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NÁVRH POSTUPOVÉHO PROSTŘIHOVADLA
NÁVRH POSTUPOVÉHO PROSTŘIHOVADLA
ZADÁNÍ:
Navrhněte postupové prostřihovadlo pro danou součást.
1) Proveďte náčrt výstřižku (úplně okótovaný, všechny rozměry včetně tolerancí, materiál).
2) Navrhněte nástřihový plán (určete velikosti můstků, délku jednoho kroku, normalizovanou šířku
pásu plechu).
3) Vypočtěte využitelnost materiálu pro jeden krok.
4) Vypočtěte velikost střižné síly.
5) Určete těžiště střižných sil:
a) matematicky
b) graficky
6) Určete rozměry střižníku a střižnice:
a) pro děrování
b) pro stříhání obvodu
7) Proveďte kontrolu střižníků na tlak.
8) Proveďte náčrt sestavy prostřihovadla s popisem základních částí.

1. Náčrt výstřižku
Materiál:
Měřítko:

2. Nástřihový plán
Postranní odpad m1 =
Můstek mezi výstřižky m2 =
Délka kroku K =
Šířka pásu Š =
Šířka pásu normalizovaná ŠN =
Náčrt nástřihového plánu:

3. Využitelnost materiálu pro jeden krok
Plocha výstřižku SV =
Plocha pásu plechu pro jeden krok SP =
Využitelnost materiálu M =

4. Velikost střižné síly
Stříhaný obvod o1 =
Stříhaný obvod o2 =
Mez pevnosti ve střihu ߬௦ =
Střižná síla FS1 =
Střižná síla FS2 =
Střižná síla Fcelková =
Bezpečnostní koeficient k = 1,5
Skutečná střižná síla FSKUT =

5. Těžiště střižných sil
a) matematicky
náčrt pro výpočet:

F1 = o1 =
F2 = o2 =
FC =
momentová věta pro síly ve směru x:
xT =
momentová věta pro síly ve směru y:
yT =

b) graficky viz mm papír

6. Rozměry střižníku a střižnice
vůle mezi střižníkem a střižnicí v =
výrobní tolerance střižníku a střižnice t =
a) děrování
JRKU =
SRKU =
JRCE =
SRCE =
b) stříhání obvodu
JRCE =
SRCE =
JRKU =
SRKU =

7. Kontrola střižníků na tlak
Dovolené napětí v tlaku σD =
Plocha děrovacího střižníku S1 =
Plocha střižníku obvodu S2 =
Skutečné napětí v tlaku σ1 =
Skutečné napětí v tlaku σ2 =

8. Náčrt sestavy prostřihovadla

Varianty výstřižků pro postupové prostřihovadlo:
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