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Bakalářská práce KVS – VS – 71
TÉMA: Konstrukce postupového střižného nástroje
ANOTACE:
V první části této práce se řeší obecně problematika stříhání. Jsou zde stručně
charakterizovány síly, které při stříhání vznikají. U každé z vystupujících veličin je
naznačen výpočet či jiný způsob jejího určení.
V druhé části práce bude osvětlen praktický postup při konstrukci postupového
střižného nástroje pro konkrétní součást. Tato část je souhrn konstruktérských prací,
kterými je nutno se při vývoji postupového střižného nástroje zabývat. Čtenář se zde
může dozvědět, jak se postupuje od nástřihového plánu, přes konstrukční prvky až po
nedostatky odhalené při zkoušení střižného nástroje.

THEME: Construction of procedural shearing machine
ANNOTATION:
The first part of this document solves problems of shearing in general.
There are brief characteristics of forces occuring when shearing. There are calculations
and other means to define every variable listed.
In the second part there is an ilustration of a practical procedure when constructing a
procedural shearing machine for a particular component. This part is a summary of
constructive procedures that are necessary to be held when developing a procedural
shearing machine. A reader can get knowledge of a whole procedure including a cut-in
plan, constructional elments and deficiencies detected by testing of a shearing machine.

Desetinné třídění:
Klíčová slova: NÁSTROJ, STŘIŽNÍK, DESKA, SÍLA, VEDENÍ

Zpracovatel: TU v Liberci, Fakulta strojní, Katedra výrobních systémů
Dokončeno: 2009
Archivní označení zprávy:

Počet stran: 37
Počet příloh: 4
Počet obrázků: 21
Počet tabulek: 6

Prohlášení
Byl jsem seznámen s tím, že na mou bakalářskou práci se plně vztahuje zákon č.
121/2000 o právu autorském, zejména § 60 a § 35.
Beru na vědomí, že TUL má právo na uzavření licenční smlouvy o užití mé práce a
prohlašuji, že souhlasím s případným užitím mé práce.
Jsem si vědom toho, že užití mé bakalářské práce či poskytnout licenci k jejímu
využití mohu jen se souhlasem TUL, která má právo ode mne požadovat přiměřený
příspěvek na úhradu nákladů, vynaložených univerzitou na vytvoření díla.

Datum:

Podpis:

Místopřísežné prohlášení

Místopřísežně prohlašuji, že jsem bakalářskou práci vypracoval samostatně s použitím
uvedené literatury pod vedením vedoucího bakalářské práce.

V Liberci dne

…………………

Obsah
Seznam použitých zkratek a symbolů…………………….………… 8
1

Úvod a cíle……………………………………….…………… 9

2

Teorie stříhání………….…….…….………….….….….….… 10
2.1

Průběh stříhání…………………………………….……… 10

2.2

Střižný odpor………………………….………….….…… 11

2.3

Střižná síla…………….…………….…….……………… 13

2.4

Střižná práce……………………………….…………… 14

2.5

Stírací a protlačovací síla….….…….….….……….….…. 14

2.6

Střižná vůle………………………………….…………… 15

2.7

Přesnost a jakost povrchu při stříhání…………….……… 18
Konstrukce postupového střižného nástroje……….………… 20

3
3.1

Vyráběná součást………………………………………… 20

3.2

Nástřihový plán…………………………………………… 20

3.3

Výpočet střižné síly…………………….………………… 23

3.3.1

Výpočet stírací síly…………………………………

24

3.3.2

Výpočet síly lisu.….….……….…….…….….…….

24

3.4

Střižníky…………………………………………………

24

3.5

Střižnice…………………………………………………

25

3.6

Hledáčky………………………………….……………… 27

3.7

Spodní část střižného nástroje………….………………… 27

3.7.1

Vodící lišty…………………………………………

27

3.7.2

Dorazy spodní………………………………………

27

3.7.3

Dorazy hlavní………………………………………

28

3.7.4

Vedení……………….………….…………………… 28

3.7.5

Dotykové čidlo……………………………………… 28

3.7.6

Základová deska……………………………………… 28

3.8

Kotevní deska…………….…………….………………… 29

3.9

Upínací deska……………….………….………………… 30

3.10

Vodící deska………………….…………………………

3.11

Přítlačná deska……………….…………………………… 32

6

31

4

Postupový střižný nástroj……………………….……………… 33

5

Zkoušení nástroje……………………………….……………… 33

6

Závěr…………………………….…………………….…….… 35

Seznam použité literatury………….……………….…….………… 36
Seznam příloh…………………………………………………….… 37

7

Seznam použitých zkratek a symbolů

A………….…………….….….…………střižná práce [J]
c 2 ……………………….….….…………součinitel protlačování
c1 ……………………….…….….………součinitel stírání

FL ……………………….……………… potřebná síla lisu [N]
F pr ……………………….………………protlačovací síla [N]

FS ……….…………….……….….….…střižná síla [N]
FT ……………………….………….……stírací síla [N]

