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1.

ÚVOD

1.1

Význam výrobních strojů

Ústav výrobních strojů a mechanismů

Obráběcí a tvářecí stroje patří mezi základní výrobní prostředky každého průmyslově
vyspělého státu. Do značné míry rozhodují o produktivitě práce, efektivitě vynaložených
investic a o dalších ekonomických aspektech.
Výrobní stroj ve strojírenské výrobě zpracovává materiál – polotovar do žádaného
tvaru, rozměrů a jakosti povrchu fyzikálními, chemickými nebo jinými pochody.
Jedním z hlavních faktorů ovlivňujících produktivitu práce je stupeň automatizace
strojů.
Hlavní podstatou zvyšování produktivity práce automatizací je nahrazování silových a
řídících funkcí člověka ve výrobním procesu mechanismem (silovým nebo řídícím). Člověk
má totiž jen omezenou fyzickou i psychickou výkonnost, podléhá únavě a vlivům prostředí,
což vše omezuje jeho pracovní výkon. Nahradíme-li ve výrobním procesu silovou funkci
člověka nějakým mechanismem a jeho řídící funkci vhodným řídícím systémem, zjistíme
zpravidla, že takto vytvořená zařízení jsou schopna podávat při minimální obsluze (spíše
pouze dohledu) daleko vyšší mechanické i řídící výkony, čímž výrazně stoupá produktivita
práce. Tím se výroba stává nejen výkonnější, ale také pravidelnější – rytmičtější, což pak
dovoluje daleko přesněji plánovat její průběh a také dodržovat sjednané termíny. Kromě toho
automaticky vyráběné součásti mají rovnoměrnější kvalitu, což usnadňuje jejich montáž do
skupin (výrazně zmenšuje rozsah dolícovacích prací) a šetří také čas pro nutnou kontrolu.
Stavba výrobních strojů a výrobních systémů s vysokým stupněm automatizace je tedy
v současné době ve středu pozornosti projektantů a konstruktérů těchto zařízení. Proto i
výklad základů stavby výrobních strojů v tomto předmětu je pojat ze systémového hlediska.
Výrobní stroj (obráběcí, tvářecí nebo jiný) je zde chápán jako výrobní jádro
technologického pracoviště, které je zase základní stavební jednotkou výrobních
systémů.
Výrobní stroj ve strojírenské výrobě zpracovává materiál – polotovar do žádaného
tvaru, rozměrů a jakosti povrchu fyzikálními, chemickými nebo jinými pochody.
Polotovarem – bývá odlitek, výkovek, výlisek, vývalek, výstřižek a svařenec.
Zpracování materiálu nebo polotovaru se děje:
•
•
•

oddělováním částí materiálu
bez oddělování částí materiálu
přidáváním dalšího materiálu – polotovaru nebo součásti

Výrobní stroje zpracovávají:
•
•

kovové materiály
nekovové materiály (dřevo, plasty)
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Charakteristické pro výrobní stroj je vedení nástroje mechanismem. Lidská energie se
nahrazuje energií hnacího motoru.
Pracovní cyklus výrobního stroje
je souhrn a posloupnost pohybů (operací) potřebných ke zpracování jednoho výrobku,
součásti nebo několika součástí současně na výrobním stroji.
Je-li tento pracovní cyklus řízen samočinně, automaticky jde o automatický pracovní
cyklus.
Vykonává-li část operací operátor (obsluha) a část operací je prováděna automaticky jedná se
o poloautomatický cyklus. Vykonává-li všechny operace obsluha jedná se o ruční pracovní
cyklus.
K vlastnímu zpracování materiálu, polotovaru na součást či výrobek potřebuje výrobní
stroj velmi často řadu pomocných (přídavných nebo periferních) zařízení. Jsou to např.
zařízení pro nakládaní polotovarů a nástrojů do pracovního prostoru výrobního stroje a
zařízení pro vyjímání hotových výrobků z pracovního prostoru.
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Rozdělení výrobních strojů
VÝROBNÍ STROJE

ZÁKLADNÍ
ZPRACOVATELSKÉ
TECHNOLOGIE PRO
VÝROBU
POLOTOVARŮ

Slévárenské stroje
Stroje pro lití do kokil
Tlakové licí stroje
Stroje pro práškovou
metalurgii

OBRÁBĚCÍ STROJE

SPOJOVACÍ
STROJE

Stroje pro plošné
tváření

Stroje pro konvenční
způsoby obrábění

Svařovací stroje

Stroje pro objemové
tváření

Stroje pro
nekonvenční
způsoby obrábění

TVÁŘECÍ STROJE

Stroje pro dělení
materiálu (stříhání a
děrování)

STROJE PRO SPECIÁLNÍ
TECHNOLOGIE

Jednoúčelové stroje
Speciální stroje

Nýtovací stroje
Výrobní centra

Válcovací stroje

Obr. 1.1 – Rozdělení výrobních strojů
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1.3 Statistické údaje – výrobní stroje
Celková výroba obráběcích a tvářecích strojů ve světě 72 : 28
Výroba obráběcích a tvářecích strojů - ČR
Belgie

20 : 80

Holandsko

19 : 81

Švédsko

44 : 56

Finsko

14 : 86

(Dle MM Průmyslové spektrum 2001)

92 : 8

01)
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1.4 Výrobci a distributoři tvářecích strojů v ČR
ŽĎAS, a.s. Žďár nad Sázavou

Dieffenbacher-CZ, s.r.o. Brno

Šmeral, a.s. Brno

Trumf Praha, s.r.o. Praha

Škoda, a.s. Plzeň

Ervin Junker GT, Mělník Ltd.

Metalpres, s.r.o. Brno

Arburg, s.r.o. Brno

Rakovnické tvářecí stroje, s.r.o. Rakovník

Labit, a.s. Vrchlabí

Invera, s.r.o. Rakovník

Mesing, s.r.o. Brno

Sp-Tech, s.r.o. Nymburk
Kovopol, a.s. Police nad Metují

1.5

Výrobci a distributoři tvářecích strojů v zahraničí

Zahraniční výrobci tvářecích strojů, kteří se výrazněji uplatňují v ČR
ESPE, a.s. Piesok
VSŽ Unicorn Tornala, s.r.o.
TOMA, s.r.o. Trnava - Ing. Štefan Tomášik
Vihorlat – Lisy, s.r.o. Snina
Schuler AG
Müller – Weingarten AG
Trumf Werkzeugmaschinen GmbH + Co. KG
Arburg GmbH + Co. KG
Lasco Umformtechnik GmbH
Engel GmbH
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Systémový pohled na výrobní stroje

Obr. 1.2
Ze systémového hlediska je možné si výrobní závod, výrobní systém i výrobní stroj, tj.
výrobní zařízení, znázornit stejným schématem . viz obr. 1.2, ve kterém představují:
E1 – vstupní tok energie,
H1 – vstupní tok hmoty,
I1 – vstupní tok informací;
E2 - výstupní tok energie (energie nezužitkovaná ve výrobním procesu – zmařená),
H2 - výstupní tok hmoty,
I2 - výstupní tok informací.
Příslušné výrobní zařízení přetvoří vždy vstupující hmotu H1 na výstupní H2 působením
své vnitřní struktury za pomocí vstupní energie E1 podle vstupních informací I1.
Technologické pracoviště (TP) - obr. 1.3 je základním stavebním kamenem výrobních
systémů.
Výrobní systém – vnitřní struktura – obr. 1.4.

