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ANOTACE BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 

 

KLEIN, M. Inovace procesu lisování plechu v automobilovém průmyslu. Ostrava: 

katedra mechanické technologie, Fakulta strojní VŠB – Technická univerzita Ostrava, 

2012, 38s. Vedoucí práce: prof. Ing. Jiří Hrubý, CSc. 

 

Bakalářská práce se zabývá rozborem současného stavu technologií lisování plechu ve 

společnosti Klein & Blažek, spol. s.r.o. a obecnými požadavky a trendy v automotive. 

Cílem bakalářské práce je výběr vhodné technologie lisování plechu s ohledem na 

střednědobý výhled zakázek ve firmě Klein & Blažek, spol. s.r.o. a technicko-

ekonomický rozbor dané technologie. 

 

 

 

 

ANOTATION OF BACHELOR THESIS 

 

KLEIN, M. Process Innovation of Sheet Metal Forming in Automotive Systems. 

Ostrava: Department of mechanical technology, College of Mechanical Engineering 

VŠB – Technical University of Ostrava, 2012, 38p. Supervisor: prof. Ing. Jiří Hrubý, 

CSc. 

 

This thesis deals with analysing the current situation of sheet metal stamping in the 

company Klein & Blazek Ltd. and the general requirements and trends in the 

automotive industry. The aim of this thesis is to choose a suitable technology for sheet 

metal stamping within the scope of medium-term orders in the company Klein & Blazek 

Ltd, and the technical & economical breakdown of the given technology. 
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SEZNAM POUŽITÝCH ZNAČEK A JEDNOTEK 

 

EU  Evropská unie 

MN  jednotka meganewton 

MPa  jednotka megapascal 

OPPI  Operační program podnikání inovace 

TRIP  Transformation – Induced Plasticity  

€   měna Euro  

g   jednotka gram  

km   jednotka kilometr 

kN   jednotka kilonewton 

ks   kus 

kW  jednotka kilowat 

min  jednotka minuta 

mm  jednotka milimetr 

mm
2  

jednotka milimetr čtvereční 

t   jednotka tuna 
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1. ÚVOD 

 

Automobilový průmysl je významnou částí českého průmyslu a tím pádem i 

ekonomiky. Produkuje více než 20% objemu výroby a zaměstnává kolem 120 tisíc lidí 

v České republice. V současné době kdy je vyvinut obrovský tlak na dodavatele, ať už 

je to kvůli ceně, kvalitě, rychlosti dodávek apod. a při velikosti konkurence je zřejmé, že 

staré technologie musí být nahrazený novými, produktivnějšími. To znamená, že firmy, 

které chtějí držet krok s dnešním trendem, budou muset investovat do nových 

technologií. [1] 

 

 

Obr. 1 Závod č. 1 společnosti Klein & Blažek, spol. s.r.o. [2] 

 

Jednou z mnoha společností, které vyrábí a dodávají pro automobilový průmysl je 

společnost Klein & Blažek spol. s.r.o. se sídlem ve Štítech.  

Úkolem této bakalářské práce bude vyhodnotit současný stav technologie lisování 

plechů v již zmiňované společnosti a doporučit novou technologii lisování s odkazem 

na dotační titul z evropských fondů.  

 

 

Obr. 2 Závod č. 2 společnosti Klein & Blažek, spol. s.r.o. [2]  
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2. SEZNÁMENÍ S FIRMOU Klein & Blažek, spol. s.r.o. 

 

2.1 Historie firmy  

 

Historie společnosti sahá až do roku 1958, kdy byl proveden převod výroby 

domovních zvonků, dětských hraček a lisování bakelitu z Olomouce do Štítů V roce 

1968 byla na pozemku bývalého atletického stadionu zahájena výstavba nových 

výrobních hal pro již kapacitně nevyhovující provozovnu na náměstí. Stavba nového 

závodu byla ukončena v roce 1970. [2] 

 

 

 
Obr. 3 Výstavba závodu č. 1 v roce 1970 

 

 

Současně s dokončením výstavby byla do nových prostor převedena první část 

výroby pro automobilové závody ŠKODA Mladá Boleslav. Stav zaměstnanců se zvýšil 

na celkový počet 220. Nově postavený objekt byl jedním ze závodů okresního podniku 

JESAN Jeseník. Od 1. 1. 1990 se po rozpadu státního podniku JESAN Jeseník stal ze 

závodu státní podnik. Zakladatelem byl Okresní úřad Šumperk. Pro privatizaci byla v 

říjnu 1991 vybrána forma veřejné soutěže a tento privatizační projekt byl zpracován s 

tehdejším zakladatelem. [2] 

Privatizace byla po správním řízení uskutečněna a dne 1. března 1994 také 

realizována uzavřením kupní smlouvy mezi Fondem národního majetku a firmou 

KLEIBL, s. r. o. Ta byla v červenci 1994 přejmenována na Klein & Blažek, s. r. o. 

