zisk, to je 

možné navýšením objemu 

výroby nad hodnotu 

udávající bod zvratu. 

Analýzou bodu zvratu 

se určí závislost mezi 

náklady a výnosy 

s ohledem na velikosti 

výroby. Tato závislost je 

vhodnou informací při 

posuzování možností 

zajišťujících ziskovost. Je 

možné vyčíslit vliv 

změny objemu výroby, 

fixních a variabilních 

nákladů nebo prodejní 

ceny na výši 

generovaného zisku. 

Fixní náklady: 

FN = Nmr + Nnas − Np ∙ Q              (6.18) 

FN - fixní náklady     [Kč] 

FN = 178500 + 167209 − 0,35 ∙ 100000 = 310709 Kč 

Variabilní náklady: 

VN = Nm1 + Np = 23,75 + 0,35 = 24,1 Kč/kus          (6.19) 

VN - variabilní náklady    [Kč] 

Bod zvratu: 

qBZ =
FN

pv−VN
=

310709

34,3−24,1
= 30461,7 ≈ 𝟑𝟎𝟒𝟔𝟐 𝐤𝐬          (6.20) 

qBZ - objem výroby odpovídající bodu zvratu  [ks/rok] 

 

Z výpočtu bodu zvratu je zřejmé, že zvolená výroba je pro zadaný objem výroby vhodná, neboť 

již od objemu výroby 30462 ks je výroba součásti technologií postupového stříhání zisková.  

 

       Graf 1 Stanovení bodu zvratu 
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7 ZÁVĚRY 

Bakalářská práce pojednává o technickém řešení výroby součásti „Ochranný plech ke 

dveřím“ tvářením za studena - technologií postupového stříhání. Výstřižek je z oceli 17 240 o 

tloušťce plechu 0,8 mm.  

Záměrem této práce bylo určit nejvýhodnější technologii sériové výroby výstřižku zadaného 

tvaru vzhledem k využitelnosti materiálu. Literární studie je zaměřena na technologii stříhání 

včetně doprovázejících dějů.  

Praktická část je nejprve zaměřena na vyhodnocení variant pro nejvhodnější rozmístění 

výstřižků na vstupní polotovar, čímž je plech o rozměrech 2000 x 1000 mm. Nejlépe vyšla 

varianta č. 1 a 4 s 68,9 % využitelnosti materiálu, což odpovídá 69 kusům výstřižků na plech. 

S ohledem na předpokládané rozměry navrhovaného střižného nástroje byla zvolena varianta 

č. 1 jako nejvhodnější. 

Následně byl zvolen postup stříhání s ohledem na nejvýhodnější rozložení střižných sil, čímž 

bude zajištěno přijatelné opotřebení střižných nástrojů.  

Dále byly vypočítány potřebné technologické a kontrolní výpočty pro správnou volbu stroje 

a konstrukci nástroje. Vzhledem k vypočtené potřebné střižné síle 772,5 kN, navýšené o 

dostatečnou rezervu, byl k práci zvolen výstředníkový lis LEXN – 100 2 od Toma Trading s.r.o 

o jmenovité síle 1000 kN. Střižný nástroj byl konstruován dle doporučení platných norem ČSN. 

S ohledem na rozměrnost součásti je pro spolehlivé vedení horní části nástroje užito vodícího 

ocelového stojánku. 

Nakonec bylo zpracováno technicko-ekonomické zhodnocení, kde vhledem k zjištěné ceně 

jednoho kusu 34,3 Kč a bodu zvratu 30462 kusů se zvolená technologie jeví jako vhodná pro 

zhotovení zadané součásti. 
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Seznam použitého označení 

 

Označení  Legenda        Jednotka   
_____________________________________________________________________________________________________ 

a   délka skříně       [mm]  

A   střižná práce       [J] 

A50   tažnost        [%]  

b   šířka skříně       [mm]  

c   součinitel závislý na druhu stříhání     [-] 

cmc  celková cena plechů spotřebovaných za rok   [Kč] 

cm/kg  cena 1 kg materiálu      [Kč] 

coc  celková cena odpadu      [Kč] 

co/kg  výkupní cena 1 kg odpadu     [Kč] 

CN  celkové náklady      [Kč] 

CT  celkové tržby       [Kč] 

d0  průměr osazení střižníku     [mm] 

E  velikost můstku      [mm] 

Ep  modul pružnosti       [MPa]  

F  velikost okraje       [mm]  

Fc   celková síla       [N]  

Fp   přidržovací síla      [N]  

Fs   střižná síla       [N] 

Fsi  střižná síla potřebná pro vystřižení daného tvaru  [N] 

Fsmax   maximální střižná síla      [N] 

Fu   stírací síla       [N]  

Fv   vytlačovací síla      [N] 

FN  fixní náklady       [Kč] 

hel   hloubka elastického vniknutí     [mm] 

hmin  minimální výška střižnice     [mm] 

hpl   hloubka plastického vniknutí     [mm] 

hs   hloubka vniknutí střižných hran    [mm] 

