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 Abstrakt 
 

 Tato práce se zabývá návrhem hydraulického lisu k tváření tyčových 

polotovarů za tepla s možností přestavování hlavního lisovacího válce v závislosti   

na provozované technologii. Rozebereme problematiku navržení lisu a výpočtu 

hydraulického obvodu a jeho hydraulických, elektrických a elektrohydraulických 

součástek. A na závěr budeme řešit deformačně pružnostní analýzu rámu stroje 

pomocí metody konečných prvků.  

 

 

 Klíčová slova 
 

 Hydraulický lis, metoda konečných prvků, deformačně pružnostní výpočet, 

volné kování, výpočet hydraulického pohonu 

  

 

 

 Abstract 
This work deal with workshop hydraulic press to moulding heated rod blanks         

with the possibility of adjusting the main pressing cylinder depending                      

on the operating technology. We analyze issues of design and calculation                

of the hydraulic circuit and the hydraulic, electrical and electro-hydraulic components. 

In the end we solve the elastic deformation analysis of the machine using the finite 

element method. 
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 Workshop press, finite element method, elastic deformation calculation, free 

forging, calculation of the hydraulic actuation 

  



 

Ústav výrobních strojů, systémů a robotiky 
Str.  6  

BAKALÁŘSKÁ  PRÁCE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Bibliografická citace 
 

 BUDÍK, T. Hydraulický dílenský lis. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 

Fakulta strojního inženýrství, 2012. 44 s. Vedoucí bakalářské práce 

Ing. Jiří Omes, Ph.D.. 

  



 

Ústav výrobních strojů, systémů a robotiky 
Str.  7  

BAKALÁŘSKÁ  PRÁCE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Čestné prohlášení 
 

 Prohlašuji, že tato práce je mým původním dílem, zpracoval jsem                    

ji samostatně pod vedením Ing. Jiřího Omese, Ph.D. s použitím literatury uvedené 

v seznamu.  

 

 

V Brně dne 25. 5. 2012                                    …….….…………………… 

                                                                                             Tomáš Budík 

 

 

  



 

Ústav výrobních strojů, systémů a robotiky 
Str.  8  

BAKALÁŘSKÁ  PRÁCE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Poděkování 
 

Rád bych poděkoval vedoucímu bakalářské práce panu Ing. Jiřímu Omesovi, Ph.D., 

za odborné vedení, konzultace, trpělivost a podnětné návrhy k práci. 

 

 

V Brně dne 25. 5. 2012                                    …….….…………………… 

                                                                                             Tomáš Budík 

 

 

  



 

Ústav výrobních strojů, systémů a robotiky 
Str.  9  

BAKALÁŘSKÁ  PRÁCE 

 
 

 

 

Obsah 
 

1. Úvod ............................................................................................................... 10 

2. Princip hydraulických lisů ................................................................................ 11 

3. Základní technické parametry dílenských hydraulických lisů .......................... 12 

3.1. Základní rozměrový popis dílenského lisu ................................................... 12 

3.2. Hlavní části lisu ............................................................................................ 13 

3.3. Rozdělení hydraulických dílenských lisů ...................................................... 14 

4. Výhody a nevýhody hydraulických lisů ........................................................... 16 

5. Zadané hodnoty pro návrh hydraulického lisu ................................................ 17 

6. Výpočet pohonu lisu ....................................................................................... 18 

7. Schéma hydraulického obvodu ....................................................................... 22 

7.1. Popis hydraulického schématu .................................................................... 23 

7.1.1. Jednostupňový  pojistný ventil ............................................................... 23 

7.1.2. Šoupátkový rozvaděč 4/3 ...................................................................... 24 

7.1.3. Dvoucestný škrtící ventil se stabilizací .................................................. 25 

8. Konstrukce rámu lisu ...................................................................................... 27 

9. Návrh podstavce pro stroj ............................................................................... 29 

10. Kompletní analýza rámu MKP ........................................................................ 30 

10.1. Pevnostní analýzy rámu s hydraulickým válcem uprostřed....................... 31 

10.2. Pevnostní analýzy rámu s hydraulickým válcem na boku ......................... 32 

11. Návrh elektrického obvodu ............................................................................. 33 

12. Zkompletování stroje a dokončení detailů ...................................................... 36 

13. Stabilita lisu proti převrhnutí ........................................................................... 37 

14. Závěr .............................................................................................................. 38 

15. Seznam použité literaturu ............................................................................... 40 

16. Seznam obrázků ............................................................................................. 42 

17. Seznam příloh ................................................................................................ 44 

 
  



 

Ústav výrobních strojů, systémů a robotiky 
Str.  10  

BAKALÁŘSKÁ  PRÁCE 

 
 

1. Úvod  

 Hydraulické lisy jsou nepostradatelným strojem nejen ve strojírenské výrobě, 

ale i v jiných oborech, jako je stavebnictví, elektrotechnika, farmacie, v oblasti 

zpracování odpadu a mnoha dalších. Nejčastěji se vyrábějí tzv. univerzální lisy         

a právě do této skupiny zapadá lis, který je navržen a popsán v této bakalářské práci. 

 Téma bakalářské práce, konstrukce hydraulického dílenského (kovacího) lisu, 

vzniklo při uměleckém kovářství. Při volném kování je třeba u spousty postupů jako 

je děrování, protlačování, nýtování, dělení materiálu, aby jeden člověk (kovář) 

natáčel a připravoval materiál do požadované polohy a druhý vytvářel požadovanou 

přetvářecí energii. Na těžší operace, kdy je třeba přetvořit větší množství materiálu, 

je možné použít těžká dvouruční kladiva, ale toto je také spjato s další fyzicky 

zdatnou osobou. Tento lis má odstranit těžkou manuální práci a nahradit druhou 

osobu, aby všechny vyjmenované operace mohl dělat kovář sám. 

 Nejedná se o jednoúčelový stroj, ale lze jej používat i jako klasický hydraulický 

dílenský lis například k nalisování a slisování ložisek, rovnání menších součástí, 

případně stříhání tyčových polotovarů. Toto je samozřejmě spojeno s nástroji,     

které budou pro tento lis vyrobeny. Jako základ je malá lisovací deska o průměru    

55 mm, která je zašroubována do pístní tyče a dá se vyměnit za kovářskou útinku, 

babku nebo různé kruhové, čtvercové, obdélníkové protlačovací nástroje a další 

kovářské i nekovářské přípravky. 

