
Mattenstraße 1 infoak@boschert.de Tel.: +49 (0) 7621 - 95 93 0 1
79541 Lörrach-Hauingen http://www.boschert.de/w.boschert.de Fax: +49 (0) 7621 - 55 18 4

Technische Änderungen vorbehalten Stand: April 2006

- flexibilní

- spolehlivý

 - výhodný

Návod na údržbu a péči o
nástroje

mailto:infoak@boschert.de
http://www.boschert.de/


2

Obsah
1 Autorské právo............................................................................................ 4

2 Úvod……...................................................................................................... 4

3 Broušení nástrojů…. .................................................................................. 4
3.1 Nutnost broušení………………...................................................................... 4
3.2 Kdy brousit………………............................................................................... 5
3.3 K broušení nástrojůdoporučujeme:……………………................................... 6

4 Střižná vůle.................................................................................................. 7
4.1 Správná střižná vůle…..................................................................................... 7
4.2 Špatná střižná vůle… ....................................................................................... 7
4.3 Zadání střižné vůle u matric pro systém Boschert…………….. ................... 8

5 Výpočet střižné síly… ................................................................................. 9
5.1 Výpočet obvodu nástroje:……….................................................................. 10
5.2 Tabulka střižné síly (28) tun pro kruhové nástroje………………….……11
5.3 Tabulka střižné síly (40) tun pro kruhové nástroje…................................. 12

6 Průnik do matrice…................................................................................... 13

7 Maximální průměr pro střihání…. ........................................................... 14
7.1 Výpočet maximálního průměru pro střihání……… ...................................... 14

8 Zvýšení životnosti nástrojů……………………………………………..… 15
8.1 Optimalizace druhu oceli popř. stupnětvrdosti nástrojů…………............. 15
8.2 Titannitridem- (TIN) / Titankarbonitridem- (TICN) povlakované nástroje…... 15
8.3 Titannitrid- (TIN) povlakování…. ..................................................................... 15
8.4 Titancarbonitrid- (TICN) povlakování…........................................................... 16
8.5 Použití vhodného chladicího a mazacího přípravku........................................ 16
8.6 Podbroušení u razníků………… ..................................................................... 16
8.7 Rohové rádiusy u razníků………..................................................................... 17
8.8 Razníky s podbroušeným čelem....................................................................... 18
8.9 Možná provedení razníkůs podbroušeným čelem……. ............................ .... 19

9 Nástroje pro velké zatížení......................................................................... 20
9.1 Použití nástrojův zesíleném provední……………………............................ 20
9.2 Razníky „Zesílené provedení“ / nástroje pro velké zatížení……….. ............. 21
9.3 Razník pro velké zatížení.................................................................................. 21
9.4 Nastavovací kroužek pro velké zatížení včetněpera – zesílené provedení…..21
9.5 Matrice pro velké zatížení................................................................................. 21



3

Obsah

10 Stroje s rotací………….. ........................................................................... 22
10.1 Použití vícerádiusových nástrojů…………….. .............................................. 23

11 Rozměry nástrojů..................................................................................... 24
11.1 Razníková vložka velikost 0 (0-6,0) +0 (6,01-10,5): .................................... 24
11.2 Razník do revotoolu.......................................... ............................................. 24
11.3 Matrice do revotoolu....................................................................................... 25
11.4 Razník velikost 1, 2 a 3 rovné provedení (rovné broušení):…. ........................ 26
11.5 Razník velikost 1, 2 und 3 s podbroušeným čelem (broušení „whisper“):.... 26
11.6 Matrice velikost 1:........................................................................................... 27
11.7 Matrice velikost 2: .......................................................................................... 27
11.8 Matrice velikost 3: .......................................................................................... 27

12 Poloha tvaru............................................................................................... 28
12.1 Definice polohy tvaru výseku v plechu…………… ..................................... 28
12.2 Standartní použití matric velikost III pro systém Boschert…………............... 28

13 Příprava vysekávacího nástroje…… ........................................................ 29
13.1 Zvláštnosti polyuretanových stěračů…..… .................................................... 30
13.2 Nastavení tvarového nástroje…. ..................................................................... 31
13.3 Stěrač….. ......................................................................................................... 32
13.4 Polyuretanový stěrač(PU) ............................................................................... 32
13.5 Ocelový stěrač................................................................................................. 32
13.6 Výměna nástrojůs PU stěračem ; razník Ø 10,5 - Ø 30mm ............................ 33

.

14 Revotool....................................................................................................... 34
14.1 Obecné k revotoolu……….. ........................................................................... 34
14.2 Informace k revotoolu……….......................................................................... 35
14.3 Zvláštní stěračpro tenké plechy - tloušťka <1mm ....................................... 36
14.4 Tak se vášnástroj při práci u kraje zbytečněnepoškodí………………........ 37
14.5 Údržba a péče……. ...................................................................................38-39
14.6 Náhradní díly................................................................................................... 40

Příklad objednacího formuláře pro 6-ti násobný revotool.............................. 41
Objednací formulářpro 4-, 6-, 7-, 8- násobný revotool / 6 mm ................. 42-45

15 Náhradní díly k revotoolu................................................................... ....... 46
Náhradní díly k 4-, 6-,7-, 8- násobnému revotoolu / 6 mm ....................... 46-50

16 Speciální nástroje ...................................................................................... 51
16.1 Speciální tvary................................................................................................. 51
16.2 Tvářecí nástroje ......................................................................................... 52-53

17 Servis a objednávky…. ............................................................................. 54

18 Řešení problémů.................................................................................. 55-56



4

Úvod/ Autorské právo /
Broušení nástrojů

1 Autorské právo
Tento návod pro provoz je chráněn autorským právem.Všechna práva, také překlad, dotisk a
rozmnožování tohoto návodu pro provoz nebo jeho částí jsou vyhrazena. Žádná část
tohoto návodu pro provoz nesmí být bez písemného souhlasu firmy Boschert v jakékoliv formě
rozmnožována nebo šířena.

