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PŘÍPRAVKY
Přípravky se používají pro usnadnění výroby, zajištění její větší produktivity,
hospodárnosti a bezpečnosti. Umožňují ustavit obrobek ve správné poloze, upnutí je
spolehlivé, rychlé a bezpečné. Zajišťují dokonalé vedení tuhých nástrojů, výrobní přesnost a
to jak geometrickou tak rozměrovou, snižují drsnost povrchu a zajišťují vzájemnou polohu
obrobek nástroj, která je nezbytná pro přesnou výrobu.
Umožňují přímé a nepřímé zkracování výrobních časů, zabezpečují plynulou
návaznost jednotlivých operací, zjednodušují jejich rozsah.
Snižují námahu dělníka, umožňují jej využít při obsluze i několika strojů. Přičemž
umožňují použití univerzálního vybavení a díky tomu i využití méně kvalifikovaných dělníků.

Rozdělení přípravků
Přípravky se dělí na jednoúčelové a víceúčelové, od sebe se liší konstrukcí (dle
výroby) i funkční složitostí.
•

•

•

•

Jednoúčelové - využití při sériové výrobě jedné součásti. Technologicky, tvarově a
rozměrově se nemění – využití pro jednu výrobní operaci, z toho plyne potřeba jejich
velkého množství, což činí potíže při jejich udržování a uskladňování. Hlavní
předností je spolehlivost upnutí obrobku a velká tuhost.
Víceúčelové - upínají obrobky různého tvaru, druhu a rozsahu velikosti (sklíčidlo,
svěrák). Používají se v kusové, ale i v sériové výrobě. Konstrukčně a výrobně jsou
složité, patří do nich univerzální výrobní pomůcky, tvoří doplňkové nářadí obráběcích
strojů – svěráky, dělící přístroje, otočné stoly, trny a sklíčidla apod.
Dle výrobních operací
o univerzální
o pro obrábění
o montážní,
o kontrolní,
o rýsovací,
o pomocná a doplňovací.
Dle zdroje upínací síly
o ručně ovládané,
o mechanicky upínané
 pneumatické
 hydraulické
 elektromagnetické
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Návrh a konstrukce přípravků
Návrh
Potřebujeme základní podklady, tj. výrobní výkres součásti, výrobní postup, popř.
výkres polotovaru. Můžeme využít i ostatních podkladů jako je příslušná literatura, praxe,
vlastní zkušenost nebo využít podobných zařízení. U návrhu prověřujeme hospodárnost
navrženého přípravku, popřípadě úspory, které vzniknou jeho využitím.
Nejdůležitějším kriteriem přípravků je jejich jednoduchost, účelnost, spolehlivost,
cena a funkčnost.
Přípravné práce
Využíváme připravených podkladů, zhodnotíme možnosti upínání – rychloupínače,
kreslíme návrh a to v poloze obráběného obrobku, který se vykreslí buď červeně nebo
čerchovaně. Vyřeší se ustavení, opření a upnutí obrobku a vedení nástroje. To znamená, že
provádíme výběr funkčních prvků, tj.:
• ustavující plochy
o opěrné
o upínací
o vodící
• obráběcí plochy nástroje
U provedeného návrhu posuzujeme:
o hmotnost,
o snadnost vkládání a vyjímání obrobku,
o vhodnost zvolených upínacích prvků,
o odvod třísek, přívod kapaliny,
o tuhost,
o snadnost obsluhy a manipulace s přípravkem,
o údržba přípravku,
o vyměnitelnost dílů,
o opravitelnost,
o stabilitu,
o snadný přístup k čištění.

Ustavení obrobku - stabilita
•
•
•
•

Provádíme volbu:
Základní plochy – uložení obrobku.
Opěrné plochy – plochy na obrobku, které určí konstruktér s přihlédnutím ke
členitosti obrobku a jeho výrobě.
Ustavující plocha – tvoří ji základna pro obrábění – určuje polohu obrobku
v přípravku vůči nástroji
Hlavní konstrukční základna – plocha nebo osa – určuje polohu součásti při její
funkci.

Platí!
Je-li konstrukční zároveň technologickou základnou = HLAVNÍ TECHNOLOGICKÁ
ZÁKLADNA.
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Charakteristika opěrných ploch
•
•
•

•

výrobek se o ně opírá,
k základně obrábění (ustavující ploše ) jsou orientovány často kolmo,
mají mít dostatečně velkou plochu a vhodný tvar, neboť k nim směřuje upínací síla
především opěrné plochy jsou nejméně dvě – čelní plocha jednu až dvě opěrky (počet
opěrek se řídí velikosti plochy),
boční opěrná plocha, taktéž 1 až 2 opěrky.

Ještě před upnutím musí být obrobek v přípravku správně ustaven. Uloží se na jeho
základní plochu a opře se o opěrné plochy. Obrobek je hmotné trojrozměrné těleso s hlavními
rozměry ve směru tří hlavních os – x, y, z. Ustavit takové těleso znamená omezit jeho pohyb
celkem v šesti stupních volnosti:
o ve třech posuvných pohybech – pohyb ve směru os x, y , z
o ve třech rotačních kolem os x, y, z
to znamená, že se obrobek ustavuje pomocí 6 opěrek, 3 opěrky v ustavovací základně a 3
v bočních opěrných plochách (2 + 1).
Další důležitá plocha je plocha pro působení upínače, plocha upínací, poloha plochy
by měla zajistit, aby směr působení upínacích sil byl kolmý k opěrným plochám. Plocha
obráběná je plocha obráběcí, obráběná na požadovanou přesnost a drsnost.
Univerzální přípravky nedovolují správné ustavení, proto se u nich musí zajistit
dostatečná třecí síla k upnutí obrobku.
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Prvky pro ustavení obrobku
Tvar, velikost a funkce opěrných ustalovacích prvků musí odpovídat charakteristice
ustavovací opěrné plochy na obrobku a to se zřetelem na velikost upínací síly, možnost
vkládání obrobku do přípravku, na jeho vyjímání z přípravku a na stav ustavujících ploch,
pokud možno volí se normalizované prvky.
Prvky pro ustavení na rovinnou plochu
Opěrky
Rozdělují se:
o na pevné
o stavitelné
o samostavitelné opěrky
Jejich povrch musí být broušený a tepelně
zpracovaný. Do desky přípravku se nalisují nebo
našroubují, jejich dotyková plocha musí být buď
dokonale rovinná- lze použít tehdy je-li povrch
obrobku opracován, nebo kulovitá – je-li povrch
neopracovaný.
• Lišty
Používají se pro ustavení delších obrobků. Povrch funkční plochy mají rovinný,
tepelně zpracovaný a broušený, opatřený šikmými mělkými drážkami (zabraňují posunu
obrobku po liště).
Lišty se upevňují středěním kolíky a přišroubováním nebo mohou být i přivařeny. Na
správné ustavení má vliv i vzdálenost lišt – opěrek, jejich vzdálenost má být co největší.
U rozměrných obrobků by mohlo dojít k jejich deformaci při upnutí, což by ovlivnilo
požadovanou přesnost, a proto se mezi pevné vkládají stavitelné či samostavitelné opěrky na
dotyk s obrobkem.
Při výběru opěrek se přihlíží k tvaru funkční plochy, její velikosti a tvrdosti jejího
povrchu.
U malých a levných přípravků se k ustavení využije přímo ploch přípravku, vhodně
upravené podle tvaru dosedacích ploch obrobku. Takové plochy přípravku musí být rovinné,
s broušeným povrchem a tepelným zpracováním.
•

Prvky pro ustavení na vnější válcové plochy
Pro ustavení nejvíce vyhovuje prizma. Při ustavení do prizmatu
však vznikají úchylky středů a povrchů válcových obrobků, které
závisí na velikosti tolerance průměrů ustavovaných součástí. Středová
úchylka má vliv na přesnost výroby – děr, např. při navrtávání hřídelů
v prizmatu. Povrchová úchylka má vliv na nepřesnost povrchu
součásti, např. hloubku drážky, rozměr vyfrézované plošky, hloubku
díry apod.
Ovlivňuje tedy všechny plochy kótované od povrchu obrobku.
Povrchová odchylka znemožňuje stálost nastavení nástroje při
obrábění každé součásti.
Velikost obou odchylek přímo ovlivňuje hodnota tolerance
průměrů válcových součástí a nepřímo úhel prizmatu.
Tolerance průměrů vyráběných součástí:
δ = D – d = 2xs
xs…středová odchylka
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Vhodným natočením prizmatu proti obrobku se dají někdy obě odchylky zmenšit.
Menší prizmata se vyrábějí vcelku z jednoho kusu, velká prizmata jsou dělená
vzhledem k velkým pnutím a deformacím po tepelném zpracování. Po zakalení se prizmata
popouštějí na tvrdost HRC = 50 až 55. Dokončují se broušením, jemným broušením, popř.
lapováním.
Pro dokonalé ustavení součástí s nepravidelnými plochami prizmata nevyhovují, ale
nahrazují se opěrami vytvořenými z dotykových stavitelných šroubů.

Seřízení obrobku při ustavování se provede např. nádrhem na podélnou osu obrobku.
Při ustavování do dvou prizmat se projeví negativně úchylky na obrobku, které
dokonalému ustavení zabraňují. Proto bývá jedno z prizmat posuvné a po ustavení obrobku se
zajistí šroubem.

Prizma nevyhovuje pro ustavení obrobků s nepravidelnými plochami.
Prvky pro ustavení na vnitřní válcové plochy
Pro ustavení obrobků se využívá ploch s vyšší přesností, např. obrobených děr. Jejich
osy jsou při souřadnicovém kótování základnami pro ustavení. Používá se středící čep
válcový ČSN 24 3670 a středící vložka ČSN 24 3690. jedna díra k ustavení nestačí. Používá
se dalšího ustavujícího prvku, např. klínu, příložky apod. Obrobek se pak upne maticí
s podložkou.
Rozteč mezi dvěma přesnými dírami na obrobku
bývá zpravidla tolerována. Hodnota tolerance překrývá
obvykle vůli mezi čepem a dírou, proto je nasazování
obrobku na dva válcové čepy a snímání z nich obtížné.
Obrobek se lépe ustavuje na dva čepy, z nichž jeden je
válcový a druhý zploštělý.
Čepy se upevňují do tělesa přípravku nalisováním,
tolerance jejich rozteče je užší než tolerance děr na
obrobku.
U obrobku s neobrobenou dírou se používá
dutého čepu.
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Prvky pro ustavení na kuželové plochy
Užívá se hlavně normalizovaných tvarů kuželových ploch – důlků. Ustavuje se
pomocí hrotů.
Pro běžné práce se používá hrotů s vrcholovým úhlem 60o, pro těžší a hrubovací práce
s vrcholovým úhlem 90o. Nejčastěji se používají hroty otočné, které mají však nižší tuhost a
menší přesnost než hroty pevné. Hroty se používají obvykle v soustružnických, brusičských,
kontrolních a frézovacích i jiných přípravcích.
Ustavení obrobku podle obvodu
Ustavení se provádí pomocí kolíků (min. 4) nebo příložek
jejichž vytvarování umožní ustavení za obvod obrobku.

Vodící části přípravků
Poloha nástroje a jeho ustavení
K správnému ustavení nástroje vůči obrobku se používají:
o nastavovací měrky ČSN 24 3598
o zvláštní šablony
o základní rovnoběžné měrky

Vrtací a vodící pouzdra
Jsou to kalené, přesné, válcovité součásti určené k zpřesnění práce nástrojů. Vrtací
pouzdra se používají pro přímé vedení vrtacích a vyvrtávacích nástrojů (vrták, výhrubník,
výstružník), u kterých se vyžaduje zvýšená tuhost při obrábění.
K umístění a uložení vrtacích pouzder slouží pouzdra vodící. Oba typy pouzder mají
přesné funkční plochy, které jsou broušené. Vyrábějí se z ušlechtilých uhlíkových
cementačních ocelí (nejčastěji z nástrojových uhlíkových nebo slitinových ocelí), jsou pečlivě
tepelně zpracovaná.
Pouzdra se do přípravku upevňují nalisováním nebo zasunutím a zajištěním, (nástrčná
pouzdra), popř. našroubováním (speciální pouzdra). Speciální pouzdra umožňují nejen vedení
nástroje, ale částečně upínají obrobek. Umístění pouzder má zároveň umožnit odvod třísek.
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Zajišťování pouzder
Je možné několika způsoby:
o kolíkem,
o kuželovou plochou výstředného nákružku
nástrčného pouzdra,
o bajonetovým způsobem,
o vzájemným zajištěním dvou sousedních
pouzder.

Pro dvě vzájemně blízké díry se použije dvojpouzdra (speciální).
Odvádění třísek – pouzdro nedosedá na obrobek,
v horní části je otvor rozšířený – zkrátí se vedení, lepší
viditelnost, lepší odvod třísek, chlazení.

Tělesa přípravků
Přesnost součásti vyráběné v přípravku je závislá na přesnosti a tuhosti přípravku.
Největší tuhost musí mít těleso přípravku, neboť přenáší síly od jednotlivých na něm
uchycených částí. Těleso musí být správně navrženo co do rozměrů, tvaru, materiálu, výroby,
funkce a z hlediska údržby, popř. rekonstrukce přípravku.
Druhy těles:
o sestavená - montovaná z částí ( uhlíkové oceli obvyklých jakostí)
o odlévaná - velká hmotnost, výrobně drahá, obtížně opravitelná, méně korodují
a jsou rozměrově stálá - litina
o svařovaná - materiálem je ocel se zaručenou svařitelností zaručuje vysokou
tuhost, malou hmotnost, snadnou opravitelnost
Montovaná tělesa se hodí pro menší a středně velké přípravky, pro sériovou a
hromadnou výrobu.
Odlévaná a svařovaná tělesa se obvykle před dokončovacím obráběním normalizačně
nebo na měkko vyžíhají.
Těleso přípravku má mít těžiště co nejníže – stabilita.

Upínací zařízení přípravků
Jejich úkolem je zajistit tuhost upnutí obrobku v přípravku – používá se více druhů
upínacích zařízení, liší se navzájem konstrukcí, složitostí, hodnotami vyvinutých upínacích
sil, zdvihem, použitelností a způsobem ovládání.
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Prvky pro upínání za vnější válcovou plochu
Jsou to kleštiny a sklíčidla. Kleština je ocelové pružné tvarové pouzdro. Hlavní
upínací plocha je hladká, popř. profilová nebo odstupňovaná. Používá se především pro
rychloupínání přesného tyčového polotovaru, nebo přesného polotovaru upínaného za vnější
či vnitřní po vrch při dokončovacích pracích. Vyrábí se tažná, tlačná podle mechanismu jejího
ovládání.
Funkčně je kleština přesnější než rozpínací pouzdro trnu. Samosvornost zajišťují
segmenty kleštiny, které musí při upnutí dosednout po celé stykové ploše.
Vyrábějí se z ušlechtilých konstrukčních ocelí, po zušlechtění se dokončují broušením.

Sklíčidlo se používá pro ruční upínání součástí na obráběcích strojích s otáčivým
pohybem obrobku – tříčelisťové
o dvoučelisťové - pro upínání nepravidelných tvarů
o čtyřčelisťové - nejpřesnější práce na brousících strojích
Sklíčidla jsou vhodná pro upínání tyčových polotovarů různých symetrických profilů,
nebo pro upínání kusových polotovarů. Mohou být ovládána ručně, vzduchem, hydraulicky či
elektrickým servopohonem.
Prvky pro upínání za vnitřní válcovou plochu
Upínací klín, klínové upínače
Patří k nejjednodušším strojním součástem. U klínů se snadno získá samosvornost, ale
k vyražení se musí vyvolat rázová síla, čímž přípravek trpí, výrobně jednoduchý a rozměrově
přesný.
Trny
Ustavovací plocha je válcová, nebo kuželová. Trny se vyrábějí z nástrojových
slitinových, popř. uhlíkových ocelí obvyklých jakostí. Jsou tepelně zpracované na tvrdost
HRC = 55 až 58, dokončují se broušením nebo lapováním ve stupni přesnosti IT 8 až IT 6.
Ve výrobě se používá:
o letmý trn
o válcový,
o kuželový,
o rozpínací
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Přípustné obvodové házení ± 0,003mm až ± 0,009mm, kuželovitost 1 : 1200 až
2 500. Trn je vhodný pro ustavení středně dlouhých obrobků, na nichž se dokončují obvodové
a čelní plochy. Pro rychlé a přesné ustavení jsou vhodné rozpínací trny.
Upínání šroubem a upínkami
Jedna z nejpočetnějších skupin upínačů, upínací síla se vyvine otáčením ovládací
páky, rukojeti, zásadně pravotočivý směr.
Upínače zásadně ovládáme minimální ovládací silou, (akční prostor pro pohyb pák či
rukojetí je omezený), rukojeti nemohou být dlouhé.
Šroub a matice
Jejich výhodou je, že malou ovládací silou se dá vyvinout značná upínací síla. Mají
univerzální použití, jsou levné výrobně jednoduché, zaručují dodržení podmínky
samosvornosti. Ovládání ruční a to buď přímo nebo rukojetí, klíčem, pákou. Upínací časy lze
zkrátit použitím rychloupínacích šroubů nebo rychloupínacích matic.
Aby se dosedací plocha šroubu neotlačovala, využívají se přítlačné opěrky s rovinou
dosedací plochou, pro neobrobené plochy je určena přítlačná opěrka s kulovou dosedací
plochou.