 Dlouho jsem se rozhodoval zda postavit menší buchar nebo právě zmiňovaný 

lis. Ale po výčtu kladů a záporů zvítězil jednoznačně hydraulický lis, protože je 

mnohem univerzálnější a praktičtější než buchar. 
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2. Princip hydraulických lis ů 
 

Hydraulické lisy jsou založené na principu Pascalova zákonu, který pojednává 

o rovnoměrném šíření tlaku v kapalinách všemi směry.  

ZYX pppp ===  

 Působíme li v uzavřených 

spojených nádobách (propojených 

hydraulických válcích) silou F1      

na menší píst s plochou S1, 

vyvoláme v kapalině rovnoměrný 

tlak 
1

1

S

F
p = . Tento tlak                  

(při zanedbání hydraulických ztrát a hydrostatického tlaku) působí na druhém konci 

hydraulického obvodu na píst o ploše S2 a vyvolá sílu 22  . SpF = . Po složení dvou 

předešlých vzorců nám vyplyne vzorec pro výslednou sílu: 

1

2
12 S

S
 . FF =  

Tohoto poznatku je využíváno při konstrukci hydraulických lisu pro vyvození 

velkých lisovacích sil. Po aplikaci to znamená, že plunžrem nebo pístem čerpadla     

o malé ploše S1 stlačujeme kapalinu v uzavřeném hydraulickém systému spojeném  

s lisovacím pístem, jenž má větší plochu S2 a tedy vyvodí větší sílu, která je 

dána poměrem S2/S1. [2] 

Hydraulický lis je představitelem silového tvářecího stroje pracujícího tzv. klidným 

tlakem. Využívá tedy především potenciální energie. Na rozdíl od bucharů, kde síla 

pro přetvoření je vyvinuta kinetickou energii. Vyzvednutím těžkého beranu do určité 

výšky h (tato výška je omezena rozměry stroje a je s nimi úzce spjata) a následného 

uvolnění, které způsobí volný pád beranu bucharu na požadovaný přetvářený 

materiál (tedy vytvoří impulz síly). 

Z těchto důvodů je možné u hydraulických lisů vyvinout obrovské lisovací síly    

ve spojení s jednoduchou konstrukcí a relativně malými rozměry stroje. 

Obr. 1. - Znázorn ění Pascalova zákonu [9]   
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Obr. 2. - Základní popis dílenského lisu  

 

3. Základní technické parametry dílenských hydrauli ckých lis ů 
 

 Základní technické parametry lze rozdělit na dvě skupiny, a to na rozměrové  

a výkonové. Mezi základní rozměrové parametry hydraulických dílenských lisů 

řadíme  hlavní rozměry stroje, velikost a rozsah změn pracovního prostoru                

a maximální rozměry výlisku (výkovku), jenž lze lisovat (kovat) na stroji. A mezi 

výkonové parametry řadíme maximální lisovací sílu a rychlost posuvu pístu. 

3.1. Základní rozměrový popis dílenského lisu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

� H - maximální rozevření - největší možná vzdálenost upínacích ploch 

� Z - zdvih - největší možná pohyblivá dráha pístu 

� B,B1 - průchod stroje - nejmenší vzdálenost vnitřních ploch sloupů       

  v  podélném nebo příčném směru 

� S - délka lisu - největší rozměr lisu z leva doprava bez podstavce 

� L - šířka lisu - největší rozměr lisu zepředu dozadu bez podstavce    

� V - výška lisu nad podlahou - u velkých lisu se označuje ještě výška 

         pod úrovní podlahy jako V1 

� I,J -  půdorys - půdorysné rozměry stroje 

� L,K - rozměry pracovní plochy -  plocha určená pro upevnění nástrojů 

               a výlisků 

� Pv - pracovní výška stolu - u bezpodstavcových lisů se tato výška  

        může měnit, pomocí přestavování  

        spodní traverzy rámu lisu obr.3. 

Obr. 3. -  Bezpodstavcový 

dílenský lis [10]  
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 Základní rozměrový popis dílenského lisu se dá aplikovat na téměř jakýkoli 

hydraulický lis, a to i na největší kovářské stroje např. od firmy ŽĎAS. [2] 

3.2. Hlavní části lisu 

 Na obrázku 2 vidíme pozice 1 až 7, které označují nejdůležitější součásti 

dílenského lisu. 

 Pozice 1 je rám lisu, který má 

nejčastěji u těchto strojů uzavřenou 

svařovanou konstrukci ve tvaru "O".       

V určitých případech se vyrábějí 

svařované rámy tvaru "C" a to tehdy, 

když potřebujeme s materiálem operovat 

ze tří stran (u rámu tvaru "C" je pracovní 

plocha omezená jen z jedné strany,       

u rámu tvaru "O" je pracovní plocha 

omezena ze dvou stran). Pracovní 

prostor u rámu "C" je obecně menší než u rámu ve tvaru 

"O" z důvodu tuhosti. Uzavřené rámy mohou být mnohem 

méně robustní než otevřené rámy. 

 Pozice 2 je podstavec lisu, který má v sobě 

zabudovanou veškerou elektroniku a hydrauliku. Velmi 

často se podstavec vůbec nepoužívá. Rám lisu              

se protáhne až k podlaze (tím se zvětší pracovní prostor)     

a na spodní část rámu se přišroubují nebo přivaří dva     

L-profily pro větší stabilitu lisu (obr.3). Tato varianta se dělá hlavně pro lisy ovládané 

nožní nebo ruční pumpou. V případě elektrohydraulického ovládání se agregát 

umísťuje vedle lisu. 

 Pozice 3 je hydraulický píst (přímočarý hydromotor), který vytváří lisovací sílu. 

Muže být dvojčinný nebo jednočinný. V případě jednočinného musí být v lisu 

zabudované zařízení, které bude hydraulický válec vracet do výchozí polohy (např. 

vratné pružiny). 

