Seznamte se: Lisovna
Come and meet: Stamping Shop
V únorovém čísle HMMC News vám přiblížíme lisovnu, kde začíná samotná výroba aut lisováním
vnějších a vnitřních karosářských dílů, kterých se pro každý model dělá celkem 17.
In the February issue of the HMMC News we will offer you a closer look into the stamping shop
where the car manufacturing process begins by pressing the internal and external body parts.
Each model consists of 17 parts.
„Vstupní surovinou naší lisovny je
ocelový pozinkovaný plech, který je
dodáván ve svitcích,“ vysvětluje na
úvod Vratislav
Labuda, vedoucí
oddělení. Výroba začíná na dělící lince,
kde se plech odvíjí ze svitku, narovná se

a nastříhá na požadovanou velikost.
Nastříhané díly se automaticky stohují a
následně se pomocí vysokozdvižného
vozíku přemístí k lisu nebo se skladují v
regálech. Lisování probíhá ve dvoudílných formách, které jsou uloženy ve

skladu forem. Pro jejich zkoušky slouží
zkušební malý lis, který je umístěn v
zadním rohu haly. K manipulaci s
formami se využívají mostové jeřáby.

"Galvanized steel sheets, which are
supplied in coils, represent the starting
material for our stamping shop,"
explains Vratislav Labuda, head of the
department.
The
manufacturing
process begins at the dividing line

where the sheets are unwound from the
coils, straightened and cut to the
desired size. The cut parts are automatically stacked and then - using a forklift –
moved to the press or are stored on
shelves. Stamping takes place in two-

part moulds, which are stored in the
mould warehouse. A small moulding
machine, which is located in the back
corner of the hall, is used for testing.
Overhead cranes are used in order to
handle the moulds.

Lisovací linka se skládá ze tří zařízení:
podavače, lisu a automatického
paletizéru. Podavač bere nastříhané
plechové polotovary po jednom a
vkládá je do lisu. Lis pak o tvářecí síle
5400 tun ve čtyřech operacích tvaruje
plech do požadovaného tvaru. Lisovaný
díl je podáván z jednoho lisovacího
kroku k dalšímu pomocí žlutých
perforovaných manipulačních ramen.
„Celkový počet vyráběných dílu včetně
jejich specifikací je 69,“ dodává Labuda.
Veškerý odpad, vzniklý při lisování,
propadává z forem pod lis na
dopravníkový pás, který jej přemístí do

prostoru zpracování, kde se lisuje do
kostek o hmotnosti cca 150 kg.
Na lisovně pracuje 78 operátorů a 11 MT
specialistů. Těchto 89 lidí se střídá v
třísměnném provozu, tudíž na každé
směně potkáte jen okolo 30
zaměstnanců. O to více zodpovědnosti
na jednotlivé pozice připadá. 78 TT
zaměstnanců se stará o výrobu na
lisovací a přístřihové lince, údržbu a
opravu lisovacích forem a zajištění
kvality vyráběných dílů.
11 MT
zaměstnanců se zabývá analýzou
výrobního procesu a zařízení, řízením
zásob a toku materiálu, hodnocením

kvality a bezpečností na pracovišti.
Oddělení lisovny čelilo v minulosti
nemalým výzvám. Se stávajícím počtem
zaměstnanců zvládlo plynulé navýšení
výroby či úspěšný rozjezd zcela nového
modelu Tucson, který si v pilotní fázi
vyžádal stovky hodin strávených
úpravou lisovacích forem a nastavování
linek. Cíl pro letošní rok je jasný:
úspěšný rozjezd modelu PDe a
spuštění nově se vyvíjejícího výrobního
informačního systému, který bude
sloužit k řízení a plánování výrobního
procesu na lisovně.

