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Anotace 

Cílem práce je provedení konstrukčního řešení nástroje pro vybrané díly. V teoretické části se 

zabývám problematikou stříhání materiálu, pravidly pro návrh polotovaru a nástřihových 

plánů. 

Zvoleným dílem je sestava 2 součástí, které dohromady tvoří rohový spoj „chytrých zárubní“. 

V práci se zabývám geometrickým popisem součástí a jejich funkci při tvoření spoje.  

V praktické části práce se zabývám řešením nástřihového plánu, výpočtu tvářecích sil a 

velikostí polotovaru. V další části se věnuji vlastnímu konstrukčnímu řešení, které je 

realizováno pomocí modelu a výrobní dokumentace jednotlivých komponent nástroje. 

Na základě výrobní dokumentace byl nástroj vyroben a v další části se věnuji ověření jeho 

funkčnosti. 
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ÚVOD 

Přeprava již spojených zárubní oproti skládaným je objemově mnohem náročnější, nehledě na 

manipulaci s výrobkem. Součástí celého projektu chytrých zárubní bylo najít takovou variantu 

spoje, která by nejlépe kompenzovala klasickou svařovanou zárubeň, poskytla stejné 

mechanické vlastnosti a využívala co nejmenší množství materiálu a technologií k docílení 

jejího vytvoření. 

Z několika různých variant spojů se nakonec jako nejlepší možnost jevila kombinace dvou dílů, 

jež budou bodově přivařeny na profily zárubní a třetího dílu, který svým umístěním spojí profily 

a zajistí tuhost spoje. Materiálově se jedná o variantu s nízkými náklady, bude použit stejný 

materiál, jako pro profil zárubní (DC01) o stejné tloušťce. Rozměry dílů jsou relativně malé. 

Technologicky se také jedná o relativně nízkonákladové řešení. Pro výrobu je zvolena metoda 

vystřihování z pásu plechu. Následné ohýbání a poté připevnění dvou dílů na zárubně 

proběhne pomocí bodových svarů. Celkové náklady na výrobu a připevnění dílů jsou tak velmi 

malé.  

V době požadavků neustále se snižujících nákladů se hledají další cesty na ušetření nákladů za 

materiál, technologie, ale i lidskou práci. Přeprava a další náklady spojené s převozem 

objemného materiálu jsou součástí dalšího navyšování nákladů, která se při nízké prodejní 

hodnotě již nemusí vyplatit. Největším únikem nákladů se stává přeprava výrobků, které 

v případě klasických zárubní zabírají velké množství místa, které je však z větší části nevyužité. 

Vnitřní prázdný prostor zárubní tak představuje ztracené náklady při přepravě. Uvážíme-li, že 

přeprava výrobku je nevyhnutelnou součástí prodeje výrobku, je hledání uspoření nákladů 

správný krok. Spoj „chytrých zárubní“, který představuje důmyslné konstrukční řešení 

realizované pomocí dvou vystřižených dílů, řeší problém přepravy tím, že k montáži dochází 

až na místě tomu určeném a tudíž je eliminován problém se zvýšenou cenu za přepravu 

výrobku, jehož nejobjemější částí je vzduch. V případě „chytrých zárubní“ je třeba nejdříve 

vyrobit dva díly výstřižků, což je cílem konstrukčního řešení, které pro spoj využívá 

komponenty, pro které realizuji návrh výrobní dokumentace nástroje.  

Cílem bakalářské práce je pro zvolené díly chytrých zárubní analyzovat vyráběné díly, 

navrhnout velikost polotovaru, vytvořit metodický plán a věnovat se výpočtu střižných sil. Dále 

je zapotřebí vytvořit vlastní konstrukční řešení nástroje, které je realizované jak formou 3D 

modelu, tak formou výrobní dokumentace jednotlivých komponent nástroje.   
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1. ZÁKLADY PROCESU TVÁŘENÍ 

Technologie tváření materiálu se dělí různými způsoby z hlediska teploty, charakteru 

deformace, tepleného efektu či stupně dosažené deformace. Z hlediska charakteru deformace 

se technologie tváření dělí na plošné a objemové. Při plošném tváření je polotovar tvářen 

dvouosým namáháním. Při objemovém tváření dochází k trojosému tváření. V práci se budu 

věnovat technologii stříhání, která je jednou z technologií plošného tváření, a tak se 

objemovým tvářením nebudu dále zabývat.  

Tvářet materiál můžeme za studena či za tepla. Při tváření za studena dochází k tváření 

polotovaru pod rekrystalizační teplotou. Charakteristickým znakem je zpevňování materiálu. 

Dále se pak ve směru tváření deformují zrna a tím vzniká textura. Při tváření za tepla dochází 

ke tváření nad rekrystalizační teplotou, materiál se při tváření nezpevňuje a tvářecí síly mohou 

být až desetkrát menší. Nevýhodou je nekvalitní povrch součásti vzhledem ke tvorbě okují. 

Dalším možným způsobem je tváření za poloohřevu. V následující kapitole stručně popíši 

jednotlivé technologie plošného tváření. [1] [2] 

Hluboké tažení 

Jedná se o způsob tváření, kdy se v jednom či více tazích vyrobí z rovného plechového 

polotovaru duté těleso. Princip technologie funguje tak, že je tažnou mezerou vtlačován plech 

tažníkem do tažnice. V závislosti na hloubce výtažku je potřeba přizpůsobit počet tahů, 

protože jsme omezeni velikostí přetvoření v každé operaci a proto je při návrhu technologie 

potřeba řešit i počet tahů. Nerespektováním se vystavujeme riziku dosažení kritických hodnot 

tečného napětí a následného porušení či zvlněním materiálu, které vzniká tlakovým napětím. 

[3] 

 

Obrázek 1:Tažení na tři tahy [2] 
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Ohýbání 

Při ohýbání je materiál trvale deformován do požadovaného úhlu. Deformovaný materiál je 

namáhán kombinací tahu a tlaku. V místě ohybu je na vnitřní straně stlačován a na vnější 

natahován. Ohýbání je možné provádět na ohýbatelných materiálech. K deformaci materiálu 

nedochází, jestliže je šířka materiálu třikrát větší, než tloušťka materiálu. Ohýbání může být 

realizováno pomocí jednoduchých ručních ohýbacích zařízení nebo ohýbacích lisů za využití 

speciálních ohýbacích přípravků, do kterých je vložen materiál, který následně získává předem 

stanovenou podobu.  

