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Použité symboly 
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�   vyložení       ����	 
�   vzdálenost úchylkoměru od hrany beranu v ose x ���� 
��   vzdálenost úchylkoměru od hrany stolu v ose x ���� 
��   vzdálenost mezi úchylkoměry   ���� 

	   průchod       ���� 

   vzdálenost úchylkoměru od hrany beranu v ose z ���� 

�   vyložení beranu     ���� 
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/%   vzdálenost působiště síly od bodu A   ���� 
/1   působiště celkové tvářecí síly   ���� 



ČVUT v Praze, Fakulta strojní 
Ústav výrobních strojů a zařízení 

 Stránka 12 

 

/�   velikost kroku      ���� 
/�)   velikost kroku doprava    ���� 

/�(   velikost kroku doleva     ���� 
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ČVUT v Praze, Fakulta strojní 
Ústav výrobních strojů a zařízení 

 Stránka 13 

 

Řecká abeceda 

Označení  Název          Jednotky 

=   celkový úhel otevření pracovního prostoru   �°� 
=9   celkový úhel otevření pracovního prostoru při abs. měření �°� 
=��   úhel natočení stolu v ose z     �°� 
?)ř   úhel natočení přední části beranu v ose x   �°� 

?��   úhel natočení stolu v ose x     �°� 
?;9   úhel natočení zadní části beranu v ose x   �°� 
ΦA�   natočení beranu      �°� 

B�A�   natočení nástroje      �°� 
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Úvod 
V této práci se zabývám návrhem metodiky pro určení vhodného typu 

mechanického lisu. Lis musí být vhodný pro provoz postupových lisovacích nástrojů. 

Pro správné určení, zda je lis vhodný pro tento provoz, nejprve prostuduji danou 

problematiku mechanických lisů, způsoby jejich zatěžování a vlastnosti postupových 

nástrojů. Dále navrhnu způsob měření výstředníkových lisů zakládající se na celkové 

tuhosti stroje. K tomuto způsobu měření bude zapotřebí navrhnout a vyrobit potřebné 

přípravky. Pomocí navrženého postupu proměřím vytipované lisy a navrhnu zpracování 

získaných dat tak, aby výstupem byl graf dovoleného zatěžování lisu. Tento graf daného 

stroje spolu s vlastnostmi postupových lisovacích nástrojů určí, zda je daný lis pro 

provoz konkrétního postupového nástroje vhodný nebo nikoliv. Změřené charakteristiky 

různých strojů se dají mezi sebou porovnávat, a tím zlepšovat výběr vhodného tvářecího 

stroje. 
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Cíl práce 
Cílem práce je návrh metodiky měření pro určení vhodného typu a velikosti 

tvářecího stroje pro technologii tváření na postupových lisovacích nástrojích. Vzhledem 

k velikosti tvářecích sil bude metodika navrhována pro stroje do jmenovité síly 1000 

kN.  

Toto zadání s sebou přináší dílčí úlohy, a to: 

1. Rešerše tvářecích strojů, především mechanických. 

2. Prostudování tuhosti tvářecích strojů a jejího dopadu na přesnost a způsob 

zatěžování. 

3. Popsání způsobů měření výstředníkových lisů. 

4. Prostudování vlastností postupových lisovacích nástrojů a jejich dopadů na 

tvářecí stroje. 

5. Návrh metodiky měření charakteristiky dovoleného zatěžování pomocí celkové 

tuhosti stroje. 

6. Návrh přípravků potřebných k měření.   

7. Zrealizování měření na vytipovaných strojích a zpracování získaných dat. 

8. Porovnání zpracovaných výsledků daných strojů s vlastnostmi konkrétních 

postupových lisovacích nástrojů.  

9. Vyhodnocení vhodnosti vytipovaných lisovacích strojů.   
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1 Tvářecí stroje  
Tvářecí stroj [1, 2, 8, 15] je výrobní stroj sloužící k trvalému přetvoření objektu, 

neboli způsobuje vnější silové zatížení potřebné při tváření. Zajišťuje potřebnou tvářecí 

sílu pro technologie potřebné k výrobě. 

1.1 Rozdělení tvářecích strojů 

Podle druhů relativního pohybu nástroje k tvářenému materiálu se tvářecí stroje 

dělí na: 

• stroje s přímočarým pohybem nástroje,  

• stroje s rotačním nebo obecným pohybem nástroje.  

Nejvíce jsou rozšířeny stroje s přímočarým pohybem nástroje. Jejich základní 

uspořádání je na obrázku 1.1. Beran 1 vykonává přímočarý vratný pohyb mezi dolní 

úvratí DÚ a horní úvratí HÚ. Výchozí polotovar 4 spočívá mezi jednotlivými díly 

nástroje, které jsou upevněny na beranu a na 

stole_2. Beran s horním dílem nástroje se 

pohybuje z horní úvratě s nulovou počáteční 

rychlostí. V okamžiku, kdy se horní díl nástroje 

dotkne výchozího polotovaru rychlostí v a silou 

F, beran překonává tvářecí sílu F
0 

a způsobuje 

plastickou deformaci tělesa. Tvářecí pochod 

končí při nulové rychlosti nástroje v dolní úvrati.  

Podle druhů hlavní formy využité energie 

lze tvářecí stroje rozdělit do tří skupin:   

- stroje silové,  

- stroje energetické, 

- stroje zdvihové.  

Podle druhu mechanismu použitého k přenosu energie lze tvářecí stroje rozdělit: 

-  mechanické,  

- hydraulické,  

Obrázek 1.1- Stroj s přímočarým pohybem [8] 
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- pneumatické a parní,  

- ostatní, kombinované.  

Podle druhu technologického určení, tj. charakteristického druhu technologického 

tvářecího pochodu, lze stroje rozdělit:  

- tvářecí stroje pro plošné tváření,  

- tvářecí stroje pro objemové tváření,  

- stroje pro stříhání a dělení materiálu.  

Podle pracovního rozsahu lze rozlišit:  

- univerzální tvářecí stroje, na nichž je možno tvářet nebo oddělovat materiál 

různých rozměrů a různými operacemi,  

- speciální tvářecí stroje, na nichž se tváří nebo odděluje materiál různých 

rozměrů jedinou operací,  

- jednoúčelové tvářecí stroje určené pro stejné operace a stejné výrobky. 

 

Tabulka 1.1- Základní třídění tvářecích strojů s přímočarým pohybem nástroje [15]   

 

Jelikož se ve své práci zabývám převážně mechanickými lisy vhodnými pro provoz 

postupových lisovacích nástrojů, dále se budu věnovat podrobněji pouze takovým 

typům tvářecích strojů, které s mou prací souvisejí.  

1.1.1 Tvářecí stroje zdvihové  

K překonání přetvárného odporu tvářeného polotovaru využívají obou 

základních forem energie, tj. energie potenciální i kinetické. Přenos obou základních 

forem energie lze realizovat mechanismem s jedním stupněm volnosti, tedy s pevnou 
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kinematickou vazbou mezi vstupním a výstupním členem mechanismu. Síla F roste 

v blízkosti úvrati teoreticky bez omezení, ale předpokládá se v určité části zdvihu 

konstantní. Tvářecí dráha je omezena dolní úvratí beranu. Typickým představitelem této 

skupiny je klikový lis, u něhož síla F a rychlost beranu jsou funkcí jeho dráhy H. 

Základními parametry zdvihového tvářecího stroje jsou jmenovitá síla Fj a dráha 

H, na které může tato síla působit.  

 

1. Beran 

2. Stůl 

3. Rám 

4. Klika 

5. Ojnice 

6. Setrvačník 

7. Polotovar 

 

 

1.1.2 Mechanické lisy  

Mechanické lisy jsou nejpoužívanější tvářecí stroje pro různé tvářecí operace. 

Výhodou mechanických lisů je všestrannost a poměrně jednoduchá konstrukce. 

Nevýhodou těchto lisů je z technologického hlediska fakt, že maximální tvářecí sílu 

vykazují až těsně před dolní úvratí, hrozí nebezpečí přetížení stroje, tváření velkou silou 

po delší dráze je obtížné, nevýhodný je i průběh rychlosti aj. I přes všechny nevýhody 

jsou tyto stroje v provozu nejvíc využívány. Lis může být zatížen jen takovou silou, 

která nepřevýší jmenovitou sílu stroje. Aby se předešlo poruše strojů při přetížení, 

využívají se různé bezpečnostní pojistky. 

 

 

 

 

 

Obrázek 1.2- Stroje zdvihové (klikový lis) [15,8] 
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 Mechanické lisy je možno rozdělit: 

Tabulka 1.2- Rozdělení mechanických lisů 

 

1.1.3 Výstředníkové lisy 

Tyto stroje jsou určeny hlavně pro zpracování pásů nebo tabulí plechu. Jsou 

vhodné pro všechny běžné lisovací operace za studena, tj. stříhání, děrování, 

vystřihování, ohýbání, rovnání, mělké tažení, protlačování, nýtování apod.  

Základní konstrukční znaky jsou: 

1. K přenosu síly se využívá výstředníkový mechanismus, tj. výstředníkový 

hřídel, ojnice a beran. 

2. Zdvih beranu je nastavitelný změnou natočení výstředníkového pouzdra. 

Lis má otevřený stojan, poháněn je elektromotorem, který roztáčí setrvačník, 

Setrvačník slouží jako akumulátor energie.  

 

 

 

 

Podle přenosu 

energie 

Podle velikosti Podle druhu stojanu Podle počtu ojnic 

klikové lehké – jmenovitá síla 

F
j 
< 500 kN 

otevřený (tvar C) jednobodové 

výstředníkové 

kolenové uzavřený (tvar O) dvoubodové 

vačkové střední – F
j 
= 500 až 

5000 kN 

sloupový stojan čtyřbodové 

klínové těžké - F
j 
> 5000 kN   

vřetenové 
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1.1.4 Rozměry pracovního prostoru 

 

Obrázek 1.5- Rozměry pracovního prostoru[8,15] 

Obrázek 1.4- Výstředník [12]  

Obrázek 1.3- Výstředníkový lis LEU 125 [12]  
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Upínací plocha stolu l2xb2  – plocha upínání spodní části nástroje nebo stolní desky 

Upínací plocha beranu l1xb1  – plocha k upínání horní části nástroje 

Průchod B  – nejmenší vzdálenost vnitřních ploch stojanu pod 

vedením beranu 

Vyložení A – kolmá vzdálenost osy beranu od čelní plochy stojanu 

v pracovním prostoru 

Zdvih H   – vzdálenost beranu mezi jeho horní a dolní úvratí 

Přestavitelnost stolu E2 – vzdálenost, o kterou lze změnit sevření 

Přestavitelnost beranu E1 – vzdálenost, o kterou lze změnit sevření 

Sevření Hs – vzdálenost mezi upínacími plochami stolu a beranu v 

jeho dolní úvrati při největším zdvihu 

Nastavitelný zdvih beranu – zdvih, jehož délka se dá změnit 

 

1.2 Přesnost práce tvářecích strojů  

Přesnost práce tvářecích strojů [11, 15]	 je dána rozměrovou a tvarovou přesností 

jednotlivých dílů a také přesností dosedacích ploch. Přesnost práce tvářecích strojů je v 

zásadě dána: 

- Přesností rozměru - definované rozdíly rozměrů stejných výrobků vyrobených 

při identických podmínkách.  

- Přesností tvaru - definovaná odchylka tvaru výrobku od ideálního vzoru. 

Na přesnost práce má vliv: 

- Geometrická přesnost částí tvářecího stroje - přesnost dráhy rovin výstupního 

členu (vedení beranu = rovnoběžnost pohybu vůči ose tváření). 

- Dílčí tuhosti tvářecího stroje - tuhost pracovního prostoru a tuhost nástroje. 

- Vůle ve vedení výstupních členů - ty mohou způsobit změny polohy nástroje, 

opotřebení nástroje i jeho destrukci. U stroje mohou částečně zapříčinit vydírání 

vedení beranu. 

- Tepelná dilatace. 
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- Rozměrová a tvarová přesnost nástroje - ustavení nástroje v pracovním prostoru, 

tuhost nástroje, opotřebení, jiné odchylky (rozměrů výchozího polotovaru, 

teploty ohřevu atd.). 

- Technologické faktory. 

Geometrickou přesnost definuje ČSN 210302 - 06 jako přesnost jednotlivých ploch 

a poloh stroje v nezatíženém stavu. Tuhost je pak míněna ve vztahu k deformační dráze 

a vyjadřuje tuhost v pracovním prostoru. 

1.2.1 Geometrické úchylky stroje a nástroje 

Je žádoucí, aby stroj byl vyroben v určité rovinnosti a rovnoběžnosti upínacích 

ploch pro obě části nástroje, jedná se o plochy na beranu a na stole. I nástroj musí mít 

dobrou rovinnost a rovnoběžnost upínacích ploch, aby byla zajištěna kolmost 

geometrických os horní a spodní částí nástroje k upínacím plochám beranu a stolu. Dále 

je třeba dodržet kolmost svislého pohybu beranu s horní částí nástroje k upínací ploše 

stolu (obrázek 1.6). Úchylky rovnosti a rovnoběžnosti lze proměřit za klidu stroje, 

úchylky kolmosti svislého pohybu beranu buď při pozvolném přesouvání beranu z horní 

úvrati do spodní, nebo při chodu stroje na prázdno.  

Mezní úchylky rovinnosti, rovnoběžnosti a kolmosti jsou předepsány pro 

jednotlivé tvářecí stroje normou ČSN. 

 

Obrázek 1.6- Geometrické úchylky stroje a nástroje�15� 
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1.2.2 Radiální a axiální vůle 

Radiální vůle [15]	 ve vedení beranu se vymezují v podélných rovinách a 

způsobují přesazení beranu s nástrojem. Axiální vůle (vůle v mechanismu, která 

uskutečňuje pohyb beranu) se vymezují v hlavní ose y a způsobují u zdvihových strojů 

zvětšení nastavené vzdálenosti částí nástroje. Největší možné přesazení nástroje /�0 
nastane při úplném vymezení radiální vůle /�� ve vedení beranu. 

/�0 = /�� D "
 � − 
� +

1
2H	���� (1.1) 

´ 

Kde:  

 �-  délka beranu  ′�- délka vedení beranu 

,- šířka beranu 
�- vyložení beranu 

 

Největší možné natočení nástroje v rámci radiální vůle je: 

B�A� = 2. /��
 − 
 	�°� (1.2) 

 

S rostoucí radiální vůlí xob a rostoucím vyložením 


� se přesazení nástroje zvětšuje. Skutečné dynamické 

přesazení a natočení nástroje závisí na velikosti, směru a 

smyslu výslednice aktivních sil působících při tváření na 

beranu a na odporech proti natočení a radiálnímu 

posunutí soustavy v pracovním prostoru.  

K úplnému vymezení radiální vůle ve vedení 

beranu může dojít při výstředném působení tvářecí síly 

na beran. Axiální vůle y0b beranu, tj. součet dílčích 

axiálních vůlí mechanismu, který zajišťuje pohyb beranu, 

se zpravidla působením tvářecích sil vymezí v plné míře. 