Upínka mechanická
K ovládání se používá šroubu a matice, které se umísťují co nejblíže k obrobku, aby
upínací síla působící na obrobek byla co největší. Nebezpečný průřez upínky je namáhán
ohybem. Nejčastěji jsou upínky normalizované, vyrábějí se z ušlechtilých konstrukčních ocelí
a to obráběním nebo tvářením za tepla. (upínky tvaru U, zahnuté, sedlové). Tepelně se
zpracovávají zušlechtěním, čímž vzroste pevnost na 90 až 100 MPa, dosedací plochy jsou
tvarové a tepelně zpracované.
Jsou v provedení otočném, výsuvném pro dotyk s obrobenými a neobrobenými
plochami obrobku.
Podle tvaru upínky dělíme:
o plochá,
o zahnutá,
o sedlová ,
o tvaru U,
o háková,
o pro boční upnutí aj.
Pro nastavení a opření upínky se používá:
o podpěr pod upínky,
o stojánků k podpěrám.
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Pro samoustavení matice upínacího šroubu se mezi upínku a matici někdy vkládá
kulová podložka nebo kuželová pánev.

Možnosti upínek:
o změna upínací síly,
o změna směru upínací síly – sedlová upínka,
o změna působiště upínací síly,
o ulehčení vkládání a vyjímání obrobků.
U otočných upínek používáme doraz. Aby upínka držela v uvolněné poloze, používá
se pružin, mezi upínku a pružinu se vkládá podložka. Vodící drážka umožňuje její odsunutí,
délka posuvu je omezena délkou výřezu pro šroub (upínky, šrouby a matice jsou
normalizované, často kalené).
Výstředník
Ovládá se jediným plynulým pohybem rukojeti. Výrobně jednoduchý, šířka kotouče
nemá být příliš velká, aby se omezily výrobní chyby na funkční ploše. Funkční plocha –
obvodová válcová vnější nebo vnitřní, má při funkci výstředníku charakter klínové obvodové
plochy. Tímto způsobem získáme příznivý převod mezi upínací silou Fu a malou hodnotou
ovládací síly Fo.
Při výběru výstředníku se respektují doporučené rozměry – ČSN. Po navržení se
kontroluje samosvornost upínače- je závislá na konstrukčních rozměrech.
Mt ≥ Mu
µs =

e. sin α
‚
R ÷ e. cos α

pro sin 90o = 1, cos 90o = 0 , bude µ s = 0,1
0,1 =
R
ro

µs
µo
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1
vyplývá , že R/e ≤ 10
R/e÷0
– poloměr kotouče výstředníku
– poloměr čepu
– součinitel smykového tření
– součinitel čepového tření

Ovládací síla Fo
FoL - Fue sin α + Ft ( R + ecos α ) + Fu µ oro = 0
Ft … velikost třecí síly

Zdvih výstředníku
Největší zdvih výstředníku hmax = 2e, tento zdvih se nikdy celý nevyužije, protože
skutečně navrhované výstředníky nebývají po celém obvodu samosvorné. Skutečně využitý
zdvih upínače bývá menší, h = e + ecos α a má stačit k spolehlivému vkládání a uvolňování
obrobku, zbytek zdvihu se využívá k upínání obrobku.
h = hmax – h

h = e ( 1 - cos α ), hmax….největší zdvih,

Výstředníků se nejčastěji používá k přímému upnutí obrobků, někdy se jimi ovládají
jiné upínače, např. upínky, klíny apod. Dosahuje se jimi zkrácení upínacích časů, snížení
fyzické námahy. Při konečné úpravě se výstředník na funkční ploše brousí, čímž se odstraní
povrchové deformace vzniklé po kalení. Drsnost povrchu Ra = 1,6
Výstředník může být:
o kotoučový
o segmentový
o rozvidlený
 vnější válcová plocha
 vnitřní válcová plocha

Vačka
Od výstředníku se vačka odlišuje především způsobem výroby funkční plochy, tvarem
funkční plochy, popř. rozsahem samosvornosti. Její funkční plocha se vyrábí jako nekruhová
plocha na kopírovacích, frézovacích a brousících
strojích.
Bývá ji Archimédova, popř. logaritmická
spirála, někdy se používá šroubovité plochy.
Vačky mohou být v provedení obvodovém
nebo čelním. Rozsah samosvornosti je větší.
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Mechanická upínací zařízení
Pastorek a hřeben
Osvědčená skupina rychloupínačů, upínač je ovládaný jediným pohybem, dosáhne se
značných zdvihů. Není však samosvorný, samosvornosti lze dosáhnout doplňkovým, třecím
kuželovým ústrojím nebo zpětným závěrem.
Pákové zařízení
Využívá se u přípravků méně namáhaných silou, které jsou výrobně a funkčně
jednoduché. Vhodnou úpravou rozměrových poměrů na pákovém mechanismu se dá
dosáhnout samosvornosti při přijatelném zdvihu. Obvykle se používá pro funkci montážních a
svařovacích přípravků.
Kovové membrány, rozpínací a pryžové kroužky
Používá se pro přesné a pohotové ustředění a upnutí rotačních obrobků, přičemž se
používá kovových nebo pryžových pružných prvků:
o kovová membrána,
o rozpínací kovové kroužky
o rozpínací pryžové kroužky
Slouží pro upínání obrobků za vnější válcový povrch,
kovovými a pryžovými kroužky lze upínat i za vnitřní válcový
povrch. Upínací plochy obrobků musí být přesně obrobeny. Upínací
síla se vyvíjí nejčastěji dotažením šroubu nebo matice.
Tvarovým rozepnutím průměru prvku (pružnou deformací)
se vymezí vůle mezi obrobkem a povrchem membrány (kroužků) a
obrobek je upnut třením.

Pneumatické a hydraulické upínání
Umožňují pohotové a snadné ovládání. Upnutí může být:
o hydraulické,
o pneumatické,
o elektrické,
o kombinované.
Každé z nich se osvědčuje při specifických podmínkách: snižují námahu, zkracují
upínací časy, zvyšují pohotovost při výrobě, zvyšují stupeň mechanizace a automatizace.
Nejsou samosvorná, ale samosvornost se dá zajistit - zvětšením upínací síly.
Pneumatické upínání
Upínací síla se dá regulovat, je vyvolaná energií stlačeného vzduchu.
Dělí se:
o přetlaková p > 0,1 MPa
o podtlaková p < 0,1 MPa
Samosvornost – pracovní přetlak či podtlak musí být
stálý, bezpečnostní prvky – zpětné ventily, pneumaticko
elektrické vypínače (při poklesu tlaku zastaví stroj).
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Membránové upínání
Charakteristické znaky:
o menší požadovaný zdvih,
o větší upínací síly,
o jednočinná.
Membrána je pružná pryžová fólie se zalisovanou textilní či kovovou tkaninovou
vložkou (malá životnost). Zpětné vrácení membrány zajišťují pružiny. Spodní prostor upínače
je opatřen odvzdušňovacími otvory. Upínací síla je vyvolána 2/3 až 3/4 části činné plochy.
Účinnost upínače η = 0,6 až 0,8. Zdvih H = D/3

Hydraulické upínání
Největší upínací síly se dosáhnou hydraulickými upínači.Používají se na obráběcích
strojích- jsou vřazeny do hydraulických okruhů, mohou být použity jako samostatné upínací
prvky, multiplikátory.
Jsou dražší o cenu čerpadla – olej, píst se utěsňuje ve válci kroužky kruhového průřezu
nebo manžetami tvaru U.

Pneumatickohydraulické upínání
Malým tlakem ovládacího vzduchu na píst vzniká v kapalině za pístem velký tlak,
kterým se ovládají upínací čelisti. Násobí se tlak vyvinutý v upínací jednotce (multiplikátor)
Síly působící na píst musí být ve statické rovnováze F1 = F2.
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Síla na olejový píst
π d12
F2 =
. P2
4

p2 = p1

D12
d 12

D12
d 12
Tlak p2 v kapalině bývá 7,5 až 10 MPa je vždy
mnohem vyšší než tlak ovládacího vzduchu p1, který bývá
0,4 až 0,6 MPa
hydraulický převod ih =

Upínací síla: Fu = S2p2
Skutečná upínací síla: Fus = Fu η
D12
Upínací zdvih: L = l 2
D2
Spotřeba vzduchu na jedno upnutí: V1 =

πD12
4

.

Elektromechanické upínání
Je založeno na ovládání mechanických ústrojí elektrickými pohony, elektromotory.
Využívá se u svěrákových a sklíčidlových jednotek, je vhodné v sériové výrobě pro kusový
nebo tyčový polotovar.
Magnetické a elektromagnetické upínání
Hlavní částí upínače, která vyvodí upínací sílu, je permanentní magnet nebo
elektromagnet. Upínání je vhodné pro tenké součásti. Uplatňuje se na stolech rovinných
brusek.

Příklady přípravků
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LISOVACÍ NÁSTROJE
Zajišťují:
• progresivní technologii
• rozměrovou přesnost
• správnost tvaru
• jakost povrchu
• garantuje úsporu materiálu
Základním zařízením je LIS, jednoduchý stroj, který umožňuje i obsluhu
nekvalifikovanými silami, nevýhodou jsou dražší lisovací nástroje, naopak výhoda je že je lze
automatizovat a vytvářet celé lisovací
linky.
Práce na lisech:
• stříhání
• děrování
• vystřihování
• ostřihování
• přistřihování
• nastřihování
• prostřihování
• protrhávání,
• vysekávání
Lisování se dělí:
1) za studena
2) za tepla – za tepla má materiál vyšší tvárnost, teplo snižuje jeho pevnost k tváření,
stačí menší tvářecí síly
Materiál:
Polotovar:
• kovy
• pásy
• pryž
• svitky
• plasty
• tabule
• lepenka
• desky
• papír
• tyče
• slída aj.
Může být i v podobě výstřižku, destiček, válečků a špalíků.

Prostorové tvarování za studena:
• ohýbání – deformace v místě ohybu
• protlačování – mater. v plastickém stavu
• tažení – velké deformace materiálu,
• ražení ( mincí, reliéfů, stupnic, odznaků )
• kování v zápustkách
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Výlisky se za studena tvarují ohýbáním, tažením, protlačováním a ražením. Polotovar
vložený do nástroje se trvale deformuje a prostorově tvaruje. Za studena se lisuje v lisovacích
nástrojích. Lisovací zdvih je obvykle při pohybu beranu směrem dolů, při pohybu vzhůru se
může z nástroje odstraňovat výlisek, odpad, posouvat pás nebo zakládat nový polotovar.

Podle úkonů během jednoho zdvihu jsou lisovací nástroje:
• jednoduché
• postupové,
• sloučené,
• sdružené
Podle obrázku je v jednoduchém střižném nástroji při každém zdvihu beranu lisu
zhotoven výstřižek.

V postupovém nástroji u naznačeného výstřižku nejprve děrovací střižník děruje
otvor a při dalším zdvihu střižník stříhá požadovaný obvod otvoru, výstřižek je zhotoven na
dva kroky. U složitějších výstřižků bývá kroků více – vhodný postup pro menší výstřižky
složitějších tvarů a bez požadavků na jejich přesnost.
Ve sloučeném nástroji se díry a obvod střihají současně – tento způsob je vhodný pro
větší výstřižky s většími nároky na přesnost.
Sdružené nástroje provádějí různorodé operace, např. stříhání s ohýbáním, tažení se
stříháním apod.
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STŘIŽNÉ NÁSTROJE
Střiháním se zhotoví výlisky ve stupni přesnosti IT12 až IT14, nástroji s přesnějším
vedením vodícími sloupky ve stupni IT9 až IT11, speciálními nástroji IT6 až IT8. Střižné
plochy mají drsnost povrchu 6,3 až 1,6.
Průběh střihání a vliv vůle je na obrázku. Střižník vyvolá v materiálu položeném na
střižnici nejprve pružné deformace, pak trvalé, a překročí – li napětí mez jeho pevnosti, dojde
k porušení materiálu a ten se odstřihne.

Porušení se šíří od střižných hran střižníku i střižnice ve směru maximálních
smykových napětí – tedy pod úhlem 45°. Při správné vůli se tedy výstřižek oddělí, při
nesprávné – protrhne, tím se zvýší síla potřebná pro stříhání, zhoršuje se jakost střižných
ploch, snižuje se trvanlivost nástroje. Vůle je závislá nejen na materiálu, který stříháme, ale i
na jeho tloušťce.

Nástroj:
STŘIHADLO
• střižnice
• střižník

- upnuta na stole
- ve smýkadle lisu, který koná svislý vratný pohyb

Střižnice – přesný otvor, žádaného obrysu, do kterého vstupuje střižník s malou vůlí.

Řezná síla
Síla potřebná k prostřižení požadovaného tvaru. Je závislá na jakosti a tloušťce
stříhaného materiálu, velikosti výstřižku, závisí i na stavu řezných hran střižníku i střižnice a
na vůli mezi střižníkem a střižnicí.

F = o ⋅τ s = l ⋅ t ⋅τ s
o

τs
l
t

... obvod výstřižku
... pevnost materiálu ve střihu
... délka obvodu střihu
...tloušťka stříhaného mater.

FS = k ⋅ F
k

... 1,3 až 1,7 zajišťuje bezpečnost prostřižení
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Určení vůle u střihadel
Vůle má vliv na čistotu ostřižených hran výstřižku a na jeho rozměry.
• Malá vůle - menší trvanlivost nástroje, horší jakost výstřižku.
• Větší vůle - otvor kuželovitý, materiál je vytržený, při okraji se ohýbá.
• Správná vůle - obvod čistě ostřižen, velikost vůle 1/16 až 1/20 tloušťky materiálu.
Platí, čím tenčí a měkčí je materiál, tím je vůle menší, čím je materiál tlustší a tvrdší,
tím je vůle větší. Udává se vždy vůle celková, tj. součet mezer na obou stranách střižníku.
Musí být po celém obvodě stejná.
Měří se pomocí měrek – vložením mezi střižník a střižnici. Nesprávná vůle se zjistí při
kontrole výstřižků, na nichž se objeví určité vady:
•
•
•

okraj výstřižku utržený - nástroj má velkou vůli
vytažený okraj s otřepem - malá vůle
otřep na jedné straně – nestejná vůle nebo je jednostranně otupen

Doporučuje se volit vůle v = (0,1 až 0,05) t (dle některých autorů v (0,03 až 0,2) t)
o 0,1 se volí pro tvrdší ocel
o 0,05 pro měkčí kovy
Během provozu se vůle vlivem opotřebení mění. Proto se nové nástroje navrhují
s nejmenší přípustnou vůlí.
Vůle v % tloušťky stříhaného materiálu:
o Hliník 4%
o Mosaz 5%
o Střední ocel 6%
o Tvrdá ocel 7%
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Rozměry střižníku a střižnice
Při určování rozměrů střižníku a střižnice mohou nastat dva případy.
1) Výstřižek má mít přesný obvod (střižnice musí mít rozměry obvodu výstřižku a
střižník musí být o příslušnou vůli menší).
2) Vystřihnutý otvor má mít přesné rozměry (pak musí mít střižník přesný rozměr otvoru
a střižnice musí být o příslušnou vůli větší).
Z výrobních důvodů dodržujeme tyto tolerance
Vůle mezi střižníkem a střižnicí
0,01 – 0,003
0,03 – 0,1
Výrobní tolerance: střižník
- 0,005
- 0,01
střižnice
+ 0,005
+ 0,01

0,2 – 0,3
- 0,03
+ 0,03

Příklad:
Máme vystřihnout výstřižek, jehož ø je 50 – 0,3mm, výstřižek je z mosazného plechu
tloušťky 1 mm.
• Nejmenší rozměr střižnice je 50- 0,3 = 49,7mm se zvětší o 10 % výrobní tolerance, tj.
o 0,03mm.Průměr střižnice bude 49,73mm.
• Střižník bude mít průměr 49,73 – 0,05 = 49,68mm.