 

Obrázek 2: Rozložení napětí při ohybu [2] 

Ohýbat můžeme také pomocí rotačních nástrojů. Ty jsou umístěné za sebou a postupně 

upravují tvar plechu do zadané podoby. Postupným ohýbáním je možné docílit profilu 

libovolného tvaru. Rychlost toku materiálu dosahuje 25 m.min-1. [4] 

 

Obrázek 3: Příklad výroby profilů [2] 

Stříhání 

Technologie dělení materiálu, kdy je nožem za působení tlaku proti střižnici materiál 

vystavován smykovému napětím a dochází k dělení materiálu. [1] 
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2. STŘÍHÁNÍ MATERIÁLU 

2.1  PRINCIP STŘÍHÁNÍ 

Stříháním materiálu nazýváme druh dělení materiálu, kdy je, nejčastěji z plechu, vystřiháván 

požadovaný tvar součásti a není odebírán žádný přídavný materiál, narozdíl od např. 

soustružení, kdy při kontinuálním pohybu nožů dochází k ubírání materiálu. Při stříhání 

dochází působením střižníku ke smykovému napětí v rovině řezu a následnému dělení 

materiálu. Celý proces stříhání můžeme rozdělit do tří fází. [1][9] 

 

Obrázek 4: Schéma fází střihu [2] 

První fáze 

V první fázi dochází k elastickým deformacím, kdy je tvářený materiál vtlačován střižníkem do 

střižnice. Napětí v tvářeném materiálu je v této fázi menší než napětí na mezi úměrnosti. Na 

tvářený materiál je vyvíjen tlak mezi střižníkem a střižnicí. Hloubka vniknutí střižníku do 

střižnice je závislá hlavně na mechanických vlastnostech tvářeného materiálu a nachází se 

mezi 5 – 8 % tloušťky materiálu. V rovinách kolmým ke střižným plochám dochází ke vzniku 

silových dvojic, které na tvářený materiál působí ohybem a deformují ho. Dochází k deformaci, 

která zaobluje stříhaný materiál na straně střižníku i střižnice.  [1] [2] 

Druhá fáze 

V této fázi dochází k vyčerpání elasticity a trvalé deformaci, jelikož napětí přesahuje napětí na 

mezi kluzu. Během této fáze vniká střižník do plechu a plech se vtlačuje do střižnice, zároveň 

vzniká napětí blížící se napětí pevnosti. Hloubka vniknutí střižníku do plechu při této fázi 

odpovídá přibližně 10-25 % tloušťky plechu. [1] [2] 

Třetí fáze 

 Zde dochází k namáhání nad mez pevnosti ve střihu. Vznikají mikrotrhliny následované 

makroskopickými trhlinami, jejichž vznik je zapříčiněn napjatostí ve stříhaných vláknech 

tvářeného materiálu. Vznik a rychlost, se kterou se šíří je ovlivňován mechanickými 
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vlastnostmi tvářeného materiálu. Výstřižek je oddělen dříve, než projde střižník celou 

tloušťkou stříhaného materiálu. [1] [2]  

 

Během procesu stříhání je průběh střihu závislý na velikosti střižné vůle. Střižná vůle je rozdíl 

mezi rozměrem střižníku a rozměrem střižnice po celém obvodě. U vystřihování má vůle 

rozměr dvojnásobný velikosti střižné mezery. Velikost střižné vůle ovlivňuje kvalitu, jakost 

střihu i životnost samotného nástroje. Střižná vůle se vytváří buďto na úkor střižníku nebo 

střižnice. Za předpokladu, že prioritou je jakost vnějšího okraje, je střižná vůle vytvářena na 

úkor střižníku. Naopak při důrazu na kvalitu otvoru se pro docílení kvalitního povrchu vnitřního 

obvodu vytváří střižná vůle na úkor střižnice a střižník má přesný rozměr. Velikost střižné 

mezery je závislá na tloušťce materiálu, ale i na jeho pevnosti a je konstrukčně řešena tak, aby 

dosahovala co nejlepšího poměru kvality výstřižku a zároveň zapříčinila co nejmenší střižnou 

sílu.  

2.2 METODY STŘÍHÁNÍ 

Stříhání materiálu dělíme do několika podskupin v závislosti na tom, jakou metodou či při 

jakých podmínkách materiál rozdělujeme. Při rozdělení podle teploty materiál můžeme stříhat 

za tepla nebo za studena. Dle profilu střižníku dělíme stříhání na stříhání rovnými noži, noži 

s úkosem či kotoučovými noži. [1] [2] [15] 

Stříhání rovnoběžnými noži 

Při stříhání materiálu rovnoběžnými noži se používá střižníku a střižnice, které jsou na sebe 

kolmé a nesvírají mezi sebou žádný úhel. Ke stříhání materiálu dochází po celém obvodu 

výstřižku ve stejnou chvíli. Mezi střižníkem a střižnicí se nachází střižná mezera, která má 

jednostranný rozměr přibližně 3-10 % tloušťky plechu. [2] 

  

Obrázek 5: Stříhání rovnoběžnými noži [2] 
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Stříhání šikmými noži 

Stříhání šikmými noži, také nazývané skloněnými noži, se realizuje pomocí střižnice a střižníku, 

kde hrana střižníku svírá s hranou střižnice úhel. Zkosení může být realizováno jak na střižníku, 

tak na střižnici. Při stříhání se odděluje vždy jen materiál, který je plochou trojúhelníku, kdy 

přeponu tvoří přímka skloněná úhlem střižníku a závisí na tloušťce materiálu, který je tvářen. 