Výrobní program státního podniku JESAN Štíty, který sestával z výroby dílů pro 

sériovou výrobu automobilů v a.s. ŠKODA Mladá Boleslav a tradiční výroby drobných 
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elektrotechnických výrobků (zvonků, gongů, transformátorků a jiných výrobků) se stal 

základem i pro činnost nové společnosti. [2] 

Tradice třiceti úspěšných let dodavatele do automobilového průmyslu, dobré jméno 

společnosti v oblasti jakosti i spolehlivosti dodávek a zkušenosti managementu byly 

dále rozvinuty při podstatném rozšíření výroby, výrobních ploch, zaměstnanosti i 

jakosti výroby. V okamžiku privatizace se s.p. JESAN nacházel v období 

hospodářského útlumu, měl celkem 141 zaměstnanců a objem výroby přibližně 123 mil. 

Kč. [2] 

Společnost Klein & Blažek spol. s r.o. se vyprofilovala jako osvědčený a spolehlivý 

dodavatel většinou jednotlivých kovových lisovaných a obráběných, technicky 

náročných dílů s vysokou sériovostí pro zákazníky z automobilového průmyslu. 

Společnost s více než třicetiletou tradicí dodávek do automobilového průmyslu a 

systémy jakosti zavedenými a certifikovanými podle všech potřebných standardů je v 

současné době často poptávána jak tradičními zákazníky, tak i řadou nových 

potenciálních zákazníků z různých oborů. [2] 
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2.2 Současný stav firmy  

 

2.2.1 Místopis a výrobní plochy 

 

 

Obr. 4 Poloha společnosti Klein & Blažek s.r.o. [3] 

 

 

Tab. 1 Místopis společnosti Klein & Blažek s.r.o. 

 

  

Poloha 

 Štíty, Severní Morava 

- 60 km Olomouc 

- 140 km Ostrava (Hyundai) 

- 150 km Kolín (TPCA) 

- 165 km Nový Jíčín (Autopal) 

- 170 km Mladá Boleslav (Škoda) 

Dopravní spojení 

 Letiště Praha (~ 220 km) 

 Letiště Brno (~ 120 km) 

 Rychlostní silnice R35 (~ 35 km) 

 Dálnice D11 (~ 85 km) 

Rozloha (m
2
) 

 celkem ~ 157,683 

 zastřešeno ~ 25,710 

 nezastřešeno ~ 63,302 

 nezastavěno ~ 68,671 
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2.2.2 Počet zaměstnanců a obraty 

 

 

 

Obr. 5 Vývoj obratů v závislosti na počtu zaměstnanců za období 2004 – 2011 [3] 

 

 

 

2.2.3 Přehled zákazníků 

 

 

 
Obr. 6 TOP zákazníci společnosti Klein & Blažek s.r.o. [3] 
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2.2.4 Certifikace společnosti  

 

Řízení kvality je ve společnosti zajištěno naplňováním požadavků norem na 

certifikace, dodržováním platných technických norem, požadavkům legislativy a 

požadavkům zákazníka. Plnění požadavků zákazníka je ověřováno zákaznickými 

audity.  

Společnost splňuje níže uvedené normy. 

 

 

Tab. 2 Certifikace společnosti Klein & Blažek s.r.o.  

 

 

 

 

 
Obr. 7 Certifikát ISO/TS 16949:2002 [3]  

Certifikace Platnost Popis 

ISO/TS 16949, 2.vyd do 2. 7. 2012 
Management systému kvality pro automobilový 

průmysl 

Historie certifikace 

ISO/TS 16949:2002 27. 8. 2003 Prvotní certifikace 

ISO/TS 16949:2002, 

3.vyd 
3. 7. 2009 Poslední recertifikace 

ISO/TS 16949:2002, 

3.vyd 
Květen 2010 Poslední dozorový audit 



 

- 14 - 

 

3. ANALÝZA SOUČASNÉ TECHNOLOGIE LISOVÁNÍ VE 

FIRMĚ Klein & Blažek, spol. s.r.o. 

 

Lisování je nejdůležitější technologií ve společnosti, vyplívá to z níže uvedeného 

grafu, který zobrazuje kolik procent lisovaných dílů tvoří z celkového prodeje.  

 

 
Obr. 8 Prodej výrobků rozdělených podle segmentů ve společnosti Klein & Blažek, 

spol. s.r.o. [3] 

 

 

3.1 Používané technologie 

 

Většina lisů v provozu se používá pro plošné tváření. Objemové tváření se ve 

společnosti téměř vůbec neprovádí. 

Lisy menších tonáží se používají především pro lisování s použitím jednoduchých 

nástrojů (děrovadla, razidla, tažidla apod.). Jedná se o klasické jednoduché nástroje, kdy 

na jeden zdvih je provedena jedna tvářecí operace. V případě sestav dílů, jsou jednotlivé 

výlisky zhotoveny na několika strojích a poté kompletovány (svařovna a montáž). 

V dalším případě jsou používány nástroje sdružené, nebo sloučené (na jeden zdvih je 

provedeno více operací současně). Větší lisy jsou používány především pro postupné 

lisování. Používány jsou postupové nástroje. Technologie postupového lisování je 

vhodná pro výlisky složitějších tvarů. 