 

 
Obrázek 1.7- Přesazení �15� 
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1.2.3 Technologické faktory 

Při určitém konstrukčním provedení a seřízení tvářecího stroje a nástroje působí 

tvářecí síla proti pohybu beranu. Při tváření série stejných výrobků se tvářecí síla může 

měnit. To je zapříčiněno změnou výchozího materiálu a zejména jeho mechanických 

vlastností. Působiště a směr tvářecí síly se může měnit při zpracovávání rozměrnějších 

výrobků a při použití postupových nástrojů, při nestálé tloušťce polotovaru nebo při 

jeho nepřesném ustavení v nástroji. V průběhu výroby určité série stejných výlisků 

nelze uvedené změny kompenzovat seřízením stroje a nástroje. Důsledkem je tvarová 

nestálost jednotlivých dílů v sérii. 

 

1.3 Tuhost tvářecích strojů  

[8, 10, 11, 13, 14, 15] Hlavní kritérium pro volbu většiny rozměrů a tvarů 

jednotlivých součástí tvářecích strojů je jejich největší dovolená pružná deformace. 

Měřítkem odolnosti proti pružným deformacím je tzv. tuhost, která vyjadřuje odpor 

proti těmto pružným deformacím. Je definována jako poměr elementární síly dF 

působící ve směru geometrické osy výstupních členů a elementární deformace dy, která 

odpovídá této síle ve stejném směru měření. Pohybujeme-li se v mezích Hookova 

zákona, platí, že dílčí tuhost součásti se při změně velikosti vnějšího zatížení nemění, je 

konstantní. 

 

� = IJ	= = �K&*I.		��	. ��� 
(1.4) 

 

 

 

 

 

Jedná se především o tuhost: 

- tvářeného polotovaru, 

- nástrojů, 

� = L�
L2 	��	.�

��										 (1.3) 

Obrázek 1.8- Tuhost dle Hookova zákona �13� 
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- pracovního prostoru stroje. 

Dílčí tuhosti jsou tuhosti jednotlivých součástí stroje jako např. ojnice, stojanu, 

mechanismu atd. Celková tuhost vyjadřuje pak tuhost soustavy všech součástí navzájem 

propojených. 

Druhy tuhostí jsou: 

- tuhost statická / dynamická,  

- tuhost v posunutí / v natočení,  

- tuhost v tahu / tlaku a další. 

Lisy pro plošné tváření mají tuhost mnohem nižší než stroje pro tváření objemové. 

Malá tuhost stroje zhoršuje jeho využití, snižuje životnost nástrojů, způsobuje velké 

energetické ztráty a intenzivní opotřebení jednotlivých součástí lisu. Značný vliv má, 

zda jde o pracovní prostor otevřený či uzavřený. Z praxe je známo, že životnost 

tvarovacích nástrojů při práci na lisech s otevřeným stojanem tvaru C je zhruba 

poloviční oproti práci na lisech s uzavřeným stojanem tvaru O. 

1.3.1 Tuhost pracovního prostoru 

Tuhost pracovního prostoru [8, 10, 11, 15] se 

může chápat jako celková tuhost lisu. Zjednodušeně 

se skládá z tuhosti rámu, tuhosti mechanismu a má 

vypovídající hodnotu o dovoleném zatěžování lisu. 

Na to, aby stroj správně fungoval, je třeba zatížit 

požadovanou silou celý silový řetězec dílců stroje. 

Z důvodu, že části lisovacího nástroje proti sobě 

pracují s poměrně velkou přesností, je nezbytné, aby 

byla celková deformace stroje co nejmenší. 

Působením deformace v pracovním prostoru se mění 

relativní poloha obou částí nástroje vzhledem ke 

geometrickým osám stroje. 

Důležitá není jen deformace posunutí, která 

způsobuje nepřesnost sevření stroje, ale také úhlová 

deformace pracovního prostoru stroje, která 

způsobuje zešikmení upínacích ploch nástroje a tím Obrázek 1.9 - Přesnost geometrické osy �15� 
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snižuje jeho pracovní přesnost a životnost. Tuto deformaci způsobovanou 

mimostředným zatížením nelze na tvářecích strojích prakticky vyloučit, jelikož u 

složitějších nesymetrických výlisků nebo postupového tváření několika operacemi za 

sebou lze těžko umístit výslednici tvářecích sil do osy stroje.  

 

Tuhost pracovního prostoru tvářecího stroje ovlivňuje: 

- Přesnost geometrické osy výstupních členů pracovního prostoru. 

- Vymezení vůle a odchýlení geometrické osy nástroje. 

-  Životnost nástroje a stroje - větší opotřebení znamená zvětšení vůlí, příčení a 

větší opotřebení. 

-  Celková účinnost, která vyjadřuje odpory proti pohybu a energetické ztráty, jež 

musí být hrazeny navíc. 

- Přídavná namáhání např. při náhlých odlehčeních pracovního prostoru (zvláště u 

stříhání).  

Obrázek 1.9 popisuje zvětšení nastavené vzdálenosti Y, přesazení Z a natočení Φyz	
nástroje v rovině otevření stojanu C výstředníkového lisu při stříhání plechu.		

1- stojan 5-	kulový kloub 

2- výstředníkový hřídel	 6-	beran	
3- výstředník	 7-	střižník	
4- ojnice 8-	střižnice	

	 9-	střihaný plech	
y01, y02, y03 – axiální vůle v uložení výstředníkového hřídele, výstředníku a 

kulového kloubu, 

 z0v – radiální vůle ve vedení beranu. 

S tuhostí pracovního prostoru je pevně spjatá mechanická účinnost. Zvýšením 

tuhosti se zmenšují relativní deformace pohyblivých a pevných částí pohonu 

a omezuje se jejich příčení. Důsledkem je rovnoměrnější rozložení tlaku na 

styčných plochách. Vznikají tedy i příznivější podmínky pro provoz a mazání.  

1.3.2 Tuhost rámu  

Tuhost rámu je dílčí část tuhosti celkové (pracovního prostoru). Měla by být 

větší než tuhost mechanismu a hlavně v čase neměnná. To znamená, že při 

dlouhodobém užívání stroje se hodnota tuhosti rámu nebude měnit.  
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1.3.3 Tuhost mechanismu 

Tuhost mechanismu je druhou částí celkové tuhosti. Je velmi obtížně měřitelná, 

dopočítává se tedy z celkové tuhosti a tuhosti rámu. Má menší hodnotu než tuhost rámu 

a v čase se mění. Při užívání stroje dochází k jeho opotřebení a tím i zvětšování vůlí, 

vydírání atd. Tím také klesá tuhost mechanismu. 

1.3.4 Vlivy tuhosti  

Vlivem pružení pracovního prostoru jsou charakteristiky hnací síly na vstupu 

pracovního prostoru vzájemně posunuty. Na obrázku 1.11 jsou schematicky znázorněny 

tři základní druhy tvářecích strojů, silový, energetický a zdvihový. Síla F a její reakce 

působí mezi klikovým hřídelem a rámem. Beran se pohybuje po dráze s z počáteční 

polohy h0 proti tvářecí síle a pracovní prostor se deformuje.  Pro dokonale tuhý pracovní 

prostor odpovídá dráha beranu (užitečné) dráze deformace materiálu. Vlivem odpružení 

pracovního prostoru však nastane vzájemný posuv těchto drah o deformaci pracovního 

prostoru. 

Relativní dráha kliky vzhledem k rámu v závislosti na dráze beranu je: 

* = * +	1WX = * +	1X 	 ���� 

 (1.5) 

 

∆* = 	 * − * =	�� = 2	���� 

 (1.6) 

 

 

 

 

 

Obrázek 1.10- Charakteristika hnací síly F na vstupu a tvářecí 
síla F0 na výstupu pracovního prostoru. 
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Obrázek 1.11 Tuhost pracovního prostoru �15� 
 

Model tuhosti pracovního prostoru 

 
Obrázek 1.12- Model pracovního prostoru [11] 
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Celková tuhost rámu:    

�� =	� + �	��.��� (1.7) 

Celková tuhost mechanismu:   

1
�� = 1

�� +	 1�4 	��.�
�� (1.8) 

Celková tuhost pracovního prostoru: 

1
�� =

1
�� + 1

�� 	��.�
�� (1.9) 

  

Předpokládaná bilance deformací: 

Jedná se o předpokládané poměrné rozdělení deformací na jednotlivé členy 

soustavy. 

 

Obrázek 1.13- Bilance deformací pracovního prostoru 

Tabulka 1.3- Volba tuhosti pracovního prostoru [15] 

Druh lisu Tuhost pracovního prostoru k [MN/ mm] 

Klikové a výstředníkové  Y0,28~0,8]	. ^�� 
Výstředníkové kovací Y1,60~1,7]	. ^�� 
Razicí Y1,30~1,4]	. ^�� 

 

Kde:   Fj   [MN]  jmenovitá síla stroje 
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2 Metody zkoušek  
Metody zkoušek výstředníkových a klikových lisů do 5000 kN řeší norma ČSN 21 

0389. Zkoušky uvedené v této normě by měl provádět výrobce.  

Norma popisuje tyto typy zkoušek: 

1. Měření počtu trvalých zdvihů beranu. 

2. Měření největšího příkonu nebo proudu elektrického pohonu při trvalých 

zdvizích. 

3. Měření úhlu doběhu při jednotlivých zdvizích. 

4. Měření času doběhu při jednotlivých zdvizích. 

5. Měření teploty zahřátí spojky a brzdy při největším počtu jednotlivých zdvihů. 

6. Měření teploty zahřátí hlavních ložisek při trvalých zdvizích. 

7. Kontrola systému mazání, spojky, brzdy, řízení, rovnoměrnosti chodu 

mechanických částí a elektrozařízení. 

8. Měření geometrické přesnosti, jehož hodnoty jsou zapsané v normě ČSN 21 

0306. 

2.1 Měření statické tuhosti výstředníkového lisu 

Měření statické tuhosti [15, 16]	 ani samotnou hodnotu tuhosti tvářecích strojů 

neurčuje žádná norma. Obecně platí, že 

tuhost stroje by měla být co největší, tj. co 

nejtužší rám a mechanismus stroje.  Staré 

stroje byly vyráběné s masivní, velmi 

předimenzovanou litou konstrukcí rámu. 

Moderní stroje se kvůli důrazu na 

ekodesign začaly vyrábět se svařovanou 

konstrukcí s menší spotřebou materiálu, 

takže i s menší tuhostí.  

2.1.1 Metoda měření statické tuhosti 

Při měření tuhosti se zjišťuje zejména 

tuhost pracovního prostoru, jehož součástí 

je tuhost mechanismu a stojanu. 

Mechanismus lisu musí být v horní úvrati při 
Obrázek 2.1- Měření tuhosti [15] 
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nastavené největší velikosti zdvihu a nejdelší ojnici. Do pracovního prostoru se musí 

umístit hydraulický zvedák, který působí na beran silou. Tato síla musí působit přes 

kulový kloub, aby nedocházelo k přenášení momentu, nýbrž jen normálové síly v ose 

stroje. Při opakovaném postupném zatěžování silou hydraulického zvedáku v 

pracovním prostoru se zjišťují hodnoty deformace. Deformace se odečítá z 

číselníkových úchylkoměrů 1-8, jak je znázorněno na obrázku 2.1. Základna 

úchylkoměrů může být připevněna na nezávislém rámu při měření absolutní deformace, 

nebo na stole v pracovním prostoru při měření relativní deformace. Měření absolutní 

deformace je poměrně náročné. Tato metoda vyžaduje tuhý stojan (nezávislý) umístěný 

na základně stroje. Absolutní měření se obvykle provádějí jen u prototypů. Běžně se 

provádí měření relativní deformace mezi stolem a beranem lisu.  

Číselníkovými úchylkoměry 1-4 se měří celková deformace pracovního prostoru. 

Tuhost pracovního prostoru se získá z rovnice (2.1), kde y1-4 je výsledná hodnota 

deformace. 

�� =	��9A
2�` 	�$�/��� (2.1) 

 

Pomocí číselníkových úchylkoměrů 5,6 získáme podobným způsobem tuhost 

rámu podle rovnice (2.2), kde y5,6 je celková deformace rámu.  

�� =	��9A
2b,c 	�$�/��� (2.2) 

 

Tuhost mechanismu pak plyne ze vztahu (2.3). 

�� =	 ��	. ���� −	�� 	�$�/��� (2.3) 
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kde:  y0 je vymezování vůlí 

Úhel rozevření pracovního prostoru se vypočítá pomocí rovnice (2.4), kde 

vynášíme naměřenou deformaci z úchylkoměrů 7,8 a vzdálenost �� mezi nimi. 

2d −	2e
�� = IJ	= (2.4) 

 

  

  

Obrázek 2.2- Charakteristika statické tuhosti  
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3 Přetěžování výstředníkových lisů 
Zatížení výstředníkového lisu nesmí překročit jeho pracovní možnosti, jinak hrozí 

riziko poškození nebo jeho havárie. K přetížení lisu může dojít dvojím způsobem:  

1. Přetížení závislé na zdvihu stroje. 

2. Přetížení závislé na asymetrickém zatěžování pracovního prostoru. 

3.1 Přetěžování závislé na zdvihu stroje 

K přetížení [8, 10] zde dochází obvykle při takových tvářecích operacích, které 

vyžadují největší síly na konci pracovního zdvihu před dolní úvratí. V tomto případě je 

možné přetížit lis nadměrnou silou, momentem nebo energií. K ochraně zde slouží 

různé druhy pojistných zařízení. Přetěžování lisu znázorňují grafy F-h, tj. síla F závislá 

na zdvihu h. 

 

Proti přetížení silou stroj chrání střižná pojistka. Je uložená mezi ojnicí a beranem a 

je nadimenzovaná na jmenovitou sílu stroje. Při překročení této síly dojde k prostřižení 

pojistky a zastavení stroje. Nedojde však k jeho poškození.  

Proti přetížení krouticího momentu se využívají pojistky třecí. V zásadě dochází 

k prokluzu spojky. 

Při přetížení energií dochází k poklesu otáček setrvačníku a nadměrnému 

zatěžování elektromotoru a tím jeho přehřívání. K zamezení jeho destrukce slouží 

proudová pojistka. 

Obrázek 3.1-Přetěžování výstředníkového lisu silou, momentem a energií [8] 
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3.2 Přetížení závislé na asymetrickém zatěžování pracovního prostoru 

Je to přetížení způsobené silou (tvářecí), která nepůsobí přímo v ose stroje. To je 

častý problém při provozu postupových lisovacích nástrojů, kde výslednice tvářecí síly 

většinou neprochází středem nástroje, tudíž po upnutí ani osou tváření příslušného 

stroje. Proti tomuto přetížení stroj nechrání žádné pojistné zařízení. Při krátkodobém 

přetěžování mimoosou silou většinou nedochází k závažnému poškození stroje. 

Problematické je dlouhodobé přetěžování tohoto typu, a jelikož jsou tvářecí stroje  

i nástroje určené k hromadné výrobě, k dlouhodobému přetěžování velmi často dochází. 

To způsobuje vydírání vedení beranu, poškozování postupových nástrojů a nadměrné 

zatěžování celého mechanismu, což vede k častějším poruchám stroje a nutným repasím 

nebo až k úplné destrukci stroje i nástroje. 

Dovolené zatěžování stroje mimoosou silou znázorňuje graf na obrázku 3.2. Pro 

každý stroj je graf specifický. Vypovídá o tom, jakou velkou silou je možné na beran 

působit v určité vzdálenosti od osy stroje. 

