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Max. nyomóeró 20 fokka1 az a1só
ho1tpont e1ótt /kN/ 1600 2000

Név1eges munkaút az a1só ho1tpont e1őtt
maX. nyomóeróné1,1egnagyobb 1öketnél /mm/ 6 6

Liiket
á]1andi /nn/ 200 250

át1itható /nn/ ?.5-250 l0-100
LöketheIyzet á11ithatósá9 /nn/ 100 L20
Asztal és nyomószán
közötti távo1ság /E/,
maX. 1öket aIsó ho1t-
pontban, 1 ijkethe Iy zet
1egfe1sŐ á11ásban

ál1andó
1öketné1" /nn/ 500 600

á1 1 i tható
1öketné1 /nn/ 415 575

Löketszám so-
rozat1öketben

á11andó /I/n:-n/ 50 40
vá]toz-
tatható /I/mtn/ 1.4- 60 25-58

TeI jes i tményszÜksé91et
á11andó ]öketné1 kb. /kW/ 22 30

Táp1evegó nyomása min. /bar/ 515 515

Húzópárna
húzóerő 5,5 bar-ná1 /xN1 110 160

1öket /nn/ BO I00
A gép nettó tömege
/kutöntartozékok né1kÜ1 / xn./ws/ 16000 22O00

Telef on:



L

MEGNEVEzÉs
uÉnrÉx
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DKSM 16OP

Max' sajtolóerő névleges loketnél 30'-al
az alsó holtpont előtt IKN] 1600

Megengedett max.
munkavégzés egy

löket alatt

egyes lÖketben

IJ]

9000

6000tartós löketben

Névleges (normál) lÖket lmml 90

Löketnagyság
min. lmml 2A

max. lmml 140

Percenkénti loketszám 1)

(tartós lÖketnél) [1/min] 50

Lökethelyzet áll íthatósága [mm] 100

Elektromotor
teljesítménye tkwl 15

fordulatszáma [1lmin] 1450

A tengelykapcsoló max. lÖkettérfogata ldmtl 2,8

Felhasznált levegőnyomás (min.) lbar] 5,5

A gép nettó tÖmege kb.
(kÜlÖntartozékok nélkul) lkgl 12500

DKSIUI 16OP

1) azegy lÖketre vonatkozÓ utalást ld. A gépkÖnyv 7.1.1 pontjában

1. áora Műszaki adatok



F0MÉRETEK /nn/

A B nt, D E F arU H
-l

DKSM l6OPH 2500 ?.07 0 3910 1 000 X 780 l 500 450 7_268

DKSM 2OOPH 2800 2ioa 410 0 1 000 x 900 17 00 470 7_458

K L M N P R J T U

DKSM 16OPH 110 L290 840 1l00 850 900 600 o) 105
DKSM 2OOPH 140 L390 890 1 400 900 974 650 65 t_05

rzF 1ásd Müszaki ada tokná1
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7. Mu}üKnvÉezÉs n cÉperu, A GÉP nezelÉse

7. 1 . Á gép teljesítmény-behatárolása

A gép teljesítmény behatárolásának célja a gép kapacitásának gazdaságos

kihasználása, valamint a túlterhelés elkerülése. Valamely alakítási művelet

tervezésekor a kÖvetkező Összetartó jellemzŐket kell meghatározni:

- F nyomÓerő

- h a hasznosítható

munkaút (az alsÓ

holtpontig)

- H loketnagyság

A gépet csak a rnaximális nyomóerŐig szabad terhelni.

A gépen végzett alakítási munkánál tehát a fellépő nyomóerő nem lraladhatja meg -
rövid munkaÚton sem - a Műszaki adatokban megadott max' nyomóerőt. Enné|

nagyobb erőnél a beépített tÖrólap elnyíródik.

A sajtók kihasználási lehetőségeit egyrészt abbÓl az energiábÓl kell meghatározni'

amelyet a lendkerék egy munkaÜtem során képes leadni a hajtómotor túlterhelése

nélkÜl, nrásrészt abból a forgatinyomatékból, amelyet a hajtómű kozvetíthet.

A számítások megkonnyítésére a 16, 17-es ábrákon közÖljiik a gép energia és

nyomaték diagrammját, használatukat a következőkben ismertetjÜk.



-24 - DKSM 16OP

7.1 ' 1. Az enerqiadiaqramok használata (16.ábra)

Az ábrán két energiadiagram láthatÓ. Az egyik az Egyeslöket, a másik a Tartóslöket

uzemmódra vonatkozik. A logarítmikus léptékű diagramok vízszintes tengelyén a (h)

hasznosítható munkaút, a fÜggöleges tengelyén az (F) sajtolóerő értékeitalálhatÓk. Az

energiadiagramon berajzolt ferde, párhuzamos energiavonalak a sajtó energiájának

kihasználhatóságát, - munkavégzo képességét _ határozzák meg kÜlÖnféle alakítási

eljárások esetén. Mindegyik energiavonalat egy (m) tényezőveljelÖltünk, amelynek

nagysága az alakitási eljárás technológlájára, i}l. az erőlefolyásra jellemzó.

Értelmezése: (m) jelenti a munkafolyamat alatt fellépŐ sajtolÓeró közepes értékét, ha a

max. sajtolÓerit 1-nek vesszÜk"

M=Fror./Fr"".