  

54% 
30% 

11% 

5% 

Lisování 

Obrábění 

Montáž 

Ostatní  
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3.2 Strojní park  

 

Základní vybavení lisovny odpovídá dosavadním požadavkům na portfolio 

vyráběných dílů, velikost produkce a kvalitu výrobků.  

Společnost disponuje více jak 24 různými typy lisovacích strojů včetně jejich 

příslušenství. S ohledem na rozmanitost produkovaných výrobků se jedná o lisy 

s rozsahem lisovací kapacity od 100 kN do 6300 kN. Nejvíce jsou v lisovně umístěny 

lisy jednobodové mechanické výstředníkové o kapacitě 100 kN až 2500 kN (obr. 9), 

dále lisy mechanické klikové s kapacitou od 2500 kN až 6300 kN.  

 

 

Obr. 9 Mechanický výstředníkový lis LEU 100 (1000 kN) ve společnosti Klein & 

Blažek s.r.o. 

 

V lisovně jsou tři hydraulické lisy, všechny o kapacitě 2500 kN a jeden lis dvoubodový 

s kapacitou 2500 kN. Pro tvarově složité, nebo rozměrově veliké výlisky jsou v lisovně 

používány postupové lisy s kapacitou 2500 kN až 6300 kN, (obr. 10.)  

Většina používaných lisů je vybavena rovnacím a podávacím zařízením převážně 

válečkové konstrukce.  

Seznam lisů používaných v lisovně včetně jejich základních výkonů a rozměrových 

parametrů je v tabulce č. 3. 
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Tab. 3 Přehled lisů v lisovně ve společnosti Klein & Blažek s.r.o. [2] 

TYP LISU - OZNAČENÍ 
Roz. beranu 

(mm) 

Roměr stolu 

(mm) 

Sev.výška 

(mm) 

Lis výstředníkový – LEN 10C 280 x 180 305 x 450 225 

Lis výstředníkový – LEN 25C 355 x 220 560 x 450 265 

Lis výstředníkový – LENP 40A 240 x 170 630 x 430 250 

Lis výstředníkový – LEN 63C 450 x 280 800 x 630 335 

Lis výstředníkový – LENP 63A 260 x 225 750 x 500 280 

Lis výstředníkový – LEPA 63P-A 550 x 320 800 x 610 335 

Lis výstředníkový – LEU 100 800 x 320 900 x 620 395 

Lis výstředníkový – LEU 100A 800 x 320 900 x 630 380 

Lis výstředníkový – LEXN 100C 560 x 360 1000 x 640 380 

Lis výstředníkový – LEXN 100C 560 x 360 1000 x 640 380 

Lis výstředníkový – LE 160/35,5 700 x 380 1000 x 705 350 

Lis výstředníkový – LEK 160 710 x 425 1000 x 740 455 

Lis výstředníkový – LE 250A 760 x 475 1120 x 800 360 

Lis hydraulický – HP 250 750 x 510 900 x 650  - 

Lis klikový tažný – LKT 250/120 1360 x 850 1600 x 1200 690 

Lis klikový tažný – LKT 250 1360 x 850 1600 x 1200 590 

Lis klikový tažný – LKT 250A 1360 x 850 1600 x 1200 590 

Lis postupový – KAISER 2000 1310 x 700 1440 x 900 600 

Lis postupový – KAISER 2500 1500 x 1000 1500 x 1250 dle tabulky 

Lis postupový – KAISER 2500 1750 x 1000 1750 x 1250 dle tabulky 

Lis postupový – KAISER 4000 2500 x 1400 2700 x 1400 dle tabulky 

Lis postupový – KAISER 4000 2500 x 1100 2500 x 1250 dle tabulky 

Lis postupový – KAISER 4000 2500 x 1400 2840 x 1500 dle tabulky 

Lis dvoubodový – LDC 250 2200 x 700 1450 x 880 585 

Lis postupový – KAISER 6300 4000 x 1600 4000 x 1600 800 
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Obr. 10 Postupový lis Kaiser 4000 kN ve společnosti Klein & Blažek s.r.o. 

 

 

 

 

 
Obr. 11 Příklady výlisků ve společnosti Klein & Blažek s.r.o. [3] 
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3.3 Bilance lisovny 

 

Kladné stránky lisovny  

 

Mezi přednosti lisovny patří: 

 

 Dlouholetá tradice a rozsáhlé praktické zkušenosti v daném oboru. 

 Rozsáhlé strojní vybavení. Stávající strojní park je pro současnou výrobu 

kapacitně zcela dostačující. 

 Možnost lisovat širokou řadu výlisků. V lisovně je možné vybrat pro daný 

díl ,,optimální” stroj z hlediska výkonu a velikosti série. 

 Nezávislost lisovny. Lisovna disponuje konstrukčním oddělením a dobře 

vybavenou nástrojárnou. 

 Výrazné Know How. Rozsáhlé reference u všech svých zákazníků, 

dodavatelů i partnerů. 

 

Záporné stránky lisovny 

 

I přes výše uvedené kladné stránky je třeba upozornit na některé slabé stránky a tím 

vznikající rizika daného provozu: 

 

 Zásadní slabinou lisovny je skutečnost, že není zaměřena na hluboké tažení. 