Výhodou této metody je snížený střižné síly, která by při normálním stříhání mohla být větší, 

než kterou tvářecí stroj disponuje. Při jednostranném sklonění na střižníku dochází k tlakům, 

které mohou střižník vyosit a tak se k tomuto kroku uchylujeme pouze v případech, kdy je 

potřeba nastřihnout část materiálu. Oboustranné skosení zapříčiňuje rovnoměrné rozložení 

tlaku na střižník a stabilizuje ho v poloze. Zkosení se nedoporučuje provádět při stříhání 

složitých tvarů. [2] 

 

Obrázek 6: Stříhání šikmými noži. 1-pohyblivý nůž;2-pevný nůž;3-stříhaný materiál [2] 

Stříhání kruhovými noži 

Stříhání kruhovými noži se používá při stříhání dlouhých svitků plechu, kdy není stříhání 

realizované noži s vertikálním posuvem, umístěnými nejčastěji v lisech, ale odvalujícími noži, 

které rotují.  Výhodou této metody je snížení rázu při stříhání za cenu prodloužení času střihu. 

[2] 

 

Obrázek 7: Stříhání kotoučovými noži [2] 

Stříhání noži na profily a tyče, trubky 

Při stříhání profilů je důležité, aby v každém okamžiku střihu byla stříhaná plocha co nejvíce 

stejnoměrná. V závislosti na tom se konstrukce pohyblivého nože musí odvíjet od tvaru 
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každého stříhaného profilu a úhlu, pod jakým bude přistřižen. Střižníky obsahují pohyblivou 

část, která se šikmým pohybem posouvá a může tak zajistit rovnoměrnější průběh střihu, než 

kdyby se posouvala v jakékoliv ose průřezu. Při stříhání trubek pro zachování tvaru má střižná 

část tvar oblouků zakončených špičkou. Ta trubku probodne a boky stříhající materiál vytvářejí 

výslednici sil kolmou vůči směru nejvyšší tuhosti. [2] 

Přesné stříhání 

Při předchozích metodách stříhání má výsledný výstřižek na ploše střihu povrch vyžadující další 

povrchové úpravy, např. odhrotování. Chceme-li dosáhnout po střižné operaci takové jakosti 

povrchu, aby bylo možné s výstřižkem následně bez dalších povrchových úprav pracovat, 

musíme zvolit jednu z metod přesného stříhání. Hlavním faktorem zde hraje střižná vůle. 

Snižováním tohoto rozměru dochází ke snižování namáhání vláken na ohyb a proces stříhání 

se čím dál více blíží čistému smyku. Výroba takovýchto výstřižků se dělí do podskupin, které se 

obecně dělí na výrobu pomocí jedné operace nebo dvou. Při výrobě pomocí jedné operace je 

výstřižek vyhotoven během jednoho typu střihu. Během dvouoperačního procesu dochází 

nejdříve k přistřihnutí a následně dostřihnutí vibrujícím střižníkem. [2][14] 

Stříhání bez vůle 

Při stříhání bez vůle není přítomna střižná mezera, namísto toho je jedna část, střižník nebo 

střižnice, zaoblena. V závislosti na tom, která z částí má zaoblenou hranu, dochází k vytvoření 

jakostního povrchu buďto na výstřižku nebo v díře. V případě oblých stran u střižníku je kvalitní 

povrch realizován na výstřižku, v opačném případě v díře. [2] 

 

Obrázek 8: Stříhání bez vůle [2] 

Stříhání s přidržovačem 

Během střihu materiálu je možnost zlepšit povrch střižných ploch aplikací přidržovače. Ten 

navíc přidává tlakovou složku, která zlepšuje stav napjatosti v místě střihu. [2] 
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Obrázek 9: Stříhání s přidržovačem [2] 

Stříhání s nátlačnou hranou 

Při této metodě dochází na poli přesného stříhání k nejlepším výsledkům. Princip metody 

spočívá v přidání nátlačné hrany, která se po obvodu střihu nalisuje do tvářeného materiálu a 

vytváří trojosou napjatost ve střižné ploše. Nátlačná hrana navíc způsobuje tlakovou složku, 

která napomáhá přiblížení k téměř čistému smyku. Výhodou metody je přesné stříhání 

materiálů s větší tloušťkou, při tloušťkách nad 5 mm je potřeba aplikovat oboustranné 

nátlačné hrany, které se do stříhaného materiálu vlisují z obou stran. [2] 

 

Obrázek 10: Stříhání s nátlačnou hranou [2] 

 

2.3 NÁSTŘIHOVÉ PLÁNY 

Při výrobě výstřižků jsou celkové náklady z 5-35 % spojeny s cenou materiálu. Z toho důvodu 

je veden důraz na co největší efektivitu ohledně rozmístění jednotlivých dílů na svitek plechu. 

Cílem je optimalizace nástřihových plánů takovým způsobem, aby byla využitelnost materiálu 

co největší (např. 70 % a výše) anebo překonstruování jednotlivých dílů způsobem, jež umožní 

větší využitelnost svitku.  Uspořádání dílů na pás je možno realizovat kusově, kdy jde o snahu 

srovnat stejný tvar výstřižku na pás co nejefektivněji při dodržení technologičnosti konstrukce, 

nebo skupinově, kdy pracovní nástroj vystřihuje najednou skupinu výstřižků, které se použijí 

k montáži jednoho produktu. Vzhledem k tomu, že odpad je nedílnou součástí stříhacího 

procesu, a snahou je ho co nejvíce eliminovat, je důležité pečlivému rozpoložení věnovat 

adekvátní pozornost. Stříhat lze i bezodpadově, avšak jedná se o technologii na úkor kvality 

výstřižku.  [1][12] 
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Při tvorbě nástřihového plánu je nejdůležitějším ukazatelem součinitel využití materiálu. Ten 

je zapsaný ve tvaru: 

𝜂 =
𝑆𝑜

𝑆𝑝
 

kdy  

-S0 je celková plocha výstřižku   

-Sp je plocha pásu plechu 

Výsledná hodnota se následně násobí stem, aby bylo docíleno procentuální účinnosti.  

Při navrhování nástřihového plánu je třeba respektovat technologičnosti konstrukce, 

tj. nechávat dostatečné mezery mezi jednotlivými díly a od okraje svitku. Dále je třeba brát na 

zřetel postup střihu v jednotlivých krocích tak, aby ve střižnici nedocházelo k příliš tenkým 

stěnám, které by mohly zapříčinit zničení nástroje. 