Konstrukce střižných nástrojů
Části střihadla:
o základní deska,
o střižnice,
o doraz,
o lišty (vedení materiálu),
o vodítko (vedení střižníku),
o střižníky,
o kotevní desku(držák střižníků),
o vložku,
o upínací desku( držák stopky), stopku
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Střižníky
Tvar střižníku je závislý na tvaru výstřižku, základním požadavkem je jejich tuhost a
kolmé upevnění. Vyrábí se z nástrojové oceli 19 436 a vyžaduje dobré tepelné zpracování.
Jeho tvar se dokončuje broušením.
Střižník se upíná buď přímo ve smýkadle lisu nebo na kotevní desce. Normalizované
střižníky jsou bez hlavy nebo s hlavou (kuželovou či válcovou), jsou v délkách L = 60, 70, 80,
90mm.

Pevnost tenkých střižníků se zvětší osazením jen krátké funkční části nebo použitím
pouzder.
• Osazené střižníky se snadněji vyrábějí a lépe lícují v upínací i vodící desce.
• Střižníky jednodušších tvarů , s většími rozměry se vyrábějí jako průběžné.
• Střižníky nekruhových tvarů mohou být skládané (činná část je z jakostní oceli a je
upevněna šrouby).

Střižníky se v upínací desce upevňují:
• Roznýtováním, osazením nebo nákružky.
• Větší střižníky mohou být opatřeny patkami a upevní se pak šrouby a kolíky.
• Střižníky složitějších tvarů se zalévají snadno tavitelnými slitinami (ceromatrix –
cínová slitina) nebo pryskyřicemi.
Složitější střižníky bývají složené z jednotlivých částí, tak se usnadní jejich výroba a
slícování na požadovaný průřez.
Upínací deska se volí 1/4 až 1/3 tlustší v porovnání s tloušťkou upínací desky.
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Pro zvýšení trvanlivosti se také střižníky vložkují slinutými karbidy. Činná část ze
slinutých karbidů se upevní k ocelovému držáku buď přímo nebo ocelovými pouzdry.
Střižníky jsou namáhány na vzpěr, z toho důvodu poměr nejmenšího průřezu střižníku
k délce jeho volné části má být 1:5 až 1:8.

Vedení horní části nástroje
Vedení jen beranem lisu vyhovuje jen při malých nárocích na přesnost, vedením
nástroje se zvyšuje nejen přesnost ale i trvanlivost a usnadňuje se seřízení na lisu. Vedení
tvoří obvykle vodící deska nebo dražší vedení vodícími sloupky. Přesné slícování střižníku a
díry ve vodící desce je výrobně náročné. Proto se postupuje tak, že se nejprve zhotoví velmi
přibližná díra ve vodící desce a vložený střižník se zalije pryskyřicí nebo speciální slitinou.
Během stříhání nevyjíždějí střižníky z vodící desky a pohybují se jen v rozsahu několika mm
v desce.Vodící deska má zároveň funkci stírače odpadu.
Její tloušťka se volí:
H1 = (0,8 až 1) H

... kde H je tloušťka střižnice

Vodící sloupky jsou normalizované, v hlavici jsou pro ně pouzdra. Nástroj má větší
zdvih horní části a montáž na lisu je snazší, valivé vedení sloupků je přesnější, má lehčí chod
a snadnější údržbu, je velmi vhodné pro nástroje vločkované slinutými karbidy.

Střižnice
Je to nejdražší funkční část střižného nástroje. Střižnice mají tvar obdélníkový, někdy
čtvercový, popř. kruhový.Celkový rozměr závisí na rozměru výlisku.
Výška střižnice nemá být menší než 15mm. Často se určuje podle největší šířky
střižného otvoru b ve směru kolmém na směr pohybu materiálu:
b> 50mm
b>200mm
b<200mm
•
•

H = (0,35 až 0,50) b
H = (0,18 až 0,30) b
H = (0,12 až 0,18) b

pro stříhání materiálu tloušťky menší než 0,8mm je možné H zmenšit o 15 až 20
%,
pro materiál tloušťky nad 3mm se H o stejnou hodnotu zvětšuje.

Šířka střižnice B se volí:
B = b + ( 2,5 až 4) H
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Délka střižnice se určuje z konstrukčního návrhu nástroje a to podle rozložení
střihů, rozmístění šroubů, kolíků a dorazů. Vzdálenost střižného otvoru od okraje
nemá být menší než 30mm.
• Pro menší série bývá střižný otvor zkosen hned od střižné hrany pod úhlem α =
10° až 1°. Nižší uvedená hodnota se volí pro střihání tenčího materiálu (tato úprava
je náročnější pro výrobu střižnic). Otupená střižnice se brousí na horní ploše
s úběrem asi 0,15mm, tím se zvětšuje rozměr otvoru ve střižnici, zvětšuje se vůle,
tím se omezí trvanlivost nástroje.
• Pro větší série je vhodná střižnice bez úkosu, který není proveden ve výšce h,
rozšíření otvoru se provádí pro snadnější propadnutí výstřižku. Zkosení pod
úhlem α ´ není funkční. Tato úprava je vhodná pro stříhání tenčích materiálů, pro
přesnější výstřižky a pro výstřižky nepravidelných tvarů.
• Pro velké výstřižky se z úsporných důvodů vyrábí střižnice z levnější oceli, řezné
hrany jsou navařeny z kvalitní nástrojové oceli, jsou kalené nebo nitridované.
Životnost střižnic lze zvýšit vložkování slinutými karbidy, houževnatost a
trvanlivost se ještě zvýší, použije-li se karbid titanu, slinovaný s práškovou
nástrojovou ocelí. Po vyžíhání je obrobitelný, po zakalení je o něco méně odolný
proti opotřebení - název ferotic (mnohem houževnatější než slinuté karbidy).
• Tvarově složité střižnice bývají pro snadnější výrobu a snazší kalení sestaveny
z několika částí, tyto jsou vloženy do objímky nebo do základové desky a s ní
spojeny. Do objímky z levnější oceli je možno také zalisovat nedělenou střižnici,
do ø 50mm střižné díry jsou normalizované, upevňují se k základové desce
objímkou nebo přímo šrouby.
•

Vedení materiálu v nástroji
Materiál je posouván v nástroji ručně obsluhou nebo automaticky podávacím
zařízením. Vedení se zajistí vodícími lištami. Buď jedna vodící lišta – obsluha k ní vedený
materiál přitlačuje, nebo dvě z níž obě mohou být buď pevné nebo jedna z nich odpružená.
Přitlačování lze provést dvěma až třemi palci s pružinami nebo pružícími rámečky.
Lišty jsou ocelové, o tloušťce Hl = 2t‚ kde t je tloušťka materiálu.
Vzdálenost lišt je dána šířkou materiálu zvětšenou o vůli lišt
o vl = 0,5 až 1mm
... u šířky do 100mm
o vl = 1 až 1,5mm
... u šířky nad 100mm

Často se vůle mezi lištami volí o 0,2 až 0,3mm větší než je horní mezní rozměr pásu.
Dorazy a hledáčky
Dorazy řídí posuv materiálu o rozteč, tzv. krok. Materiál se během zdvihu beranu
posune tak, aby se můstek odpadu opřel o doraz a doraz zapadl do otvoru po výstřižku.
U kruhových výstřižků je doraz v ose pásu, u obdélníkových bývají dva dorazy a
umístí se k rohům otvoru po výstřižku, u nepravidelně tvarovaných se dorazy umístí podle
tvaru stříhaného otvoru tak, aby nedošlo k vychýlení pásu nebo nesprávnému dosednutí na
dorazy. Dorazy mohou být umístěny ve střižnici nebo ve vodící desce. U zpětných dorazů
musí pracovník u lisu po posunutí pásu dopředu, pás vrátit poněkud zpět na doraz – obsluha je
obtížnější, výhodou však je, že se mohou umístit dále od otvoru ve střižnici nebo se mohou
připevnit ke střižnici ze zadní strany. Zpětné dorazy jsou vhodné pro lisování z tlustších
materiálů.
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•

•
•
•

•

•

•

Pevný doraz tvořený rovným kolíkem je vhodný při širší můstek (materiál mezi
dvěma výstřižky) odpadu, tedy při dostatečné vzdálenosti od okraje otvoru ve
střižnici (jinak může dojít k vyštípnutí materiálu mezi otvorem pro doraz a
otvorem ve střižnici).
Pevný doraz osazeným kolíkem se umísťuje ve střižnici, dál od okraje otvoru
střižnice.
Ještě větší vzdálenost otvoru pro doraz, umožňuje pevný doraz háčkový –
používaný při úzkém můstku odpadu.
Pružící dorazy jsou zatlačeny posouvaným pásem a zpět je vrací do otvoru po
výstřižku pružina.Pohyby dorazu se omezí drážkou s čípkem, drážkou s kolíkem
apod.
Automatické dorazy bývají často řešeny jako natáčivé páčky, vracené zpět
pružinou nebo jsou odpružené tak, že při pohybu střižníku dolů je odpružený doraz
zatlačen do střižnice kolíkem. Hledáček střižníku zapadne do otvoru po děrovacím
střižníku a posune pás do správné polohy, můstek odpadu je nad dorazem. Po
vystřižení se pás posune, doraz zapadne do otvoru po výstřižku a pás se přisune
můstkem na doraz. Je-li u lisu automatické podávání válečky nebo kleštinami,
nepoužívá se u nástroje doraz.
Načínací dorazy jsou nutné při vložení nového pásu, pracovník zasune načínací
doraz a u odpruženého dorazu jej z činnosti vyřadí pružina, jsou vedeny ve vybrání
lišty nebo vodící desky.
U složitějších postupových nástrojů se používá odstřihovač, který odstřihuje úzký
proužek okraje pásu. Délka ostřihovače se rovná součtu rozměr výstřižku ve směru
kolmém na osu pásu a můstku odpadu, tím je zaručené přesné odměření kroku a
přesné vedení pásu pevnými vodícími lištami.
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•

Pro výstřižky stejného tvaru a stejné šířky, ale různé délky se mohou používat
stavitelné dorazy.

Hledáčky jsou nutné především u postupových nástrojů a také tam, kde se vyžaduje
upravení polohy pásu. Otvor pro hledáček se děruje děrovacími střižníky v předchozím
postupu.U tenčích materiálů nebo tam, kde nejsou otvory pro středění nebo nemají vhodnou
polohu se umísťují otvory pro hledáčky mimo výstřižek. Hledáčky od ø 1,75mm jsou
normalizovány. Jsou-li střižníky k tomu vhodné, upevňují se hledáčky do nich. Válcovitá
středící část hledáčku nemá být kratší než 1/3 t. Kuželovitá či zkosená část náběhu vede
hledáček do otvoru.

Upínací desky, hlavice, stopky
Střižníky se upínají v upínací desce o tloušťce:
H3 = (0,6 až 0,8)

... H je tloušťka střižnice

Rozměry jsou závislé na velikosti výstřižku a na celkovém řešení nástroje. Jsou i
normalizované desky.
V hlavici je stopka pro spojení nástroje s beranem lisu, stopky jsou normalizovány a
jsou spojeny s hlavicí závitem, nákružky apod. Hlavice mají tloušťku:

H4 = (0,6 až 0,8) H
Velikost hlavice co do rozměrů se volí stejná, jako má upínací deska. U nástrojů
s tenčími střižníky je mezi hlavicí a upínací deskou kalená ocelová vložka tloušťky 4 až 5mm.

Základová deska
Pod střižnicí je základová deska, tlumí tvrdší rázy, vyrovnává nerovnosti stolu lisu a
brání tak praskání kalené střižnice. Pomocí základové desky se dolní část nástroje upne ke
stolu lisu.
Tloušťka desky:
H2 = (1 až 1,5) H
Šířka desky:

B1 = B + 40 až 70mm
Délka se určí podle délky střižnice. Pro spojení jednotlivých částí se používají šrouby
a spojovací kolíky (kolíky jistí vzájemnou polohu částí po ostření střižnice).
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Vyhazovače a stírače
Výstřižky buď propadnou dírou střižnice a základové desky a nebo se odstraní
vyhazovačem.
Druhy vyhazovačů:
• mechanické
• pružinové
• vzduchové

Nejpoužívanější – pružinové, jejich výhodou je jednoduchost. Deska vyhazovače
působením pružiny vysune výlisek nad střižnici. U sloučených nástrojů horní vyhazovač
odstraní výlisek ze střižnice a děrovacích střižníků. U mechanických vyhazovačů vysouvá
výlisek svorník nebo kolíky – jsou vázány na pohyb beranu lisu.
Stírače jsou bez vodící desky. Jednoduchý je pevný stírač spojený s nepohyblivou
částí lisu. Pružinový stírač je částí horní pohyblivé částí nástroje.
Stírací deska je spojena s upínací deskou svorníky. Stírací sílu vyvodí pružiny nebo
pryžové vložky.Svorníky umožňují stlačení pružin nebo vložek při lisování, ty se pak vracejí
zpět při zpětném zdvihu beranu a stírací deska odstraní odpad.

Speciální nástroje
1) Stříhání pomocí pryžového bloku, který nahrazuje nejdražší část nástroje – střižnici.
Blok je umístěn v rámu nástroje. Ocelový střižník je spojen se základovou deskou.
Tloušťka pryžového bloku H = (5 až 7)t. Při stříhání lze také děrovat pomocí otvorů
ve střižníku, ale není vhodné děrovat malé otvory. Výstřižky získané tímto způsobem
mají horší jakost stříhaných ploch, není vhodný pro menší série výstřižků než 5000.

2) Vysekávání nekovových výrobků se dělá vysekávacími nástroji. Výrobek bez děr se
vysekává jednoduchým nástrojem – ostrým vysekávacím nožem, používá se
pružinový vyhazovač. Může se použít sloučený vysekávací nástroj, kde součastně
s dírou se vysekává i obvod výrobku. Nehodí se pro menší série pro vysoké náklady
na nástroj.
3) Univerzální nástroje – používají se v největší míře typizované a normalizované části
s možností vyměnitelnosti funkčních částí, stavitelné dorazy se dají seřídit dle
požadavku.
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4) Mohou se řešit stavebnicově, opět sestavováním z normalizovaných a typizovaných
částí. Doplní se pouze částmi, které jsou vázány na tvar a rozměr výrobku.
5) Přesné stříhání - přesným stříháním se zvyšuje jakost stříhaných ploch a přesnost
výstřižků. Provádí se přistřihováním a stříháním nástroji se zaoblenou hrahou, popř.
stříháním tlačnou hranou.

Jednoduchý střižný nástroj
Kalená vložka zabraňuje zamačkávání střižníku do hlavice, stopky se upevní
nákružkem,závitem, hlavice nástroje je spojena s upínací deskou šrouby,
Dolní část nástroje má střižnici se základovou deskou spojenou šrouby a kolíky.
Základová deska se upne ke stolu lisu. Vodící deska vede střižník a má zároveň funkci stírače
odpadu, pás je veden vodícími lištami a jeho správný krok zajišťuje doraz. Při požadavku
přesnějších výlisků se vede horní část nástroje vodícími sloupky, odpad odstraňuje obvykle
pružinový stírač, který tvoří deska spojená s horní částí nástroje svorníky a pružinami.
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Postupový střižný nástroj
Mají stejné funkční části, nástroj má více střižníků a to tím čím je složitější tvar
výlisku. Z nového pásu se první výstřižek získá po tolika zdvizích beranu, kolik je kroků, pak
již při každém zdvihu se získává výlisek.
Pro přesnější zajištění polohy pásu - je použit hledáček, který upraví polohu pásu,
upínací stopka se umísťuje do působiště výslednice sil vyvolaných střižnicemi.
Vedení pásu se zlepší podpěrnou deskou.
Normalizované části: vodící stojánky, vodící sloupky, vodící pouzdra, stopky, upínací
hlavice, řezné skříně, střižnice, hledáčky, části ohýbacích nástrojů, tažníky a tažnice tažných
nástrojů apod.
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Sloučené střižné nástroje a nástroje sdružené
Používají se pro větší, rovné a přesnější výlisky. Přesnost zajišťuje součastné stříhání
obvodu i všech otvorů. Nástroje mají sloupkové vedení, materiál je veden pružícími nebo
pevnými kolíky.
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OHÝBACÍ NÁSTROJE
Ohýbání materiálu za studena
Ohýbání znamená trvalé přetváření původního tvaru materiálu působením vnější síly,
sílu vytváří smýkadlo lisu. V místě ohybu se deformace projeví zploštěním (ztenčením)
materiálu. Vnější vlákna se při ohybu natahují, vnitřní stlačují. Při ostřejším ohybu vznikají
trhlinky.
Složitější výlisky se ohýbají postupně. U větších poloměrů ohybu, kde R/t > 12, lze
předpokládat, že neutrální vrstva je uprostřed tloušťky průřezu výlisku a její poloměr:

ρ = R + t/2
Při ohýbání, kdy poloměr R/t < 6, dojde k posunutí neutrální vrstvy. Vzdálenost této
vrstvy tn se používá k výpočtu délky polotovaru.