2 Úvod

Za výpadky na vysekávacích lisech jsou velmi často zodpovědné nástroje. Jsou způsobeny např.
špatnou střižnou vůlí nebo tupým nástrojem.
Proto Vás prosíme pozorněsi přečíst následující informace o nástrojích.

3 Broušení nástrojů

3.1 Potřeba broušení

Pro získání vysoké kvality sekání a životnosti nástrojůje nezbytněnutné, nástroje
pravidelněbrousit.. Za tohoto předpokladu je zaručena vysoká životnost Vašich nástrojů..
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Broušení nástrojů

3.2 Kdy brousit

Životnost vysekávacích nástrojůzávisí na velikosti a tvaru nástrojů, stejnějako na vysekávaném
materiálu a jeho tloušťce.

ostrá střižná hrana
vtažení do plechu

tupá střižná hrana
větší vtažení plechu

Plech Plech

Střižná plocha

Utržení
materiálu

Tupé střižné hrany vytvářejí větší
trhání materiálu a otřepy

Pravidelné přezkoušení je nutné podle následujících hledisek:

- Leží h l ad ina h luk u při s ek án í z a použi t í s t e jn ých
nás t ro jůn ad norm á ln í hodno tou?

- V yk az u je s třižná hran a rá d ius od 0,1- 0,25 mm ?

- Zho rši l a s e kva l i t a v ysek an ýc h o t vorů?

- V ytvoři l s e n a s třižn ých h ran ách nárůs t ek
mate r i á lu?

- V yt ahu je s e běhe m s tři hán í v ýs třiže k nahoru ?

Rádius 0,1 mm
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Informace

3.3 K broušení vysekávacích nástrojůnástrojůdoporučujeme:

Bruska na nástroje Boschert

EASY SHARP

Cena na dotaz!

Průměr brusného kotouče : 175 mm

Otáčky motoru

Nastavitelná výška

Posuv

Pracovní rozsah

Pracovní výška

: 2825 Otáčky za minutu

: 150 mm

: 0,02 mm

: 400 mm x 150 mm

: 1100 mm

Rozměry s podstavcem : 1400 mm x 800 mm x 1600 mm

Hmotnost : 226 kg

Výkon motoru : 0,75 Kw

Jištění : 3 x 10 A
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Střižná vůle

4

4.1

Střižná vůle

Správná střižná vůle

Střižná vůle závisí na více faktorech, jako např. na druhu materiálu a na tloušťce plechu .

Správnou střižnou vůlí prodloužíteživotnost Vašich nástrojů!

4.2 Špatná střižná vůle

Přílišmalá střižná vůle - Razník je přílišsilněnamáhaný. Životnost se zkracuje
- Matrice je přílišsilnězatěžovaná.

Přílišvelká střižná vůle - Výstřižky se vytahují z matrice

- Velký otřep

Výstřižky nepadají do sběrné nádoby,
nýbržse mohou vytahovat nahoru a zaklíní
se mezi matrici a plech. Tím se někdy
vytáhne plech z upínek.
Z tohoto důvodu doporučujeme naše
matrice zamezující vytahování výstřižků
z matrice.

Plech je znehodnocený (zmetek).
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Střižná vůle

4.3 Zadání střižné vůle u matric pro systém Boschert

F = Faktor pro příslušnou kvalitu plechu:

Pružinová ocel : F = 0,30 mm
Nerez z.B. 1.4301 : F = 0,20 mm
Konstrukč. ocel z.B. St1203 / St 37 : F = 0,20 mm
Aluminium
Měď

z.B. AlMg3 :
:

F = 0,15 mm
F = 0,20 mm

Průměr matrice - DMa:

1 = D
2 = S

Razník
Tloušťka plechu

3 = DMa Matrice

1

2

3

Razník (D) + (Faktor (F) x Tl. plechu (S))= Matrice (DMa)

Příklad: 20 + (0,2 x 5) = 21
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Výpočet střižné síly

5

Faktor:

Výpočet střižné síly

Při použití razníku s podbroušeným čelem s (WT), vyplynula z našich dlouhodobých zkušeností hodnota

faktoru 0,8.

obvod nástroje x tloušťka materiálu x pevnost v tahu materiálu x faktor 0,8
Střižá síla =

9810 (Přepočet z Nm na Tuny)

POZOR! Střižná síla 28 (popř. 40) tun nesmí být překročena!

Příklad 1:

Oválný podbroušený razník (WT) : 10 x 100 mm
Tloušťka materiálu
Pevnost v tahu materiálu

: 5 mm
: 420 NM (ocel)

(10 x 3,14) + 180 x 5 x 420 x 0,8 = 355152 : 9810 = 36,2 To

Střižná síla nestačí!