 

Obrázek 11: Ukázka nástřihových plánu včetně využití materiálu [2] 
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3. STŘIŽNÉ NÁSTROJE 

Stavba střižných nástrojů    

Střižné nástroje mají podobu složených desek, které obsahují obrobené profily požadovaných 

součástí nebo otvorů. Celý nástroj je umístěn v lisu a s každým zdvihem produkuje jednu sadu 

výstřižků.  

 

Obrázek 12: Schéma střižného nástroje [5] 

Na obr. 12 můžeme vidět, z jakých dílů se skládá běžný střižný nástroj.  V následujícím textu 

se blíže podíváme na jejich účel a funkce. [8] 

Základová deska souží jako část nástroje, kterou je prováděno upínání nástroje ke stolu lisu a 

na ní je postaven vlastní nástroj. Je z běžné konstrukční oceli na rozdíl od střižnice, nejsou na 

ni kladeny vysoké nároky, ani není nijak mechanicky opotřebovávána a tak zajišťuje 

vyrovnávání nerovností stolu, absorbuje rázy a zabraňuje prasknutí střižnice. Nachází se v ní 

otvor pro vypadávání odpadu a výrobků, a protože na ní působí tlak celého stroje, mívá větší 

tloušťku než zbytek desek. Otvor pro vypadávání musí být z konstrukčního hlediska co 

nejmenší, aby docházelo k dostatečnému podepření dílů na ni položených. [1][6][7] 

Střižnice je nejdražší součástí střižného nástroje a její rozměry a přesnost závisí na rozměrech 

a přesnosti výlisků. Výška střižnice nemá být menší než 15 mm. Její výška je určována podle 

největšího rozměru otvoru ve směru podélném na směr posunu pásu plechu. Otvory ve 

střižnici mohou disponovat úkosem pro lepší odchod odpadu a výrobků, avšak pouze za 
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předpokladu, že úkos začíná na úrovni spodní úvratě střižníku. Toto opatření je důležité kvůli 

možnosti zbroušení střižnice, kdy při vyhotovení úkosu až k hornímu rozměru desky by 

docházelo ke změně tvaru výstřižku.  Výšku střižnice určíme dle následujících vztahů.  

𝑏 >  50𝑚𝑚 𝐻 =  (0,35 𝑎ž 0,50) 𝑏  

𝑏 > 200𝑚𝑚 𝐻 =  (0,18 𝑎ž 0,30) 𝑏 

𝑏 <  200𝑚𝑚 𝐻 =  (0,12 𝑎ž 0,18) 𝑏 

𝐻 –  𝑣ýš𝑘𝑎 𝑠𝑡ř𝑖ž𝑛𝑖𝑐𝑒 

𝑏 –  𝑛𝑒𝑗𝑣ě𝑡ší šíř𝑘𝑎 𝑜𝑡𝑣𝑜𝑟𝑢 𝑣𝑒 𝑠𝑚ě𝑟𝑢 𝑘𝑜𝑙𝑚é𝑚 𝑛𝑎 𝑝𝑜ℎ𝑦𝑏 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖á𝑙𝑢  

Střižnice je vystavována mechanickému opotřebení během střižných operací a musí bát 

tepelně zpracována. Střižnice se kalí na tvrdost 58-62 HRC s tím, že střižnice má tvrdost o 2 

HRC větší než střižníky. [6][7][11][16][17]   

U postupového nástroje se nachází vodící lišty. Lišty se sestávájí ze dvou pásů plechu, které 

jsou skolíkovány se základovou deskou tak, aby umožnily přesné vedení plechu. Lišta může být 

pouze jedna a obsluha tlačí pás plechu ručně proti liště a zároveň jí posouvá. V případě dvou 

lišt může být jedna z nich odpružená. Vůli lišt zvolíme 0,2 – 0,3 mm větší než rozměr pásu 

plechu. Druhou variantou je frézování drážky do samotné základové desky. To se jeví jako 

technologicky náročnější a dražší varianta.  

Tvar střižníku se odvíjí od požadovaného tvaru nebo otvoru, který chceme vyrobit. Je-li důraz 

kladen na kvalitu otvoru, střižník musí mít přesný rozměr. Jestliže je hlavním kritériem jakost 

obvodu, má přesný rozměr střižnice a vůle vzniká na úkor střižníku. Střižníky jsou vyráběny 

z nástrojové oceli a jejich výroba je dokončována broušením. Při výrobě střižníků je důležité 

brát v potaz namáhání na vzpěr. Z toho důvodu musí být poměr nejmenšího průřezu střižníku 

vůči jeho délce 1:5. Střižníky nesmí obsahovat osazení, jelikož se zde vytváří oblast napětí a 

hrozí zničení jak střižníku, tak celého stroje i nástroje. Upnutí střižníků je realizováno pomocí 

roznýtování, osazením nebo nákružky. Dále je možnost střižníky opatřit patkami a následně je 

připevnit šrouby. Pro větší trvanlivost je možné střižníky osadit vložkami ze slinutých karbidů. 

Střižníky jsou vyráběny z nástrojových ocelí a jsou následně kaleny na tvrdost o 2 HRC menší 

než střižnice. [6][7][11][16][17] 

Vedení střižníků a zajištění jejich správné polohy a funkčnosti obstarává vodící deska nebo 

vodící sloupky. Vodící deska má podobný tvar, jako střižnice, je z levnějšího materiálu, jelikož 

jejím účelem je pouze vedení střižníků a je zapotřebí, aby byla dodržena její přesná poloha. 

Vodící deska je připevněna ke střižnici a skrz ní koná opakovaný svislý pohyb sada střižníků. 
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Střižníky nikdy neopustí šachty vodící desky, aby nedošlo k poškození nástroje či stroje. 

Střižníky jsou vyráběny z nástrojových ocelí a jsou následně kaleny na tvrdost o 2 HRC menší 

než střižnice. [6][7] 

Kotevní deska nebo také držák střižníků je část nástroje, ke které je upevněna sada střižníků.  