FTV ………………………………………tvářecí síla [N]

k…………………………………………koeficient pro výpočet střižné práce
k S ……………………….……….………střižný odpor [MPa]

l…………………………………………délka střihu [mm]
m S ……….…………….….….….………střižná mezera [mm]
s………….…………….…….….….……tloušťka stříhaného materiálu [mm]
S S ………………………….……….….…plocha střihu [mm2]

v………….…………….…….….….……střižná vůle [mm]
σ Pt ……………………………….………pevnost v tahu [MPa]
σ K ………………………………….……mez kluzu [MPa]
σ E …………………………………….…mez pružnosti [MPa]
σ PS ………………………………………mez pevnosti ve střihu [MPa]
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1 Úvod a cíle
V dnešní době jsou při výrobě kladeny vysoké nároky na produkci, úsporu materiálu a
zkracování výrobních časů. Proto pokud to dovoluje technologie, tak se s výhodou
využívá beztřískového dělení materiálů (stříhání). Stříhání se většinou využívá
například při dělení materiálu na polotovary, které se následně dále zpracovávají, nebo
se můžou pomocí stříhání zhotovovat finální výrobky. Při stříhání jsme většinou
limitováni maximální dosažitelnou přesností rozměrů součásti, popřípadě kvalitou
povrchu střihu. Stříhání v postupovém střižném nástroji umožňuje vyrábět i složité
tvary součástí v krátkém čase, proto se v druhé části této práce bude moci čtenář s tímto
nástrojem blíže seznámit.
Cílem práce je návrh konstrukce postupového střižného nástroje pro danou součást, jejíž
výkres je v příloze II. Z důvodu vyšší produkce je požadavek od zákazníka na
postupový nástroj, aby vyráběl čtyři součásti „najednou“. Dle tohoto požadavku se bude
odvíjet tvorba nástřihového plánu a jednotlivých částí střižného nástroje. Bude
naznačeno jejich konstrukční provedení s požadavky na funkčnost. Výstupem bude
kompletní střižný nástroj pro výrobu dané součásti.
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2 Teorie stříhání
V této části bude popsána problematika stříhání na obecné úrovni. Budou vyjmenovány
jednotlivé síly vyskytující se v průběhu stříhání, naznačen bude také jejich výpočet,
nebo grafické vyjádření.

2.1 Průběh stříhání
Samotný střih se obvykle dělí do tří základních fází. Po dosednutí střižníku na stříhaný
materiál začíná první fáze. V tomto okamžiku dochází pouze k pružné deformaci
stříhaného materiálu, napětí v materiálu totiž nepřesahuje mez pružnosti σ E . V této fázi
vniká střižník do hloubky 5 až 8 % tloušťky stříhaného materiálu v závislosti na jeho
mechanických vlastnostech.
V druhé fázi již dochází k trvalým plastickým deformacím, protože napětí ve
stříhaném materiálu překračuje mez kluzu σ K . Hloubka vniknutí střižníku do
stříhaného materiálu bývá 10 až 25 % jeho tloušťky.
Ve třetí fázi je stříhaný materiál namáhán nad mez pevnosti ve střihu σ PS . Hloubka
vniknutí střižníku do stříhaného materiálu bývá 10 až 60 % jeho tloušťky. V tomto
okamžiku se u hran střižníku a střižnice nejprve objeví malé trhlinky, které se rychle
šíří, až dojde k oddělení výstřižku od výchozího materiálu. Rychlost prodlužování
trhlinek je závislá především na mechanických vlastnostech stříhaného materiálu a
velikosti střižné vůle. Pro představu je na obr. 1 znázorněna první fáze střižné operace
(oblast pružné deformace).

1 – střižnice
2 – střižník
3 – stříhaný materiál

Obr. 1 První fáze stříhání [1]
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2.2 Střižný odpor
Střižný odpor k S je ovlivňován mnoha faktory, zejména závisí na mechanických
vlastnostech stříhaného materiálu. S rostoucí pevností σ Pt a klesající tvárností střižný
odpor roste. Dále střižný odpor závisí na tloušťce stříhaného materiálu, u materiálů se
stejnými mechanickými vlastnostmi se střižný odpor s rostoucí tloušťkou stříhaného
materiálu snižuje. Na odpor proti stříhání má také vliv tvar a rozměr křivky střihu,
s rostoucími rozměry výstřižků se střižný odpor snižuje.
Další významnou roli zde hraje velikost střižné vůle, při malých vůlích se značně
zvyšují třecí síly, naopak při zvětšování střižné vůle se třecí síly zmenšují.
Velikost střižného odporu dále ovlivňují podmínky vlastního stříhání, jako je rychlost
stříhání, mazání, stav střižných hran atd. V tab. 1, 2, jsou uvedeny hodnoty popsaných
činitelů pro různé druhy materiálů. Přehled vybraných mechanických vlastností lehkých
neželezných kovů je uveden v příloze I.
Obecně lze střižný odpor vypočítat ze vztahu k S =

FS
[MPa]
SS

(1)

Kde FS je střižná síla [N]
S S je plocha střihu [mm2]

Tab. 1 Přehled vybraných mechanických vlastností ocelí [1]
Označení
materiálu
ČSN

Střižný
odpor

kS

Pevnost

σ Pt
(MPa)

Tažnost

Označení
materiálu
ČSN

δ

(%)

Střižný
odpor

kS

Pevnost

σ Pt

Tažnost

δ

(MPa)

(%)

(MPa)

(MPa)
10 340
10 370
10 422
11 500

280-360
320-400
360-450
440-530

340-420
370-450
420-500
500-600

23-25
18-20
18-20
15-17

12 000.20
12 010.1
12 013.20
12 020.20
12 020.1
12 040.1
12 041.20
12 050.1
12 060.1
12 071.20

700
Min. 300
240-430
330-440
Min. 350
Min. 430
390-520
Min. 480
Min. 540
480-600

Max. 800
Min. 340
280-380
380-500
Min. 400
Min. 500
450-600
Min. 560
Min. 620
550-700