Příklad 2:

Kruhový rovný razník (FL)
Tloušťka materiálu
Pevnost v tahu materiálu

: 10 mm
: 3 mm
: 720 NM (nerez)

(10 x 3,14) x 3 x 720 = 67824 : 9810 = 6,9 To

Střižná síle je dostatečná!
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Výpočet střižné síly

5.1

Kruh:

Výpočet obvodu nástroje:

A

Čtverec:

Diagonála A = Průměr
Obvod L = 3,14 x A

Diagonála A = x B

Obdélník:

C

B Obvod L = 4 x B

Diagonála A = B2+ C2

Ovál:

C

Obvod L = 2 x (C + B)

A

Speciální nástroje:

Na dotaz

B

Diagonála A = C
Obvod L = 2 x (C - B) + B x 3,14

A
A
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Tabulka střižné síly

5.2 Tabulka výkonu 28 tun – pro kruhové nástroje

D (mm)

D max.

s (mm)

Tabulka výkonu pro nástroje s rovným střihem (bez zohlednění většího střižného průměru

při použití podbroušených nástrojů( Whisper- Tools) u ocelového plechu s pevností v tahu 400 N/mm.
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Tabulka střižné síly

5.3 Tabulka výkonu 40 tun – pro kruhové nástroje

D (mm)

D max.

s (mm)

Tabulka výkonu pro nástroje s rovným střihem (bez zohlednění většího střižného průměru
při použití podbroušených nástrojů( Whisper- Tools) u ocelového plechu s pevností v tahu 400 N/mm.
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Průnik do materiálu

6 Průnik do matrice

Doporučujeme průnik razníku 1 - 2 mm do matrice.

Pozor! Při nedostatečném průniku může dojít k vytahování výstřižků!
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Maximální střižný průměr

7 Maximální střižný průměr

Označení Počet Max. průměr

Standartní nástroj

Revotool 4 násob.

Revotool 6 násob.

Revotool 7 násob.

Revotool 8 násob.

1

4

6

6
1

8

105 mm

25 mm

20 mm

16 mm
30 x 5 mm

16 mm

Průměr A; pro kruh -, čtverec-, obdélník- a ovál; vypočítejte podle kapitoly „5.1- výpočet obvodu

nástroje“, této příručky.

7.1 Výpočet maximálního průměru nástroje

Rozměr „d“ vyjadřuje maximální opsanou kružnici vztaženou na střed nástroje.
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Zvýšení životnosti nástrojů

8

8.1

Zvýšení životnosti nástrojů

Optimalizace druhu oceli popř. stupnětvrdosti nástroje

Optimalizace druhu oceli popř. stupnětvrdosti nástrojůpři lámání nebo vylamování nástrojů

na střižných hranách následkem vysoké střižné síly (při zpracování silnějších popř. pevnějších

plechů):

S HSS nástroji ( z vysoko legované rychlořezné oceli) je všeobecnědosahováno nejlepších

výsledků. Při extrémních nárocích na pevnost nástrojůmůže být za určitých podmínek dosaženo

vyšší životnosti odpovídajícím povlakováním popř. ošetřením povrchu nástroje.

8.2 Titannitridem- (TIN) / Titancarbonitridem- (TICN) povlakované nástroje

Při předčasném opotřebení střižných popř. profilových hran v důsledku zpracování abrazivních látek,
stejnějako lámání nástrojůnásledkem vysoké zpětné síly (při zpracování materiálů, které jako ST37
a nerez mají sklony ke studeným svarům). Tvrdost titanové vrstvy = 2400 HV,
tvrdost TICN vrstvy= 3000 HV, tloušťka vrstvy 3µ .
Povlakované nástroje mohou dosáhnout extrémněvysoké životnosti, jsou však citlivé proti zašpinění
zpracovávaných plechůpískem, okujemi apod. (povrchověnebo ve forměpříměsi) a otěrem
povlakové vrstvy se zhoršují jejich vlastnosti. Ostření povlakovaných nástrojůje možné.

namodralá= TICN

zlatožlutá= TIN

8.3







Titannitridové - (TIN) povlakování

Povlakování titannitridem (TIN) se doporučuje speciálněpři
zpracování hliníku.Toto povlakování se zřetelněvyznačuje zlatavým
povrchem. Tvrdost titannitridové vrstvy je 2.400 HV. Tloušťka vrstvy
je asi 3 µ.
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Zvýšení životnosti nástrojů

8.4

8.5

Titancarbonitridové - (TICN) povlakování

Povlakování titancarbonitridem- (TICN) se doporučuje speciálně
při zpracování oceli a nerezi Povlakování TICN se vyznačuje
fialovou ažnamodralou barvou, není tedy tak silněnápadné auffällig
jako vrstva TIN. Tvrdost TICN- vrstvy se pohybuje však kolem 3.000 HV.
Tloušťka vrstvy je asi 3 µ.

Použití vhodného chladicího a mazacího přípravku

K optimalizaci chlazení a mazání Vám doporučujeme:

Emulgan D

Poměr míchání 1/10

Objednací číslo.: 30110042

8.6 Podbroušení u razníků

Ve standartním provedení jsou střižné strany našich razníkůvyráběny
se zpětným podbroušením.
Zvláštěu nerezi nebo silných plechůmůže být podbroušení
velmi důležité, aby se zmenšilo adhézní opotřebení a přitom
se zamezilo vylamování rohů.
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Zvýšení životnosti nástrojů

8.7 Rohové rádiusy u razníků

Zásadní problém v životnosti je opotřebení rohůnapř.
u čtvercových nebo trojúhelníkových razníků.

Standart:

Abychom omezili opotřebení rohůbrousíme rohy razníků
obecněs rádiusem R= 0,15 mm .

