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Forord

Denne bog henvender sig primært til ekscenterpressebrugere som 
opstillere, værkførere, værktøjsmagere, værktøjskonstruktører og drifts
ledere.

Skulle den også kunne bruges af undervisere, studerende og kursister, 
skulle det kun glæde forfatteren.

Det vil med andre ord sige, at der forudsættes det mest elementære 
kendskab til ekscenterpressens virkemåde og anvendelse for at få glæde 
af denne bog.

Dens formål er at give et større kendskab til ekscenterpressens teori 
og dimensionering, således at brugeren kan anvende sin ekscenterpresse 
korrekt uden at overbelaste denne, give ham indsigt i årsagen til oplevel
ser, der hidtil har været uforståelige, samt at fremstille værktøjer under 
hensyntagen til ekscenterpressens geometri og dimensioneringsmæs
sige begrænsninger.

Det er mit håb, at denne bog vil gøre brugeren mere fortrolig med 
hans ekscenterpresse og give ham bedre forståelse af dens formåen, 
begrænsninger og korrekte brug.

Det er endvidere bogens formål at give nogle praktiske oplysninger og 
anvisninger, som kan bruges i dagligdagen.

Derfor er der bagest i bogen en samling diagrammer, tabeller og en 
formelsamling, som kan bruges som opslagsværk i det daglige.

I bogens næstsidste afsnit findes omtale af det vigtigste periferiudstyr 
til samkøring med en ekscenterpresse - også her med gode råd og anvis
ninger.

Forfatterens viden om ekscenterpresser tilskrives hans virke som tek
nisk chef hos POUL MØLLERS MASKINFABRIK A/S, BORUP.

Denne virksomhed, som grundlagdes i 1921, har fra begyndelsen af 
trediverne og til i dag fremstillet ekscenterpresser.

Fra 1952 til sin alt for tidlige død i 1985 virkede Sv.E. Pedersen, bort
set fra de første par år, som administrerende direktør for denne virksom
hed. Han var en af Danmarks meget få eksperter på ekscenterpresser, og 
han var en meget flittig mand, som efterlod meget skriftlig materiale 
omkring ekscenterpressers teori og dimensionering.

En stor del af denne bogs teori er hentet, bearbejdet og omredigeret 
fra Sv. E. Pedersens efterladenskaber. Denne bog er derfor også skrevet 
som et minde om Sv. E. Pedersens flittige virke.
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De i bogen benyttede formler er, som de blev brugt for 20 år siden, da 
jeg aldrig har lært om moderne mængderegning, eller hvad det nu 
hedder.

De er korrekte nok, og forhåbentlig kan så både ung og gammel forstå 
dem.

I bogens regneeksempler er fortrinsvis brugt data’ene på en PMB eks- 
centerpresse type EPF 400. Data’ene er vist i skemaform side 106.

Det er mit håb, at læseren ved gennemlæsning af denne bog eller blot 
ved at scanne den igennem og nøjes med at læse de for ham relevante/ 
interessante afsnit opdager, at den kan være ham til gavn og nytte i dag
ligdagen. Det er meningen, at bogen med dens diagrammer, tabeller og 
formler skal være et dagligt brugt værktøj til sikring af en bedre udnyt
telse af ekscenterpressen.

Giver den endvidere stof til eftertanke, måske løser nogle uforståelige 
oplevelser og bibringer læseren et bedre kendskab til ekscenterpressens 
udformning, dimensionering og korrekte brug, er målet nået for forfat
teren.

Skulle bogen finde vej til vores undervisnings- og uddannelsessektor, 
således at vi får videnmæssigt bedre rustede teknikere også på ekscen- 
terpresseområdet ud i vort erhvervsliv, skulle det kun glæde mig at 
gavne erhvervslivet.

Der findes trods alt mellem 4000 - 6000 ekscenterpresser i Danmark.



1. KAPITEL

Ekscenterpressens 
opbygning og funktion
Ekscenterpressen er i sin oprindelige udgave en meget simpel maskine, 
som via en krumtap bevæger en hammer (krydshovedet) op og ned, med 
det formål at overføre en trykkraft til et værktøj, som lokker, svikker, 
klipper, stanser eller former pladestykker sædvanligt i kold tilstand til 
færdige pladeemner, en process som kaldes formgivning ved spånløs 
bearbejdning.

Det var i sin oprindelse før og efter århundredskiftet en meget simpel 
maskine, men i tidens løb er værktøjerne blevet stadig mere komplice
rede, kravet til flexibilitet og automationsmuligheder meget store og, 
hvad der nok er det mest væsentlige, kravene til personsikkerhed er ste
get enormt.

Disse ting har gjort, at ekscenterpressen har udviklet sig til en meget 
avanceret værktøjsmaskine med stor flexibilitet og automaticeringsgrad, 
og den opfylder store sikkerhedskrav med det resultat, at ulykkestilfæl
de, som alene skyldes pressen og dens styring, er meget sjældne for 
anerkendte fabrikater. Og det er godt, for ekscenterpressen er en meget 
farlig maskine, hvis den ikke er sikret i alle ender og kanter. Den udvik
ling er vort arbejdstilsyns fortjeneste.

Formgivning ved spånløs bearbejdning kræver store trykkræfter, som 
ved ekscenterpressen opnås ved først at udløse trykkræfterne tæt ved 
krumtappens bunddødpunkt, normalt 30° før bunddødpunkt. Processen 
kræver også stor energi, stor arbejdsydelse, hvilket nemmest kan illu
streres ved henvisning til hydrauliske presser, som er udstyret med 
meget store el-motorer og pumper, for at kunne yde dette store arbejde i 
arbejdsøj eblikket.

Særkendet ved en ekscenterpresse er, at den har en forholdsvis lille 
el-motor, som oplagrer sin energi i et tungt svinghjul, hvorfra energien 
hentes ved presseprocessen, hvorved svinghjulets omdrejningstal falder, 
men hastigheden bringes op igen på resten af slaget. Da arbejdsslaget 
normalt startes 30° før bunddødpunktet og er afsluttet i bunddødpunk- 
tet, er der op til 330° til at genetablere hastigheden på svinghjulet. Eks
centerpressen er af den grund meget energivenlig, men det betyder sam
tidig, at man ikke kan bibringe ekscenterpressen nogen væsentlig mer- 
energi ved at gøre motoren større.
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Der findes 2 hovedtyper af ekscenterpresser, som alene adskiller sig 
fra hinanden ved stativets udformning. Den ene og mest almindelige er 
den såkaldte C-presse, kaldt sådan fordi stativet er formet som et åbent 
C.

C-presser findes i 2 udgaver, nemlig typen med udravende hovedaksel, 
d.v.s. krumtappen er kun understøttet på den ene side, og typen med 
tværliggende hovedaksel, hvor krumtappen er understøttet på begge si
der. Sidstnævnte er absolut den bedste, hvad angår hovedakselstyrke, 
men også udbøjningsmæssigt.

Og her er vi ved C-pressens særkende, idet den under trykprocessen 
bøjer ud d.v.s. C’et åbner sig, hvilket indvirker på værktøjets holdbarhed 
og dermed standtid mellem slibning. Den er til gengæld den eneste pres
setype, bortset fra store karosseripresser o.lign., som egner sig til hånd
operationer, d.v.s. presseprocesser, hvor emnet indlægges i værktøjet af 
operatør med hånd eller tang.

C-pressens stativ kan være støbt eller opsvejst. Den første er bedst, 
hvad angår udbøjning ved lille stativvægt.

Det giver anledning til et par bemærkninger om pressevægt.
Lader man en computer beregne placeringen af materialet i et pres

sestativ, for at dette er placeret korrekt i forhold til de spændinger, det 
skal modstå, vil den som resultat fremkomme med et C med stor ’’streg
tykkelse”. Det skal forstås sådan, at indvendig i C’et er store materiale
tykkelser til at modstå trækspændingerne her, og udvendig i C’et er også 
materialekoncentrationer til at modstå trykspændinger (se omslagsbille
dets farvegrafik).

Materialet imellem disse koncentrationer tjener kun til at forbinde 
dem. En sådan C-facon giver altså den mest optimale stativfacon i styr
kemæssig henseende med lavest opnåelige vægt. Alle andre faconer af 
designmæssig art giver kun vægtforøgelse uden nævneværdige bedre 
styrkeegenskaber.

Hermed håber jeg at have aflivet myten: at jo tungere presse, jo bedre 
kvalitet. Det passer ikke generelt. Et opsvejst stativ vil for den samme 
udbøjning blive tungere end det støbte stativ.

Den anden hovedtype er 4-standerpressen, hvis stativ kan være op
svejst eller støbt. Opsvejst stativ, som oftest bruges ved hydrauliske 
presser, er ikke hensigtsmæssigt.

Den bedste stativkonstruktion fås ved en støbt top og bund med støb
te sidestandere imellem, det hele sammenspændt med 4 lange bolte, en i 
hvert hjørne, med en sammenspændingskraft over max. pressetryk. Den
ne stativkonstruktion har ingen forlængelse sålænge max. pressetryk ik
ke overskrides.
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Men pas på! Der findes mange afarter, som udgiver sig for 4-stander- 
presser uden at være det.

Den ægte 4-stander er ens i alle 4 hjørner, og krydshovedet har førin
ger i alle 4 hjørner.

En C-presse med støttestag er ingen 4-standerpresse, og den har sta- 
tivudbøjning.

4-standerpressen, som normalt ikke ergonomisk egner sig til hånd
operationer, anvendes fortrinsvis til automatiske presseoperationer.

Det er også denne pressetype, som anvendes til hurtiggående presser, 
og da altid med fast slaglængde af hensyn til afbalanceringen af hoved
akslens svingmasser.

Hovedbestanddelene i en ekscenterpresse er, idet der henvises til fig. 
1: C-presse og fig. 2: 4-standerpresse, og bogstavhenvisningerne gælder 
begge figurer:

Fig. 1.

A det støbte pressestativ, B pressebord med T-noter til opspænding af 
værktøjer, C krydshovedet, som overfører trykkraften til værktøj, D ho
vedaksel, ekscenteraksel (krumtapakseD E plejlstang med kuglespindel, 
F svinghjul, G kobling-bremse, H el-motor, I manøvreorganer som fod
kontakt og 2-håndspanel for udløsning af presseslag og på fig. 2: K stag
bolte til sammenspænding og endelig - ikke vist på figurerne - presse
styringen.
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Krydshoved og højdeindstilling
Den op- og nedadgående bevægelse af krydshoved sker ved en krum
tapbevægelse på hovedakslen, som drives rundt af svinghjulet. Krumtap
pen består af en ekscentrisk søle på hovedakslen, hvorpå er anbragt en 
ekscentrik B, se fig.3, der er drejelig på hovedakslen og kan fastlåses på 
denne.

Dermed fremstår muligheden for variabel, stilbar slaglængde.
Krumtapbevægelsen overføres via plejlstangen A og kugleskruen C til 

krydshovedet I, som ved rotation af hovedakslen bevæger sig op og ned. 
Ved en skraldemekanisme kan kugleskruen skrues ud og ind i plejlstan
gen, hvorved krydshovedets højde over pressebord kan justeres.

Trykkraften overføres fra kugleskruens kugle, som tillader plejlstan- 
gens vuggende bevægelser, til kugleskålen F og derfra gennem matricen 
G og sikringsbrikken H til krydshovedet I.

Overstiger pressetrykket det max. tilladelige, vil matricen G gennem- 
stanse sikringsbrikken H, og dermed beskytte pressen mod overbelast
ning.

Krydshovedet er endvidere forsynet med en udstødermekanisme E, 
som under krydshovedets opadgående bevægelse kan udstøde eksempel
vis et optrukket emne i overværktøjet.
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I

Slaglængdeindstilling
Vi skal se lidt nøjere på den stilbare slaglængde. I fig. 4 er skematisk vist 
forholdet mellem hovedakslens ekscentricitet benævnt ej og ekscentrik- 
kens ekscentricitet benævnt e2. Den resulterende ekscentricitet af drej
ningen af e2 i forhold til e: benævner vi e, og vinklen mellem el og e kal
der vi y.

Hovedakslen og ekscentrikkens ekscentricitet og vinklen mellem dem 
ved slaglængdeindstilling.

ex = hovedakslens ekscentricitet 
e2 = ekscentrikkens ekscentricitet 
e = den halve indstillede slaglængde
y = vinklen mellem ej og e som følge af slaglængdeindstilling.

Fig. 4.
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Vi ser nu, at hvis hovedakslens ekscentricitet ej og ekcentrikkens eks- 
centricitet e2 står i forlængelse af hinanden, har vi største slaglængde,og 
står de modsat hinanden har vi mindste slaglængde.

I begge tilfælde er vinklen y = 0. Det kan måske bedre illustreres ved 
at se fig. 5.

Fig. 5.

Ved alle andre stillinger af ekscentrikken i forhold til hovedakslen end 
de 2 yderstillinger vil den resulterende ekscentricitet e danne en vinkel y 
med hovedakslens ekscentricitet e^

Det betyder, at hvis pressens styreorgan er indstillet til at få pressen 
til at stoppe i øvre dødpunkt ved største og mindste slaglængde, vil alle 
andre slaglængdeindstillinger bevirke stop efter topdødpunkt lig vinklen 
y efter.

Styreorganet må derfor indrettes til at kunne kompensere for dette, 
altså flytte topstoppet med omdrejningsretningen svarende til vinklen y.

