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ANOTACE DIPLOMOVÉ PRÁCE 

 

KLEIN, M. Analýza technologií tváření na lisech excentrických a se servopohonem: 

Diplomová práce. Ostrava: VŠB – Technická univerzita Ostrava, Fakulta strojní, Katedra 

mechanické technologie, 2014, 52 s., Vedoucí práce: prof. Ing. Jiří Hrubý. 

 

Diplomová práce se zabývá teoretickým rozborem a porovnáním klasického 

výstředníkového lisu a výstředníkového lisu se servopohonem. Dále je tato teorie ověřena 

v praxi, konkrétně na excentrickém lisu 6000kN a excentrickém servolisu 8000kN při 

lisování konkrétního dílu na jednom nástroji ve společnosti Klein & Blažek, s.r.o. 

Cílem této práce je technicko – ekonomický rozbor dané technologie, z něhož vyplyne 

závěr, který potvrdí nebo vyvrátí skutečnost, že servopohon přináší takové výhody, se 

kterými společnost Klein & Blažek, s.r.o. počítá.  

 

ANNOTATION OF MASTER THESIS 

 

KLEIN, M. Analysis of Forming Technology on Presses with Eccentric and Servodrive: 

Master Thesis. Ostrava: Department of Mechanical Technology, Faculty of Mechanical 

Engineering VŠB – Technical University of Ostrava, 2014, 52 pages. Supervisor: prof. Ing. 

Jiří Hrubý, CSc. 

 

This Master´s thesis is concerned with the theoretical analysis and comparison of classical 

eccentric press technology and eccentric press with servo – drive technology. Furthermore 

this theory is tested in practice, specifically a 600 ton eccentric press and an 800 ton servo 

– drive eccentric press, during the pressing of dedicated parts on a dedicated tool in the 

company Klein & Blažek Ltd. 

The aim of this thesis is the technical–economical analysis of the given technology, which 

will result in a conclusion confirming or not the reality that servo–drive technology brings 

in these kinds of advantages which the company Klein & Blažek Ltd expects. 
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SEZNAM POUŽITÝCH SYMBOLŮ A ZKRATEK 

Fyzikální veličiny s rozměry 

Symbol      popis        jednotka 

F      síla            [N] 

m      hmotnost         [kg] 

g      tíhové zrychlení        [m . s-2] 

W      práce           [N . m] 

h      výška          [mm] 

hb       zdvih beranu        [mm] 

r      poloměr kliky        [mm] 

l      délka ojnice         [mm] 

H      celkový zdvih        [mm] 

nk      počet otáček kliky       [ot/min] 

α      úhel kliky          [°] 

β      úhel ojnice         [°] 

ωk       úhlová rychlost        [rad . s-1] 

λ      parametr          [-] 

P      výkon          [W] 

C      elektrická kapacita       [F] 

Zkratky 

KB      Klein & Blažek, s.r.o.    

MKP     metoda konečných prvků 

HÚ      horní úvrať 

DÚ      dolní úvrať 

K6      výstředníkový lis Kaiser 6300kN 

K8      servolis Kaiser 8000kN 
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1. ÚVOD 

S objevením kovů lidé začali řešit otázku, jak tyto kovy upravovat a vyrábět z nich 

jimi potřebné nástroje. V té době lidstvo začalo získávat první zkušenosti s obory jako je 

slévání a ruční kováním, které bylo známo v primitivní formě už ve starověku, kdy první 

písemné záznamy o ručním kování pochází od Homéra. 

Vznik prvního stroje určeného pro tváření kovů se datuje k začátku 16. století, kdy byl 

sestrojen první buchar s vodním pohonem. Další významný milník tvářecích strojů nastává 

v období páry s první konstrukcí parního bucharu, který vymyslel James Watt. V 18. století 

nastává další průlom v tváření, a to vývoj hydraulického lisu. Později s nástupem 

elektromotorů se začínají objevovat první mechanické lisy, což byly především klikové a 

výstředníkové. 

V dnešní době při konstrukci a výrobě tvářecích strojů je prioritou stavebnicové řešení 

daného stroje, automatizace výroby, komplexnost strojů a zvyšování jejich technických 

parametrů. Proto se technologie tváření kovů stala odrazem našeho moderního životního 

stylu a základem prosperity naší země, ve které tato technologie hraje jednu z klíčových 

rolí. Vedle výroby polotovarů přes válcování, kování, tažení drátů, lisování malých i 

velkých výlisků mají všechny tyto technologie obrovskou váhu a dopad na průmysl České 

republiky.  

 

Obr. 1. 1: Kovářská dílna z roku 1500 [1] 
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2. CHARAKERISTIKA SPOLEČNOSTI KB  

 

2. 1 Historie společnosti 

Historie společnosti se datuje k roku 1958. V tomto roce byla převedena výroba 

domovních zvonků a lisování bakelitu z Olomouce do Štítů. Tím vzniklo 14 nových 

pracovních míst. O deset let později byla zahájena stavba výrobní haly z důvodu malé 

kapacity stávající provozovny. S dokončením výstavby této haly byla převedena částečná 

výroba pro automobilku ŠKODA Mladá Boleslav, to vedlo k navýšení na 220 pracovních 

míst.  

V roce 1991 byla uskutečněna privatizace s. p. JESAN společností Klein & Blažek, s. 

r. o. a tím začalo dlouhodobé budování a technologické rozšiřování společnosti až na 

současný stav. Nejdůležitější milníky společnosti jsou níže uvedeny v tabulce 2. 1. 

 

Tab. 2. 1: Důležité milníky společnosti KB [2] 

Rok Důležité události  

1961 -zakoupení areálu Tírna Štíty s.r.o. a přebudování na strojírenskou výrobu; 

-výstavba skladu hotových výrobků, lisovny a přístavba skladu materiálu; 

1998 -výstavba výrobních hal závodu 2; 

-získání první certifikace dle VDA 6.1 a QS 9000 od SGS Hamburg; 

1999 -výstavba kovolisovny a její technologické vybavení, které umožnilo 

přežití firmy po ukončení výroby dílů na Felicii; 

2001 -výstavba haly pro výrobu obráběných dílů pro klimatizace automobilů, 

šrotového hospodářství a skladu tyčového materiálu; 

-první certifikace dle ISO 14001; 

2005 -dokončení rozšíření lisovny, nominace na ocenění Volkswagen-Group-

Award 2005; 

-pořízení dalšího tvářecího automatu KAISER 2500 kN; 

-pořízení nových frézovacích center; 
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2010 -realizace dalšího rozšíření lisovny a skladovacích ploch; 

-výrazné investice do technologie svařování; 

2012 -podařilo se získat významný objem tržeb pro nové vozy ŠKODA - Rapid 

a Octavia; 

-schválení a čerpání dotačního titulu, který pozitivně ovlivnil investiční 

strategii firmy; 

-nákup nových technologií pro zajištění výroby pro ŠKODA AUTO 

(lisovací automat KAISER 8000kN včetně periférií, dva svařovací roboty 

a jednoúčelové zařízení pro svařování); 

-výstavba další etapy kovolisovny; 

 

 

 

 

 

Obr. 2. 1: Dokončená výstavba nového závodu v roce 1970 [2] 
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2. 2 Současnost a vize společnosti 

Společnost KB si v průběhu své existence vytvořila pověst spolehlivé rodinné 

společnosti, která s dlouholetou tradicí dodává lisované, obráběné a svařované díly pro 

automobilový průmysl. Tato pověst se pozitivně projevuje v přílivu nových zakázek od 

stávajících i nových zákazníků.  