Tato otázka je zásadní, neboť v oblasti výlisků pro stavbu karosérií je 

technologie hlubokého tažení dominantní. Tímto faktorem je omezeno 

portfolio výlisků, které je možné vyrábět.  

 Dalším nedostatkem je absence lisování vysokopevnostních materiálů (z 

pohledu na vyvíjející se trend nejen v automobilovém průmysl). 

 Lisovna je limitována u lisů s vyšší tonáží (400 - 600 t) malou délkou 

upínací plochy stolu, která nedovoluje umístit dostatečný počet tvářecích 

operací pro výrobu komplexnějších výrobků. 
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4. TRENDY A INOVACE V OBLASTI KAROSÁŘSKÝCH 

VÝLISKŮ Z PLECHU 

 

Celosvětovým trendem ve všech oborech je snižování. Ať už jde o snižování 

zatížení životního prostředí, nákladů na výrobu atd. Naopak na druhou stranu je snaha 

neustále zvyšovat bezpečnost. Jinak tomu není i v automobilovém průmyslu. V tomto 

odvětví jde především o úspornost, snižování emisí skleníkových plynů, šetrnost 

životního prostředí a bezpečnost nejen řidičů, ale i všech účastníků silničního provozu. 

Touto problematikou se v rámci ČR zabývá v posledních letech skupina odborníků 

sestavená z řad vysokých škol a významných dodavatelů automobilového průmyslu. 

Společně v podobě projektu OPPI Technologická platforma Vozidla pro udržitelnou 

mobilitu stanovují základní pravidla pro konstrukci vozidel. Jednou z významných 

kapitol je i konstrukce karosérie z pevnostních ocelí. 

Karosérie osobního automobilu (obr. 12) tvoří skoro 30 % hmotnosti celého 

vozidla. Současným cílem je především snižování hmotnosti a zajištění vyšší tuhosti 

karosérie. V neposlední řadě také zvyšování produktivity při snižování výrobních 

nákladů. Splnit tyto požadavky by nebylo možné bez vývoje nových materiálů a k tomu 

adekvátních technologií. [4] 

 

Obr. 12 Řez karosérie automobilu Škoda Octavia [5] 
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4.1 Vysoko-pevnostní oceli 

 

K dosažení menší hmotnosti a vyšší tuhosti karoserie je zapotřebí nových materiálů. 

V 80. letech byla představa, že plasty vystřídají ocel v karosériích. Toto tvrzení se 

později ukázalo za chybné, a to především z důvodu jejich mechanických vlastností a 

recyklace plastu.  

Dále se využívají k výrobě dílů karosérií uhlíková vlákna. Takto vyrobené díly jsou 

kvalitní, ale jejich výroba je velmi drahá, což pro sériovou výrobu nepřichází v úvahu.  

Já se však budu věnovat jen oceli, jelikož prognózy automobilových výrobců jsou 

takové, že tento materiál bude dalších 10 let hrát dominantní roli.  

V dnešní době je při výrobě karoserií osobních automobilů trendem použití vysoko 

pevnostní oceli. Při využívání této oceli se dosáhlo snížení hmotnosti karoserie až o 

25% a zvýšení tuhosti o 80%. 

 Tyto čísla jenom potvrzují, že lisování s využitím vysoko-pevnostní oceli bude 

v budoucnu čím dál více používané. Pro představu jsem uvedl jednu z vysoko-

pevnostních ocelí s krátkým popisem v kapitole 4.1.1. [6] 

 

 

4.1.1 Vysoko-pevnostní ocel TRIP  

 

 Mechanické vlastnosti:  

 mez kluzu 400 – 800 Mpa 

 tažnost 20 – 30 % 

Chemické složení: 

 C 0,175 – 0,25 % 

 Mn maximálně 2 % 

 Si maximálně 2% 

 

Obr. 13 Část postranního panelu 

automobilu z TRIP oceli [7] 
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Tato ocel se díky vysoké hodnotě meze kluzu, velkým deformačním zpevněním a 

vysoké schopnosti absorbovat energii při nárazu používá pro nosné a bezpečnostní 

prvky karosérie. [7] 

 

4.2 Transferové lisování  

 

Jak už bylo zmíněno výše, s vývojem nových materiálů se museli vyvíjet adekvátní 

technologie, které budou schopny tyto materiály zpracovat. Za poměrně krátkou dobu 

vzniklo hned několik nových technologií nebo byly vylepšeny ty stávajících.  

Patří sem např. vícebodové tažení, hydroforming, laserové technologie. Já se však 

budu věnovat transferovému lisování, které zaznamenalo nejvíce inovačních pokroků.  