The stamping line consists of three
devices: a feeder, press and automatic
palletizer. The feeder takes the cut metal
sheets one by one and inserts them into
the press. Then, the press with a forming
force of 5,400 tonnes shapes the sheet
into the desired shape in four operations. The moulded part is fed from one
to the next pressing step by using
yellow perforated handling arms. "The
total number of manufactured components including their specifications is
69," adds Labuda. All waste produced
during stamping falls under the press
onto a conveyor belt, which moves it to
the processing area where it is
compressed into blocks weighing about

150 kg. 78 operators and 11 MT specialists work at the stamping shop. These 90
people rotate in three shifts; consequently each shift consists of about 30
employees. That is why more responsibility falls on individual positions. 78 TT
employees are in charge of the production of the stamping and cutting line,
maintenance and repair of moulds. They
are also responsible for ensuring the
quality of manufactured parts. 11 MT
employees analyse the manufacturing
process and equipment. Furthermore,
they are in charge of the inventory
management, material flow, quality
control and safety in the workplace. The
stamping department has faced major

challenges lately. The current number of
employees has mastered the continuous increase in production and a
successful launch of the all-new Tucson
that - in its pilot phase - necessitated
hundreds of hours spent by modifying
pressing moulds and adjusting lines.
The goal for this year is clear: the
successful start of the PDe model and
the launch of the newly evolving manufacturing information system that will
serve to manage whole stamping
production and planning.

Věděli jste, že..?
Oddělení lisovny v roce 2015 zpracovalo
65 242 613 kg ocelového materiálu, ze
kterého se vyrobilo cca 5 900 000 dílů?
Did you know that…?
In 2015, the stamping department processed
65,242,613 kg of steel material from which
about 5.9 million parts were produced?

Zajímavost...

It is worth noting that…

Ocelový pozinkovaný plech je dodáván od
evropských i zámořských renomovaných
dodavatelů jakými jsou Hyundai Steel, Posco,
Arcelor Mittal, Voest Alpine
nebo Thyssen Krupp.

Steel galvanized sheets come from European and
overseas renowned suppliers, such as Hyundai
Steel, Posco, Arcelor Mittal, Voest Alpine or Thyssen
Krupp.

Švédsko

Monte Carlo
Hyundai s novou generací i20 získal pódiové místo

Paddon slaví skvělé druhé místo

24. ledna proběhlo v Monte Carlu první kolo letošní rally,
kterou jsme úspěšně odstartovali s novou generací i20 WRC
a získali umístění na stupních vítězů. Thierry Neuville se v této
soutěži umístil třetí. „Byly to nervy. Před poslední rychlostní
zkouškou se objevily problémy s převodovkou, což znamenalo, že jsme jeli jen na jednu nápravu. Nebylo to snadné, ale
ztratili jsme pouze jednu minutu a uhájili třetí místo. Myslím,
že s naším výkonem můžeme být velmi spokojeni. Nová
generace i20 WRC ukázala svůj velký potenciál,“ vysvětlil
Thierry Neuville. Dani Sordo úspěšně dojel a vybojoval si
v Monte Carlu místo šesté. Pro Hyundai Motor Sport získal
v této začínající sezóně dva body, čímž přispěl k umístění
na první příčky v šampionátu konstruktérů.

Hayden Paddon získal ve Švédsku skvělé druhé místo, avšak
proražený chladič nechal všechny v týmu napnuté až do cíle.
Druhá soutěž, druhé podium pro nový Hyundai i20 WRC.
O tento výsledek se však posádka musela strachovat i po dojetí
do cíle. Důvod byl zřejmý: v cíli šla z pod kapoty i20 pára.
"Bohužel, voda vytékala z chladiče poté, co jsme na poslední
zkoušce trati trefili tyčku," popsal jezdec. Situace velmi
připomínala Rally Mexico 2014, kdy Thierry Neuville vyjel pro
Hyundai první podium, jenže po tvrdém přistání i jeho chladič
ztrácel vodu. Bez ohledu na tento závěr předvedl
Novozélanďan velmi silný výkon a splatil tak důvěru týmu,
kterou do něj vložil, když jej nominoval do týmu A. Díky dvěma
nejrychlejším časům v pátek odpoledne a silnému výkonu
v sobotu dopoledne dostal Hayden pod tlak dokonce i Ogiera.