Základem úspěchu pro rok 2013 byly zakázky pro tři nejvýznamnější partnery: 

 Škoda Auto, a. s.  

 Visteon – Autopal, spol. s. r. o. 

 ThyssenKrupp Bilstein GmbH 

 

Na konci roku společnost zaměstnávala zhruba 600 zaměstnanců. Tento počet 

zaměstnanců řadí společnost KB na 5. místo největšího zaměstnavatele v Olomouckém 

kraji. 

Jak už bylo řečeno, společnost vyrábí lisované, obráběné a svařované díly. Největší 

podíl na výrobě a zároveň na tržbách obstarává technologie lisování. Grafické rozdělení 

výroby společnosti podle technologií můžete vidět na obr. 2. 2.  

 

 

 

Obr. 2. 2: Rozdělení výroby společnosti KB podle druhu technologie [2] 
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 Pro plnění všech nároků na kvalitu společnost vybudovala systém environmentálního 

managementu na základě normy ČSN EN ISO 14001. První certifikaci EMS provedla v 

červenci 2001 společnost SGS. Integrovaný systém managementu je implementován pro 

celou společnost, na všechny procesy a na všechny environmentální aspekty svých činností 

a služeb v rozsahu požadavků následujících standardů: 

• ISO/TS 16949 : 2009 

• ISO 14001 : 2004  

 Vize společnosti do budoucna je zůstat strategickým dodavatelem u nejdůležitějších 

zákazníků. Dále v rámci možností nerozšiřovat výrobu, ale naopak ji stabilizovat a 

maximálně ji zefektivnit v oblastech  kvality, organizaci a řízení výroby. 

 

 

 

Obr. 2. 3: Současný pohled na závod 1 a 2 [2] 
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3. VÝSTŘEDNÍKOVÉ LISOVÁNÍ 

Tvářecí stroj je uměle sestavená dynamická soustava, která slouží k provádění úkonům 

tvářecího procesu, kde tyto procesy vedou k trvalému přetvoření tvářeného materiálu bez 

odběru třísek. Tváření je velmi efektivní technologií ve všech typech výroby, která nás 

provází téměř ve všech oblastech života. 

Výstředníkové neboli excentrické lisování je pouze jednou z několika metod tváření. 

Tuto metodu lze použít jak pro objemové tak i pro plošné tváření. Pro přehlednost, kam 

tuto metodu zařadit je na obrázku č. 3. 2 znázorněno obecné rozdělení tvářecích strojů. 

Excentrické lisy jsou lisy, které mají na klikovém čepu natáčivé výstředníkové 

pouzdro, které umožňuje měnit výslednou výstřednost klikového ústrojí. Vzhledem 

k možnosti nastavení zdvihu přímo v provoze, jsou tyto lisy velmi univerzální a vhodné 

téměř pro všechny lisařské práce, zejména pak pro plošné tváření plechu. Výstředníkové 

lisy se pohánějí elektromotorem, který roztáčí setrvačník, ve kterém se akumuluje energie. 

V posledních 10 - ti letech se na trhu objevují excentrické lisy se servopohony, které lépe 

využívají energii lisování a také jsou schopny efektivně, v krátké době upravovat takt 

lisování. 

Podrobnější popis těchto lisů naleznete v následujících kapitolách, kde jsou popsány 

jednotlivé elementy a principy mechanický lisů, především pak excentrických, které budu 

vztahovat k lisům o tonážích 6300kN a 8000kN, na kterých bude následně proveden 

experiment. 

 

Obr. 3. 1: Excentrický lis 6300kN od firmy Andritz Kaiser [3] 
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Tvářecí stroje

s přímočarým 
pohybem

válcovací stroje tažné stroje lisy

energetické

- buchar

-vřetenový lis

silové

- hydraulický lis

- rotační kovací stroj

- vřetenový lis

zdvihové

- rotační kovací stroj

- kolenový lis

- klikový a výstředníkový

s nepřímočarým 
pohybem

válcovací stroje

podélné 
válcování

příčné válcování šikmé válcování

tažné stroje ohýbací stroje

speciální stroje

Obr. 3. 2: Rozdělení tvářecích strojů [4] 
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3. 1 Rámy excentrických lisů  

3. 1. 1 Funkce a popis rámu lisu 

Základní funkce rámů tvářecích strojů jsou absorbovat rázy, zajistit přesné vedení 

beranu, nástroje, podpořit hnací systém a další pomocné jednotky. Konstrukční řešení 

lisovacího rámu závisí na: 

 velikost lisovací síly – to ovlivňuje požadovanou tuhost rámu 

 velikost lisovaných výlisků – velikost prostoru pro nástroj a pracovního stolu 

 dostupnost pracovní plochy – určuje tvar lisovacího rámu 

 stupeň přesnosti navádění – na to má vliv tvar, tuhost rámu a způsob vedení   [4] 

U lisů s poměrně nízkou nominální silou do 2500kN se nejčastěji používá jedno nebo 

dvou stojanové otevřené rámy tzv. ,,C“ viz obr. 3. 3 nebo ,,CC“ stojan. Tato konstrukce se 

vyznačuje především dobrým přístupem k nástroji. Na druhou stranu slabá stránka těchto 

typů rámu je asymetrická deformace rámu, což vede ke snížení přesnosti výlisků a 

životnosti nástroje zejména při operaci stříhání. Tento typ konstrukce se nejčastěji používá 

při lisování jednotlivých nástrojů.               [5] 

 

 

Obr. 3. 3: Jednostojanový excentrický lis 250kN [5] 
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Lisy o nominální lisovací síle nad 4000kN mají dvoustojanový uzavřený tvar rámu tzv. 

,,O“ stojan viz obr. 3. 1 a 3. 4. U tohoto typu konstrukcí tvoří rám lisu sloupy, které jsou 

spojeny táhly s hlavou lisu, kde je umístěn pohon a zavěšen beran. Poslední, důležitá část 

je pracovní stůl lisu. Toto složení lisu je zobrazeno níže na obr. 3. 4. Spektrum využití 

tohoto typu rámu je široké. Používají se pro lisování malých výlisků vyráběných na 

postupových nástrojích až po lisování rozměrných výlisků transferovými nástroji.  