 
 

Obr. 4. - Přenos sil u otev řeného "C" rámu a 

uzavřeného "O" rámu s nazna čením jejich deformací 

[2] 

Obr. 5. - Malý dílenský lis s 

rámem tvaru "C" [11]  
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 Pozice 4 je chromovaná pístní tyč zakončena nejčastěji rovnou kruhovou 

plochou. V případě nasazování různých nástrojů může být zakončena rybinovou 

drážkou, vnitřním závitem, venkovním závitem, šestihranem atd.. 

 Pozice 5 je manometr, který má často dvě stupnice. Na první stupnici jsou 

hodnoty tlaku a na druhé stupnici je znázorněna sila (N, kN, kg, t) na výstupním válci. 

 Pozice 6 je kolo pro přestavování hlavního lisovacího válce v závislosti         

na provozované technologii. 

 Pozice 7 je pracovní plocha, která má často uprostřed otvor pro prolisovávání 

a je taktéž přestavitelná podle provozované technologie. 

3.3. Rozdělení hydraulických dílenských lisů 

 Hydraulické dílenské lisy lze dělit podle různých kritérii (dle konstrukčního 

provedení, dle uspořádání lisu, dle zdroje tlakové energie atd.). 

 V našem případě si dílenské lisy rozdělíme dle dvou parametrů: 
 

� Dle zdroje tlakové energie: 
 a) manuální pumpování 
 b) pneumaticko-hydraulické pumpování (pneumatický 
     multiplikátor) 
 c) s vlastním hydraulickým agregátem 

  

� Dle konstruk čního provedení: 
 d) uzavřený rám tvaru "O" 
 e) otevřený rám tvaru "C" 

 

 Do některé z těchto skupin lze téměř vždy zařadit jakýkoli hydraulický dílenský 

lis. 

 Manuální pumpování se používá do síly 

50t (výjimečně až 100t) pomocí nožní pumpy 

nebo ruční pumpy. Princip je založen            

na dodávání tlakových impulzů z ručního 

pumpování a díky jednosměrnému ventilu    

se tekutina nevrací zpět do pumpy,  
 

 

 

Obr. 6. - Ruční pumpa s integrovaným 

řiditelným jednosm ěrným ventilem [12]  
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ale vytláčí lisovací píst. Zpětný chod většinou zajišťují vratné pružiny (zpětný chod je 

možný až po povolení jednosměrného ventilu). 

 Pneumaticko-hydraulické pumpování je 

založeno na principu multiplikátoru (přístroj                

na zvyšování tlaku). Zdrojem energie je stlačený 

vzduch, který umožňuje zcela odstranit fyzickou 

námahu a vyvinout větší sílu pracovního válce 

(alternativní možnost ručního pumpování je většinou 

zachována). Multiplikátor je zařízení, které je složeno 

ze dvou pístů spojených společnou pístní tyči.          

Na první píst působí stlačený vzduch a má větší 

průměr než druhý píst. Síla vzniklá na větším válci 

působí na menší píst, jenž vyvine v hydraulickém oleji 

větší tlak, než byl na vstupu. 

  Lisy s vlastním hydraulickým agregátem jsou 

poháněny elektrickou energií (obr. 8.). Obsahují olejovou nádrž, čerpadlo (nejčastěji 

zubové čerpadlo), elektromotor, hydraulický rozvaděč, pojistný ventil, olejový filtr       

a podle potřeby další hydraulické prvky. U těchto lisů je jednoduchá reverzace 

pohybu pístu pomocí páčky, jednoduchá regulace rychlosti a síly pístu. 

  

  

  

 

 

 
  

Obr. 7. - Pneumaticko -

hydraulický multiplikátor [13]  

Obr. 8. - Vlevo elektricky pohán ěný hydraulický lis 

s vlastním agregátem a vpravo obrázek s 

ovládáním tohoto lisu [14]  



 

Ústav výrobních strojů, systémů a robotiky 
Str.  16  

BAKALÁŘSKÁ  PRÁCE 

 
 

4. Výhody a nevýhody hydraulických lis ů 
 

  Výhody 

� možnost dosažení velkých pracovních sil 

� možnost regulace velikosti zdvihu v libovolném místě celkového zdvihu 

� možnost snadné reverzace lisovacího válce nebo válců 

� možnost snadné regulace tlaku a průtoku, a tím ovládání 

 provozních charakteristik, jako je síla lisu a rychlost posuvu 

� malá hlučnost celého stroje 

� velká životnost stroje a jeho snadná údržba (výměna těsnění) 

� široká technologická použitelnost  

� v dnešní době lze dosáhnou velkého zjednodušení 

 hydraulického obvodu za pomocí řízeného hydrogenerátoru 

 Nevýhody 

� složitější konstrukce pohonu než u mechanických lisů 

� nepřehlednost a nesnadná možnost zjištění poruch 

� vyšší pořizovací náklady při stejné jmenovité síle 

 

Kovací hydraulické lisy: 

� menší rychlost posuvu beranu než u jiných lisů 

� možnost automatizace celého pracovního cyklu 

� v dnešní době se dosahuje 80 až 120 (zdvihů/min.), u klikových 

 lisů je tento počet zdvihů běžnou záležitostí 

� dnes lze u kovacích lisů za pomocí elektronicky řízené 

 regulace řídit velikost tlaků a průtoků v kterémkoli okamžiku 

 kovacího procesu – integrated elektronic control 

 [2]  
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5. Zadané hodnoty pro návrh hydraulického lisu  
 

 Při návrhu dílenského hydraulického lisu je nutné v prvé řadě zadat maximální 

sílu jakou lis vyvine, velikost pracovního zdvihu, velikost pracovního prostoru            

a maximální rychlost pohybu pístu (maximální rychlost činné části nezakytovaného 

stroje dle ČSN EN 693+A1 je maximálně 10 mm/s). Dalším krokem je zvolení 

průměru hlavního pracovního válce, pracovních otáček čerpadla a elektromotoru,                  

které výpočtem v kapitole 6 ověříme, zda byly zvoleny správně. V opačném případě 

budeme měnit parametry do doby, dokud nevyjdou tak, jak si představujeme. 

 Tento postup lze otočit zvolením maximálního pracovního tlaku a postupným 

dopočítáním požadovaných průměrů pístů (záleží na rozměrových možnostech 

umístění hydraulického válce).  
 

