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• Rozd�lení nástroj�, zásady pro konstrukci.  
• Nástroje pro st�íhání na n�žkách, geometrie b�it�. St�íhání ve st�ihadlech - schéma nástroje, popis a 

funkce jednotlivých �ástí.  

• Vodicí stojánky - druhy, vedení, materiál, použití. St�ižné sk�ín� kruhové a pravoúhlé, zp�soby upínání. 
D�lené st�ižnice, zásady pro d�lení, použití. Vložkované st�ižnice, zp�soby uchycení vložek, použití.  

• St�ižníky - rozd�lení, geometrie b�itu, upínání.  

• Stopky - druhy, použití, umíst�ní.  

• Dorazy - funkce, rozd�lení, zásady pro volbu dorazu. Schéma a použití doraz� - dop�edných, zp�tných, 
pro lisování bez odpadu, na�ínacích, na�ínacích pro druhou �adu, s rozst�ihováním p�epážky odpadu, 
bo�ních odst�ihovacích nož�, automatických doraz�. Výškové dorazy - použití.  

• Vodící lišty - v�le, tolerance, p�itla�ovací palce, odpružené lišty, zp�soby st�ed�ní pás�.  
• Hledá�ky - funkce, umíst�ní, druhy hledá�k� , možnosti použití.  
• Pevnostní kontrola st�ižník� a st�ižnic, tolerování st�ižník� a st�ižnic.  

• Použití slinutých karbid� ve st�ižných nástrojích, zp�soby upínání SK, zásady pro konstrukci.  
• Universální stavebnicové nástroje - d�rovací jednotky, funkce, použití.  
• Nástroje pro malosériovou výrobu - elastická, desková, pružinová, pravítková st�ihadla.  
• Ohýbací nástroje - geometrie funk�ních �ástí, v�le mezi ohybníkem a ohybnicí, zamezení posuvu 

výlisku, nástroje pro ohyb V a U. Zp�soby zmenšení odpružení, ohýbání o více než 90°, zakládací 
dorazy.  

• Zakružovadla a lemovadla, rovnadla.  
• Nástroje pro hluboké tažení, nástroje pro první á další tahy, tažná v�le, konstrukce tažník� a tažnic a 

jejich upnutí, použití p�idržova�e.  
• Protla�ovací nástroje - zásady pro konstrukci, pr�tla�níky pro dop�edné a zp�tné protla�ování, dtto 

pr�tla�nice, st�ra�e, vyhazova�e, bandážované pr�tla�nice.  
• Kovací nástroje - zásady pro konstrukci, zápustky pro buchary, pro lisy klikové i v�etenové, upínání 

zápustek, nástroje pro vodorovné kovací lisy.  
• Konstrukce dutiny zápustky, úkosy, zaoblení, vyhazova�e, vložky, hloubka dutiny, volby velikosti 

zápustky, vedení zápustek.  
• Materiály používané pro výrobu tvá�ecích nástroj� - pro tvá�ení za tepla i studena.  
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