Hvor stor kan denne vinkel blive? Det er arbejdstilsynet medbestem
mende om, og her er Sverige foregangsmand for Norden. De har be
stemt, at e, altid skal være større end e2, hvilket bevirker at y aldrig kan 
blive 90°, idet dette kræver

e 2 , sm y = —  = 1
ei

d.v.s. ej = e2, og det var jo forbudt.
Hertil kommer, at bestemmelserne siger, at y incl. nogle andre vinkler, 

vi kommer tilbage til senere, aldrig må overstige 60° og helst nærme sig 
45°.
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Ved hvilken indstilling har vi den største værdi af vinklen y  benævnt 
ym?

Det har vi, når e2 står vinkelret på e, se fig. 6:

G 2Sin xm = ——e / Fig. 6.

Hvis vi ser på vor udvalgte presse til regneeksempler, en EPF 400 fra 
PMB, er eksentriciteterne følgende:

ej = 23,5 mm, e2 = 19,5 mm.
Det betyder for denne presse ved indsætning i formlen:

y m = 56,1°
For at kunne få denne presse til at stoppe i top ved alle slaglængdeind
stillinger må programværket, som pressens styreorgan kaldes, kunne 
flyttes denne vinkel mod omdrejningsretningen. Denne vinkel kaldes 
programværksvinklen y p.

Programværket
Overførsel af rotationskraften fra svinghjulet til hovedakslen sker via en 
kobling, normalt pneumatisk eller hydraulisk aktiveret, og standsning af 
hovedakslen sker ved en bremse aktiveret af fjedre.

2̂sin ym = —£-e (1)

sin ym =

15



Indgående omtale af kobling-bremse - se kapitel 9.
Start og stop af hovedakslen via denne kobling-bremse styres af pres

sens el-styring, som får sine impulser fra programværkets kontakter, der 
påvirkes af kurver.

Når pressen kører med håndilægning, skal et 2-håndspanel påvirkes 
af begge hænder, for at pressen kan køre. Når værktøjet når ufarligt leje, 
kan 2-håndspanelet slippes, og pressen kører slaget til ende selv. Dette 
såkaldte selvholdstidspunkt styres også af programværket, og tidspunk
tet er underlagt strenge bestemmelser fra arbejdstilsynet.

I det øjeblik kurvekontakten giver impuls til styringen om stop af 
pressen, og til pressen rent faktisk er stoppet, går en vis tid, som giver 
sig udtryk i en drejningsvinkel af hovedakslen efter topstopimpuls.

Denne vinkel kaldes bremsevinklen og ligger mellem 55° og 70° for 
langsomtgående presser op til 200 slag/min., og tiden kaldes stoptid og 
måles i msek.

Stoptiden omtales nærmere senere i dette kapitel.
Nu er det sådan, at loven kræver en stor sikkerhed for, at pressen og

så stopper, når topstopimpuls kommer, og ikke slår et ekstraslag. Derfor 
er topstopkurven og topstopkontakten dubleret med en ekstra kurve og 
kontakt, som, hvis topstop svigter, skal udløse topstop senest 5° efter 
topstopkurven. Det kaldes en dobbeltslagssikring.

Hvis bremsen ikke vedligeholdes, og bremsevinklen derfor bliver for
længet, kan det afstedkomme stor fare for personsikkerheden. Derfor 
fastlægger loven krav om overvågning af bremsevinklen, således at hvis 
denne overstiger visse grænser, må pressen ikke kunne funktionere. 
Denne overvågning sker via en kurve og kurvekontakt benævnt bremse- 
vagten. Vinklen, fra en ny og fuldt funktionsduelig bremses stoppunkt og 
til bremsevagten træder i funktion, kaldes bremsemarginalen og benæv
nes e2.

Loven siger (Svensk lov) at programvinklen y  m + e2 må ikke over
stige 60°. Det kan i visse tilfælde i praksis være vanskeligt opnåeligt, 
men så må pressen sikres til at standse før top, således at programvin
klen ym + bremse marginal e2 ikke falder senere end 60° fra topdød- 
punkt.

En normal bremsemarginalvinkel må ikke overstige 10-12° i praksis.
En del af pressestyringens sikkerhed er også den føromtalte selv

holdsvinkel, hvor pressen selv overtager færdiggørelsen af slaget, og 
hvorefter det ikke må være muligt at få fingrene i farligt leje. Det er også 
en del af programværkets funktion.

Et sådant programværks opbygning kan være som vist skematisk i 
fig. 7:
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T ops to p /S e lvh o ld

K2

Dobbeltslagssikring

K l
Bremsevagt

K 6

Dette består af 3 kurver, som ved fælles not på deres aksel er sikret 
mod at dreje sig i forhold til hinanden.

K2-kurven er den egentlige topstopkurve, og med den viste omløbs
retning er den vist lige i det øjeblik, rullekontakten har afgivet stopim
puls ved nedløb af kurven.

Kl-kurven er dobbeltslagssikringen, og som det ses, vil rullekontak
ten efter få graders merdrejning løbe op på kurven og derved give stop
impuls, hvis K2-rullekontakten svigter.

K6 kurven er bremsevagtkurven. Når pressen er stoppet efter normal 
bremsevinkel vil rullekontakten stå oppe på kurven. Er pressen løbet så 
langt, at rullekontakten er løbet ned ad kurven igen, er bremsevinklen 
for lang, og pressen må ikke kunne funktionere.

Når rullekontakten på kurven K2 efter stop igen løber op på kurven 
opnås selvhold, som beskrevet ovenfor. I praksis kan rullekontakterne ik
ke være placeret som vist skematisk i fig. 7 af rent fysiske årsager, men 
vil være forskudt 45° for hinanden. Derfor må kurvernes notgang være 
placeret korrekt under hensyntagen til dette, for at få ovennævnte præci
se kontaktforløb.

Når pressens topstop ved udmåling er korrekt, sikres programværket 
med en lås, således at y m + e2 ^ 60° er overholdt.

En praktisk udformning af et programværk er vist i fig. 8. Her er kur
verne A beregnet for automationsformål.
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Pressens stoptid og selvholdsvinkel
Da bestemmelserne (Svensk lov) siger, at det maximale tilladte seneste 
stoppunkt i alle tilfælde ikke må overskride 60°, vil det være nødvendigt 
at begrænse muligheden for at flytte topstopkontakten (stopimpulsen) 
eller kurveskiven mellem 2 faste stop, jvf. ovenstående programværks
lås.

Det vil med andre ord sige, at det seneste stoptidspunkt fra øvre død
punkt under alle omstændigheder ikke må overstige 60°, incl. den på fig. 
9 viste tillægsvinkel e2, som er den føromtalte bremsemarginalvinkel.

Dette stoptidspunkt, 60° efter ØD, gælder ved max. omdrejninger.
Hvis y m > y p må programvinkelstoppene flyttes således, at det stop, 

som normalt skulle resultere i stop i ØD må flyttes vinklen X bagud såle
des, at det max. seneste stoptidspunkt y P + e2 ikke overskrider de 60° 
under nogen forhold. Se fig. 10.

ØD

Fig. 10.

Y m beregnede vi på side 15 for vores eksempelpresse til 56,1°. Hvis vo
res bremsemarginalvinkel e2 derfor overstiger 3,9°, må programværket 
flyttes forskellen, vinklen X, mod omdrejningsretningen og låses her.

Vi skal nu have fastlagt den tidligst tilladelige selvholdsvinkel efter 
øvre dødpunkt, for at pressen kan regnes for sikker.

Her skal vi bruge pressens stoptid udtrykt i msek. Pressens stoptid er 
sammensat af flere elementer, nemlig:

t -  ti + t2 + t3 + t4 (msek.) (2)



hvor t i = den med en stoptidsmåler målte tid fra stopimpuls til stil
stand ved nominelt lufttryk 5,5 bar. 

t2 = den mertid der medgår, hvis bremsemarginalvinklen udnyt
tes fuldt ud. Den kan beregnes ved formlen:

_ e2 x 1000
 ̂ 3 x n max. (msek.) (3)

hvor e 2 er største målte bremsemarginalvinkel og n max. er pressens 
maximale omdrejningstal pr. min.

t3 = forskellen mellem ti og den målte stoptid ved min. tryk målt 
i msek.

t4 = måleudstyrets reaktionstid, sættes normalt til 2 msek.
Hvis vi eksempelvis på vor ekscenterpresse har målt en stoptid ved 

lufttryk indstillet på koblingen 5,5 bar til 104 msek., og vi har målt 
bremsemarginalen til 9°, og stoptiden ved min. tryk 4,5 bar til 110 msek., 
får vi en samlet stoptid ved indsættelse i formel (2), idet t2 erstattes af 
formel (3), på:

t = 131 msek.

Denne stoptid skal være indstemplet på pressens maskinskilt sammen 
med sikkerhedsafstanden. Arbejdstilsynet har fastsat følgende regel: 

’’Ved manøvrering af presser med 2-håndskontakter er håndhastighe
den at regne til 1,6 m pr. sek.

Ved manøvrering af pressen med lysgitter er håndhastigheden at reg
ne til 2,5 m pr. sek.”

Sikkerhedsafstanden, som skal være stemplet på pressens maskin
skilt, er derfor:
Ved 2-håndskontaktmanøvrering: 1,6 x 131 = 209 mm.
Ved lysgittermanøvrering: 2,5 x 131 = 352 mm.

Disse afstande er mindst tilladelig afstand fra manøvreorgan til farligt 
leje i værktøj.

Den maximale selvholdsvinkel ved største slaglængde og med pro
gramværket drejet så meget med omløbsretningen, det kan, kan bereg
nes ud fra følgende formel, se fig. 11:

t = 104 + 9 x 1000 
3 x 160 + (110 - 104) + 2

t x n min. x 6
^ m = ------ 1000 (4)
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hvor t er den foran beregnede totale stoptid og n min. er pressens 
mindst mulige omdrejningstal.

Hvis vi tænker os, at vores eksempelpresse har en to-hastighedsmotor 
med laveste omdrejningstal (for svinghjul) på 80 omdr./min., bliver pres
sens max. selvholdsvinkel målt fra nedre dødpunkt:

131 x 80 x 6
cpm" ------- iooo—
cp m = 62,88°

Fig. 11.

Hvis pressens reelle selvholdsvinkel målt fra ND er lig med eller min
dre end denne vinkel, og sikkerhedsafstanden er overholdt, skulle det ik
ke være muligt at få fingrene i farligt leje.

Man bemærker ved bremsemarginalvinklen 9°på vor presse, at denne 
skal have topstop 5°for ØD.
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2. KAPITEL

Ekscenterpressens el-styring
Hvis en ekscenterpresse kun skal køre automatisk uden brug af opera
tør, findes der vide grænser for hvordan, sådan en styring må konstrue
res under hensyntagen til visse elementære sikkerhedsregler. Styringen 
må bygges som relæstyring, PLC-styring eller computerstyring, og som 
givere må anvendes kontakter, induktive følere, fotoceller og m.m.

Der må ikke på sådan styring findes mulighed for kørsel med håndi- 
lægning. Den må kun køre med lukket værktøj d.v.s. max. åbning 8(6) 
mm, eller pressen skal være afskærmet, så ingen kan komme ind til 
værktøjet. Afskærmningen skal være overvåget af godkendte lågekon
takter, og det må kun være muligt at manøvrere pressen i stilling tør- 
ning og værktøjsafprøvning med åbne låger (skærme). For fuldstændig
hedens skyld skal her oplyses, at stilling tørning betyder, at pressen tør
nes manuelt med stillestående motor, eller tørnes maskinelt med meget 
langsom hastighed, 4-5 omdr./min. Værktøjsafprøvning betyder, at ved 
aktivering af 2-håndsbetjent manøvreorgan, steppes pressen rundt med 
ca. 30°pr. step. Manøvreorganet skal slippes mellem hvert step. Alle an
dre kørselsformer må kun kunne ske med lukkede låger.

For den gode ordens skyld gøres opmærksom på, at det er brugerens 
ansvar og ikke leverandørens, at pressen lever op til disse krav. Leveran
døren skal selvfølgelig sørge for, at det er muligt at efterleve disse krav, 
men en automatisering kan stille så mange krav til udstyrets udform
ning, at leverandøren ikke kan tage højde for dette.

Er det derimod en presse til håndmanøvrering, stiller sagen sig helt 
anderledes. Her skal styringen være en relæstyring og giverne skal være 
mekaniske kontakter. Der stilles store krav fra Arbejdstilsynet med du
blering og overvågning af kontakter og relæfunktioner, ventiler og m.m. 
En to-håndsstyring skal for at kunne anvendes på en ekscenterpresse 
være godkendt af arbejdstilsynet. Der findes kun ganske få godkendte 
styringer i Danmark, hvorfor det er valgt at beskrive funktion og opbyg
ning af vel den mest kendte og godkendte. Ved at læse denne beskrivelse 
får man samtidig et indtryk af, hvad der er nødvendigt for at en presse
styring er lovlig i dag.

Alment
Styresystemet er fremstillet til ved hjælp af forskellige manøvresystemer
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at indkoble friktionskoblede ekscenterpresser med elektrisk-pneumatisk 
eller hydraulisk dobbeltventil med passiv eller aktiv overvågning.

Styresystemet er konstrueret med tvangsførte relæer på små modul
print monteret på motherprint, som således sikrer optimalt mod fejl
montage og uautoriseret indgreb.

Følgende manøvrefunktioner kan vælges:
1. Tørning
2. Enkeltslag 2-hånd
3. Værktøjsafprøvning
4. Enkeltslag-fod
5. Fortsatslag-fod
6. Automation

Manøvrefunktion 2: enkeltslag 2-hånd er obligatorisk ved ilægningsar- 
bejder med åbne værktøjer. Åbne værktøjer er værktøjer med åbning 
større end 8(6)mm.