Její rozměr je závislý na počtu a tvaru střižníků, které jsou v ní upevněny.  

Upínací deska slouží jako zajištění kotevní desky a je v ní také z opačné strany připojena 

stopka. Stopky jsou normalizované a jejich upnutí k desce je zajištěno pomocí závitu nebo 

nákružku.  

Doraz plní funkci zastavení pásu plechu způsobenou zúžením vodící drážky pro plech, kdy je 

rozměr plechu větší a nemůže pokračovat v pohybu. Pás plechu je zastaven v pohybu a 

připraven na střižnou operaci. Spolu s vystřižením požadovaných tvarů profilovými střižníky 

krokový střižník odebere část kraje plechu v délce jednoho kroku, čímž se pás plechu zúží a je 

umožněn pohyb vpřed. Plech pokračuje dále, dokud se opět nezastaví o hranu dorazu a celý 

proces se opakuje. Dorazy jsou vyráběny z tvrdého materiálu a vlivem nárazů materiálu 

nedochází k výrazné deformaci. Výroba je však časově a technologicky poměrně náročná, 

součást musí mít atypický tvar znemožňující její vypadnutí, avšak v případě opotřebení musí 

být zajištěna možnost její výměny. Polohu a tvar si můžeme prohlédnout na Obrázek 13. 

 

Obrázek 13: Zarážka 

Konstrukce střižného nástroje je složitá záležitost a při řešení její konstrukce dochází častokrát 

k přepracování dílů či iteracím rozměrů. Při návrhu nelze postupovat postupně z jedné části 

nástroje k druhému, nýbrž se na celý problém dívat z širšího hlediska a utvářet představu 

nástroje od nejdůležitějších částí – tedy střižnice a střižníků.  
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Materiály střižných nástrojů 

Různé části střižného nástroje jsou vyrobeny z různých materiálů odpovídajícím nárokům na 

kvalitu a mechanické vlastnosti. V celkovém pohledu je určení správných materiálů pro výrobu 

stěžejním úkolem, neboť ovlivňuje kvalitu výstřižků a životnost samotného nástroje. Je třeba 

dbát na faktory ovlivňující jednotlivé desky a zvolit vhodné materiály zajišťující správný chod 

nástroje . [10] [13] 

Konstrukční oceli  

Jsou využívány ke konstrukci méně namáhaných částí nástroje, jejich využitím je například 

tlumení nerovností stolu lisu či tlumení rázů stroje. Rozhodujícím kritériem je získání kvalitních 

mechanických vlastností za co nejnižší cenu. Z konstrukčních ocelí jsou používány oceli 

neušlechtilé, zušlechťovatelné a cementační. [10] [13] 

Nástrojové oceli 

Jedná se o slitiny železa a dalších legujících prvků vhodných ke zlepšení mechanických 

vlastností pro střižné operace. Využívají se k výrobě střižníků a střižnic, které jsou mechanicky 

významně zatěžovány a je třeba zajistit jejich přesné chemické složení. Využívané oceli jsou 

oceli středně a vysoce legované a oceli nelegované. [10] [13] 

Litiny 

Vzhledem k jejím samomazným vlastnostem a křehkosti je využívána u vodících částí nástroje, 

které nejsou významně namáhány na ohyb ani tah. Využívány jsou litiny šedé s lupínkovým 

grafitem, očkované litiny a litiny tvárné. [10][13] 

 Jednoduché střižné nástroje 

Při výrobě pomocí jednoduchého střižného nástroje dochází k realizaci výstřižku v jednom 

kroku a nástřihový plán se skládá ze za sebou jdoucích stejných tvarech ve stejné orientaci.  

 

Obrázek 14: Jednoduchý střižný nástroj [2] 
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Postupové střižné nástroje 

Při výrobě složitějších dílů se zpravidla setkáváme s postupovými střižnými nástroji, které 

provádějí více operací v jednom nástroji. Při zachování kroku stroje se v místech daných 

krokem stroje vykonávají různé operace, které vyústí v kompletní výstřižek.  

 

              Obrázek 15: Postupový střižný nástroj [2] 
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4.     KONSTRUKCE STŘIŽNÉHO NÁSTROJE - EXPERIMENT 

4.1 ÚVOD DO ŘEŠENÍ 

Řešení konstrukce střižného nástroje se odvíjí od tvaru, počtu, a složitosti součásti, která se 

bude na daném nástroji vyrábět. Záleží zde z velké části na technologičnosti konstrukce, kdy 

je třeba brát na zřetel zejména mezery mezi jednotlivými střižnými otvory, aby se nenacházely 

ve vzdálenostech, které by se mohly silově ovlivňovat. V závislosti na tom je potřeba 

navrhnout optimální nástřihový plán, který bude zajišťovat vyrovnaný podíl na velikosti 

nástroje a silách, které budou při stříhání vznikat. V nadcházející části se tedy seznámíme 

s díly, které se budou na střižném nástroji vyrábět.  

Spoj chytré zárubně 

Spoj chytré zárubně byl navržen tak, aby nebylo při montáži zárubně potřeba žádného 

speciálního náčiní. Sestává celkem ze tří dílů, které jsou vystřiženy z pásu plechu, ohnuty a 

následně přivařeny na zárubně a při montáži sestaveny tak, aby zajišťovaly pevný spoj zárubní.  

 

Obrázek 16: Spoj chytré zárubně 

Díly se nachází v horních rohových částech zárubní, v každém rohu jsou dva spoje, na každé 

straně zárubní jeden. Je tak zamezeno kroucení zárubní a jejich rozpojení. Zárubeň se 

sestavuje pomocí čtyř rohových spojek (1, 2, 5, 6) a dvou prahových spojek (3, 4, 7, 8). 

 

Obrázek 17: Umístění spojů 
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Díl A 

Díl A (obr. 18) bude ohýbán v ohýbacím nástroji, následně pak přivařen k profilu zárubně 

metodou MAG. Jeho funkcí je vymezit polohu zárubní pro uchycení vkládané šipky. Správná 

poloha na zárubních dveří bude zajištěna pomocí svařovacího přípravku, což umožní vložení 

vkládané šipky. 