 

Obrázek 3.2- Charakteristika dovoleného zatěžování mimoosou silou 

Charakteristiku dovoleného zatěžování mimoosou silou velmi ovlivňuje konstrukce 

stroje, a to zejména jedná-li se o konstrukci otevřenou (C rám) nebo uzavřenou (O rám), 

starou litou konstrukci nebo svařovanou. Dále je charakteristika úzce spojená s tuhostí 

pracovního prostoru. Charakteristika nemusí být kolem osy stroje symetrická, to může 

být způsobeno nesymetrií výstředníkového hřídele (zatíženého na jedné straně 

setrvačníkem). Dále může být graf od osy strmě exponenciálně klesající, jak je patrné 

na obrázku 3.2, nebo může klesat mnohem pozvolněji (například lineárně), to vypovídá 

o bytelné konstrukci rámu i vedení mechanismu lisu. U strojů staré lité konstrukce se 
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očekává mnohem pozvolnější průběh grafu, jelikož mají výrazně předimenzovaný rám a 

tím i větší tuhost, než u strojů moderních se svařovanou konstrukcí. 

Je velmi důležité porovnávat nejen velikost tvářecí síly potřebné na výrobu určitého 

dílu se jmenovitou silou stroje, ale také polohu tvářecí síly vůči ose stroje. Nesprávné 

zatěžování totiž vede k velkým finančním ztrátám při opravách strojů a nástrojů, a ke 

ztrátám při zastavení výroby při havárii.   
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4 Postupové lisovací nástroje 
Postupové lisovací nástroje [2, 3, 4, 5, 6, 7, 9] jsou přípravky, ve kterých dochází 

k několika technologiím tváření za studena současně tak, aby za jeden pracovní cyklus 

stroje vypadl hotový díl. 

 

Z toho vyplývá, že složením různých technologií vzniká hotový výlisek, takže celá 

konstrukce závisí na zadaném dílu. Skládáním potřebných technologií za sebe do 

jednoho přípravku má za následek, že celková tvářecí síla nutná pro výrobu zadaného 

dílu nemusí nutně působit ve středu nástroje. To znamená, že po upnutí do stroje 

vyvolává nástroj mimoosé zatěžování pracovního prostoru, což je pro stroj velmi 

nežádoucí.  

Jednotlivé díly, stejně tak i jejich nástroje, mohou být různě složité, mohou působit 

různě velkými silami v různých vzdálenostech od osy stroje. Proto je velmi obtížné 

konstrukci postupových nástrojů obecně popsat.  

Tabulka 4. 4.1 - Roztřídění lisovacích operací [5] 



ČVUT v Praze, Fakulta strojní 
Ústav výrobních strojů a zařízení 

 Stránka 37 

 

vzihvvu 

 

4.1 Popis konkrétního postupového lisovacího nástroje 

Zadaný díl (SZX4 obrázek 4.3) je vyráběn z materiálu 1.0330 o tloušťce 2,3 mm. 

Lisovací nástroj na výrobu tohoto dílu má označení LN30/12 (obrázek 4.1). 

Na první pohled je zřejmé, že se díl 

z plechu musí obstříhat. Jeho konečný tvar 

je následně vytvořen pomocí dvou ohybů. 

Z toho vyplývá, že postupový lisovací 

nástroj bude tvořen kombinací technologie 

stříhání a ohýbání.  

 

Obrázek 4.2- Postupový nástroj Obrázek 4.1- Postupový nástroj LN30/12 

Obrázek 4.3- Díl SZX4 
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Tento lisovací nástroj je konstruován jako dvouvýpadový. Na jeden pracovní 

cyklus stroje dochází tedy k vyhotovení dvou dílů současně. V tomto případě se jedná o 

díl SZX4 pravý a levý. 

Tento druh konstrukce je výhodný, jelikož je nástroj kolem osy x symetrický, 

takže veškeré síly v nástroji působí na ose x (z = 0). Rozdílně je tomu u symetrie kolem 

osy z. Zde se projevuje skládání různých technologií podle znalostí a zkušeností 

konstruktéra tak, aby celá konstrukce byla funkční. Tato kombinace střihů a 

ohybů často zapříčiní, že tvářecí síla na jedné straně nástroje je větší než síla na straně 

druhé, tj. nesymetrické působení síly na ose x. Tento jev je velmi důležitý pro výběr 

správného typu tvářecího stroje, ale dosud se mu nepřikládal takřka žádný význam.  

4.2 Výpočet působiště tvářecích sil 

[2, 3, 4, 15]	Působiště celkové tvářecí síly xF se v tomto případě počítá pouze 

v ose x, jelikož je nástroj kolem osy x symetrický, tzn. síly působí v z=0.  Na obrázku 

4.5 jsou vidět jednotlivé vektory sil příslušných technologií zobrazené ve svém těžišti. 

Příslušné těžiště má zakótovanou vzdálenost od bodu A. Tento bod je zvolený začátek 

Obrázek 4.4- Model LN30/12 
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nástroje. Velikost a těžiště sil byla vypočítána pomocí programu VISI. 

 

   

Střih 1.  

Zastřihává pás materiálu z boku na obou stranách. Působí silou Fs1, těžiště má ve 

vzdálenosti xA1. 

�� = 117,3	����, /% = 39,1	���� 
Střih 2. 

Střih kulatého otvoru pro hledáky přímo na ose x. Působí silou Fs2, těžiště má ve 

vzdálenosti xA2. 

��� = 36,3	����, /%� = 54	���� 
Střih 3. 

Střih půlkulatého otvoru definovaného na zadaném díle. Působí silou Fs3, těžiště má ve 

vzdálenosti xA3. 

Obrázek 4.5- Síly v nástroji LN30/12 
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��4 = 110,5	����, /%4 = 89	���� 
Ohyb 1. 

Znázorněný na obrázku 4.3. Působí silou Fo1, těžiště má ve vzdálenosti xA4. 

�� = 35	����, /%` = 128	���� 
Střih 4. 

Střih bočních hran dílu. Působí silou Fs4, těžiště má ve vzdálenosti xA5. 

��` = 211	����, /%b = 182	���� 
Ohyb 2. 

Znázorněný na obrázku 4.3. Působí silou Fo2, těžiště má ve vzdálenosti xA6. 

�� = 45	����, /%` = 234,5	���� 
Střih 5. 

Odstřihnutí dílů od sebe a zbytku pásu. Působí silou Fs5, těžiště má ve vzdálenosti xA7. 

��b = 105	����, /%e = 364,6	���� 
Celková tvářecí síla se vypočítá ze silové rovnováhy.   

�� = f�� =660,1	���� (4.1) 

 

Působiště celkové tvářecí síly se vypočítá z momentové rovnice (rovnováhy) sestavené 

k bodu A. 

$% = ��. /% +	���. /%� +	��4. /%4 +	��. /%` +	��`. /%b +	���. /%c +	��b. /%e g Xh��i 
(4.2) 

$% = 108098,6	 j ����k	 
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/1% = $%
�� = 108098,6

660,1 = 163,8	���� (4.3) 

 

Hodnota xFA je vzdálenost těžiště od bodu A, což je sám o sobě celkem 

nepodstatný údaj. Pro lisovací nástroje a jejich provoz na mechanických lisech je velmi 

důležité znát vzdálenost působiště tvářecí síly od středu nástroje neboli vzdálenost od 

upínacího čepu nástroje v ose x. Pomocí upínacího čepu je totiž nástroj upnut ke středu 

beranu stroje, což je v ose tváření lisu.  

/1 =	/� − /1% = 205 − 163,8 = 41,2	���� (4.4) 

 

Kde:  /�	���� je vzdálenost bodu A a bodu S (středu) v ose x  

V nástroji LN30/12 působí celková tvářecí síla Fc =660,1 kN ve vzdálenosti  

xF =41,2 mm od středu nástroje. 

Většina postupových lisovacích nástrojů nelze zkonstruovat tak, aby výslednice 

tvářecí síly procházela středem nástroje jak v ose x, tak v ose z. Jsou to takzvané 

nástroje s mimoosým působením výsledné tvářecí síly.  

Dříve stačilo konstruktérům nástrojů pouze vypočítat celkovou tvářecí sílu 

potřebnou na provoz nástroje. Tato síla se porovnávala se jmenovitou silou 

výstředníkového lisu. Vhodný lis na provoz daného nástroje byl ten, který měl 

jmenovitou sílu o 10-30% větší než vypočtená síla tvářecí. Dnes to již neplatí. 

 

 Obrázek 4.6- Charakteristika dovoleného zatížení lisu PE 100 D 
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Na obrázku 4.6 je znázorněná charakteristika dovoleného zatěžování lisu daná 

výrobcem, na kterém zákazník nástroj LN30/12 v minulosti provozoval. Tento stroj má 

jmenovitou sílu 1000 kN, vypočtená tvářecí síla nástroje je Fc =660,1 kN. Podle 

dřívějšího posuzování vhodnosti tvářecího stroje byl lis pro tento nástroj velmi vhodný, 

jelikož je jmenovitá síla o přibližně 34% větší než síla tvářecí. Z grafu je ale patrné, že 

stroj snese 41 mm od osy tváření již pouze tvářecí sílu 610 kN. Z toho vyplývá, že tento 

stroj není vhodný pro provoz určeného nástroje, o čemž vypovídaly i časté havárie a 

nutné opravy tohoto lisu. Kdyby bylo o této problematice větší povědomí, stačilo by 

například zákazníkovi doporučit otočení nástroje tak, aby se vstupní materiál posouval 

zprava doleva, a charakteristika stroje by již vyhovovala mimoosému zatěžování 

nástroje.  

Nicméně i v případě přesného výpočtu tvářecí síly a jejího působiště pomocí 

modelovacích a výpočtových programů musíme vždy uvažovat s velkou nejistotou. Jak 

je popsáno již v kapitole 1.2.3, při tváření série stejných výrobků se tvářecí síla může 

měnit díky změně mechanických vlastností výchozího materiálu. Působiště tvářecí síly 

se může také měnit při zpracovávání rozměrnějších výrobků a při použití postupových 

nástrojů, při nestálé tloušťce polotovaru nebo při jeho nepřesném ustavení v nástroji. 

Nejistota může být také způsobena nepřesnou výrobou nástroje Z toho důvodu je 

zapotřebí i při této metodě porovnávání vypočtených hodnot s grafem dovoleného 

zatěžování lisu počítat s určitou bezpečností, minimálně 10%.  
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5 Metodika měření 
Pro získání charakteristiky dovoleného zatěžování lisu jsem navrhla metodiku 

měření. Základem této metodiky je měření tuhosti lisu. Hlavním parametrem pro získání 

charakteristiky příslušného lisu je tuhost jeho pracovního prostoru.  

5.1 Základní popis měření 

Jak již bylo zmíněno, měření charakteristiky dovoleného zatěžování lisu se odvíjí 

od měření a výpočtu tuhosti stroje. To je teoreticky popsáno v kapitolách 1.3 a 2.1 dle 

nalezených starých skript, bohužel měření tuhosti lisu nepostihuje žádná mně známá 

norma, tato metodika tedy není běžně k dispozici. Celkové proměření stroje je sice 

možné udělat najednou, ale to obnáší minimálně 8-10 úchylkoměrů současně 

umístěných na stroji. Z toho vzniká, spolu s přípravkem, nezávislým rámem a 

základnou některých úchylkoměrů, problém s nedostatkem prostoru. A velké množství 

dat zpracovávaných najednou s sebou nese riziko vzniku chyby. Z toho důvodu je 

celkové proměření rozděleno do třech dílčích měření.  

1. Měření tuhosti rámu. 

2. Měření tuhosti pracovního prostoru. 

3. Měření charakteristiky dovoleného zatěžování. 

Úchylkoměry mohou být číslicové nebo digitální s napojením do počítače. 

U číslicových úchylkoměrů se musí odečítat hodnota přímo a zapisovat do tabulky. 

Měření touto metodou je časově náročnější a hrozí zde zanesení chyby nepřesným 

odečtením hodnoty. 

Sondy s výstupem do počítače s vhodně upraveným programem mají velkou 

výhodu při měření. Mohou vyobrazovat přímo spojitý průběh vzniklé deformace. 

Nehrozí zde riziko špatného odečtení hodnot a měření je díky tomu časově úspornější.  

Nejprve je nutné stanovit základní souřadný systém stroje a základní rozměry 

(obrázek 5.1). Zavedený souřadný systém je nutné dodržovat při všech měřeních.  
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Obrázek 5.1- Souřadný systém stroje se základními rozměry 

 

5.2 Měření tuhosti rámu 

Měření je možné díky přípravku umístěnému 

v pracovním prostoru v ose stroje (tj. x=0; z=0). 

Součástí přípravku je hydraulický zvedák na vyvození 

síly F a kulový kloub, který zajišťuje pouze normálový 

přenos vyvozené síly. Dále je zapotřebí pěti 

úchylkoměrů, které jsou umístěné na rámu stroje dle 

obrázku 5.2 tak, aby měřily výchylku Δyr ve směru y. 

Úchylkoměry mají základnu připevněnou na 

nezávislém rámu. Vzdálenost mezi měřícími místy 

v ose x je na stole Xs – 2as �mm�a na rámu Xr �mm�.	
Samotné měření probíhá tak, že se stroj 

postupně zatěžuje silou F až Fmax, přičemž se odečítá 

deformace z příslušných úchylkoměrů vzniklá působením této síly. Zatěžující síla může 

mít maximální velikost rovnou jmenovité síle lisu (Fmax = Fj). V případě číslicových 

úchylkoměrů se naměřené deformace pro určitou sílu zapisují do tabulky 5.1. V případě 

měřících sond se stroj zatěžuje plynule silou od 0 do Fj a sondy zaznamenávají celý 

průběh deformace nepřetržitě. Měření se opakuje minimálně třikrát.  

Obrázek 5.2- Měření tuhosti rámu 
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Tabulka 5.1- Měřené hodnoty deformací rámu 

 

Pro výpočet tuhosti rámu je nutné nejprve vypočítat celkovou deformaci rámu 

∆2�, ta se skládá z deformace horní části rámu a deformace spodní části rámu. 

Deformace horní části rámu se vypočítá pomocí rovnice (5.1) 

∆2�5 = ∆2� +	∆2��
2 	���� (5.1) 

 

Kde:  ∆2�5 je průměrná deformace horní části rámu. 

Deformace ∆2��	spodní části rámu neboli stolu je schematicky naznačena na 

obrázku 5.3 a vypočítá se rovnicemi (5.2-5.4). Rovnice (5.5) znázorňuje úhel rozevření 

spodní části rámu. 

 

Obrázek 5.3- Obecná deformace spodní části rámu 



ČVUT v Praze, Fakulta strojní 
Ústav výrobních strojů a zařízení 

 Stránka 46 

 

∆2�4 − ∆2�`	
,� − 2�� = IJ	?�� (5.2) �00�� = ,� − 2��

2 . IJ	?��	���� (5.3) 

∆2�� = �00�� + ∆2`	���� (5.4) =�� = IJ� D∆2�� − ∆2�b
� − 
� H	�°� (5.5) 

 

Celková deformace rámu se pak vypočítá jako součet deformací spodní a horní 

části rámu v absolutní hodnotě.  

∆2� =	∆2�5 + |∆2��|	���� (5.6) 

 

Tuhost rámu se pak vypočítá podle rovnice (5.7). Je časově stálá, tzn. užíváním 

stroje se hodnota tuhosti rámu nemění. 