 

 

Obr. 3. 4: Dvoustojanový uzavřený lis tzv. ,,O“ stojan [3] 

 

Dříve se rámy lisů odlévali z šedé litiny. V dnešní době díky pokroku svařovací 

techniky se nám otevírají nové možnosti v konstruování lisovacích rámů. To znamená, že 

můžeme navrhnout rám pro konkrétní provoz s individuálními požadavky. Menší lisovací 

rámy jsou stavěny výhradně pomocí svařování jednotlivých monobloků, zatímco větší 

rámy jsou rozděleny do jednotlivých konstrukčních prvků (lisovací stůl, boční sloupy, 

beran, horní deska) pro snadnější manipulaci viz. obr. 3. 4. Všechny konstrukční prvky 

jsou ukotveny pomocí čtyř táhel, která jsou přes celou délku lisu a jsou dotaženy na 

stanovené předpětí a jako celek tvoří jednu tuhou soustavu. Pečlivé uspořádání rámu je 

zásadní pro celý technologický proces, neboť rám je vystaven namáhání hnacích prvků a 
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pomocných jednotek. Dále zajišťuje přesné vedení beranu tudíž i nástroje. Proto při stavbě 

lisu a při samotném lisování musíme dbát na to, aby zatížení a plastická deformace rámu 

nepřekročila svého limitu, a tudíž nedošlo k jeho poškození.         [6] 

Výše zmiňované konstrukční požadavky na lisovací rámy jsou optimalizovány pomocí 

softwarů, které využívají k výpočtu metody konečných prvků (MKP). To zahrnuje výpočet 

a zobrazení napětí při provozním zatížení rámu (obr. 3. 5). Využitím těchto softwarů také 

docilujeme správného rozložení materiálu a konfiguraci přechodových poloměrů mezi 

základní deskou lisu a sloupy, stejně tak mezi sloupy a horní deskou, proto je možné 

zabránit překročení maximálního přípustného napětí, a to i při zatížení jmenovitou sílou. 

Z toho vyplívá výhoda použití MKP a to je možnost ušetřit na materiálu, při dodržení 

všech potřebných podmínek.                 [6] 

 

 

Obr. 3. 5: Optimalizace lisovacího rámu MKP [6] 
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3. 1. 2 Vedení beranu 

Použitím klikového mechanismu dochází k transformaci síly z pohonu lisu na nástroj. 

V závislosti na počtu prvků přenášející sílu z pohonu na beran rozlišujeme jednobodové, 

dvoubodové a čtyřbodové provedení vedení (obr. 3. 6). Jestliže máme mimostředné 

zatížení nástroje beranem, je více bodové vedení beranu vhodnější z důvodu menšího 

klopného momentu a tím i rovnoměrnější rozložení sil na nástroj což má za důsledek delší 

životnost nástroje a samozřejmě i přesnější výrobu. 

 

Obr. 3. 6: Bodové rozložení vedení beranu [6] 

 

V dnešní době se nejčastěji používají dva naváděcí systémy. Vodící systém 

výstředníkových lisů je buď na klasických válcových vodících lištách (obr. 3. 7) nebo 

pomocí předepjatého valivého vedení s integrovanými lineárními, valivými ložisky 

s minimální vůlí. 

 

Obr. 3. 7: Detail válcové vodící lišty [6] 
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Klasický naváděcí systém na válcových vodících lištách je předepjatý s minimální vůlí 

použitých válců, které jsou namontovány na valivá ložiska (obr. 3. 7). Jednotlivé ložiska 

jsou promazány a utěsněny pro chození po vodících lištách na lisu ve svislé poloze. 

 

Systém s integrovanými lineárními valivými ložisky funguje na principu vedení beranu 

po tvrzených vodících lištách přes kluzný element (obr. 3. 8). Kluzné elementy jsou pod 

stálým průtokem oleje a jejich minimální vůle je dosažena tlakem tekutého kovu mezi 

rámem lisu a vodící lištou. Schéma tohoto způsobu vedení je na obr. 3. 9. Třecí plochy jsou 

vyrobený s velmi malou drsností povrchu. Tento princip se vyznačuje rovnoměrným 

třením všech vodících lišt, což znamená dlouhou trvanlivost tohoto typu vodícího systému 

a velkou přesnost vedení beranu.  

 

Obr. 3. 8: Vedení beranu s integrovanými lineárními valivými ložisky [3] 

 

 

Obr. 3. 9: Schéma vedení beranu po tvrzených vodících lištách přes vodící kostky 
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3. 2 Hnací systémy mechanických lisů 

3. 2. 1 Základní vztahy mezi prací, silou a výkonem mechanických lisů 

Na jednoduchém příkladu jsou popsány základní vztahy daných veličin u 

mechanických lisů. 

Máme – li zavěšeno závaží o hmotnosti 75kg na laně jeřábu, vzniká síla přibližně 

750N ( mgF  ), která působí na lano. Pokud toto závaží nevykonává žádný pohyb, není 

vykonávána ani žádná práce. Když závaží zvedneme do výšky 1 metru, vznikne práce 

NmmNW 7501750  . Tuto práci lze znovu dosáhnout tím, když snížíme závaží o 1 

metr. Nicméně velikost výsledné síly závisí na vzdálenosti, přes kterou musí být práce 

provedena hWF / . Jestli tedy síla 750N rovnoměrně působí při zvedání závaží o 

vzdálenosti jeden metr, bude muset být stejná síla vynaložena při spouštění závaží o jeden 

metr. Odlišná situace nastává, pokud závaží klesá vlastní vahou na poloviční vzdálenosti, 

v našem případě 0,5 metrů, a poté celá práce 750Nm je vynaložena na zbylou polovinu 

vzdálenosti, pak je síla dána vztahem NmNmF 15005,0/750  . Díky tomu, že práce 

byla prováděna pouze polovinou dráhy, síla vzrostla dvounásobně. Pokud by práce byla 

vykonávaná na vzdálenosti 0,1 metru, vzrostla by síla desetinásobně.       [6] 

Na obr. 3. 10 jsou znázorněny všechny tři, výše uvedené případy. Jsou tam vidět tři 

různě barevné obdélníky, jejichž plocha je výsledná práce při konkrétních vzdáleností a 

sílách. Dále grafem prochází křivka, která protíná rohy obdélníků a předpokládá konstantní 

práci po určité vzdálenosti. Z této křivky můžeme snadně odečítat hodnoty v jakémkoliv 

bodě na grafu, např. při dráze 0,2m je síla 3750N. 

 

Obr. 3. 10: Diagram závislosti zdvihu a síly při konstantní práci [6] 
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3. 2. 2 Mechanismy pohonů mechanických lisů 

Excentrický a klikový mechanismus 

Dlouhou dobu byl excentrický a klikový mechanismus jediný mechanismus používaný 

u mechanických tvářecích strojů. Na obrázku 3. 13. je zobrazen průběh zdvihu při jednom 

cyklu. U excentrického mechanismu má křivka tvar sinusoidy, která vyjadřuje relativně 

vysokou dopadovou rychlost na nástroj a snížení rychlosti beranu během tvářecího 

procesu. To je nevýhoda u objemového tváření a tváření nekonvenčních materiálů. 

Nicméně tento typ pohonu je stále nejpoužívanější u univerzálních nebo střižných lisů do 

jmenovité síly 5000kN. Toto použití pohonu můžeme vidět zejména u automatizovaných 

linek, kdy průběh zdvihu tohoto mechanismu zajišťuje dobrý kompromis mezi časem 

tvářením výlisku a časem přesunu výlisku na další operaci. Délka zdvihu u excentrických 

lisů může být až 1300 mm a je dosažena pomocí excentrických kol o průměru 3000 mm. 