Hyundai's New Generation i20 wins podium

Paddon celebrates excellent second place

On January 24, we have made a great start to the 2016 season
with our drivers taking the New Generation i20 WRC to
a podium finish. Thierry Neuville placed third in this competition. "That was a nerve-wracking end to our Monte-Carlo rally,"
said the Belgian. "We started to experience transmission
problems before the last power stage, which meant we were
running 2WD only. It wasn’t easy but we only lost one minute
of time so our third place on podium was safe. We can be very
pleased with our performance. The New Generation i20 WRC
has shown its great potential," explained Thierry Neuville. Dani
Sordo had a great finish to the event to secure his sixth place
overall at Rally Monte-Carlo. In this season he has won two
extra points for Hyundai Motor Sport. This performance sees
us at the top of the Manufacturer´s Championship.

Hayden Paddon finishes second at Rally Sweden despite an
unpleasant problem, which occurred before the very finish.
Paddon and his co-driver successfully completed the only
special stage early on the last day, but crossed the finish line
with a water leak from the radiator after hitting a wooden post
during the stage as was described by the driver. Still, it was the
second consecutive podium finish for the New Generation
Hyundai i20 WRC car. The situation resembled the Rally Mexico
2014 drama that nearly cost Thierry Neuville his first World
Rally Championship podium due to a radiator leak which
developed in his car. Notwithstanding such a stressful finish to
the rally, the New Zealander showed a very strong performance with a fantastic result for the whole team. Even Sebastien Ogier was challenged by Paddon’s two fastest times
on Friday afternoon and his outstanding performance
on Saturday morning.

Výsledky I Results :

Výsledky I Results :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

S.Ogier / J.Ingrassia
A.Mikkelsen / O. Floene
T.Neuville / N.Gilsoul
M.Ostberg / J.Andersson
S.Lefebfre / S.Prévot
D.Sordo / M.Marti

3:49:53.0
3:51:47.6
3:53:11.0
3:54:40.8
3:58:28.7
4:00:28.6

1.
2.
3.
4.
5.
6.

S.Ogier / J.Ingrassia
H.Paddon / J. Kennard
M.Ostberg / J.Andersson
A.Mikkelsen / O. Floene
O.Tanak / R.Molder
D.Sordo / M.Marti

1:59:47.4
2:00:17.2
2:00:43.0
2:00:58.2
2:01:38.1
2:02:11.4

Kuřecí ženšenová polévka
Chicken ginseng soup
Suroviny:

*
*
*
*
*
*
*
*
*

kuře
180 g lepivé rýže
40 g čerstvého ženšenu
20 g kořenu mléčného hrachoru
4 stroužky česneku
4 ks cicimku (jujuby)
20 g jarní cibulky
lžíce soli
1/8 lžičky mletého černého pepře

Ingredients:

*
*
*
*
*
*
*
*
*

Sam gétchang

chicken
180 g rise
40 g fresh ginseng
20 g sweet pea root
4 cloves of garlic
4 pcs ziziphus
20 g green onion
tbsp. salt
1/8 tbsp. black pepper

Postup:
1.
2.
3.
4.

Kořen mléčného hrachoru vložte do vody a přiveďte
k varu. Po 40 minutách získáte vývar.
Kuře naplňte směsí z proprané rýže, očištěného
ženšenu, česneku a cicimku. Je možné přidat i jedlé
kaštany.
Kuře vložte do vývaru a vařte jej přibližně 60 minut,
dokud nezbělá.
Podávejte s nasekanou jarní cibulkou, solí a mletým
černým pepřem.

How to cook:
1. Put root of sweet pea into water and boil. After
40 minutes you get a broth.
2. Stuff the chicken with washed sweet rice, peeled
3.
4.

fresh ginseng, garlic and ziziphus. You can add
chestnuts.
Put the prepared chicken in a pot and boil it
for 60 minutes until the soup becomes creamy.
Serve with chopped green onion, salt and pepper.

Pokud Vás baví vaření, 100 nejoblíbenějších korejských receptů naleznete v kuchařce Krása korejského jídla.
If you enjoy cooking, find 100 Best-Loved Korean Recipes in the cookbook The Beauty of Korean Food.