Při zpracování např. nerez plechůje ale dobře tyto rohové rádiusy
zvětšit (na např. R= 0,5 popř. tak velké, jak je možno).
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Zvýšení životnosti nástrojů

8.8 Razníky s podbroušeným čelem

1. Razníky s podbroušeným čelem se používají
pro plné průřezy do tloušťky plechu ažs=10mm.

2. Razníky s podbroušeným čelem mají u průměru
opsané kružnice v rozsahu D = 10,51 mm až35 mm

5°- úkos, od 35 mm konstantní výšku úkosu 3 mm.

To znamená, že úhel úkosu závisí na průměru opsané

kružnice.

3. Razníky s podbroušeným čelem mají do průměru
opsané kružnice D = 72 mm šikmou střižnou plochu,
od D = 72 mm (velikost III) dvojitý úkos ve tvaru „V“
Tak je zaručeno jednodušší broušení.

4. Ploché razníky pro skupinu strojůA- H
mají délku 74 mm, pro skupinu strojů
I 77,5 mm. Razníky s podbroušeným čelem
mají délku zásadně77 mm.

5. Další utlumení hluku o 3 až4 dB u plechů

ažs = 3 mm může být dodatečnědocíleno

použitím spodního držáku z Eladuru-
Tyto mohou být použity aždo průměru
48 mm opsané kružnice.

6. Výpočet maximálního přípustného vysekávaného
průměru je třeba provádět pomocí tabulky
střižné síly obsažené v tomto návodu na obsluhu
popř. z ní vyplývajících střižných faktorů.

7. Možná provedení razníkůs podbroušeným čelem

naleznete na následující straně.
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Zvýšení životnosti nástrojů

8.9 Možná provedení razníkůs podbroušeným čelem

k niblování
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Nástroje pro velké zatížení

9

9.1

Nástroje pro velké zatížení

Použití nástrojův zesíleném provední

Příklad: Revotool

Zesílené provedení Standartní provedení

Tyto razníky jsou doporučovány především pro materiály, které mají stejnou tloušťku jako je

průměr nebo šířka razníku.

V zásaděplatí u normální oceli pravidlo, že by průměr razníku neměl být menší
nežje tloušťka plechu. U nerezi je tato hodnota 1,5 násobek tloušťky plechu.
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Nástroje pro velké zatížení

9.2

9.3

9.4

9.5

Razníky „Zesílené provedení“ / nástroje pro velké zatížení

Prosíme – vypočítejte si střižnou sílu vždy dříve než
začnete se zpracováním. Maximální střižná síla stroje
může být lehce nadhodnocena.

Razník pro vysoké zatížen

Nástroje v zesíleném provedení jsou vhodné především
pro vysokopevnostní materiály a silné plechy.
Byly vyvinuty, aby u nich byly zachována pokud možno
vysoká trvanlivost a životnost.

- Použití nastavovacích kroužkůpro vysoké zatížení
- Použití ocelových stěračů
- Min. tloušťka plechu od 10,0 mm a více, popř. když

potřebná střižná síla dosahuje alespoň200 kN.
- Min. průměr razníku 10,0 mm
- Max. průměr razníku 76,2 mm

Nastavovací kroužek v zesíleném provedení včetněpera

Matrice pro velké zatížení

Tloušťka matrice je zvětšena o zesílenou spodní část.
- Od 200 KN lisovací síly nebo
- max. průměr matrice až60,0 mm
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Stroje s rotací

10 Stroje s rotací

Vývoj strojůs rotací vedl k tomu, že se jejich použití stalo flexibilnější a inovativnější.
Bylo rovněždosaženo zřejmmého snížení pořizovacích nákladůna nástroje , stejnějako snížení
nastavovacích časů.

U strojůs rotací doporučujeme nášspeciálně
Vyvinutý dělicí nástroj s aktivním stěračem.

Zvláštní výhoda:

- Malá bezpečnostní zóna
- Výměnný nůž

!
Pozor

Prodloužený nástroj dbát na průnik do materiálu
5
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Stroje s rotací

10.1 Použití vícerádiusových nástrojů

Vícerádiusové nástroje snižují dodatečné pracovní kroky (eventuálněi na jiném stroji).

Stroje s rotací jsou přitom efektivněvyužívány a minimalizují se celkové náklady na nástroje.
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Rozměry nástrojů

11 Rozměry nástrojů

11.1 Razníková vložka velikost 0 (0-6,0) +0 (6,01-10,5):

74

Délka razníku = 74,0 mm

11.2 Razník do revotoolu

Max. délka pro broušení = 3,0 mm

Typ

4- násob.

6- násob.

7- násob.

8- násob.

Délka razníku

71 mm

71 mm

71 mm

71 mm

Max. dél.

25 mm

20 mm

16 mm

16 mm

Max. délka

pro broušení*

2 mm

2 mm

2 mm

2 mm

Typ

7- násob.
dělicí nástroj

Délka razníku

71 mm

Max. délka pro broušení*

2 mm

* Údaje pro délku broušení jsou pouze doporučení !
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Rozměry nástrojů

11.3 Matrice do revotoolu

Typ

4- násob.

6- násob.

7- násob.

8- násob.

Typ

7- násob.
Trennmatrize

Výška matrice

20 mm

15 mm

15 mm

15 mm

Výška matrice

15 mm

Max.
průměr

40 mm

30 mm

15 mm

25 mm

Max.
průměr

51 mm

Max.
délka broušení*

1 mm

1 mm

1 mm

1 mm

Max.
délka broušení*

1 mm

*Údaje pro délku broušení jsou pouze doporučení !
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Rozměry nástrojů

11.4 Razník velikost 1, 2 a 3 rovné provedení (rovné broušení):

74

Délka razníku = 74,0 mm

Max. délka broušení * = 10,0 mm

* Maximální délka broušení je závislá na tloušťce vysekávaného materiálu!
Údaje pro délku broušení jsou pouze doporučení!

