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Stříhání

• Je způsob tváření za studena (u ocelí do 727°C).

• Patří do lisovacích technik – provádí se na lisech.

• Polotovary jsou většinou plechy.

• Materiály : oceli s nižším % C, neželezné kovy a jejich slitiny 

Al, Cu, Zn, bronzy, mosazi.

• Výrobky = výlisky = výstřižky.

• Nástroj = střihadlo = střižník (patrice) + střižnice (matrice) = 

pohyblivá část  nástroje + pevná část nástroje.



Schéma stříhání

Jednoduché střihadlo
Plocha střihu je ∥	se silou Fs, v 

materiálu vzniká tečné napětí 

τ
s
.



v = m ∙ t

Střižná síla a vůle mezi střižníkem a střižnicí

Vůle je vždy menší než tloušťka obrobku „t“ a je  také 

závislá na tvrdosti materiálu, to je dáno součinitelem „m“.
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Jednoduché střihadlo

• Jednoduché střihadlo provádí na

jeden zdvih na jednu operaci –

například děrování nebo

vystřihování.

• Děrování = výroba díry, odpad

padá dolů ze střižnice.

• Vystřihování = výrobek padá

dolů ze střižnice, odpad zůstává

na střižnici.



Postupové stříhání

Postupové střihadlo 

vyrábí součást postupně:

1. Děrování.

2. Vystřihování.

Střihadlo provádí na 

jeden zdvih 2 operace 

najednou.  



Děrování a vystřihování

U vystřihování zůstává odpad ležet na střižnici, u děrování padá dolů

pod střižnici, kde se shromažďuje a potom recykluje.



Střižníky a střižnice

• Střižníky a střižnice nebo jejich

funkční části jsou vyrobeny z

nástrojové nebo kalené oceli nebo

karbidu wolframu, často se

povlakují nitridem titanu (TiN),

čímž se zvýší jejich odolnost a

otěruvzdornost.

• Střižníky jsou namáhány na tlak,

vzpěr a otěr.

• Střižnice se většinou vyrábí

drátovým řezáním.



Úkoly:

• Vysvětlete rozdíl mezi děrováním a vystřihováním.

• Nakreslete schéma děrování a napište vzorec pro výpočet střižné

síly.
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