Klasické transferové lisy, které byly po desítky let optimalizovány, vystřídaly 

elektronicky řízeny transferové systémy. To znamená, kde dříve obstarávaly pohyb 

mechanické transferové prvky, dnes převažují elektronické pohony. Karosářské díly 

dosahují čím dál větších rozměrů a tím pádem vznikla nová generace lisů a vývoj 

technologie jako je například technologie Crossbar (obr. 14). [6] 

 

Technologie Crossbar 

Tato technologie spočívá ve velkých přísavkových lisech, které umožňují lisovat 

výlisky o délce až 4 metry. Dalším charakteristickým znakem této technologie je 

velikost lisovacích sil, která dosahuje téměř 100 MN [6] 

Touto technologií lze lisovat výlisky různých velikostí, což zajistí pružnost výroby, 

vyšší výrobní výkon a nižší náklady na výrobu. [6] 

 

Obr. 14 Technologie Crossbar [8]  
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5. PROJEKTOVANÝ NÁVRH ZMĚN PROCESU 

LISOVÁNÍ PRO VYBRANÉ DÍLY  

 

Pro inovaci výroby produktů jsem vybral dva typy výlisků vyráběných na více 

operací technologií postupového lisování. Oba zástupci se lisují ve dvou variantách, 

které jsou osově symetrické (pravý a levý díl).  

Jde vesměs o tvarově složité výlisky vyráběné v prototypové sérii z hlubokotažných 

materiálů. Z důvodu vynikajících plastických vlastností hlubokotažných materiálů je 

zaručeno u těchto složitých dílů bezproblémové lisování. Nevýhodou těchto materiálů 

jsou však nízké mechanické hodnoty, kdy požadovaná tuhost produkovaných dílů je 

docilována vyšší tloušťkou plechu a tím pádem vyšší hmotnosti.  

Řešení projektu předpokládá inovaci zmiňovaných výrobků vyráběných ve 

společnosti Klein & Blažek. Jedná se o dva výlisky karosářských dílů. Přehled dvou 

inovovaných výrobků včetně pozice v karoserii automobilu uvádí následující obrázek. 

 

 

 

 

Obr. 15 Pozice inovovaných dílů v karoserii [3] 
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5.1 Popis inovovaných dílů 

 

5.1.1 Díl č. 1: Výztuha závěsu horní 5E5.833.327/8 

 

Jedná se o díl, který bude umístěn ve dveřích automobilu (obr. 15). Slouží jako 

výztuha pro upevnění pantu dveří a k ukotvení omezovače otevření. Díl v konečné 

podobě zabíhá až do sloupku dveří a tím tuto oblast zpevňuje. Součást se bude lisovat 

pro levou i pravou část karosérie dohromady a vyrábět se bude pro projekt Škoda A7 

(obr. 17) 

Díl č. 1 5E5.833.327/8 (obr 16) je výsledek inovace staršího dílu 1Z5833327/8 

(příloha C), který se nyní lisuje na postupovém lisu Kaiser 630 (tab. 3) pro projekt 

Škoda A5 z materiálu o kvalitě HX220PD+Z100MB  

Kvalita materiálu u inovovaného dílu 5E5.833.327/8 je HX460LAD+Z100MB 

(mechanické a chemické vlastnosti jsou uvedeny v tab. č 4) a tloušťka je 1 mm, což je o 

1 mm méně, než u dílu 1Z5833327/8. Oproti dílu 1Z5833327/8 se nemění pouze 

materiál a tloušťka plechu, ale mění se i razantně tvar a velikost dílu a tím pádem i 

složitost. Proto navrhuji lisovat transferově na lisu s vyšší tonáží, než je Kaiser 630. 

V příloze D najdete výkres dílu 5E5.833.327/8. V příloze E je vložen layout tohoto 

dílu. Část simulace tváření je uvedena na obr. č. 20 na str. 25.  

 

 

 

 

Obr. 16 Díl č. 1_5E5.833.327/8  Obr. 17 Škoda A7 [9] 
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5.1.2 Díl č. 2: Podélník horní vnitřní 5JA.809.147/8 

 

Tento díl bude umístěn v přední části automobilu (obr. 15), kde je součástí karosérie 

a zároveň je prvkem přední deformační zóny. Díl se bude lisovat pro levou i pravou část 

karosérie dohromady a bude vyráběn pro projekt Škoda Entry (obr. 19). 

Nový díl 5JA.809.147/8 (obr. 18) můžeme porovnat s jeho starším předchůdcem 

1T0.809.147/8 (příloha F), který se momentálně vyrábí na automobil Škoda Octavia. 

Díl 1T0.809.147/8 je vyráběn z materiálu tl. 1,0 mm a kvalitě HX220PD+Z100MB na 

postupovém lisu Kaiser 630 (tab. 3) 

Díl 5JA.809.147/8 je mnohem tvarově složitější má hlubší tahy a je doplněn o 

prolisy, které zvyšují tuhost celého dílu. Navíc se bude vyrábět z pevnějšího materiálu 

HX460LAD+Z100MB, což už nyní naznačuje, že lis Kaiser 630 nebude stačit. 

V příloze G najdete výkres dílu 5JA.809.147/8, následně v příloze H layout tohoto 

dílu. Příloha A obsahuje simulaci dílu. 

 

 

Obr. 18 Díl č. 2_5JA.809.147/8  

 

 
Obr. 19 Škoda Entry[10] 
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5.2 Simulace tváření inovovaných dílů  

 

Ve výše uvedených kapitolách jsem zmiňoval neschopnost největšího lisu ve 

společnosti lisu Kaiser 630 lisovat inovované díly 5E5.833.327/8 a 5JA.809.147/8.  