11.5 Razník velikost 1, 2 und 3 s podbroušeným čelem (broušení „whisper“):

77

Délka razníku = 77,0 mm

Max. délka broušení * = 10,0 mm

* Maximální délka broušení je závislá na tloušťce vysekávaného materiálu!
Údaje pro délku broušení jsou pouze doporučení!

Platné pro všechny razníky:

Po broušení: Prosíme opravit v seznamu nástrojůvašeho vysekávacího lisu
délku nástroje o odbroušení.
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Rozměry nástrojů

Po broušení matrice doporučujeme upravit podložkami její výšku na výchozí hodnotu.
Ceny a dodací lhůty naleznete v našem ceníku nástrojů.

11.6 Matrice velikost 1:

Výška matrice = 18,0 mm

11.7 Matrice velikost 2:

Výška matrice = 20,0 mm

11.8 Matrice velikost 3:

Výška matrice = 30,0 mm

Max. délka broušení = 1,0 mm

Max. délka broušení = 1,0 mm

Max. délka broušení = 1,0 mm

* Údaje pro délku broušení jsou pouze doporučení!

18

20

30
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Poloha tvaru

12 Poloha tvaru

12.1 Definice polohy tvaru výseku v plechu

Definice standartních poloh matricových vložek Boschert velikosti I, II a III pro všechny typy strojů.

čtverec obdélník spec.tvar.

U speciálních matric.vložek se udává úhel od polohy 0°.

12.2 Standartní polohování matric velikosti III u systému Boschert.

Standartní polohy

Kruh Čtverec Obdélník / Ovál

0° 0°, 45° 0°, 45°, 90°

Za příplatek je možné dodatečné polohování.
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Příprava vysekávacího
nástroje

13 Příprava vysekávacího nástroje

Detailní údaje k nástrojovému systému (velikosti, tvary, apod.) najdete v našem zvláštním
prospektu „Vysekávací nástroje“.

Pracujte vždy s nastavovacím kroužkem. Ten přenáší síly vzniklé při sekání
na nákružek razníku.

Nástroje do 30 mm mají nastavovací kroužek se zapuštěním.

Nástroje od 30 do 105 mm mají nastavovací kroužek
bez zapuštění.

Vysekávací jehly 6,0 nebo 10,5 mm:

- Vysekávací jehly zasunout do vedení razníku,
- Pevněutáhnout upevňovací šroub do vedení

razníku (neutahovat ale přílišsilně, protože by se
vedení razníku mohlo deformovat nebo by se
mohlo při vysekávání zničit,

Nastavovací kroužek
se zapuštěním

Nastavovací kroužek
bez zapuštění

- Kontrolní rozměr: Razník má mít ažke konci
vedení razníku = 74 mm,

- Upevnit vysekávací jehlu šroubkem
(u tvarových razníků),

- Nasadit nastavovací kroužek na vedení razníku
a nastavit polohu razníku v přípravku,

- Utáhnout nastavovací kroužek pomocí šroubu M6
- Narazit PU stěračviz kapitola 14.1
- Přesah PU stěrač/ střižná hrana - min. 1mm.

PU stěrač
Vedení razníku

Šroubek

Vysek.jehla

Šroub

Nastavovací
kroužek se

zapuštěním
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Zvláštnosti polyuretanového
stěrače

Razníky od 1,5 do 30 mm (velikost I):

- Nasunout nastavovací kroužek na razník
a nastavit polohu razníku v přípravku
(jen tvarové nástroje).

- Utáhnout nastavovací kroužek pomocíšroubu M6,
- Narazit PU stěračviz.kapitola 14.1
- Přesah PU stěrač/ střižná hrana - min. 1mm.

Razník od 30 dos 76,2 mm (velikost II)
A razník od 76,2 do 105 mm (velikost III):

- Stejný postup jako u razníku velikost I,
avšak s nastavovacím kroužkem bez zapuštění.

13.1 Zvláštnosti polyuretanových stěračů

! Pozor

Nastavovací kroužek se
zapuštěním

Razník velikost I

Nastavovací kroužek bez zapuštění

Razník
velikost II und III

Šroub M6

- Montážstěrače a zhotovení prvního otvoru probíhá v jednom pracovním kroku
při kterém se montuje razník a matrice. Položte PU stěračcentricky na matrici a vysekněte
první otvor stisknutím dvouručního ovládání v režimu manuálního provozu.

- Podle velikosti nástroje se opírá PU stěračo nástroj nebo o nastavovací kroužek.
- Pokud se opírá stěračo nastavovací kroužek, neměl by se nastavovací kroužek uždemontovat.

Pokud přece, potom se musí PU stěračstáhnout min. o 5 mm dolů, aby byla zaručena stejná poloha
nastavovacího kroužku. (odstraněním nastavovacího kroužku se rozepne PU stěračnahoru.).

- U tvarových razníkůmusí být PU stěračkompletnědemontován, protože nastavení nástroje je možné
jen pomocí střižných hran nástroje.



31

Nastavení tvarového
nástroje

13.2 Nastavení tvarového nástroje

U kruhových razníkůse montuje nastavovací kroužek
nezávisle na poloze nástrojů.