Výrobní stroje a zařízení
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Obr. 1.3

Obr. 1.4
Výrobní stroje a zařízení
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Obr. 1. 5 – Struktura systému stroj – nástroj – tvářený materiál

Výrobní stroje a zařízení
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1.7 Rozdělení tvářecích strojů
Tvářecí stroj je dynamická soustava sloužící k realizaci úkonů technologického procesu,
vedoucích k trvalému přetvoření objektu. Podle druhu relativního pohybu nástroje lze tvářecí
stroje rozdělit do dvou základních skupin:
a)
b)

tvářecí stroje s přímočarým relativním pohybem nástroje
tvářecí stroje rotačním nebo obecným pohybem nástroje – obr. 1.6

Obr. 1.6

Výrobní stroje a zařízení
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1.7.1 Základní uspořádání tvářecího stroje s přímočarým pohybem nástroje

Obr. 1.7

Výrobní stroje a zařízení
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1.7.2

Uspořádání silového tvářecího stroje – hydraulického lisu

1.7.3

Uspořádání zdvihového tvářecího stroje – výstředníkového nebo
klikového lisu

Výrobní stroje a zařízení
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Uspořádání energetického tvářecího stroje - bucharu

Výrobní stroje a zařízení
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1.8 Základní třídění tvářecích strojů s přímočarým pohybem nástroje

TVÁŘECÍ STROJE
s přímočarým pohybem nástroje

LISY

BUCHARY
a stroje pracující
s rázem

Mechanické

Hydraulické
Silové

Zdvihové

Energetické

Pneumatické
a parní
Ostatní

Pro tváření
plošné

Univerzální

Pro tváření
objemové

Speciální

Pro děrování
a stříhání

Jednoúčelové

Základní třídění tvářecích strojů s přímočarým pohybem nástroje,
podle hlavní formy využité energie, druhu použitého mechanismu, druhu technologického tvářecího pochodu a pracovního rozsahu

Výrobní stroje a zařízení
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1.9 Požadavky na tvářecí stroj

POŽADAVKY NA TVÁŘECÍ STROJ

EKONOMIKA

ERGONOMIE

VÝKONNOST

JAKOST PRÁCE

VÝROBEK

PROGRESIVNÍ
TECHNOLOGIE

OVLÁDÁNÍ

ČAS PRACOVNÍHO
CYKLU

PROSTOROVÁ
DRÁHA NÁSTROJE

TECHNOLOGICKÉ
FAKTORY

PROGRESIVNÍ
NÁSTROJE

BEZPEČNOST

MECHANIZACE

ESTETICKÝ
VZHLED

AUTOMATIZACE

HYGIENA
PROSTŘEDÍ

SPOLEHLIVOST

POKROKOVÁ
KONCEPCE
TECNOLOGIČNOST
KONSTRUKCE

STROJ

NÁSTROJ

GEOMETRICKÁ
PŘESNOST
VŮLE

ŽIVOTNOST
NORMALIZACE
HLUK
UNIFIKACE
TYPIZACE
VYUŽITÍ MATERIÁLU
NÁHRADNÍ DÍLY

ENERG. ÚČINNOST

OBJEKT

DRUH TECHNOL.

JAKOST
ROZMĚROVÁ
A TVAROVÁ PŘESNOST
POVRCHOVÉ VLASTNOSTI

PRUŽNÉ
DEFORMACE

VNITŘNÍ STRUKTURA

TEPLOTNÍ
DEFORMACE

OSTATNÍ FYZIKÁLNÍ
VLASTNOSTI

ODPORY PROTI
POHYBU
VÝROBNÍ A PROVOZNÍ
NÁKLADY

ZMĚNY TECHNOLOGICKÉ
ZÁTĚŽE
OBJEM
HMOTNOST
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Technické parametry

TECHNICKÉ
PARAMETRY

ROZSAH ZMĚNY
PARAMETRŮ

ROZMĚROVÉ

PRACOVNÍ
PROSTOR

VNĚJŠÍ
ROZMĚRY

VÝKONOVÉ

SÍLA
[N, kN, MN]

KROUTICÍ
MOMENT [Nm]

DÉLKA
[m]

DRÁHA
[m]

ENERGIE
[J, kJ]

DRÁHA
[rad]

ŠÍŘKA
[m]

RYCHLOST
[ms-1]

ČAS
[s]

OTÁČKY
[s-1]

VÝŠKA
[m]

PLOCHA
[m2]

VÝKON
[kW]

OBJEM
[m3]
HMOTNOST
[kg]

TŘÍDĚNÍ TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

Výrobní stroje a zařízení
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1.11 Rozměry tvářecího stroje

Rozměry stroje
Délka stroje

- největší rozměr zleva doprava (z místa obsluhy)

Šířka stroje

- největší rozměr z přední strany (z místa obsluhy) na
zadní stranu

Výška stroje nad podlahou

- největší rozměr stroje včetně zařízení na něm
připevněného

Výška stroje pod podlahou

- největší rozměr stroje včetně zařízení na něm
připevněného pod úrovní podlahy

Výrobní stroje a zařízení
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1.12 Rozměry pracovního prostoru tvářecího stroje

Rozměry pracovního prostoru tvářecího stroje
A – uzavřený, B – otevřený
1 – beran, 2 – stůl, 3 – rám, 3´- stojan

Upínací plocha stolu
Upínací plocha beranu
Průchod B
Vyložení A
Zdvih H
Přestavitelnost stolu
Přestavitelnost beranu
Sevření Hs
Nastavitelný zdvih beranu

Výrobní stroje a zařízení

l2 x b2 – plocha k upínání spodní části nástroje nebo
stolní desky
l1 x b1 – plocha k upínání horní části nástroje
– nejmenší vzdálenost vnitřních ploch stojanu
pod vedením beranu
– kolmá vzdálenost osy beranu od čelní plochy
stojanu v pracovním prostoru
– vzdálenost beranu mezi jeho horní a dolní
úvratí
E2
– vzdálenost, o kterou lze zmenšit sevření
E1
– vzdálenost, o kterou lze zmenšit sevření
- vzdálenost mezi upínacími plochami stolu a
beranu jeho dolní úvrati, při největším zdvihu
– zdvih, jehož délka se dá měnit
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1.13 Rozdělení stojanů a rámů tvářecích strojů

Výrobní stroje a zařízení
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Konstrukce otevřených stojanů

a – s pevným stolem, b – s přestavitelným stolem, c – naklápěcí, d – široký,
e – šikmý stojan, f – horizontální stojan

Výrobní stroje a zařízení
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1.15 Volba tvářecího stroje
Má-li se navrhnout pro výrobu určité součástky vhodný tvářecí stroj, musí se uvažovat
hlavně tyto činitelé:
• počet vyráběných kusů součásti,
• rozměry součásti,
• potřebné tvářecí síly.
O vhodném stroji může dále rozhodovat řada dalších zdánlivě podružných činitelů, které
se v určitých situacích mohou stát rozhodujícími. Pro volbu stroje je určující samozřejmě
hledisko ekonomické.

1.16 Charakteristické parametry a typové označení tvářecích strojů
Tvářecí stroje se označují obvykle typovým označením, v němž je písmeny určen druh
stroje (název technologické skupiny výrobních strojů) a číslem základní velikost stroje
(charakteristický základní technický parametr). Druhé a třetí písmeno v typovém označení
blíže specifikují stroj podle technologického určení a druhu pohonu stroje.
Typové označení je u nás normalizováno v ČSN 20 0400 až 20 0490 a v ČSN 21 0200.
Tvářecí stroje mají toto typové označení:
- u silových strojů - hydraulických lisů je prvním písmenem C, další písmena
označují druh hydraulického lisu:
• CB hydraulické lisy na plasty,
• CD montážní dílenské hydraulické lisy,
• CL stroj na lití kovů pod tlakem
• CP paketovací a briketovací hydraulické lisy,
• CZ zápustkové hydraulické lisy,
• CN hydraulické nůžky,
• CT tažné lisy.
Charakteristickým základním technickým parametrem je jmenovitá síla, u hydraulických
tabulových nůžek největší šířka stříhaného plechu;
- u zdvihových strojů - mechanických lisů je prvním písmenem L, další písmena
označují druh mechanického lisu:
• LE mechanické lisy výstředníkové
• LEN mechanické lisy výstředníkové naklápšcí
• LK mechanické lisy klikové
• LL mechanické lisy kolenové
• LT mechanické lisy tažné
• LU mechanické lisy univerzální
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Charakteristickým parametrem je jmenovitá síla a jmenovitý zdvih
- u energetických strojů - bucharů je prvním písmenem K, další písmena označují