I  moment setrvačnosti      [mm4] 

JM  jednicové mzdy      [%] 

JR  jmenovitý rozměr součásti     [mm] 

kb  koeficient bezpečnosti     [-] 

keu  koeficient stírání      [-] 

kep   koeficient protlačování     [-] 

K  délka kroku       [mm]  

l  délka střihu       [mm] 

lkrit  kritická délka střižníku     [mm] 

m  hmotnost       [kg]  

M  šířka pásu plechu      [mm]  

mc  celková hmotnost plechu     [kg]  

mo  technologický odpad      [kg] 

mtab.  hmotnost 1 tabule plechu     [kg] 

n  koeficient otupení nástroje     [-] 

Nks  náklady na výrobu 1 kusu součásti za životnost nástroje [Kč] 

Nm1  materiálové náklady na 1 kus     [Kč/kus] 

Nmat  náklady na přímý materiál     [Kč] 

Nmr  náklady na mzdy a režii     [Kč] 



 

 

Označení  Legenda        Jednotka   
_____________________________________________________________________________________________________ 

Nmat  náklady na přímý materiál     [Kč] 

Nnas  náklady na nástroj      [Kč] 

Np  náklady na přímé mzdy     [Kč/kus] 

OPN  ostatní přímé náklady      [%] 

pl  vzdálenost vodících lišt     [mm] 

pv  celková cena 1 výstřižku     [Kč] 

P  přípustná míra opotřebení     [mm] 

Ppásů  počet pásů plechu       [ks] 

Ptab.  počet tabulí plechu       [ks] 

Pvýst.  počet výstřižků z pásu      [ks] 

Pvýst./tab. počet výstřižků z tabule      [ks] 

qBZ  objem výroby odpovídající bodu zvratu   [ks/rok] 

Q  roční výrobní dávka      [ks/rok]  

Rm  mez pevnosti        [Mpa] 

Rp0,2  smluvní mez kluzu       [Mpa] 

RAD  rozměr střižníku při děrování     [mm] 

RAV  rozměr střižníku při vystřihování    [mm] 

RED  rozměr střižnice při děrování     [mm] 

REV  rozměr střižnice při vystřihování    [mm] 

s  tloušťka materiálu      [mm] 

S  plocha střihu       [mm2] 

Scelk.  plocha všech výstřižků      [m2] 

Sd  dosedací plocha střižníku     [mm2] 

Sotvorů  plocha všech otvorů v součásti     [m2] 

Ss  střižná plocha daného otvoru     [m2] 

Stab.  plocha tabule plechu       [m2] 

Svšech  plocha všech výstřižků bez odečtení Sotvorů   [m2] 

Svýst.  plocha jednoho výstřižku bez odečtení Sotvorů  [m2] 

SR  správní režie       [%] 

tn  časová norma       [Nh] 

Tl  tolerance vzdálenosti lišt     [mm] 

Tmax  maximální teplota      [°C] 

Tp  tolerance pásu plechu      [mm] 

Ts  životnost nástroje      [roky] 

TA  výrobní tolerance střižníku     [mm] 

TE  výrobní tolerance střižnice     [mm] 

TTK  tarifní třída na výrobu nářadí     [Kč/hod]  

v  střižná vůle        [mm] 

vp  vůle mezi plechem a lištami     [mm] 

Vtab.  objem tabule plechu       [m3] 

pv  celková cena 1 výstřižku     [Kč] 

VN  variabilní náklady      [Kč] 

VR  výrobní režie       [%]  

XT  vzdálenost těžiště střižných sil od osy „y“    [mm]  

YT  vzdálenost těžiště střižných sil od osy „x“    [mm]  

z  střižná mezera       [mm] 

Z  zisk        [Kč] 

ZN  zpracovatelské náklady     [Kč] 



 

 

Označení  Legenda        Jednotka   
_____________________________________________________________________________________________________ 

ZR  zpracovatelská režie      [%] 

.  .        . 

.  .        . 

.  .        . 

l  součinitel plnosti materiálu     [-] 

σd  tlakové napětí       [MPa] 

σDOV  dovolené tlakové napětí     [MPa] 

σi  normálové napětí v daném směru    [MPa] 

εi  přetvoření (deformace) v daném směru   [mm] 

π   Ludolfovo číslo       [-] 

ρ  měrná hmotnost      [kg/m3] 

τps  mez pevnosti ve střihu     [MPa] 

τmax  maximální střihové napětí     [MPa] 
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PŘÍLOHA 1 



PŘÍLOHA 2 

Nomogram pro určení velikosti okraje a můstku  



 

 

 

PŘÍLOHA 3 

 



PŘÍLOHA 4 

Výpočty dílčích střižných sil Fs1 až Fs4. 