�� = ��9A
∆2�	�9A

	 j ����k (5.7) 

 

Průběh tuhosti rámu je funkcí f (Fi; Δyr_i). 

5.3 Měření tuhosti pracovního prostoru 

K měření tuhosti pracovního prostoru stejně jako u měření tuhosti rámu je zapotřebí 

přípravek umístěný v pracovním prostoru v ose stroje (tj. x=0; z=0). Součástí přípravku 

je hydraulický zvedák na vyvození síly F a kulový kloub, který zajišťuje pouze 

normálový přenos vyvozené síly. Dále je zapotřebí minimálně čtyř úchylkoměrů, které 

jsou umístěné ze spodu beranu stroje dle obrázku 5.5 tak, aby měřily výchylku Δyi ve 

směru y. Dle dostupné literatury o měření tuhosti by měly mít úchylkoměry 

připevněnou základnu na stole stroje. Tím je zajištěno relativní  měření celkové 

(jmenovité) deformace pracovního prostoru a jeho celkové otevření o úhel γ.  
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Měření probíhá analogicky k měření tuhosti rámu. Hodnoty jednotlivých 

deformací od příslušných sil se zapisují do tabulky 5.2 nebo se využívají měřící sondy. 

Jmenovitá deformace se vypočítá rovnicemi (5.8-5.16) z naměřených hodnot. Je to 

důležitý vypočítaný údaj maximální deformace vztažený pod působiště síly. Na obrázku 

5.4 je zakótovaný beran stroje, na kterém jsou umístěné úchylkoměry 1-4 ve vzdálenosti 

a a b od kraje. 

 

 

5.3.1 Výpočet deformace přední části beranu  

Jedná se o deformaci	Δypř mezi úchylkoměry 1-2 při působení síly F=Fj v ose 

stroje: 

Kde: Δy1 je naměřená deformace úchylkoměrem 1, 

Δy2 je naměřená deformace úchylkoměrem 2, 

 X-2a je vzdálenost mezi úchylkoměry 1 a 2, 

Obrázek 5.5-Měření tuhosti pracovního rámu Obrázek 5.4- Měření deformací na beranu 

Tabulka 5.2- Měřené hodnoty deformace pracovního prostoru 
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 b‘‘  je vzdálenost mezi úchylkoměrem 1 a místem působiště síly v ose x, 

 Δypř je vypočítaná deformace na souřadnicích gp� ; 	−
i. 

Obrázek 5.6-Obecná deformace přední části beranu 

 

∆2� − ∆2	
, − 2� = IJ	?)ř (5.8) 

�00)ř = 
00. IJ	?)ř	���� (5.9) 

∆2)ř = �00)ř + ∆2	���� (5.10) 

 

5.3.2 Výpočet deformace zadní části beranu  

Jedná se o deformaci	 Δyza mezi úchylkoměry 3-4 při působení síly F=Fj v ose 

stroje: 

Výpočet je analogický k výpočtu ∆2)ř. 

Kde: Δy3 je naměřená deformace úchylkoměrem 3, 

Δy4 je naměřená deformace úchylkoměrem 4, 

Δyza je vypočítaná deformace na souřadnicích gp� ; 	- − 
i. 

 
Obrázek 5.7- Obecná deformace zadní části beranu 
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∆24 − ∆2`	
, − 2� = IJ	?;9 (5.11) 

�00;9 = 
00. IJ	?	;9���� (5.12) 

∆2;9 = �00;9 + ∆2`���� (5.13) 

 

5.3.3 Výpočet jmenovité deformace  

Jedná se o deformaci	Δyj při působení síly F=Fj v ose stroje:

 

 

∆2)ř − ∆2;9	
- − 2
 = IJ	= (5.14) 

�00; = 
00; . IJ	=	���� (5.15) 

∆2� = �00; + ∆2;9	���� (5.16) 

 

Kde: 

bz‘‘  je vzdálenost od zadních úchylkoměrů do působiště síly v ose z. 


00; = - − 2

2 ���� (5.17) 

 

Celková jmenovitá deformace ∆2� je důležitou hodnotou pro následné měření 

charakteristiky dovoleného zatěžování a pro výpočet celkové tuhosti pracovního 

prostoru. Z rovnice (5.14) je možné vypočítat úhel γ, který přímo vypovídá o rozevření 

pracovního prostoru způsobeném vyvozením síly. 

Tento druh relativního měření mezi stolem a beranem stroje je možné provést jen 

tehdy, když deformace stolu ∆2�� z měření tuhosti rámu bude zanedbatelná (tj. v řádu 

Obrázek 5.8- Obecná deformace beranu v ose z 
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setin milimetru). V případě, že tomu tak není nebo v případě přesnějšího měření, je 

nutné základnu úchylkoměrů upevnit na nezávislý rám, tj. měření absolutní. Měření i 

výpočty jsou pro relativní i absolutní měření stejné. Jen pro relativní měření se celková 

deformace pracovního prostoru vypočítá podle rovnice (5.16) a pro absolutní měření 

z nezávislého rámu se k této hodnotě musí přičíst deformace |∆2��|, jak popisuje 

rovnice (5.18). 

∆2�9 = ∆2� + |∆2��|	���� (5.18) 

 

Celkové rozevření pracovního prostoru pro absolutní měření se vypočítá 

součtem úhlů rozevření beranu = z rovnice (5.14) a úhlu rozevření stolu |=��| z rovnice 

(5.5). 

=9 = = + |=��|	�°� (5.19) 

 

5.3.4 Výpočet celkové tuhosti pracovního prostoru stroje 

Tuhost pracovního prostoru se vypočítá rovnicí (5.20). Je to hodnota, která se 

v průběhu provozování lisu může měnit. Jelikož tuhost pracovního prostoru je celková 

tuhost, skládá se z tuhosti rámu a tuhosti mechanismu. Jak již bylo zmíněno, tuhost 

rámu je časově stálá, ale tuhost mechanismu může provozováním lisu v čase klesat.  

�� = ��9A
2�	�9A − 2� 	j

��
��k (5.20) 

 

Kde:  2� je vymezení vůlí. 

Průběh celkové tuhosti je funkcí f (Fi; Δyi). 

5.3.5 Výpočet tuhosti mechanismu 

Tuhost mechanismu se vypočítá rovnicí (5.21) z celkové tuhosti (5.20) a tuhosti 

rámu (5.7). Jak již bylo zmíněno, tuhost mechanismu klesá v čase provozem stroje. 

Pokles tuhosti je zapříčiněn např. vydíráním vedení, zvětšováním vůlí v mechanismu aj. 

�� =	 ��	. ���� −	�� 	j
��
��k (5.21) 
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5.4 Měření charakteristiky dovoleného zatěžování 

Měření charakteristiky dovoleného 

zatěžování (obrázek 5.9) je v principu měření 

pracovního prostoru stroje s tím rozdílem, že 

přípravek na vyvození síly se bude v průběhu 

měření v pracovním prostoru pohybovat v ose x o 

přesně daný krok xi =20~40 mm. Přípravek musí 

být upraven tak, aby tento pohyb umožňoval. Posun 

přípravku se provádí ručně od osy stroje vždy po 

ukončení sady měření. Nejprve se proměří všechny 

polohy na pravé straně stroje od osy, poté na straně 

levé. Počet poloh přípravku v pracovním prostoru je 

dán rovnicemi (5.22 - 5.24).  

 

 

 

&) =
, 2q
/�) 	 �– � 

(5.22) &( =
, 2q
/�( 	 �– � 

(5.23) 

& = 	&) + &)	�−� (5.24) 

 

Kde:  &) je počet kroků doprava od osy stroje, 

 /�) je krok posuvu přípravku doprava od osy stroje,  

&( je počet kroků doleva od osy stroje, 

 /�( je krok posuvu přípravku doleva od osy stroje,  

 n je celkový počet kroků. 

Umístění úchylkoměrů je v tomto měření stejné jako v případě měření tuhosti 

pracovního prostoru (obrázek 5.4, 5.5).  

Stejně jako u měření tuhosti pracovního prostoru se může měření charakteristiky 

dovoleného zatěžování provádět buď absolutně, nebo relativně.  

Obrázek 5.9- Měření charakteristiky 
dovoleného zatěžování 
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Relativní měření (úchylkoměry 1-4 dle obrázku 5.9 se základnou na stole stroje) 

je mnohem méně časově náročné, ale také méně přesné. Je doporučeno jen v případě, že 

deformace ∆2�� stolu byla v přechozím měření tuhosti rámu zanedbatelná. 

Absolutní měření z nezávislého rámu je přesnější, ale náročnější na zpracování. 

Na tento druh měření je zapotřebí minimálně 6 úchylkoměrů. Úchylkoměry 1-4 jsou 

umístěny stejně jako u měření relativního, jen mají základnu připevněnou na nezávislý 

rám. Zbylé dva úchylkoměry měří deformaci z nezávislého rámu na stole stroje stejně, 

jako tomu bylo u měření tuhosti rámu. Nacházejí se na stejných pozicích jako 

úchylkoměry 3-4 z obrázku 5.2, měření rámu.  

Níže popsané výpočty pro měření charakteristiky dovoleného zatěžování jsou 

sestavené pro měření relativní . V případě měření absolutního je pouze nutné 

k vypočtené deformaci beranu (z úchylkoměrů 1-4) přičíst v absolutní hodnotě 

deformaci stolu vypočítanou analogicky z úchylkoměrů 5,6.  
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Před začátkem měření charakteristiky dovoleného zatěžování je nutné znát 

přesnou hodnotu jmenovité deformace ∆2� měřeného stroje, která se získá výpočtem 

z měření tuhosti pracovního prostoru (kapitola 5.1.2). Samotné měření probíhá tak, že 

se přípravek se zatěžující silou F posune nejprve na první pozici vpravo (pozice P1) od 

osy stroje.  V této pozici se stroj postupně zatěžuje silou podobně jako u předešlých 

měření, ale pouze do síly ��9A = �� ≤ �� dle obrázku 5.10.  

 

Obrázek 5.10- Graf tuhosti s posuvnou silou od osy stroje 

Měření jedné pozice se pro kontrolu provádí třikrát. Následně se přípravek 

posune na další pozici (P2 až Pn) a celý cyklus měření se opakuje. Analogicky se měření 

provádí i pro levou stranu stroje, opět od pozice L1 do pozice Ln.  
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Jak je patrné z grafu na obrázku 5.10, při měření je hlídanou hodnotou jmenovité 

deformace stroje ∆2�. Při dosažení této hodnoty se odečítá zatěžující síla Fi, kterou bylo 

jmenovité deformace dosaženo. Dále je zřejmé, že velikost síly potřebné k vytvoření 

jmenovité deformace směrem od osy stroje klesá. 

Jmenovitá deformace se pro každou měřenou pozici přepočítává z úchylkoměrů 

umístěných na beranu do místa působiště síly. Aby nedocházelo k přetěžování lisu při 

měření (aby vypočtená výchylka v místě působiště síly nebyla větší než jmenovitá 

deformace ∆2�), musejí se hodnoty z úchylkoměrů přepočítávat do působiště síly již 

Obrázek 5.11- Základní rozměry pro výpočet jmenovité deformace pod vyosenou sílu 
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během měření. Toho by bylo možno dosáhnout jen při použití měřicích sond 

s upraveným měřícím programem, který by dle níže uvedených vzorců vše rovnou 

přepočítával. V případě měření pomocí číslicových úchylkoměrů, nebo když není 

vytvořený výpočtový algoritmus k měřícím sondám, se stroj zatěžuje pouze silou	���.  

Síla ��� je naměřená síla ve chvíli, kdy se alespoň jedna hodnota deformace na 

jakémkoliv z použitých úchylkoměrů přiblíží hodnotě jmenovité deformace ∆2�. 
Jakmile alespoň jedna hodnota ∆2�` 	≈ 	∆2�, měření se zastaví. Stroj se více 

nezatěžuje a odečtou se všechny deformace z úchylkoměrů 1-4 a aktuální zatěžující síla. 

Skutečná síla potřebná pro vyvození jmenovité deformace v místě zatěžování se pak 

z naměřených hodnot dopočítá.  

Na obrázku 5.11 jsou znázorněny základní rozměry pro výpočet jmenovité 

deformace do působiště síly. Zatěžující síla je na obrázku 5.11 pro názornost umístěna 

na levé straně v pozici L6 a na pravé straně na pozici P5. 

5.4.1 Výpočet síly pohybující se na pravou stranu pracovního prostoru 

Pro názornost jsou výpočty vztažené k pozici P5, kde se nachází dle obrázku 

5.11 působiště síly F (x = 5.xip; z = 0). Výpočet síly FP5 potřebné na vytvoření 

deformace ∆2�.b = ∆2� na pozici P5 je popsáno rovnicemi (5.25-5.35). 

Kde: �������; u = v5  je naměřená síla, 

∆2� = ∆2� 	����; u = v5  je deformace v působišti síly vypočtená 

z naměřených hodnot, 

 �� 	����; u = v5  je síla potřebná na vytvoření deformace ∆2�.b, 

∆2�����; u = 1, 2, 3, 4 je naměřená deformace na úchylkoměrech 1-4 

umístěných v rozích beranu, 

&� = 5	�−� je číslo kroku P5, na kterém se nachází zatěžující 

síla, 

∆2�.)ř����; u = v5 je deformace na přední části beranu vypočítaná 

z naměřených deformací úchylkoměrů 1,2, 

 ∆2�.;9����; u = v5 je deformace na zadní části beranu vypočítaná 

z naměřených deformací úchylkoměrů 3,4,  
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Zbývající symboly jsou již popsány v předešlých kapitolách.  

Nejprve se vypočítá ∆2�.)ř z naměřených hodnot úchylkoměrů 1 a 2 využitím rovnic 

(5.25-5.29). 

�0�.)ř = ∆2� − ∆2	���� (5.25) �00�.)ř = 
00. IJ	?�	���� (5.27) 

�′�.)ř
, − 2� = IJ	?� (5.26) 
00 = ,

2 − � + w&�. /�)x (5.28) 

∆2�.)ř = �00�.)ř + ∆2	���� (5.29) 

 

Analogicky se vypočítá deformace ∆2�.;9 z naměřených hodnot úchylkoměrů 3 a 4. 

Následně se vypočítá ∆2� a síla �� potřebná na vytvoření deformace ∆2� rovnicemi 

(5.30 – 5.35)	 

�0� = ∆2�.)ř − ∆2�.;9	���� (5.30) �00� = 
00; . IJ	=	���� (5.32) 

�′�
- − 2
 = IJ	= (5.31) 
′′; = - − 2


2 	���� (5.33) 

∆2� = �00� + ∆2�.;9	����; u = v1 − v� (5.34) 

�� = ∆2�
∆2� . �������; 	u = v1 − v� (5.35) 

 

5.4.2 Výpočet síly pohybující se na levou stranu pracovního prostoru 

Postup výpočtu pro levou stranu pracovního prostoru je analogický k výpočtu 

pravé strany jen se změnou indexů (u =  1 −  �) dle obrázku 5.11.   

5.4.3 Vytvoření grafu dovoleného zatěžování   

Jak již bylo zmíněno, charakteristika dovoleného zatěžování je závislost 

maximální síly, kterou je možné v daném místě působit, na vzdálenosti od osy stroje 

v pracovním prostoru. Pro přehlednost je výhodné zapsat naměřené a vypočtené 

hodnoty do tabulky 5.3, ze které lze následně vytvořit graf dovoleného zatěžování 

(obrázek 5.12).  