Til styresystemet tilsluttes manøvreventil til manøvrering af kobling 
samt håndkontakter, fodpedal, start/stop tryk, arriterbart nødstop, kur
vekontakter, olieafbryder, trykafbryder (pressostat), induktiv føler for 
tørnevagt og styktæller. Endvidere kan tilsluttes afblæsning, automat- 
smøring samt værktøjs- eller udkasterkontrol. Desuden er styresystemet 
forsynet med multifatning, hvortil automationstilbehør kan tilsluttes.

Styresystemet benytter sig af 3 sammenlåste kurver for sikkerheds
systemet samt en eller flere justerbare for ekstratilbehør.

For udformning og indstilling af kurveskiver og tilhørende kurvekon
takter kræves eksakte beregninger af folk med speciale kundskaber.

I fig. 12 er vist en tegning af frontpanelet på en sådan styring:

Fig. 12.
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Tørning
I denne stilling vil hovedmotorkredsen være blokeret for start af pro
gramomskifteren .

Efter omstilling med svinghjulet i rotation vil tørnevagten, som via sin 
induktive føler afkender motorakselens drejning, blokere for indkobling 
af koblingsmagnetventilerne. Når motorakselens drejning ophører, 
indkobler tørnevagten efter en lille tidsforsinkelse ventilerne, og sving
hjulet kan nu frit drejes, uden at tørnevagten igen udkobler.

Indkobles dette program med svinghjulet stillestående, må dette først 
drejes ca. en omgang, hvorefter tørnevagten via sin føler vil indkoble 
ventilerne, når rotationen ophører, dog med en lille tidsforsinkelse.

Tørnevagten er kun virksom i stilling 1 (TØRNING).

Enkeltslag 2 -hånd
En kontrollampe indikerer denne driftsform, når pressemotoren star
tes.

Nogle hjælperelæer, hvis primære opgave er at overvåge de andre 
hjælperelæer, trækker og tager selvhold. Når presseslag udløses via 
håndkontakterne, vil et hjælperelæ falde ud og således slutte kredsen 
til koblings ventilerne. Ved aktivering af kurvekontakt k2 overtager 
pressen selv styrefunktionen (selvhold), og håndknapperne kan slippes, 
og pressen vil fuldføre sit slag og stoppe i udgangsposition.

Når kurvekontakt k2 forlader sin positive kurve, fås første stopim
puls, hvorefter max. 5 grader senere anden stopimpuls fås via kurve
kontakt kl. (se side 15 programværket).

Endelig overvåges pressens maximale efterløb via bremsevagtkurven 
med tilhørende kontakt k6, som i tilfælde af overskridelse vil frakoble 
styreelektronikken og således blokere for fortsat kørsel.

Samtidigheden mellem håndkontakternes aktivering overvåges af en 
speciel timer (DSO). Hvis tidsforsinkelsen overskrider max. 500 mili- 
sekunder, vil presseslag ikke udløses, og begge håndkontakter skal 
slippes igen, før nyt forsøg kan gentages.

Ved korrekt betjening udfører pressen et slag og stopper i udgangs
position.

Når pressen er sat igang, er det muligt at stoppe denne i nedslaget, 
inden selvholdet nås (k2), blot en af håndkontakterne slippes. Slaget 
kan fuldføres ved igen at påvirke begge håndkontakter. Skulle pressen 
stoppe i nedslaget og på sit efterløb aktivere selvholdet, stopper pres
sen og fortsætter først igen ved aktivering af håndkontakterne.

Det vil sige, at det kun er muligt at få selvhold samtidig med, at hånd
kontakterne er aktiveret.
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I tilfælde af ventilfejl vil dette indikeres på kontrollampen, og pressen 
vil udkoble.

V ærktøj safprøvning
Programomskifteren i stilling 3 sætter spænding på håndkontakterne. 
Når disse aktiveres, sættes spænding på en udfaldsforsinket timer samt 
koblingsventilerne. Når den af fabrikken indstillede tid er udløbet, 
frakobles ventilerne, og hovedakselens drejning ophører. For ny indryk
ning af ventilerne skal håndkontakterne igen slippes for at resette time
ren, hvorved cyklussen kan gentages.

Denne driftsform sikrer således under opstilling mod kontinuerlig be
vægelse af krydshovedet, selv om håndkontakterne holdes aktiveret.

Indstillingen af timer må aldrig blive større end, at der minimum skal 
3 indrykninger til pr. presseslag. Normal indstilling svarer til en drejning 
af hovedakselen på 30-40°.

Enkeltslag-fod
Her udløses presseslag ved aktivering af fodkontakt. Når denne aktive
res, udfører pressen et slag og stopper i udgangsposition, selv om fodpe
dalen holdes aktiveret.

Ved denne udløsningsform har man ligesom i enkeltslag 2-hånd mu
lighed for stop i nedslaget ved at slippe fodpedalen, inden selvholdet nås.

løvrigt er denne driftsform nøjagtig som enkeltslag 2-hånd, blot er det 
fodpedalen, der udløser presseslag.

Denne driftsform er kun tilladt med lukkede eller afskærmede værk
tøjer.

Fortsatslag-fod
Her udløses pressen som ovenfor beskrevet via fodpedal.

Under denne driftsform er det ikke muligt at stoppe i nedslaget ved at 
slippe fodpedalen. Ved at holde fodpedalen aktiveret vil pressen fortsæt
te kontinuerligt til denne slippes og stoppe i udgangsposition.

Automation
Dette program kan anvendes til automatisk kørsel styret af en eller flere 
udkast- eller fremføringskontroller, som tilsluttes styreskabets multifat- 
ning via automationstilbehør.

Denne driftsform er kun tilladt med lukkede værktøjer eller afskær
met værktøj.

Ved denne driftsform anvendes kurvekontakt k8 (en af kurverne A i fig. 
8) som stopimpuls og ikke de tidligere beskrevne kurvekontakter kl og k2.
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Dette muliggør bl.a., at man selv frit kan vælge, hvor på hovedakse
lens drejning stopimpulsen skal komme, idet både kurvekontakt og tilhø
rende kurveskive kan placeres frit i forhold til hinanden.

Ved automatkørsel anvendes ingen bremsevagt til overvågning af 
stoplængden.

Pressen kan i stilling 6 startes ved aktivering af fodpedalen. 

Udgangsposition kurvekontakter
I stilling enkeltslag 2-hånd kræves følgende udgangsposition for indko
bling af presseslag (se l.kapitel, programværk): 

kl og k2 uaktiveret - k6 aktiveret 
Er ovennævnte ikke opfyldt, opnås denne udgangsposition lettest ved 

at stille funktionsomskifteren i stilling 3, værktøj s afprøvning, og med 
begge håndkontakter ’’tippe” pressen rundt til kontrollampe for bremse
vagt lyser. Dernæst kan den ønskede driftsform vælges.

Generelt
Tørnevagt kun virksom i program 1 (TØRNING).

2-håndsudløserens samtidighedstimer kun virksom i program 2. 
Mekanisk selvhold via kurveskive og tilhørende kontakt k2 kun virk

som i program 2 og 4.
Automatisk omstilling via funktionsomskifter.
Gensidig overvågning af hjælperelæer.
Alle relæer, som indgår i programmet enkeltslag 2-hånd, er tvangsfør

te relæer.
Dobbeltventil, elektrisk-pneumatisk med mekanisk overvågning af 

samtidighed på begge ventiler. Herion, eller ROSS dobbeltventil med 
passiv- eller aktiv overvågning.

Intern automatsikring for styrespænding. Øvrige sikringer 20 mm fin
sikringer.

Styretransformator med adskilte viklinger og jordet sekundær side 
for optimal sikkerhed, som forhindrer mod utilsigtet slag ved f.eks. to 
stelslutninger, og sikrer mod berøringsfare.

Motorbeskyttelse via termorelæ med differentialudløser beskytter 
motoren ved fasebrud eller manglende fase.
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3. KAPITEL

Ekscenterpressens værktøjer
Formålet med dette kapitel er ikke at give fyldestgørende svar på alle 
værktøjsteoretiske forhold, idet der er skrevet indtil mange bøger om 
værktøj til spånløs bearbejdning, men kun periferisk at berøre spørg
smålet værktøj med det formål, at også læsere uden forudgående eller 
kun ringe kendskab til presseværktøj, det være sig elever på tekniske 
skoler, studerende, kursister el. lign. kan få udbytte af denne bog.

Snit- og stanseværktøj.
Værktøjer til ekscenterpresser kaldes under eet snit- og stanse værktøj, 
hvor snit henviser til den del af værktøjerne, der snitter eller skærer i 
materialet. Det kan være lokning af huller eller faconer, overklipning el
ler udsnitning (stansning) af ydre konturer.

Stanse henviser, selvom grænsen er flydende, til øvrig formgivning af 
pladen såsom bukning, prægning og med lidt god vilje optrækning. Defi
nitionsmæssigt er dette lidt svært, idet udtrykket stanseværktøj også of
te anvendes om snitværktøj, hvorved det udtryk bliver en slags fælles
nævner dækkende hele området.

Det mest anvendte værktøj er snitværktøjet, som enten lokker huller 
(lokkeværktøj) eller udstanser konturer, emner (stanseværktøj). I sin 
simpleste udformning ser det skematisk ud som vist på fig. 13.

Fig. 13. 
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Her er
A: Værktøjstap til fastgørelse af værktøj i krydshoved.
B: Topplade.
C: Hærdet trykplade.
D: Holdeplade.
E: Lokkenål, stempel - hærdet.
F: Styreplade, fast afriverplade.
G: Strimmelstyr.
H: Hærdet matrice.
I: Bundplade.

a er pladestrimmel og b er lokkepuds (evt. færdigt emne).
Stempel E og matrice H kan i dette tilfælde enten lokke et hul i strim

len eller udstanse et færdigt emne (b).
F tjener 2 formål, dels at være styr for stemplet E, så dette ikke knæk

ker, dels at være afriver, d.v.s. når stemplet efter lokning går retur, hæn
ger strimlen fast i stemplet og trækkes med op, indtil afrivning finder 
sted af afriver F.

Et sådant værktøj må betegnes som meget enkelt, simpelt, og det an
vendes kun til enkle lokkeoperationer o.lign.

Et snit- og stanseværktøj, som det almindeligvis er opbygget i dag, 
ser snarere ud som skematisk vist i fig. 14.
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I dette skematisk viste værktøj har bogstavhenvisningerne følgende be
tydning:

A. Værktøjstap til fastgørelse af værktøj i krydshoved.
B. Topplade.
C. Hærdet trykplade.
D. Holdeplade.
E1-E2-E3. Hærdede stempler.
F. Styreplade, afriverplade, tilholderplade.
G. Strimmelstyr.
H. Hærdet matrice.
I. Bundplade.

Dette værktøj adskiller sig væsentligt fra det førstnævnte på følgende 
punkter:

Stempeldelen af værktøjet, overværktøjet, er styret præcist i forhold 
til matricedelen, underværktøjet, med et søjlestyr L, bestående af 2 til 4 
præcisionsslebne søjler anbragt i underværktøjet og tilsvarende antal 
styrebøsninger i overværktøjet. Endvidere er styreplade, afriverplade, nu 
blevet fjederbelastet K, hvorved pladen får en yderligere funktion som 
tilholderplade (holder strimmel mod matrice under processen). Hertil 
kommer, at værktøjet har fået flere arbejdsstationer, hvilket forklares 
nedenstående.

Hvis man ved stansning skal fremstille et emne med huller, prægning 
el.lign. kan dette af naturlige årsager ikke udføres samtidig med ud
stansning af emnet, men må udføres i selvstændige operationer.

I det her viste eksempel er der 2 runde huller i det færdige runde em
ne. De 2 runde huller lokkes i en foranliggende station og ved ny fremfø
ring udstanses emnet med de 2 forlokkede huller.

Det er lokkenåle El, som i fig. 14 lokker de 2 huller, og det er stempel 
E3, som udstanser det runde emne.

For at fremstille et sådant emne kræves der altså 2 ens fremføringer.
Nu er det sådan, at en fremføringsunøjagtighed vil summere sig op og 

forsvinder først, når emnet udstanses. Er der f.eks. en fremføringstole
rance på ±0,2 mm, kan denne i værste fald på 2 fremføringer give en fejl 
på 0,4 mm.

Kan dette ikke tolereres, og det kan det ofte ikke, og selvom fremfø
ringstolerancen i praksis ofte kan holdes på ±0,1 til ±0,05 mm, så er det 
ikke ualmindeligt, at et sådant værktøj kan have op til 8-10 stationer, 
hvorved fejlen selv ved den bedste fremføringstolerence bliver for stor.

Måden man løser dette på, er ved anvendelse af søgernål, i fig. 14 er 
søgernålen benævnt E2. En søgernål er et tilspidset stempel, som før
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lokke- og stansestempler når pladen, går ned i et i forvejen lokket hul, og 
p.g.a. dets pasning i hullet og fremføringens frigørelse af strimlen, rettes 
strimlen op og dermed elimineres fremføringsfejlen.

Vort værktøj fik nu en ekstra station mellem lokning og udstansning 
en såkaldt frifremføring med søgernål. Et sådant snit- og stanseværktøj 
kaldes et følgesnitværktøj, og det kan også indeholde præge- og bukke
stationer.

Præge- og bukkeværktøjer er i almindelighed relativt simple værktø
jer, og kan altså også være værktøjsstationer i følgesnitværktøj.