Výpočet ohýbacího nástroje
U ohýbacího nástroje se obvykle určuje síla pro ohýbání, poloměr zaoblení hran
čelistí, vůle nástroje a změna úhlu ohnutí. Při určování délky polotovaru se stanoví posunutí
neutrální vrstvy.

Zaoblení hran čelistí
Poloměr zaoblení rp pohyblivé čelisti ohýbacího nástroje je shodný s poloměrem
ohybu ohýbaného polotovaru:
rp = R
Nejmenší doporučené poloměry R výlisků jsou uvedeny v ČSN. Poloměr zaoblení
pevné čelisti rm ovlivňuje velikost ohýbací síly a jakost ohybu, volí se:

rm = (2 až 6)t

Určení vůle nástroje
Při ohýbání do varu V a podobné ohyby se šikmými nebo oblými rameny odpovídá
vůle mezi pevnou a pohyblivou čelistí tloušťce ohýbaného polotovaru a zajistí se seřízení
zdvihu lisu. Při ohýbání do tvaru U závisí vůle především na tloušťce polotovaru a na délce
ramena lo, od středu poloměru ohybu k ohýbací hraně.
vo = t + tc
c
... součinitel vyjadřující vliv tření ohýbané součásti o pevnou čelist se zřetelem na
délku ramena lo. Např. c=0,1 až 0,15 pro lo = 10 až 200mm.
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Pružení při ohýbání
Velikost pružení je ovlivněna mechanickými vlastnostmi polotovaru - pružností
materiálu, velikostí úhlu ohnutí α , konstrukcí ohýbaného nástroje a poměrem poloměru
ohýbání k tloušťce materiálu, R/t.
Čím je tento poměr menší, tím je menší pružení, velikost úhlu pružení se určuje
z monogramů sestavených podle pokusných ohybů.

γ = 0 až 4o
γ = 2 až 5o
γ = až 15o

u měkkých kovů
u kovů středně tvrdých
u tvrdších kovů

U ohýbání do tvaru V je úhel menší než při ohýbání do tvaru U. Vhodnou konstrukcí
činných částí ohýbacího nástroje je možné zmenšit nebo vyloučit pružení materiálu při ohybu,
provádí se o zkosením pohyblivé čelisti nebo zaoblením pohyblivé čelisti i přidržovače, popř.
kalibrováním výlisku v ohýbacím nástroji pomocí bočních čelistí. (nevadí – li u výlisku žebro
v místě ohybu, vylisuje se žebro před ohýbáním, někdy úpravou poloměru zaoblení pevné
čelisti, můžeme provést ztenčení polotovaru v míst ě ohybu o 20 až 25% tloušťky).

Určení délky polotovaru
Celková délka: Lp = l1 + lo + l2

lo
... délka ohýbané oblasti, zde dojde k posunutí neutrální vrstvy na stranu stlačovaných
vláken, poloměr ohybu neutrální vrstvy se určí ze vzorce:

ρ = R + t/2 n
Součinitel posunutí neutrální vrstvy n závisí na poloměru R/t. Délka ohýbané části
polotovaru:
L0 =

παρ
180

0

l0 =

πα
180 0

( R + t/2 n )
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Výpočet ohýbací síly
F - ohýbací síla působí na rameni r1 = r + v
Fáze:
• síla se rozloží rovnoměrně po celé ploše
• mění se bodově v okamžiku, kdy pohyblivá čelist dosedne na materiál
• síla F působí na rameni r + r1 + v, proto se síla ohýbáním mění, aby se síla zmenšila,
nelze dělat poloměr ohybu malý, způsobil by prasknutí materiálu v místě ohybu.
Poloměr křivosti pohyblivé čelisti má velký vliv na velikost síly ohýbání a na jeho
průběh.
Síla potřebná k ohnutí:

F = b . t . σo
b
t
σo

... šířka materiálu
... tloušťka materiálu
... napětí na mezi pevnosti

střední ocel
tvrdá ocel
mosaz, Al

σo = 160 MPa
σo = 320 MPa
σo = 95 MPa

Konstrukce ohýbacích nástrojů
Pohyblivá část ohýbacího nástroje se upevní stopkou nebo upínací deskou k beranu
lisu, pevná část základovou deskou na stůl nebo stolní desku lisu (v některých případech při
větším popuštění čelistí při kalení, vhodné pouze pro určitou velikost čelistí, se mohou upnout
přímo na stůl lisu, základová deska není nutná).

Ohýbací nástroje pro menší série
Pohyblivá čelist může být se stopkou z jednoho kusu nebo je stopka k čelisti
připevněna. Polohu polotovaru zajišťují dorazy z plechu.
Univerzální ohýbadlo může být nahrazeno několika jednoúčelovými ohýbadly,
v základové desce je upnuta dvojice vyměnitelných pevných čelistí (podle ohybu mají různě
zkosené hrany, takže vhodným složením dosáhneme požadovaný úhel ohnutí), stejně tak je
v hlavici upevněna vyměnitelná pohyblivá čelist, hlavice je vedena sloupky. Dorazové lišty
jsou přestavitelné, upevněné upínkami pomocí výstředníků.
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Ohýbací nástroje pro středně velké série
Pohyblivá čelist je upnuta k upínací desce, pevná k základové desce. Výlisek odstraní
z pevné čelisti spodní vyhazovač, jeho činnost je vázaná na pohyb beranu.

Ohýbadlo se spodním přidržovačem a bez základové desky
Přidržovač během lisování polotovar podepírá a po lisování má funkci vyhazovače.
Opět pohyb je vázaný na pohyb beranu lisu, poloha polotovaru zajištěna dorazy.

38

Ohýbadlo s bočními klíny pro výlisky s několika rovnoběžnými ohyby
Pevná čelist je připevněna k základové desce, při ohybu vyvolá sílu potřebnou
k ohnutí pohyblivá čelist a to silou působící pružiny. Obě čelisti ohnou polotovar do tvaru U,
ohyb dokončí boční čelist ovládaná bočními klíny upnutými na upínací desce, zpětný pohyb
bočních čelistí se zajistí táhly s pružinami. Vyhození výlisku buď ručně nebo vyhazovačem.

Ohýbání drátů
Polotovar se vloží do zakládací drážky pevné čelisti. Pak se zasune čep, kterým se
vytvoří oko. Pohybem bočních čelistí k sobě, ovládaných působením bočních klínů se kolem
čepu vytvoří oko.
Můžeme též použít výkyvné čelisti, polotovar se ohne nejprve kolem čelisti a pak
výkyvné čelisti ohyb dokončí.
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K ohraňování plechů, ohýbání žeber, zakružování atd. se používá ohraňovacích lisů,
ohyby mohou být jednoduché, vícenásobné, složitější, zaoblené i ostré. Ohýbadla pro
ohraňovací lisy jsou většinou univerzální. Jednoduché ohyby se dělají ohybníkem upnutým
k beranu lisu a ohybnicí upevněnou na nosníku, který je na stole lisu zajištěn i proti posunutí
klínovou lištou (ohybnice, nosník a ohybník jsou snadno vyměnitelné).

Vícenásobné ohyby se dělají ohýbadlem, které má vzhledem k bočním silám zesílené
vedení. Ohýbací čelisti jsou vyměnitelné. Složité ohyby se dělají různými profilovanými
čelistmi.
Zakružování a ohýbaní žeber se provádí postupně - předohnutí, zakružení a v dalším
postupu se zakružení dokončí.
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Konstrukce ohýbacích nástrojů
Ohýbací čelisti se po kalení více popustí, takže jsou houževnatější. Zaoblení činných
hran pohyblivé čelisti je stejné jako zaoblení ohýbané hrany výlisku. Funkční plochy jsou
leštěné. Nepoužívá-li se vedení materiálu, jeho poloha je určena dorazy.

Zkosením hran u dorazů se umožní lepší vkládání polotovaru. U nesymetrických
ohybů může dojít k posunutí polotovaru, tento posuv se vyloučí použitím přidržovače nebo
pokud má polotovar otvor, použitím zakládacích kolíků (pozor na vzdálenost těchto otvorů
vzhledem k místu ohybu – deformace otvorů, v tomto případě, otvory provést až po ohybu).
Přidržovače používáme i tam, kde se polotovar při ohybu zvedá a může dojít ke změně
původní polohy.
Přidržovače:
• pružinové
• vzduchové
Mohou být součástí ohýbadla, ale i přídavným zařízením.

Přidržovač
Zabraňuje:
• klouzání materiálu,
• jeho deformaci – zakřivení,
• zvednutí.
Upevňuje se v pohyblivé čelisti, ovládá se pružinami,
čelo je hladce obrobeno. Přidržovač musí být správně nastaven
a tepelně zpracován, materiál 11 600, 12 010.
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Vyhazovač
Pružinový vyhazovač, nejčastěji se používá čep ovládaný mechanicky pružinou,
nesmí dojít k poškození součásti, pak je výhodnější použít lišty.

Stírač
Umísťuje se kolem pohyblivé čelisti, je taktéž ovládán pružinami.

Druhy ohýbadel
Jednoduché ohýbadlo
Používá se na ohyby pásků, např. do tvaru háčků. Levá čelní část slouží k přidržení.
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Zakružovadlo
Dochází k zavinutí plechu, pohyblivá čelist má kuželový náběh s kruhovou plochou.
Pásek je třeba vyžíhat (bez zbytkového pnutí), musí mít vedení. Dutina je leštěna.
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TAŽNÉ NÁSTROJE
Při tažení se polotovar mění v prostorový výtažek.

Polotovar je vtažen tažníkem do tažnice, výtažek je zhotoven na jeden zdvih beranu
lisu nebo podle hloubky výlisku postupně na několik zdvihů. Při tažení dochází k velkým
deformacím, částice materiálu se přemísťují, v místech hran a rohů se zmenšuje původní
tloušťka polotovaru. U hlubších výlisků se mohou ztenčit i svislé stěny. V materiálu se
vyvolává napětí (tečné v bočních stěnách výlisku), které může způsobit vytvoření vln až
přehybů na bočních stěnách výtažku. Vliv na toto napětí a tím i na deformace, má vlastnost
taženého materiálu, jeho tloušťka a stupeň deformace. Změny vyvolané v materiálu změní i
jeho mechanické vlastnosti:
• zvětší se jeho pevnost,
• zvýší se mez pružnosti,
• zvětší se tvrdost materiálu,
• sníží se tažnost materiálu.
Má-li se dosáhnout dobré jakosti výtažku, musí se splnit tyto podmínky:
• použitý materiál – hlubokotažný ocelový nebo mosazný plech,
• vhodně konstrukčně vyřešený a provedený tažný nástroj,
• správný tlak přidržovače,
• volba vhodného lisu a správné mazání tvářeného materiálu.
Bez nebezpečí zvlnění nelze táhnout hlubší výlisky a tenčí plechy. Použije-li se
přidržovač, změní se poměry v tažném materiálu, tvoření vln se snižuje až mizí.
Roste-li hloubka výlisku, narůstá tahové napětí, které může dosáhnout mezní hodnoty
a dojde utržení dna výlisku. Proto na jeden tah lze táhnout pouze výlisky jen určité hloubky.
Rondel průměru D na konečný průměr dn se pak musí táhnout na několikrát.
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Výpočet tažného nástroje
Při výpočtu se obvykle určuje síla potřebná pro tažení, síla pro přidržovač, vůle
nástroje, zaoblení hran tažníku a tažnice, stanoví se počet tahů a velikost polotovaru pro
výlisek.

Určení síly pro tažení
Síla musí zajistit požadovanou deformaci, překonat tření mezi materiálem a nástrojem,
překonat sílu přidržovače, popřípadě vyhazovače.
Fct = Ft + Fp
Ft = l · t · σPt · kta
kta
… součinitel závislý na součiniteli tažení
l
… obvod výlisku
Součinitel tažení:
d
m1 = 1 … při prvním tahu
D
d2
… při druhém tahu a tak dále až mn při n-tém tahu
m2 =
d1
Zpevnění, které při tažení vzniká, zvyšuje odpor proti tažení, proto se mezi tahy
zařazuje žíhaní.

Určení síly přidržovače
Síla přidržovače je ovlivněna velikostí přidržované plochy, hladkostí ploch, mazáním,
poloměrem zaoblení tažnice apod.
Fp = S.p
S
... je plocha polotovaru přidržovaná přidržovačem
Tlak p (MPa) se volí podle druhu materiálu a jeho tloušťky.
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Sílu přidržovače je možné též určit z monogramu.
Nutnost přidržovače se určí ze vztahu:
100d 1
t
kp ≥
kp = 50 ( z - 3
)
D
D
z …materiálový součinitel, z = 1,9 pro ocelové hlubokotažné plechy, z = 2 pro
hliníkové plechy

Určení vůle
Vůle ovlivňuje nejen tažnou sílu, ale i celý průběh tažení. Lze ji volit podle ČSN.
vt = (1,2 až 1,3)t pro první tah
vt = (1,1 až 1,2) t pro poslední tah, jinak lze volit se zřetelem k jednotlivým tahům ze
vzorce:
vt = tmax + t.kv

Součinitel kv se volí z tabulky:

Zaoblení tažníku a tažnice
Velikost tažné síly, průběh tažení a jakost povrchu výtažku závisí na zaoblení hran
tažníku a tažnice u obou se volí stejné
rt1 = ( 6 až 10 ) t
pro další tahy se zaoblení může zmenšit

rtn = ( 6 až 8 ) t
Pro hliníkové plechy se uvedené hodnoty zvyšují asi o 10 %.

Určení počtu tahů
d1
D
jeho převrácená hodnota je stupeň tažení kt
Je- li součinitelem tažení poměr m1 =

kt =

1
D
=
m1
d1

Jejich mezní hodnoty nabývají m1 = 0,45 až 0,40 u velmi tvárných kovů, kt = 2,25 až
2,4.
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Pro hlubokotažnou ocel a mosaz se volí součinitel tažení m:

Pomocí součinitelů tažení se vypočtou průměry výlisků:
d2 = d1. m2
d3 = d2 . m3 atd.

d1 = D.m1

Určení velikosti polotovaru.
Určuje se buď početně nebo graficky někdy i pokusně.
Výpočtem: vycházíme z poznatku, že objem musí být zachován a potom platí:
t
Sp . t p = Sv . t v
Sp = Sv v
tp
Sp
… plocha polotovaru
tp
... tloušťka polotovaru
Sv
… plocha výtažku
tv
... tloušťka výtažku
Má-li výtažek zaoblené dno, je povrch dán plochou kruhového dna, válcového pláště a
plochou zaoblené části, jejichž povrch se vypočte (Guldinova věta).

Konstrukce tažných nástrojů
Rozdělují se:
• s přidržovačem
• bez přidržovače
•
•

na jeden tah
na více tahů

Tažný nástroj bez přidržovače
Tažník z jakostní oceli je upevněn k držáku tažníku. Tažnice má tvar tažného kroužku
a je v základové desce. Správnou polohu polotovaru zajišťuje zakládací kroužek.
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Tažný nástroj s přidržovačem pro jeden tah
Kruhový přidržovač je upevněn ke kruhové upínací desce pohyblivé části nástroje,
upínací deska k beranu lisu. Pevná část tažidla je kruhovou základovou deskou upevněna ke
stolu lisu, tažnice je v základové desce zajištěna objímkou, polotovar je ustaven zakládacím
kroužkem.

Tažidlo pro více tahů s přidržovačem
Tažník je upevněn k upínacímu trnu – odvzdušňovací otvor umožňuje odvést vzduch
z polotovaru, přidržovač je připevněn ke kruhové upínací desce šrouby, tažnice je vsazena do
podložky a spojena s kruhovou základovou deskou. Otvor tažnice je upraven podle tvaru
polotovaru a tím je zajištěna správná poloha polotovaru v tažidle, výtažek odstraní stahovač
při zpětném pohybu tažníku, jeho čelisti jsou natáčivé kolem čepů a do základní polohy jsou
vraceny pružinami.
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Sloučený nástroj (slučuje stříhání s tažením)
Střižník je spojen šrouby s horní skříní vedenou sloupky. Střižnice je upevněna v dolní
skříni. Obě skříně jsou odlitky kruhového tvaru. Pás je veden v podélném vybrání ve
stírači.Po vystřižení polotovaru z pásu má střižník funkci přidržovače, tlačí polotovar
k tažnici. Vystřižený a přidržený polotovar je tažníkem hned vtažen do otvoru v tažnici,
odpad odstraní stírač v dolní skříni, výtažek z tažníku odstraní střižník, který má v závěru
zpětného zdvihu funkci stírače.
Postupová tažidla pro kruhové výtažky se používají k tažení drobných a malých
dutých předmětů hlavně ve velkosériové a hromadné výrobě.Tažení se provádí postupně z
pásu materiálu v řadě operací a nakonec se výtažek vystřihne. Odpadá mezioperační žíhání je
nahrazeno rychlým posuvem materiálu mezi jednotlivými operacemi, tak aby nemohlo dojít
ke stárnutí materiálu.Plochu povrchu konečného výtažku je nutné vypočítat velmi pečlivě.