Tabulka 5.3- Vypočítané hodnoty měření charakteristiky dovoleného zatěžování 

i  � …  �   S v v� … v� 
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F �� … �y� �y �� �. �.� … �� 
x &. /�( … 2. /�( /�( 0 /�) 2. /�) … &. /�) 

 

Obrázek 5.12- Graf dovoleného zatěžování pracovního prostoru dle tabulky 5.3 

Na obrázku 5.12 je graf dovoleného zatěžování lisu moderní konstrukce, jehož 

využitelná síla směrem od osy stroje velmi výrazně klesá. Jak již bylo zmíněno 

v kapitole 3.2, tyto stroje mají mnohem méně nadimenzovanou konstrukci rámu na 

rozdíl od lisů starých s velmi tuhým rámem. Staré lisy budou mít díky své konstrukci 

mnohem pozvolnější, spíše lineární průběh.  
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6 Přípravky potřebné k měření 
Aby bylo možné měření celého lisu uskutečnit, je nutné navrhnout a následně 

vyrobit přípravek, kterým se vyvozuje zatěžující síla pracovního prostoru, a nezávislý 

rám, důležitý pro upevnění základny úchylkoměrů při měření tuhosti rámu.  

6.1 Přípravek na vyvození síly 

Základem takovéhoto přípravku je mechanismus, který je schopen vytvořit 

tlakové zatížení na beran lisu. Síla tohoto mechanismu musí byt větší nebo minimálně 

rovna jmenovité síle měřených lisů. Nejčastěji se využívají hydraulické zvedáky [17]. 

Jsou výhodné díky jejich kompaktnosti, spolehlivosti a snadným přepočtům tlaku na 

sílu. Dle zadání práce se jedná o měření třídy lisů s jmenovitou silou od 1000 kN. Proto 

byl zvolen hydraulický zvedák RSM-1500 od firmy Enerpac s jmenovitou silou 1500 

kN. Jedná se o jednočinný hydraulický válec s vratnou pružinou.  

 

Obrázek 6.1- Hydraulický zvedák s krátkým zdvihem [17]  

Pro zajištění funkce je zapotřebí zvedák zapojit do kompletního hydraulického 

obvodu, který je poháněn ručním čerpadlem (obrázek 6.2).  
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Obrázek 6.2- a) Sestava komponent Enerpac; b) Hydraulický schéma 

 

Pro přesnější měření vyvozené síly je do 

přípravku zakomponován i snímač síly na 

obrázku 6.3 [18]. Jedná se o snímač S-51 od 

firmy Lukas využívající vlastností fóliových 

tenzometrů. Je vhodný pro přesné měření 

statického tlaku.  

Velikost celého přípravku je závislá na 

velikosti pracovního prostoru měřených lisů. 

Hlavními parametry pro správné navržení 

přípravku jsou minimální sevření lisů a velikost beranu v ose x. Minimální sevření lisů 

ovlivňuje výšku celého přípravku. Přípravek 

musí být co nejmenší, ale zároveň o trochu větší 

než minimální sevření většiny lisů, které se dle zadání mohou měřit. Délka beranu v ose 

x je dráha, po které se musí přípravek posouvat o přesně daný krok /�. Jako vzorový 

stroj byl zvolen lis LEXN100C s jmenovitou silou 1000 kN, podle jehož proporcí byl 

přípravek navržen. Jmenovitá síla 1000 kN je maximální síla, kterou lze dle zadání 

měřit. Zpravidla bývá zvykem, že stroje s menší tonáží (jmenovitou silou) mají i menší 

pracovní prostor.  

Z třídy 100-tunových lisů nebyl záměrně vybrán stroj s největším pracovním 

prostorem, aby bylo zajištěno, že výška přípravku vyhovuje co nejvíce strojům 

Obrázek 6.3- Snímač síly Lukas [18]  
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v měřené třídě. Je méně nákladné v případě většího minimálního sevření než je výška 

přípravku daný přípravek podložit, než u menších strojů řešit, že se do pracovního 

prostoru nevejde. Např. lis PE 100 D má minimální sevření 370 mm. Pokud by byl 

přípravek navrhován podle tohoto lisu, většina strojů s menší jmenovitou silou než 650 

kN by nebylo možné měřit. Přípravek by byl příliš velký. 

6.1.1 Navržené varianty přípravků 

Přípravek musí obsahovat nakoupený hydraulický zvedák na vyvození zatěžující 

síly a snímač pro její přesné měření. Dále by celý komplet měl umožňovat aretaci ve 

zvolených polohách měření, které jsou od sebe vzdálené o /�. 
1. varianta přípravku : 

Na obrázku 6.4 je zobrazen 1. návrh přípravku. Skládá se z: 

Upínací deska stolu – slouží k upnutí celého přípravku ke stolu stroje. Navržený 

materiál pro výrobu byl 11 500. Pomocí šroubového spojení je k ní připevněna deska 

polohy. 

Deska polohy – slouží k upevnění hydraulického zvedáku v přesně dané poloze měření. 

To je zajištěno množstvím závitových otvorů, které jsou od sebe vzdálené o /�. Délka 

desky v ose x je dostatečná, aby zajistila proměření celé délky beranu v této ose. 

 

Obrázek 6.4- 1. varianta přípravku 

Střední deska – slouží ke správnému přenesení síly z hydraulického zvedáku, který má 

průměr pístu ∅	114,3 mm, na celou snímací plochu siloměru, která je znázorněna na 

obrázku 6.5. Pokud by se siloměr položil přímo na píst hydraulického válce, jejich 
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Obrázek 6.5- Snímač síly 

styčná plocha by nebyla dostačující. Střední deska má takové rozměry, aby se při 

změnách polohy v průběhu měření bylo 

možné dostat k upínacím šroubům 

hydraulického zvedáku. 

Deska beranu – je uložena mezi siloměrem 

a beranem stroje, na který je upnutá. Deska 

beranu je v přípravku navržena, aby siloměr 

využil celé snímací plochy, jelikož má 

beran v sobě otvory a drážky pro upnutí 

nástrojů. 

Na obrázku 6.6 je patrné, které díly přípravku mohou měnit polohu pro měření 

charakteristiky dovoleného zatěžování. Jedná se o hydraulický zvedák, střední desku a 

snímač síly.  

Výhody:  jednoduchost konstrukce, nejlevnější řešení,  

Nevýhody:  Není zajištěn přenos pouze normálové síly (kulový kloub). 

Střední deska není v konstrukci nijak zajištěna a hrozí tak její uvolnění 

při působení velkých sil. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 6.6- Přípravek 1 v pracovním prostoru stroje 
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2. varianta přípravku : 

Tato varianta byla doplněna o kulový kloub, který zajišťuje přenos pouze 

normálové síly v ose y. Dále byla upravena střední deska tak, aby nemohlo dojít 

k jejímu uvolnění. Návrh konstrukce popisuje obrázek 6.7. 

 

Obrázek 6.7- 2. varianta přípravku 

Kulový kloub byl vytvořen pomocí dvou rotačních dílů (horního a spodního), mezi 

které je vsazena ložisková ocelová koule o průměru ∅	70 mm o tvrdosti 60-66 HRC.  
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Obrázek 6.8- Sestava 2. varianty přípravku 

Na rozdíl od 1. varianty se v tomto případě ke stolu stroje upíná přímo deska 

polohy, která má stejnou funkci i podobu jako v předchozím návrhu. Všechny zbývající 

díly se pak mohou pohybovat na příslušné pozice měření společně s hydraulickým 

zvedákem.  

Jednotlivé díly jsou zajištěné proti uvolnění osazením. Střední deska má zahloubení 

pro píst hydraulického zvedáku a z druhé strany pro siloměr. Nemůže tak dojít k jejímu 

uvolnění.  

Výhody:   Zajištěný přenos pouze normálové síly.  

   Nehrozí uvolnění dílů. 

   Chráněné snímací plochy siloměru. 

Nevýhody: Malý průměr ocelové koule – hrozí příliš velký tlak na styčných 

plochách (~285 MPa) při zatěžování silou 1000 kN. 

 Poměrně složitá konstrukce. 
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3. varianta přípravku : 

Třetí návrh je velmi podobný předchozí konstrukci. Došlo k zvětšení průměru 

ocelové koule na průměr ∅	120 mm. Místo vysoustružených zahloubení v dílech, které 

mají styčnou plochu se siloměrem, se konstrukce upravila tak, aby styčné plochy mohly 

být broušeny (obrázek 6.9). 

 

Obrázek 6.9- Sestava 3. varianty přípravku 

Střední deska a spodní díl kulového kloubu byly upravené tak, že místo zahloubení 

s poměrně velkou drsností povrchu zde byla navržena broušená plocha. Aby 

nedocházelo k nechtěnému uvolnění těchto dílů, byly do konstrukce přidány dvě 

příložky, které jsou s danými díly spojeny pomocí šroubů a kolíků a zabraňují 

samovolnému pohybu dílu do boku.  

Výhody:   nejpřesnější styčné plochy pro siloměr, 
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Nevýhody: velké ztenčení materiálu především u spodního dílu kloubu, hrozí 

prasknutí dílu při zatěžování, 

příliš drahá konstrukce. 

6.1.2 Finální varianta přípravku 

Finální přípravek (obrázek 6.10) byl zkonstruován tak, aby se minimalizoval počet 

dílů. Byla snaha o co nejlevnější, ale funkční konstrukci. Ocelová koule použitá u 

předchozích variant je v potřebných velikostech poměrně drahá normálie. Proto došlo 

ke spojení spodní části kloubu s kulovou plochou a díl je vyráběný.  

 

Obrázek 6.10- Finální varianta přípravku 

Deska polohy:  

Rozměry: 636x256x34  

Materiál: 11 523 (Fe510) 

V desce jsou vyvrtány závity M12 v řadě za sebou po ~30 mm. Stejně jako u 

předešlých variant slouží tyto závity pro zajištění hydraulického zvedáku spolu se 

zbytkem přípravku v dané poloze pro měření charakteristiky dovoleného zatěžování 

lisu. 

Střední deska: 
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   Rozměr: ∅	160x33 mm 

   Materiál: 19 313 (90MnV8) 

Jedná se o rotační díl s osazením pro píst hydraulického válce zespodu a snímač 

síly zeshora. 

Spodní díl kloubu:  

   Rozměr: ∅	160x103 mm 

   Materiál: 19 313 (90MnV8) 

Jedná se o rotační díl s kulovou plochou, 

který nahrazuje funkci ocelové ložiskové koule 

z původních návrhů konstrukce. Ze spodní části je 

součást odsazená pro přesné usazení do snímače 

síly a brání případnému uvolnění dílu. 

Horní díl kloubu: 

Rozměr: ∅	160x40 mm 

   Materiál: 19 313 (90MnV8) 

Horní díl kloubu slouží jako protikus dílu 

spodnímu. Jeho spodní strana je také kulová 

plocha. Díky těmto dílům nepřenáší přípravek 

momentové zatížení na beran stroje.  

Celková sestava (obrázek 6.13) je 307 mm vysoká. Zajišťuje všechny potřebné 

funkce jako vyvození a měření síly, přenos pouze normálového zatížení, možnost 

posuvu po pracovním prostoru stroje o přesně daný krok.  

Obrázek 6.11- Spodní díl kloubu 

Obrázek 6.12- Horní díl kloubu 
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Obrázek 6.13- Sestava finálního přípravku 

Výhody:   nejmenší počet dílů, 

   nejlevnější řešení, 

   poměrně kompaktní konstrukce, 

   nehrozí samovolné uvolnění některých komponent. 

Nevýhody: Povrch pod snímacími plochami siloměru není broušený. 

Návrh této konstrukce byl schválen a následně vyroben. Kompletní výkresová 

dokumentace finálního přípravku je přiložena v příloze diplomové práce.  
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6.1.3 Ustavení přípravku v pracovním prostoru stroje 

Aby přípravek při měření správně fungoval, musí se nejprve správně ustavit 

v pracovním prostoru stroje. K tomu je nejprve nutné prostudovat základní rozměry 

pracovního prostoru měřeného lisu, které jsou k nalezení v technické dokumentaci 

příslušného stroje. Hlavními parametry pro správné ustavení přípravku jsou minimální 

sevření lisu a pozice středu pracovního prostoru, neboli promítnutí osy stroje (střed 

beranu) na stůl. Není totiž pravidlem, že střed beranu je v jedné ose se středem stolu.  

 

Obrázek 6.14- Rozměry pracovního prostoru stroje �19�	
 

  Minimální sevření lisu se vypočítá z rovnice (6.1). Pokud je přípravek menší než 

����, je jej nutné podložit o daný rozdíl rozměrů.  

���� = � − �	���� (6.1) 
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Osa stroje prochází stolem v rovině x,z na souřadnicích g	p{� ; �i. Přípravek musí být 

na stůl upnut tak, aby střed pístu hydraulického zvedáku přišroubovaného ve střední (0) 

pozici byl na souřadnicích g	p{� ; �i. Z toho vyplývá, že přípravek musí být na stůl upnut 

dle obrázku 6.15. 

 

Obrázek 6.15- Upínání přípravku do pracovního prostoru 

6.2 Nezávislý rám 

Nezávislý rám je minimálně nutný pro měření tuhosti rámu lisu, jak je popsáno 

v kapitole 5.2, dále jej musíme využívat při absolutním měření tuhosti pracovního 

prostoru a charakteristiky dovoleného zatěžování. Jelikož měření může probíhat 

v prostředí s nedostatečným vybavením, je nutné, aby byl nezávislý rám mobilní a 

stavitelný.  

Nová konstrukce vznikla modifikací již existujícího rámu. Ten byl doplněn o 

stavitelnou základnu a rameno na upevnění úchylkoměrů. Dále byl sloup původního 

rámu rozdělen a jeho následné spojení bylo provedeno pomocí šroubového spoje. 

Původní délka sloupu (~2,6 m) byla pro převoz příliš velká.  
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6.2.1 Návrh nezávislého rámu 

První navržená konstrukce je zobrazena na obrázku 6.16.  

 

Obrázek 6.16- Návrh řešení nezávislého rámu 

Rameno rámu: 

Rameno o délce 1 m bylo navrženo z čtvercového profilu pro lepší upevnění 

základny úchylkoměrů. Čtvercové profily mají ale horší výrobní přesnost, proto by byl 

problém s jeho přesnou aretací. Naklápění ramene bylo řešeno pomocí Hirthova 

ozubení pro lepší tuhost po aretaci nastavené polohy. Takovéto řešení ale 

neumožňovalo nastavení libovolného úhlu ramene.  
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Šroubové spojení sloupu: 

Rozebíratelný spoj byl navržen jako 

vícechodý závit pro pohodlnější spojování 

obou částí. Jelikož bylo nutné základní 

sloup rozříznout, ale nebylo možné řezanou 

hranu na soustruhu zarovnat, zajištění 

souososti bylo řešeno velkým osazením, 

které centrovalo víko ve sloupu, jak je 

zřejmé na obrázku 6.17. 

Základna rámu: 

Původní stojan měl čtvercovou 

základnu, což bylo velmi nepraktické při manipulaci, proto byla v tomto návrhu 

konstrukce doplněna o desku kruhového průřezu o průměru ∅	 600 mm, která byla 

přišroubována zespod původní základny. Tato deska byla doplněna o madla pro 

pohodlnější transport. Dále byla doplněna o závity na zajištění sklápěcích nohou. 