U tvarových razníkůse musí nastavovací kroužek montovat
pomocí přípravku.

Dbejte přitom na:

- zrcadlovou polohu razníku v přípravku
- polohu kolíku (2) v držáku nástrojů.

Postup nastavování:

* Povolitšrouby (3)
* Zvolit drážku pro požadovaný úhel
* Čep razníku (4) zasunout do přípravku
* Nasadit kolík (2) do zvolené drážky
* Povolit upínací rukojeť(5)
* Posunout doraz (6) na razník, takže

plocha dorazu leží na hraněrazníku (6a)
* Pevněutáhnout upínací rukojeť(5)
* Utáhnoutšrouby (3)
* Povolit upínací rukojeť(5)
* Vyjmout razník

Kontrola:

Nastavovací kroužek musí ležet axiálněna ploše
razníku (Kontrolní rozměr = 40 mm).

6 a

6

4

2

3

5
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Stěrač

13.3 Stěrač

Pro setření materiálu existují v zásadědva způsoby:

Pevný stěrač(ocelový) a aktivní stěrač(s pružinami nebo s umělou hmotou PU)

13.4 Stěračz umělé hmoty (PU)

Přednosti: - Aktivní stírání
- Tlumí hluk
- Rychlá výměna nástrojů, protože se PU stěrač
nachází přímo na razníku.

- Malá bezpečnostní zóna upínek
- Levný

13.5 Ocelový stěrač

Nevýhody: - PU stěračnení vhodný pro tloušťky materiálu
nad 4 mm a průměr nad 50 mm..

Přednosti: - Velmi vhodný pro silné materiály
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Výměna nástrojů

13.6 Výměna nástrojůs PU stěračem; Razník průměr 10,5 - 30 mm

Držák razníku v sekací hlavě

Nastavovací kroužek se
zapuštěním

Razník větší než
D 10,5 mm

PU stěrač- přečnívá
ca. 1mm přes razník



34

Revotool

14.1 Obecněk revotoolu

Montážrazníku do revotoolu:

1. Otočením nastavit stavěcí kroužek do požadované polohy
2. Vložit razník
3. Zajistit polohu razníku otočnou pojistkou
4. Nastavovacím kroužkem zafixovat otočnou pojistku

Demontážrazníku z revotoolu:

1. Otočením nastavit stavěcí kroužek do požadované polohy
2. Uvolnit razník povolením otočné pojistky
3. Vyjmout razník

Standartní drážky v matrici:

0°, 45° oder 90°

Příklad možného polohování razníkůa matric na základěpravoúhlých
tvarů:

Při objednání nástrojůvezměte prosíme na vědomí:

- objednání je nutné 6 týdnůpřed expedicí stroje
- je třeba označit polohu razníku do faxového formuláře
- objednávku zaslat na číslo +49 (0)7621 - 55184 na L. Boschert
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Revotool

14.2 Informace k revotoolu

4- násobný / 6 mm & INDEX

6- násobný / 6 mm & INDEX

7- násobný / 6 mm INDEX

8- násobný / 6 mm & INDEX

- Razník D: max. 25 mm
- Poloha tvaru standartní: 0° und 90° je možná změnou

pozice
45° musí být uvedeno při objednávce

- Výroba od 2000

- Razník D: max. 20 mm
- Poloha tvaru: s kolíkem - 0°
-Číslo polohy a pozice musí být uvedeny při každé

objednávce
- Výroba od 2000

- 6 razníkůD: max. 16 mm
- 1 dělicí razník 30 x 5 mm
- Vhodné jen pro stroje s rotací!
- Produktion ab 2003

- Razník D: max. 16 mm
- Poloha tvaru: všechny hodnoty jsou pomocí změny

polohy možné
- Výroba od 2000
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Tělo (7 násobného)
revotoolu

14.3 Zvláštní stěračpro tenké plechy - tloušťka <1mm

Stěračtenkých plechůs vložkami zabraňuje, aby
se materiál při sekání vytahoval s razníkem nahoru
Tím je zaručenačistota vysekávaných otvorů.

Pro každý razník musí být objednána současně
odpovídající matricová vložka.
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Informace k revotoolu

14.4 Tak se vášnástroj při práci u kraje zbytečněnepoškodí

Správně Chybně

Při zpracování tabulí plechu by se mělo dbát na to, aby nebyl Vášrevotool při práci
na okrajích jednostrannězatěžován. To platí obzvláštěpro práci se silným plechem
(2,5 - 6,0 mm).
Jak je zřejmé z obrázků, měl by nástroj ležet pokud možno celou plochou na zpracovávaném dílci
(např. při vysekávání rohů).

Kdyby bylo třeba, aby měl dílec vlevo a vpravo nebo nahoře a dole stejné výseky, osaďte
prosím dva stejné razníky paralelnědo nástroje.

Dbejte prosím na odborné zacházení – jen tak bude zaručena dlouhá životnost nástroje.

Rotace Standart U silných plechů(2,5 - 6,0 mm) musí být dodatečněpoužit ocelový
stěrač, protože stírací síla pružin v revotoolu v takovém případě
nestačí. Jinak by mohl zůstat vězet razník v materiálu a poškodit se
popř. se zničit.

Pokud toto nebude dodrženo, zaniká naše výrobní záruka!
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Revotool

14.5 Údržba a péče

!