24
30
23
21
19
20
16
13
17

13 180.20
14 000.20
14 160.0
14 220.30
11 301.20

700
700
820
560
240-330

Max. 800
Max. 800
950
Max. 650
280-380

14
33

11

11 301.21
11 321.90
11 321.20
11 331.3
11 340.1

240-340
240-340
240-330
240-340
290-360

280-400
270-400
280-380
280-400
340-420

29
26-30
30
23-26
23-25

11 340.22
11 340.23
11 340.24
11 340.25
11 341.20
11 341.21

290-400
340-460
400-520
520-700
240-340
260-360

340-460
400-530
470-600
600-800
280-400
300-420

14
6
3
3
26
22

17 021.2
17 022.2
17 041.2
17 041.21
17 041.10
17 246.1
17 246.11

470
520
470
600
560
560
730

550
600
550
700
650
650
850

21
55
58
-

Tab. 2 Přehled vybraných mechanických vlastností neželezných kovů [1]
(MPa)

Tažnost δ
(%)

Zinek

42 3212.1
42 3212.2
42 3212.3
42 3234.1
42 3256.1
42 3256.3
42 3016.1
42 3016.2
42 3016.3
42 3016.4
42 3035.1
42 3035.3
42 3035.4
42 3001.1
42 3001.3
42 3005.1
-

(MPa)
260
300
340
340
300
430
300
350
430
520
260
480
560
180
260
180
120-200

300
350
400
400
350
500
350
400
500
600
300
550
650
200
300
210
140-230

42
25
15
25
35
5
40
25
8
4
38
5
2
30
4
30
36-40

Olovo

42 3701

20-30

250-40

50-40

ČSN

Název

Mosaz

Bronz

Měď

Střižný
odpor k S

Pevnost σ Pt

Přibližnou hodnotu střižného odporu lze také určit z pevnosti materiálu v tahu
σ Pt pomocí vztahů, které jsou pro vybrané materiály uvedeny v tab. 3.

Tab. 3 Závislost mezi střižným odporem k S a pevností v tahu σ Pt [2]
Materiál

Střižný odpor k S

Ocel

(0,75-0,90) σ Pt

Mosaz

(0,65-0,75) σ Pt

Hliník měkký

(0,75-0,90) σ Pt

Hliník tvrdý

(0,55-0,70) σ Pt

Dural měkký

(0,65-0,75) σ Pt

Dural tvrdý

(0,60-0,65) σ Pt

Korozivzdorné oceli

(0,68-0,72) σ Pt

Slitiny titanu

(0,65-0,70) σ Pt
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2.3 Střižná síla
Velikost střižné síly FS se v průběhu stříhání mění. Maximální hodnotu střižné síly je
potřebné znát pro správnou volbu stroje (lisu). Průběh střižné síly v závislosti na dráze
střižníku je pro ocel 10 370 uveden na obr. 2.

Obr. 2 Průběh střižné síly v závislosti na dráze střižníku [1]

Z obrázku je zřejmý stoupající charakter střižné síly v závislosti na zdvihu až do
maximální hodnoty FS , kdy dosáhne střižník hloubky ve stříhaném materiálu, při které
dochází k prvním porušením materiálu a střižná síla začne ze své maximální hodnoty
klesat.
Pokud vypadávají výstřižky volně ze střižného nástroje, vypočítá se střižná síla:
FS = (1až1,3) S S * k S = (1až1,3) S S * σ Ps = (1až1,3) S S * 0,8 * σ Pt [N]

FS

- střižná síla [N]

S S = l * s - plocha střihu [mm2]

l

- délka střihu [mm]

s

- tloušťka stříhaného materiálu [mm]

kS

- střižný odpor [MPa]

σ Ps

- mez pevnosti ve střihu [MPa]

σ Pt

- mez pevnosti v tahu [MPa]
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(2)

2.4 Střižná práce
Při stříhání rovinnými střižnými hranami se stanoví střižná práce ze vzorce:
A = k * FS * s [J]

(3)

A - střižná práce [J]
FS - střižná síla [N]

s

- tloušťka stříhaného materiálu [mm]

k

- koeficient (0,4 až 0,7), závislý na druhu a tloušťce stříhaného materiálu.
Hodnoty koeficientu (k) jsou uvedeny v tab. 4

Tab. 4 Hodnoty koeficientu k [2]
Materiál

Tloušťka materiálu s [mm]
do 1

Ocel měkká
k S =250-400 MPa

1-2

2-4

nad 4

0,70-0,65 0,65-0,60 0,60-0,50 0,45-0,35

Ocel středně tvrdá
0,60-0,55 0,55-0,50 0,50-0,42
0,40
k S =350-500 MPa
Ocel tvrdá
0,45-0,42 0,42-0,38 0,38-0,33 0,30-0,20
k S =500-700MPa
Hliník, měď (žíhané) 0,75-0,70 0,70-0,65 0,65-0,55
0,50

2.5 Stírací a protlačovací síla
K setření stříhaného materiálu, který ulpí vlivem pružné deformace na střižníku během
stříhání je zapotřebí vyvinout určitou stírací sílu FT . Velikost stírací síly je závislá na
vlastnostech stříhaného materiálu, jeho tloušťce, střižné vůli a na mazání.
Stírací síla se stanoví ze vzorce:
FT = c1 * FS [N]

(4)

FT - stírací síla [N]
c1 - součinitel stírání viz tab. 5
FS - střižná síla [N]

Menší hodnota součinitele stříhání se volí pro výpočet při použití tvarově
jednoduchého, jednotlivého střižníku. Větší hodnota součinitele stírání platí při výpočtu
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stírací síly u tvarově složitějšího střižníku, a při stříhání více střižníky. Běžně se pro
ocel volí stírací síla 10 % střižné síly.
Při stříhání je ještě potřeba vyvinout určitou protlačovací sílu F pr , která se využije při
protlačování střižníku střižnicí. Tato síla je podobná síle stírací, závisí na stejných
faktorech a je možné ji vypočítat ze vztahu:
F pr = c 2 * FS [N]

(5)

F pr - protlačovací síla [N]
c 2 - součinitel protlačování viz tab. 5
FS - střižná síla [N]

Tab. 5 Hodnoty součinitelů stírání c1 a protlačování c 2 [2]
Materiál - tloušťka

Ocel

c1

c2

do 1mm

0,02 až 0,12

1 až 5mm

0,06 až 0,16

nad 5mm

0,08 až 0,20

Mosaz
Slitina hliníku

0,005 až 0,08

0,06 až 0,07

0,04

0,09

0,02 až 0,04

2.6 Střižná vůle
Střižná vůle (v) je rozdíl mezi rozměrem otvoru ve střižnici a rozměrem střižníku, tj.
součet mezer m S po obou stranách mezi střižníkem a střižnicí – viz obr 3.