Tyto kola jsou vyrobený z tvárné litiny s nejvyššími požadavky na kvalitu. Podrobnějšímu 

popisu těchto mechanismů naleznete v kap. 3. 2. 3 a 3. 2. 4.         [6] 

Kolenový mechanismus  

 Systém pohonu se skládá z klikového nebo excentrického mechanismu s připojenou 

binární dvojicí. Tím může být dosažena poměrně vysoká tvářecí síla při relativně malém 

výkonu hnací jednotky. Průběh zdvihu je na obr. 3. 13. Stroje s tímto mechanismem mají 

vysokou tuhost pracovního prostoru a výškově nastavitelný beran. Tyto lisy jsou vhodné 

pro technologické operace kalibrování, ražení, protlačování a rovnání plochých a 

tvarových součásti za tepla i za studena. Konstrukce tohoto mechanismu je na obr. 3. 11.  

                       [6] 

 

Obr. 3. 11: Vertikální konstrukce kolenového lisu [6] 
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Mechanismus s proměnou rychlostí beranu 

 Požadavky na zvýšení efektivity klikových, či výstředníkových mechanismů při 

samotném procesu tváření vedly ke zvyšování počtu zdvihů za minutu. To znamená, že u 

těchto mechanizmů nešlo o nic jiného, než o to jak zrychlit pohyb beranu. Avšak toto 

zrychlení muselo být pouze v určitých úvratí, protože například u objemového tváření by 

rychlost beranu neměla překročit rychlost 0,4 – 0,5 m/s při deformaci materiálu. Proto 

vzniklo několik úprav a změn v pohonu výstředníkového mechanismu, tak aby ty to 

požadavky byly splněny. Především jde o mechanismy, které zpomalují beran před spodní 

úvratí. Velký zřetel musí být kladen na to, že tyto zpomalovací či zrychlovací mechanismy 

jsou nedílnou součástí pohonu lisu a nelze je vypnout, a že se těmito mechanismy zkracuje 

čas na přemístění dílů mezi jednotlivými operaci (obr. 3. 13).            [3,6] 

S jednou z několika modifikací pohonu přišla firma Andritz Kaiser (obr. 3. 12), která 

uvádí, že použitím tohoto mechanismu lze docílit: 

 snížení dopadové síly  

 snížení hluku (cca o 4 dB) 

 zvýšení životnosti nástroje o 30% 

 snížení rychlosti beranu při hlubokém tažení bez ztráty kapacity lisovací energie 

 zvýšení produktivity až o 30% (záleží na složitosti nástroje) 

[3] 

 

Obr. 3. 12: Mechanismus s proměnou rychlostí beranu od firmy Andritz Kaiser [3] 
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Obr. 3. 13: Porovnání jednotlivých mechanismů v závislosti zdvihu na úhlu kliky [6] 

 

V příloze A je graficky znázorněn rozdíl průběhu zdvihu při klasickém excentrickém 

lisování a při excentrickém lisování s proměnou rychlostí beranu. Tento diagram je 

zpracován přímo na lise Kaiser 6300kN ve společnosti KB, na kterém bude proveden 

experiment. 
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3. 2. 3 Kinematika a výpočty klikového mechanismu 

Ve stavbě mechanických lisů včetně výstředníkových je využívaný klikový 

mechanismus. 

 

Obr. 3. 14: Klikový mechanismu bez uvažování pasivních odporů [4] 

Z geometrického schématu lze vyčíst a odvodit zdvihovou funkci ve tvaru  

    cos1cos1  lrh       (3. 1) 

a při zavedení bezrozměrného parametru (tab. 3. 2) 

l

r
           (3. 2) 

pak zdvihová funkce bude 
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Po derivaci rovnice (3. 3) podle α bude převodová funkce 
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 Rychlost beranu dostaneme derivováním zdvihové funkce (3. 3) podle času, 









 


 2sin
2

sinrv        (3. 5) 

zrychlení beranu pak bude 

 .2coscos
2   ra        (3. 6) 

 Téměř ve všech případech platí, že l >> r a tzn., že λ   0 můžeme proto zjednodušit 

výše uvedené rovnice pro úhel kliky α, rychlost a zrychlení beranu v závislosti na zdvihu h, 










r

h
1arccos ,        (3. 7) 

12 
h

r
hv  ,        (3. 8) 

 rha 
2 .         (3. 9) 

[4] 

Tab. 3. 1: Orientační hodnoty jmenovitého úhlu natočení α u klikového lisu [5] 

Druh lisu Jmenovitý úhel natočení kliky lis α [°] 

výstředníkové kovací lisy 5 – 10 

ostřihovací lisy 15 

běžné výstředníkové lisy (F > 1,6MN) 20 

běžné klikové lisy (F > 1,6MN) 30 

vytlačovací lisy 40 – 45 

tažné lisy 70 – 90 
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Tab. 3. 2: Orientační hodnoty parametru λ u klikového lisu [5] 

Druh lisu parametr λ 

univerzální klikové a výstředníkové lisy (střední 

zdvihy) 

0,08 – 0,14 

univerzální klikové a výstředníkové lisy (dlouhé 

zdvihy) 

0,15 – 0,2 

tažné lisy 0,18 – 0,3 

automaty se spodním pohonem  0,05 – 0,08 

výstředníkové kovací lisy 0,15 – 0,3 

razicí lisy 0,12 – 0,3 

automaty pro pěchování za studena 0,1 – 0,2 

 

Na obr. 3. 15 je uveden rozklad sil klikového mechanismu bez uvažování pasivních 

odporů, z něhož vypočítáme níže uvedené síly. 

 

a) na čepu kliky       b) na čepu ojnice 

Obr. 3. 15: Rozklad sil klikového mechanismu [4] 
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Radiální sílu spočítáme     
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1
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FsFr K .     (3. 10) 

 Reakční síla radiální síly musí být absorbována ložisky klikového hřídele. 

 Výslednou sílu beranu vypočteme jako  
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3. 2. 4 Regulace zdvihu beranu u výstředníkových lisů 

Jak už bylo naznačeno, excentrické tvářecí stroje mají oproti klikovým tu výhodu, že 

je možno mechanicky nastavovat zdvih beranu přímo v provoze. Způsob nastavení zdvihu 

je znázorněn na obr. 3. 16. 

 

 

Obr. 3. 16: Změna zdvihu natočením výstředníkového pouzdra [7] 

O1 – geometrická osa hřídele 1, O2 – geometrická osa čepu 2, O3 – geometrická osa 

pouzdra 3, e1 – výstřednost pouzdra 3, e2 – výstřednost čepu 2 

 

Na výstředníkovém čepu 2, hřídele 1 je otočně uloženo výstředníkové pouzdro 3, na 

kterém je nasazena ojnice 4. Díky pootáčením pouzdra 3 na čepu 2 se mění poloměr 

klikové kružnice 2/Hr   v rozsahu 2/maxmax Hr  , 2/minmin Hr  . Pouzdro 3 je spojeno 

přes s čepem 2 zubovou spojkou.               [7] 

Matematicky lze tento princip popsat takto, když si označíme výstřednost pouzdra 3 

jako e1 a výstřednost čepu 2 jako e2, bude maximální a minimální poloměr kliky  
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H
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[7] 
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Výstřednost pouzdra potom bude 
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e        (3. 15) 

a výstřednost čepu výstředníkového hřídele 
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 V rovnici (3. 15) a (3. 16) značí  
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regulační rozsah poloměru kliky. 