druh bucharu:
• KP padací buchary,
• KD parní buchary,
• KE elektrické buchary,
• KJ a KK protiběžné (protiúderové buchary),
• KA pružinové buchary,
• KB kompresorové (pneumatické) buchary;
Charakteristickým základním technickým parametrem je jmenovitá energie úderu;
- u mechanických nůžek je prvním písmenem N, další písmeno označuje druh nůžek:
• NT tabulové nůžky,
• NO kotoučové nůžky a pod.
Charakteristickým základním technickým parametrem je u tabulových nůžek největší šířka
stříhaného plechu a u kotoučových nůžek největší tloušťka stříhaného plechu;
- u ohýbacích strojů je prvním písmenem X.
Charakteristickým základním technickým parametrem je největší šířka ohýbaného
zakružovaného plechu nebo u rovnaček největší průměr rovnané tyče.

či

Kovací stroje, tvářecí poloautomaty, automaty a zařízení na magnetopulsní tváření mají
typová označení různá.
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1.17 OBECNÁ STRUKTURA TVÁŘECÍHO STROJE
ZAJIŠTĚNÍ TOKU ENERGIE A JEJÍ REALIZACE V PROCESU TVÁŘENÍ
SYSTÉM STROJ - NÁSTROJ - TVÁŘENÝ MATERIÁL

TVÁŘECÍ STROJ
POHON
ZDROJ ENERGIE

MOTOR

NOSNÁ SOUSTAVA
MECHANISMUS

MOTOR - AKUMULÁTOR

TUHÝ

Výrobní stroje a zařízení

PRACOVNÍ PROSTOR

NOSITEL ENERGIE

KAPALINNÝ

OTEVŘENÝ

UZAVŘENÝ

„C“

„O“

PLYNNÝ
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Tvářecí stroje silové
Princip funkce hydraulického pohonu

Obr. 2.1 - Jednoduchý hydraulický obvod

Výrobní stroje a zařízení
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Obr. 2.2 – Funkce jednoduchého hydraulického obvodu. Zobrazení obvodu pomocí
hydraulického schéma
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2.2 Přenos tlakové energie v hydraulickém obvodu tvářecího stroje

Pro stacionární proudění ideální kapaliny platí
Bernoulliho rovnice
v2
gh + +
= konst
ρ 2
p

Součet potenciální, tlakové a kinetické energie stacionárního
proudu ideální tekutiny je v gravitačním poli konstantní
Pro systémy s viskózní kapalinou lze užít rozšířené Bernoulliho
rovnice
v 12
p 2 v 22
gh1 +
+
= gh2 +
+
+ ghz 1, 2
ρ1 2
ρ2 2
p1

Ztracená výška hz 1,2 zahrnuje třecí ztráty proudu kapaliny
v potrubí, ve ventilech a rozvodech a v pracovních
hydromotorech.
Pro hydrostatický tlak na pístu hydromotoru platí
p 2 = p1 + gρ (h1 − h2 ) +

ρ
2

(v

2
1

− v 22 ) − gρ hz 1, 2

Pro pohon hydraulických lisů je příznačné, že členy vyjadřující
potenciální energii a kinetickou energii jsou proti
hydrostatickému tlaku p1 při výpočtu zanedbatelné.
p2 = p1 − gρ hz 1,2

V hydrogenerátoru dochází ke změně mechanické energie
v tlakovou. Tlaková kapalina je pak přivedena do hydromotoru,
kde dochází ke změně tlakové energie v mechanickou.

Výrobní stroje a zařízení
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Podle rovnice kontinuity platí
S1 ⋅ v 1 = S 2 ⋅ v 2 = Q = V&

Pro píst hydromotoru platí
v2 =

S1
Q
⋅ v1 =
S2
S2

Základními parametry toku tlakové energie
jsou tlak p a proud Q (průtočné množství)

Výrobní stroje a zařízení
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2.3 Konstrukční uspořádání pohonů silových tvářecích strojů
(vlastnosti a bloková schémata)

TYPY HYDRAULICKÝCH
POHONŮ
VÝROBNÍCH STROJŮ

PRACOVNÍ KAPALINA

PRACOVNÍ KAPALINA

OLEJ
(OLEJOVÁ HYDRAULIKA)

EMULSE VODY A OLEJE
(VODNÍ HYDRAULIKA)

PODLE USPOŘÁDÁNÍ
POHONU

PŘÍMÝ POHON
(HYDROGENERÁTOROVÝ)

NEPŘÍMÝ POHON
(AKUMULÁTOROVÝ)

MULTIPLIKÁTOROVÝ
POHON

KOMBINOVANÝ
POHON

Výrobní stroje a zařízení
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2.3.1 Přímý (hydrogenerátorový, čerpadlový) pohon

Obr. 2.3 – Přímý pohon (blokové schéma)

Vlastnosti přímého pohonu můžeme stručně shrnout:
a) Tlak pracovní kapaliny v hydraulickém obvodu je proměnný a závisí na
pracovním odporu pístu
b) Rychlost pracovního pístu závisí jen na množství kapaliny dodávané
hydrogenerátory a nikoliv na činném odporu pístu. Při konstantním průtoku
hydrogenerátorů se rychlost během zdvihu prakticky nemění.
c) K přímému pohonu se většinou používá vysokotlakých rotačních
objemových hydrogenerátorů. Výkon HG musí odpovídat maximálnímu
požadovanému výkonu lisu. U těžkých tvářecích jednotek s vysokými
pracovními rychlostmi nepřichází v úvahu, neboť instalovaný výkon HG
vychází příliš velký.
d) Tvářecí jednotky s přímým pohonem dosahují průměrně vyšší účinnosti (η =
0,6 ÷ 0,8) než při nepřímém akumulátorovém pohonu
e) Přímý pohon vyžaduje menší stavební investice vzhledem k menší
f) půdorysné ploše.

Výrobní stroje a zařízení
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2.3.2 Nepřímý (akumulátorový) pohon

Obr. 2.4 – Blokové schéma nepřímého (akumulátorového) pohonu

Vlastnosti nepřímého akumulátorového pohonu
a) Tlak kapaliny v úseku akumulátor – hlavní rozvod je konstantní
b) Rychlost pracovního pístu je závislá na pracovním odporu. Se stoupajícím
odporem rychlost klesá a naopak
c) Hydrogenerátory (čerpadla) u akumulátorového pohonu musí dodávat
pracovní kapalinu nepřetržitě proti konstantnímu tlaku v akumulátoru bez
zřetele ke skutečnému průběhu pracovního odporu. Od tlakové hladiny
v akumulátoru jsou čerpadla automaticky vypínána do odpadu, což snižuje
spotřebu energie. Výkon čerpadel se stanoví (na rozdíl od přímého pohonu)
podle průměrného výkonu stroje odvozeného z celého souhrnu operací
pracovního cyklu.
d) Akumulovaná energie umožňuje v krátké době dosáhnout vysoké rychlosti
pístu – až 10 m/s.
e) Průměrná hodnota účinnosti akumulátorového pohonu je nižší než u
přímého pohonu
Výrobní stroje a zařízení
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2.3.3 Multiplikátorový pohon

Obr. 2.5 –
Blokové schéma
hydraulického
obvodu
s multiplikátorem

Vlastnosti multiplikátorového pohonu
a) Úlohou multiplikátorů v hydraulických pohonech tvářecích strojů a strojů
konstrukčně podobných je možnost zvýšení tlaku kapaliny dopravované do
pracovních hydromotorů na (40 ÷ 100 MPa)
b) Vlastní multiplikátor sestává ze dvou válců různých průměrů. Nízkotlaký
válec je spojen s hydraulickým obvodem o nižším tlaku a vysokotlakým
válcem, ve kterém je tlak zvýšen na konečnou (multiplikovanou) hodnotu
2.3.4 Kombinovaný pohon
Kombinovaný pohon je pohon, při němž jsou některé operace pracovního cyklu
realizovány jako přímý pohon, některé jako nepřímý akumulátorový pohon a některé jako
multiplikátorový pohon.