Prægeværktøj er mange ting lige fra prægning af tekst og figurer og 
forsænkninger for undersænkede skruer til planprægning af plader for at 
gøre dem rette.

Bukkeværktøj er værktøj, der frembringer vinkler i det færdige pla
deemne. På fig. 15 er skematisk vist princippet i et 90°vinkelbukkeværk- 
tøj.

Trækværktøjet
Den 4. og sidste værktøjstype, vi skal omtale her, er optræksværktøjet.

En ekscenterpresse har i modsætning til en hydraulisk presse en be
grænset slaglængde.

Hvis man skal kunne få det færdigoptrukne emne ud af værktøjet, må 
emnets højde max. være halvdelen af slaglængden og i praksis lidt 
under.

Fig. 15.

30



Ekscenterpressen egner sig derfor kun til relativt lave optræk og ikke 
til dybtræk.

Ved optræk forstår man en formgivende proces, hvor man med et 
plant udgangsemne, rondel eller blanket, over et stempel former dette 
ved flydning til det færdige emne.

For at undgå, at rondellen krøller under optrækket, må man holde 
igen på pladen og kun langsomt give slip.

Af emner, som typisk bliver optrukket af ekscenterpresser, kan næv
nes emballagelåg, lave dåser (tobak), kapsler, cykelklokker o.lign.

Et simpelt trækværktøj ser i grundtrækkene ud som skematisk vist på 
fig. 16:

Fig. 16.

Her refererer bogstavhenvisningen til 
A: Udkaster, som aktiveres af pressens udkasterarrangement placeret i 

krydshovedet under dettes opadgående bevægelse.
Udkasteren trykker det færdige emne ud af 

B: trækmatricen, som former 
C: emnet over 
D: trækstemplet.
E: er tilholderen, som holder igen på pladen, rondellen, under optrækket.

Tilholdertrykket leveres af 
F: tilholderpinde, som får deres trykkraft fra
G: trykluftmodhold. Dette er en trykluftcylinder (dublexcylinder), som 

står i forbindelse med en trykluftbeholder.
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Trykket i luftbeholderen kan justeres, således at man kan opnå det 
modholdstryk, som er nødvendigt. Da luftbeholderens volumen er meget 
større end cylinderens volumen, holdes modholdstrykket konstant under 
hele stempelbevægelsen.

For at materialet ikke skal revne under optrækkets voldsomme defor
mation af pladen, skal denne være af velegnet materiale, dyb træksplade. 
Endvidere skal såvel trækmatrice som stempel være forsynet med pas
sende rundinger, og de skal overalt ligesom tilholderpladen være hærdet 
og højglanspoleret.

Der skal anvendes passende smøremiddel for at nedsætte friktionen. 
Optrækket kan også foregå med udgangsmateriale som strimmel eller 
bånd fra coil. I så fald skal værktøjet også udstanse rondellen.

I det viste værktøj fig. 16 kan dette ske, hvis det styr, som ligger om
kring matrice og tilholderplade, hærdes og slibes som en stansematrice. 
Rondellen vil da blive udstanset mellem denne og trækmatricens udven
dige diameter.

Det optrukne emne kan enten trækkes helt op i matricen, som en kop 
med lodrette sider, eller det kan efterlades med en kant under tilholder
en - et såkaldt øre. I begge tilfælde vil pladekanten være mere eller min
dre ujævn afhængig af værktøjets kvalitet og materialets trækegenska
ber. Derfor skal det optrukne emne som regel renskæres ved en efterføl
gende operation.

I bl.a. emballageindustrien kendes trækværktøjer som i een og samme 
operation også renskærer, ja endda omruller kanten, som det kendes fra 
konserveslåg o. lign., men så er værktøjet også blevet rimeligt komplice
ret og meget rationelt ved masseproduktion.



4. KAPITEL

Ekscenterpressens 
sikkerhed

Fremstilling, installation og brug af ekscenterpresse, som er en meget 
farlig arbejdsmaskine, er underlagt de bekendtgørelser og meddelelser, 
som udsendes af Arbejdsministeriet og Arbejdstilsynet.

Den sidste på denne bogs tilblivelsestidspunkt udsendte bekendtgø
relse fra Arbejdsministeriet er fra ll.oktober 1965.

Der har i 80’erne været tilløb til en ny bekendtgørelse, men denne er 
af forskellige årsager aldrig kommet, og den vil nu blive afløst af de fæl
les Europæiske sikkerhedsbestemmelser i forbindelse med overgangen 
til det indre marked.

Dog udkom den 2.januar 1981 bekendtgørelse nr. 43 om tekniske hjæl
pemidlers indretning og anvendelse. Denne bekendtgørelse er meget 
vidtfavnende, men gælder også ekscenterpresser.

Denne bekendtgørelse suppleredes i marts 1987 med en anvisning nr. 
2.2.0.1 om retningslinier for, hvorledes bekendtgørelsens krav i alminde
lighed kan opfyldes for maskiner og maskinanlæg.

I april 1989 kom så anvisning nr. 2.2.0.3, der uddyber denne yderlige
re, hvad angår automatisk styrede maskinanlæg herunder robotter, og 
navnlig går denne anvisning ind på krav til styringer af automatiske ma
skinanlæg.

De bestemmelser, der forefindes i den gamle bekendtgørelse, er i åre
nes løb blevet udvidet, suppleret med skrivelser fra Direktoratet for Ar
bejdstilsynet samt nævnte anvisninger nr. 2.2.0.1 og 2.2.0.3, som stram
mer disse regler gevaldigt op, og som må betragtes som påbud, der skal 
følges.

Det er iøvrigt ikke uden grund, at reglerne omkring ekscenterpressen 
i årernes løb er strammet op. Det er en meget farlig maskine, og Ar
bejdstilsynet kan da også rose sig af en stærkt faldende ulykkesfrekvens.

Fra Arbejdstilsynets bekendtgørelse af ll.oktober 1965 skal efterføl
gende citeres de vigtigste bestemmelser, som stadig er gældende i dag:

ad D: Bruger (ejer, arbejdsgiver).
Arbejdsgiveren er ansvarlig for, at der - under hensyn til arbejdets art, 

arbejdsforholdene, beskæftigedes alder, uddannelse og øvrige forudsæt
ninger for arbejdet foretages alt, hvad der med rimelighed kan kræves
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for at forebygge, at nogen hos ham beskæftiget pådrager sig sygdom 
som følge af arbejdet eller rammes af ulykkestilfælde derved. Uanset le
verandørs og opstillers særskilte ansvar er arbejdsgiveren således an
svarlig for, at enhver i hans virksomhed benyttet excenterpresse og dens 
tilbehør til enhver tid er i forskriftsmæssig stand og benyttes på for
skriftsmæssig måde.

ad E: Brugeren (ejeren, arbejdsgiveren) er eneansvarlig for an
bringelsen af det særlige sikkerhedsudstyr til beskyttelse mod 
fingerskader.

Leverandøren er dog pligtig at levere maskinen med det sikkerheds
udstyr loven kræver for standardmaskiner.

ad 3: Kobling.
Koblingsmekanismer skal med nedennævnte undtagelse være indret

tet således, at de yder betryggende sikkerhed mod utilsigtet presseslag.
NB: Som utilsigtet slag betragtes også slag, der indtræffer, når pres

sen sættes i gang efter stilstandsindkobling (indkobling, når svinghjulet 
står stille).

Koblingsmekanismer, som ikke opfylder de i første stykke angivne 
krav ( f.eks. kilekobling af sædvanlig udførelse), må dog anvendes, hvis 
pressen på iøjnefaldende sted er forsynet med et tydeligt og holdbart
skilt med følgende tekst:

’’Denne presse må ikke anvendes med åbning større end 8 mm (bliver 
snart 6 mm) mellem stempel og underlag eller 5 mm mellem stempel og 
afriver, medmindre værktøjet pa anden made er saledes indrettet, eller 
pressen er forsynet med sådan beskyttelsesanordning, at ulykkestilfælde 
ikke kan indtræffe, hvis pressen gør et utilsigtet slag.

ad 4: Koblingsfjedre.
Som fjedre i koblinger må kun anvendes trykfjedre, som er sikkert sty

ret i hus eller om stang, og hvis afstand mellem vindingerne ved største 
indspændte fjederlængde er mindre end fjedertradens diameter.

NB: Dette punkt gælder kun, hvor brud på fjederen kan medføre ulyk
ker.

ad afsnit: Beskyttelse mod fingerskader.
14. Grundregel.
Ingen presse må tages i brug, medmindre den yder betryggen

de sikkerhed mod, at den betjenendes fingre beskadiges under 
presseslag.
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Ad 15g): Tohåndsudløsning.
Pressen indstilles til enkeltslag og forsynes med en tohåndsudløsning, 
der er således indrettet, at

- det er nødvendigt hver gang at benytte begge hænder på hver sit betje
ningsorgan for at udløse presseslaget,

- nyt slag ikke kan udløses, før begge betjeningsorganer har været ført 
tilbage til udgangsstillingen,

- stemplet standser eller når så vidt i slaget, at klemningsfare er udeluk
ket, hurtigere, end en hånd kan føres fra betjeningsorgan til klem
ningsområde, dersom blot et af betjeningsorganerne slippes efter ud
løsning af presseslag. Kan stemplet trække materialet med opad, må 
også mulig klemningsfare herved tages i betragtning, og

- eventuel omstilling af tohåndsudløsningen kun kan foretages med sær
lig nøgle eller specialværktøj. Nøglen (værktøjet) skal opbevares af en 
ansvarlig person.

To-håndsudløsning alene godkendes ikke som håndbeskyttelse ved 
presser, der er forsynet med koblingsmekanisme, der ikke giver betryg
gende sikkerhed mod utilsigtet slag (f.eks. kilekobling af sædvanlig udfø
relse).

Vedr. dette punkt se dog senere de stærkt opstrammende regler også i 
forbindelse med anvisning nr. 2.2.0.1 og 2.2.O.3.

ad 21: Løbende tilsyn og kontrol.
De dele af sikkerhedsudstyr, betjeningsorgan, koblingsmekanismer og 

bremse, som er særlig udsat for slid eller anden påvirkning, der kan 
medføre, at delene ikke virker som tilsigtet, skal ved brugerens (ejerens, 
arbejdsgiverens) foranstaltning til stadighed holdes under omhyggeligt 
tilsyn under overholdelse af de brugs- og vedligeholdelsesforskrifter, le
verandøren har medleveret. Fuldstændig gennemgang (kontrol), af kob
lingsmekanisme og bremse skal foretages regelmæssigt, og så hyppigt, 
som hensynet til forsvarlighed og til pressens konstruktion og anvendel
se kræver, normalt hver 3.måned ved 8 timers daglig benyttelse.

For hver presse skal findes et kontrolkort, hvorpå resultatet af gen
nemgangen noteres.

ad 25: Sikkerhedsinstruks.
Brugeren (ejeren, arbejdsgiveren) bør udlevere skriftlig sikkerhedsin

struks til enhver, der skal betjene en ekscenterpresse.
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Der er så i årenes løb udsendt en hel del skrivelser, der udvider denne 
bekendtgørelses forordninger og bestemmelser.

De vigtigste skal gengives i uddrag nedenstående:

Meddelelse nr. 19/1974 om
Kontrol af uindkapslede bremsefjedre i friktionskoblinger til
ekscenterpresser:

A. Baggrund
Ekscenterpresser med sammenbygget kobling og bremse med uind

kapslede bremsefjedre har i flere tilfælde givet anledning til ulykker og 
tilløb til ulykker. Årsagen til disse har været, at én eller flere fjedre er 
knækket, og stumper af de knækkede fjedre har sat sig i klemme såle
des, at den bevægelige trykfod mellem kobling og bremse har siddet 
fast, hvorved afbremsning af pressen er forhindret med et eller flere fort
satte slag til følge.

B. Foranstaltninger
I punkt 21 i bilag til ’’Bekendtgørelse om indretningen og brugen af 

mekanisk drevne ekscenterpresser o.l.” kræves bl.a., at der regelmæssigt 
og så hyppigt, som hensynet til pressens konstruktion og anvendelse 
kræver, foretages fuldstændig gennemgang (kontrol) af koblingsmeka
nisme og bremse.

I. Kontrol med ekscenterpresser med friktionskobling, hvori der er 
indbygget uindkapslede bremsefjedre, der ved brud kan medføre 
ulykke, skal for at kunne anses for fyldestgørende være udført 
efter følgende retningslinier:

la) Koblingen skal adskilles mindst én gang årligt for kontrol af brem- 
sefjedrene. Konstateres der skade på blot én fjeder, skal samtlige 
fjedre udskiftes.

Ib) Samtlige fjedre skal dog udskiftes hvert femte år uanset deres til
stand.

2) Kontrol, adskillelse og udskiftning af fjedre skal noteres på eks- 
centerpressens kontrolkort.

II. Presser med koblinger, som ved ombygning er forsynet med ind
kapslede bremsefjedre, som ikke kan forårsage ulykke ved fjeder
brud, skal ikke have koblingen adskilt ved kontrol, medmindre le
verandøren foreskriver dette.

Ombygning af en ekscenterpresse skal noteres på dennes kon
trolkort.
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Meddelelse af 15.juli 1977 angår:
Sikring mod udskydning af akselender ved brud på ekscenter- 
pressers hovedaksler.
Med baggrund i flere alvorlige ulykkestilfælde og tilløb til sådanne, med
deles i henhold til arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 380 af 11.okto
ber 1965 om ’’indretningen og brugen af mekanisk drevne ekscenterpres- 
ser o.l.”, bilag, pkt. 2, samt pgr. 2 stk. 3, at presser, der fra den 1. januar 
1978 leveres til brug her i landet, og som er således indrettet, at der ved 
brud på hovedakslen kan forekomme udskydning af akselende og eks- 
centrik, skal være forsynet med en sikkerheds-opfangningsbøjle.