 Poměr výstřednosti čepu a pouzdra bude  
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 Závislost nastaveného zdvihu H v závislosti na úhlu pootočení výstředníkového 

pouzdra lze odečíst z obr. 3. 16 jako  

cos)1()1(
2

22min  HH aa
H

H .     (3. 19) 

 Úhel pootočení výstředníkového pouzdra ε se mění v rozsahu 0 až 180°, pro ε = 0 bude 

H = Hmax a pro ε = 180°bude H = Hmin. Dále bude úhel pootočení 

zz p
z

p
360

  ,         (3. 20) 

kde z je počet zubů spojky výstředníkového pouzdra a pz = 0, 1, 2,…., ½ z, pootočení 

výstředníkového pouzdra vyjádřené počtem zubů zubové spojky. 

 [7] 
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3. 2. 5 Energetické zdroje výstředníkových lisů 

U tvářecích strojů máme energetické zdroje elektrické, hydraulické, pneumatické a 

kombinované. U výstředníkových lisů se setkáme výhradně s elektrickými zdroji energie.  

Výstředníkové lisy používají jako hlavní zdroj energie stejnosměrný elektromotor. Ten 

zajišťuje energii pro všechny výstupy z lisu, jaké jsou síla, rychlost zdvihu beranu, včetně 

energetických ztrát. Aby se zabránilo periodicky opakovaným vysokým výkyvům 

v elektrické síti, je napojen elektromotor na setrvačník, který ukládá a transformuje 

přebytečnou energii elektromotoru. Vysoce flexibilní stejnosměrné pohony dokáží 

kompenzovat pokles rychlosti setrvačníku až do 20% v každém zdvihu a nahradit 

spotřebovanou energii zrychlením setrvačníku před dalším zdvihem. Setrvačník je dál 

spojen přes spojku a brzdu na klikovou hřídel.             [6] 

Chcete-li pracovat v režimu start – stop např. při zkoušení nástroje nebo navádění 

svitku do nástroje, můžete použít elektronicky řízenou spojku a brzdu. Spojka má funkci 

převádět točivý moment motoru a setrvačníku na klikovou hřídel lisu a současně zajišťuje 

odpojení setrvačníku od pohonu. Brzda slouží ke zpomalování beranu.        

Tento princip využití energetického zdroje u excentrických lisů patří 

k nejpoužívanějším. Avšak celkové energetické ztráty jsou značné. Další nevýhodou je 

vyvinutí maximální lisovací síly až při dosažení určitého počtu zdvihů. 

 

Obr. 3. 17: Klasický způsob pohnu výstředníkových lisů [3] 
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4. SERVOLISY  

Poměrně novými zdroji energie tvářecích strojů jsou servomotory. Nejedná se zde 

pouze o náhradu klasických elektromotorů za servomotory. Velkou roli hraje u servolisů 

také změna celkového mechanismu pohonu a jeho ovládání. Servolisy byli poprvé použity 

v praxi zhruba před 10 – ti lety a od této doby jsou stále vyvíjeny a odlaďovány. Důvody 

jejich zkonstruování byl stále se zvyšující tlak na výrobu, z hlediska efektivity výroby a 

universálnosti tvářecích strojů. Celá kap. 4 se zabývá komplexním popsáním servolisů, na 

jejímž konci je teoretické srovnání s klasickými výstředníkovými lisy. 

 

4. 1 Princip servolisu  

Hlavní myšlenkou servolisu je to, že zdroj energie, v tomto případě servomotory, jsou 

napojeny buď přímo (obr. 4. 1a) nebo přes jednoduchý převodový systém na klikovou 

hřídel lisu (obr. 4. 1b), na které je zavěšen beran. Z toho vyplívá, že pouze servomotory 

ovlivňují směr a rychlost beranu. Tím pádem v celkovém mechanismu pohonu odpadají 

komponenty jako setrvačník, spojka a tím pádem se logicky snižují energetické ztráty při 

transformaci energie.  

 

 

a) postranní pohon se dvěma    b) střední pohon s dvěma 

motory (4000 – 5000) kN    motory (6300 – 10000) kN 

Obr. 4. 1: Mechanismus pohonu servolisu společnosti Andritz Kaiser [3] 
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4. 2 Nastavení zdvihu servolisů 

Obrovskou výhodou servolisů oproti konvenčním lisům je jejich schopnost nastavení 

parametrů zdvihu beranu při různých podmínkách tvářecího procesu. Různými 

podmínkami je myšleno, zda se jedná o objemové nebo plošné tváření, jak velkou silou je 

potřeba lisovat, o jaký materiál se jedná, jestli jde o postupový nebo transferový nástroj, 

jak složitý je výlisek apod. Na všechny tyto změny je schopen technolog reagovat přímo ve 

výrobě a je schopen elektronicky nastavit průběh zdvihu během několika minut bez 

mechanického seřizování lisu. Na obr. 4. 2 jsou uvedeny možné průběhy pohybu smykadla 

servolisu. Tento obrázek jasně deklaruje univerzálnost a flexibilitu těchto strojů. 

U servolisů rozlišujeme dva základní druhy provozu, jeden je tzv. kyvadlový a druhý 

se nazývá nepřetržitý. Oba tyto provozy lze jednoduše nastavovat a korigovat přímo na 

lisu, konkrétně na počítači operátora. Nastavují se pomocí šestibodového naprogramování 

funkcí úhlů nebo vzdáleností od spodní úvratě (obr. 4. 4).  

 

 

Obr. 4. 2: Možné průběhy pohybu smýkadla servolisu [2] 

 

Druh režimu volíme podle technických parametrů lisování daného výlisku, především 

podle vzdálenosti a času přesunu výlisku mezi jednotlivými operaci. Prostřednictvím 

otáčení klikové hřídele se dociluje plynulý průběh jednotlivých fází pohybu lisovaného 
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nástroje, tzn., že ve výchozí poloze je nástroj otevřen (HÚ), poté dochází k postupnému 

uzavírání nástroje, až nastane jeho úplné uzavření a dojde k přetvoření výlisku (DÚ), 

následuje otevření nástroje, tzn. přechod do HÚ. Přitom, u mnoha nástrojů, nesmí být 

překročena maximální otevřená výška nástroje. U nepřetržitého provozu je přitom nutné 

mechanické seřízení zdvihu. Jak je ukázáno na obr. 4. 3, odstředivá síla klikové hřídele se 

mechanicky snižuje (čárkovaná čára). Jako výsledek se snižuje pohyb zdvihu beranu 

během otáčení klikové hřídele. Tím se zamezuje dalšímu nepřípustnému otevření nástroje. 