A gyakoribb alakítási eljárásnál az (m) értéke a szakirodalom szerint a kovetkező:

Kivágás és lyukasztás: Szívis (lágy lemeznél m= 0,63

Rideg (kemény) lemeznél m=0,32

Hajlítási V és U alakra kalibrálÓ végerő nélkíjl m=0,63

Kalibráló végerővel m=0,32

Mélyhúzás: m=0,63

Hidegfolyatás rn=1

Dombornyomás m=0,5

Az alkalrnazott alakítási eljárás energiavonalából grafikusan meghatározhatók az (F)

sajtolóerő és a (h) munkaút összetartozó értékei egyeslÖketű, vagy tartÓs loketű

Üzemmódban.

Egyeslöketű iizemmidban a percenkénti kapcsolások számát, tigy kell

megválasztanin hogy a tengelykapcsolÓnál ill. a hajtómotornál ne lópjen fel káros

mértékü melegedés!
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7 .1 '2. A nyomatékdiagram használata (17 ábra)

Az energiavizsgálat elvégzése után az adott gép nyomatékdiagramja alapján

meghatározhati a gépen beállíthatÓ (H) löketnagyság (a továbbiakban löket). A
nyomatékdiagram vízszintes tengelyén a (h) hasznosítható munkaút, a függőleges

tengelyén az (F) sajtolÓerö értékei találhatók. A diagramon ábrázolt nyornatéki gÖrbék

a hajtómű terhelhetóségét határozzák meg, kÜlönböző (h) lÖkethosszak esetén. A jobb

áttekinthetŐség céljábil nincs minden löket ábrázolva, a közbenső értékek esetén

interpoláciÓt kell alkalmazni' A nyomatékdiagram szaggatott szélső gÖrbéje a

hasznosítható munkaút max' értékét határolja' Minden lÖkethossznál a h*u" = HI2,

mivel a sajtókat csak a körhagyós tengely elfordulási szögének g =900 értékétől az

alsó holtpontig szabad terhelni'

Ha a nyomatékábrán található legkisebb (H) lokettől kisebb lÖketet alkalmazunk, a

munkát a névleges sajtolóerővel végezhetjÜk, a kihasználható munkaút ilyenkor sem

lehet nagyobb a beállított löket felénél.

A nyomatékdiagram segítségével lehet megválasztani, vagy ellenőrizni a löketet. A (h)

munkaút értékét felvisszuk a diagram vízszintes tengelyére, és innen fÜggőleges

vetítivonalat húzva elmetszük a kiválasztott löket görbéjét. E metszéspont

magasságában az erőskálán leolvashatjuk a megengedhető sajtolóerö értékét.

A gép csak olyan lökettel üzemeltethető, amelynél a nyomatékdiagramból

leolvasható megengedett sajtolóerő azonos, vagy nagyobb mint a tervezett

sajtolóerő.

Ha a (h) munkaúthoz tartozó fÚggőleges vetítővonal egyik nyomatékgorbét sem metszi

a gép a névleges sajtolÓerővel terhelhető bármely (H) loket esetén. Ez a sajtónál az

alábbi munkaÚt tartományban érvényes' h = 0 + 3,7 mm
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7'1.3'Példa€li@
A gépen szívÓs (lágy) lemezből készÜlt munkadarab kivágását akarjuk elvégezni.

Kiinduló adatok:

- a kivágás elvégzéséhez szukséges sajtolÓerő : F= 1300 kN

- a szÜkséges munkaút: h = 11 mm

- a tervezett lÖketnagyság: H = 92,5 mm

Először a 16" ábrán látható energiadiagram alapján megállapítjuk, hogy a sajtoligép

energiája a kétféle Üzemmód közÜl melyikben teszi lehetővé a kivágás elvégzését.

A kivágáshoz tartozó m=0,63 energiavonalak segítségével az ábrán bejelölt módon _

a következőket olvashatjuk le:

TartÓs löl<etben F= 1300 kN esetében h max.= 7,3 mm

Egyes lÖketben F= 1300 kN esetében h max= 12 mm

Tehát a sajti energiája 1300 kN sajtolÓerő esetén a 11 mm hasznos munkautat csak

az egyesloketű trzemmódban engedi meg.

Ezután a 17 " ábrán láthatÓ nyomatékdigram segítségével ellenőrizzúk, hogy az adott

munkafolyamatnál a tervezettH=92,4 99 loket megengedhető-e a hajtómű túlterhelése

nélkül.

A h = 11 mm munkaútnál berajzolt ft'iggóleges vetítövonallal elmetszve a H=92,5 mm

lÖket gorbéje az erőskálán F=1200 kN megengedheto sajtolóerő olvashatÓ le. Mivel ez

kisebb a szükséges 1300 kN sajtolóerőnél, ezért a tervezett H= 92,5 mm löketet nem

alkalmazhatjuk.

A fÜggÖleges vetítóvonalon továbbhaladva a H=76 mm lÖket metszésénél az

eróskálán F=1340 kN megengedett sajtolóerőt olvashatjuk le, így a megengedett

legnagyobb löket, amellyel a tervezett munkafolyamat elvégezhető: H= 76 mm
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