Obr. 3 Střižná mezera m S
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Střižná mezera musí být stejná po celé délce křivky střihu. Velikost střižné vůle má
veliký vliv na trvanlivost střižného nástroje a kvalitu střižné plochy. Střižná vůle je
především závislá na druhu a tloušťce stříhaného materiálu. Zmenšováním střižné vůle
se zvětšuje střižná síla a práce. Nárůst střižné síly není tak významný, ovšem střižná
práce se může zvětšit až o 40 %. Velikost střižné síly v závislosti na měnící se střižné
mezeře je znázorněna v pracovním diagramu na obr. 4. Střižná práce je velikost plochy
pod příslušnou křivkou diagramu. Diagram byl sestrojen při stříhání plechu 11 321
o tloušťce 2,8mm střižníkem o průměru 10 mm. [1]

Obr. 4 Závislost střižné síly na velikosti střižné mezery [1]

Velikost střižné vůle bývá pro normální stříhání v rozpětí od 3 do 20 % tloušťky
stříhaného materiálu. Na obr. 5 je vyznačený průběh lomové čáry při různě zvolených
střižných vůlích. Pro konkrétní podmínky stříhání lze střižnou vůli stanovit pomocí
monogramů – viz obr. 6, nebo spočítat. Nejčastěji se pro rychlé určení střižné vůle
používají následující vztahy:
plechy do 3mm tloušťky - m S =

v
= c * t τ Ps * 0,1 [mm]
2

(6)

plechy nad 3mm tloušťky - m S =

v
= (0,0075 * t − 0,015) τ Ps * 0,1 [mm]
2

(7)

kde c je součinitel závislý na druhu materiálu, volí se v rozmezí 0,005 až 0,035.
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a)

b)

c)

Obr. 5 Tvar střižné plochy pro různé střižné vůle [2]
a) malá střižná vůle
b) optimální střižná vůle
c) příliš velká střižná vůle

Obr. 6 Monogram ke stanovení střižné vůle [1]
Čím je stříhaný materiál tenčí a měkčí, tím se střižná vůle volí menší. Naopak při
zvyšující se tloušťce a tvrdosti stříhaného materiálu musí být střižná vůle větší. Střižník
i střižnice se v průběhu používání opotřebovávají a proto se nové střižné nástroje
konstruují s minimální přípustnou střižnou vůlí. Střižnou vůli vytvoříme tím, že
změníme rozměr jedné ze dvou funkčních součástí, buď střižníku, nebo střižnice.
Rozhodující je o jaký druh stříhání se jedná, zda o vystřihování, nebo děrování.
Při vystřihování je rozhodující tvar obvodu výstřižku a ten je určen otvorem ve střižnici.
V tomto případě vytváříme vůli na úkor střižníku a to tak, že zmenšíme jeho rozměr.
Operace vystřihování je vyznačena na obr. 7.
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1 – součást
2 – odpad
s – tloušťka stříhaného materiálu

Obr. 7 Schéma střižné vůle při vystřihování součásti [1]

Při děrování je naopak rozhodující rozměr díry, která je určená střižníkem, bude tedy
jmenovitý rozměr střižníku totožný s rozměrem děrovaného otvoru. Vůli vytváříme na
úkor střižnice a to tím, že v ní zvětšíme otvor. Princip děrování je zřejmý z obr. 8

1 – součást
2 – odpad
s – tloušťka stříhaného materiálu

Obr. 8 Schéma střižné vůle při děrování [1]

2.7 Přesnost a jakost povrchu při stříhání
Na přesnost součástí a kvalitu střihu ovlivňuje řada činitelů:
a) přesnost zhotovení střižníku a střižnice
b) konstrukce střižného nástroje
c) mechanické vlastnosti stříhaného materiálu
d) druh a stav střižného nástroje
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e) velikost střižné vůle
f) pružné deformace při stříhání
g) tloušťka stříhaného materiálu

Obr. 9 Tvar střižné plochy

Na obr. 9 je vyznačen tvar střižné plochy vystřiženého otvoru. Na obrázku je vidět
zaoblená hrana o poloměru r, která u otvoru vzniká na straně střižníku a u výstřižku
naopak na straně střižnice. Na poloměr zaoblení má především vliv velikost střižné vůle
a také mechanické vlastnosti stříhaného materiálu. Se zvětšující se střižnou mezerou
respektive střižnou vůlí a menší tvárností stříhaného materiálu vzniklé zaoblení klesá.
Přibližně v hloubce jedné třetiny stříhaného materiálu dojde k usmyknutí stříhaného
materiálu pod úhlem β. Tento úhel je také závislí na velikosti střižné vůle a
mechanických vlastnostech stříhaného materiálu. V tab. 6 jsou uvedeny úhly usmyknutí
pro různě tvrdé ocelové materiály.
Při vystřihování se obvykle dosáhne drsnosti střižné plochy Ra = 3,2 až 6,3 a při
ostřihování a děrování Ra = 2,5 až 6,3. Při stříhání dochází také ke zpevnění materiálu
v okolí křivky střihu a to do hloubky přibližně 35 % tloušťky stříhaného materiálu.
Tab. 6 úhel usmyknutí β ocelových materiálů při stříhání [2]
Druh oceli

Úhel β [°]

Měkká ocel

5až6

Středně tvrdá ocel

4až5

Tvrdá ocel

4
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3 Konstrukce postupového střižného nástroje
V této části bude postupně pojednáváno o jednotlivých částech postupového střižného
nástroje. Bude osvětlena především jejich úloha při zabezpečování správné funkce
nástroje, materiály používané při jejich výrobě atd.