1. Povolit a vyjmout otočnou pojistku

2. Vyjmout razník

3. Upnout držák razníkůdo svěráku

4. Uvolnit čep stěrače upínacím nástrojem
a vyjmout společněs distančním kroužkem

Upínací nástroj

Distanční kroužek Čep stěrače

5. Sejmout stěrača namazat

Pokud je třeba, vyměnit pružiny!
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Údržba a péče
o revotool

6. Nasadit stěrač

7. Nalepit čep stěrače

8. Nasadit distanční kroužek načep stěrače a upínacím
nástrojem upevnit ke stěrači.

Pozor! Po vložení razníkůnasadit otočnou pojistku
a zajistit otočením nastavovacího kroužku.

!
Po každém použití zkontrolovat zda není uvolněný čep stěrače.

Problémy:

Otočná pojistka praská, viz. kapitola 18 – Řešení problémů.
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Údržba a péče
o revotool

14.6 Náhradní díly

Označení

Revotool 4- násobný / 6mm
Sada pružin (4x D18,2 x 38 mm /
4x D8,5 x 38 mm / 12x D9,6 x 38 mm)

Revotool 6- násobný / 6mm
Sada pružin (6x D 9,6 x 38,7 mm /
6x D15,5 x 38,3 mm)

Revotool 7- násobný / 6mm
Sada pružin 8x D11,9 x 44,6 mm /
1x D 31,3 x 51,6 mm)

Revotool 8- násobný / 6mm
Sada pružin 8x D11,9 x 44,6 mm /
1x D 31,3 x 51,6 mm)

Mazací tuk Top 2000

60006066

60006058

30006098

30006050

30006074
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Příklad objednacího formuláře
Revotool 6 - násobný / 6 mm

Zákazník:
Číslo objed.:

Firma Mustermann
AK 241

Číslo zákazníka:
Dodací termín:

141112
KW 04

Počet

1

Upínka

Tvar

speciál

Rozměr
razníku

5,0 x 18,0

Upínka

Prosím sem nakreslete Váš
speciální nástroj.:

90°

0°

Max. razník Ř: 20 mm

31230001

Rozměr Pozice. č. Poloha
matrice tvaru ve°

5,3 x 18,3 1 0°

1 H=15 A=45° Střižná vůle 0,3 mm 2 45°

1

1

1

1

5,0 x 18,0

18,0

4,0 x 20,0

14,0 x 14,0

5,3 x 18,3

18,3

4,3 x 20,3

14,3 x 14,3

3

4

5

6

90°

0°

90°

45°

Datum: ___________________________ Podpis: ___________________________
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Objednací formulář
Revotool 4 - násobný / 6 mm

Zákazník:
Číslo objed.:

Upínka

Číslo zákazníka.:
Dodací termín:

Upínka

Prosím sem nakreslete Váš
speciální nástroj.:

90°

0°

Max. razník D: 25 mm

31230001

Počet

Datum:

Tvar

speciál

Rozměr
razníku

Podpis:

Rozměr
matrice

Pozice. č. Poloha
tvaru ve °
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Objednací formulář
Revotool 6 - násobný / 6 mm

Zákazník:
Číslo objed.:

Upínka

Číslo zákazníka.:
Dodací termín:

Upínka

Prosím sem nakreslete Váš
speciální nástroj.:

90°

0°

Max. razník D: 20 mm

31230001

Počet Tvar

speciál

Rozměr
razníku

Rozměr
matrice

Pozice. č. Poloha
tvaru ve °

Datum: ___________________________ Podpis: ___________________________
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Objednací formulář
Revotool 7 - násobný / 6 mm

Zákazník:
Číslo objed.:

Upínka

Číslo zákazníka.:
Dodací termín:
Upínka

Prosím sem nakreslete Váš
speciální nástroj.:

90°

0°

6 x Max. razník D: 16 mm

31230001

Počet Tvar

speciál

Rozměr
razníku

Rozměr
matrice

Pozice č. Poloha
tvaru ve °

Datum: ___________________________ Podpis: ___________________________
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Objednací formulář
Revotool 8 - násobný / 6 mm

Zákazník:
Číslo objed.:

Upínka

Číslo zákazníka.:

Dodací termín:
Upínka

Prosím sem nakreslete Váš
speciální nástroj.:

90°

0°

Max. razník D: 16 mm

31230001

Počet Tvar

speciál

Rozměr
razníku

Rozměr
matrice

Pozice. č Poloha
tvaru ve °

Datum: ___________________________ Podpis: ___________________________
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Náhradní díly

15.1 Náhradní díly k 4- násobnému / 6 mm Revotoolu 31203008a

Upínací čep Poz. 90
Objed. č. - 30006068

Ozubené kolo Poz. 40
Objed. č. - 30006072
Otočná pojistka Poz. 110
Objed. č. - 30006067

Distanční kroužek Poz. 130
Objed. č. - 30006070

Nastavovací kroužek Poz. 70
Objed. č. - 30006073

Čep stěrače Poz. 100
Objed.č. - 30006071

StěračPoz. 120
Objed. č. - 30006069
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Náhradní díly

15.2 Náhradní díly k 6- násobnému / 6 mm Revotoolu 31203009a

Upínací čep Poz. 90
Objed. č. - 30006060

Ozubené kolo Poz. 40
Objed. č. - 30006064

Otočná pojistka Poz. 110
Objed. č. - 30006059

Distanční kroužek Poz. 130
Objed. č. - 30006062

Nastavovací kroužek Poz. 70
Objed. č. - 30006065

Čep stěrače Poz. 100
Objed. č. - 30006063

StěračPoz. 120
Objed. č. - 30006061
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Náhradní díly