Výrobní stroje a zařízení
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2.4. Konstrukční struktura tvářecího stroje s hydraulickým
pohonem

Výrobní stroje a zařízení
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2.5. Postup návrhu tvářecího stroje s hydraulickým pohonem

Formulace úlohy (Zadané parametry)
Dáno: Fo, Fz, vn, vp, hc, p, (t)
1. Volba maximálního provozního tlaku p
2. Stanovení rozměrů přímočarého hydromotoru Dp, dp, s
3. Kontrola základní síly F a zpětné síly Fz
4. Návrh hydraulického schéma
5. Stanovení průtočných množství Qn, Qp, Qz
6. Volba hydrogenerátoru
7. Kontrola skutečných rychlostí vn, vp a vz
8. Stanovení zdvihů hn, hp
9. Výpočet časů ti a celkového času tc
10. Výpočet hydraulického výkonu v jednotlivých časových úsecích Pi
11. Stanovení příkonu hydrogenerátoru
12. Diagramy Q = f(t), P = f(t)
13. Volba hnacího elektromotoru Pe
14. Stanovení světlosti vedení (sací, tlakové, hlavní, odpadní)
15. Výběr a volba prvků – tlakové ventily, rozváděče, filtry
16. Pevnostní kontroly všech dalších navrhovaných částí

Výrobní stroje a zařízení
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Příklady konstrukčního uspořádání tvářecích strojů
s hydraulickým pohonem

Obr. 2.6 – Rozměrový náčrtek hydraulického lisu

Výrobní stroje a zařízení
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Obr. 2.7 – Hydraulický lis s horním pohonem (vlevo) a spodním pohonem (vpravo)

Obr. 2.8 – Hydraulický kovací lis se spodním pohonem

Výrobní stroje a zařízení
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Obr. 2.9 – Hydraulický dílenský – montážní lis

Obr. 2.10 – Hydraulický univerzální lis

Výrobní stroje a zařízení
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Obr. 2.11. - Hydraulický ostřihovací lis- čtyřsloupové provedení
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Obr. 2.12 – Ohraňovací lis – s hydraulickým pohonem

Obr. 2.13 – Děrovací lis s hydraulickým pohonem
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TVÁŘECÍ STROJE ZDVIHOVÉ - MECHANICKÉ LISY

Mechanické lisy využívají k přenosu energie mechanických převodových systémů.
Mohou být tříděny podle různých znaků, např. konstrukčních, kinematických,
technologických, podle počtu využitelných mechanismů (jednočinné, dvojčinné,
trojčinné), podle stupně automatizace atd.

Podle převodového systému použitého v konečném stupni lze rozlišit
mechanické lisy:
- výstředníkové
- klikové
- kolenové, kolenopákové, kloubové
- hřebenové
- šroubové atd.

Podle velikosti jmenovité síly se mechanické lisy dělí na:
- lehké

( < 500 kN )

- střední

( 500 ÷ 5000 kN )

- těžké

( > 5000 kN ).

Podle tvaru stojanu:
1. jednostojanové otevřené

- tvar stojanu „C“

2. dvoustojanové otevřené

- tvar stojanu „CC“

3. dvoustojanové uzavřené

- tvar stojanu „O“

4. sloupové
5. ostatní

Podle uspořádání hřídelů pohybového mechanismu:
- s podélným hřídelem
- s příčným hřídelem
vzhledem k čelní straně ( k místu obsluhy ) lisu.

Výrobní stroje a zařízení
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Podle provedení stolu:
- s nehybným stolem
- s pohyblivým stolem
- s naklápěcím stolem

Podle pracovního rozsahu:
- universální - na nichž je možno tvářet nebo oddělovat materiál různých rozměrů a
různými operacemi,
- speciální - na nichž se tváří nebo odděluje materiál různých rozměrů jedinou
operací
- jednoúčelové - určené pro stejné operace a stejné výrobky.

Podle druhu technologického tvářecího pochodu lze rozdělit mechanické lisy
do dvou základních skupin:
1. Lisy pro plošné tváření (zpracování plechů). Patří sem např. běžné výstředníkové
lisy, lisy pro mělké tažení, ohýbací a ohraňovací lisy, tabulové nůžky, speciální
postupové automaty
2. Lisy pro objemové tváření. Patří sem např. výstředníkové kovací lisy pro tváření za
tepla i za studena, vodorovné kovací stroje,razicí a kalibrovací lisy, ohýbací a rovnací
lisy, ostřihovací lisy, tažné lisy, vodorovné kovací (pěchovací)automaty, redukovací
stroje, stroje pro přesné kování atd.
3. Lisy pro stříhání a děrování. Patří sem např. tabulové nůžky, děrovací lisy atd.
Lisy pro objemové tváření překonávají při pracovním zdvihu mnohem větší odpory
než lisy pro zpracování plechů. Pracují proto s větším výkonem, jsou mohutnější s vyšší
tuhostí pracovního prostoru.

Výrobní stroje a zařízení
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Základní pojmy

Kinematické schéma lisu je dáno sériovým a sérioparalelním řazením konstantních
převodů (řemenových a ozubených) a mechanismem s přímočarým vratným pohybem,
který tvoří konečný převodový systém. Hnacím členem konečného převodového systému
je klika nebo výstředník a výstupním členem beran. Pracovní cyklus je dán zpravidla
jednou otáčkou klikového hřídele. Pro pracovní zdvih se využije pouze část otáčky, takže
stupeň využití času pracovního cyklu je poměrně nízký. Z tohoto důvodu se zařazuje do
pohonu klikových a výstředníkových lisů setrvačník.
Celkový převodový poměr mezi motorem a beranem bude

i c = i k ⋅ i (ϕ )

(3.1)

kde ik je konstantní převodový poměr řemenových a ozubených převodů, mezi motorem a
klikovým hřídelem a i(ϕ) - proměnný převodový poměr mezi klikovým hřídelem a
beranem, tj. mezi vstupem a výstupem konečného převodového systému.
Pohon lisu je charakterizován zejména konečným převodovým systémem, jeho
převodovou funkcí i(ϕ), která určuje průběh základní síly a rychlost beranu podél dráhy
beranu. Volbu tohoto mechanismu je třeba provést se zřetelem k využití základní síly lisu
tak, aby průběh základní síly co možná nejlépe odpovídal průběhu tvářecí síly. Se zřetelem
k docílení jednoduché konstrukce, vysoké tuhosti a účinnosti pohonu má mít použitý
mechanismus co nejmenší počet členů.

3.2.1 Základní síla lisu

F (ϕ ) dh = M (dϕ )

F (ϕ ) = M

dϕ
M
konst .
=
=
dh r ⋅ i (ϕ ) r ⋅ i (ϕ )

(3.2)
(3.3)

i(ϕ) – převodová funkce použitého mechanismu
Zdvihová funkce

λ
⎞
⎛
h = r ⎜1 − cos ϕ + sin 2 ϕ ⎟
2
⎠
⎝
r
λ=
l
1 dh
λ
i (ϕ ) = ⋅
= sin ϕ + sin 2ϕ
r dϕ
2
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Rychlost beranu

λ
⎛
⎞
v = r ⋅ ω ⎜ sin ϕ + sin 2ϕ ⎟
2
⎝
⎠

(3.7)

Jmenovitá energie

A j = Fj ⋅ h j

(3.8)

Jmenovitý kroutící moment

M j = r ⋅ Fj ⋅ i (ϕ j )
Základní síla lisu

F (ϕ ) = Fj

sin ϕ j +
sin ϕ +

(3.9)

λ
2

λ

2

sin 2ϕ j
(3.10)

sin 2ϕ

Základní sílu lze transformovat do dráhy beranu s použitím zdvihové funkce

Obr. 3.2 – Průběh základní síly
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3.2.2 Pracovní možnosti výstředníkového lisu
Zatížení výstředníkového lisu nesmí překročit jeho pracovní možnosti. Při nedodržení
této zásady dochází buď k prasknutí střižné pojistky v beranu, nebo k prokluzu třecí spojky
a nebo k nadměrnému oteplení elektromotoru. Záleží na tom, zda lis přetěžujeme silou,
momentem či prací.