 

Obrázek 18: Díl A 

 

Díl B  

Díl B (obr. 19) je také ohýbán v ohýbacím nástroji. Následně je přivařen k jinému dílu zárubní 

dveří pomocí kruhového otvoru o průměru 8 mm metodou MAG. Při finální montáži zárubní 

je v místě trojúhelníkového otvoru oddělena šipka, která je rozepřena mezi díly A a B a dále 

proti vlastnímu rohu zárubně, čímž je vytvořen dostatečně pevný spoj. Pro snížení potřebné 

síly k manuálnímu ohnutí dílu, ke kterému bude docházet až při montáži, je v užší části dílu B 

vytvořen kruhový otvor o průměru 4 mm.  

 

Obrázek 19: Díl B 
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Spoj „chytrých zárubní“ obsahuje celkem dva díly, pomocí kterých dojde k vyhovujícímu 

spojení. Výkresy jednotlivých dílů jsou k dispozici v přílohách pod názvy Příloha 1 (Díl A) a 

Příloha 2 (Díl B).  

 

Nástřihový plán  

Se znalostí geometrie dílů z(popsáno v předchozí kapitole) je třeba vytvořit nástřihový plán. 

Vzhledem k malé šířce můstku mezi šipkou a patkou musí dojít k obstřihnutí okrajů a děrování 

trojúhelníkového otvoru v rozdílných krocích. Střižnice by v daném místě měla šířku pouze 1,7 

mm, což je pevnostně nepřijatelné.  

Umístění dílů je nutné vytvořit takovým způsobem, aby nedošlo k přesažení pracovní délky 

stolu lisu a nedocházelo k nerovnoměrným zatížením nástroje. Z umístění dílů na pás plechu 

už nyní víme, jak budou díly uspořádány, další částí je určení směru pohybu pásu plechu. 

Kdybychom pás posouvali podélně, bude vzhledem k výrobě, která bude realizována pomocí 

minimálně dvou kroků, celková dráha pásu poměrně dlouhá. Lisy s takto dlouhým a úzkým 

beranem se však nevyrábějí a tak je tato varianta irelevantní.  Dále by celková délka nástroje 

dosahovala téměř limitní šířky pracovní plochy lisu, kterou disponuje, čehož se chceme 

vyvarovat a pracovat s určitou rezervou. V našem případě tak bude díl A a díl B s mezerou šířky 

pásu plechu 1 mm. Posuv pásu plechu je naznačen na obrázku č. 20.  

 

Obrázek 20: Umístění dílů s naznačením posuvu 
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Díly A i B se budou následně ohýbat a bylo by tak pro jejich výrobu ideální, aby ohyb probíhal 

ve směru vláken materiálu. Vzhledem k tomu, že zarážky nebudou vykonávat žádný 

mechanický pohyb a jejich úloha je v celém projektu pasivní, je to kritérium, které ustupuje 

širšímu pohledu a z technologičnosti konstrukce se nejedná o významný nedostatek dílu. 

Výsledný nástřihový plán můžeme vidět na následujícím obrázku č. 21.  

 

Obrázek 21: Nástřihový plán s označením kroků 

 

Pro výpočet součinitele využití materiálu, je potřeba znát celkovou plochu střihu a celkovou 

plochu plechu, která se využije na výrobu jedné sady dílů.  

 

𝜂 =
𝑆𝑜

𝑆𝑝
 

𝜂 =
𝑆𝐴 + 𝑆𝐵 + 𝑆Š

𝑆𝑝
 

𝜂 =
3912

4939
= 0,792 => 0,792 ∗ 100 = 79,2 % 

 

Pro uspokojivé využití materiálu je potřeba překonat 70% využití, což se v nám zvoleném plánu 

podařilo. Protože jsme eliminovali veškeré ostatní možnosti umístění dílů na pás a součinitel 
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využití materiálu dosahuje požadované velikosti, není třeba konstrukci dílů měnit nebo 

upravovat rozložení nástřihového plánu. Z nástřihového plánu odvodíme velikost polotovaru. 

Polotovar bude pás plechu o šířce 203 mm. Jedná se o dostatečný rozměr pro zajištění 

minimální vzdálenosti okraje výlisku od okraje pásu plechu, kterou činí tloušťka materiálu 

1,4 mm. 

 

Metodický plán 

 Z nástřihového plánu se následně určí podoba střižníků. Ty kopírují tvar součástí ve střižné 

části, v upínací části střižníku může mít střižník větší rozměr pro zvýšení pevnosti střižníku.  

 

Obrázek 22: Rozdělení střižných operací; Červeně - první operace, Modře - druhá operace 

 

Na obrázku č.22 můžeme vidět červeně naznačenou hranici, která bude vystřižena v prvním 

kroku. V tomto kroku bude vystřižena vnitřní část tvarů, které drží pohromadě díl B složený 

z patky a vkládané šipky. Dále vystřihují otvor, který ulehčuje ohýbání při finální montáži u 

zákazníka a otvor, pomocí kterého se díl přivaří k zárubním. Dále vystřihují celý tvar dílu A, 
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která odpadá do oddělené nádoby hotových výstřižků, jako jediná část v této operaci totiž 

výstřižek netvoří odpad. Ve druhém kroku střižník ve tvaru modrého ohraničení vystřihne díl B. 

Výpočet střižné síly 

Pro výpočet střižné síly použijeme následující vzorec. [2] 

𝐹𝑠 = (1,1 − 1,3) ∗ 𝑂 ∗ 𝑠 ∗ 𝑡𝑠 

kde: 

O – střižný obvod 

S – plocha průřezu ve střižné rovině 

ts – napětí ve smyku  

Rm – 410 MPa 

Výpočet provedeme pro každou operaci zvlášť. Výpočet pro díl A: 

𝐹𝑠1 = 1,2 ∗ 𝑂 ∗ 𝑠 ∗ 𝑡𝑠 

𝐹𝑠1 = 1,2 ∗ 0,1874 ∗ 1,4 ∗ 328 

𝐹𝑠1 = 103 265 𝑁 

Pro díl B: 

𝐹𝑠2 = 1,2 ∗ 𝑂 ∗ 𝑠 ∗ 𝑡𝑠 

𝐹𝑠2 = 1,2 ∗ 0,37236 ∗ 1,4 ∗ 328 

𝐹𝑠2 = 205 185 𝑁 

 

Lis zvolený pro výrobu dílů je LEN 63 a má tak dostatečnou sílu a rezervu pro to, aby byl 

schopen vyrábět tyto díly.  [1] 
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4.2 KONSTRUKCE STŘIŽNÉHO NÁSTROJE 

Dle požadavků vyvozených z metodického plánu jsem navrhnul střižnici (Příloha 4) nástroje. 