Sikkerhedsbøjlen skal være indrettet og monteret således omkring ak
selenden, at en evt. akselstump opfanges af bøjlen og dermed forhindres 
i at falde ned over operatøren.

Hvis anden form for sikringsanordning ønskes anvendt, skal dette fo
relægges direktoratet for arbejdstilsynet.

Ovenstående tager især sigte på ekscenterpresser med fremadvendt 
hovedaksel.

5.september 1984 vedrørende 
Ombygning af ibrugværende presser.
Som følge af flere ulykkestilfælde med ekscenterpresser, der ikke er for
synet med sikkerhedsanordning for magnetventilen til friktionskob
lingen, har Direktoratet for Arbejdstilsynet besluttet, at disse presser 
uanset alder enten skal ombygges til dobbeltventil m. overvågning, me
kanisk sikkerhedsudkobling eller forsynes med skilt ”Må kun anvendes 
til lukkede værktøjer o.s.v.

Arbejdstilsynet anbefaler, at disse ekscenterpresser forsynes med 
dobbeltventil med overvågning.

Arbejdstilsynets skrivelse af 2.april 1986 angår:
Kontroleftersyn på presser m.m.
Mekaniske presser, herunder ekscenterpresser:

- Pressen skal løbende holdes under omhyggeligt tilsyn, således at 
sikkerhedsudstyr, betjeningsorganer, koblings- og bremsemekanismer, 
som er særlig udsat for slid eller anden påvirkning, ikke svigter under 
brugen.

- Herudover skal pressen underkastes et fuldstændigt kontroleftersyn 
så hyppigt, som hensynet til forsvarlighed kræver normalt hver 3. måned 
ved 8 timers daglig benyttelse.

Intervallet kan nedsættes til hver 6. måned ved max. 4 timers daglig 
benyttelse.
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Anvendes en presse kun til automatisk drift, d.v.s. med afskærmet fa
rezone, kan kontroleftersynet begrænses til hver 12.måned.

For hver presse skal findes et kontrolkort hvorpå resultatet af kontrol
eftersynet og det løbende tilsyn noteres.

Kortet skal være tilgængeligt for arbejdstilsynet og sikkerhedsorgani
sationen.

Kontroleftersyn, værktøjsopstillinger, reparationer og ændringer skal 
foretages af en person, der har den fornødne sagkundskab og kender ar
bejdstilsynets bestemmelser.

Normalt en faglært med den nødvendige efteruddannelse.

Lysgitre (fotocelleværn) ved presser:
Lysgitteret skal holdes under løbende tilsyn og kontrolleres dagligt i 

overensstemmelse med fabrikantens anvisninger.
Lysgitteret skal underkastes et årligt kontroleftersyn.
Dette eftersyn må kun udføres af sagkyndig person, som har gennem

gået den nødvendige efteruddannelse (kursus) hos lysgitter-fabrikanten 
eller -leverandøren.

Dette er også gældende for monteringer, reparationer og ændringer af 
lysgitre.

Fyldestgørende notater om eftersynet skal foretages på passende kon
trolkort. Dette kort kan evt. være pressens kontrolkort.

Den 24.september 1986 kom den såkaldte asbestbekendtgørelse, som 
bestemmer at efter den 30.juni 1988 må der ikke forefindes asbestholdig 
materiale i bremsebelægningen på en kobling-bremse.

Det betyder rent faktisk, at alle kobling-bremser skal ombygges og 
forsynes med kobling-bremselameller med asbestfrit friktionsmateriale.

Det er senere modificeret af Arbejdstilsynet derhen, at ombygning 
skal ske første gang en kobling-bremse adskilles for eftersyn eller repa
ration.

I princippet skal en ekscenterpresse gennemgås for sikkerhedsover
holdelse og godkendes af Direktoratet for Arbejdstilsynet for at måtte 
fremstilles eller sælges i Danmark.

Dette betyder i praksis, at Arbejdstilsynet lader en kompetent uvildig 
institution el. lign. granske (gennemgå og afprøve) ekscenterpressen. 
Hvis denne granskning ikke giver anledning til bemærkninger, får pres
sen (styringen) en udtalelse fra Direktoratet for Arbejdstilsynet, før 
pressen (styringen) må fremstilles eller sælges i Danmark.

Dette gælder i særlig grad el-styringen til pressen, når der er tale om 
håndbetjent presse. Dette forhold sammen med en række uskrevne be
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stemmelser gør, at der i årenes løb er stillet nogle sikkerhedskrav til 
ekscenterpresser, som kun kan verificeres ved henvendelse til Direktora
tet for Arbejdstilsynet, men opmærksomheden henledes dog her endnu 
engang til bekendtgørelse nr. 43 af 22.januar 1981 med følgende anvis
ninger nr. 2.2.0.1 med revision oktober 1990 og 2.2.O.3.

Af disse krav skal her blot nævnes:
Styringens relæer skal være tvangsførte.
Alle styringens sikkerhedsmæssige relæfunktioner skal være dubleret
og overvåget, dette gælder også kontaktfunktioner.
Manøvreorganer skal være kortslutningssikret.
To-håndsbetjening skal være med tidsmæssig samtidighedsfunktion,
max. 0,5 sek.
Tørning skal være sikret mod indkobling ved roterende svinghjul.
Dobbelt presseventil med aktiv eller passiv overvågning.
Plejlstangs- og krydshovedbevælgelsen skal være beskyttet af skærm.

Der findes endvidere nogle regler for, hvornår en brugt ekscenterpres- 
se er lovlig til videresalg, og hvornår videresalg f.eks. uden styringsom
bygning er ulovlig.

Normalt gælder, at en brugt presse, der genforhandles, skal opfylde 
gældende nyeste bestemmelser.

Det er rimeligt vanskeligt for uindviede at finde ud af, da de skrevne 
regler er vanskeligt tilgængelige, men spørg presseleverandøren eller Di
rektoratet for Arbejdstilsynet.

Forhåbentlig giver de nye Europæiske standarder klare retningslinier, 
når vi går ind i det indre marked.

Disse retningslinier er i skrivende stund færdigudarbejdet og sendt til 
godkendelse i de respektive instanser, så formentlig indføres de pr. l.ja- 
nuar 1993, men der skal ikke ventes de store ændringer fra nugældende 
Nordisk lov og praksis.

I ekscenterpressens barndom var sikkerhed mod arbejdsulykker ”en 
lille by i Sibirien”, idet teknikken slet ikke var udviklet til at yde nævne
værdig personsikkerhed. Som eksempel på dette vises her en kopi af et 
udsnit af den håndskrevne instruktionsbog, som fulgte med de allerfør
ste ekscenterpresser, som PMB leverede i begyndelsen af trediverne.

Pressen a/aar normt?// e t  far /vev ' /sy6fas /?<£&'

/nc/j/M riø r?/ far/^a/ S/aj jJcer iset/ <?/ /rce/rJre Å'//bJre&/aop e/? /r / ø f  Pa/-e/? 
a g  1/7(/skrue c/en m  p c/fø/c?er?c/'? f/rtp&rsj-rtve.
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Dette viser med al ønskelig tydelighed den enorme udvikling, som si 
den er sket på det tekniske plan, men også lovgivningsmæssigt, idet den 
ne presse absolut ikke var ulovlig på det tidspunkt.



5. KAPITEL

Stativudfj edring
Sammenhængen mellem den lineære udfjedring f og vinke ludfj edringen 
y  af stativet på en udladende ekscenterpresse (se fig. 17).

At der må bestå en vis sammenhæng mellem den lineære udfjedring f 
og vinkeludfjedringen y af en udladende ekscenterpresse, synes klart, 
men til nærmere belysning heraf vil det være nødvendigt at se lidt på be
regningsgrundlaget for en ekscenterpresse.

Har man som vist på omstående tegning fig. 17 en udladende ekscen
terpresse, der påvirkes under krydshovedet af en kraft P, vil denne kraft 
forsøge at ’’trække stativet over”. Har stativet mellem pressebordet og 
krydshovedet et tværsnitsareal på F mm2, vil hver mm2 blive belastet 
med trækspændingen oz efter følgende formel:

az = - ^ N/mm2 (5) 

Desuden vil kraften P påvirke stativet - som i dette tilfælde kan sam
menlignes med en I-formet bjælke med højden b - til bøjning. Herved vil 
den del af stativet (bjælken), der ligger nærmest kraftens angrebspunkt, 
blive påvirket af trækkræfter (forlænget), medens den del af stativet, der 
ligger længst borte fra kraftens angrebspunkt, vil blive påvirket af tryk- 
kræfter (trykket sammen).

Et eller andet sted mellem områderne for disse trækkræfters og tryk
kræfters påvirkning må der være en linie, hvor der hverken optræder 
trækkræfter eller trykkræfter. Denne linie kaldes den neutrale akse.

Kraften P påvirker således også stativet til bøjning, hvilken kan ud
trykkes som et bøjningsmoment:

Mb = P x (a - m) Nmm (6)

De spændinger (N/mm2), der opstår, når et sådant stativ påvirkes til bøj
ning, kan udtrykkes således:

Mb Mbobz = og obd = , .Wz s Wd, (7)
hvor Wz og Wd benævnes modstandsmomenter for henholdsvis træk- og 
trykpåvirkninger. Udledningen af disse modstandsmomenter skal ikke 
nærmere berøres her.

For at få fastlagt de maksimale spændinger, som optræder ved kraften
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Sammenhængen m ellem  den lineæ re udfjedring f 

og vinke ludfjedringen  'y  

af s ta tive t på

en udladende ekscenterpresse

f -  Udfjedring i mm 

"r -  V inkeludfjcdring i grader 

f
tg  r  = a+e Fig. 17.
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P’s påvirkning af stativet, adderer man de ovenfor omtalte spændinger 
efter følgende formler:

az max = (oz + obz) N/mm2 
og od max = (obd - az) N/mm2 (8)

az max er den maksimale trækspænding, der optræder i stativet i af
standen a fra kraften P’s angrebspunkt, og od max er den maksimale 
trykspænding, der optræder i afstanden a+b fra kraften P’s angrebs
punkt.

Der vil ligeledes her være en linie mellem den maksimale trækspæn
ding az max og den maksimale trykspænding ad max, hvor spændingen 
er nul, d.v.s. en linie, hvor der ingen forlængelse eller sammentrykning 
finder sted af stativet.

Placeringen af denne linie (B-B på tegningen) beregnes på følgende 
måde:

b x oz max = e x (oz max + od max) 
b x oz max

Afstanden mellem stativets bord og hovedakslens midterlinie, målt 
gennem krydshovedets værktøjshul (kraften P’s angrebspunkt), vil være
1, når pressen er ubelastet. Linien B-B vil altid have længden 1, hvad en
ten pressen er belastet eller ikke.

Belastes pressen med kraften P, vil stativet få dels en lineær udfjedring 
f  og dels en vinkeludijedring y. Det vil sige, at afstanden 1 mellem stativets 
bord og hovedakslens midterlinie, målt gennem krydshovedets værktøjs
hul, forlænges med udfjedringen f til ialt 1 + f. Vinklen må være af samme 
størrelse, hvad enten den måles som den vinkel, krydshovedets føringer 
vil danne med en lodret linie, eller som vinklen, der fremkommer mellem 
krydshovedets opspændingsplan og en vandret linie. Samme vinkelstørrel
se vil fremkomme, om der trækkes to rette linier gennem endepunkterne 
af den forlængede linie 1 + f og gennem punkterne B-B i den neutrale linie 
med længden 1, til disse liniers skæringspunkt (se fig. 18).

e = (oz max + ad max). (9)

Fig. 18.
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Ved trækningen af de sidstnævnte to linier dannes der to trekanter 
med topvinklen y. en trekant med grundlinien 1 + f  og benene (a + e) + ø, 
hvor ø betegner afstanden fra B til de to liniers skæringspunkt ved top
vinklen y, samt en mindre trekant med grundlinien 1 og benene ø. (Den 
fejl, der begås ved at sætte forlængelsen af vinkelbenene ø lig stykket 
a+e, er ubetydelig, idet vinklen y er meget lille).

Ud fra disse to trekanter kan følgende forhold opstilles:
i ^

eller1 + f (a + e) + ø

f '  T  ta + eX ao)
Længden af vinkelbenet ø kan beregnes ud fra formlen for nedbøjningen:

e = ^ r n r mm- ( id
Udledningen af denne formel skal ikke omtales nærmere her.

I denne ligning er E stativmaterialets elasticitetsmodul, der for almin
deligt støbegods er ca. 80 KN/mm2 og for ’’Meehanite” støbegods, som 
normalt anvendes, helt op til 170 KN/mm2. Dette gods er således næsten 
lige så stift som stål, der har et elasticitetsmodul på 210 KN/mm2.

I er inertimomentet for stativets tværsnit og er afhængigt af den kon
struktive udformning af stativet. Mb er omtalt i det foregående.