Konstrukce tažného nástroje
Tažníky pro výtažky menších průměrů jsou tvarově přizpůsobeny otvoru v tažnici,
materiál vysokolegovaná chromová ocel kalená do oleje a na vzduchu s velkou prokalitelností
a odolností proti opotřebení. Mohou být přímo upnuty ke stopkám, odvzdušnění se zajistí
otvorem v tažníku do = (0,1 až 0,4) d.

49

Tažníky větších průměrů mohu být vložkované, funkční část z nástrojové oceli se
upevní k držáku z konstrukční oceli (šrouby nebo čepem se závitem). Pomocné boční otvory
jsou pro našroubování funkční části. Větší tažníky se upevňují k beranu lisu šrouby a kolíky.
Není – li tažník vhodný pro úpravu se stopkou, upevní se v upínací desce. Činnou část
můžeme vložkovat slinutými karbidy, zvýší se tím trvanlivost nástroje.
Tažnice má tvar kroužku, vsazeného do základové desky nebo objímky. Některé
mohou mít tvar čtvercový, jiné obdélníkový. Úprava otvorů v tažnicích může snížit tření
výtažku v tažnici, takže výtažek zůstane na tažníku a odstraní jej stírač.

U tažnic pro další tahy je možné jejich úpravou zajistit správnou polohu polotovaru a
usnadnit jeho vkládání do nástroje. Výtažek lze také z tažníku setřít spodní hranou otvoru
tažnice. Trvanlivost tažnic lze zvýšit jejich zalisováním do objímky s předpětím (zkosením
vnějších stěn tažnice o 3 až 5o).
Činné plochy tažníku i tažnice musí být přesně obrobené, leštěné a během tažení dobře
mazané (do maziva zvláště pro hlubší tahy se přidává grafit, sloučeniny molybdenu apod.,
vhodné je fosfátování polotovarů a napuštění fosfátované vrstvy mazivem). Trvanlivost tažnic
lze opět zvýšit použitím SK – činné části nástroje.
Nejdůležitější částí tažnice je její tažná hrana, na níž závisí správný průběh tažení,
materiál se přes ni táhne a klouže po ní - hrana má zaoblení, které závisí na tloušťce a na
materiálu polotovaru, zkušebně bylo stanoveno:
Ocel s nízkým obsahem uhlíku
Se středním obsahem uhlíku
Mosaz
Hliník

... r = 4,5 . t
... r = 3,1 . t
... r = 2,1 . t
... r = 6,2 . t

Při větším poloměru zaoblení je síla tažení menší ale může dojít ke zvlnění. V praxi se
však používá zaoblení menšího poloměru, protože se tím dosáhne:
• rovného okraje výtažku
• hladké stěny výtažku
• delší trvanlivostí nástroje, nevýhodou je velká síla lisování a výtažek se u dna trhá
Úprava tažné hrany závisí dále na tom, zda jde o první nebo o druhý tah.
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Technologický postup výroby
Tažnice
• soustružit tvar na hrubo s přídavkem 3mm
• žíhat – odstranit pnutí
• soustružit na čisto čelo, vnější povrch s přídavkem na broušení, plochu zaoblení na
• vrtat díry pro šrouby a řezat závit
• kalit – popustit
• brousit čela na rozměr, vnější povrch – lícovat
• brousit plochu díry a přeleštit plochu zaoblení poloměru r.
Tažnice se tepelně zpracuje stejným způsobem jako střižnice. Protože je tažná hrana
vystavena značnému otěru, zpevňuje se nitridováním. Po obroušení a vyleštění tvarových
pracovních ploch se očistí a odmastí, potom se vloží do vzduchotěsné nitridační pece.
V plynné čpavkové atmosféře se ponechá po dobu asi 30 hodin za teploty 510oC, za tuto dobu
se dosáhne 0,1mm nitridační hloubky.

Tažník
Je tvarově přizpůsoben otvoru v tažnici, kterým prochází s určitou vůlí. Vyrábí se ze
stejné oceli jako tažnice, větší tažníky se vyrábějí z běžné konstrukční oceli – tažná hrana je
z nástrojové oceli, která je buď zalícována nebo přivařena k tažníkovému základu. Důležité je
odvrtat díru pro odvod vzduchu, který zůstává uvnitř tažníku, jinak by se výtažek těžko stíral.
Technologický postup výroby je stejný jako u tažnice, stejně tak tepelné zpracování.
Rychlost tažení
(z praxe)
• mosaz 45m/min
• hliník 30 m/min
• ocel 18 m/min
• niklové slitiny 12 m/min

Přidržovač
Pro první tah u kruhových výtažků má tvar prstence, přidržovací sílu vyvinou pružiny,
u větších výtažků – stlačený vzduch.
Při tažení na dvoutažných lisech je přidržovač upevněn k vnějšímu beranu lisu a ten
vyvine přidržovací sílu. Přidržovače pro další tahy jsou upraveny podle tvaru polotovaru.
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Stírač
Může být upevněn k nepohyblivé části lisu, nebo je částí tažného nástroje (podle
druhu výtažku), proto se volí pro jednotlivé případy zvlášť.
Funkci stírače může mít také přidržovač nebo i tažnice.

Zakládací kroužky
Zajišťují správnou polohu polotovaru v tažném nástroji, kterou lze zajistit i vhodnou
úpravou otvorů v tažnicích.
Vyhazovač
Odstraňuje výtažek z tažnice. Nejčastěji se používá mechanických vyhazovačů, jejich
funkce je vázána na pohyb beranu lisu:
... pružiny, nebo pryžové vložky
Lehčí výtažky
Těžší výtažky
... vzduchové vyhazovače, umístěné pod stolem lisu

Speciální tažné nástroje
Používají se hlavně pro menší série výtažků, výroba nástroje se zjednoduší
používáním odlitků. Většina částí je odlita a obráběním se dokončí. Odlévá se ze snadno
tavitelných a obrobitelných kovů i z plastů, např. slitin zinku, hliníku a olova. Z plastů se
zhotovují části velkých nástrojů, velké nástroje pro malé série mohou mít tažníky i tažnice ze
dřeva.

Tažení pomocí pryže
Pryžový polštář nahrazuje drahou tažnici, vzhledem ke značným tlakům jsou však
nutné lisy větších výkonů, pryž se poměrně rychle opotřebuje. Větší trvanlivost mají polštáře
z plastů. Pro hlubší tažení je vhodné tažidlo, u kterého se napětí pryžového polštáře během
tažení upravuje pomocí objímky. Polštář je v pohyblivé skříni, tažník je z oceli a je
nepohyblivý.
Tažení kapalinou
Kapalina je v dutině skříně, tažník se pohybuje v protisměru, od kapaliny je oddělen
pryžovou membránou, tím to způsobem je možné táhnout na jeden tah výtažky kulovitého,
kuželovitého a parabolického tvaru. Pro tažení pryží a kapalinou je propracováno několik
způsobů. Jedním z nich je kombinace tažení kapalinou a pryžovým polštářem, při kterém není
potřeba lisu. Pracovním tělesem je skříň, ve které je tlaková kapalina v pryžovém vaku.
Tlakem kapaliny přes tenčí pryžový polštář na polotovar se zhotovují výtažky. Rovnoměrný
tlak kapaliny na celou plochu polotovaru zabrání zvlnění výtažku a umožňuje snížení počtu
operací, odpadnou také potíže s těsněním kapaliny.
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Rozšířené tažení
Některé výtažky je nutné rozšiřovat a nebo zužovat, používá se buď kapaliny, pryže
nebo ocelových čelistí či ocel. kroužků apod. Tažnice je dvoudílná. Zužovat výtažky lze
vtlačováním výtažků pohyblivým tažníkem do nepohyblivé tažnice, trn vložený do otvoru
tažnice pomáhá vytvářet správný tvar zužované části.

Tváření výbuchem
Je vhodné pro větší výtažky v malých sériích až kusech. Je možné táhnout i pevnější
materiály větší tloušťky bez omezení velikosti lisu. Rázovou vlnu přenáší prostředí, kterým je
voda, písek apod.. Tažnice je z oceli nebo betonu.

Tažení výtažků z tenčích plechů
Je výhodné zpětné tažení, materiál se méně namáhá v ohybu, zpět se táhne v druhém
tahu, polotovar je tažníkem tažen do tažnice proti směru prvního tahu. Při dvojnásobném
zpětném tažení se spojí první tah s druhým do jedné operace.
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PROTLAČOVACÍ NÁSTROJE
V protlačovacím nástroji působí na polotovar velké tlaky, kterými se zvýší jeho
tvárnost a dojde k plastické deformaci bez porušení materiálu – soudržnosti částic, tyto se
formují do tvaru výlisku.Tvárnost materiálu se zjiš ťuje praktickými zkouškami se zřetelem na
trvanlivost nástroje.
Z=

S − S1
. 100%
S

S ... průřez polotovaru

S1 ... průřez výlisku

Polotovar:
• plný nebo dutý váleček
• destičky
• špalíky
Během tváření jsou namáhány v celém objemu a proto se klade vyšší nárok na jejich
přípravu. Pro běžné výlisky se polotovary soustruží nebo loupají, pro vyšší nároky se
používají polotovary tažené nebo broušené. Je-li ve výlisku dutina, polotovary se vrtají.
Materiál se normalizačně žíhá, při vyšších nárocích se žíhá na měkko. Žíhá se před
první operací, v nutných případech mezi jednotlivými operacemi s následující povrchovou
úpravou po žíhání. Velmi důležité je mazání při protlačování. Používá se i fosfátování,
chromniklové oceli se poměďují nebo pozinkují.

Způsoby protlačování
Způsob:
• dopředný
• zpětný
• sdružený
• stranový
Patří sem objemové tváření, spojování součástí a kombinace protlačování s jinými
způsoby tváření. Potřebné tlaky jsou 250 až 2500 MPa. Velikosti tlaku ovlivňují vlastnosti
materiálu polotovaru, stupeň deformace, způsob protlačování, provedení nástroje, mazání
apod., náročnější výlisky se protlačují v několika operacích.
Dopředné protlačování
Částice materiálu se pohybují ve směru pohybu beranu lisu. Průtlačník uzavře
polotovar v průtlačnici a vytlačuje jej z ní otvorem ven. Výlisek může buď propadnout nebo
je odstraněn vysunovačem.
Délka výlisku je omezena:
• u neželezných kovů možnou délkou
polotovaru,
• u ocelových výlisků je omezena pevností
průtlačníku.
Výlisky mohou mít jak kruhový, tak hranatý tvar,
v rozích může dojít k zadírání a vzhledem k pomalejšímu
pohybu materiálu mohou mít zde výlisky nestejnou výšku. Je
tedy třeba rohy zaoblit. Výlisky mohou být plné nebo duté.
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Zpětné protlačování
Vzhledem k omezené délce průtlačníků a jejich
velkému namáhání je tento způsob vhodný pro nižší výlisky.
Částice materiálu se pohybují kolem průtlačníku proti směru
jeho pohybu. Vnější tvar dává výliskům průtlačnice, tvar
dutiny průtlačník.

Sdružené protlačování
Částice materiálu se pohybují ve směru i proti směru
pohybu průtlačníku. Sdružené protlačování je vhodné pro
výlisky, které mají mít dutiny z obou stran.

Stranové protlačování
Částice materiálu se pohybují kolmo k ose nástroje a
vyplňují mezeru v průtlačnici. Nižší výlisky se protlačují
jednostranně (jedním průtlačníkem), vyšší výlisky
oboustranně, průtlačníky se pohybují proti sobě, průtlačnice
musí být dvojdílná.

Kombinace tváření
Protlačováním je možné kombinovat s jinými způsoby tváření. Například se dá spojit
s pěchováním, tažením, rozšiřováním apod. Protlačování je možné spojit dvě nebo více částí
v celek, je možné spojovat různé druhy materiálu, např. neželezné kovy s ocelí, kovy s plasty
a podobně. Je možné také objemově tvářet. Objemově tváří horní a dolní průtlačník.
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Výpočet protlačovacího nástroje
Určujeme protlačovací sílu, podle které se volí rozměry funkčních částí nástroje. Sílu
ovlivňuje velmi mnoho činitelů:
• protlačovaný materiál,
• stupeň přetváření,
• velikost a tvar výlisku,
• zaoblení nástrojů,
• úhel redukčního kužele,
• seřízení nástroje na lisu,
• opotřebení nástroje,
• povrch polotovaru,
• mazání.
Zachytit tolik vlivů je velmi obtížné proto se používá zjednodušený vztah

Fp = S . p
S ... plocha průtlačníku působícího na polotovar
P ... tlak, který bývá 1200 až 3000 MPa
Přesněji se určí síla pomocí monogramů nebo tabulek (pomocí opravných součinitelů
získaných z praxe).

Materiály používané pro protlačování
Hliník a jeho slitiny
Nejčastěji se používá hliník, výroba tub na různé pasty, obaly na tablety, drobné
výrobky elektrotechnického průmyslu. Součásti mají čistý a lesklý povrch s přesností
0,05mm, potřebný tlak 400 až 1600 MPa. Konstrukce protlačovadla je jednoduchá, špalíky
hliníku se žíhají, moří a mažou olejem, směsí benzínu a grafitu.
Ocel
Působením velké síly se mění geometrický tvar, používá na různé strojní součásti.
Nejlépe s k tomu hodí ocel s malým obsahem uhlíku (0,2 %), s větším obsahem uhlíku se
protlačují hůře (k protlačování se používají 11 340, 11 420, 11 500, 12 010, 14 220 atd.).
Jiné materiály
Například olovo, cín, stříbro, měď a její slitiny lze rovněž protlačovat, ale tyto materiály
vyžadují technologickou i konstrukční úpravu před protlačováním.

Příprava materiálu pro protlačování
Výchozím materiálem jsou ocelové tyče, z nichž se připraví přesné špalíky, mohou být
ploché, kruhové, mnohohranné, děrované atd.
• Rovnání tyčí – rovnací stroje nebo lisy
• Loupání tyčí – průměr tyče není správný, povrch je oduhličený nebo má drobné
trhlinky. Takové tyče se loupají na speciálních loupačkách, stroj má loupací hlavu
s noži, která se posouvá a otáčí, tyč prochází hlavou, je vedena vodícími kladkami a
nože její povrch hladce a přesně obrobí, rychlejší než soustružení.
• Dělení materiálu na špalíky – štípací stroje, nejsou-li může se použít lisů, se dělí
zvláštním štípacím přípravkem, po štípnutí se špalík kalibruje na pomocném
protlačovadle (čímž se upraví tvar, přesná délka a průměr). Štípání se může nahradit
též řezáním nebo upichováním na soustruhu.
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•

•

•

•

Tepelné zpracování špalíků – struktura materiálu má velký vliv na jeho tvárnost, na
velikost protlačovacích tlaků, materiály se žíhají na měkko (rotační pece) při teplotách
680 až 700oC po dobu tří a více hodin, po vyžíhání se nechávají pozvolna vychladnout
(6 hod).
Odstranění okují a čištění – mohou se fosfátovat, proto musí být čisté, beze rzi,
okují, mastnoty a jiných nečistot (používají se otloukací bubny s ocelovou drtí,
odmašťovací prostředek P3 – trichlóretylen, následuje omytí teplou vodou). Vše se
provádí v otloukacím bubnu – otáčky 10 až 15 ot/min.
Fosfátování – špalíky se fosfátují proto, aby se na nich při tváření udržela vrstva
maziva, což umožňuje krystalická vrstva fosfátů. Fosfatizační přípravek – roztok
fosforečnanu zinečnatého v kyselině fosforečné, dochází k naleptání povrchu, krystaly
na něm lépe ulpívají a utvoří povlak světle šedé barvy - doba fosfátování 3 až 10
minut.
Mazání – po fosfátování se součásti omyjí nejprve studenou, pak tepou vodou, máčejí
se v roztoku vody vápna a mýdla. Následuje osušení, mazivo se nanáší těsně před
protlačováním, používá se oleje nebo technického loje, který je zvlášť vhodný pro
vysoké tlaky. Svědomitá příprava má vliv jak na jakost průtlačku, tak na životnost
nástrojů.