Obr. 3.3 – Přetěžování silou, momentem či prací
Aby nedocházelo k přetěžování pohonu lisu, je nutné porovnat skutečnou tvářecí sílu
s přípustnou silou, závislou na velikosti nastaveného zdvihu. K tomu účelu slouží diagram
F – h pro oba pracovní cykly, přerušovaný i trvalý, který určuje přípustné zatížení lisu pro
nastavený zdvih H. Dále je nutné ověřit, zda práce potřebná k provedení tvářecí operace
během jednoho zdvihu není větší než jmenovitá energie, neboť při přetěžování prací
dochází k většímu poklesu otáček setrvačníku a k nadměrnému zatěžování elektromotoru.
Proto v diagramu F – h je zakreslena rovnoosá hyperbola Aj = konst.
Pro tváření lze využít nejvýše jednu čtvrtinu otáčky výstředníkového hřídele
(ϕ = 0° ÷ 90°). V tomto rozsahu se při konstantním momentu na výstředníkovém hřídeli
síla beranu spojitě mění v závislosti na dráze. Závislost F = f(h) se označuje jako základní
(mezní, přípustná) síla lisu.
Jmenovitý zdvih hj se s ohledem na průběh tvářecí charakteristiky při vystřihování,
tuhost nosné soustavy lisu a ukončení operace před dolní úvratí určuje ze vztahu

hj = Kv ⋅ s

(3.11)

kde Kv [1] …….. stupeň vyplnění tvářecí charakteristiky (charakteristické tvářecí operace
Kv = 0,63)
s [mm] …. vypočtená největší tloušťka stříhaného plechu
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Jmenovitá energie Aj je dána součinem

A j = Fj ⋅ h j

(3.12)

Protože největší tloušťka stříhaného plechu je různá při přerušováném a trvalém chodu
lisu (sp , st), je nutné vypočítat i ostatní parametry pro oba pracovní cykly (hjp , hjt , Ajp ,
Ajt).
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3.3 Výstředníkové a klikové lisy
Pohyb beranu s nástrojem se děje výstředníkovým a nebo klikovým hřídelem s ojnicí,
při čemž výstředníkovým hřídelem se rozumí hřídel (čep) s výstředností menší než je
průměr hřídele (čepu). Označením: výstředníkové lisy (univerzální) rozumí se zpravidla
lisy, u kterých se používá ke změně velikosti zdvihu beranu výstředníkové pouzdro.
Naproti tomu klikové lisy pracují s konstantním zdvihem.
Výstředníkové lisy se dělí podle druhu stojanu na jednostojanové a dvoustojanové.
výstředníkové lisy jednostojanové mají letmý výstředník, kdežto u výstředníkových lisů
dvoustojanových je výstředník mezi ložisky výstředníkového hřídele. Klikové lisy jsou
zpravidla dvoustojanové.

3.3.1 Lisy jednostojanové
Příklad jednostojanového lisu je na obr. 3.4, kinematické schéma je na obr. 3.5.
Elektromotor pohání setrvačník, který v naznačeném případě sedí přímo na
výstředníkovém hřídeli. Mezi setrvačníkem a výstředníkem se nachází spojka, jež je
seřízena buď tím způsobem, že se po každém pracovním zdvihu samočinně vypne, načež
se musí opět pro další pracovní cyklus zapnout (přerušovaný pracovní cyklus), nebo tím
způsobem, že lis pracuje s automatickým pracovním cyklem (trvalý pracovní cyklus). Při
vypnuté spojce je beran držen v horní poloze brzdou. Spolehlivě působící spojka a brzda
jsou prvým předpokladem pro bezpečnost práce na lisech, neboť jejich selhání vede k
opakovanému nečekanému sjetí beranu do pracovního prostoru.
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Obr. 3.4

Obr. 3.5

Pracovní rozsah lze měnit změnou velikosti zdvihu a změnou délky ojnice. Důležitým
parametrem je vyložení beranu, což je kolmá vzdálenost osy beranu od čelní plochy
stojanu.
Na obr. 3.6 je jednostojanový výstředníkový lis se zakrytými převody. Ozubené
soukolí je uzavřeno ve skříni, je chráněno proti prachu a běhá v olejové lázní což má
příznivý vliv na prodloužení životnosti stroje.

Obr. 3.6
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V těch případech, kdy se výškový
rozměr nástroje a předmětu značně mění,
jsou

výhodné

lisy

s

výškově

přestavitelným stolem obr. 3.7. Vzhledem
k menší tuhosti se toto provedení používá
pouze pro menší jmenovité síly. Pro
tváření uzavřených plášťů (trub, sudů,
nádržek apod.) je místo stolu trn, na nějž
se předmět navlékne. Aby se rozšířilo
použití těchto lisů i pro ostatní běžné
práce, opatřují se odklopným stolem - obr.
3.8. Po odklopení stolu se do naznačené
Obr. 3.8
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3.3.2 Výstředníkový lis – podrobný popis

Obr. 3.9
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Lisy dvoustojanové

Obr. 3.10

Obr. 3.11

Mohou být s otevřeným nebo s uzavřeným pracovním prostorem, s odkrytými nebo
zakrytými převody, s pevným nebo naklápěcím stolem a dále s jedním, se dvěma nebo
čtyřmi výstředníky (klikami).
Na obr. 3.10 je výstředníkový lis dvoustojanový otevřený, starší konstrukce.
Kinematické schéma je na obr. 3.11.
Pracovní rozsah lze rovněž měnit změnou velikosti zdvihu a změnou délky ojnice.
Vedle vyložení A je dalším důležitým parametrem průchod mezi stojinami B obr. 3.9.
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Obr. 3.12 – Regulace délky ojnice

Obr. 3.13 – Stupňovitá regulace zdvihu
1 – výstředníkový hřídel, výstředníkový čep, 3 - výstředníkové pouzdro, 4 – ojnice,
5 – zubová spojka, 6 - stojan
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Klikové lisy

Obr. 3.14 – Struktura klikového lisu
1 – hnací motor, 2,3 – převody, 4 – klikový hřídel, 5 – ojnice, 6 – beran, 7 – stojan,
8 – stůl, 9 – spojka, 10 - brzda

Výrobní stroje a zařízení

56

ČVUT v Praze
Fakulta strojní

Ústav výrobních strojů a mechanismů

Obr. 3.15 – Klikové jednobodové lisy

Obr. 3.16 – Klikové dvoubodové lisy

Obr. 3.17 Klikové čtyřbodové lisy
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3.3.5 Výstředníkové postupové lisy

Obr. 3.18 – Postupový lis (náčrtek)

3.3.6 Výstředníkové kovací lisy

Obr. 3.19 – Výstředníkový kovací lis
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3.3.7 Tažné lisy

Obr. 3.20 – Kinematické schéma dvojčinného tažného lisu

Obr. 3.21 – Průběh zdvihů obou beranův závislosti na úhlu pootočení kliky
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3.3.8 Rovnací lisy