Løses ligning (10) med hensyn til ø fås:

ø ---- r - (a + e),

og indsættes denne værdi i ligning (11) fås:
1 E x I—ttx (a + e) =— eller f Mb

1 x (a + e) x Mb
É ^ l  (12)

I denne ligning er følgende værdier på forhånd fastlagt:
1) Mb, som er afhængig af kraften P. (Mb = P x (a + m))
2) a, som er pressens udladning.
1 er afstanden fra bordplanet til hovedakslens midterlinie, og af lignin

gen fremgår det, at jo større 1 bliver, desto større bliver udfjedringen. Da 
pressens ’’byggehøjde”, d.v.s. afstanden fra bordplanet til krydshovedets
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opspændingsplan, indgår i målet 1, kan det heraf udledes, at udfjedrin
gen må blive større, hvis man ønsker en større indbygningshøjde for sine 
værktøjer.

e er afstanden fra stativets forside til den spændingsløse linie B-B. 
Som det fremgår af formlen, er størrelsen af denne afstand af betydning 
for udbedringens størrelse.

Ved at udforme stativets tværsnit med en kraftig forreste flange kan 
man opnå at holde afstanden e så lille som muligt, hvorved udbedringen 
reduceres mest muligt.

E er elasticitetsmodulet, og med større E fås mindre udfj edring. Heraf 
kan udledes, at man med det bedre materiale ’’Meehanite”, som normalt 
anvendes ved støbningen af pressestativer, opnår en mindre udbedring.

Som det ligeledes fremgår af foranstående, har endelig inertimomen
tet I indflydelse på udfj edringens størrelse: jo større I, jo mindre udfje- 
dring. Det vil altså sige, at pressestativets udformning er af vigtighed for 
udfj edringsforholdet.

Forholdet mellem den lineære udfjedring f og vinkeludfjedringen y 
fremgår ved en betragtning af den lille skraverede trekant i fig. 18 med 
grundlinien f og med det ene ben = a+e.

Ved af sætte topvinklen lig y begås kun en ubetydelig fejl, idet vinklen 
y  er af meget lille størrelsesorden.

Herved fås:
f

hvilket vil sige: jo større f, jo større vinkel y.
Med andre ord betyder en lille længdeudfj edring f samtidig en lille 

vinkeludfj edring y og omvendt.
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6. KAPITEL

Stativudßedring i praksis
Et af de væsentligste grundlag for dimensioneringen af C-presser er kra
vet om at opnå en minimal stativudfj edring.

Nogen egentlig norm for stativudfj edring eksisterer ikke; men i 
E.P.P.M.P.CEuropean Power Press Manufacturers’ Panel), i hvilken komite 
Danmark er repræsenteret ved PMB, er dette spørgsmål taget op til be
handling.

I det efterfølgende er som en naturlig følge af, at PMB er den eneste 
danske ekscenterpressefabrik, valgt at gengive deres normer for dimen
sionering og udmåling af pressestativer.

Ifølge H. Mäkelt: ’’Die mechanischen Pressen” vil en stativudfj edring 
på 0,01 mm/10 KN anses for at være tilladelig for en udladende ekscen- 
terpresse af godt fabrikat. PMB har valgt en stativudbedring på ca. 
0,005 mm/10 KN som udgangspunkt ved dimensioneringen. Med denne 
udbedring som baggrund vil PMB’s pressestativer naturnødvendigt 
fremtræde kraftige og robuste.

PMB kontrollerer udbedringen på samtlige pressestativer før presser
nes aflevering, og disse mange målinger har muliggjort tegningen af om
stående diagram (fig. 19) for gennemsnitlig stativudbedring af PMB-pres- 
ser. Til sammligning er på tegningen afsat den ovenfor nævnte tilladelige 
udbedring for udladende ekscenterpresser ifølge H. Mäkelt. Som ordinat 
er afsat stativudbedringen i mm, og som abcisse er afsat pressetrykket i 
Mp(t’s). Af diagrammet fremgår eksempelvis, at den ifølge H. Mäkelt tilla
delige stativudbedring for en 64 Mp(t’s) presse under nominel max.belast- 
ning er 0,64 mm. Som det fremgår af diagrammet, er den tilsvarende ud
bedring for en PMB-presse, f.eks. EPF 800 ved pressetryk 64 Mp eller t’s 
målt til at være 0,33 mm i gennemsnit - eller cirka 0,005 mm/Mp.

Målingen af denne udbedring f foretages på følgende måde:
En hydraulisk donkraft anbringes midt under værktøjshullet mellem 

pressebord og krydshoved (fig.20). Donkraften er forbundet med en 
pumpe, og indskudt på rørledningen mellem donkraften og pumpen er 
anbragt et manometer, der er indrettet således, at man kan aflæse don
kraftens tryk i Mp eller KN.

To måleure med stander placeres på pressebordet med måletasterne 
mod stativets føringslister i værkktøjshullets venstre-højre centerlinie, 
d.v.s. i en afstand fra stativet svarende til pressens nominelle udladning 
eller så tæt på denne som muligt.
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Donkraften bringes op på pressens nominelle tryk, og måleurene aflæ
ses.

En målemetode til måling af vinkeludfjedringen y har været forelagt 
E.P.P.M.P. Denne målingsmetode fremgår af fig. 21. En hydraulisk don
kraft anbringes mellem pressebord og krydshoved på samme måde som 
ved målingen af længdeudfjedringen f. En høj målestander placeres på 
pressebordet foran krydshovedet, og på denne anbringes to måleure dl 
og d2 i en afstand d fra hinanden med måletasterne mod den bearbejde
de flade foran på pressestativet.

Donkraften bringes op på pressens nominelle tryk, og måleurene aflæ
ses. Vinkeludfjedringen kan så beregnes efter følgende formel:

d2 - dl .-----j----- x 1000 mm,

hvor d2 - dl er differencen i mm mellem de målte værdier af de to må
leure, og d er afstanden i mm mellem de to måleure.

Denne målemetode udtrykker vinkeludfj edringen i mm pr. meter, og 
den må ifølge forslaget være max. 1,5 mm.

Måling af vinkeludfj edring er ikke meget udbredt, og i relation til ud
redningen i foregående kapitel 5 af sammenhængen mellem den lineære 
udfjedring f og vinkel udfjedr ingen y vil det være unødvendigt at foreta
ge en løbende måling heraf.

Stikprøvevise målinger af PMB-presser efter denne metode viser en 
vinkeludfjedring på ca. 0,75 mm pr. meter.

Der er derimod en anden udfjedring, som kan være af vital betydning 
for værktøjernes levetid, nemlig pressens samlede udfjedring. Denne er 
illustreret i fig. 22 og består foruden af stativudfjedringen af:

SI) Slør i forreste hovedleje
N2) Nedbøjning af akseltappen
53) Slør i plejlstangslejet
54) Slør i ekscentrik for slaglængdeindstilling
N5) Slør i kuglespindelgevind
56) Slør ved kuglen
57) Slør i sikringsbrik
58) Slør i krydshovedføringer.
Summen af disse slør giver et betydeligt større bidrag til den samlede 

udfjedring end selve stativudfj edringen. Den samlede udfjedring på udla
dende ekscenterpresser af 1. klasses fabrikat kan regnes at være 5-7 
gange større end stativudfj e dr ingen og ved presser af ringere kvalitet 
helt op til 10-20 gange stativudfj edringen.

Konklusionen af udfj edringsproblemet må være, at nok skal presse-
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stativets udfjedring være af så lille størrelse som muligt, men rigtig di
mensionering og materialevalg samt 1. klasses bearbejdning spiller en 
mindst lige så stor rolle.

En fedtsmurt presse bør faktisk være utænkelig i moderne industri, li
gesom rigtig dimensionering og placering af krydshovedføringerne samt 
små lejetolerancer bør være naturlige krav at stille til en moderne eks- 
centerpresse.

Med hver enkelt presse, som PMB leverer, følger en prøveattest, på 
hvilken blandt andet både den målte stativudfjedring og maksimalud- 
fjedring for pressen er angivet.



7. KAPITEL

Ekscenterpressens trykydelse
Vi kaster os nu ud i noget,som er meget væsentligt for brugen af ekscen- 
terpressen, men som for mange vil være lidt svært at forstå måske, men 
i så fald tro på det, så giver det en mening alligevel.

På omstående fig. 23 er skematisk vist arbejdsforløbet i en ekscenter- 
presse. Krumtappen (ekscentrikken) foroven drejer rundt med radius r, 
og når den har foretaget en omdrejning, har krumtappens rotation gen
nem plejlstangen overført en bevægelse til krydshovedet ned og op sva
rende til 2 gange radius = slaglængde, her benævnt H.

Drejningen af krumtappen sker ved, at der tilføres hovedakslen et dre
jende moment Mv fra pressens svinghjul. Et moment måles som en kraft 
x arm, hvor kraften angives i N eller KN og armen i m. Hvis vi igen kik
ker under fig. 23, kan dette drejningsmoment omskrives til en tangenti
alkraft T, som virker i afstanden r fra centrum. Dette kan udtrykkes i føl
gende ligning:

Mv = T x r (Nm) (13)

Mellem stansekraften P og tangentialkraften T består et forhold, som 
fremkommer ved at opløse disse to kræfter i to ’’kræfternes parallelo
gram”. Ved at se nærmere på fig. 23 kan følgende ligninger opstilles:

P P
COS P = —— ~ P’ =P’ cos (3

Tog sin (ot + P) =—  eller T’T’ sin (a + |3)
P’ og T’er lige store, hvorfor vi kan skrive følgende ligning:

P T n rp D v sin (a + p)----- o ----- •------Tn eher T = P x----------—i—cos p sin a + P cos P
som omskrives til:

^ _ sin a x cos P + sin P x cos a1 -  .p x ----------------------- -----------------
cos p

eller T = P x (sin a + tg P x cos a)
Ved de fleste ekscenterpresser er forholdet mellem krumtappens radius
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r og afstanden mellem krumtap og krydshoved 1 udtrykt således r : 1 nor
malt mellem 0,25 og 0,10.
Dette forhold kan også udtrykkes således:

r _ sin P 
1 sin a

Det er i praksis en meget lille størrelse, hvorfor også tg P x cos a er
meget lille, og vi kan uden at begå nogen større fejl bortkaste denne
størrelse med følgende resultat:

T = P x sin a (N) (14)
Indsætter vi nu T i ligning (13), fås:

Mv = P x sin a x r (Nm) (15)

Mveller P = ----- (N) , ,sin a x r (16)
Da Mv er en konstant for den givne pressestørrelse og afhængig af 

pressens svinghjul og kobling og grundlæggende for hovedakslens di
mensionering, har vi nu udledt en formel, vi kan bruge til noget, som det 
ses af efterstående. Vi har denne ene gang vist udledningen af formlen, i 
resten af bogen vil formlerne generelt blot blive vist.

Da Mv er konstant, og ikke kan ændres uden at ændre ved hovedaks
lens styrkeegenskaber, kan man se, at pressens trykegenskaber P alene 
kan ændres ved vinklen a eller slaglængden H = 2 x r. Da største slag
længde H er konstant for den givne presse, kan P ved største slaglængde 
altså alene påvirkes ved vinklen a. Da man normalt definerer en ekscen- 
terpresse ved dens største trykydelse (P) ved dens største slaglængde, 
er man altså nødt til at definere ved hvilken vinkel a før nederste død
punkt dette gælder.

Dette forhold beskæftiger den intereuropæiske organisation 
E.P.P.M.P.(European Power Presse Manufacturers’ Panel), sig med, idet 
de udarbejder standarder, som medlemmerne normalt retter sig efter. 
Dette panel anbefaler, at kraften P for en ekscenterpresse defineres som:

P max nominel skal være disponibel ved største 
slaglængde H og med krumtappen (ekscentrikken) 
i en position af 30° før nederste dødpunkt.

Denne standard retter alle gode og kvalitetsbevidste pressefabrikan
ter sig efter, og dimensionerer deres hovedaksler herefter.

Lad os tage et eksempel: En presse med største presseydelse på 400 kN
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har ved denne ydelse ifølge formel nr.(15) et drejningsmoment på hoved
akslen på: se specifikationer på EPF 400 side 106.

Mv = P x sin a x r
86 HMv = 400 x sin 30° x ——  (Nm), (idet r = —)

86Mv -  400 x 0,5 x _ _z

Mv = 8600 Nm (konstant)

Bemærk: Ved at indsætte P i kN undgås at dividere mm med 1000.
Hvis vi nu prøver at gøre vinklen før nederste dødpunkt større f.eks. 

45°, får vi ved det konstante drejningsmoment

86Mv: 8600 = P x sin 45° x —-

eller P = ^  = 283 kN ~ 70% af nomineltryk.0,707 x 86

D.v.s. ved at starte vores presseslag 45° før bunddødpunkt nedsætter vi 
vores presseydelse til 70% for samme belastning af hovedakslen. Hvis vi 
ikke efterlever dette faktum, risikerer vi at knække hovedakslen.

Omvendt vil vi selvfølgelig ved at starte pressearbejdet ved en vinkel 
før bunddødpunkt mindre end 30° få en større pressekraft til rådighed. 
Men så sker der et andet fænomen, idet vores pressesikring f.eks. sik
ringsbrik sprænges, da disse altid er dimensioneret ud fra nominel tryk.

Hvis en pressebruger køber en standardpresse med forøget slaglæng
de, fordi operatøren (håndilægning) så bedre kan komme til, skal han 
være klar over konsekvensen.

Lad os se på vor 400 kN standardpresse en gang til, men nu med slag
længden forøget fra 86 mm til 120 mm. Mv er jo fortsat konstant:

Mv = P x sin a x r
1208600 = P x sin 30° x ———La

P = 287 kN ~ 72% af nomineltryk.
Det koster altså noget i presseydelse at få sådanne ønsker opfyldt.
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Hvis samme bruger så ovenikøbet starter sit pressearbejde før 30° før 
bunddødpunkt f.eks. 45° før, går det helt galt - se selv:

Mv = P x sin a x r
1208600 = P x sin 45° x — -

L a

P = 202 kN ~ 50% af nomineltryk.