Konstrukce protlačovacích nástrojů
Části protlačovadla:
• průtlačník
• průtlačnice
• vyhazovač
• stírač
• základní deska
• objímka
• opěrná deska, vedení
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Průtlačník
Velikost je dána velikostí průtlačku, konstrukce je ovlivněna tvarem a velikostí
pracovní části. Aby se zmenšil tlak nutný pro lisování a usnadnilo se tečení materiálu, má
průtlačník kuželové dno s vrcholovým úhlem 126o nebo je kulového tvaru. Průměr válcové
plošky D má výšku asi 2mm, fasetku, u hranatých a tvarových průtlačníků je fasetka nestejně
vysoká, na kratších stranách a v rozích je nižší. Je to ploška, která brzdí tok částic materiálu.
průměr průtlačníku:
D1 = D – (0,1 až 0,3)
Funkční plochy jsou pečlivě vyleštěny a mají zaoblené hrany a rohy (r = 0,5 až 4mm).
Délka celého průtlačníku nemá být větší než 2,5 D.

Materiál:
• nástrojová legovaná ocel
• slinuté karbidy.
Ocel musí být tepelně zpracovaná, doporučuje se nitridování povrchu. Průtlačník musí
být upnut přesně v ose, jinak je namáhán ohybem a zlomí se. Při protlačování je nutno občas
odstranit z průtlačníku nárůstek materiálu, který by rozdíral stěny dalších průtlačků.
Průtlačníky pro dopředné protlačování plných výlisků jsou plné, pro duté výlisky jsou tvořeny
pouzdrem a trnem. Pouzdro uzavře polotovar v průtlačnici a vytlačuje ho otvorem
v průtlačnici, zároveň vede horní pohyblivou část nástroje. Trn průtlačníku ovlivňuje velikost
otvoru ve výlisku. Průtlačník je upevněn v hlavici, která je spojena s beranem lisu.
Pro sdružené protlačování musí být průtlačník krátký se zesíleným pouzdrem.

Průtlačnice
Dutina průtlačnice uděluje průtlačku vnější tvar, obrábí se strojně, složité dutiny se
vytvoří vtlačením trnu (razníku) do předem obrobené dutiny nebo do plného materiálu.
Dutina je mírně kuželová (30´ až 1o), aby se dal průtlaček dobře vyjmout. Hloubka dutiny by
měla být asi o 4mm hlubší, než je výška špalíku, přechody stěn v dutině musí být zaobleny,
průtlačnice tepelně zpracovaná a dutina vyleštěna. Tloušťka dna průtlačnice musí vyhovovat
pevnostním podmínkám a obvykle se volí (1 až 2)d, dnem prochází vyhazovač.
Průtlačnice má kuželový tvar a je zalisována s předpětím v objímce, která chrání
průtlačnici před roztržením, pro větší série výlisků jsou výhodné dělené průtlačnice. Horní
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část tvoří vložka, která vede pouzdro průtlačníku.Opotřebovanou dolní část je možné
vyměnit. Průtlačnice pro dopředné a sdružené protlačování mají funkční otvor odlehčený pro
snížení tření. Při automatickém podávání a vyhazování průtlačků stoupá teplota, čímž by se
protlačovadlo mohlo poškodit a proto se obvykle chladí mýdlovou vodou.

Vyhazovač
Slouží pro vysunutí průtlačku z průtlačnice, někdy se jím také dokončuje dno
průtlačku. Vyrábí se z nástrojové legované oceli, má mírně kuželový tvar, délka vyhazovače
je o něco větší než hloubka dutiny průtlačnice. Při sdruženém protlačování působí vyhazovač
zároveň jako spodní průtlačník. Vyhazovač má provrtanou díru pro unikání vzduchu. Je
ovládán mechanicky zespodu lisu.
Stírač
Aby průtlaček nezůstával viset na průtlačníku, je průtlačník vybaven stíračem, který
při pohybu průtlačníku vzhůru, průtlaček setře. Stírač může být pevný a umístěný na
protlačovadle nebo je složen z dílů - segmentů stažených pružinou.

Vývoj
Dobré výsledky dává hydrostatické protlačování. Těleso je vyplněno kapalinou, tlak je
vyvolán plunžrem, který působí z vnějšku na průtlačnici, její trvanlivost je vyšší a dosáhne se
většího stupně deformace. Kapalinou je olej, který má zároveň mazací funkci, nižší tření
v průtlačnici umožňuje protlačování i obtížně tvářitelných materiálů. Dá se plátovat jiný
materiál na plné jádro (trubky, profily).
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PROVOZNÍ SMĚRNICE A SKLADOVÁNÍ LISOVACÍCH
NÁSTROJŮ
•
•

•
•
•

•
•
•

•

Provoz a trvanlivost lisovacích nástrojů je především dán dodržováním
technologické kázně.
Nástroje na lisech musí být pečlivě seřízeny s rovnoměrnou vůlí. Jsou určeny pro
určitý druh materiálu a pro jeho určitou tloušťku. Lisováním jiného druhu nebo
tloušťky mat. se snižuje trvanlivost, což může způsobit havarijní stav nejen nástroje
ale i lisu.
Je také nutné dodržet předepsaný způsob mazání a druh maziva.
Při obsluze nástroje a při manipulaci s materiálem a polotovary je nutné dodržet
potřebnou čistotu.
U střižných nástrojů se musí otupené střižníky a střižnice včas ostřit, je-li více
střižníků ostří se lépe jednotlivě, zalité střižníky se uvolní a po naostření a sestavení
se opět zalijí.Pro ostření střižnice se musí dolní část nástroje rozebrat. Střižnice se
ostří broušením horní plochy, správné složení po ostření umožňují spojovací
kolíky.Poškozené hrany je možno opravit navařením. Menší opravy u menších
nástrojů lze opravit přímo na lisu, větší se opravují mimo lis.
Přestavitelné a seřiditelné nástroje se seřizují obvykle na lisu.
Funkční části je třeba vyměňovat včas, velké opotřebení zhoršuje jakost výlisků a
zvyšuje spotřebu energie lisu.
Lisování lze zmechanizovat nebo zautomatizovat. Vhodným prostředkem je
samočinné podávání lisu, podávání pásů, svitků, tyčí což umožňuje válečkové,
čelisťové a kleštinové podávání lisu, pokud budou podávány polotovary ohýbaných,
tažených, protlačovaných polotovarů – podavače se řeší individuálně a to podle
tvaru a velikosti.
Uskladnění nástrojů musí být ve vhodném prostředí a musí být věnována pozornost
jejich správnému konzervování. Nejlepší je manipulace s nástroji, které jsou
uloženy za lisem nebo za lisovacími linkami, pro úsporu místa je lze uložit i ve třech
vrstvách nad sebou.
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NÁSTROJE PRO ZÁPUSTKOVÉ KOVÁNÍ
Zápustky jsou nástroje pro kování přesnějších výkovků ve vhodných sériích.
Zápustku tvoří horní a spodní díl, jejichž dutina tvoří požadovaný výkovek. Horní díl
zápustky je upevněn k beranu lisu, dolní k šabotě bucharu nebo ke stolu lisu.
Buchary kovou polotovar údery beranu - lisy kovou tlakem beranu.
Při kování se částice kovu přemísťují, vyplňují dutinu a vzniká výkovek. Složitější
výkovky se kovou postupně v jednotlivých dutinách. Nový ohřev materiálu nevadí, škodlivé
je však kování při nesprávné teplotě vlivem chladnutí polotovaru. Prokováním se zlepší
mechanické vlastnosti materiálu. Lisy prokovou lépe i výkovky větších průřezů.
Otvory ve výkovcích se nedají vykovat přímo. Je možno je předkovat a zbývající
materiál odstranit při úpravě výkovku.
Výkovky mají na svislých stěnách úkosy a zaoblené hrany a rohy. Úkosy usnadňují
odstranění výkovku ze zápustky:
• odstranění probíhá buď ručně – kleštěmi, tím pádem musí být úkosy větší
• nuceným způsobem – vyhazovačem
Materiál z úkosů zvětšuje hmotnost výkovku, která se odstraní při obrábění výkovků,
čímž se zvětšuje odpad a zvyšují se náklady na obrábění. Proto mají úkosy pouze svislé stěny
1, 3, 5, 7, 10, 12 a 15°, nižší hodnoty se volí pro nucené odstraňované výkovky nebo
u dokončovacích zápustek. U výkovků z hliníkových slitin mohou mít asi poloviční úkosy
jako stejné výkovky z oceli.
Zaoblení hran a rohů výkovků, a tím i zápustkové dutiny usnadňuje přemísťování
částic kovu v dutině při kování, snižuje zmetkovitost výkovků, usnadňuje odstraňování
výkovků a zmenšuje nebezpečí praskání zápustek v rozích. Rovněž zaoblení výkovků zvyšuje
jejich hmotnost a při obrábění odpad a náklady na obrábění.

Rozdělení zápustek
podle kovacího stroje
o pro buchary
o pro lisy
o pro kovací stroje
• podle dutiny
o s otevřenou dutinou
o s uzavřenou dutinou
• podle operace zápustky
o předkovací
o tvarovací
o dokončovací
o kalibrovací
o ostřihovací

•

Zápustky pro buchary jsou vhodné pro ploché výkovky o menší hmotnosti. Částice
kovů se pohybují rychleji proti směru pohybu bucharu a vyplňují snadněji dutiny v horní
zápustce. Má-li dutina hlubší místa, umístí se v horní zápustce.
Zápustky pro lisy jsou i pro výkovky o velké hmotnosti větších průřezů. Částice se
pohybují rychleji ve směru pohybu beranu a vyplňují rychleji dutinu dolní zápustky, hlubší
místa se proto umísťují do dolní zápustky.
Vodorovné kovací stroje lisují tlakem výkovky z válcovaných, tažených nebo
loupaných polotovarů. Tímto způsobem se lisují hlavy svorníků, čepů, nákružky apod.
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Zápustky s otevřenou dutinou kovou polotovar poněkud hmotnější než je výkovek,
přebytečný kov vyplní výronkovou drážku kolem zápustkové dutiny a vytvoří na výkovku
výronek, výronek se při úpravě výkovku oddělí.
Zápustky s uzavřenou dutinou nemají výronkovou drážku. Kov musí být odměřen
tak, aby stačil na vyplnění dutiny a tedy na výkovek – náročnější. Tento způsob je vhodný pro
přesnější výkovky ve větších sériích.

Zápustky tříděné z hlediska operací se používají pro kování složitějších výkovků,
kovaných v několika postupech. Polotovar se tvaruje ohýbáním, pěchováním, prodlužováním
apod.
Předkovací zápustky – mohou být samostatné nebo jsou ve společném bloku
s dokončovací dutinou a vytváří pak postupovou zápustku. Polotovar se přemísťuje při kování
v postupové zápustce mezi jednotlivými dutinami a mnohdy se dají vykovat i složitější
výkovky na jeden ohřev. Trvanlivost zápustky je větší a výkovky jsou lepší. Výrokovou
drážku má jen dokončovací dutina. Kování je náročnější na zručnost obsluhy.
Kalibrovací zápustky jsou pro přesnější výkovky, které se v nich kovou po střižení
výronku.
Ostřihovacími zápustkami se odděluje výronek od výkovku.
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Směrnice pro konstrukci zápustek
Konstrukci ovlivňuje již volba kovacího stroje, podle velikosti tvářecí síly se určí:
• počet potřebných operací
• rozměry zápustky, zápustkové dutiny
• tvar a rozměry výronkové drážky
• odstraňování výkovků
• upínání zápustek
• vedení zápustek
• jejich vložkování
• obrobení dutiny a ostatních ploch zápustek
• jejich materiál a tepelné zpracování
Určení správných rozměrů zápustkových bloků vyžaduje praktické zkušenosti. Tvar a
rozměry bloků se řídí tvarem a velikostí výkovků.
U menších zápustek se má šířka (délka) bloků rovnat šířce (délce) výkovku, zvětšené o
tloušťku stěn zápustkové dutiny. Přitom má být tloušťka stěny rovna dvojnásobné hloubce
dutiny v zápustce.
Příklad:
Je-li délka výkovku 150mm, šířka 40mm a hloubka 16mm, mají zápustkové bloky
délku: 150 + 2 . 16 + 2 . 16 = 214 mm
šířku: 40 + 2 . 16 + 2 . 16 = 104 mm
Při určování rozměrů dutiny v zápustce se vychází z rozměrů a tolerancí výkovku,
z jeho mezních úchylek a z hodnot smrštění materiálu. Smrštění je závislé na teplotě kování a
na kovaném materiálu . U dutin předkovacích jsou mezní úchylky v porovnání s mezními
úchylkami dutin dokončovacích asi dvojnásobné.
Vzdálenost dutiny od okraje zápustky a také minimální vzdálenosti mezi jednotlivými
dutinami pro současné kování několika výkovků nebo pro postupové kování se určují
výpočtem v závislosti na hloubce dutiny a úhlu zkosení stěn. Jsou jiné u zápustek
předkovacích než u dokončovacích, jiné u zápustek hranolovitých a jiné u válcovitých.
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Výška zápustky
Hz se může volit podle největší hloubky zápustkové dutiny HD ze vztahu
Hz = HD . mH

mH
HD

... se volí podle tabulky
... hloubka dutiny

mB
BD

... se volí podle tabulky
... šířka dutiny

LD

... je největší délka zápustkové dutiny

Šířka zápustky
Bz = BD . mB

Délka zápustky
Lz = HD + LD + 1,5 HD

Zaoblení výstupků výkovku, a tedy i zápustkové dutiny je menší než poloměr
zaoblení dutin
rz < Rz
Poloměry výstupků rz a výdutí Rz se volí podle HD/BD dle tabulky.

Výronková drážka
Výronkové drážky ovlivňují vyplňování dutiny kovem a přejímají přebytečný kov,
proto je důležité správně určit jejich tvar a rozměr. Výronkovou drážku tvoří můstek a
zásobník. O volbě, tvaru a rozměru rozhoduje složitost výkovku, množství přebytečného
kovu, vzdálenost dutiny od okraje apod. Zásobník může být jen v jedné části zápustky, nebo
v obou částech. Hlavním regulátorem tlaku kovu v dutině, a tím také pohybu částic kovu, je
můstek. Členitější výkovky vyžadují větší tlak kovu, a tedy menší šířku můstku h a větší
délku s.
Šířka můstku h se může volit 6 až 10mm, nebo vzhledem k průmětu plochy výlisku
Sv v ploše kolmé ke směru pohybu beranu.
H = ( 0,012 až 0,015 )

Sv

Sv [ cm3 ]
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Délka můstku s se volí 6 až 25mm.
Rozměry zásobníku se mohou volit sz = 18 až 60mm, h = 3 až 12mm, h je možné
volit h = 0,4s + 2 mm
Zaoblení hran můstku u zápustek pro lisy r = 1,5 až 4mm, pro buchary rb = 3 až
6mm.
Zaoblení hran zásobníku se volí podle šířky h, R = h.

Výronková drážka:
o zápustky vřet. lisů a bucharů – běžný tvar, zásobník v horní části zápustky
o pro složitější výkovky – symetrický zásobník v horní a dolní části zápustky
o dutiny více vzdálené od okraje zápustky, výkovky s větším přebytkem kovu je
zásobník otevřený k okraji zápustky ( může být v jedné nebo v obou částech)
Dělící rovina zápustek
Volí se podle výkovku a to tak, aby se výkovek dal co nejlépe a nejsnadněji ze
zápustky odstranit. Nejvýhodnější je rovná dělící rovina, některé výkovky však vyžadují
dělící rovinu lomenou nebo zakřivenou. Dělící rovina může procházet osou výkovku, je to
v případě, že dutina je rozložena symetricky v dolní a horní části zápustky.U rotačních
výkovků může volbu dělící roviny ovlivnit způsob výroby dutiny.
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Vedení zápustek
Vedení horní části zápustky vzhledem k dolní části zajišťuje vedení beranu na lisu.
Požaduje-li se větší přesnost vedení nebo zachycení posouvajících sil, použije se vhodný druh
vedení zápustek.
Vedení mohou tvořit:
o lišty
o zámek
o vodící kolíky
o kruhové vedení.
Lišty zabraňují přesazení výkovku, např. podélné příčnému a naopak.
Zámek pro vedení zápustek a zachycení posouvajících sil bývá u zápustek s lomenou
dělící rovinou. Rozložením kovací síly na šikmé ploše vzniknou posouvající síly, které zámek
zachytí. Rozměry zámku se volí:
Hv = 20 až 60mm, Sv = 1,5 Hv (mm).
Při vedení zápustek kolíky - se umístí 2 až 4 kolíky v rozích dolní zápustky, v horní
zápustce jsou díry, do kterých kolíky zapadnou. Kruhové vedení může zajistit skruž,
zalisovaná v horní zápustce.
Posouvající síly se mohou zrušit vhodnou volbou dělící roviny nebo umístěním dvou
dutin proti sobě. Vzniknou-li na šikmých plochách tangenciální síly, které působí proti sobě,
navzájem se vyruší, rovněž umístěním dvou dutin lomeného tvaru proti sobě při současném
kování dvou výkovků se dosáhne zrušení posouvajících sil.