U kyvadlového provozu se dosahuje maximální otevírací vzdálenosti nástroje kyvadlovým 

pohybem klikové hřídele ve vymezených úhlech (obr. 4. 4). 

 

 

Obr. 4. 3: Srovnání kyvadlového provozu a nepřetržitého provozu [3]  

 

Nepřetržitý provoz 

Nepřetržitý provoz se vyznačuje tím, že se kliková hřídel kontinuálně pohybuje ve 

směru, aniž by zůstala stát. Tento druh provozu vyžaduje na rozdíl od kyvadlového 

provozu mechanické seřízení zdvihu, aby mohly být zohledněny omezené otevírací 

vzdálenosti nástroje. S tím jsou spojeny, vzhledem k mechanice lisu, dodatečné náklady. 

Jednou z výhod tohoto provozu je dostatečná zásoba kinetické energie plynoucí z rotačního 

pohybu mechanismu lisu a stejnoměrné opotřebení kluzných části klikového mechanismu.  
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Kyvadlový provoz 

Kyvadlový provoz se vyznačuje tím, že se kliková hřídel otáčí mezi dvěma polohami 

úhlu sem a tam. Svůj původ má tento druh provozu v tom, že se chtělo zamezit 

mechanickému seřizování zdvihu lisů. Kyvadlovým provozem se omezuje otevírací 

vzdálenost nástroje, aniž by to vyžadovalo mechanické seřízení zdvihu. Ovšem je nutno 

zohlednit, že takovéto seřízení zdvihu stroje významně ovlivňuje nejen výšku zdvihu, 

nýbrž i silovou křivku lisu. Při maximálním nastavení zdvihu, které musí být výlučně 

zohledněno bez mechanického seřízení zdvihu, leží silová křivka lisu na své minimální 

úrovni. 

 

 

Obr. 4. 4: Nastavení kyvadlového režimu přímo na ovládacím panelu servolisu [3] 
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Na příkladu z obr. 4. 4 si popíšeme konkrétní nastavení kyvadlového režimu. Zdvih 

začíná na nastaveném úhlu 270°, do materiálu začne vstupovat nástroj, tzn. přetvářet daný 

materiál při úhlu 190° a rychlosti 35 zdvihů za minutu. Konec deformace materiálu je při 

úhlu 140° a rychlosti beranu 25 zdvihů za minut, to nástroj vyjíždí z tvářeného materiálu. 

Zdvih končí na úhlu 80°, zde se směr pohybu beranu mění do proti pohybu a celý proces 

začíná pozpátku. Kliková hřídel nevykoná pohyb 360°, ale pohybuje se mezi úhly 270° a 

80°. Proto název kyvadlový režim. Díky možnosti nastavení celkového tvářecího procesu 

můžeme chápat smykadlo, jako numericky řízenou osu. 

Z tohoto příkladu vyplívá, že servomotory musí roztočit klikovou hřídel s beranem na 

daný počet zdvihů, při samotném procesu tváření zpomalit a deformovat daný materiál. Po 

ukončení deformace materiálu musí beran zrychlit na daný počet zdvihů, těsně před 

dosažením nastaveného konce zdvihu opět začít brzdit, kde na konečné pozici mění směr 

smýkadla a znovu akceleruje na daný počet zdvihů. Při výše uvedeném příkladu toto musí 

celý hnací mechanismus zvládnout téměř 41 – krát do minuty.  

Je zřejmé, že servomotory musí mít obrovský výkon, aby těchto provozních podmínek 

byly schopny dosáhnout a tyto výkonové rázy byly schopny bez poškození zvládnout. 

Poškození lisu při námi špatně zvolenými okrajovými podmínkami procesu tváření se 

nemusíme obávat. Řídicí systém lisu, před samotným procesem tváření zadané hodnoty 

přepočítá a vyhodnotí, zda je schopen jimi lisovat bez toho, aby došlo k poškození lisu. 

Jinak řečeno, rychlost a směr smýkadla jsou samotným řídícím systémem kontrolována.  
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4. 3 Energetický managment servolisů 

 Jak bylo v předchozí kapitole naznačeno k vysokému výkonu servomotoru bude 

potřeba úměrný elektrický příkon ze sítě a sofistikovaný celkový elektrický management 

pro bezpečné využití elektrické energie. 

Podle obr. 4. 5 může být celkový proud energie stroje rozdělen na dvě hlavní skupiny. 

V jedné skupině jde o transformační práci WU a ve druhé o dynamickou práci Wdyn. 

Transformační práce se přivádí k lisu z napájecí sítě přes systém pohonu a mechaniky 

formou práce ve zdvihu a třením. Tato forma práce je již známá u setrvačníkových strojů.  

 

Obr. 4. 5: Energetický tok v systému pohonu servolisu [3] 

 

Pokud se hovoří o maximální transformační práci, která je k dispozici, pak se myslí 

pracovní potenciál. V technice servolisu se zrychluje celková mechanika stroje během 

otáčení klikové hřídele a znovu se zpomaluje. Přitom se mění i energetický stav mechaniky 

servolisu. Podle principu zachování energie musí být k mechanickému systému stále 

přiváděna energie případně ze systému odebírána, v tomto případě hovoříme o dynamické 

práci. Při plné produktivitě lisu, takže při maximálním počtu zdvihů, přesahuje hodnota 

dynamické práce mnohonásobně pracovní potenciál. Např. u malých strojů do 2000kN 

může hodnota dynamické práce čtyřnásobně přesahovat pracovní potenciál.     [3] 

Se stoupajícími  energetickými proudy stoupá samozřejmě i požadovaný výkon 

pohonu stroje. Pokud by se nyní vedly oba energetické proudy přes napájení strojů ze sítě, 

pak by musela být rovněž zvětšena přípojka stroje k síti a to mnohonásobně. Například za 

určitých podmínek bude lis s klasickým, setrvačníkovým pohonem potřebovat přípojku o 
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20kW, ale servolis při stejných podmínkách bude potřebovat přípojku o 800kW. Často 

však nejsou takové přípojky k dispozici. Skokové nárůsty množství energie jsou u 

servolisů kompenzovány prostřednictvím elektronických a mechanických zásobníků 

energií viz str. 40 - 41.                   [3] 

Z cyklicky probíhajících zrychlujících a zpomalujících procesů vyplývá, že při 

provozu servolisu vznikají silná výkonová kolísání. Na obr. 4. 6 je ukázán výkon motoru 

hlavního pohonu servolisu o tonáži 8000kN během jednoho cyklu. 

 

 

Obr. 4. 6: Průběh výkonu motoru servolisu 8000kN [3] 

 

Výkon, který se průměrně skutečně spotřebovává strojem, je zobrazen na obr. 4. 6 

zelenou čárou. Zřetelně lze poznat, že vystouplé špičky výkonu mnohonásobně přesahují 

průměrný výkon. Modrá křivka značí výkon motorů při 80 – 85% využití jmenovité tvářecí 

síly. Červená křivka zobrazuje max. výkon motorů, tzn. využití jmenovité síly 8000kN. 