Så pas bare på. Der er muligheder nok for at overbelaste sin ekscen- 
terpresse, uden man tænker over det.

På side 117 er vist en kurve, som viser forholdet mellem vinklen a før 
bunddødpunktet og den procentvise maxydelse, der er til rådighed i 
pressen.

Denne kurve bliver mere tilgængelig, hvis man også kender denne for
mel:

H -i- 2hcos a = H (17)

Her er H = slaglængden.
h = arbejdsvej (kan være pladetykkelsen)

Da man normalt ikke kender vinklen før bunddødpunkt, kan man ved at 
indsætte i formlen slaglængde og arbejdsvej udregne cos a og i den an
den kurve på side 117 finde vinklen, hvorved det blev lettere.

Brug disse kurver i det daglige og skån Deres presse.
Hvor tyk en plade eller hvor lang arbejdsvej kan man i praksis tillade 

på givne slaglængder uden at overskride disse magiske 30° før bunddød
punkt?
Ja, her skal vi have fat i en anden formel, som vi kan udlede ved at be
tragte fig. 23:

h -  4  °  ' C°S a ) ( 18)

hvor H = slaglængde
h = arbejdsvej (pladetykkelse)

Hvis vi igen bruger vores standardpresse som regneeksempel, fås ved 
største slaglængde og 30° før bunddødpunkt:

h = —-  (1 -r COS 30°)
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h = —  (1 0,866)

h = 5,7 mm
Vedr. cos a kan vi bruge kurven omtalt foranstående på side 117.

Den største arbejdsvej (pladetykkelse) for denne standardpresse ved 
største slaglængde og arbejde påbegyndt 30° før bunddødpunkt er altså 
5,7 mm, incl. gennemgang i snitplade. Der er altså en nøje sammenhæng 
mellem pressens slaglængde og den maksimale arbejdsvej (pladetykkel
se) for at overholde de 30° før bunddødpunkt og derved undgå at overbe
laste sin presse med måske en knækket hovedaksel til følge.

Sammenhængen mellem slaglængde og max. arbejdsvej (pladetykkel
se) 30° før bunddødpunkt kan ses på kurven vist side 118.

Brug den i det daglige.
Som det kan ses af foranstående vil en reduceret slaglængde tillade et 

større pressetryk for det samme drejningsmoment Mv, men dog aldrig 
over pressens nomineltryk, da pressens sikringssystem (sikringsbrik 
el.lign.) så træder i kraft. Hvis vinklen a bliver større end 30° før bund
dødpunkt nedsættes pressekraften. Disse 2 forhold virker altså i hver sin 
retning. Lad os regne på et eksempel med vor 400 kN standardpresse:

Max slaglængde på denne H: 86 mm.
Vi stiller den om til en slaglængde på: 69 mm.
Vores arbejdsvej incl. gennemgang i snitplade: 9,9 mm.
Ved hjælp af formel (17) finder vi vinklen a:

69 -r 2 x 9,9cos a = ----------------------
69

a = 45°

Og ved hjælp af formel (16) finder vi største pressetryk:

_ 8600 x 2
0,707 x 69 

P = 352 kN

hvilket er 90% af pressens nomineltryk.
Sammenhængen mellem den indstillede slaglængde og vinklen a før 

nederste dødpunkt er vist på diagram side 119.
I dette diagram er ordinataksen forholdet mellem indstillet slaglæng

de He og nominel slaglængde H max.
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I vores regneeksempel -5̂ - = 0,8.00

Abcisseaksen er vinklen a eller forholdet mellem arbejdsvejen h og den
9 9indstillede slaglængde He. I vores regneeksempel -7̂ - = 0,143.

Ved nu at trække en vandret streg fra ordinatpunktet 0,8 og en lodret 
streg fra abcissepunktet 0,143 mødes disse ved skråstregen 90%. D.v.s. 
at ved denne konstellation af slaglængde og arbejdsvej må pressen max. 
belastes med 90% af sin nominelle arbejdsydelse. Dette diagram vil det 
være hensigtsmæssigt at bruge i det daglige arbejde, hvis man føler, 
man er ved at nærme sig et kriminelt belastningspunkt. Af hensyn til 
pressens levetid hellere een gang for meget end een gang for lidt.

Alle værdier til venstre for den skrå 100% linie kan ikke overbelaste 
pressen, men dens sikringssystem (sikringsbrik el. lign.) træder i funk
tion og gør kørsel umulig. Lav aldrig svindel med sikringssystemet, selv
om det ifølge diagrammet kunne være forsvarligt i visse situationer. Det 
kan blive katastrofalt, hvis man glemmer det til højre for 100% skrå
linien, og det er også menneskesikkerhed, vi har med at gøre.

Godt råd: Kør altid med den størst mulige slaglængde.
Godt råd til værktøjsmager: Byg dit værktøj til størst mulige
slaglængde.
Stor slaglængde har også andre fordele ved automationskørsel. Se 

herom i senere kapitel om ekscenterpressens tilbehør.

Pressetrykssikring
Som vi har set omstående, kan en pressebruger uden kendskab til pres
seteknik uforvarende overbelaste sin presse med havari til følge.

Teoretisk kan en ekscenterpresse yde et enormt tryk, enten til sving
hjulet går i stå, koblingen skrider eller hovedakslen knækker. Det er 
enorme kræfter, der udløses, hvis man eksempelvis blokerer en ekscen
terpresse til ikke at fuldføre sit slag. Da dette kan ske ved et uheld, 
glemt håndværktøj i presseværktøjet, dobbelt plade el. lign., vil enhver 
seriøs pressefabrikant forsøge at sikre pressen mod den slags fejltagel
ser. Det mest almindelige er at indbygge et ’’stanseværktøj” i krydsho
ved, hvor en sikringsbrik gennemstanses ved overbelastning, således at 
man beskytter pressen mod hovedakselbrud el. lign.

En sikringsbrik er dimensioneret til at bryde ved 15-20% overbelast
ning i forhold til nomineltryk. Da en god pressefabrikant dimensionerer
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sin presse til at yde nomineltryk ved 30° før bunddødpunkt, kan man af 
omstående udredning se, hvordan pressen kan overbelastes, uden at sik
ringsbrikken bryder, for eksempel ved at starte arbejdet tidligere end 30° 
før bund. Visse lavprispresser er endda dimensioneret til at yde nominel
tryk 15° før brud, og så går det helt galt.

Der er imidlertid et forhold, man skal være opmærksom på. Sikrings
brikken er lavet af stål med en brudstyrke mellem 600 og 750 N/mm2 og 
en flydespænding på mellem 450 og 550 N/mm2. Det er i sig selv en va
riation på 20%. Fabrikanten, som laver sikringsbrikken, dimensionerer 
forhåbentlig denne efter gennemsnitsbrudstyrke, som i dette tilfælde vil 
være 675 N/mm2. Hvis vi igen bruger vor standardpresse på 400 KN 
som eksempel, skulle sikringsbrikken i den bryde ved 400 x 1,15 = 460 
KN. Med en brudstyrke i gennemsnit på de 675 N/mm2 vil sikringsbrik-

kens snitareal være — -  681 mmb75
Flydespændingen opnås imidlertid allerede ved i gennemsnit 500 

N/mm2, hvorfor flydegrænsen opnås allerede ved:
681 x 500 = 340.500 N eller 340,5 KN pressetryk. D.v.s. at for hver 

gang man udsætter sikringsbrikken for et pressetryk over 340,5 KN over
stiger man flydegrænsen, og brikken vil blive en lille smule tyndere.

Resultat: Snitarealet er nedsat, og ved næste presseslag forstærkes 
forholdet således, at man snart når brudstyrken: sikringsbrikken bryder 
= storforbruger af sikringsbrikker.

Hvorfor gør man så ikke sikringsbrikken stærkere?
Så overbelaster man pressen med træthedsbrud i hovedakslen til følge!
Man kunne selvfølgelig dimensionere pressen således at den kunne tå

le denne overbelastning. Men markedets konkurrencevilkår gør, at det 
kan man ikke blive enige om. Brugeren, der har behov for en presse med 
en ydelse på 400 KN, burde købe en, der kan yde 600 KN, men konkur
renten siger, at det kan hans 400 KN presse sagtens klare.

Godt råd til pressebrugeren: Brug aldrig en presse, der belastes 
til max. konstant. En sjælden gang er OK.

Andet godt råd til pressebrugeren: Køb en presse med justerbar 
overbelastningssikring, f.eks. hydraulisk justerbar overbelast
ningssikring, så kan du altid udnytte din presse fuldt ud, men 
husk den skal være justerbar, så får du også en værktøjssikring 
med i købet, idet du bruger denne til at fortælle, hvornår værktø
jet skal slibes.
Men generelt: Brug aldrig en for lille presse.

Det er dårlig økonomi.
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8. KAPITEL

Ekscentervressens 
arbejdsyaelse
I forrige kapitel så vi, at drejningsmomentet fra svinghjulet gennem ho
vedakslen overføres til krumtappen, som via plejlstang og kugleskrue på
virker krydshovedet og dermed værktøjet. Det er imidlertid sådan, at for 
overhovedet at få noget formet i værktøjet skal bruges energi/arbejde. 
Hvis det drejer sig om at gennembryde/udstanse materialet, kan arbej
det, som skal udføres udtrykkes som kraft (gennembrydningskraft) x vej
længde (typisk pladetykkelsen) og måles i Nm. Dette arbejde tilføres fra 
pressens elektromotor, men skal kun bruges momentant i det øjeblik, 
værktøjet arbejder i materialet. En hydraulisk presse skal derfor have en 
meget stor motor-pumpe for i dettte korte øjeblik at kunne udføre et 
stort arbejde. Det giver et stort tomgangsforbrug og dermed en dårlig 
energiøkonomi.

Det særegne ved ekscenterpressen er, at en forholdvis lille motor i 
tomgangstiden oplagrer energi i svinghjulet, som så bruges momentant i 
stanseøjeblikket. Altså ingen nævneværdig tomgangsspild og dermed 
god energiøkonomi.

Den energi, som kan oplagres i svinghjulet, kan beregnes efter følgen
de formel:

G x Dm2 x n2
W ---------- 7200--------- (Nm) (19)

og måles i Nm idet
G = svinghjulets vægt i N
Dm = middeldiameteren for svingvægten
n = svinghjulets omdrejninger pr. min.
G x Dm2 benævnes svingmassen.

Nu er det sådan, at man kan ikke tappe al denne energi ud af svinghju
let, så går pressen i stå. Man har derfor defineret en god ekscenterpres- 
se således, at 10% af svinghjulets oplagrede energi skal kunne tappes 
ved fortsat slag, uden at pressen går i stå. Ved afbrudt slag op til 20%- 
30%, idet motoren her har længere tid til at tilføre den nye energi.

Med denne viden kan vi ændre vores formel (19) til at gælde for en 
procentvis nedgang af svinghjulshastigheden:
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w  G  x D m 2 x n 2 (1  -s- f 2)

W = -------------7200-----------------  (Nm) (20)
hvor f = 0,9 ved 10% nedgang, 0,8 ved 20% nedgang og så fremdeles.

Som det ses af formlen, er Dm i 2.potens og ligeledes n. Vil man der
for kunne oplagre en stor energimængde, skal man have et stort sving
hjul, hvilket fysisk kan have nogen begrænsninger, eller et højt omdrej
ningstal. Det sidste udnytter man ved såkaldt gearede presser, hvor man 
har et hurtigtløbende svinghjul med en tandhjulsudveksling op til hoved
akslen. Denne type presser har en stor energireserve, men er langsomt 
løbende og egner sig fortrinlig til lave optræk og lignende.

Motoren skal være således dimensioneret, at den på een hovedaksel- 
omdrejning kan tilbageføre den tabte svinghjulsenergi svarende til 10% 
hastighedsnedgang. I praksis dimensioneres motoren til at gøre dette på 
3/4 omdrejning af hovedakslen efter følgende formel:

W 10 * nE = ___ ——------—  (KW)61200 x 0,75 (21)
hvor W 10 er arbejdsmængden ved 10% svinghulsnedgang, n er pressens 
nominelle omdrejningshastighed, og 0,75 er faktoren 3/4 omdrejning.

Hvis man forbruger mere energi end svarende til W10, kan motoren 
ikke nå at bringe svinghjulet op på fuld hastighed, hvorfor næste presse
slag starter ved reduceret hastighed med mindre energi til rådighed og 
på grund af hastighedens indvirkning i 2 . potens, går denne proces hur
tigt med det resultat, at pressen går i stå.

Dette fænomen vil man normalt ikke kunne løse ved at sætte en større 
motor på. Der er kun en løsning: Ved alle presseopgaver bør man, udover 
at beregne trykbehovet, også beregne arbejdsbehovet og sørge for, at 
dette aldrig overstiger W10 eller W30 for afbrudt slag. Disse værdier vil 
altid være kendte på enhver ekscenterpresse af anerkendt fabrikat.

Har man en presse med variabel hastighed, skal man være opmærk
som på, at den til rådighed værende energi ændrer sig med 2.potens af 
hastighedsændringen. D.v.s. at en halvering af hastigheden giver en ned
gang i energireserven til 1/4.

Lad os prøve et regneeksempel: Forfatteren ved, at svingmassen for 
vor 400 KN standardpresse er 1066 Nm2. Pressens nominelle omdrej
ningshastighed er 160 omdr./min.