Obsahuje čtyři menší otvory, dva větší profily a otvor pro krokový střižník. Kruhový otvor 

umístěný blíže k dílu A je pro usnadnění ohybu. Trojúhelníkový otvor vytváří spodní část šipky 

a také definuje šířku můstků, které drží díl B spolu. Dále obsahuje otvor pro přivaření dílu 

k zárubním. Obdélníková šachta ve střižnici je pro krokový střižník, který vymezuje délku 

jednoho kroku, který činí 27,2 mm. Deska je směrem k přívodu materiálu rozšířena, aby 

docházelo k plynulému přísunu materiálu.  

 

Obrázek 23: Střižnice 

Zbylé čtyři díry jsou vybaveny závitem pro sešroubování desek spodní části nástroje. Uprostřed 

desek na krajích jsou poté svrtány otvory pro umístění kolíků tak, aby zaručovaly přesnou 

polohu všech desek a zajistily funkčnost nástroje. Díry pro smontování mají jiný rozměr od 

okrajů ve směru pohybu materiálu, je tomu tak z důvodu znemožnění smontování nástroje 

špatným způsobem. Deska je vyrobena z materiálu 19 316 a následně zakalena na 60 HRC. 

Střižníků se v nástroji nachází celkem šest. Střižníky vytvářející kruhové otvory jsou v upínací 

části rozšířeny, abychom dosáhly více prostoru pro jejich upnutí a odolali vzpěru. 
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Obrázek 24: Střižník 1 

Střižník vystřihující kruhový otvor (Příloha 6) pro usnadnění ohybu je zobrazen na obr. 24. 

Druhý kruhový střižník (Příloha 7) dosahuje podobných tvarů, pouze ve střižné části disponuje 

větším průměrem. 

 

Obrázek 25: Střižník 2 

V případě trojúhelníkového střižníku (Příloha 8) je v jeho vrcholu umístěn čtvercový díl, který 

vytvoří ve vnitřním rohu šipky prostor pro opření o zárubně a eliminace vzniku trhlin. Zbytek 

trojúhelníku vytváří již zmiňovanou šipku a můstky. 

 

Obrázek 26: Střižník 3 
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Střižník 4 (Příloha 9) kopíruje konturu dílu B, chceme ovšem dosáhnout správných rozměrů 

jeho obvodu a tak má přesný rozměr střižnice. 

 

Obrázek 27: Střižník 4 

Je důležité myslet na to, že střižnice je vyráběna na drátořezu, jehož drát disponuje určitým 

poloměrem. Tento poloměr je důležité zapracovat do vnitřních rohů střižníků, zatímco vnější 

rohy je možné opracovat, u vnitřních by se jednalo o nadstandartně složitou operaci.  

 

Obrázek 28: Střižník 5 

Krokový střižník (Příloha 11) má tvar prostého obdélníku z důvodu jednoduchosti výroby a 

nároku na robustnost. I když bude stříhat pouze jeho okraj v šířce 2,1 mm, dodatečný rozměr 

10 mm zajistí jeho neopotřebení. Z technologického hlediska by takto úzký střižník nesplňoval 

podmínku poměru průměru vůči výšce. 
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Obrázek 29: Střižník 6 

Střižníky jsou umístěny v držáku střižníků (Příloha 12). Ten je navržen tak, že zapadá do drážky 

v horní upínací desce a je zajištěn dvěma držáky, které jsou přišroubovány k horní upínací 

desce. Držákem prochází celkem 9 otvorů pro závit M6, které budou upevňovat střižníky. Dále 

je v držáku vyvrtáno 8 kolíkových otvorů pro dodržení pozice střižníků. Střižníky byly vyrobeny 

z oceli 19 316 a zakaleny na 62 HRC.  

 

Obrázek 30: Držák střižníků - pohled zespod 

 

Obrázek 31: Držák střižníků - pohled zeshora 
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Obrázek 32: Držák střižníků se střižníky 

Vodicí deska (Příloha 5) má podobný tvar, jako střižnice, rozdíl je patrný ve větších otvorech 

pro střižníky 1 a 2, které jsou směrem k upínací části rozšířeny a u střižníku 3, který má 

obdélníkovou upínací část. Do vodící desky je také vyfrézovaná drážka pro vedení materiálu. 

Frézování vodící desky je technologicky jednodušší, než frézování střižnice z nástrojové oceli, 

a tak jsem zvolil tuto možnost s ohledem na prototypovou funkci nástroje. Drážka je 

vyfrézována v rozměrech, které dovolují realizovat střih v závislosti vzdálenosti od okraje 

polotovaru. V nejnižší kolmé vzdálenosti dosahuje 2 mm, což je dostatečná vzdálenost i 

s rezervou, jelikož stříhaný materiál má tloušťku 1,4 mm. Stejně jako střižnice je prodloužená 

na straně příchodu materiálu do nástroje, aby bylo dosáhnuto plynulého toku materiálu do 

nástroje. Vyrobena je z oceli 12 050, následně je zakalena. Při pracovním pohybu střižného 

nástroje je třeba realizovat mazání pomocí olejové lázně ke snížení tření mezi střižníky a 

střižnicí. 

 

Obrázek 33: Vodící deska 
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Dále je deska vybavena průchozími otvory pro šrouby M10 určené ke smontování desek a 

kolíkovými otvory. Frézováním je drážka v části nacházející se za krokovým střižníkem zúžena 

o 2,1 mm, aby docházelo o opření pásu plechu a zajištěním materiálu před střižnou operací.  

