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Současná zařízení, určená pro volné kování přímých rotačních výkovků, využívají pro 
vytvoření deformační síly, kterou deformují polotovar, buď kvazistaticky působících sil 
nebo dynamických sil způsobených úderem. První skupinou jsou lisy různých konstrukcí 
využívající mechanického nebo hydraulického pohonu. Jejich výhodou je možnost 
vytvoření velkých tvářecích sil, hlavní nevýhoda tkví v tom, že jednotlivé tvářecí operace 
jsou pomalé. U strojů využívajících dynamickou sílu vytvořenou energií rázu, je možno 
realizovat vyšší frekvenci tvářecích operací, avšak nevýhodou je, že způsobují značné 
rázy, vibraci a s tím spojený hluk. 
Navrhované řešení odstraňuje nevýhody obou systémů. Při použití tohoto zařízení lze 
dosáhnout vysokého počtu tvářecích zdvihů s frekvencí řádově několika Hz, při 
současném působení velké tvářecí síly a navíc lze celý systém jednoduše řídit. Klasické 
lisy přenášejí tvářecí síly z hydraulických válců na výkovek přes velmi hmotnou 
pohyblivou traverzu, kterou je nutno urychlit a po té zastavit na začátku a konci každé 
tvářecí operace. Tato pohybující se hmota vylučuje dosažení vyššího počtu tvářecích 
operací. 
Realizovaný systém minimalizuje pohybující se hmotnost, přičemž využívá obráceného 
principu hydraulického lineárního motoru, kdy píst stojí a válec s tvářecím nástrojem se 
pohybuje. 
Zařízení je díky své konstrukci vhodné i pro automatizaci a umožňuje přesné a rychlé 
řízení procesu. Přitom lze díky energetické náročnosti kovacího procesu dosáhnout 
úspor energií. 
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Obr.  1: Ukázka jedné části stroje pro flexibilní tváření 
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