V desce chyběly závity pro stavěcí šrouby na vyrovnání nerovnosti podlahy v případě, 

že sklápěcí nohy nebude možno kvůli nedostatku prostoru použít.  

Sklápěcí nohy jsou k původnímu rámu připevněné čepem, na kterém se mohou 

otáčet. Jejich součástí jsou také stavitelné patky pro přesné ustavení rámu. 

Výhody a nevýhody 1. varianty: 

Výhody Nevýhody 

Velká hmotnost (stabilní pro měření). Velká hmotnost (náročné pro transport). 

Rameno z čtvercového profilu vhodný pro 

základnu úchylkoměrů. 

Rameno z čtvercového profilu nevhodné 

pro přesnější uložení. 

Dobrá aretace nastavené polohy ramene. Není možné nastavit libovolný úhel 

ramene. 

Precizní spojení obou částí sloupu. Příliš drahá výroba. 

 Chybějí závity pro stavěcí šrouby 

v základně rámu. 

 

Obrázek 6.17- 1. návrh šroubového spojení 
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6.2.2 Optimalizovaný návrh nezávislého rámu: 

Po zhodnocení všech kladů a záporů 1. varianty byla navržena varianta finální 

(obrázek 6.18). 

 

Obrázek 6.18- Finální varianta nezávislého rámu 

Rameno rámu: 

Rameno rámu slouží k upevnění základny 

úchylkoměrů. Ve finální variantě je navrženo 

v podobě válcového profilu kvůli výrobní 

přesnosti profilu. Rameno musí mít možnost 

nastavení vyhovující polohy a pevnou aretaci 

nastavené polohy, k tomu slouží soustava 

objímek dle obrázku 6.19. V této variantě se 

může rameno natočit o libovolný úhel a 

vyhovující polohu je vždy možné zajistit 

utažením šroubu.  
Obrázek 6.19- Rameno finální varianty rámu 
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Šroubové spojení sloupu: 

Na rozdíl od první varianty, kdy víka 

disponovala velkým osazením pro 

centrování sloupu, nyní jsou osazení malá 

a celá konstrukce se musí svařovat 

v prizmatickém přípravku tak, aby byla 

zajištěna souosost obou částí sloupu. 

Toto jednodušší řešení znázorňuje 

obrázek 6.20. 

 Základna rámu: 

Jak již bylo zmíněno, původní stojan 

rámu byl se čtvercovou základnou, což 

bylo velmi nepraktické při manipulaci. 

V prvním návrhu byl tento problém 

vyřešen přidáním kruhové desky zespod 

konstrukce, jenže tím se velmi zvýšila 

váha celého rámu. Ve finální variantě je 

proto původní čtvercová základna 

doplněna pouze o čtyři výseče tak, aby 

výsledný tvar základny tvořil válec. Dvě 

z těchto výsečí jsou na původní 

konstrukci navařené, zbylé dvě jsou 

našroubované. Tento rozebíratelný spoj 

byl navržen kvůli bezpečnějšímu převozu. 

Při převozu se jedna z výsečí odšroubuje a díky tomu nebude mít rám tendenci se 

kutálet. V každé výseči je také závit pro stavěcí šrouby. Jedná se o šrouby vymezující 

nerovnosti na podlaze, využívají se ale jen tehdy, kdy kvůli nedostatku prostoru nebude 

možné využít sklápěcí nohy.  

Sklápěcí nohy jsou k původnímu rámu připevněné čepem, na kterém se mohou 

otáčet, a v dolní části jsou zajištěné šroubem. Při sklopení jsou nohy zajištěné pomocí 

háčku. Každá z nohou je opatřena stavěcí patkou pro vyrovnání rámu. Pro pohodlnější 

manipulaci a vyrovnání rámu jsou patky zkonstruované tak, aby šroubováním stavěcího 

Obrázek 6.20-Šroubové spojení sloupu finální 
varianty rámu 

Obrázek 6.21- základna rámu finální varianty 
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šroubu shora konstrukce docházelo k přestavování 

celého rámu. Sestavu stavěcí patky zobrazuje 

obrázek 6.22.  

 

 

Výhody a nevýhody finální varianty: 

 

Výhody Nevýhody 

Nižší hmotnost (výhodné pro transport). Nižší hmotnost (horší stabilita při měření). 

Rameno z kulatého profilu pro přesnější 

uložení. 

Rameno z kulatého profilu horší pro 

základnu úchylkoměrů. 

Možnost nastavení libovolného úhlu 

ramene. 

Stavitelnost sklápěcích nohou i samotné 

základny rámu. 

Aretace zajištěna pouze třením.  

Levnější výroba.  

 

  

Obrázek 6.22- Stavěcí patka 
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7 Vlastní měření 
Měření bylo provedeno hlavně na lisu LEXN 100C ve firmě VVP-Martin s.r.o. 

Proměření celého lisu probíhalo postupně, jak je popsáno v kapitole 5. 

1. Měření tuhosti rámu. 

2. Měření tuhosti pracovního prostoru. 

3. Měření charakteristiky dovoleného zatěžování lisu. 

 Na měření deformací byly využity digitální úchylkoměry (Tesa) s výstupem do 

programu NI labview. Program byl sestaven tak, aby zaznamenával signál 

z úchylkoměrů a siloměru a přímo vyhodnocoval jejich závislost. Veškerá měřidla byla 

předem zkalibrována.  

Na vyvození síly v pracovním prostoru stroje byl využit hydraulický zvedák, který 

je součástí finálního přípravku (popsáno v kapitole 6.1.2). 

Pro upevnění základny úchylkoměrů při měření tuhosti rámu a při absolutním 

měření tuhosti pracovního prostoru a charakteristiky dovoleného zatěžování bylo 

využito nezávislého rámu (popsáno v kapitole 6.2.2). 

Pro úspěšně zvládnuté měření je zapotřebí nejprve vše precizně připravit.  

1. Očištění pracovního prostoru stroje. 

2. Očištění měřících míst na rámu stroje.  

3. Očištění přípravku. 

4. Upnutí „desky polohy“ na stůl dle obrázku 6.15. 

5. Přišroubování přípravku na „desku polohy“ do polohy 0. 

6. Nastavení sevření (horní úvrať beranu) na výšku přípravku. 
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Obrázek 7.1- Nastavený přípravek v pracovním prostoru 

 

7. Vypnutí a odvzdušnění stroje (zvlášť pokud 

disponuje vzduchovými kompenzátory). 

8. Zapojení hydraulického zvedáku do tlakového 

obvodu.  

9. Ustavení nezávislého rámu. 

10. Nastavení optimální polohy ramene rámu.  

11. Nastavení úchylkoměrů se základnou na nezávislém 

rámu do měřících míst na rámu stroje. 

12. Důkladné zdokumentování měřících míst a 

použitých úchylkoměrů. 

13. Samotné měření. 

Obrázek 7.2- Nastavitelný stojánek 

úchylkoměru 
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7.1 Měření a výpočet tuhosti rámu 

Měření probíhalo po přípravě, která je popsána výše. Přípravek s hydraulickým 

zvedákem byl řádně upnut v poloze „0“ v pracovním prostoru stroje. Na měření 

deformace rámu bylo využito pěti sond umístěných dle schématu na obrázku 7.3. Lis se 

nejprve opakovaně zatěžoval silou 0 až 400 kN pro správné usazení všech součástí v 

mechanismu a vymezení vůlí. Při tomto zkušebním zatěžování se neodečítala deformace 

z připravených úchylkoměrů. Poté byl lis již připravený na samotné měření. Měření 

probíhalo při zatěžující síle (0 → ��]����	 minimálně třikrát. Naměřené hodnoty 

deformací při síle ������ jsou zapsány v tabulce 7.1. 

 

Obrázek 7.3- Schéma umístění sond při měření tuhosti rámu 
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Obrázek 7.4- Umístění sond na rámu stroje 

 

Tabulka 7.1- Naměřené a vypočítané hodnoty deformací tuhosti rámu 

F �kN� ∆������� ∆������� ∆������� ∆������� ∆�������	
Fm= 720 614 607 15 8,23 17,5 

Fj= 1000 853 843 20,83 11,43 24,31 

 

Lis se zatěžoval pouze do síly Fm= 720 kN proto, aby se nepřekročil pracovní 

rozsah sond. Deformace pro jmenovitou sílu Fj= 1000 kN se z naměřených hodnot 

dopočítávala rovnicí (7.1). 

∆2�� = jD∆2��
�� H . ��k ���� (7.1) 
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∆2� = jD∆2��
�� H . ��k = 0.614

720 . 1000 = 0,853	�� 

Kde:   

∆2��; u = �1, �2, �3, �4 je dopočítaná deformace daného úchylkoměru 

vzniklá jmenovitou silou, 

∆2��; u = �1, �2, �3, �4 je měřená deformace daného úchylkoměru vzniklá 

silou ��. 

Výpočet deformace horní části rámu: 

 Rovnice pro veškeré výpočty jsou obecně popsány v kapitole 5. 

∆2�5 = ∆2� +	∆2��
2 = 0,853 + 0,843

2 = 0,848	���� 

Výpočet deformace spodní části rámu: 

 Kde:  ,� = 1000	�� délka stolu v ose x, 

   �� = 20	��  vzdálenost sondy od kraje stolu v ose x. 

∆2�4 − ∆2�`	
,� − 2�� = IJ	?�� 

0,0208 − 0,0114
960 = IJ	?�� = 9,792	. 10�c 

�00�� = ,� − 2��
2 . IJ	?�� = 960

2 	 . 9,792	. 10�c = 4,7. 10�4	���� 

∆2�� = �00�� + ∆2` = 0,0047 + 0,01143 = 0,01613	���� 
Výpočet úhlu rozevření spodní části rámu:  

Kde: � = 300	��  vzdálenost kraje stolu od středu beranu v ose z, 

  
� = 20	��  vzdálenost sondy od kraje stolu v ose z. 
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=�� = IJ� D∆2�� − ∆2�b
� − 
� H = IJ� D0,01613 − Y0,02431]

280 H = −1,674	�°� 

Výpočet celkové deformace rámu: 

∆2� =	∆2�5 + |∆2��| = 0,848 + |0,01613| = 0,864	���� 
Výpočet tuhosti rámu stroje: 

�� = ��9A
∆2�	�9A

= 1000
0,864 = 1157,41	 j ����k 

 
Obrázek 7.5- Graf tuhosti rámu 

Tuhost je vlastně směrnice, která je lineární, pohybujeme-li se v oblasti platnosti 

Hookova zákona. V případě tuhosti rámu se neuvažuje žádné 2� (vymezení vůlí). Ve 

skutečnosti může docházet při působení síly v pracovním prostoru k minimálnímu 

vymezení vůlí na stole, a to v případě, když je stůl stroje naklápěcí. Tyto vůle (v řádu 

5µm) jsou tak nepatrné, že takřka neovlivní směrnici tuhosti, proto jsem si dovolila tyto 

vůle zanedbat.  

 

7.2 Měření tuhosti pracovního prostoru 

Měření bylo uskutečněno pro měření tuhosti rámu, tedy s přípravkem řádně 

upnutým v pracovním prostoru již z předešlého měření. Poloha přípravku se nezměnila, 

a proto není nutné pracovní prostor zkušebně zatěžovat. Sondy byly přemístěny z rámu 

stroje na beran dle obrázku 7.6. Pro toto měření je zapotřebí pouze čtyř sond. Kvůli 
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přesnějším výsledkům měření jsem se rozhodla pro měření absolutní deformace, tedy 

měření se základnou úchylkoměrů na nezávislém rámu. Při měření byl stroj zatěžován 

silou (0 → ��]����	. Průběhy deformace jednotlivých úchylkoměrů jsou znázorněny na 

obrázku 7.7. 

 

Obrázek 7.6- Umístění sond na beran stroje 
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Obrázek 7.7- Průběhy deformace jednotlivých sond 

Tabulka 7.2- Naměřené a vypočítané hodnoty deformací tuhosti pracovního prostoru 

F �kN� ∆������ ∆������ ∆������ ∆������ 
Fm= 720 2699 2666 2462 2513 

Fj= 1000 3515,3 3469,4 3225 3256,9 

 

Stroj byl opět zatěžován pouze do síly Fm= 720 kN. Velikost deformace při 

působení síly  Fj= 1000 kN byla dopočítávána pomocí rovnice (7.2). 
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∆2�� = jD∆2�� − 2�
�� H . �� + 2�k ���� (7.2) 

 

Kde:   2� = 0,6	��  je vymezení vůlí patrné z průběhu 

deformace. 

Výpočet deformace přední části beranu: 

Rovnice pro veškeré výpočty jsou obecně popsány v kapitole 5. 

Kde:  , = 560	��  délka beranu v ose x, 

   � = 20	��  vzdálenost sondy od kraje beranu v ose x, 


′′ = 260	�� vzdálenost sondy od působiště síly v ose x. 

∆2� − ∆2	
, − 2� = IJ	?)ř 3,4694 − 3,5153

560 − 2.20 = −8,8. 10�b 

 

�00)ř = 
00. IJ	?)ř = 260. Y−8,8. 10�b] = −0,02292	���� 

∆2)ř = �00)ř + ∆2	 = −0,02292 + 3,5153 = 3,4924	���� 

Výpočet deformace zadní části beranu: 

∆24 − ∆2`	
, − 2� = IJ	?;9 

3,225 − 3,2569
560 − 2.20 = −6,1	. 10�b 

 

�00;9 = 
00. IJ	?	;9 = 260. Y−6,1. 10�b] = −0,01597	���� 
∆2;9 = �00;9 + ∆2` = −0,01597	. 3,3,2569 = 3,241	���� 

Výpočet jmenovité deformace beranu: 

Kde: - = 360	��  velikost beranu v ose z, 

 
 = 20	��  vzdálenost sondy od kraje beranu v ose z, 


00; = 180	�� vzdálenost sondy od působiště síly v ose z. 
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∆2)ř − ∆2;9	
- − 2
 = IJ	=� 

3,4923 − 3,241
360 − 2.20 = 78,6. 10�b 

�00; = 
00; . IJ	=� = 180. 78,6. 10�b = 0,1257	���� 

∆2�� = �00; + ∆2;9 = 0,1354 + 3,4549 = 3,3667	���� 
Výpočet rozevření beranu: 

=� = IJ� D∆2)ř − ∆2;9	
- − 2
 H = IJ� D3,4924 − 3,241

320 H = 0,0450	�°� 

Výpočet celkové jmenovité deformace a rozevření pracovního prostoru: 

Pro zajištění větší přesnosti bylo provedeno absolutní měření pracovního prostoru, 

z toho důvodu se celková jmenovitá deformace a celkové rozevření musí dopočítat 

z rovnic (5.18, 5.19). 

∆2� = ∆2�� + |∆2��| = 3,5667 + 0,01613 = 3,5828	�� 

=9 = = + |=��| = 0,0450 + |−1,674| = 1,72	° 
Celková deformace pracovního prostoru při působení síly  Fj= 1000 kN je 

 ∆2� = 3,5828	�� a celkové rozevření 1,72 °. 

Výpočet tuhosti pracovního prostoru: 

�� = ��9A
2�	�9A − 2� =

1000
3,5828 − 0,6 = 335,26	 j ����k 
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Obrázek 7.8- Graf tuhosti pracovního prostoru 

Při měření tuhosti pracovního prostoru vždy dochází nejprve k vymezování vůlí. 