Obr. 3.22 – Jednostojanový rovnací lis

3.3.9 Ohraňovací a ohýbací lisy

Obr. 3.22 – Ohraňovací lis
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Obr. 3.24 – Nástroje pro ohraňovací lisy a příklady ohraňovaných profilů
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Obr. 3.25 – Schéma vodorovného ohýbacího lisu

3.3.10 Lisy se spodním pohonem

Obr. 3. 26 - Lisy se spodním pohonem v příčném a podélném uspořádání

Výrobní stroje a zařízení

62

ČVUT v Praze
Fakulta strojní

Ústav výrobních strojů a mechanismů

3.4 Kolenové lisy

0br. 3.27 – Schéma kolenového lisu

Výrobní stroje a zařízení

63

ČVUT v Praze
Fakulta strojní

Ústav výrobních strojů a mechanismů

3.5 Hřebenové lisy

Obr. 3.28 – Ruční montážní lis (hřebenový)

Obr. 3.29 – Hřebenový lis mechanický
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3.6 Šroubové lisy
3.6.1

Šroubové lisy ruční

Obr. 3.30 – Jednoduchý, ruční, montážní, šroubový lis
3.6.2

Dvoukotoučové a šroubové lisy

Obr. 3.31 – Dvoukotoučový
šroubový lis
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Tříkotoučové šroubové lisy

Obr. 3.32 – Tříkotoučový šroubový lis

3.6.4

Šroubové lisy bezkotoučové

Obr. 3.33 – Šroubový lis bezkotoučový

Obr. 3.34 – Šroubový lis bezkotoučový
bez ozubených převodů
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Hydraulicko-mechanický šroubový lis

Obr. 3.35 – Kombinovaný pohon.
Hydraulicko-mechanický šroubový lis
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Představitelem tvářecích strojů energetických je buchar. Do této skupiny tvářecích strojů
řadíme stroje, u nichž se přetvárná práce získá přeměnou kinetické energie padajícího nebo
urychleného beranu, který působí na tvářený materiál uložený na stole (šabotě).
Rozdělujeme je na buchary šabotové a buchary protiúderové (bezšabotové).
U protiúderových bucharů je šabota nahrazena spodním beranem, který se pohybuje současně
proti beranu hornímu. Pohyb beranů může být kinematicky vázán. Poháněn může být pouze
jeden beran, nebo mohou být přímo poháněny oba berany. Uspořádání beranů může být též
vodorovné. Protiúderové berany pracují bez šabotových ztrát.
Šabotové buchary se šabotou uloženou v základu stroje, nezávisle na stojinách určených
k vedení beranu, jsou vhodné pro volné kování. Šabotové buchary se šabotou pevně spojenou
se stojinami a protiúderové buchary jsou se zřetelem k přesnému vedení beranu vhodné pro
zápustkové kování.
Šabota – těžký blok z oceli, tvořící základ bucharu, v němž se upevňují spodní (pevné)
části kovacích nástrojů – kovadel nebo zápustek. Hmotnost šaboty bývá osmi až padesáti
násobná ve srovnání s beranem. Čím větší je hmotnost šaboty, tím menší jsou energetické tj.
šabotové ztráty.
Podle dopadové rychlosti beranu lze rozlišit buchary pracující s běžnou rychlostí (v = 4
až 8 m/s) a buchary pracující se zvýšenou rychlostí a velkou rychlostí (v = 20 až 60 m/s i
více).
Běžných kovacích rychlostí lze dosáhnout volně padajícím beranem. Například volnému
pádu beranu z výšky 1 až 2 m odpovídá dopadová rychlost 4,5 až 6 m/s. Větších dopadových
rychlostí se dosahuje urychlením padajícího beranu přídavnou silou.
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Buchary pracující s volně padajícím beranem jsou tzv. buchary padací. Protože je pohon
těchto strojů v činnosti pouze v jedné fázi pracovního cyklu (zvedání beranu), označujeme je
jako jednočinné. Buchary pracující s urychlením beranu přídavnou silou jsou buchary
dvojčinné. Jejich pohon je v činnosti v obou fázích pracovního cyklu (zvedání a spouštění
beranu).
Podle ústrojí k přenosu energie, použitého k pohonu beranu, rozlišujeme buchary:
1. mechanické (pružinové, třecí - deskové, řemenové, lanové, řetězové aj.),
2. hydraulické,
3. plynové (pneumatické, parní),
4. elektromagnetické,
5. kombinované, využívající k přenosu energie kombinací 1 až 4 (např. pneumohydraulické, parovzdušní).
Podle způsobu práce bucharu je rozdělujeme na dvě základní skupiny:
jednočinné (neurychlované)
dvojčinné (urychlované).
U jednočinných bucharů je způsoben pohyb beranu směrem dolů volným pádem. Energie
je dána vztahem pro energii potenciální
Wp = mgH

kde m

(1)

- hmotnost beranu a ostatních hmot s ním spojených,

H

- užitečný zdvih beranu,

g

- gravitační zrychlení.

Dopadová rychlost beranu je dána vztahem
v = 2 gH

(2)

Pohyb beranu směrem nahoru je vyvozen různými nositeli energie.
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U dvojčinných bucharů se pohyb směrem dolů vyvozuje nejen vlastní hmotou pohyblivých
částí, ale ještě je pohyb urychlován energií z daného nositele.

Výsledná energie úderu beranu je dána vztahem:

WC = ( mB g + pSi SB )HB

(3)

kde mB - je hmotnost beranu,
pSi - střední indikovaný tlak působící na plochu beranu,
SB - plocha beranu,
HB - zdvih beranu.
Pokud u tohoto typu bucharu je ještě jeden svázaný beran (tzv. protiběžný buchar), je
výsledná energie úderu dána

WC = ( mB g + pSi SB )HB − mS gHS

(4)

kde mS - je hmotnost spodního beranu,
HS - zdvih spodního beranu.
Základní třídění bucharů je tab. 1.
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Obr. 4.1 – Průběh sil při kování na hydraulickém lisu

Obr. 4.2 – Průběh sil při kování na bucharu
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4.2 TŘÍDĚNÍ BUCHARŮ
Pro tváření vysokými
parametry

Konvenční

BUCHARY

Podle ústrojí
přenosu energie

Podle způsobu
přenosu energie

Podle konstrukčního
uspořádání

Podle technologického
tvářecího pochodu

Mechanické

Šabotové

Protiúderové

Jednostojanové

Pro zápustkové
kování

Hydraulické

Jednočinné
(padací)

Přímý pohon
jednoho beranu

Dvoustojanové

Pro volné kování

Plynové

Dvojčinné
(s urychlením
beranu)

Přímý pohon
obou beranů

Mostové

Elektromagnetické
Kombinované
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Mechanické buchary
Nejrozšířenějšími druhy této skupiny jsou buchary pružinové a buchary třecí.

4.3.1 Pružinové buchary
Pružinové buchary obr. 4.3 patří k nejrozšířenějším energetickým tvářecím strojům. Jsou
určeny pro volné kování, popř. pro jednoduché zápustkové kování. Pohánějí se elektromotorem 1,
třecí spojkou 2 na setrvačník 3, klikovým mechanismem na dvouramennou páku 4 a beran 5.
Rychlost beranu a tím také rázová energie se zvětšuje tak, že dvouramenná páka je vytvořena
ze svazku listových pružin. Při pohybu kliky do dolní polohy rychlost beranu klesá k nule,
zrychlení roste k maximu. Beran se pohybuje vzhůru a prohne pružinu silou, která je úměrná
rozdílu zrychlení jeho hmoty a tíhového zrychlení. Při pohybu kliky nahoru vznikne nejprve
zpoždění hmoty, které se vyrovná napětím pružiny. Při dalším pohybu kliky vzhůru se urychlí
hmota beranu a po překročení hodnoty tíhového zrychlení ohne pružinu dolů. Beran se proto
pohybuje dolů asi dvakrát větší rychlostí, než kdyby dvouramenná páka byla tuhá. Rázovou práci
pružinového bucharu lze měnit regulací otáček kliky. U nás mají pružinové buchary označení
KAP (40, 70, 110) nebo KAJ.