15.3 Náhradní díly k 7-násobnému / 6 mm Index Revotoolu s rotací 31203023a

Upínací čep Poz. 90
Objed. č. - 30006100

Ozubené kolo Poz. 40
Objed. č. - 30006104

Otočná pojistka Poz. 110
Objed. č. - 30006099

Distanční kroužek Poz. 130
Objed.č. - 30006102

Nastavovací kroužek Poz. 70
Objed. č. - 30006105

Čep stěrače Poz.100
Objed. č. - 30006103

StěračPoz. 120
Objed. č. - 30006101
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Náhradní díly

15.4 Náhradní díly k 7- násobnému / 6 mm Index Revotoolu s rotací

Dělicí razník
5 x 30 mm
Objed. č.- 30006082
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Náhradní díly

15.5 Náhradní díly k 8- násobnému / 6 mm Revotoolu 31203007a

Upínací čep Poz. 90
Objed. č. - 30006052

Ozubené kolo Poz. 40
Objed.č. - 30006056

Otočná pojistka Poz. 110
Objed. č. - 30006051

Distanční kroužek Poz. 130
Objed. č. - 30006054

Nastavovací kroužek Poz. 70
Objed. č. - 30006057

Čep stěrače Poz. 100
Objed. č. - 30006055

StěračPoz. 120
Objed. č. - 30006053
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Speciální nástroje

16 Speciální nástroje

16.1 Speciální tvary

SF 1

SF 2

SF 3

SF 4

SF 5

SF 6

SF 7

SF 8

SF 9

SF 10

SF 11

SF 12

SF 13

SF 14

SF 15

SF 16

SF 17
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Speciální nástroje
System Trumpf

16.2 Tvářecí nástroje

Žebrový nástroj

Nasekávací nástroj

Děrovací- tvářecí nástroj

Nástroj pro zapuštění

Nopovací nástroj

Můstkový nástroj
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Speciální nástroje

Nastřihávací- racicí nástroj

Děrovací- tvářecí nástroj

Nastřihávací- racicí nástroj

Dvojitý můstkový nástroj

Nástroj na prolis otvoru
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Servis a objednávky

17 Servis a objednávky

Dodávky jsou realizovány „ab Werk“, nebalené.

Všechny nástroje se dodávají na poptávku.

Nástroje, které dodáváme:

- jsou námi zkoušeny a schváleny pro výrobu
- neomezují funkčnost a bezpečnost stroje
- odpovídají poslednímu stavu a daným zákoným předpisům
- podléhají našim záručním povinostem

Při objednání nástrojůje nutno udat následující údaje:

- Vaše číslo objednávky
- Pojmenování nástroje
- Objednací číslo (pokud je k dispozici)
- Rozměry
- Počet kusů

Prosíme obracejte se při otázkách a při objednávání na :

Boschert GmbH + Co. KG

Lidia Mocelj
Telefon: +49 (0) 7621 - 9593 - 14
Email: l.mocelj@boschert.de
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18 Řešení problémů

Problém

Rychlé opotřebení nástrojů

Obtížný hluk způsobený
strhávaným materiálem

Lámání razníků

Špatná kvalita otvorů

Nalepování materiálu na razník

Jednostranné opotřebení na
razníku a matrici

Lámání pouzdra razníku

otočná pojistka praská vzadu

otočná pojistka praská vepředu

Příčina

- špatněnabroušený nástroj

- přílišmalá střižná vůle

- špatněvystředěný nástroj

- přehřátí razníku

- přílišvelká vzdálenost ocelových
stěračů

- poškozený PU stěrač

- Nástroje jsou chybněnamontovány
(do kříže)

- přílišmalá střižná vůle

- střižná síla je přílišmalá

- průměr razníku je menší nežtloušťka
materiálu

- špatná střižná vůle

- tupý razník a matrice

- nedostatečné mazání

- tupý nástroj

- držák razníku není centrický s
držákem matrice

- přílišsilný materiál (max. 2 mm VA
nebo 5 tun vysekávací síla)

- otevřený nastavovací kroužek

- uvolněný čep stěrače

Řešení

- použít dostatek chladiva
- častěji orovnat brusný kotouč
- použít větší popř. jemnější brusný kotouč

- zvětšit střižnou vůli

- správněvystředit nástroj

- použít mazací prostředek
- použít povlakované nástroje
- použít víc razníkůse stejnými

rozměry

- zmenšit vzdálenost ocelových stěračů

- nový PU stěrač

- poloha razníku a matrice při montáži
musí souhlasit

- zvětšit střižnou vůli

- znovu spočítat střižnou vůli,
použít nástroje s profilem „střecha
nebo Whisper“

- průměr nástroje musí být větší než
tloušťka materiálu

- správněspočítat střižnou vůli na
základěpevnosti v tahu a tloušťky
materiálu

- nabrousit nástroje

- pravidelněmazat plech

- nabrousit nástroj
- nabrousit úhel hřbetu razníku
- použít povlakované nástroje

- nověnastavit event. kontaktovat
servis firmy Boschert

- vyměnit nástroj za nástroj velikost I

- uzavřít nastavovací kroužek

- nalepit čep stěrače
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Problém Příčina Řešení

plech zůstává viset

výrobky u tenkého plechu jsou
velmi špatné, plech zůstává viset

- nedostatečná stírací síla
- tloušťka plechu 2,5 - 6,0 mm

- plech se vytahuje nahoru společně
s razníkem

- použít přídavný ocelový stěrač

- použít speciální stěračpro tenké plechy
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Osobní poznámky
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