3.1 Vyráběná součást
Na obr. 10 je pro představu znázorněn 3D pohled na součást, pro kterou se konstruuje
postupový střižný nástroj. Kvůli zabezpečení vyšší produkce je požadavek na postupový
střižný nástroj, aby vyráběl čtyři součásti „najednou“. Názorně je to velmi dobře vidět
z nástřihového plánu viz kap. 3.2. Pro podrobnější informace o součásti je v příloze II
technický výkres. Součást bude sloužit jako vymezovací podložka do pantu zadních
dveří vozu peugeot.

Obr. 10 Součást

3.2 Nástřihový plán
První velmi důležitou činností při konstrukci postupového střižného nástroje je tvorba
nástřihového plánu. Při stříhání je vysoká produkce vyrobených součástí, proto se při
sestavování nástřihového plánu dbá na co nejmenší odpad materiálu. Ovšem velikost
odpadu není jediným hlediskem, nástřihový plán musí být výhodně vyřešen
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z konstrukčního hlediska. Nyní bude rozepsán sled operací v po sobě jdoucích krocích
při stříhání. Každý krok (posunutí pásu) je dlouhý 26 mm. V první fázi se umístí pás
stříhaného materiálu na počáteční rysku a vykoná se 1. operace – vystřihnou se dva
otvory pro hledáčky.

1. krok – vykoná se 2. operace – vystřihne se ještě jeden otvor pro hledáček kvůli
přesnějšímu ustavení stříhaného materiálu
2. krok – neprovádí se žádná operace (prázdný krok)
3. krok – vykoná se 3. operace – dojde k obstřižení čelních stran součástí s
přídavkem
4. krok. – prázdný krok
5. krok – v tomto úseku je umístěna 4. operace – zkosení čelních hran, které byly
obstřiženy v 3. operaci
6. krok – volný krok
7. krok – vykoná se 5. operace - dojde k vystřižení křížů, kterými se již udává část
tvaru součástí
8. krok – vykoná se 6. operace vystřihnou se kruhové otvory do součástí
9.

krok – vykoná se 7. operace zkosí se hrany kruhových otvorů

10. krok – prázdný krok
11. krok – vykoná se 8. operace – obstřihnou se čelní hrany vnějších součástí
načisto
12. krok – vykoná se 9. operace – odstřižení můstků mezi vnějšími a vnitřními
součástmi a tím dojde k oddělení prvních dvou hotových součástí
13. krok – vykoná se poslední 10. operace – načisto se obstřihnou čelní strany
vnitřních součástí a tím dojde k jejich oddělení

Celý výše uvedený krokový postup je znázorněn na obr. 11.
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Obr. 11 Nástřihový plán
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3.3 Výpočet střižné síly
Součást se vyrábí z materiálu 11 373, ve strojnických tabulkách odpovídá pro tento
materiál hodnota meze pevnosti v tahu σ Pt 340 až 440 MPa. Pro výpočet střižné síly
byl použit vztah (2) viz kap. 2.3. Celková hodnota střižné síly je rovna součtu střižných
sil jednotlivých střižníků.
FS 1 = S S 1 * 0,8 * σ Pt

(8)

S S 1 = t * l1 = t * π * d = 3 * 3,14 * 5,1 = 48mm 2

(9)

FS 1 = 48 * 0,8 * 400 = 15360 N

(10)

FS 2 = S S 2 * 0,8 * σ Pt

(11)

FS 2 = 118,75 * 0,8 * 400 = 38000 N

(12)

FS 3 = S S 3 * 0,8 * σ Pt

(13)

FS 3 = 184,9 * 0,8 * 400 = 59168 N

(14)

FS 4 = S S 4 * 0,8 * σ Pt

(15)

FS 4 = 276,3 * 0,8 * 400 = 88406 N

(16)

FS 5 = S S 5 * 0,8 * σ Pt

(17)

FS 5 = 42 * 0,8 * 400 = 13440 N

(18)

FS 6 = S S 6 * 0,8 * σ Pt

(19)

FS 6 = 104 * 0,8 * 400 = 33280 N

(20)

FS 7 = S S 7 * 0,8 * σ Pt

(21)

FS 7 = 37,2 * 0,8 * 400 = 11904 N

(22)

FS 8 = S S 8 * 0,8 * σ Pt

(23)

FS 8 = 208 * 0,8 * 400 = 66560 N

(24)

Celková střižná síla
FS = ΣFSi

(25)

FS = 3 * 15360 + 2 * 38000 + 59168 + 2 * 88406 + 4 * 13440 +

+ 2 * 33280 + 2 * 11904 + 66560 = 568748 N
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(26)

3.3.1 Výpočet stírací síly
Velikost potřebné stírací síly se stanovuje pomocí vztahů uvedených v kap. 1.5. V praxi
se běžně určuje velikost stírací síly jako 10 % ze síly střižné.
FT = 0,1 * FS = 0,1 * 568748 = 56874,8 N

(27)