 

 Zadané hodnoty: 

Lisovací síla: F lis = 150 000 N 

Zdvih pístu: Z = 200 mm 

Průchod stroje: B = 500 mm 

 B1 = 150 mm 

Maximální rychlost v d = 10 mm/s 
pohybu pístu dol ů: 
 
 

 Zvolené itera ční hodnoty: 

Průměr pístu: d1 = 100 mm 

Průměr pístní tyče: d2 = 55 mm 

Otáčky elektromotoru: ne = 1380 ot/min  

  

 V našem případě je z důvodu požadovaného maximálního průchodu stroje    

B1 = 150 mm zvolen maximální průměr pístu do 100 mm (při větším průměru by byl 

problém zabudovat hydraulický válec do stroje). Průměr pístu je nepřímo úměrný 

tlaku a přímo úměrný rychlosti posuvu pístu. Z toho vyplývá, čím je větší průměr 

pístu, tím menší tlak potřebujeme pro dosažení dané síly, ale je potřeba většího 

průtoku kapaliny pro dosažení požadované rychlosti posuvu.     
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6. Výpočet pohonu lisu  

 Ze zadaných hodnot je možné dopočítat maximální pracovní tlak a průtok               

pro dosažení zadané rychlosti. Při známé hodnotě průtoku a tlaku je dalším krokem 

spočítání tlakových ztrát v hydraulickém obvodu a samozřejmě také mechanických 

ztrát třením pístu o válec. V tomto případě z důvodu malého hydraulického obvodu 

jsou zvoleny ztráty 1 MPa (v případě špatného odhadu bude v nejhorším případě síla 

lisu o něco větší). Přičteme-li je k vypočítanému tlaku, vyjde nám maximální tlak        

v hydraulickém obvodu a můžeme dle katalogu vybrat vhodné čerpadlo. Výrobci 

hydrogenerátorů většinou udávají i potřebný výkon elektromotoru pro dané čerpadlo. 

 Výpočet těchto hodnot byl nutný pro stanovení rozměrů všech základních dílů 

(přímočarý hydromotor, čerpadlo, elektromotor) a abychom byli schopni navrhnout 

rám stroje a daný podstavec pro rám, do kterého následně zakomponujeme 

kompletní hydraulický agregát (hydraulický agregát = čerpadlo, elektromotor, 

potřebné hydraulické rozvaděče, nádrž na hydraulický olej, pojistné ventily atd.). 

 Výpočet tedy bude probíhat následovně: 

 

 a) Výpočet maximálního pracovního tlaku: 

 

Obsah dopředný: S� =
�.��

�

�
 

 S� =
�.����

�
 

 S� = 7853,98	mm� 

 

Obsah vratný: S� =
�.���

����
�	

�
 

 S� =
�.������

�	

�
 

 S� = 5478,15	mm� 

 

Pracovní tlak: p =
����
��

 

 p =
�
����	�

��
�,��	���
 

 p = 19,099	MPa 
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Maximální pracovní tlak v hydraulickém obvodu: 
  

 p����� = 20	MPa 
 

Z důvodu hydraulických ztrát v hydraulickém rozvaděči, škrtícím ventilu se stabilizací               

a v dalších komponentech hydraulického obvodu byl zvolen maximální pracovní tlak 20 MPa. 

 

 b) Vypo čet pot řebného geometrického objemu zubového       

     hydrogenerátoru pro dosažení maximální pracovn í rychlosti                     

     �� = ��	�� �⁄  
 

Maximální objemový průtok: Q�� = v�. S� 

 Q�� = 10	
��

�
	 . 7853,98	mm� 

 Q�� = 78539,8	
���

�
 

 Q�� = 4,712	
���

���
 

 

Maximální geometrický objem: V���� =
���

�		.	�

 

 V���� =
�,���	��

�

��� 

����	� ��� 		.		�,�

 

 V���� = 3,594	. 10��	dm� 

 V���� = 3,594	cm� 

 

Na základě ���� byl zvolen dle katalogu hydrogenerátor s �� 	< 	 ����, protože je 

požadována maximální rychlost pohybu pístu dolů 10 mm/s. 

 

 c) Zvolení typu hydrogenerátoru od firmy HYDROMA 
 

      Zubový hydrogenerátor s vnějším ozubením 
 

     ČÍSLO PRODUKTU: 1PD5 
  076-10021a 
 

Geometrický objem hydrogenerátoru: 

 V� = 3,2	cm� 

Maximální pracovní tlak zubového hydrogenerátoru: 

 p����! = 21	MPa 
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Maximální otáčky zubového hydrogenerátoru: 

 n��� = 5000	1 min�  

Objemová účinnost hydrogenerátoru: 

 η" = 95	% 

Celková účinnost hydrogenerátoru: 

 η#$%& = 85	% 

 

 d) Výpo čet hydrogenerátoru pro zvolení typu elektromotoru: 
 

Provozní otáčky hydrogenerátoru: 

 n'()� = n$ = 1380	1 	
��  

 

Objemový průtok hydrogenerátoru: 

 Q" = 	V�	.		n'()�	.		η" 

 Q" = 3,2	cm�	.		1380	1 min� 	.		0,95 

 Q" = 4195,2	 cm
�

min
�  

 Q" = 4,195	dm
�

min
�  

 

Výkon hydrogenerátoru: P = Q"	. p�����	 

 P =
�,��
	��

�

��� 	.��	*+�

,�
 

 P = 1,398	kW 
 

Příkon pro hydrogenerátor: P' =
+

��	��
 

 P' =
�,���	&-

�,�

 

 P' = 1,645	kW 

 Na základě P� byl zvolen dle katalogu elektromotor s  P��������.

	> 	P�. 