Vycházím ze změny materiálu na pevnější HX460LAD+Z100MB (tab. č 4) a ze 

simulací, které jasně vykazují, jaká tvářecí síla bude potřeba na lisování daných dílů.  

U dílu č. 1 5E5.833.327/8 se odkazuji na obr č 20, který je součástí simulace. 

Celková simulace mi nebyla poskytnuta z důvodu ochrany firemních dat.  

 

 

 
Obr. 20 Simulace lisování dílu č. 1 5E5.833.327/8 [3] 

 

 

Obr. č. 20 jasně říká, že se lisovací síla tohoto dílu pohybuje zhruba kolem 650 t, 

z čehož plyne, že je potřeba lis s vyšší tonáží, než je 630 t. 
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Část simulace dílu č. 2 5JA.809.147/8 najdete v příloze A, která uvádí pouze první 

operaci tváření o síle 3100 kN. Po konzultaci s technologem musíme obdobně jako u 

dílu č. 1 k tvářecí síle první operace připočíst přidržení 300 kN, další operaci tváření 

800 kN, přidržení 100kN, střih platiny 350 kN, obstřih 350 kN, děrování 100 kN, 

děrování klínem 120+100+100 kN a kalibrace 600 kN. Součtem všech kroků operace 

vychází celkový proces na 6020 kN (602 t). To znamená, že při velkosériové výrobě lis 

630 t nebude stačit. 

Výsledky simulací jasně vypovídají o tom, že strojní park ve společnosti se bude 

muset rozšířit o lis s tonáží nad 630 t.  

 

 

Tab 4 Chemické složení a mechanické vlastnosti materiálu HX460LAD [11] 

Legovaná jakostní ocel s vyšší mezí kluzu žárově pokovená pro tváření za studena 

HX460LAD 

Chemické složení [hm. %] 

C Si Mn P S Alcelk. Ti Nb 

max 0,15 max 0,5 max 1,7 max 0,03 max 0,025 max 0,015 max 0,15 max 0,09 

Normy EN 

[1] 10346 

Mechanické vlastnosti 

Polotovar ploché výrobky 

Rozměr tloušťky [mm] 0,35 – 3,00 

Mez kluzu Rp0,2 nebo ReL [MPa] příčně 460 - 560 

Mez pevnosti Rm [MPa] příčně 500 - 640 

Tažnost A60 [% příčně] min. 15 
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5.2 Pracovní výhled společnosti 

 

V této kapitole uvádím pouze nejvýznamnější projekty, které budou v následujícím 

roce řešeny společností Klein & Blažek. Mezi nosné projekty společnosti jsou zahrnuty:  

 

 spol. Škoda Auto – projekty na nové Škoda Octavia, Octavia Combi, Entry 

 spol.  Brose – projekt IBK 

 

Obrázek 21 uvádí stanovený výkon projektů zahajovaných v roce 2012. 

 

 

 

Obr. 21 Zahajované projekty pro rok 2012 [3] 

 

 

Pro společnost Klein & Blažek s.r.o. byly, jsou a výhledově i budou dominantní 

zákazníci z oboru automobilového průmyslu. Tento fakt bude také jedním z parametrů 

při výběru nové lisovací technologie. 
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5.3 Výběr nové technologie lisování 

 

Požadavky na nový lis jsem rozdělit do 4 skupin: 

 

1. Jmenovitou tvářecí sílu volím 8000 kN (800 tun). Tato tonáž lisu je naprosto 

dostačující pro uvažovanou sadu dílů z pevnostního materiálu popsanou 

v kapitole 5.1. 

 

2. Upínací plocha stolu 5000 mm x 2000 mm. Rozměr stolu vychází z velkého 

počtu tvářecích operací nutných pro výrobu výlisků z pevnostního plechu 

 

3. Pohon pomocí nízkootáčkového servopohonu s vysokým krouticím momentem, 

který umožní precizní řízení závislosti rychlosti beranu na jeho dráze. 

Výsledkem bude zvýšení produktivity práce zrychleným pohybem 

v neproduktivní dráze zdvihu a naopak přesné nastavení rychlosti v oblastech, 

kde dochází ke tváření materiálu. Bližší popis servolisu naleznete v kapitole 

5.3.1 

 

4. Požadavky na periferní zařízení umožňující automatizaci výroby. Počet zdvihů 

lisu za minutu je základním, ne však jediným, parametrem určující produktivitu 

práce. Důležitým prvkem tvářecích pracovišť určených pro hromadnou výrobu 

jsou periferní zařízení. Nedílnou součástí kompletní dodávky nového lisu tak 

bude také odvíjecí zařízení pro svitky. 

 

Technické parametry servolisu 8000 kN včetně periferií naleznete v příloze B. 
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5.3.1 Princip Servolisů 

 

Servolisy jsou mechanické lisy u kterých je pohyb smykadla umožňován pomocí 

speciálního stejnosměrného nebo střídavého elektromotoru. Tento motor je přímo 

spojen s klikou (obr. 22). Prakticky to znamená urychlit smykadlo na přetvárnou 

rychlost a transportní zdvih a opět zabrzdit. To je zajištěno přímým pohonem. 