3.3.2 Potřebná síla lisu
Ke stanovení potřebné síly lisu je nutné ještě k celkové střižné síle připočíst tvářecí sílu
vynaloženou na zkosení čelní hrany součásti a kruhového otvoru vystřiženého
v součásti. Tato síla se počítala stejně jako střižná síla, ale navíc byla násobena
konstantou 1,5.
FTV = S S 7 * σ Pt * 1,2

(28)

FTV 1 = 76 * 400 * 1,2 = 36kN

(29)

FTV 2 = 96 * 400 * 1,2 = 27 kN

(30)

Potřebná síla lisu
FL = 4 * (36000 + 27000) + 568748 = 820748 N

(31)

3.4 Střižníky
V dalším postupu je vhodné se zaměřit na konstrukci střižníků. Střižníky se vyrábějí
z nástrojové oceli např. 19 312, 19 422, 19 436 a jsou následně kaleny na hodnotu
tvrdosti 62 ± 2° HRc. U složitějších tvarů střižníku se u nás ve firmě postupuje tak, že
nám dodavatel přiveze kvádr potřebných rozměrů s otvorem zhotoveným na protažení
řezného drátu a přesný tvar střižníku si vyřízneme sami na drátové řezačce. Do střižníku
je ještě vhodné umístit člen „odlepovák“ na odlepení vystřiženého materiálu od
střižníku. Konstrukční řešení je uvedeno na obr. 12. V případě že ve střižníku
„odlepovák“ není, nastává takové riziko, že vystřižený materiál ulpí na střižníku a bude
vytažen nad stříhaný materiál. V takovém případě může dojít k havárii střižného
nástroje.

Obr. 12 Odlepovací člen ve střižníku
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Při tvorbě 3D modelu se s výhodou postupuje tak, že se namodelované střižníky umístí
na pás (nástřihový plán) do požadovaných poloh viz obr. 13. Na obr. 13 jsou také
znázorněny hledáčky s odlepováky o kterých je pojednáno v kap. 3. 6.

Obr. 13 Umístění střižníků na nástřihový plán

3.5 Střižnice
V této fázi je vhodné zkonstruovat proti již rozmístěným střižníkům střižnici. Střižnice
je jednou z nejdůležitějších částí postupového střižného nástroje. Kvůli jejímu velikému
namáhání a požadavkům na co nejmenší otupení střižných hran se střižnice vyrábějí
stejně jako střižníky z kvalitní nástrojové oceli. V naší firmě se používají zejména dva
druhy materiálů 19 312 a pro střižníky a střižnice s větším namáháním se používá ocel
19 436. Mezi střižníkem a střižnicí musí být dodržena potřebná velikost střižné vůle.
Střižná vůle se vytváří buď na úkor střižníku nebo střižnice viz kap. 2.6. V praxi se
střižná vůle určuje běžně pomocí vnitropodnikových normativů (tabulek) viz příloha III,
nebo se střižná vůle bere jako 10 % z tloušťky stříhaného materiálu. Ovšem samozřejmě
záleží na druhu stříhaného materiálu potažmo na jeho mechanických vlastnostech.
Požadavky na povrchové úpravy střižníku a střižnice v závislosti na tloušťce stříhaného
materiálu dané podnikovou normou jsou uvedeny v příloze IV.
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Obr. 14 Střižnice
Na obr. 14 je 3D pohled na střižnici, která jak je vidět se skládá ze čtyř částí. Rozdělení
střižnice na více částí má hned několik výhod, např. snazší manipulace s jednotlivými
částmi při obrábění, ale hlavní záměr je jiný. Například při havárii, nebo nadměrném
opotřebení střižných hran se vymění pouze ta konkrétní část. Střižné hrany jsou
zhotoveny přímo ve střižnici, nebo jsou vytvořeny pomocí střižných pouzder, která jsou
nalisována do vyvrtaného otvoru ve střižnici. Střižná pouzdra jsou použita pro otvory
kruhového průřezu normalizovaných průměrů. Dále v první a v druhé střižnici jsou
umístěny nadzvedávající členy, viz obr. 15, které nadzvednou pás stříhaného materiálu
a tím je zajištěno bezproblémové a hladké posouvání stříhaného materiálu mezi kroky.

Obr. 15 Členy pro nadzvedávání materiálu

Obr. 16 Hledáček a odlepovák
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3.6 Hledáčky
Hledáčky zajišťují přesné ustavení pásu stříhaného materiálu do požadované polohy.
Hledáčky jsou spolu s odlepováky ukotveny v přítlačné desce. Ustavení pásu může být
přímé – hledáček zapadá do děrovaného otvoru součásti, nebo nepřímé – hledáček
zapadá do otvorů zvlášť děrovaných pro hledáčky v nevyužitém místě pásu. V našem
případě jde o ustavení nepřímé. Na obr. 16 je znázorněn hledáček spolu s odlepovákem
nad kterým je ještě umístěna tlačná pružina. Odlepovák zajišťuje bezpečné vytažení
hledáčku ze stříhaného materiálu – tím je myšleno, aby se stříhaný materiál nezvedal
spolu s hledáčkem při jeho vytahování. Hledáčky se vyrábí z ocelí cementačních nebo
nástrojových nízkolegovaných, je totiž nutná vyšší otěruvzdornost.
3.7 Spodní část střižného nástroje
Sestava celé spodní části je zobrazena na obr. 17. Na obrázku jsou označeny jednotlivé
části, které budou níže popsány.