 Zvolený typ elektromotoru od firmy SIEMENS: 

                    1LA9090-4L4, 1,8kW, 1380ot. 
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 e) Výpočet přímočarého hydromotoru: 
 

Lisovací síla při zanedbání ztrát: F��� = 	p�����	. S� 

 F��� = 	20MPa	. 7853,98	mm� 

 F��� = 157	079	N 

 F��� = 157,1	kN 
 

Skutečná maximální rychlost lisování: 

 v%�� =
�


��
 

 v%�� =
�,��
	��

�

��� 

��
�,��	���
	 .
���

,�
	 

 v%�� = 8,902	mm s⁄  
 

Rychlost vratného pohybu: v�(�. =
�


��
 

 v�(�. =
�,��
	��

�

��� 


���,�
	���
	 .
���

,�
 

 v�(�. = 12,763	
��

�
 

 

Doba celého vysunutí pístu: t�/� =
0

����
 

 t�/� =
���	��

�,���	�� �⁄
 

 t�/� = 22,466	s 

 

Doba celého zasunutí pístu: t2�� =
0

�����
 

 t2�� =
���	��

��,�,�	��

�

 

 t2�� = 15,67	s 
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7. Schéma hydraulického obvodu  

  

Obr. 9. - Schéma hydraulického obvodu  
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7.1. Popis hydraulického schématu 

 Jedná se o klasický  otevřený hydraulický obvod, kdy zubový hydrogenerátor 

nasává hydraulický olej přes filtr F1 a v provozním stavu bez sepnutí jednoho          

ze dvou elektromagnetů, se kapalina vrací přes hydraulický rozvaděč R zpět           

do zásobníku oleje. Při sepnutí rozvaděče do polohy 1, začne proudit kapalina 

směrem do dvoucestného škrtícího ventilu se stabilizací ŠV a následně                  

do přímočarého hydromotoru a vyvodí lisovací pohyb. Při sepnutí rozvaděče            

do polohy 2 se obrátí směr proudění kapaliny a píst se vrací zpět do počáteční 

polohy. Odpadní olej z hydraulického válce se vždy vrací přes rozvaděč zpět           

do nádrže. Nádrž je zkonstruována jako otevřená (kapalina je v uzavřeném prostoru,               

ale na hladinu působí hydrostatický tlak). Na hydraulickém válci je manometr             

s vyměněnou stupnicí, aby ukazovala místo tlaku sílu v kN. 

7.1.1. Jednostupňový  pojistný ventil 

 Pojistný ventil slouží pro jištění obvodu proti tlakovému přetížení a je v činnosti 

jen při vzrůstu tlaku nad určitou přípustnou mez. Tlaková citlivost musí být velká, 

abychom mohli nastavovat propouštěcí tlak ve velkém rozsahu. Z pohledu dynamiky 

musí mít vysokou stabilitu, malé výkmity tlaku při uzavírání (10-20%) a rychlou 

časovou odezvu do 20ms. Pro zachování tlakové stability obvodu musí mít pojistné 

ventily vysokou těsnost při uzavření. 

 Nejčastěji jsou konstruovány pomocí určitého uzavíracího členu (kuličky, 

kuželky, šoupátka), na který tlačí pružina stlačená pomocí stavitelného šroubu tak, 

aby se při překročení nastaveného tlaku uzavírací člen posunul a přepustil kapalinu. 

[7]  

 

 

 

 

 

 

        a) kuli čka, b) kuželka, c) šoupátko  [7]  

Obr. 10. - Konstrukce jednostup ňových tlakových ventil ů 
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7.1.2. Šoupátkový rozvaděč 4/3 

 Šoupátkové rozvaděče jsou nejrozšířenějším prvkem pro hrazení průtoku       

v hydraulických obvodech, protože umožňují jednoduché řízení směru pohybu 

hydraulických motorů jedním konstrukčním prvkem - šoupátkem. Rozvaděče mohou 

být dvoupolohové i vícepolohové a podle počtu funkčních kanálů dvoucestné            

a vícecestné. 

 V našem případě máme čtyřcestný rozvaděč se třemi polohami. Značení 

vtokových a výtokových cest               

v průtokových schématech se značí  

ve střední poloze nebo v poloze      

bez řídícího signálu písmeny:  

 

 P - přípoj ke zdroji 

 T - přípoj k nízkotlaké větvi 

      potrubí nebo nádrži 

 A,B - přípojky k hydromotoru 

 

 Rozvaděče třípolohové mají vždy dva magnety a vratné pružiny.                  

Pro přestavení šoupátka musí být vyvoláván trvalý elektrický impulz a po přerušení 

tohoto impulzu se šoupátko vrátí do výchozí polohy. Pokud je v rozvaděči 

zabudovaná aretace, stačí k přestavení šoupátka jen krátký elektrický impulz           

(v našem případě nevyhovující, potřebujeme vyvolávat krátké impulzy, ne trvalé 

sepnutí hydromotoru). 

 Hlavní částí rozvaděče (obr. 12.) je těleso (2) s válcovým šoupátkem (3)         

a vratnými pružinami (5), které udržují pohyblivý člen uprostřed. Další částí je cívka 

elektromagnetu (4), spojovacím členem mezi šoupátkem a kotvou (kovový váleček) 

elektromagnetu je táhlo (6). Při průchodu proudu cívkou se kotva přesune díky 

magnetickému poli a posune šoupátko. Poslední částí je přípojka pro ovládání 

elektromagnetů (1). 

 Těleso je odlitek z kokilové litiny, šoupátka jsou z cementační oceli, která jsou 

kalená s následným podchlazením. [7]  

Obr. 11. - Řešení tvaru šoupátek u 4/3 rozvad ěče  

[7] 
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7.1.3. Dvoucestný škrtící ventil se stabilizací  

 Z důvodu regulace rychlosti vysouvajícího se pístu musí být zaveden            

do okruhu škrtící ventil. V našem obvodu je požadována konstantní rychlost 

vysouvání při proměnlivém zatížení, proto musí být použit škrtící ventil se stabilizací. 

 Do škrtícího ventilu vstupuje tlak P0 a na výstupu je kolísající tlak P2 úměrný 

zátěži na hydromotoru. Vstupní tlak P0 vyvolá tlakový spád na stabilizátoru. 

Hodnotou x je závislá na výstupním tlaku P2. Tlakový spád (tedy tlak P1) je přiveden 

na jednu stranu šoupátka proti působení pružiny a reguluje hodnotu x. Dá se říci,     

že šoupátko se neustále pohybuje a zvětšuje nebo zmenšuje vzdálenost x tak,      

aby na výstupu byl konstantní průtok s proměnlivým tlakem P2. [7] 

  Výstupem není úplně konstantní 

křivka výstupního průtoku, ale určitá oscilující 

křivka, která se musí vždy postupně 

stabilizovat a to většinou do 15 až 50ms. 