Převodové stupně mohou umožnit požadovaný motorový moment. To ovšem redukuje 

dynamiku. Jako kompromis se ukazuje Torque-Antrieb (krutový pohon). Tento pohon 

se vyznačuje pomalým motorem s vysokým pohonným momentem. Tím mohou 

odpadnout jeden až dva převodové stupně. To zvyšuje užitnou hodnotu, stoupá výkonná 

rychlost a zvyšuje se použitelnost.  

 

 

Obr. 22 Umístění dvou servomotorů ve středu středním pohonem  

(pro síly 6 300 až 8 000 kN, koncepce firmi Andritz Kaiser) [12] 

 

Menší náklady na energii jsou umožněny vyšší účinností a menšími mechanickými 

ztrátami. Odpadá spojka, brzda a setrvačník. Servolisy používají opět získávání energie. 

Ta je uvnitř zařízení zpětně získávána a vázána. To snižuje příkon zařízení a menší 

zatížení sítě proudovými špičkami. Z měření vyplývá snížení spotřeby energie u 

servolisů až na 68 %, včetně přestávek a zapracování nástrojů a kontroly dílů.  

Redukované časy náběhu a maximální výrobnost negativně ovlivňují vysoké 

ergonomické požadavky při uvádění lisu do provozu. Rychlost pohybu smykadla lze 

měnit při plné lisovací síle. [12] 

  

http://www.mmspektrum.com/multimedia/image/105/10564_big.jpg


 

- 30 - 

 

Použití lisu 8000 kN se servopohonem má několik výhod o proti konvenčním 

technologiím. Když shrnu základní výhody této technologie, tak jsou to: 

 

 Vyšší takt lisovny (až stovky výlisků za minutu) 

 Nižší energetická náročnost 

 Možnost řízení lisovací rychlosti v průběhu zdvihu (včetně kalibrace aj.) 

 Možnost použití kombinaci lisování s dalšími technologiemi (např. svařování) 

 

Použití servolisu v lisovně v kombinaci transferovým lisováním a vhodnými 

periferiemi umožní zpracovávat materiály, které v současné době není možné 

bezproblémově lisovat. 

 Řízením průběhu lisovací rychlosti bude možné lisovat i obtížně lisovatelné 

materiály a materiály náchylné na průběh rychlosti během tváření. Dále se zvýší 

výrobnost lisovny (především rozměrnější výlisky a zvládnutí hlubokého tahu).  

Použití servolisu umožní nastavit chod lisovny do společného taktu 

s dokončovacími a montážními operacemi na lisovaných dílech (svařování, kompletace 

sestav apod.). Vhodná periferie k servolisu je nutnost pro maximální využití této 

technologie. 

 

 

 

 

Tab. 5 Porovnání vlastností konvenčního lisu a servolisu 

 

  

Parametr 
Původní stav 

Postupový lis 6300 kN 

Stav po inovaci 

Servolis 8000 kN 

Nominální síla 6300 kN 8000 kN 

Oblast nominální síly < 6 mm < 6 mm 

Maximální rychlost 

(zdvih) 

10 – 50 1 - 50 

Zdvih beranu 200 – 400 100 - 400 

Přestavení beranu 200 250 

Výkon hlavních motorů 1 x 90 kW 2 x 135 kW 

Hmotnost lisu 160 t 220 t 
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6. TECHNICKO - EKONOMICKÝ ROZBOR 

NAVRŽENÝCH ŘEŠENÍ 

 

V této kapitole jsem zpracoval ke každému vybranému  dílu (kap. 5.1) tabulku. 

Tyto tabulky (6 a 7) názorně popisují technické parametry a náklady výroby dílu 

současnou technologií a technologií po inovaci. 

 

 

Tab. 6 Porovnání vlastností dílu č. 1 

Označení a 

název dílu 

Dílč. 1: Výztuha závěs horní 5E5.833.327/8 

Sledovaný stav Současný stav Stav po inovaci 

Kvalita 

materiálu 
HX260LAD+Z100MB HX460LAD+Z100MB 

Tloušťka 

materiálu 
2,0 mm 1,0 mm 

Hmotnost 960 g 382 g 

Počet tvářecích 

operací 

12 (postupový nástroj na stávající 

technologii) 

7 (inovovaný transferový 

nástroj, technologie 

postupového lisování je díky 

složitosti výrobku vyloučena) 

Cena 1,70 € 0,83 € 

Obrázek 

 

 

 

 

 

  

Prolisy, výztuhy 
funkční úprava 
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Tab. 7 Porovnání vlastností dílu č. 2 

 

 

Při srovnání dílů č. 1 a 2 se současnou a inovovanou technologií vychází téměř 

všechny položky u inovované technologie lépe. Pozor ale na všechna úskalí, které 

zavedení nové technologie do procesu obnášejí.  

Společnost má zatím pouze teoretické zkušenosti se servolisy. Při nákupu této 

technologie musí počítat s nároky na vedení a údržbu. Technické požadavky a nároky 

na TPV pracovníky budou výrazně jiné a větší, než je u současných technologií, které 

ve společnosti jsou. Je potřeba provádět základní a doplňující školení technického 

personálu a managementu.  