𝐅𝐬𝐢 = 𝐧 ∙ 𝐒𝐢 ∙ 𝛕𝐩𝐬 = 𝐧 ∙ 𝐬 ∙ 𝐥𝐢 ∙ 𝛕𝐩𝐬  [N] 

𝐅𝐬𝟏 = n ∙ S1 ∙ τps = n ∙ s ∙ l1 ∙ τps 

S1 = s ∙ l1 = s ∙ {[2 ∙ (𝑎1 + 𝑏1)] + (π ∙ 𝑑1)} = 0,8 ∙ {[2 ∙ (22 + 155)] + (π ∙ 22)} =
0,8 ∙ 423,12 = 338,49 mm2 

Fs1 = n ∙ S1 ∙ τps = 1,3 ∙ 338,49 ∙ 480 = 𝟐𝟏𝟏𝟐𝟏𝟕, 𝟕𝟔 𝐍 

𝐅𝐬𝟐 = n ∙ S2 ∙ τps = n ∙ s ∙ l2 ∙ τps 

S2 = s ∙ l2 = s ∙ (π ∙ d2) = 0,8 ∙ (π ∙ 14) = 0,8 ∙ 43,98 = 35,18 mm2 

Fs2 = n ∙ S2 ∙ τps = 1,3 ∙ 35,18 ∙ 480 = 𝟐𝟏𝟗𝟓𝟐, 𝟑𝟐 𝐍 

𝐅𝐬𝟑 = n ∙ S3 ∙ τps = n ∙ s ∙ l3 ∙ τps 

S3 = s ∙ l3 = s ∙ s ∙ (π ∙ d3) = 0,8 ∙ (π ∙ 6) = 0,8 ∙ 18,85 = 15,08 mm2 

Fs3 = n ∙ S3 ∙ τps = 1,3 ∙ 15,08 ∙ 480 = 𝟗𝟒𝟎𝟗, 𝟗𝟐 𝐍 

𝐅𝐬𝟒 = n ∙ S4 ∙ τps = n ∙ s ∙ l4 ∙ τps 

S4 = s ∙ l4 = s ∙ {[2 ∙ (𝑎4 + 𝑏4)] − (rohy) + (π ∙ 𝑑4)} = 0,8 ∙ {[2 ∙ (300 + 80)] −
[2 ∙ (16 + 16)] + (π ∙ 16)} = 0,8 ∙ 746,27 = 597,01 mm2 

Fs4 = n ∙ S4 ∙ τps = 1,3 ∙ 597,01 ∙ 480 = 𝟑𝟕𝟐𝟓𝟑𝟓, 𝟕𝟑 𝐍 

 

 



PŘÍLOHA 5 
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PŘÍLOHA 7 

Výpočty využití materiálu 

Varianta 2 

Spotřeba počtu tabulí: 

Ptab. =
Q

Pvýst/tab.
=

100000

66
= 1515,15 ≈ 1516 tabulí plechu    

Plocha všech výstřižků): 
Scelk. = Pvýst. · (Svýst. − Sotvorů) = 66 · (0,023945– 0,00397359) = 1,318 m2  

Využití jedné tabule (včetně technologického i konstrukčního odpadu): 

Využití =
Scelk.

Stab.
∙ 100 =

1,318

2
∙ 100 = 65,9 %      

Hmotnost všech tabulí: 

mc = mtab. ∙ Ptab. = 12,8 ∙ 1516 = 19404,8 kg     

Hmotnost odpadu: 

mo = mc ∙ (1 − využití tabule) = 19404,8 ∙ (1 − 0,659) = 6617 kg  

Varianta 3 

Spotřeba počtu tabulí: 

Ptab. =
Q

Pvýst/tab.
=

100000

66
= 1515,15 ≈ 1516 tabulí plechu    

Plocha všech výstřižků): 
Scelk. = Pvýst. · (Svýst. − Sotvorů) = 66 · (0,023945– 0,00397359) = 1,318 m2  

Využití jedné tabule (včetně technologického i konstrukčního odpadu): 

Využití =
Scelk.

Stab.
∙ 100 =

1,318

2
∙ 100 = 65,9 %      

Hmotnost všech tabulí: 

mc = mtab. ∙ Ptab. = 12,8 ∙ 1516 = 19404,8 kg     

Hmotnost odpadu: 

mo = mc ∙ (1 − využití tabule) = 19404,8 ∙ (1 − 0,659) = 6617 kg  

Varianta 4 

Spotřeba počtu tabulí: 

Ptab. =
Q

Pvýst/tab.
=

100000

69
= 1449,28 ≈ 1500 tabulí plechu    

Plocha všech výstřižků: 
Scelk. = Pvýst. · (Svýst. − Sotvorů) = 69 · (0,023945– 0,00397359) = 1,378 m2  

Využití jedné tabule (včetně technologického i konstrukčního odpadu): 

Využití =
Scelk.

Stab.
∙ 100 =

1,378

2
∙ 100 = 68,9 %      

Hmotnost všech tabulí: 

mc = mtab. ∙ Ptab. = 12,8 ∙ 1500 = 19200 kg      

Hmotnost odpadu: 

mo = mc ∙ (1 − využití tabule) = 19200 ∙ (1 − 0,689) = 5971,2 kg  