Destabilizace ventilu může nastat jen          

při velkých průtocích a tlacích kvůli 

hydrodynamickým silám. Tyto síly omezují 

regulační rozsah škrtících ventilů                 

se stabilizací. Je-li použito přímo řízených 

stabilizátorů, jsou mezní hodnoty tlaku 0,5 

až 21MPa a průtoky 0,1 až 160 dm3.min-1. 

Obr. 12. - Elektromagnetický šoupátkový rozvad ěč [7]  

Obr. 13. - Časový pr ůběh tlaku a pr ůtoku  u 

škrtících ventil ů se stabilizací p ři skokové 

změně tlaku [7] 
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 Dvoucestný škrtící ventil se stabilizací 

(obr.15.) je konstruován jako jedno zařízení, 

které je regulováno otočnou rukojetí,             

na kterém je stupnice pro snadné nastavení 

rychlosti pístu.  

 Řídíme průtok ze směru A do B            

a to dosahujeme pomocí změny průřezu (3) 

otočnou rukojetí (2). Konstantní tlakový spád 

na cloně (5) se získá redukčním šoupátkem 

(4) s pružinou (6). Když je průtok nulový,     

tak pružina (6) udržuje šoupátko otevřené.    

Při průtoku se šíří tlak v kanálu A tryskou (7)   

a nastavuje šoupátko (4) do polohy,              

ve které platí rovnováha sil působících          

na šoupátko. Stabilizátor tlakového spádu je 

za clonou (5). 

 Do větve, která vrací píst zpět             

do počáteční polohy se nemusí zařazovat 

škrtící ventil, protože požadujeme co nejrychlejší vrácení pístu. Škrtícím ventilem 

můžeme průtok jen snižovat a nikdy se nedá tímto zařízením získat vyšší průtok    

než byl na vstupu. [7] 

  

Obr. 14. - Funkční princip dvoucestného škrtícího ventilu se stabil izací [7]  

Obr. 15. - Dvoucestný škrtící ventil se 

stabilizací [7] 
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8. Konstrukce rámu lisu  

 Rám lisu je uzavřený ve tvaru "O", konstrukce je svařovaná a je opatřená 

dosedacími plochami pro přišroubování k podstavci lisu. 
 

 První návrh rámu  (obr. 16.) proběhl v ohledu na dostupné možnosti obrábění, 

z důvodu výroby tohoto lisu s využitím prostředků domácí dílny. Základna  je složena 

ze dvou tyčí průřezu U 140x660, které jsou k sobě spojeny pomocí dvou plechů. 

Stojny jsou tvořeny pomocí čtyř obdélníkových plochých tyčí 70x10-860. Horní část 

je opět tvořena dvojicí tyčí průřezu U 140x660.  

 Tento rám se vyznačuje nízkou boční tuhostí a velkou hmotností. Válec je 

přišroubován zespodu do dvou 

horních tyčí průřezu U (obr. 17). 

Stojny tedy musí být extrémně 

dlouhé (860mm), protože přibližně 

polovinu této výšky odebere 

hydraulický válec. 

 Z technologického pohledu 

patří tato konstrukce                 

mezi nejjednodušší a nejsnadněji 

vyrobitelné.  

  

Obr. 17. - Válec p řišroubován za   

dno hydraulického válce [2]  

Obr. 16. - První návrh rámu  
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 Druhý návrh rámu (obr. 18.) je konstrukčně složitější, ale je zde lépe využit 

materiál, čímž se hmotnost snížila a dosáhlo se vyšší příčné i podélné tuhosti.          

U tohoto provedení jsou v horní části rámu navařeny kolejničky, které vedou 

hydraulický  válec pro jeho možné přestavení v závislosti na provozované 

technologii. 

 Spodní část rámu je téměř stejná, jen je 

lépe vyztužená pomocí krátkých obdélníkových 

plochých tyčí. Stojny jsou tvořeny pomocí čtyř 

obdélníkových plochých tyčí 80x8-620. Horní 

část už není tvořena profily tvaru U, ale jsou    

to výpalky do plechu tloušťky 12 mm, které jsou 

přivařeny ke stojnám. Z tohoto důvodu,          

lze použít uchycení válce za přírubu (obr. 19.), 

celý válec schovat mezi výpalky, zkrátit stojny 

(620 mm) a docílit celkově nižší výšky stroje.  
Obr. 19. - Válec uchycen za p řírubu  [2] 

Obr. 18. - Druhý návrh rámu (kone čná verze)  
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9. Návrh podstavce pro stroj  

 Podstavec je navržen tak, aby veškerá hydraulická a elektronická aparatura 

byla schována uvnitř. Při provádění operací jako je kování, budou z výkovku 

opadávat okuje, a proto musí být celý podstavec s pohonnou  jednotkou důkladně 

zakrytován. 

 Nosnou část rámu tvoří čtyři tyčové profily L40x40x5-700, které zajistí dobrou 

stabilitu stroje. Horní část svařena do obdélníku je tvořená dvěma profily      

L40x40x5-680 a dvěma profily L40x40x5-310. Podstavec je rozdělen na tři části 

pomocí obdélníkových plochých tyčí o průřezu 40x5, které zároveň celý svarek 

zpevňují. 

 Spodní část  je volná pro snadnou manipulaci se strojem (lze pod stroj vjet 

paletovým nebo vysokozdvižným vozíkem) a pro jednoduchou výměnu oleje. Jsou 

zde také vodící lišty pro bezpečnostní olejovou vanu. 

 Střední část  je určená pro hydraulický agregát. Tento prostor je z bočních 

stran zakrytován plechem tloušťky 2 mm, v levé bočnici je mřížka pro chlazení 

motoru a na přední straně je odmontovatelný kryt pro jednoduchou montáž a údržbu 

stroje.  

 Horní část  je odkládací prostor pro pomocné nástroje. Snadné vymetání okují 

zajišťuje vyzvednuté dno horní části o 4 mm nad obdélníkový profil. Dno je opět 

vyrobeno z plechu tloušťky 2 mm a jsou do něj vyvrtány dvě díry pro vyvedení trubek 

přívodu a odvodu hydraulické kapaliny a třetí díra je pro trubku, kterou je vedena 

kabeláž k ovládacímu panelu.  