Před rozhodnutím jestli koupit, či nekoupit servolis bude společnost muset pečlivě 

zvážit všechna pro a proti a spočítat jestli se jí kup této technologie vyplatí.  

  

Označení a 

název dílu 
Dílč. 2: Podélník horní vnitřní 5JA.809.147/8 

Sledovaný stav Současný stav Stav po inovaci 

Kvalita 

materiálu 
H220PD+Z100MB HX460LAD+Z100MB 

Tloušťka 

materiálu 
1,0 mm 1,0 mm 

Hmotnost 1 404 g 1 239 g 

Počet tvářecích 

operací 
5 6 

Cena 2,80 € 2,13 € 

Obrázek 

 

 

 

 
Prolisy 

 
Hluboké tahy 
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Za zmínku stojí, že Evropská unie vynaložila nemalé prostředky na dotování 

projektů, co se týče inovování technologie, výzkumu, snižování dopadů na životní 

prostředí apod. To znamená, že i společnost Klein & Blažek s.r.o. by mohla zkusit  

využít čerpání dotací z EU při případném pořizování servolisu 8000 kN, protož se o 

inovaci bezesporu jedná. Podrobnější informace jsou uvedeny na webové stránce [1]. 
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ZÁVĚR 

 

Na základě zmapování současného stavu lisovny ve společnosti Klein & Blažek 

s.r.o., ze specifikací vlastností dvou inovovaných dílů a z výhledu vývoje zakázek 

společnosti jsem se snažil navrhnout co nejoptimálnější řešení. 

 

Řešení spočívá v koupi nového lisovacího stroje, přesněji servolisu 8000 kN. Tato 

nová technologie by společnosti zlepšila pozici na trhu lisováním rozměrově větších a 

pevnostně tvrdších dílů, což je v dnešní době trendem. Dále by tato technologie šetřila 

čas, což jsou peníze. Čas by šetřila například zkrácením doby lisování nebo spojením 

dvou technologií dohromady, což u tohoto typu stroje lze. Potvrzením těchto argumentů 

je technicko-ekonomická bilance vybraných dílu, která jasně ukazuje na vybraných 

dílech výhody servolisu 8000 kN. 
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Příloha B 

Servolis 8000 kN

lisovací síla kN  8.000

servo pohon ano

přestavení výšky zdvihu mm v rozsahu 100 - 400

přestavení beranu mm 250

motorické přestavení beranu ano

hydraulická pojistka přetížení ano

počet zdvihů 1/min min. v rozsahu 1-50

připojovací tlak vzduchu rozvodu 

zadavatele
bar max. 6

zastavitelná výška nástroje (největší 

zdvih; přestavení beranu max.)
mm 950

pracovní plocha stolu mm 5.000 x 2.000

propad ve stolové desce mm min. 4000 x 500

výška stolu nad podlahou mm rozsah 600-1000

pracovní plocha beranu mm 5.000 x 2.000

T-drážky ve stole a beranu dle DIN 

650
mm 28

šířka průchodu pro materiál mm min. 1800

vstup materiálu do nástroje nad 

plochou stolu v rozmezí
mm min. rozsah 400-700mm

výška stroje nad úrovní podlahy mm max. 8600

řízení stroje na bázi SIMATIC 

S7/300 
ano

počet položek paměti pro nástroje ks min. 500

počet vstupů pro kontrolu nástroje ks min. 8

počet výstupů snímače vačky ks min. 16

přímé měření lisovací síly ano

tlumící elementy podpěr lisu ano

dvouruční ovládání lisu ano

ovládací pult s barevným 

dotykovým dis. 19´
ano

Výměna stolu (stolové desky) T-track ano

Transfer

pohon osa X lineární motor

pohon osa Y servomotor

pohon osa Z servomotor

délka pojezdu osa X (mm) 0-1000

délka pojezdu osa Y (mm) 0-600

délka pojezdu osa Z (mm) 0-150

vzdálenost transf. lišt ve stavu 

otevřeno
mm min. 1550

nosnost transferu kg  min. 200

Periferie (podavač, odvijecí 

zařízení, rovnačka)

odviják jednostranný ano

nosnost odvijecího zařízení kg 15000

vnitřní průměr svitku mm  min. v rozsahu 470-525

šíře svitku mm 100-1500

tloušťka svitku mm min. v rozsahu 0,8 - 6,0 

průřez materiálu pro pevnost 

500N/mm
2 mm

2 min. 2900

rychlost rovnačky a odvijecího zařízení m/min min. 50

Podavač

šířka svitku mm min. v rozsahu 100-1500

tloušťka svitku mm min. v rozsahu 0,8 - 6,0 

průřez materiálu (při pevnosti 500 

Mpa)
mm

2 min. 2900

rychlost podání m/min  min.130

přesnost podání mm ±0,1

přestavení výšky vstupu mat. do 

nástroje
mm min. rozsah 400-700mm

motorické přestavení výšky 

podavače
ano

Tecnické parametry

 