Obr. 4.3 – Schéma pohonu pružinového bucharu
1 – hnací elektromotor, 2 – třecí spojka, 3 – setrvačník, 4 – dvouramenná páka s pružinou, 5 –
beran, 6 - šabota
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4.3.2 Padací buchary
Jsou to tvářecí stroje, u nichž je beran zvednut do určité výšky a po uvolnění padá vlastní
tíhou na tvářený materiál. Mohou být řemenové, deskové nebo řetězové.
Řemenové buchary obr. 4.4

mají beran zvedaný řemenem. Řemenice poháněná

elektromotorem, unáší kladkou přitlačovaný řemen a zvedá beran. Beran se spouští uvolněním
přítlačné kladky.

Obr. 4.4 – Schéma pohonu padacího

Obr. 4.5 – Schéma pohonu padacího

bucharu (řemenového)

bucharu (deskového)

1 – řemenice, 2 – řemen, 3 – přítlačná

1 – beran, 2 – deska, 3 – přítlačné

kladka, 4 – beran

válce

Deskové buchary obr. 4.5 mají beran zvedaný zpravidla dřevěnou deskou, která je sevřena
mezi dvěma kladkami poháněnými řemeny a dvěma elektromotory. Kladky jsou přitlačovány
k desce pákovým mechanismem ovládaným beranem. V horní poloze je deska držena dvěma
palci. Spouštění beranu se děje uvolněním palců ovládacím mechanismem.

4.3.3 Řetězové buchary
Přímý elektrický pohon zajišťuje zvedání beranu ihned po zapnutí motoru. Tyto buchary
pracují s 45 až 100 údery za minutu. Jsou další vývojovou etapou ve stavbě padacích bucharů.
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Protiúderové buchary
Místo šaboty je použit spodní beran, který se pohybuje současně proti beranu hornímu.

Obr. 4.6 – Schéma pohonu protiúderového bucharu
1 – pracovní válec, 2 – horní beran, 3 – pásy, 4 – kladky,
5 – spodní beran, 6 – sada pryžových kroužků
Schéma pohonu protiúderového bucharu s kinematickou vazbou horního a spodního beranu a
pohonem horního beranu je na obr. 4.6. Do pracovního válce 1 se střídavě vpouští šoupátkovým
rozvodem tlaková kapalina pod píst a nad píst, který je odlitý z jednoho kusu s horním beranem 2.
Pásy 3 jsou vedeny přes kladky 4, otočně uložené ve stojanu a zvedají dolní beran 5 proti
pohybujícímu se hornímu beranu. Rázy v pásech jsou tlumeny sadou pryžových kroužků 6. Dolní
beran bývá o 5 až 15 % těžší než horní a vrací při uzavření přívodu tlakové kapaliny horní beran
vzhůru. Tím, že je dolní beran poněkud těžší než horní, dochází při každém rázu k odlehčení pásu,
takže na obě kladky a jejich ložiska rázy téměř nepůsobí. Pásy jsou dimenzovány tak, že pouhá
třetina jejich celkového počtu stačí přenést sílu, jíž tlaková kapalina působí na pístovou část
tohoto beranu. V případě, že by se snad přetrhly všechny pásy jednoho systému současně,
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jednostranný tlak vzpříčí oba berany a stroj se zastaví. Pohyb beranů bývá někdy spojen
jednostranným nebo dvoustranným pákovým převodem, nebo hydraulicky.
Velké buchary mají samostatný pohon horního a dolního beranu. Buchar je tedy sestaven ze
dvou dvoučinných bucharů působících proti sobě.

4.5

Hydraulické a plynové buchary
Nejznámnějšími představiteli této skupiny bucharů jsou buchary firmy Lasco a bezšabotové

buchary typu Hydraulik. Buchary firmy Lasco jsou dvoučinné, urychlování beranu se děje pomocí
tlaku oleje na píst, na jehož pístnici je upevněn beran.
4.5.1 Parní nebo vzdušné buchary
Mezi nejstarší konstrukce patří parní nebo
vzdušné buchary. Mohou být jednočinné nebo
dvojčinné. Používají se k volnému kování za
tepla. U bucharů jednočinných slouží pára nebo
vzduch pouze ke zvedání beranu, kdežto u
dvojčinné

buchary

využívají

páry

nebo

stlačeného vzduchu k pohybu beranu v obou
směrech. Schematické uspořádání parního nebo
pneumatického bucharu tohoto typu je na
obr. 4.7.

Obr. 4.7 – Schéma parovzdušného bucharu
1 – parní nebo pneumatický válec, 2 – píst,
3 – pístnice, 4 – beran, 5 – šoupátkový rozvod
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4.5.2 Pneumatické buchary
Kompresorové buchary jsou známy ještě pod názvem vzdušné nebo pneumatické. Používá se
jich převážně k volnému kování a pěchování za tepla. Tuto skupinu můžeme rozdělit na dvě
hlavní části:
1. buchary s tlakem vzduchu působícím na jednu stranu pístu,
2. buchary s tlakem vzduchu na obě strany pístu.
Buchar druhé skupiny je schematicky znázorněn na obr. 4.8.

Obr. 4.8 – Schematický náčrt pneumatického bucharu

Výrobní stroje a zařízení

77

ČVUT v Praze
Fakulta strojní

4.6

Ústav výrobních strojů a mechanismů

Hydraulicko-pneumatický buchar řady KJH

Technologické určení:
pro přesné zápustkové kování a kalibrování malých a středně velkých výkovků.

Konstrukční provedení:
svislý, s pohybem beranu urychlovaným stlačeným vzduchem a s hydraulickým
nadzvedáváním stojanu obr. 4.9. Tímto patentovaným konstrukčním řešením se dosáhlo sloučení
výhod klasického šabotového bucharu a bucharu protiběžného v jednom stroji. Pracovní zdvih
beranu se uskutečňuje otevřením hydraulického rozvaděče.

Obr. 4.9 – Pneumaticko-hydraulický protiběžný buchar
Beran urychlovaný při tomto zdvihu stlačeným vzduchem vhání tlakovou kapalinu do
hydromotorů (hydraulických válců), jimiž je stojan současně nadzvedáván. Průměry
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hydraulických válců jsou voleny tak, aby hybnosti proti sobě se pohybujících hmot byly stejné,
čímž prakticky nedochází k rázovému účinku na základ. Energii odrazu stojanu po úderu zachytí
kapalina v hydraulickém rozvodu a přemění ji v energii tlakovou, která se využije při
následujícím zdvihu. Po úderu se rozvaděč automaticky uzavře a tlaková kapalina zvedne beran
do horní výchozí polohy při současném stlačování vzduchu ve válci nad beranem. Stojan bucharu
je z lité oceli, příčník se vzduchovým válcem rovněž, navzájem jsou spojen klíny. Beran s pístnicí
tvoří jeden celek, je vykován z legované oceli.
Uspořádání pohonu:
jednotkový - hydraulickým hnacím agregátem, který se skládá z nádrže, na níž je umístěn
elektromotor s hydrogenerátorem (čerpadlem), hydraulického rozváděče a tlakových ventilů. Na
agregátu je umístěn i chladič oleje. Agregát se umísťuje vedle stroje.
Spouštění a ovládání:
elektrohydraulické - tlačítky nebo nožním spínačem.
Pojistná zařízení:
pojistné prvky v hydraulickém rozvodu.
Mazání:
olejem - rozprašováním ve válcích, ostatní místa tukem - ručním mazacím nářadím.
Příslušenství dodávané se strojem:
samostatný (jednotkový) hydraulický hnací agregát, horní a dolní držák zápustek, nožní spouštěč,
ovládací panel, program pro kování 2, 4, nebo 8 údery.
Příslušenství na objednávku:
mechanický, pneumatický nebo hydraulický vyhazovač, náhradní součásti.
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Technická data
Rázová práce jednoho úderu