Obr. 21. - Nezakrytovaný podstavec  Obr. 20. - Zakrytovaný podstavec  
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10. Kompletní analýza rámu MKP  

 Pro pevnostní kontrolu pomocí metody konečných prvků byla použita ořezaná 

sestava od všech nedůležitých dílů (neovlivňující pevnostní výpočet). Sestava 

obsahuje kostru podstavce, rám přišroubovaný šesti šrouby M10 a v rámu je sestava 

hydraulického válce s pojezdovou deskou. 

 Zatížení je realizováno pomocí tlaku 20MPa, který působí na všechny vnitřní 

stěny válce (obr. 23.). Pevné vazby byly umístěny na konce noh podstavce (obr. 22.). 

Pro přenesení síly z pístní tyče do rámu byla použita dilatační ocelová kostka. 

Zatížení proběhlo ve dvou variantách, pro hydraulický válec uprostřed a na boku. 

 Rám je vyroben z materiálů 11 523 a podstavec z 11 373. V první analýze 

vychází maximální napětí ve sváru (obr. 24.) 147,4 MPa, tedy bezpečnost                 

k meznímu stavu pružnosti je kk1 = 2,26. Ve skutečnosti bude bezpečnost ještě 

vyšší. Materiály, kterými se běžně svařuje, mají obvykle vyšší mez kluzu než materiál          

11 523. V druhé analýze bylo maximální napětí opět ve sváru (obr. 27.) 166,7 MPa, 

ale tato vyšší hodnota je způsobena vrubovým účinkem sváru (jde o chybu 

modelování, protože na koncích svarů je ostrá hrana). I přes tuto chybu zde 

bezpečnost vychází kk2 = 2. 

  

Obr. 23. - Znázorn ění působení tlaku  Obr. 22. - Znázorn ění pevných vazeb  
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10.1. Pevnostní analýzy rámu s hydraulickým válcem uprostřed 

Obr. 26. - Napětí v rámu s hydraulickým válcem 

uprost řed dle podmínky HMH  

Obr. 25. - Deformace rámu s hydraulickým válcem 

uprost řed 

Obr. 24. - Rám s hydraulickým válcem uprost řed - detail maximálního nap ětí 
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10.2. Pevnostní analýzy rámu s hydraulickým válcem na boku 

 

Obr. 29. - Napětí v rámu s hydraulickým válcem na 

boku dle podmínky HMH  

Obr. 28. - Deformace rámu s hydraulickým válcem na 

boku  

Obr. 27. - Rám s hydraulickým válcem na boku - detail maximální ho nap ětí 
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11. Návrh elektrického obvodu   

Obr. 30. - Schéma elektrického obvodu  
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Obr. 32. - Stop tla čítko 

[17]  

Obr. 36. - Stykač 62E 

10A/230VAC 6Z+2V [19]  
Obr. 35. - Ovládací 

hlavice tla čítka IP 67 [20]  

 

 Elektrický obvod se skládá z hlavního (silového) a pomocného (ovládacího) 

obvodu, které se pro přehlednost kreslí zvlášť. Stroj je napájen třífázovou soustavou 

s jedním nulovacím vodičem a jedním zemnícím vodičem. 

 Přívodní kabel dle normy ČSN EN 60204-32 musí 

být pětižilný a o minimálním průřezu 2,5mm2 (motory     

do 3kW), tedy byl zvolen kabel CYSY 5G x 2.5 o délce 

3m s pětikolíkovou koncovkou 16A CEE vidlice 

5P/16A/400V IP44 (obr.31). 

 Jako první je do hlavního obvodu zapojen čtyřpólový 

20A bezpečnostní hlavní vypínač HV (obr.33). Jako další je 

zapojeno central stop tlačítko SB0 (obr.32), které rozpojuje fázi 

L1. Po stisknutí tohoto tlačítka se rozpojí stykač, který zastaví 

motor a odpojí transformátor od napájení a celý stroj              

se zastaví. Další součástkou je třífázový jistič 10A  P1 (obr.34) 

EV-6J 3P B 10A, který je zvolen podle záběrového proudu 

motoru 3,9 A. Posledním hlavním zařízením je stykač KM1      

od firmy SIEMENS a to typ                  

62E 10A/230VAC 6Z+2V (obr.36), který má šest spínacích        

a dva rozpínací kontakty. V našem obvodě je použito pět 

spínacích a to tři pro spínání motoru, jeden pro světelnou 

signalizaci chodu motoru KM1.2 se žárovkou H1 a jeden         

pro překlenutí spouštěcího tlačítka SB2. Rozpínací kontakt je 

použit pro kontrolku klidu stroje H2, při sepnutí tlačítka SB2 (obr.35) kontrolka klidu 

zhasne a rozsvítí se kontrolka H1, která signalizuje chod motoru. A součástka F1 je 

tepelná ochrana motoru, která při přetíženi vypne celý obvod. 

 
 

 

 

 

 

 

Obr. 31. - CEE vidlice 5P -16A-

400V IP44 [15]  

Obr. 33. - Bezpečnostní  

hlavní vypína č, 4p, 20A 

[16]  

Obr. 34. - Jisti č 10A [18]  
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 Ovládací obvod je napájen z fáze L1, která je odebírána před třífázovým 

jističem, tudíž musíme do obvodu přidat pojistku 6A, která bude jistit proti zkratu 

transformátor a světelnou signalizaci. Tlačítko SB2 je zapínací a SB1 je vypínací. 

Transformátor T je součástka, která transformuje el. energii z 230V na 12V 

střídavých, jimiž lze bezpečně ovládat a napájet hydraulický rozvaděč. Přepínač S1 

je pro přepnutí mezi ovládáním pedálovým nebo tlačítkovým. Kontakty 1,2,3,4 slouží 

pro připojení hydraulického rozvaděče. Kontakty 5,6,7 jsou pro připojení ovládacích 

tlačítek nahoru a dolů. Skupina kontaktů 8,9,10 je přípojkou pro ovládání pomocí 

nožních spínacích pedálů (obr.38). A poslední skupina 11,12,13 je pro připojení 

vypínacího zařízení s využitím koncových spínačů. (obr.37).[8] 

  

Obr. 38. - Nožní spínací pedál 

[21]  

Obr. 37. - Vypínací za řízení s 

využitím koncových spína čů 

[22]  
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12. Zkompletování stroje a dokon čení detail ů 
  

 Lis se skládá ze tří hlavních částí 

(podsestav): podstavce, rámu a pohyblivého 

hydraulického válce. Podstavec je připravená 

podsestava, ze které jsou vyvedeny elektrické 

dráty. Na něj je přišroubován rám za pomocí 

šesti matic se šrouby s šestihrannou hlavou     

a při montáži se musí protáhnout kabely 

rámem k hlavnímu ovládacímu panelu. Dále je 

na rám přišroubován držák pro ovládací panel, 

do nějž musí být zavedeny dráty z podstavce.             