Jedná se o hodnotu 2�	����, její velikost je dána součtem všech vůlí v mechanismu 

stroje. Vymezení vůle má vždy v grafu výrazně ostřejší směrnici než následná směrnice 

tuhosti pracovního prostoru. Přechod mezi jednotlivými směrnicemi je v reálu 

pozvolný. 

Výpočet tuhosti mechanismu: 

�� =	 ��	. ���� −	�� =
335,26	. 1157,41	
1157,41	 − 335,26 = 471,97 j ����k 

∆2� = ��
�� + 2� = 1000

471,97 + 0,6 = 2,719	�� 

 

Tabulka 7.3- Celkové zhodnocení deformací lisu 

 ∆��	���� �%� 
Celková deformace ∆2� = 3,583	�� 100 % 

Deformace mechanismu ∆2� = 2,719�� 76 % 

Deformace rámu ∆2� = 0,864	�� 24 % 
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Z tabulky 7.3 je patrné, že víc než 3/4 celkové deformace stroje nastává 

v mechanismu a pouze 1/4 v rámu. Jak je popisováno v kapitole 1.3.4, předpokládané 

poměrné rozdělení celkové deformace by mělo být 1/3 na deformaci rámu, 2/3 na 

deformaci mechanismu. Robustní litý rám měřeného stroje je svou tuhostí výrazně 

předimenzován, což bývá u tvářecích strojů vždy výhodou. 

 

7.3 Měření charakteristiky dovoleného zatěžování  

Měření charakteristiky dovoleného zatěžování stejně jako měření tuhosti 

pracovního prostoru bylo provedeno pomocí nezávislého rámu, tedy měřením 

absolutním. Na tento druh měření je zapotřebí minimálně 6 úchylkoměrů. Úchylkoměry 

1-4 byly umístěny stejně jako u měření pracovního prostoru, tj. zespodu beranu. Pátý a 

šestý úchylkoměr byly umístěny na stole lisu stejně jako r3 a r4 z měření tuhosti rámu. 

Umístění úchylkoměrů je znázorněno na obrázku 7.9 a 7.10.  

 

Obrázek 7.9- Schématické umístění úchylkoměrů 
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Obrázek 7.10- Umístění úchylkoměrů při měření charakteristiky dov. Zatěžování 

 

7.3.1 Měření pravé strany pracovního prostoru 

Přípravek původně připevněný v pozici „0“ bylo nutné odšroubovat, posunout o 

jeden závitový otvor doprava a znovu jej přišroubovat. Tím byla zajištěna nová poloha 

přípravku P1. Jelikož došlo ke změně polohy přípravku, bylo nutné pracovní prostor 

zkušebně zatížit silou 0 až 250 kN. Toto zkušební zatěžování se provádí minimálně 

dvakrát před každým měřením nové polohy přípravku z důvodu vymezení vůlí. Po 

ukončení zkušebních zátěží se může teprve přejít k samotnému měření, při němž se 

pracovní prostor zatěžuje silou (0 → ���]����. Síla ��� je naměřená síla v okamžiku, 

kdy se alespoň jedna hodnota úchylkoměrů ∆2�`	 přiblížila hodnotě jmenovité 

deformace ∆2�. Pozice se proměřila pro kontrolu třikrát. Poté se přípravek opět 

odšrouboval a posunul na další pozici (P2-P7) a celý proces se opakoval. 
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Obrázek 7.11- Přípravek v poloze P7 

Naměřené deformace při působení síly ��� znázorňuje tabulka 7.4.  

Tabulka 7.4- Naměřené hodnoty pravé strany pracovního prostoru 

Deformace	
���� 

Poloha 

P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 

∆�� 2518 2218 1979 1680 1281 1029 854 

∆�� 2958 2919 2883 2942 2922 2835 2850 

∆�� 2837 2819 2760 2843 2861 2805 2814 

∆�� 2443 2184 1959 1665 1292 1069 904 

∆��� -27 -51 -59 -61 -57 -62 -64 

∆��� 44 66 91 109 108 117 124 

��� 700 630 570 520 440 380 340 
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Získané deformace z úchylkoměrů je nutné přepočítat do působiště síly. K tomu 

slouží rovnice (5.25-5.34) popsané v kapitole 5.4.1. Jelikož by bylo ruční přepočítávání 

všech poloh velmi zdlouhavé, byl vytvořen výpočtový algoritmus pomocí programu 

Excel. Ten je schopný nejen přepočítat naměřené deformace do působiště síly 

(vypočítat deformaci ∆2��), ale také vypočítat sílu, která by byla zapotřebí, aby se 

deformace pod jejím působištěm rovnala již vypočítané jmenovité deformaci ∆2�. Tyto 

vypočítané hodnoty pro všechny polohy (P1-P7) znázorňuje tabulka 7.5. 

 

Tabulka 7.5- Vypočítané hodnoty pravé strany pracovního prostoru 

Vzdálenost 
od osy 
���� 

Poloha 

P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 

30  60 90  117,3  147,3  177,3 207,3 

Deformace	
∆������� 2730,07 2631,55 2578,44 2607,22 2597,3 2600,08 2706,37 

Potřebná 

síla 

��	���� 

918,64 857,73 792,03 714,58 606,95 523,62 450,11 

P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 

 

Z vypočítaných hodnot je patrné, že síla potřebná na vyvození jmenovité 

deformace směrem od osy stroje klesá. 

7.3.2 Měření levé strany pracovního prostoru 

Analogicky se provedlo měření levé strany pracovního prostoru. Od polohy „0“ se 

přípravek posouval o jeden závitový otvor směrem doleva a zajistil se šrouby. Tím byla 

zaručena nová poloha L1. Opět se muselo provést zkušební zatěžování před každou 

měřenou polohou. Při měření se pracovní prostor zatěžoval hydraulickým zvedákem 

silou (0 → ���]����. Měření probíhalo 3x pro každou polohu.  
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Obrázek 7.12- Přípravek v poloze L7 

Výsledky měření všech poloh jsou zaznamenané v tabulce 7.6.  

Tabulka 7.6- Naměřené hodnoty levé strany pracovního prostoru 

Deformace	
���� 

Poloha 

L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 

∆�� 2935 2866 2807 2795 2750 2718 2721 

∆�� 2524 2173 1910 1613 1295 1032 847 

∆�� 2443 2155 1919 1631 1333 1094 929 

∆�� 2817 2789 2740 2737 2694 2675 2685 

∆��� 36 51 79 91 99 112 123 

∆��� -11 -32 -42 -46 -46 -43 -41 

��� 700 630 570 510 440 380 340 

 

K přepočítání deformací od jednotlivých úchylkoměrů do působiště síly slouží 

stejný algoritmus jako u výpočtu pravé strany pracovního prostoru. Výsledky výpočtu 

jsou zaznamenané v tabulce 7.7.  
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Tabulka 7.7- Vypočítané hodnoty pravé strany pracovního prostoru 

Vzdálenost 
od osy 
���� 

Poloha 

L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 

27,3 57,3 87,3 117,3 144,6 174,6 204,6 

Deformace	
∆������� 2720,53 2586,69 2520,33 2493,62 2460,07 2492,53 2587,05 

Potřebná 

síla 

��	���� 
921,86 872,61 810,29 732,76 640,81 546,22 470,87 

 

Opět je z vypočtených hodnot patrné, že síla potřebná k vytvoření jmenovité 

deformace směrem od osy stroje klesá. 

 

7.4 Charakteristika dovoleného zatěžování 

Charakteristika dovoleného zatěžování je závislost síly na poloze jejího působiště 

směrem od osy stroje. Podle zvoleného souřadného systému stroje jsou hodnoty 

působiště síly napravo od osy stroje kladné a nalevo záporné. Naměřené a vypočítané 

hodnoty shrnuje tabulka 7.8. 

Tabulka 7.8- Vypočítané hodnoty grafu dovoleného zatěžování 

Vzdálenost 
od osy 
���� 

 Poloha 

S P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 

0 30  60 90  117,3  147,3  177,3 207,3 

Potřebná 

síla 

��	���� 

�� 
1000 918,64 857,73 792,03 714,58 606,95 523,62 450,11 

Vzdálenost 
od osy 
���� 

 Poloha 

S L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 

0 -27,3 -57,3 -87,3 -117,3 -144,6 -174,6 -204,6 

Potřebná 

síla 

��	���� 

�� 
1000 921,86 872,61 810,29 732,76 640,81 546,22 470,87 
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Pomocí těchto hodnot byl vytvořen graf dovoleného zatěžování lisu LEXN 100 

C, který je patrný na obrázku 7.13. Z vypočítaných hodnot lze vyčíst, že je graf takřka 

symetrický. Dále je zřejmé, že hodnoty měřeného stroje májí výrazně pozvolnější 

průběh, než tomu je například u lisu PE 100 D, jehož charakteristika je patrná na 

obrázcích 3.2, 4.6, 5.12. To je způsobeno zachovalým mechanismem měřeného lisu a 

velmi tuhou konstrukcí rámu, která se v dřívějších dobách využívala. Lis PE 100 D je 

stroj moderní konstrukce se svařovaným rámem, tyto stroje jsou výhodné s ohledem na 

automatizaci, spotřebu energie, rychlost práce atd, ale jak je patrné nikoliv z hlediska 

dovoleného zatěžování.  

 

Obrázek 7.13- Graf dovoleného zatěžování lisu LEXN 100C 
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8 Porovnání strojů s postupovým nástrojem 
Jak již bylo zmíněno v předešlých kapitolách, postupové lisovací nástroje mají 

většinou působiště výsledné tvářecí síly mimo svůj střed. Jejich síla potřebná k tváření 

tedy nepůsobí ve středu pracovního prostoru stroje (nepůsobí v ose stroje). To zapříčiní 

mimoosé zatěžování lisu, které může být při dlouhodobě opakovaném působení pro 

stroj nevhodné. Do jaké míry lze stroj mimoose zatěžovat popisuje charakteristika 

dovoleného zatěžování příslušného lisu. Charakteristika dovoleného zatěžování stroje 

PE 100 D je znázorněna na obrázku 8.1 a stroje LEXN 100 D na obrázku 8.2. Oba 

stroje mají jmenovitou sílu 1000 kN. 

 

Obrázek 8.1- Charakteristika dovoleného zatěžování stroje LE 100 D 



ČVUT v Praze, Fakulta strojní 
Ústav výrobních strojů a zařízení 

 Stránka 94 

 

 

Obrázek 8.2- Charakteristika dovoleného zatěžování stroje LEXN 100 C 

V kapitole 4 byl popsán zvolený postupový nástroj LN 30/12. Výpočty potřebné 

tvářecí síly a polohy výslednice této síly popisuje kapitola 4.2. K výrobě dílů SZX4 

(pravý a levý) je zapotřebí síla 660,1 kN a její působiště je 41,2 mm od středu nástroje, 

tedy i od osy stroje. Podle typu provozu je nutné určit, jak bude nástroj ve stroji 

orientován, zda bude působiště tvářecí síly 41,2 mm od osy vpravo nebo vlevo.  

Stroj PE 100 D je lis moderní konstrukce, je tedy připraven na automatický provoz. 

Takovýto provoz je nejčastěji orientován se vstupem materiálu zleva, jak popisuje 

obrázek 8.3. Působiště tvářecí síly je tedy -41,2 mm (vlevo) od osy stroje.  

 

Obrázek 8.3- Automatický provoz 
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Porovnání výslednice tvářecí síly s charakteristikou dovoleného zatěžování lisu PE 

100 D popisuje obrázek 8.4. 

 

 

Z grafu je ale patrné, že stroj snese 41 mm od osy tváření již pouze tvářecí sílu 610 

kN, ale na provoz nástroje je zapotřebí síla 660,1 kN. Z toho vyplývá, že tento stroj není 

vhodný pro provoz určeného nástroje. Pokud by se ale nástroj v pracovním prostoru 

orientoval opačně, to znamená, že vstup materiálu by byl zprava, stroj by již pro provoz 

nástroje vhodný byl.  

Lis LEXN 100 C je stroj staré konstrukce, není tedy nijak vybaven pro automatický 

provoz. U takovéhoto stroje je vždy nutná obsluha, která do nástroje posouvá vstupní 

materiál ručně. Provoz s ručním podáváním je většinou orientovaný zprava doleva 

(vstup materiálu zprava). Takto orientovaný nástroj by měl působiště tvářecí síly +41,2 

mm (vpravo) od osy stroje.  

Porovnání výslednice tvářecí síly s charakteristikou dovoleného zatěžování lisu 

LEXN 100 C popisuje obrázek 8.5. 

Obrázek 8.4- Porovnání nástroje se strojem PE 100 D 
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Obrázek 8.5- Porovnání nástroje se strojem LEXN 100 C 

Z tohoto grafu je naopak zřejmé, že lis může 41 mm od osy působit sílu přibližně 

940 kN. Na nástroj je zapotřebí pouze síla 660 kN. Z toho vyplývá, že tento stroj je 

vhodný pro provoz nástroje LN 30/12 s bezpečností 1,2 (20%). V případě, že by bylo 

nutné nástroj orientovat opačně se vstupem materiálu zleva, stroj by stále pro provoz 

nástroje vyhovoval. 
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9 Závěr 
V této práci jsem se zabývala návrhem metodiky na určení vhodného typu a 

velikosti tvářecích strojů pro provoz lisovacích nástrojů. Doposud bylo zvykem pouze 

porovnávat jmenovitou sílu stroje s tvářecí sílou potřebnou na provoz lisovacího 

nástroje. Pokud byla tvářecí síla minimálně o 10 % menší než jmenovitá síla stroje, pak 

byl lis prohlášen za vyhovující pro provoz nástroje. Takto zjednodušené určování 

vhodného stroje se v poslední době ukázalo jako nevyhovující, jelikož se začaly u nově 

zakoupených lisů při provozu postupových nástrojů velmi rychle objevovat závažné 

poruchy. Proto jsem se ve své práci věnovala metodice na přesnější určení vhodného 

stroje pro konkrétní postupový nástroj.  

Nejprve jsem prostudovala problematiku tvářecích strojů, na kterých lze postupové 

nástroje provozovat. Následně jsem se zaměřila na tuhost lisů, jelikož bylo patrné, že 

stroje s velkou tuhostí měly s provozem postupových nástrojů mnohem menší obtíže 

než stroje s konstrukcí méně nadimezovanou. Dále jsem se ve své práci věnovala 

postupovým lisovacím nástrojům. Jejich hlavní problematikou při provozu je mimoosé 

působení výslednice tvářecí síly. Stejně jako se zjednodušovalo určování vhodného lisu, 

zjednodušovaly se také výpočty tvářecí síly nástroje. Proto jsem se snažila tyto výpočty 

doplnit o působiště tvářecí síly, se kterou se dříve v žádné literatuře nepočítalo. Po 

získání všech podstatných informací bylo již zřejmé, že pro správné určení vhodného 

stroje je zapotřebí znát jeho charakteristiku dovoleného zatěžování spolu s tvářecí sílou 

a působištěm této síly v nástroji. Proto jsem musela ve své práci navrhnout metodiku 

měření, ze kterého lze charakteristiku dovoleného zatěžování vytvořit. Abych mohla 

navrženou metodiku měření zrealizovat, bylo nejprve nutné navrhnout příslušné 

přípravky. Jednalo se o přípravek na vyvození zatížení v pracovním prostoru stroje a 

nezávislý rám důležitý pro upevnění základny úchylkoměrů. Po navržení a vyhotovení 

potřebných přípravků jsem provedla příslušná měření. Naměřené hodnoty jsem 

zpracovala pomocí předem vytvořeného algoritmu tak, že výsledkem byl graf 

dovoleného zatěžování měřeného lisu.  