Max. zatížení lisu se nejčastěji používá při testovacím provoze, především v případě 

předávání lisu zákazníkovi. Tyto špičky výkonu mohou být vyrovnávány akumulátorem 

energie v systému pohonu a tím mohou být izolovány od napájení případně od síťové 

přípojky lisu. Použitý akumulátor energie může být realizován elektronicky nebo 

mechanicky. 
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Elektronická akumulace energie 

Elektronická akumulace energie se uskutečňuje prostřednictvím kondenzátorů (obr. 4. 

7), které jsou umístěny přímo v pomocném okruhu stejnosměrného napětí. Největší 

výhodou této varianty akumulátoru je jednoduché použití. Tento systém pracuje pasivně, 

nemusí být řízen nebo aktivně ovlivňován s ohledem na energetické proudy. Pokud stoupá 

napětí v pomocném okruhu, pak kondenzátor přijímá energii a naopak. Největší 

nevýhodou jsou vysoké náklady u větších akumulátorů energie. Smysluplná akumulace je 

pouze při momentálních disponibilních elektrolytických kondenzátorech do kapacity asi 

2,5F. S takovým akumulátorem se dají smysluplně provozovat servolisy do velikosti 6300 

kN.                       [3] 

 

 

Obr. 4. 7: Kondenzátory servolisu [3] 

 

Mechanické akumulátory 

Mechanické akumulátory se zakládají na změně kinetické energie rotujících 

setrvačníků. Obsah energie takového akumulátoru je proporcionální ke kvadrátu počtu 

otáček akumulátoru. S takovým útvarem mohou být velmi velká množství energie výhodně 

akumulována. Problém takových řešení akumulátorů je energetické spojení se systémem 

pohonu lisu. Dosud používanou metodu lze použít jako elektromechanický setrvačník 

formou dodatečného motoru. Tento motor se spojuje přes další modul motoru s pomocným 

okruhem pohonu lisu. Pokud se provozuje modul motoru pohonu lisu synchronně 
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s motorem setrvačníku, pak mohou být proudy energie transferovány ze stroje přes hlavní 

pohon a pomocný okruh do setrvačníku a naopak (obr. 4. 8).         [3] 

 

 

 

Obr 4. 8: Mechanický akumulátor servolisu [3] 

 

 Jednotky ALM a MM slouží k vyhodnocování a řízení toku energie mezi hlavním 

okruhem a pomocným okruhem napojeným na příslušný akumulátor energie.  
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4. 4 Výhody a nevýhody servolisů 

Některé výhody těchto lisů již byly naznačeny v předchozích kapitolách. Nyní si 

uděláme stručný přehled výhod a nevýhod servolisů. 

Výhody 

 Nejdůležitější výhodou servolisů je samotné sestavení hnací jednotky oproti 

výstředníkovým lisům viz obr. 3. 17, 4. 1 a 4. 9. Samotná skladba pohonu servolisu 

generuje tyto výhody: 

 přímý pohon => vyšší výkon, nižší celkové energetické ztráty  

 volně programovatelný zdvih a rychlost tváření => zvýšení úrovně nástrojů (např. 

svařování přímo v nástroji), zvýšení produktivity (u transferových nástrojů o 10 – 

20 %, u postupových nástrojů o 30 – 100 % záleží na složitosti nástroje), 

flexibilnost použití lisu (objemové tváření, plošné tváření) 

 dosažení max. tvářecí síly už při 1ot/min, výhodné zejména při zkoušení nástrojů 

 management energie umožňuje energeticky optimalizovaný provoz  

 

 

a) výstředníkový pohon          b) servopohon 

Obr. 4. 9: Schématické znázornění pohonu lisu [2] 

Nevýhody 

 pořizovací cena lisů  

 technicky vyšší nároky na obsluhu lisu 

 potřeba vyššího elektrického příkonu ze sítě  

 malý počet lisů na trhu => málo zkušeností 
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5. EXPERIMENT 

Experiment jsem prováděl v kovolisovně společnosti KB, a to na výstředníkovém lisu 

s mechanismem zpomalení v dolní úvrati a servolisu. Vyhodnocován byl počet zdvihů za 

minutu na konkrétním nástroji, který byl nasazen jak na výstředníkovém lisu, tak i na 

servolisu. Tyto dva lisy se považují za stěžejní technologie kovolisovny. Experiment 

probíhal za plného provozu výroby při maximálním vytížení výše uvedených technologií. 

Kovolisovna společnosti KB v současné době disponuje 27 lisy o tonážích 100 – 

8000kN. Až na jeden hydraulický lis, jsou všechny tvářecí stroje mechanické 

s výstředníkovým či klikovým mechanismem. Stávající portfolio lisovaných dílů spadá do 

kategorie technologie plošného tváření, avšak v dnešní době má kovolisovna zvládnuto i 

objemové tváření. Společnost lisuje z plechových svitku nebo z předem nastříhaných platin 

do tloušťky 7mm. 

 

Obr 5. 2: Díl Schottplate 22. 5J0804181 [2] 
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5. 1 Technologie použité při experimentu 

V této kapitole jsou popsány již několikrát zmiňované lisy, na kterých byl prováděn 

experiment.  

Kaiser 6300 

Jedná se o výstředníkový lis od společnosti Andritz Kaiser GmbH s mechanismem, 

který zpomaluje beran v dolní úvrati o jmenovité síle 6300kN. Na této technologii se lisují 

jak postupové, tak i transferové nástroje. Jak bylo uvedeno v kap. 3. 2. 2, v příloze A je 

graficky znázorněn rozdíl průběhu zdvihu tohoto lisu s mechanismem, který zpomaluje 

beran v dolní úvrati a s klasickým výstředníkovým. Přesné technické parametry tohoto lisu 

naleznete v příloze B. 

 

Obr. 5. 2: Výstředníkový lis Kaiser 6300kN ve společnosti KB 

 

Kaiser 8000 

Tento lis je nejnovější a technologicky nejvyspělejší technologií na kovolisovně. Je to 

výstředníkový lis se servopohonem od společnosti Andritz Kaiser GmbH o jmenovité síle 

tváření 8000kN. Na tomto lisu se lisují jak postupové, tak i transferové nástroje. Postupový 

nástroj lisuje směrem zprava, viz obr. 5. 3, kde jsou instalovány periferie, do leva, kdežto 

transferový nástroj lisuje směrem z leva, kde je instalován zakládač platin doprava. Také si 
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na obr. 5. 3 můžete všimnout, že servolis disponuje dvěma pracovními stoly, což výrazně 

snižuje časy při seřizování, zkoušení a výměně nástrojů. Přesné technické parametry 

naleznete v příloze C. 

 

Obr. 5. 3: Servolis Kaiser 8000kN ve společnosti KB 

 

5. 2 Porovnávací nástroj - výlisek 

Předmětem porovnání výše uvedených technologií byl postupový nástroj a díl, který je 

označen ve společnosti KB jako Schottplate 22. 5J0804181 (obr. 5. 1). Tento nástroj lisuje 

díl, který je umístěn v přední části karoserie viz obr 5. 4. a následně je na něj namontován 

přední nárazník automobilu. Výlisek je určen pro automobilku Škoda, pro typy vozidel 

jako je Škoda Octavia, Superb a Yeti. Layout tohoto dílu najdete v příloze D. 