V postavci se připojí hadice pro přívod            

a odvod hydraulické kapaliny. Do horní části 

rámu      se umístí pohyblivý hydraulický válec. 

Zajistí  se na vnitřních lištách pomocí čtyř 

hřídelů s ložisky, které jsou přišroubovány        

do čtyř pouzder pomocí dvou šroubů s válcovou 

hlavou s vnitřním šestihranem v každém svěrném pouzdře (viz. příloha č.3. - detail 

pohyblivého válce). Dále je potřeba do desky pohyblivého válce nalisovat mosazné 

ložisko, do něj hřídel s ozubeným kolem a vše zajistit ohnutým plechem s druhým 

kluzným ložiskem přišroubovaným do základní desky pohyblivého válce (viz. příloha 

č.6. - výkres sestavy). V rámu je přišroubován ozubený hřeben, který je nastaven tak, 

aby bylo možné volně pohybovat s válcem a při pracovním zatížení se válec             

o kousek zvedl, přilnul k rámu a díky tření se nemohl pohybovat. Při odlehčení        

se válec vrátí do původní polohy (mezi pohyblivou deskou a rámem vznikne mezera)     

a s válcem je možné opět pohybovat pomocí otočného kola. K válci budou připojeny 

hydraulické hadice a do hydraulického válce bude našroubován manometr. 

 Do nádrže na olej nalijeme 5,5 L oleje (SAE 20). Hydraulický systém je 

potřeba odvzdušnit (případně dolít olej) a nastavit maximální pracovní tlak                

na bezpečnostním ventilu. Celková hmotnost lisu je 235 Kg.  

  

Obr. 39. - Zkompletovaný hydraulický lis  
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13. Stabilita lisu proti p řevrhnutí  
 

 Stabilita je úzce spjata s těžištěm a půdorysnou plochou stroje. Když se lis 

začne naklánět, tak se těžiště vychyluje ze svého původního místa. Stroj se vrátí     

do své výchozí polohy jen tehdy, když těžiště nevystoupí z půdorysného obdélníku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Lis má těžiště lehce vyosené ze středu, protože motor je na kraji podstavce. 

Proto je nejlehčí převrhnout stroj směrem dozadu. Z momentové rovnováhy vyplývá, 

že síla F pro začátek naklápění stroje je 200 N. Prahový úhel, kdy se stroj převrhne   

a nevrátí se zpět do stabilní polohy je naklonění 22° od svislé osy. Pro odstran ění 

nebezpečí převrhnutí, má lis v patkách podstavce vyvrtané díry o průměru 12mm    

na přišroubování k podlaze. 

 

 

 

  

Obr. 40. - Poloha t ěžišt ě a znázorn ění překlopení lisu  
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14. Závěr 

 Úkolem práce bylo navrhnout hydraulický dílenský lis s detaily, vypočítat 

hydraulický pohon a provést deformačně pružnostní výpočet pomocí metody 

konečných prvků. 

 Na začátku práce se nachází obecný rozbor hydraulických lisů, jejich hlavní 

rozměry, části, výhody a nevýhody. 

 Zbytek práce se zabývá konstrukcí lisu. V prvé řadě byly vypočítány základní 

parametry hydraulického obvodu dle zadaných parametrů, jako je průměr válce, 

zdvih či maximální tlak. Dalším krokem bylo navržení hydraulického obvodu, tedy 

zakomponování do obvodu dílů jako je hydraulický rozvaděč, pojistný ventil, olejová 

nádrž, škrtící ventil a samozřejmě hydrogenerátor. Po navržení obvodu je možné 

vytvořit konstrukci rámu lisu. Byli navrženy dvě konstrukce rámu a to tak, že první 

konstrukce je těžší a méně tužší, ale technologicky méně náročná na výrobu a druhá 

konstrukce, použitá v této práci, je lehčí, tužší, ale konstrukčně složitější a má 

možnost přestavování hydraulického válce podle druhu prováděné operace. Dále byl 

navržen podstavec pro rám tak, aby se všechny komponenty hydraulického obvodu 

mohly vlézt do vnitřního prostoru podstavce. Po sešroubování podstavce s rámem 

bylo možné provést pevnostní analýzu pomocí metody konečných prvků,               

kde minimální bezpečnost vyšla kkmin = 2. Poslední částí před konečným složením 

bylo navržení elektroinstalace a ovládání lisu. 

 Po smontování lisu je možné z kompletního 3D modelu zjistit těžiště                

a dopočítat stabilitu stroje. 

 Při zpětném pohledu na práci by bylo možné lehce pozměnit rám lisu, protože 

spodní část je tvořena dvěma profily tvaru U a z pohledu deformačního a 

hmotnostního by bylo mnohem lepší použít výpalky z plechu tloušťky 12 mm, tak jak 

u horní části rámu. Ušetřilo by se asi 6 kg oceli a hlavně by se zvětšila bezpečnost a 

zmenšil by se průhyb. Další změnou, která by tu byla možná je zvětšení úhlu 

rozevření nohou u podstavce lisu, protože lis má relativně nízkou stabilitu. Při 

zvětšení úhlu nohy ze 7° na 14° se nohy oddálí o 85 mm  z každé strany a stabilita 

stroje se zvětší na parametry, kdy maximální úhel naklonění je 30° (úhel dokud se 

stroj vrátí zpět do stabilní polohy) a maximální síla, kterou můžeme působit na stroj    

v horní části bude 270 N (síla dokud se stroj nezačne "vzdalovat" od země). 
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 Pro vypracování bakalářské práce byly použity programy: 
 

  - zpracování 3D dokumentace Inventor 2012 

  - výkresová dokumentace AutoCAD 2012 a Inventor 2012 

  - pevnostní analýzy ANSYS 14.0 a Inventor 2012 

  - výpočetní zpráva Mathcad 14  
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