Vložkování zápustek
Zápustkové vložky můžeme použít, buď při zhotovení nové zápustky nebo při opravě
opotřebované zápustky. Vložkovat se mohou celé dutiny nebo jejich části.
Celá dutina – vložka z jakostní zápustkové oceli, blok může být z konstrukční oceli,
opotřebovaná vložka se nahradí novou vložkou, takže doba vyřazení zápustky z provozu je
minimální. Oprava opotřebované dutiny, která není vložkovaná, se provádí novým
zapuštěním dutiny do zápustky.
Jakost povrchu výkovku závisí na jakosti povrchu zápustkové dutiny, leštěná dutina
usnadní pohyb částic v zápustce.
Opravu lze také provést vložkováním zápustky, provádí se pro místa nadměrně
namáhaná, která se rychle opotřebují- nejčastěji výstupky v dutině. Vložkování se provádí
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jakostnější ocelí, vložky se zalisují buď za tepla nebo za studena, u zápustek používaných na
vřetenových lisech se vložky upevňují pomocí šroubů.
Zápustky jsou namáhány značně vysokými tlaky, rázy a opotřebením otěrem. Ohřátí
může dosáhnout až 500°C a dutina se proto musí chladit. Velký rozdíl teplot vyvolá pnutí,
které může způsobit trhliny v materiálu zápustky. Proto materiál na zápustky musí být pevný,
při značné tvrdosti houževnatý, odolný proti únavě, a dobře prokalitelný. Zápustky se
většinou dělají z prokovaných bloků z nástrojové oceli vhodné pro vyšší teploty. Zápustky pro
vřetenové lisy se doporučuje vložkovat vysokovýkonnou ocelí nebo slinutými karbidy.

Vyšší životnost zápustky se zajistí snížením tření. Tření vzniká při pohybu materiálu,
který je vyvolaný kováním. Tření snížíme natřením ploch dutiny směsí oleje a grafitu.
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NÁSTROJE PRO LISOVÁNÍ PLASTŮ
Plasty tvoří významný konstrukční materiál, mají nejen vynikající vlastnosti ale i
velmi široké využití. Tváření plastů je vysoce produktivní a ekonomicky výhodné.
Základem plastických hmot jsou organické sloučeniny, které se upravují
změkčovadly, barvami a různými přísadami a dají se v plastickém stavu tvářet. Hmoty mají
malou specifickou hmotnost, mají dobré mechanické vlastnosti, jsou dobrými tepelnými a
elektrickými izolátory, jsou odolné proti působení chemických látek, nevyžadují povrchovou
úpravu, nepodléhají korozi a opotřebení třením.
Lisování reaktoplastů i termoplastů se provádí za tepla a to tak, aby výchozí hmota
zaplnila formu a po ztuhnutí se vyjmul hotový výlisek. Největší vliv na tekutost hmoty má
teplota, jejímž zvyšováním se mění viskozita taveniny.

Lisovací a přetlačovací nástroje pro reaktoplasty
Reaktoplasty – teplem tvrditelné hmoty, jejich lisování je způsob tváření lisovaných
hmot s práškovým nebo textilním plnivem ve výlisek. Lisuje se tlakem ve formě vyhřáté na
lisovací teplotu, buď přímo nebo přetlačováním.
Přímý způsob:

Přetlačováním:

•

•
•

Výroba výlisku probíhá ve třech fázích:
V první se lisovací hmota nasype do dutiny formy, kde změkne, stává se tekutou a
vyplní formu v době uzavírání. Při přetlačování se plní forma, v době pohybu
přetlačovacího pístu v tlakové komoře formy.
V druhé fázi se hmota působením tepla vytvrzuje dokončením polykondenzace.
Ve třetí fázi se forma otevře a výlisek se vyjme a dotvrdí mimo formu. Plyny, které se
tvoří při vyplňování formy, je nutno z formy odvést, aby nezhoršily kvalitu výlisku.
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Jakost výlisku závisí na lisovacím tlaku, který závisí na tekutosti hmoty, tvaru, výšce
výlisku a na ploše průřezu tvárníku. Průměrné lisovací tlaky pro středně tekuté práškové
hmoty jsou od 15 do 38 MPa pro výšku výlisku od 20 do 160mm. Hmota plní dutinu plnícím
kanálkem, zhledem k průřezu kanálku je zde největší odpor, proto je přetlačovací tlak vyšší,
bývá 120 až 160 MPa při uvedených hmotách. Na jakost výlisku má vliv i doba plnění a doba
vytvrzování a lisovací teplota.
Doba plnění … 70 s
Teplota v rozmezí …. 150 až 170 oC
Doba vytvrzování závisí na druhu materiálu, tloušťce výlisku a jeho výšce, lze ji
zkrátit pomocí vysokofrekvenčního proudu a elektrických strojů.

Optimální násobnost formy
Násobností formy rozumíme počet současně vyráběných výlisků. Počet závisí na
jejich velikosti a složitosti. Jednonásobné formy se volí tehdy, jde-li o výlisky příliš velké
nebo přesné.
Běžně se volí násobnost 5 000 až 8 000 u jednoduchých, 10 000 až 16 000 u složitých
výlisků. Životnost forem se volí 60 000 až 150 000 výlisků pro tvarově jednoduché formy a
poloviční pro formy s jádry a skládané. Při hromadné výrobě z jedné více násobné formy
může dosáhnout až 500 000 výlisků (násobnost vícenásobné formy při drobných výliscích
může být až 40, výjimečně i více výlisků).
Síla lisovací:
F = 1,2 Spn
S … průměrná plocha tvárníku v násypném otvoru (m2)
p … lisovací tlak (MPa)
n … násobnost formy

Směrnice pro konstrukci formy
Forma pro lisování reaktoplastů musí být nejméně dvojdílná. Tvárník a tvárnice do
sebe zapadají nebo na sebe dosedají v hlavní dělící rovině kolmé na osu otevírání formy.
Jelikož výlisek nelze vyjmout ručně je forma opatřena vyhazovacími kolíky umístěnými
v tvárnici. Pro stírání výlisků z válcových jader se používají trubkové stírače.
Kolmé a šikmé otvory se vytvářejí bočními jádry ovládanými výstředníky popřípadě
hydraulickými tahači jader. Dutiny ve výlisku kolmé na směr uzavírání formy se tvoří
tvarovými vložkami s nuceným vysouváním výlisku při vyhazování.
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Uspořádání čtyřnásobné lisovací formy
Tvárnice i tvárníky jsou vloženy do vyhřívacího rámu, který tvoří nosnou konstrukci
formy – lisuje se tablet.

Jednonásobné čelisťové formy s nuceným rozevíráním čelistí
Kuželovité čelisti tvárnice jsou vloženy do vyhřívacího rámu, po ukončení lisování se
čelisti z rámu vyjmou na pracovní stůl a otevřou, tím výlisek vypadne.
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Při konstrukci přetlačovacích forem velmi záleží na tvaru plnících kanálků, jejich tvar
musí být volen tak, aby rychlost protékající hmoty ve směru od přetlačování do tvarové
dutiny se zvyšovala. Délka a profil kanálků musí být úměrné množství protékající hmoty.
Plocha průřezu vtoků při vstupu do tvarové dutiny musí vyhovovat plnící době formy.
Tloušťka vtoku nemá být menší než 0,3mm u fenolických hmot práškových a 0,5mm u
práškových animoplastů.

Vyhřívání forem
Pro udržení lisovací teploty je nutno formy vyhřívat obvykle elektrickými tělesy a to
buď prstencovými nebo plochými případně válcovými.
Prstencová tělesa se vkládají do drážek na obvodu formy, plochá mezi desky rámu
hranatých forem a válcová tělesa se volí tehdy, není-li možno z konstrukčních důvodů použít
tělesa plochá. Příkon topných těles se volí podle hmotnosti vytápěných částí formy. Teplota
se řídí čidly umístěnými v místech nejmenšího kolísání teploty. Teplotním ztrátám se zamezí
izolováním povrchu formy (osinkové nebo faolitové tvarovky o tloušťce 10mm).

Vstřikovací nástroje pro termoplasty
Vstřikovací forma je obvykle dvojdílná, opatřená dobrým chlazením pro rychlé
tuhnutí vstřikovaného plastu: Do dutiny formy je plast vstřikován tryskou z tavící komory
tlakem 20 až 150 MPa.
Na výrobu výlisků má hlavní vliv teplota a viskozita taveniny. Tlak taveniny ve formě
závisí na odporech v dutině formy, tvaru výlisku, délce vtoku a tloušťce stěny.
Tavenina vyplňuje formu od vtoku a přitom pomalu tuhne. Největší vliv na
ochlazování mají tepelné vlastnosti vstřikované hmoty, tloušťka stěn a rychlost odvodu tepla
stěnami formy.
Pro složité nebo velkoploché výlisky se volí formy pro jeden výlisek, pro drobné
výlisky může být násobnost formy až 40, výjimečně i více výlisků.

Určení velikosti stroje
Konstrukce formy je závislá na upínacích rozměrech a otevření vstřikovacího stroje.
Velikost stroje je určena objemem výlisků včetně vtoků s požadovanou uzavírací silou
stroje F:
F = 1,2 S p
je průmět tvárníku do dělící roviny, u násobných forem součet všech ploch
včetně rozváděcích kanálků (m2)
p …. lisovací tlak (MPa)

S…

Směrnice pro konstrukci formy
Má-li dojít k výrobě kvalitních výlisků, kladou se na vtokovou soustavu tyto
požadavky:
•
•

Rovnoměrné plnění jednotlivých tvarových dutin formy.
Zamezení studených spojů na výlisku, snížení zbytkového pnutí výlisku, snížení
vtokových zbytků a snadné čištění vtoků.
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U vícenásobných forem se hmota rozvádí k jednotlivým dutinám pomocí vtokových
kanálků kruhového nebo půlkruhového průřezu. Velikost průřezu se vypočítá podle
empirického vztahu

S = 0,3 m ( M + gv )
m … součinitel tekutosti (0,6 až 2,5 dle materiálu)
M … hmotnost výlisku (g)
gv … podíl vtokového zbytku (g)
Průřez vtoku má být minimálně 0,4mm2. Šířka ústí vtoku nemá být větší než 1,2mm.
Často se pro rychlé plnění tvarových dutin používají boční štěrbinové vtoky, nejčastěji se
používají čelní bodová vyústění vtoků. U automatických forem se používají tunelová ústí,
které zaručují neznatelné stopy po vtoku.

Pro tenkostěnné výlisky se osvědčují živé - horké vtoky, tvořené vložkou s komůrkou
našroubovanou na nástavec tavící komory. Při vstřiku vyplní hmota nejprve komůrku a potom
dutinu formy.Otevíráním formy se nejdříve oddělí vtok a kužel formy zůstává na horké
trysce. Při následujícím vstřiku tavenina protrhne povrchovou vrstvu.
Vtok se umísťuje kolmo na dělící rovinu, nebo do dělící roviny. Využitím živého
vtoku odpadá složitý mechanismus k ovládání střední desky.

Dutina tvárnice se vytváří několika způsoby, obvykle se obrábí na kopírovacích
frézkách, následně se upraví ručně tvar dutiny, ustaví a zalícuje potřebné tvarové vložky a
jádra. Dutina se přeleští, tvárnice se zakalí a popustí. Po zakalení se znovu dutina přeleští,
ustaví a upevní se tvarové vložky a jádra.
Novější způsob vytvoření tvarových dutin je vtlačením tvarového tlačného trnu do
bloku oceli, tlačný trn je z kvalitní oceli jeho tvar odpovídá tvaru dutiny, povrch zrcadlově
vyleštěn (více násobné formy).
Vkládané tvárnice – dutiny z neželezných kovů. Do zvláštního zahřátého válce,
v němž je umístěn příslušný model se nalije roztavený kov a na ten se tlačí pístem.
Podmínkou je že model musí být z kvalitní oceli, na povrchu je nanesena vrstva grafitu. Tak
to vytvořená dutina má přesné rozměry, její povrch je hladký a lesklý a nevyžaduje žádné
další úpravy. Tvárnice má nad dutinou plnící prostor, do něhož se vkládá hmota. Protože toto

72

řešení je obtížné a drahé, používá se ocelových nástavců, které mají shodný tvar s tvárnicí a
jsou na ni přišroubovány.
Vyhazování výlisku z formy
Hmota se po vstřiknutí do formy ochlazuje a smršťuje proto jsou nutné vyhazovače,
které vytlačují nebo vytahují výlisek z formy. Jednoduché miskové výlisky se vyjímají ručně
– kleštěmi, složitější se vyhazují mechanicky. Vyhazovač se umístí v té polovině, ve které
zůstává viset výlisek, Vyhazovací kolíky se umísťují pod vkládané vložky, jádra nebo jiné
části, které se vyhazují zároveň s výliskem. Kolík musí být umístěn tak, aby při vyhazování
nemohl zkřížit či jinak poškodit výlisek. Kolík je ve vodící díře přesně zalícován.
Odvzdušňovací kolíky umožňují odvod plynů.
Stírací deska slouží ke stírání tenkostěnných výlisků - stírá celým obvodem, výlisek
se nedeformuje.
Zařízení pro vysouvání bočních jader. Krátké jádro se vytahuje výstředníkem a
šoupátkem, s nímž je jádro spojeno šrouby nebo kolíky. Dlouhé jádro se z výlisku vytahuje
hřebenovým převodem (pastorek a hřeben). Velká jádra se vysouvají hydraulickým nebo
pneumatickým zařízením. Závitová jádra se vyšroubují.

Chlazení vstřikovacích forem
Jakost výlisků závisí i na správné teplotě formy. Po střiknutí hmoty je nutno co
nejrychleji odvést značné množství tepla z míst, kde je největší proudění taveniny.
Formy se chladí vodou protékající soustavou kanálků, ty se zavádějí do nejteplejších
míst formy. Regulace chlazení je obvykle ručním škrtícím ventilem. Teplota forem se udržuje
podle druhu stříkaného materiálu od 20 do 110oC (běžně se chladí forma na 50 až 80oC).
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Materiál na formy
Tvárnice, tvárníky a tvarové vložky jsou z oceli nízko a středně legované (třídy 14 a
náročnější z tř. 16), drobné tvárníky a tvárnice vyráběné stlačením za studena z konstrukční
uhlíkové oceli tř. 12, pro více výlisků tř. 19.
Pro lisování korozívních hmot se používá ocel kalená tř. 17. Všechny plochy
přicházející do styku s plasty je třeba dokonale leštit.

Formy pro lisování prášků za studena
Tímto způsobem se zpracovává Teflex pod tlakem 20 až 30 MPa ve formách
s hladkým nekorodujícím povrchem. Při zvýšené lisovací teplotě 250 až 270 oC postačí
lisovací tlaky 4 až 15 MPa, lisovací doby 2 až 15 min. Tímto způsobem se vyrábějí desky
nebo pánve ložisek klikových hřídelů zážehových motorů.

Formy pro výrobu pěnových výrobků
Na příklad formy pro výrobu sedadel. Pěnová pryž smíšená s nadouvadlem, našlehaná
na čtyřnásobný až desetinásobný objem, se nalije do formy a zahřáním želatinuje s následnou
vulkanizací, Formy jsou svařované, aby byly lehké a nevyžadovaly nákladné přepravní
zařízení. Podobně se navrhují formy pro výrobu obalů z lehčeného polystyrénu apod.

Nástroje na protlačování
K vytlačování trubek a fólií z plastů slouží protlačovací nástroje. Upevňují se na
přírubu protlačovacího stroje a jejich ústí tvaruje výrobek. Plast je vytlačován ze stroje
šnekem přes lámací desku s otvory o průměru 2 až 3 mm. Rozdělování materiálu zajišťuje
tzv. torpédo připojené k trnu, vytvářejícímu dutinu trubky. Pro obalování vodičů se používá
šikmá hlava, ve které jsou vodiče vedeny pouzdrem nahrazujícím trn a torpédo. Prostory,
kterými proudí plst, musí být vyleštěny a tvrdě chromovány.
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Nástroje na vyfukování nádob
Duté výrobky z plastů se vyrábějí buď spojováním několika výlisků nebo
vyfukováním. Vytlačená hadice z hmoty v plastickém stavu se sevře v dělené vyfukovací
formě s dutým jádrem nebo se vyfoukne zevnitř jehlou do žádaného tvaru. Vyfukovací tlak je
zpočátku 0,2 až 0,3 MPa, na konci 0,4 až 0,6 MPa.