3.7.1 Vodící lišty
Tyto lišty mají za úkol stranově a výškově vymezit pohyb pásu stříhaného materiálu při
posouvání mezi jednotlivými kroky. Při konstrukci těchto vodících prvků je dobré dbát
na to, aby jedna z lišt byla stranově stavitelná, protože pásy stříhaného materiálu mohou
být vyráběny s různou tolerancí jejich šířky. Výškové vedení v lištách musí umožňovat
nadzvedávání pásu stříhaného materiálu. Vodící lišty jsou vyráběny buď z oceli 11 600,
nebo z ocelí cementačních 12 010, 12020 kvůli vyšší otěruvzdornosti.

3.7.2 Dorazy spodní
Tyto dorazy se konstruují především proto, aby nedocházelo ke křížení vodící desky. To
znamená, že na počátku stříhání se pás stříhaného materiálu nachází pouze v přední
části střižného nástroje a tím pádem dosedne přítlačná deska při střihu na pás pouze
svým okrajem. V tomto okamžiku na přítlačnou desku začíná působit moment, který by
mohl zapříčinit její vzpříčení. Proto jsou na opačné straně dorazy, na které přítlačná
deska dosedne a tím se zabrání jejímu křížení.
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3.7.3 Dorazy hlavní
Na obr. 17 jsou vidět dva hlavní dorazy, které spolu s protějšími hlavními dorazy
ukotvenými v upínací desce v horní části střižného nástroje určují minimální mezeru
mezi upínací deskou a základovou deskou. Tím je určeno i maximální vysunutí
střižníků do střižnice.

3.7.4 Vedení
U tohoto postupového nástroje je zajištěna vzájemná poloha pohyblivých částí střižného
nástroje pomocí vedení s vodícími sloupky. Vodící sloupky jsou ukotveny v upínací
desce a pouzdra pro vodící sloupky jsou umístěny ve vodící desce a jak je vidět z obr.
17 také v základové desce. Tím je zajištěno vzájemné souosé posouvání upínací a
vodící desky vůči základové desce respektive vůči střižnici, která je s ní pevně spojena.
3.7.5 Dotykové čidlo
Dotykové čidlo má zajišťovat bezpečný provoz postupového střižného nástroje. Pokud
by nedošlo k posunutí pásu stříhaného materiálu mezi jednotlivými kroky, čidlo
nedovolí vykonání zdvihu.

3.7.6 Základová deska
Základová deska slouží k upínání celého střižného nástroje na stůl lisu. Bývá vyrobena
z konstrukční oceli 11 375 nebo jako v tomto případě 11 500. U velkých střižných
nástrojů se vyrábí z šedé litiny 42 2424. V základové desce jsou vytvořeny otvory,
kterými propadávají odstřižené části stříhaného materiálu (odpad).
Jak je vidět z obr. 17 byly použity dvě základové desky. Druhá deska byla použita
pouze proto, aby byl celý nástroj výš od podlahy. Protože odvod hotových dílů je
uskutečňován pomocí nakloněné roviny, bylo potřeba docílit potřebného sklonu. Na
základové desce jsou ještě umístěny prvky pro manipulaci s postupovým nástrojem
pomocí vysokozdvižného vozíku.
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Obr. 17 Pohled na spodní část postupového střižného nástroje

3.8 Kotevní deska
Kotevní deska slouží k uchycení střižníků, je vyrobena z konstrukční oceli 11 500.
Otvory pro střižníky jsou vyrobeny s uložením H7. Velmi důležitá je vzájemná poloha
jednotlivých střižníků, proto se otvory vyrábějí s přesností rozteče 0,02 až 0,05 mm.
pokud by nebyli dodrženy požadované tolerance, hrozilo by nebezpečí příčení střižníků.
Vznikal by nečistý střih, nebo by mohlo dojít u tenkých střižníků k jejich zlomení. Mezi
kotevní a upínací desku se ještě vkládá kalená vložka, která zabraňuje vtlačování
střižníků do upínací desky. Na obr. 18 je vidět uchycení střižníků v kotevní desce a také
kalená vložka.
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Obr. 18 Kotevní deska, střižníky a kalená vložka

3.9 Upínací deska
Na obr. 19 je zobrazena upínací deska, na kterou je pomocí zápustných šroubů
upevněna kotevní deska spolu se střižníky a kalenou vložkou. Dále jsou na obrázku
vidět vodící sloupky, na kterých je vedena vodící deska. Celá horní část střižného
nástroje je přes tyto sloupky vedena pomocí kuličkového vedení v základové desce.
Upínací desky se vyrábí z oceli 11 600, 11 523, 11 500, popřípadě z litiny. Na upínací
desce jsou také polytanové pružiny, které při stříhání vytvářejí potřebnou přítlačnou sílu
přes vodící a přítlačnou desku na stříhaný materiál. Jejich druhým hlavní úkolem je
zajištění potřebné stírací síly (27) pro setření materiálu, který ulpí během stříhání na
střižnících. Ještě jsou na upínací desce vidět fixační šrouby, pomocí kterých se k upínací
desce připevní vodící deska s možností pohybu po vodících sloupcích. Při střihu se
stlačí polytanové pružiny a mezi hlavou fixačních šroubů a vodící deskou vznikne vůle,
která dává prostor při zvedání horní části postupového nástroje polytanovým pružinám
k setření materiálu ze střižníků. Následně dojde k dosednutí hlav šroubů na vodící desku
a v tomto okamžiku začne být unášena společně s upínací deskou. Mezi hlavu fixačního
šroubu a vodící desku se ještě vkládá podložka pro tlumení rázů. Poslední součástí
umístěnou na upínací desce jsou hlavní dorazy.
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Obr. 19 Upínací deska

3.10 Vodící deska
Vodící deska slouží k vedení střižníků a k zajištění rovnoměrného rozložení střižné vůle
po obvodu střižníku. Při vystřihování, nebo děrování plní vodící deska bezpečně svojí
funkci. Ovšem při obstřihování by bylo obtížné dodržet požadovanou střižnou vůli
vedením střižníku ve vodící desce, proto se používá vedení střižníků přímo ve střižnici.
Řez takovým vedením je znázorněn na obr. 20.