Základová deska (Příloha 3) závisí na tvaru střižnice a tak je v ní vytvořen takový otvor, kterým 

dokáže odpad a hotové výstřižky vypadávat bez problémů. Je také vyšší a má rozměr 20mm. 

Vyrobena je z oceli 11 500 pro zajištění absorpce rázů stroje. 

 

Obrázek 34: Základová deska 

Horní upínací deska (Příloha 13) je mohutnějšího tvaru, jelikož se nebude do stroje upínat přes 

stopku, ale pomocí svislých upínáků. Jedná se o univerzální řešení, které nijak vyhovuje zadání. 

Je v ní vyfrézovaná drážka, do které je umístěn držák střižníků a čtyři závitové díry M10 pro 

upevnění držáku střižníků. Je vyrobena z oceli 11 500. 

 

Obrázek 35: Horní upínací deska 

Celý nástroj je zobrazen na snímku č. 36. 
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Obrázek 36: Kompletní nástroj 

Nástroj obsahuje celkem 4x šroub DIN 912 M10x45, 4x šroub DIN 912 M10x50, 9x šroub DIN 

912 M6, 8x kolík M4. V rozloženém zobrazení je možné lépe nahlédnout do nitra nástroje a 

utvořit si ucelený obraz jednotlivých částí a jejich funkce.  
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Obrázek 37: Rozložený pohled na nástroj 

V rozloženém pohledu na obrázku č. 37 si můžeme důkladně prohlédnout jednotlivé desky a 

střižníky, ze kterých se střižný nástroj skládá. 

1 – Základová deska, 2 – Střižnice, 3 – Vodící deska, 4 – Střižník 1, 5 – Střižník 2, 6 – Střižník 3, 

7 – Střižník 4, 8 – Střižník 5, 9 – Střižník 6, 10 – Držák střižníků, 11 – Horní upínací deska 
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Obrázek 38: Výroba vodící desky 

Na obrázku č. 38 si můžeme prohlédnout frézování vodící drážky do vodící lišty. 

 

Obrázek 39: Zhotovené střižníky a desky nástroje 

Na obrázku č. 39 vidíme vyrobené střižníky s držákem střižníků položené na smontované 

spodní části nástroje. 
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Obrázek 40: Nástroj umístěný ve stroji 

 

Obrázek 41: Výstřižky dílů A a B 
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Obrázek 42: Odpad pásu plechu 

Nástroj je zhotoven s ohledem na bezpečnost obsluhy a tak nástroj v dolní úvrati dosahuje 

vzájemné vzdálenosti 36  mm mezi vodící deskou a horní upínací deskou, což je dostatečná 

vzdálenost k tomu, aby nedošlo k poranění prstů. Nástroj je dvoukrokový a každým zdvihem 

produkuje jednu sadu dílů. Umístěním do lisu LEN 25C je tak schopen produkovat až 45 sad 

výlisků za minutu, vezmeme-li v potaz délku kroku a složitost výroby.  

 

Možnosti modifikace 

Univerzální návod, jak vyrobit dokonalý střižný nástroj neexistuje a tak je vždy nasnadě otázka, 

jakým způsobem by se dal modifikovat pro budoucí účely v případě, že by mělo dojít ke zvýšení 

výrobních kapacit. Jednou z možností by bylo upravit současný nástroj na tříkrokový, kdy by 

se v dílu A vytvořil kruhový otvor pro možnost bodového přivaření. V případě větší střižné síly 

by bylo vhodné na střižnících vytvořit úkos, který by celkovou velikost střižné síly v daný 

moment rozložil do delšího časového úseku a snížil tak působení tlaku na desky nástroje. To 

by však znamenalo větší nároky na broušení střižníků a tudíž zvýšení výrobních nákladů. Za 

předpokladu větší síly by bylo vhodné otvor v základové desce ponechat co nejmenší tak, aby 

kopíroval otvory ve střižnici a umožňoval tak lepší rozložení síly na desku. Jedná se o složitější 

výrobní postup a technologicky náročnější, než pouhé vytvoření obdélníkového otvoru. Dále 

by bylo možné umožnit plynulý přechod pomocí radiusů na hraně výstřižků, což by eliminovalo 

možnost vylomení hrany, snížila by se možnost poranění ostrou hranou.  
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5. ZÁVĚR 

 

V rámci práce se zabývám konstrukčním návrhem střižného nástroje na výrobu výstřižků, které 

jsou následně použity pro realizaci rohového spoje pro ocelové dveřní zárubně.  

V teoretické části jsem popsal technologie plošného tváření se zaměřením na stříhání. 

Vysvětlil jsem princip střižných operací a jejich druhy, v dalších částech jsem popsal tvorbu 

metodického plánu a konstrukce střižných nástrojů včetně materiálů, které se při výrobě 

střižných nástrojů používají.  

V praktické části se zabývám popisem dílů z konstrukčního hlediska, účelu použití a požadavků 

na ně kladené. Následně jsem požadované díly rozvinul do takového tvaru, který umožňuje 

jejich výrobu na střižném nástroji. Vytvořil jsem metodický plán, který umožňuje dvoukrokový 

chod nástroje a dle jeho podoby navrhnul střižníky, střižnice a ostatní části střižného nástroje. 

Dále jsem vymodeloval 3D CAD model v programu Solidworks. Dle návrhu 3D modelu byla 

vytvořena výkresová dokumentace jednotlivých dílů střižného nástroje. (Výkresová 

dokumentace je k dispozici na CD opatřené heslem. Heslo je vzhledem k citlivosti informací 

k dispozici u autora práce nebo u vedoucího bakalářské práce). Jednotlivé součásti nástroje 

byly následně dle výkresové dokumentace vyrobeny, nástroj byl sestaven a odzkoušen 

v halových laboratořích Ústavu strojírenské technologie.   

Při uvádění nástroje do provozu plnil nástroj požadavky, které na něj byly kladeny a byl 

schopen realizovat výlisky v požadované kvalitě. Při měření vyrobených dílů byla dosažena 

požadovaná přesnost a jakost
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