Konstrukce vyfukovacích forem
Menší dvoudílná forma je z hliníkové slitiny a má kanálky pro ohřívání formy,
odvzdušnění je provedeno kanálky nebo štěrbinami spojujícími prostor formy s vnějškem.
Průměr odvzdušňovacích kanálků bývá 0,2 až 0,3 mm. Vnitřní povrch formy se jemně pískuje

Nástroje pro podtlakové tvarování termoplastů
Podtlakové tvarování je vhodnou náhradou vstřikování. Výhodou je jednoduchá forma
a nízké náklady na stroje.Princip tvarování do tvárnice s mechanickým přetvarováním
znázorňuje obrázek. Výchozím materiálem je folie napnutá rámem k tvarovací formě a ohřátá
na tvarovací teplotu – teplota formy je jen o málo nižší než teplota tuhnoucí folie (60oC).
Forma se ohřívá infrazářiči, stejně tak folie.
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Formy pro tvarové výrobky z vyztužených reaktoplastů
Pro zpevnění velkých ploch reaktoplastů se používá skleněné tkanivo. Tímto
způsobem je možno vyrobit nejen kryty ke strojům, ale i celé karosérie sportovních a
závodních automobilů.
Formy se zhotovují ze dřeva nebo sádry a natírají se lakem, pro výrobu ve větších
sériích se vyrábějí formy kovové – z neželezných kovů. Na tyto formy – makety se kladou
vrstvy tkaniny napojené epoxidovou pryskyřicí, která po vytvrzení tkaninu vyztuží.
Vytvrzování probíhá při normální teplotě, pokud chceme dobu vytvrzení zkrátit, teplotu
zvýšíme. Do tkaniny lze vložit i různé kovové díly, například pro připevnění na konstrukce
apod.

Provoz a bezpečnost práce, údržba, skladování
Provoz zařízení vyžaduje pravidelnou údržbu a kontrolu. Stroje i nástroje musí být
vybaveny ochranným zařízením, aby při manipulaci s nimi nedošlo ke zranění, pracoviště
musí být dobře odvětráno, v provozovně, kde se zpracovávají hořlavé plasty, musí být zákaz
kouření a manipulace s otevřeným ohněm.
Nástroje je nutné vybavit náhradními díly, které se při provozu nejvíce opotřebují. Po
použití se nástroj řádně očistí, nakonzervuje a uloží do suchého skladu. Evidence nástrojů se
vede na kartách.
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NÁSTROJE PRO TLAKOVÉ LITÍ
Litím pod tlakem se vyrábějí přesné odlitky, které nevyžadují obrábění. Podstatou je
vyplňování dutiny kovové formy roztaveným kovem pod vysokým tlakem a velkou rychlostí.
Slitiny s vyšší teplotou tavení se pod vysokým tlakem odlévají v těstovitém stavu. Odlitek
vykazuje velmi dobrou jakost povrchu, takže funkční plochy je možné přímo leštit.
Lití pod tlakem má tyto výhody:
• větší přesnost odlitků ( IT 11 až 13 ), drsnost povrchu Ra 3,2 až 6,3
• větší výkonnost, menší odlitky asi za 1 minutu.
• hospodárnější využití materiálu minimálním odpadem.
• lepší mechanické vlastnost odlitků.
• snížení nákladů při hospodárné sérii
Nevýhodou je značná cena formy, která narůstá se složitostí, přesnosti a hladkosti
povrchu odlitků. Životnost formy závisí na druhu litého materiálu, pro Ms je to 50 až 60 tisíc
odlitků, pro hliníkové slitiny přibližně dvojnásobek a u zinkových trojnásobek.

Kovy pro tlakové lití
K tlakovému lití se používají slitiny:
Zinkové -Zn – Al 4 – Cu (0,5; 1; 3), mají dobrou zabíravost, nevýhodou je stárnutí
provázené smršťováním, používají se k výrobě součástí palivového systému, automobilů,
spotřebního zboží.
Hliníkové - Al – Si (13; 7), Al - Mg (0,5; 9), zvýšená pevnost, tažnost, tvrdost, mez
únavy, zabíravost korozivzdornost. Používají se výrobě součástí automobilů, motocyklů a
spotřebního zboží.
Hořčíkové - Mg – Al (9; 6), malá hustota, dobrá zabíravost a obrobitelnost, možnost
odlévání jen na určitých strojích. Používají se v leteckém průmyslu, závodní motocykly a
automobily.
Mosazi - Cu 57 až 62 – Zn
Křemíková Ms, výborné protikorozní vlastnosti - výroba armatur.
Bronzy - se dosud používají jen zřídka pro vysokou teplotu tavení a nízkou životnost
formy.
Rychlým ochlazováním slitiny ve formě vzniká v místě styku s lícem formy velmi
pevná povrchová vrstva. Při zvětšování tloušťky stěn odlitku se tyto dvě povrchové vrstvy
oddalují a střední část stěny má hrubší strukturu – proto tloušťky stěn odlitku nesmějí být
větší než 4 až 6mm.

Stroje pro lití pod tlakem
Stroje s teplou komorou se používají pro lití nízkotavitelných slitin. Tavící kelímek je
součástí stroje, kov je z něho tlačen pístem nebo stlačeným vzduchem přímo do formy. Tlak
kovu v plnící komoře je až 10 MPa. Jednotlivé fáze znázorňuje obrázek:
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Licí cyklus se dá dobře automatizovat, stroje jsou vhodné pro menší odlitky.
Pro lití slitin s vyšší teplotou tavení jsou určeny stroje se studenou komorou, které jsou
vertikální nebo horizontální. Hlavním znakem těchto strojů je tavení kovu v kelímku mimo
lis. Do plnící tlakové komory se kov dopravuje před každým litím buď ručně (slévačskou
lžící) nebo mechanicky.

Zhotovení odlitku probíhá opět ve třech fázích:
•
•

•

do svislé komory při zdviženém pístu se nalije potřebné
množství roztaveného kovu
plnící píst hydraulicky ovládaný vyvine tlak na kov, který
je držený spodním pístem ten zakrývá vstupní otvor
trysky
tlakem plnícího pístu se spodní píst přesune do dolní
polohy a uvolní vstupní otvor trysky, kov plní formu

Po ztuhnutí odlitku se vysune vstřikovací píst nahoru, spodní píst vytlačí zbytek kovu
vzhůru a zároveň tím odstřihne vtok. Pohyblivá část formy se odsune a vyhazovač vyhodí
odlitek. Zpětný pohyb dolního pístu je ovládán pružinou nebo hydraulickým válcem.
Pro odlitky větší hmotnosti (do 25kg) se používají lisy s horizontální komorou,
umožňující zvětšení objemu litého kovu. Tyto stroje nemají spodní píst, protože zbytek kovu
zůstává u odlitku.
Lití mosazi bylo pro vysoké licí teploty obtížné, proto byly vyvinuty stroje s komorou
v dělící rovině formy. Komora se plní kovem v těstovitém stavu, aby kov neprotekl
naříznutím dříve, než na něj bude působit tlakem píst.

Lis pod tlakem musí zajišťovat bezpečné uzavření formy a vstříknutí kovu do formy,
vytažení jader a odstranění odlitku z formy. Bezpečné uzavření se jistí u nových konstrukcí
hydraulickým ovládáním s mechanickým uzávěrem. Kov se vstřikuje velkým tlakem po dobu
do 0,6 s, vstřikovací rychlostí 10 až 70m s-1 hydraulickým škrtícím ventilem. Ztuhnutí odlitku
umožní prodleva v řízení stroje. Tlakovou kapalinou je obvykle vodní emulze nebo olej
odebíraný z hydraulických akumulátorů. Tlak kapaliny bývá 10 – 12 MPa.
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Řízení strojů pro lití pod tlakem
Starší stroje byly málo mechanizované, u dnešních je stupeň mechanizace a
automatizace vyšší. Nejlepší výsledky má systém elektrohydraulického řízení s elektrickým
blokováním.Šoupátka jsou ovládány mžitkovými spínači koncových poloh.
Moderní licí stroje mají programově řízený licí cyklus s automatickým dávkováním
kovu. Vstřikovací tlak je v první fázi nižší, aby z formy mohl uniknout vzduch, v druhé fázi
se pohyb pístu prudce zrychluje a kov rychle vyplní formu. V poslední fázi nastává dotlak na
tuhnoucí slitinu tak, aby dokonale vyplnila formu.
Stroje jsou jak s vertikální tak horizontální studenou komorou, jsou poloautomatické
s elektrickým programovacím řízením cyklu. Příklad označení stroje:
• CLP 200/30 - s vertikální komorou
• CLO 630/ 45 - s horizontální komorou
Číselné hodnoty udávají velikost uzavírací a vstřikovací síly.
Směrnice pro konstrukci formy
Konstrukce musí být provedena velmi pečlivě, jelikož zcela ovlivní jakost odlitku. Při
návrhu je třeba dodržovat tyto zásady:
• určit vhodnou polohu odlitku ve formě k dosažení přesnosti odlitku s výsledným
tvarem dělící roviny
• správně zvolit vyřešit vtokový systém
• vyřešit odvzdušnění formy
• zvolit vhodný způsob vyhazování odlitku z formy tak, aby při otevírání formy byl
odlitek unášen pohyblivou částí formy a při vytahování jader se nedeformoval
• právně navrhnout chlazení formy
• volit dělící rovinu tak, aby se otřepy dali odstranit na lisu
• části formy vystavené proudícímu kovu se musí konstruovat jako vyměnitelné vložky
• vyřešit aretaci dílů pro zastřikování do výlisků
Tyto zásady platí jak pro deskové tak pro stoličkové formy. Zásadní rozdíl mezi nimi,
že u deskových jsou jádra z odlitku vytahována, u stoličkových je odlitek z jader strháván.
Oba druhy forem mohou být opatřeny bočními jádry ovládanými šikmým kolíkem nebo
hydraulickým tahačem.
Desková forma – pevná polovina formy je připevněna na stroji k plnící komoře,
pohyblivá polovina k upínací skříni spojené s hydraulickým válcem stroje, ovládajícím
otevírání formy. V dutině upínací skříně je umístěna opěrná deska s vodící deskou
s vyhazovači.Vyhazovací systém je ovládán pístnicí hydraulického vyhazovacího válce.
Vnitřní líc odlitku je vytvářen vložkou zalícovanou do pohyblivé poloviny formy. Vnější líc
odlitku je vytvářen přímo v pevné polovině formy.
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Činné části formy přicházející do styku s roztaveným kovem, jsou namáhány nejen
tepelně, ale i mechanicky, namáhání vzniká rychlou změnou teplot během pracovního cyklu,
způsobí únavu materiálu, která se projeví trhlinkami na líci formy. Fyzikálně chemický
účinek proudícího kovu způsobuje ulpívání slitiny na povrchu formy a erozivní účinek proudu
kovu v místě dopadu, formu vymílá. Na formu působí také uzavírací síla a vnitřní přetlak
kovu.
Volba zaformování odlitku
Jelikož dochází k pružné deformaci stroje i formy nelze dodržet rozměry kolmé na
dělící rovinu v toleranci menší než 0,3mm. Stejně tak nelze dodržet vyšší přesnost u ploch,
které jsou tvořeny vložkami, posuvnými díly apod. V jedné polovině formy lze dodržet
rozměry odlitku s přesností ± 0,25mm. Rovněž je nutné počítat se smrštěním odlitku, které
bývá 0,5 % u slitin Zn, a 0,55 až 0,75 % u slitin Al.
Dělící rovina formy musí být rovinná, aby ji bylo možno při opravě formy přebrousit.
Vtoková soustava
Forma se plní vtokovým naříznutím, spojujícím vtokový kůl s dutinou formy.
Pro dobré naplnění formy musíme volit vhodný poměr průřezu vtokového naříznutí
k průřezu dutiny ve formě.

Rychlost proudu kovu v naříznutí:
vk =

2g

ps
gs

Ps …vstřikovací tlak (MPa)
Gs ….hustota stříkané slitiny (kg m-3)
Při známém objemu odlitku V0 je možno spočítat průřez kanálku Sv (vtokové
naříznutí) z rovnice:
Sv =

V0
M
= o
k
t.v k

t … je plnící čas formy
vk … rychlost plnění
k …. součinitel který zahrnuje vznikající ztráty k = 80 až 125. U dobře
slévatelných kovů a jednoduché odlitky k1 = k+20, u špatně slévatelných k1 = k – 20.
M0 … hmotnost odlitku

80

•
•

Podle typu odlitku se používá různý tvar vtokového systému:
Prstencové vtoky - kruhový průřez v dělící rovině
Středový vtok - souměrný odlitek, větších rozměrů, s předlitým otvorem

•

Nožové (lamelové) vtoky - dlouhé odlitky s malou tloušťkou v dělící rovině

•
•
•
•

Umístění vtokového naříznutí se řídí těmito zásadami:
odlitky obdélníkového tvaru – vtok se umístí na kratší stranu
slitina proudící vtokovým naříznutím nesmí narážet na jádra nebo výstupky formy
nutnost zajistit odvod par a vzduchu z dutiny formy
duté odlitky kruhového průřezu se používají manžetové vtoky, umožňující vyplňování
formy souměrně ode dna

Odvzdušnění forem
Z formy je nutné odvést vzduch i plyny uvolňované z kovu při lití. Proto se ve formě
vytváří soustava odvzdušňovacích kanálků a jamek na obvodu dutiny, které jsou spojeny
s atmosférou prostřednictvím kanálků v dělící rovině.

Odvzdušňovací systém se řeší souladu s vtokovou soustavou usměrňující tok kovu.
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Jádra, vyhazovače, stírače
Vnitřní tvar odlitku je tvořen kovovými jádry nebo vložkami. Pro snadnější
vysunování se jádra dělají s úkosem 1:50 až 1:100 pro zinkové a hliníkové slitiny. Rovněž i
plné stěny musí mít úkos. Velikost úkosů závisí na smršťování odlitku při chladnutí, tloušťce
stěn, rozměrnosti jader a jejich vzdáleností.
K vysunutí odlitku z pohyblivé části formy slouží vyhazovače, umísťují se do míst,
které přidržují odlitek v pohyblivé části formy.
Vyhazovače jsou vedeny, vodící část s kolíkem má uložení: pro slitiny zinku H8/f8 a
pro slitiny hliníku H8/e8. Kolíky jsou upevněny na upínací desce a ovládány buď narážkami
na stroji nebo zvláštním mechanickým nebo hydraulickým zařízením.
Chlazení forem
Dutina formy musí svým povrchem odvést teplo tuhnoucí slitiny, tím stoupá její
teplota povrchu, např. pro hliníkové slitiny 2500C. Při vyšší teplotě se slitina na líc formy
nalepuje a odlitek se zadírá.
Formu chladíme vodou, která proudí chladícími kanálky ve formě. Kanálky jsou
umístěny rovnoběžně s dělící rovinou poblíž nejteplejších míst. Často se chladí i vložky.
Materiál formy
Uhlíkových a nízkolegovaných ocelí se používá na části forem, které nepřijdou do
styku s tekutým kovem, pro pohyblivé části forem, vložky, jádra, se doporučují ocel 15 240,
opěrné vložky 14 220, vyhazovače 14 340 ostatní části ocel třídy 11 a 12.
Výběr ocelí na ty části, které přicházejí do styku s tekutým kovem, závisí na
požadované trvanlivosti.
Přehled uvádí tabulka:

Výroba forem
Po strojním obrobení rovinných ploch na spodním, horním dílu formy se vypracuje
dutina. Tvarová dutina se vyhloubí na kopírovací frézce podle modelu. Rotační dutiny se
obrábějí a soustruzích, díry pro vodící pouzdra, sloupky, jádra a vyhazováky se vrtají na
souřadnicové vrtačce. Po vyhloubení dutiny a vyvrtání děr se tvarový povrch dutiny ručně
dokončí. Různé přechody v dutině a vtoky se dokončí ručními nebo strojními rotačními
pilníky, brusnými kotoučky, nebo frézkami, upevněnými v elektrických nebo pneumatických
bruskách. Po úpravě tvaru se celá dutina, vložky, jádra, vtoky přeleští brusným plátnem.
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Pokrokovější metodou – provádí se lisování tvaru dutiny za tepla, forma se zhruba
vyhloubí, zahřeje, vloží do přípravku a upraveným lisovníkem se vylisuje požadovaný tvar
dutiny.
Lisováním za studena - dutina pro malé a mělké odlitky se vytvoří vtlačením
lisovníku do upraveného bloku formy. Tato metoda je výhodná zvláště u vícenásobných
forem.
Elektrojiskrové obrábění - dutina ve velmi tvrdých materiálech se vytvoří
elektrickým vyjiskřením pomocí měděné elektrody a stejnosměrného proudu. Nejčastěji se
používá pro vyjiskřování děr pro jádra a vložky. Mělké dutiny lze vyhlubovat také
ultrazvukem.
Přesné lití – do keramické formy se nalije tekutý kov, který ztuhne a vytvoří formu,
odlité tvarové dutiny se přeleští a zakalí. Formy lze ihned použít.
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