Výlisek se lisuje z plechového svitku o tloušťce 3mm a jakosti materiálu HX 340 LAD 

+ Z 100 MB, značeno podle normy EN 10 143. Jedná se o nízko legovanou ocel obsahující 

jeden nebo více legujících prvků pro dosažení požadované úrovně smluvní meze kluz. 

Přesné chemické složení a mechanické vlastnosti najdete v tabulce č. 5. 1.  
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Obr. 5. 4 Umístění dílu v karoserii Škoda Octavia [9] 

 

 

Tab. 5. 1: Chemické složení a mechanické vlastnosti mat. HX 340 LAD + Z 100 MB [2] 

Chemické složení [hm. %] 

C Si Mn P S Alcelk. Ti Nb 

0,11 

max. 

0,50 

max. 

1,00 

max. 

0,030 

max. 

0,025 

max. 

≥0,015 0,09  

max. 

0,15 

max. 

Mechanické vlastnosti (pro příčný směr) oceli s vyšší mezí kluzu pro tváření za studena 

Smluvní mez kluzu Rp0,2  [MPa]  340 – 420  

Pevnost v tahu Rm [MPa] 410 – 510  

Tažnost A80  [%] min. 21 

Legenda: H – ploché výrobky k tváření za studena s vyšší mezí kluzu; X – způsob válcování není předepsán 

(válcování za tepla nebo za studena); nnn – minimální mez kluzu Rp0,2  [MPa]; LA – nízkolegované oceli; D určeno 

k žárovému povlakování ponorem Z – zinkový povlak; MB – minimalizace šupin, nejlepší kvalita povrchu; 
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5. 3 Průběh experimentu  

Experiment se skládal ze dvou měření. Obě dvě měření výše uvedeného nástroje 

proběhly na K8. Bohužel z kapacitních důvodů nebylo možné nasadit nástroj Schottplate 

na K6, avšak technologický postup tohoto dílu pro tuto technologii uvádí rychlost lisování 

18 zdvihů/min, což také potvrdil mistr lisovny Martin Mervart, který má tuto technologii 

na starost. 

Sériovost tohoto dílu se pohybuje v řádu sta tisíců. Při nasazení nástroje na lis se 

většinou odlisuje dávka 20 000ks. Z toho také vychází technicko – ekonomické 

zhodnocení této práce.  

Po nasazení měřeného nástroje na K8 jsem nejprve zaznamenal nastavení a parametry 

lisování (obr. 5. 5), kterými se tento díl běžně lisuje na této technologii. V tomto nastavení 

jede lis v tzv. kyvadlovém režimu a dosahuje se zde nejrychlejší možný počet zdvihů, který 

lze u tohoto nástroje nastavit, bez jakékoliv kolize nástroje nebo znehodnocení výlisku. 

Obr. 5. 5 jasně vypovídá, že se lisuje rychlostí 25 zdvihů/min. 

Další měření bylo provedeno, kdy seřizovač přenastavil lis z kyvadlového režimu do 

režimu nepřetržitého, viz obr. 5. 6. Toto přenastavení mělo za důsledek snížení rychlosti 

lisování o 5 zdvihů/min na konečnou rychlost 20 zdvihů/min. 
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Obr. 5. 5: Nastavení kyvadlového režimu na K8 
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Obr. 5. 6: Nastavení nepřetržitého režimu na K8 
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5. 4 Technicko – ekonomický rozbor daných technologií 

Níže uvedený rozbor počítám pro dávku 20 000ks odlisovaných při jednom nasazení 

nástroje na lis a při hodinových sazbách K6 3500Kč/h a K8 5000Kč/h. Hodinové sazby a 

zmetkovitost jsou hodnoty získané přímo ze spol. KB.  

 

Tab. 5. 2: Technicko – ekonomický rozbor daných technologií 

Schottplate22. 

5J0804181 

výstř. lis Kaiser 

6300kN 

servolis Kaiser 8000kN 

 nepřetržitý režim    kyvadlový režim 

počet zdvihů/min 18 20 25 

čas odlisování 

dávky [min/h] 

1 111/18, 5 1 000/16, 7 800/13, 3 

cena lisováné 

dávky [Kč] 

64 750 83 500  66 500  

průměrná 

zmetkovitost dávky 

[ks] 

150 - 40 

Poznámka: Čas odlisování dávky je čas nepřetržitého lisování bez zastavení, nezahrnuje 

se do něj čas seřizování, přestávek apod. Průměrná zmetkovitost dávky je počítána za 

období od 1. 1. 2014 do 31. 3. 2014 

 

Při porovnání K6 s kyvadlovým režimem K8, vychází na první pohled ekonomicky 

lépe K6 o 1750Kč na 20 000ks dávce. Avšak čas potřebný k vylisování této dávky je o 5,2 

hodiny kratší u K8. Je tedy zřejmé, že ve finále K8 na tomto konkrétním příkladu je ve 

všech směrech efektivnější a výhodnější než K6.  

Další výhodou lisování tohoto nástroje na K8 je kvalita výrobku. Díky nastavitelnému 

průběhu zdvihu u K8 dosahuje díl vyšší kvality a menší zmetkovitosti než u K6. Konkrétní 

rozdíl v počtu zmetků na K6 a K8 je průměrně 110ks na dávku. Kdyby byla cena jednoho 

dílu 30Kč, vznikla by úspora v oblasti kvality 3 300Kč na lisované dávce.  
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6. ZÁVĚR  

Na základě výsledků z kapitoly 5. 4 mohu potvrdit, že v tomto případě teoretické 

závěry se potvrdily v praxi. To znamená, že K8 i přes vyšší pořizovací cenu než K6 je 

výhodnější pro výrobu charakteru spol. KB. Díky efektivnějšímu provozu, vyšší kvalitě 

výroby, rychlosti seřizování nástrojů a komfortu obsluhy K8 jednoznačně zvyšuje 

produktivitu, univerzálnost kovolisovny a zvyšuje její konkurenceschopnost na trhu.  

V neposlední řadě musím zmínit kladné ohlasy seřizovačů K8 a nástrojařů při 

najíždění svitků do nástroje nebo při zkoušení nástroje. Díky použití ručního režimu 

ovládaní lisu, kdy seřizovači mohou tzv. kolečkem mikro posuvu libovolně posouvat a 

zastavovat beran v jakékoliv pozici a dále, že K8 je schopen vyvinout maximální tvářecí 

sílu už při 1 zdvihu/min, tak dochází k šetrnějšímu zkoušení nástroje a předchází se 

k zbytečným kolizím nástroje. Oproti K6, kde je ruční režim taky ale max. tvářecí sílu 

získáme až při cca 7 – 8 zdvihy/min. 

Při zpracování diplomové práce jsem spolupracoval se svým vedoucím panem prof. 

Ing. Jiřím Hrubým, CSc., s pracovníky společnosti Klein & Blažek s. r.o. a se zástupcem 

společnosti Andritz Kaiser GmbH. Chtěl bych jím tímto poděkovat za cenné rady, 

připomínky a pomoc při řešení problémů, včetně poskytnutí studijních podkladů. 
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