KJH 2

KJH 4

KJH 8

KJH 16

kJ

20

40

80

160

Hmotnost beranu (bez držáku) kg

650

1700

2500

8000

40 - 100

40 - 80

40 - 80

Počet úderů beranu

1/min 40 - 120

Největší zdvih beranu

mm

400

500

600

850

Zdvih (nadzvednutí) stojanu

mm

25

32

40

60

Upínací plocha zápustek

mm

Nejmenší výška zápustek

mm

200 × 450 286 × 600
160

250

314 × 710 456 × 1000
350

500

Pohon bucharu
výkon el.motoru čerpadla

kW

22

45

90

180

provozní tlak kapaliny

MPa

16

16

16

16

Rozměry bucharu bez hnacího
agregátu: délka
šířka

mm

2200

3100

3500

4500

mm

1400

1900

2300

3440

3000/-

3900/-

4200/770

4500/1500

kg

10000

27000

40000

100000

kg

12000

29000

44000

120000

výška nad/pod podl. mm
Hmotnost bucharu
Hmotnost bucharu včetně
hnacího agregátu
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Elektromagnetické buchary
Tyto stroje se používají jen pro lehké kování. Lze na nich provozovat nýtování, ohýbání,

stříhání, prorážení, ražení, kování, děrování, rovnání, vroubkování železných i neželezných kovů,
lepenky, kůže papíru, plastů atd.
Zdrojem pohonu tohoto jednoduchého tvářecího stroje je elektromagnet, jehož pohyblivé
jádro tvoří beran. Stroj nemá tedy žádné převody, ozubení ani jiné mechanicky značně namáhané
součásti. Spotřeba proudu je malá neboť impuls potřebný k urychlení beranu trvá pouze zlomek
sekundy a návrat beranu zajišťuje pružina.
Konstrukce stroje: nosnou částí bucharu je stojan z oceli na odlitky s ramenem nesoucím
pracovní hlavu. Na zadní stěně podstavce je připevněna skříň s elektrickou výzbrojí. V dolní části
pracovní hlavy je cívka elektromagnetu, v horní části vodicí tyče nesoucí koncové spínače a
vidlici, která zajišťuje beran proti pootočení. Celou hlavu lze výškově seřizovat stavěcím
šroubem, a tím podle potřeby měnit sevření stroje obr. 4.10.

Obr. 4.10 – Schematický náčrt elektromagnetického
bucharu
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Beran je veden ve dvou válcových bronzových pouzdrech, která jsou vyměnitelná, takže i po
několikaletém provozu lze zajistit žádoucí vedení nástroje. Tlumič z pryže zabraňuje tvrdému
dosednutí beranu v horní poloze. Přeběhnutí beranu v dolní poloze při nesprávné obsluze
zamezuje ocelová pružina. Zdvih beranu a tím energii úderu lze plynule seřizovat nastavením
koncových spínačů. Stroj lze ovládat buď tlačítky a nebo nožním spínačem.
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TLAKOVÉ LICÍ STROJE
Technologická charakteristika tlakových licích strojů

Lití kovů pod tlakem se nejvíce blíží ideální snaze o přímou přeměnu základního
materiálu – v našem případě roztaveného kovu v hotový výrobek.
Podstata technologického procesu je v tom, že roztavený kov se vstříkne vysokou
rychlostí do dutiny trvalé ocelové formy a po dobu tuhnutí se na kov působí vysokým tlakem.

Obr. 5.1 – Ukázky odlitků litých pod tlakem
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Rozdělení tlakových licích strojů
Podle toho, zda roztavená slitina je v trvalém či přechodném styku s ústrojím, ve
kterém se na ni působí tlakem rozeznáváme:

5.3

1.

Stroje se studenou komorou

- vstřikovací mechanismus horizontální
- vstřikovací mechanismus vertikální

2.

Stroje s teplou komorou

- vstřikování kovu pístem
- vstřikování kovu vzduchem

Hlavní uzly a jejich funkce
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Uzel uzavírání

Typy uzavíracích mechanismů

Obr. 5.2 – Uzavírací mechanismy
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Uzel lisování

Obr. 5.3 – Lisovací mechanismus s multiplikátorem
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Obr. 5.4 – Plnicí komora a forma
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6. STROJE NA ZPRACOVÁNÍ PLASTICKÝCH LÁTEK
6.1 Technologická charakteristika strojů na zpracování plastických látek
Vývoj technologií zpracování plastických látek zaznamenává neustále značný pokrok.
Výrobci strojů se snaží nabízet uživatelům stále produktivnější stroje na výrobu kvalitních
součástí a výrobků.
Výrobky z plastických látek dnes pronikly takřka do všech odvětví průmyslu. Nejdříve
se výroba zaměřovala na spotřební zboží, později začaly výrobky pronikat do spotřební
elektroniky, optiky, přístrojové techniky a samozřejmě postupně do všech oblastí
strojírenství, ale i do nestrojírenských oborů. Dnes je asi největším odběratelem automobilový
průmysl.
Můžeme rozlišovat zpracování v tekutém a plastickém stavu. Zpracováním kapalných
systémů rozumíme získávání výrobků z latexů, past a roztoků. Dosahujeme-li toku hmoty
pouze zvýšením teploty mluvíme o zpracování v plastickém stavu. V tuhém stavu se plastická
látka pouze opracovává, a to především třískovým obráběním
Plastického stavu se využívá při zpracovatelských způsobech jako je lisování,
vstřikování, vytlačování, válcování, nanášení v plastickém stavu, tažení a přetahování,
foukání, vakuové tvarování, žárové a fluidní nanášení a tepelné svařování.
Podle toho, jak se chovají plastické hmoty při zpracování, dělíme je do dvou
základních skupin. Jsou to:
-

-

Tvrditelné hmoty, jinak také termosety, které během zpracování přecházejí jen
jednou do plastického stavu. Působením tepla probíhá polykondenzace, tj. změna tvaru
a rozměrů makro molekul – hmota je vytvrzena. Z hlediska hospodárnosti výroby je to
nevýhodné, protože odpady, přetoky a zmetky již nelze zpracovat. Proto podíl
termosetů v celkové bilanci plastických hmot klesá. Mezi nejdůležitější patří
fenoplasty, animoplasty a polyestery.
Netvrditelné hmoty, jinak také termoplasty, které působením tepla měknou, stávají
se plastickými a lze je znovu tvářet. Je to výhodné, protože vadné kusy, zmetky, odpad
a vtoky můžeme po rozdrcení znovu zpracovat. Pro tyto skutečnosti se netvrditelné
hmoty a jejich zpracování rozvíjí ve větším rozsahu než tvrditelné hmoty. Mezi
nejdůležitější termoplasty patří polvinylchlorid (PVC), polyolefiny, polystyreny,
polyamidy, polymetylmetakrylát a fluroplasty.

Jedním z nejrozšířenějších způsobů zpracování plastických látek je vstřikování. Stroje,
na kterých se provádí vstřikování, jsou svým konstrukčním provedením v podstatě
hydraulickými lisy.
Vstřikovací stroje slouží ke vstřikování termoplastů. Byla zde aplikována známá
metoda z technologie lití kovů pod tlakem. Vstřikování termoplastů je technologický postup,
při kterém obvykle granulovaný materiál se nejprve plastikuje (taví) a potom se vstřikuje do
dutiny uzavřené formy. Vstříknutý materiál ve formě ztuhne, pak se forma otevře a z dutiny
se vyjme hotový výstřik. Vstřikování je cyklický proces.
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Vstřikovací stroje

Obr. 6.1 – Schéma vstřikovacího lisu

Obr. 6.2 – Řez vstřikovacím lisem
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