V poslední kapitole jsem se věnovala porovnávání tvářecí síly nástroje a jejího 

působiště s grafem dovoleného zatěžování lisů. Z mé práce vyplývá, že je metodika na 

přesnější určení vhodných strojů na provoz postupových lisovacích nástrojů velmi 

potřebná. Takovéto zpřesnění může pomoct konstruktérům nástrojů při jejich návrhu 
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nástroje i při doporučení zákazníkovi, na jakém lisu mají svůj nástroj provozovat. Může 

také pomoci firmám při výběru nového lisu, může zabránit drahým a zbytečným 

investicím při koupi nevhodného typu stroje s příliš strmou charakteristikou dovoleného 

zatěžování a hlavně může zabránit mnoha poruchám stroje i nástroje způsobeným 

nevhodným zatěžováním.  

  



ČVUT v Praze, Fakulta strojní 
Ústav výrobních strojů a zařízení 

 Stránka 99 

 

Seznamy 

Seznam použité literatury 

[1] RUDOLF, Bedřich. Tvářecí stroje: základy výpočtů a konstrukce: vysokoškolská 

učebnice. 2., opr. Vyd. Praha: státní nakladatelství technické literatury, 1982, 407 s. 

[2] DOBROVOLNÝ, Bohumil. Stříhání na lisech: přehl. Celého prac. Oboru a 

příklady nové techn. : určeno dělníkům, učňům a studentům. 1. Vyd. Praha: SNTL, 

1964, 86 s. 

[3] ROMANOVSKIĬ, Viktor Petrovich. Handbuch der Stanzereitechnik. 3. 

Wesentlich erw. Und überarb. Berlin: Verlag Technik VEB, (1965), 644 p. 

[4] DOBROVOLNÝ, Bohumil. Konstrukce nástrojů pro lisy. IV. Doplněné vydání. 

Vyd. Josef Hork v Praze: Prorok Praha II, 1946, 815 s. 

[5] M.J.ZUBCOV. Lisování.  Z ruského originálu Technologija cholodnoj 

štampovki, vydaného nakl. Mašgiz, Moskva 1950. Přeložila Věra Šorniková. Vyd. 

Státní nakladatelství technické literatury Praha II, 1955, 475 s. 

[6] DOBROVOLNÝ, Bohumil.  Pokrokové konstrukce lisovacích nástrojů: určeno 

pracujícím. Vyd. Praha, 1959, 163 s. 

[7]  NĚMEC, Milan. SUCHÁNEK, Jan. ŠANOVEC, Jan. Základy technologie I.: 

vysokoškolská učebnice. Vyd. Nakladatelství ČVUT v Praze, 2010, 136 s. 

[8] Doc. Ing Stanislav MAŇAS, CSc. Výrobní stroje a zařízení, část: Výrobní stroj. 

Poznámky k přednáškám. Praha 2006/2007.90 s. 

 [9] Technologie tváření kovů. úvod do strojírenství (2009/2010). [online]. 21.5.2015 [cit. 

2015-05-21]. Dostupné z: http://www.kvm.tul.cz/getFile/id:1886 

[10] Tuhost tvářecích strojů. Tvářecí stroje. [online]. 08.06.2017 [cit. 2017-06-08]. 

Dostupné z: 

http://ust.fme.vutbr.cz/tvareni/opory_soubory/vyrobni_stroje_a_zarizeni__novotny.pdf 

[11] Tuhost tvářecích strojů. Výrobní stroje II. [online]. 08.06.2017 [cit. 2017-06-08]. 

Dostupné z: http://www.kvs.tul.cz/download/vyrobni_stroje/tvareci.pdf 



ČVUT v Praze, Fakulta strojní 
Ústav výrobních strojů a zařízení 

 Stránka 100 

 

[12] Výstředníkové lisy [online] 8.6.2017 [cit. 2017-06-08]. Dostupné z: 

http://www.scrigroup.com/limba/slovena/325/Uebn-pomcka-pre-predmet-Vrobn-83195.php 

[13] Konstrukce tvářecích strojů [online] 8.6.2017 [cit. 2017-06-08]. Dostupné z: 

http://docplayer.cz/14008891-Konstrukce-tvarecich-stroju.html 

[14] Konstrukce tvářecích strojů [online] 8.6.2017 [cit. 2017-06-08]. Dostupné z: 

https://dspace.vutbr.cz/xmlui/bitstream/handle/11012/59097/2016_DP_Sobotka_Radek_14

4969.pdf?sequence=3&isAllowed=y 

[15] B. RUDOLF, M. KOPECKÝ.  Tvářecí stroje: základy výpočtů a konstrukce. 

Vyd. SNTL Praha, 1979, 407 s. 

[16] ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE, FAKULTA STROJNÍ.  

Laboratorní cvičení z výrobních strojů, I. díl. Vyd. ČVUT, Praha, 1973, 96 s. 

[17] Katalog ENERPAC [online] 21.6.2017 [cit. 2017-06-21]. Dostupné z: 

http://www.ikema.cz/sites/default/files/enerpac/pdf/E327e.pdf 

[18] Katalog Lukas [online] 21.6.2017 [cit. 2017-06-21]. Dostupné z: http://www.lukas-

tenzo.cz/?i=285/tenzometricky-silomer-s-51 

[19] Pracovní a technické parametry lisu LEXN100C. 

  



ČVUT v Praze, Fakulta strojní 
Ústav výrobních strojů a zařízení 

 Stránka 101 

 

Seznam použitých obrázků 

Obrázek 1.1- Stroj s přímočarým pohybem [8] .............................................................. 16 

Obrázek 1.2- Stroje zdvihové (klikový lis) [15,8] .......................................................... 18 

Obrázek 1.3- Výstředníkový lis LEU 125 [12] ............................................................... 20 

Obrázek 1.4- Výstředník [12] ......................................................................................... 20 

Obrázek 1.5- Rozměry pracovního prostoru[8,15] ......................................................... 20 

Obrázek 1.6- Geometrické úchylky stroje a nástroje�15� ............................................... 22 

Obrázek 1.7- Přesazení �15� ........................................................................................... 23 

Obrázek 1.8- Tuhost dle Hookova zákona �13� .............................................................. 24 

Obrázek 1.9 - Přesnost geometrické osy �15� ................................................................. 25 

Obrázek 1.10- Charakteristika hnací síly F na vstupu a tvářecí síla F0 na výstupu 

pracovního prostoru. ....................................................................................................... 27 

Obrázek 1.11 Tuhost pracovního prostoru �15� .............................................................. 28 

Obrázek 1.12- Model pracovního prostoru [11] ............................................................. 28 

Obrázek 1.13- Bilance deformací pracovního prostoru .................................................. 29 

Obrázek 2.1- Měření tuhosti [15] ................................................................................... 30 

Obrázek 2.2- Charakteristika statické tuhosti ................................................................. 32 

Obrázek 3.1-Přetěžování výstředníkového lisu silou, momentem a energií [8] ............. 33 

Obrázek 3.2- Charakteristika dovoleného zatěžování mimoosou silou .......................... 34 

Obrázek 4.1- Postupový nástroj LN30/12 ...................................................................... 37 

Obrázek 4.2- Postupový nástroj ...................................................................................... 37 

Obrázek 4.3- Díl SZX4 ................................................................................................... 37 

Obrázek 4.4- Model LN30/12 ......................................................................................... 38 

Obrázek 4.5- Síly v nástroji LN30/12 ............................................................................. 39 

Obrázek 4.6- Charakteristika dovoleného zatížení lisu PE 100 D .................................. 41 

Obrázek 5.1- Souřadný systém stroje se základními rozměry ........................................ 44 

Obrázek 5.2- Měření tuhosti rámu .................................................................................. 44 

Obrázek 5.3- Obecná deformace spodní části rámu ....................................................... 45 

Obrázek 5.4- Měření deformací na beranu ..................................................................... 47 

Obrázek 5.5-Měření tuhosti pracovního rámu ................................................................ 47 

Obrázek 5.6-Obecná deformace přední části beranu ...................................................... 48 

Obrázek 5.7- Obecná deformace zadní části beranu ....................................................... 48 

Obrázek 5.8- Obecná deformace beranu v ose z ............................................................ 49 



ČVUT v Praze, Fakulta strojní 
Ústav výrobních strojů a zařízení 

 Stránka 102 

 

Obrázek 5.9- Měření charakteristiky dovoleného zatěžování ........................................ 51 

Obrázek 5.10- Graf tuhosti s posuvnou silou od osy stroje ............................................ 53 

Obrázek 5.11- Základní rozměry pro výpočet jmenovité deformace pod vyosenou sílu 54 

Obrázek 5.12- Graf dovoleného zatěžování pracovního prostoru dle tabulky 5.3 ......... 57 

Obrázek 6.1- Hydraulický zvedák s krátkým zdvihem [17] ........................................... 58 

Obrázek 6.2- Hydraulický obvod .................................................................................... 59 

Obrázek 6.3- Snímač síly GTM ...................................................................................... 59 

Obrázek 6.4- 1. varianta přípravku ................................................................................. 60 

Obrázek 6.5- Snímač síly ................................................................................................ 61 

Obrázek 6.6- Přípravek 1 v pracovním prostoru stroje ................................................... 61 

Obrázek 6.7- 2. varianta přípravku ................................................................................. 62 

Obrázek 6.8- Sestava 2. varianty přípravku .................................................................... 63 

Obrázek 6.9- Sestava 3. varianty přípravku .................................................................... 64 

Obrázek 6.10- Finální varianta přípravku ....................................................................... 65 

Obrázek 6.11- Spodní díl kloubu .................................................................................... 66 

Obrázek 6.12- Horní díl kloubu ...................................................................................... 66 

Obrázek 6.13- Sestava finálního přípravku .................................................................... 67 

Obrázek 6.14- Rozměry pracovního prostoru stroje �19� .............................................. 68 

Obrázek 6.15- Upínání přípravku do pracovního prostoru ............................................. 69 

Obrázek 6.16- Návrh řešení nezávislého rámu ............................................................... 70 

Obrázek 6.17- 1. návrh šroubového spojení ................................................................... 71 

Obrázek 6.18- Finální varianta nezávislého rámu .......................................................... 72 

Obrázek 6.19- Rameno finální varianty rámu ................................................................ 72 

Obrázek 6.20-Šroubové spojení sloupu finální varianty rámu ....................................... 73 

Obrázek 6.21- základna rámu finální varianty ................................................................ 73 

Obrázek 6.22- Stavěcí patka ........................................................................................... 74 

Obrázek 7.1- Nastavený přípravek v pracovním prostoru .............................................. 76 

Obrázek 7.2- Nastavitelný stojánek úchylkoměru .......................................................... 76 

Obrázek 7.3- Schéma umístění sond při měření tuhosti rámu ........................................ 77 

Obrázek 7.4- Umístění sond na rámu stroje ................................................................... 78 

Obrázek 7.5- Graf tuhosti rámu ...................................................................................... 80 

Obrázek 7.6- Umístění sond na beran stroje ................................................................... 81 

Obrázek 7.7- Průběhy deformace jednotlivých sond ...................................................... 82 

Obrázek 7.8- Graf tuhosti pracovního prostoru .............................................................. 85 



ČVUT v Praze, Fakulta strojní 
Ústav výrobních strojů a zařízení 

 Stránka 103 

 

Obrázek 7.9- Schématické umístění úchylkoměrů ......................................................... 86 

Obrázek 7.10- Umístění úchylkoměrů při měření charakteristiky dov. Zatěžování ....... 87 

Obrázek 7.11- Přípravek v poloze P7 ............................................................................. 88 

Obrázek 7.12- Přípravek v poloze L7 ............................................................................. 90 

Obrázek 7.13- Graf dovoleného zatěžování lisu LEXN 100C ....................................... 92 

Obrázek 8.1- Charakteristika dovoleného zatěžování stroje LE 100 D .......................... 93 

Obrázek 8.2- Charakteristika dovoleného zatěžování stroje LEXN 100 C .................... 94 

Obrázek 8.3- Automatický provoz .................................................................................. 94 

Obrázek 8.4- Porovnání nástroje se strojem PE 100 D ................................................... 95 

Obrázek 8.5- Porovnání nástroje se strojem LEXN 100 C ............................................. 96 

 

  



ČVUT v Praze, Fakulta strojní 
Ústav výrobních strojů a zařízení 

 Stránka 104 

 

Seznam použitých tabulek 

Tabulka 1.1- Základní třídění tvářecích strojů s přímočarým pohybem nástroje [15] ... 17 

Tabulka 1.2- Rozdělení mechanických lisů .................................................................... 19 

Tabulka 1.3- Volba tuhosti pracovního prostoru [15] .................................................... 29 

Tabulka 4. 4.1 - Roztřídění lisovacích operací [5] ......................................................... 36 

Tabulka 5.1- Měřené hodnoty deformací rámu .............................................................. 45 

Tabulka 5.2- Měřené hodnoty deformace pracovního prostoru ..................................... 47 

Tabulka 5.3- Vypočítané hodnoty měření charakteristiky dovoleného zatěžování ........ 56 

Tabulka 7.1- Naměřené a vypočítané hodnoty deformací tuhosti rámu ......................... 78 

Tabulka 7.2- Naměřené a vypočítané hodnoty deformací tuhosti pracovního prostoru . 82 

Tabulka 7.3- Celkové zhodnocení deformací lisu .......................................................... 85 

Tabulka 7.4- Naměřené hodnoty pravé strany pracovního prostoru .............................. 88 

Tabulka 7.5- Vypočítané hodnoty pravé strany pracovního prostoru ............................ 89 

Tabulka 7.6- Naměřené hodnoty levé strany pracovního prostoru ................................. 90 

Tabulka 7.7- Vypočítané hodnoty pravé strany pracovního prostoru ............................ 91 

Tabulka 7.8- Vypočítané hodnoty grafu dovoleného zatěžování ................................... 91 

 

Seznam použitých softwarů 

1. Microsoft Word 2010 

2. Microsoft Excel 2010 

3. NI labview 

4. AutoCAD 2013 

5. VariCAD 2014-2.04 CZ (licence zapůjčena z firmy VVP-Martin s.r.o.) 

  



ČVUT v Praze, Fakulta strojní 
Ústav výrobních strojů a zařízení 

 Stránka 105 

 

Seznam příloh 

Elektronická příloha (CD): 

- Vlastní práce       formát:  .pdf 

-  Výpočtový algoritmus na vyhodnocení měření formát:  .xlsx 

- Výkresová dokumentace    formát:  .pdf 

- Model přípravku     formát:  .STEP 

 

Výkresová dokumentace: 

- Název:      číslo výkresu: 

- Kusovník přípravku      07-04-1737-K 

- Sestava přípravku     07-04-1737-00 

- Deska polohy      07-04-1737-01 

- Střední deska      07-04-1737-02 

- Spodní díl kloubu     07-04-1737-03 

- Horní díl kloubu     07-04-1737-04 