Obr. 20 Vedení střižníku ve střižnici
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Vodící deska také zabezpečuje setření stříhaného materiálu, který ulpí vlivem pružné
deformace na střižnících. Deska se vyrábí zpravidla z oceli 11 500, uložení střižníků ve
vodící desce bývá H7/h6. Na obr. 21 je pohled na horní část postupového nástroje.
Vodící deska je ukotvena fixačními šrouby k upínací desce. Její přesné vedení je
zajištěno prostřednictvím pouzder (s tzv. kuličkovou klecí), která jsou ve vodící desce a
vodících sloupků spojených s upínací deskou.

Obr. 21 Pohled na horní část postupového nástroje

3.11 Přítlačná deska
Přítlačná deska dosedá přímo na pás stříhaného materiálu a má za úkol zabraňovat jeho
deformacím v průběhu stříhání. Požadovanou přítlačnou sílu (27) vyvolávají polytanové
pružiny, které působí při střihu přes vodící desku na přítlačnou, která je s ní přímo
spojena.
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4

Postupový střižný nástroj

Fotografie sestaveného postupového nástroje je na obr. 21. Střižný nástroj pracuje
s plechem o tloušťce 3 mm a šířce 110 mm, který je odvíjen ze svitku a rovnán v
rovnacím zařízení. Rovnací zařízení je umístěno před postupovým nástrojem, takže do
nástroje již vstupuje rovný pás. Pás je podáván podavačem, který zajišťuje posouvání
pásu mezi jednotlivými kroky. Na druhém konci střižného nástroje odcházejí hotové
součásti po nakloněné rovině do palety.

Obr. 21 Postupový střižný nástroj

5

Zkoušení nástroje

Při prvním zkušebním provozu se vyskytlo hned několik problémů, které bylo nutné
ještě odstranit.
Při tváření, ke kterému dochází v devátém kroku, je čelní strana součásti zkosena
pomocí tvářecího razníku. Při této operaci je část materiálu vytlačena pod spodní úroveň
stříhaného materiálu. V dalším kroku se pás posune, vytlačený materiál dosedne na
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střižnici a po vyvinutí přítlačné síly (27) přítlačnou deskou se materiál pěchuje spět a
tím pádem dochází k deformaci součásti. Řešení bylo takové, že se ve střižnici
vyfrézovala drážka a tím bylo deformacím zabráněno.
Další problém nastal v místě odvodu hotových dílů z nástroje. Díly docházejí po
odstřižení samovolně po nakloněné rovině. Ovšem při stříhání je materiál mazán a po
odstřižení zůstávali součásti „přilepené“ na střižnici. Proto se na střižnici dodatečně
upravil sklon pro odvod součástí a tím byl problém odstraněn.
Jako poslední se řešil problém s dodržením vnějšího rozměru součásti. Při obstřihování
načisto měla součást tendenci uhýbat ze střihu, proto se do přítlačné desky dodatečně
zkonstruoval aretační člen, který zapadá do otvoru v součásti a zabraňuje jejímu
uhýbání. Po odstranění těchto nedostatků již nástroj pracoval bezvadně.
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6

Závěr

Považovat tuto práci za návod pro výrobu postupových střižných nástrojů by nebylo
zcela přesné, protože konstrukce postupového střižného nástroje je velmi obsáhlé téma.
Navíc každý nástroj je něčím specifický, a proto i přístup k jeho konstrukci je velmi
individuální.
Ve druhé části této práce jsou popsány jednotlivé části střižného nástroje, zejména jejich
funkce, materiálové nároky popřípadě nutné povrchové úpravy. Tímto způsobem byl
čtenář seznámen s nástinem konstruktérské práce a úkoly, se kterými se musí
konstruktér při vývoji postupového střižného nástroje zabývat.
Jak je patrné z předchozí kapitoly, tak se ani při použití moderní podpory konstrukce
v podobě modelovacích programů většinou nevyhneme nedostatkům v konstrukčním
provedení, které jsou odhaleny až při zkušebním provozu. Většinou se ale jedná pouze o
drobné konstrukční úpravy.
Střižný nástroj se uvedl do provozu a bylo na něm bez problémů zhotoveno několik set
kusů výrobku. Výrobky slouží jako vymezovací podložky do pantu zadních dveří
k vozu peugeot, které se v současné době testují před uvedením do sériové výroby.
Kompletní výkresovou dokumentaci bohužel není možné k této práci přiložit, neboť
veškeré technické podklady jsou majetkem firmy.
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Příloha I
Tab. 2 Přehled vybraných mechanických vlastností lehkých neželezných kovů

Označení
materiálu
ČSN

Střižný
odpor
kS
(MPa)

424057.1 50-70
424057.3 70-90
424432.1 60-80
424432.2 90-100
424432.3 105-115
424412.1 110-120
424412.2 140-150
424451.1 60-80

Pevnost
σ Pt
(MPa)

Tažnost
δ
(%)

Označení
materiálu
ČSN

Střižný
odpor
kS
(MPa)

Pevnost
σ Pt
(MPa)

Tažnost
δ
(%)

Max. 110
140
Max. 180
150
190
Max. 230
240
Max. 150

20
3
20
6
1-4
16
4
20

424451.6
424451.7
424201.1
424201.6
424203.1
424203.6
424253.1
424253.6

160-180
200-220
110-130
220-240
120-130
270-290
260-280

200
300
Max. 230
400
Max. 240
450
Max. 230
420

16-18
8-10
12
14
12
12-14
10
11-13
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