Indsætter vi dette i formel (20) fås:
„ 71A 1066 x 1602 (1-0,92)
W1° -------------- 7200------------
W10 = 720 Nm
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Hvis vi nu halverer hastigheden til 80 omdr./min. fås:

w in  1066 x 802 (1-0,92)
W1° ---------------7200----------
W10 = 180 Nm

hvilket svarer til 1/4 af 720 Nm ved 160 omdr./min.
Dette er et forhold, man skal være meget opmærksom på, da den re

sulterende virkning er så voldsom.
Nu kunne man så her anføre det synspunkt, at det i den sidste ende 

er motorens effekt, som konverteret til svinghjulsenergi udfører det 
nødvendige arbejde, som jo ikke er blevet ændret, fordi hastigheden 
nedsættes.

Men her spiller det forhold ind, at motorhastigheden også reduceres 
med en faktisk virkning i 3. potens på effekten til følge, hvorimod tiden 
for retablering af svinghjulshastigheden kun reduceres liniært.

I praksis er det ikke muligt at få motoren til at afgive denne effekt 
med mindre, den er voldsomt overdimensioneret.

Pressen vil altså hurtigt gå i stå ved reduceret hastighed, hvis man 
forlanger en arbejdsydelse nævneværdigt over, hvad dette eller lign. 
regneeksempler viser.

Man skulle umiddelbart tro, at en øgning af pressehastigheden ville 
give en større arbejdsydelse. Men dette er kun tilfældet i den udstræk
ning, motoren måtte være en smule overdimensioneret i forhold til no
minel hastighed.

Det er korrekt, at arbejdsydelsen ved 10% svinghjulsnedgang stiger 
med 2 .potens af hastighedsøgningen, men motorens mulige effektafgi
velse ændres jo ikke, hvorfor svinghjulsnedgangen for den samme mo
toreffekt ved øget pressehastighed nødvendigvis må reduceres. - Hvis 
det ikke var sådan, havde vi opfundet evighedsmaskinen.

Enhver presse bør i sin instruktionsbog have et energidiagram, hvor 
dette forhold kan aflæses for alle omdrejningsningstal.

Har Deres ikke, så spørg leverandøren. På side 120 kan læseren se 
energidiagrammet for vores 400 KN standardpresse.

For det tilfælde, at man kun kender arbejdsmængden ved 10% sving
hjulsnedgang og nominel hastighed og ikke kan få et energidiagram af 
sin leverandør, kan konsekvensen af hastighedsændring beregnes ved 
hjælp af kurven side 121.

Lad os til sidst prøve at beregne denne presses nødvendige motor
størrelse ved hjælp af formel (21), idet W10 er de 720 Nm og n er 160 
omdr./min.:
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720 x 160 
61200 x 0,75

E = 2,5 KW
I praksis er denne motor på 3 KW.



9. KAPITEL

Ekscenterpressens 
kobling
Vi har i de foregående kapitler beskæftiget os en del med beregnings
grundlag og dimensioneringsregler for ekscenterpresser, hvorfor det og
så vil være rimeligt at se lidt på koblingen, som er det vigtigste maskin- 
element i en ekscenterpresse. Ikke mindst er koblingens opbygning og 
pålidelighed et grundlag for pressens driftsikkerhed, herunder såvel sik
kerheden for operatøren som produktionssikkerheden. Lad os starte 
med at se lidt historisk på det.

De første ekscenterpresser var alle forsynet med mekaniske koblinger, 
som f.eks. klokobling, springpalkobling eller drejekilekobling. Af disse 
koblingstyper har drejekilekoblingen været den, der holdt længst ud og 
har været mest udbredt i Danmark, indtil Arbejdsministeriet udsendte 
sin bekendtgørelse nr. 380 af ll.oktober 1965, hvor der i punkt 3 (kob
ling) står:

Koblingsmekanismer skal med nedennævnte undtagelse væ
re indrettet således, at de yder betryggende sikkerhed mod 
utilsigtet presseslag.
NB: Som utilsigtet slag betragtes også slag, der indtræffer, 
når pressen sættes i gang efter stilstandsindkobling (indkob
ling, når svinghjulet står stille).
Koblingsmekanismer, som ikke opfylder de i første stykke 
angivne krav ( f. eks. kilekobling af sædvanlig udførelse), må 
dog anvendes, hvis pressen på iøjnefaldende sted er forsynet 
med et tydeligt og holdbart skilt med følgende tekst:
’’Denne presse må ikke anvendes med åbning større end 8 
mm mellem stempel og underlag eller 5 mm mellem stempel 
og afriver, medmindre værktøjet på anden måde er således 
indrettet, eller pressen forsynet med sådan beskyttelsesan
ordning, at ulykkestilfælde ikke kan indtræffe, hvis pressen 
gør et utilsigtet slag.”

Denne bekendtgørelses bestemmelser gælder rent faktisk også i dag, 
idet det dog kan forventes, at de 8 mm nedsættes til 6 mm.

Gennem adskillige år tidligere havde flere pressefabrikanter været
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igang med udviklingen af friktionskoblinger. Det var muligheden for im
pulsstyring af friktionskoblingen, der virkede tiltalende. Herved skabtes 
muligheder for automatisk kørsel med samtidig overvågning af flere pro
cesser, og dermed større produktionssikkerhed. Når ydermere flere lan
des arbejdstilsyn anså friktionskoblingen som værende mere funktions- 
sikker end de mekaniske koblinger, var vejen banet for indførelsen af 
friktionskoblingen på ekscenterpresser.

I første omgang udskilte der sig 3 forskellige former for friktionskob
linger, nemlig:

den elektromagnetiske kobling, 
den hydrauliske kobling og 
den pneumatiske kobling.

Årsagen til, at den elektromagnetiske kobling kom ind i billedet, kan 
søges i det forhold, at pressens motor i forvejen skulle have el-forsyning, 
og at man hurtigt blev klar over, at styreprocessen måtte være elektrisk. 
Imidlertid skal koblingen på en ekscenterpresse overføre meget store 
momenter med hyppige ind- og udkoblinger, hvorfor kravene oversteg de 
muligheder, som en rimelig konstruktionsudformning af den elektromag
netiske kobling kunne indebære. Til sammenligning kan det nævnes, at 
en almindelig kraftig bil overfører 100-300 Nm over koblingen, medens 
f.eks. en 400 KN ekscenterpresse overfører ca. 9000 Nm.

Tilbage var så den hydrauliske og den pneumatiske kobling, der begge 
arbejder med et trykmedium for at kunne overføre de store drejningsmo
menter. Som udviklingen er gået, anvender langt de fleste pressefabri
kanter i dag den pneumatiske kobling som værende den mest robuste og 
driftssikre koblingstype. Den er samtidig den hurtigste i forhold til en 
hydraulisk kobling.

Den hydrauliske kobling er endvidere dyrere end en pneumatisk kob
ling, idet den kræver en relativ dyr hydraulisk pumpeunit. På dyrere og 
avancerede presser udkonkurrerer den hydrauliske kobling ofte den 
pneumatiske p.g.a. dens støjsvaghed, hvor man så til gengæld lever med 
dens langsomhed. løvrigt er det i dag muligt at lave en pneumatisk kob
ling, som ikke støjer over 80-82 dB (A). Den danske pressefabrik PMB 
lancerer en sådan i 1991.

Ingeniør Karl Stiibner skriver i tidsskriftet ”Die Maschine”:
”Den store fordel ved trykluften fremfor andre trykmedier ligger i den 
høje strømningshastighed. I en lige ledning kan der uden videre opnås 
hastigheder på 120 m/s. Til illustration af trykluftens hurtighed og 
driftssikkerhed kan som kuriosum nævnes, at man tidligere i Paris hav-
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de 8000 ure med normaltid - fordelt over hele byområdet - hvilke ure 
blev centralt drevet ved hjælp af trykluft”.

De kobling-bremser, som i dag anvendes på ekscenterpresser, virker i 
princippet ved at indkoble med lufttryk og udkoble - bremse med fjeder
tryk. De er indrettet således, at kun en af funktionerne kan forekomme 
ad gangen.

En koblings - bremses virkemåde skal her kort gennemgås, idet der 
henvises til de i fig. 24 anvendte bogstaver.

Kobling og bremse er en enhed, der skydes ind på hovedakslen mel
lem pressens stativ og svinghjul. Koblings- og bremselamellerne (A) er 
fortandet på den udvendige diameter og griber ind i tilsvarende fortan- 
dinger dels på svinghjulet (for koblingslamellernes vedkommende), og 
dels (for bremselamellernes vedkommende) på bremseskjoldet (B), som 
er fast monteret på pressestativet. Hele koblingsenheden er fastgjort til 
hovedakslen med en not. Mellem koblings- og bremseparterne er anbragt 
en trykluftcylinder (C) med stempel (D), som ved hjælp af 12 stk. kon
centrisk anbragte trykfjedre (E) presses sammen med bremseparten, så
ledes at pressen under stilstand altid vil stå med aktiveret bremse.

Ved indkobling af pressen ledes der trykluft ind i cylinderen gennem 
et hul i hovedakslen. Trykluften vil bevirke, at cylinderen (C) bevæger 
sig bort fra bremsen i retning mod koblingsparten, idet den overvinder 
trykket af de 12 bremsefjedre. Herved kobles svinghjulet fast med ho
vedakslen, idet de 2 mellemringe (F), der er forsynet med indvendig for- 
tanding, presses sammen med de 2 koblingslameller (A), hvorved disse 
fastlåser svinghjulet ved hjælp af friktionsbelægningen (G) til koblings
lamelholderen (H), som er notet på hovedakslen. Pressen begynder nu 
at køre, og umiddelbart før pressen har tilendebragt sit slag, lukkes 
trykluften atter ud af koblingscylinderen, og trykfjedrene vil da igen 
trykke denne bort fra koblingssiden og imod bremsesiden, hvorved pres
sen stopper.

For at koblingen kan arbejde så hurtigt som muligt, er det nødvendigt, 
at cylinderens vandring gøres så kort som muligt. Afstanden mellem 
stempel(D) og cylinderen(C) er 0,5 mm og den samlede vandring fra 
bremset til indkoblet tilstand er 3 mm. Det fremgår heraf, at luftforbru
get er meget lille, og beregninger har da også vist, at det alt inklusive 
kun koster meget lidt i luftforbrug pr. presseslag. Luftforbruget pr. ind
kobling på PMB ekscenterpresser, som jo er brugt som model for denne 
bog, er vist i skemaet side 122. Endvidere har målinger udført af Akade
miet for de tekniske Videnskaber vist, at indkoblingstiden for en PMB 
presse, fra det øjeblik trykknapperne aktiveres, og til pressen er oppe på 
fuldt omdrejningstal andrager 56 millisekunder.
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Hvor stort moment en sådan friktionskobling skal overføre kan vi se af 
kapitel 7 formel (15): Mv = P x sin a x r, som for vores prøvepresse i 
samme kapitel er udregnet til: Mv = 8600 Nm.

Dimensionering af kobling - bremse
I det følgende skal redegøres for, hvordan kobling og bremse dimensio
neres for opnåelse af nødvendigt koblingsmoment og bremsemoment.

Bremsemomentet skal have en sådan størrelse, at hovedakslen og der
med krydshovedet bringes til standsning på kortest mulig tid. En accept
abel tid for presser beregnet for håndilægning er 25-40 msek. Det brem
semoment, som er nødvendigt for overholdelse af denne tid, hænger 
sammen med de masser, der er i bevægelse og deres enerti. Selvom has
tigheden indgår i 2 .potens, spiller masserne også en stor rolle, og her ve
jer krydshovedet og overværktøjet en god del af den samlede masse, så 
det spiller en stor rolle for bremsetiden og dermed sikkerheden om 
krydshovedet er afbalanceret (trinløst) eller ej. At beregne det nødvendi
ge bremsemoment er en rimelig kompliceret sag, som ligger uden for 
denne bogs opgave, så vi må acceptere, at det for vor prøvepresse EPF 
400 er beregnet til 4800 Nm.

Vi kan nu beregne vort bremsetryk/fjedertryk efter følgende formel:

Wbrems = p f x ( j . x n x z x  --  (Nm) (22)z x luuu
hvor Wbrems = nødvendigt bremsemoment i Nm 

Pf = fjedertryk i N 
fi = friktionskoefficient 
n = antal fjedre 
z = antal friktionsflader 

dm = middeldiameter for bremselamel i mm (se fig.24)

Friktionskoefficenten for i dag anvendte asbestfri materialer ligger om
kring 0,4-0,5. Vi har i vores konstruktion 12 fjedre, 2 friktionsflader og 
en dm på 419,5 mm. Vi indsætter i formlen og løser den under hensyn til 
Pf:

41Q4800 = Pf x 0,48 x 12 x 2 x —
2 x 1000

Pf = 1987 N ~ 2000 N
Vi må nu ud i en fjederberegning, som vi ikke udfører her, for at finde en 
passende trykfjeder. Skal man konstruere en ny bremse vil man nok efter 
lidt forstudier vælge en fjeder for derefter at beregne dm.
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Da nu bremselamellens middeldiameter er fastlagt er dermed også 
koblingslamellens middeldiameter fastlagt til dm. Med denne diameter 
fastlagt tegner der sig på tegnebrættet nogle rent fysiske muligheder for 
pneumatikcylinderens dimension. Vi vil derfor foretage en beregning af 
koblingsmomentet og sammenligne dette med vort minimumskrav på 
8600 Nm.

Vi kan bruge følgende formel:

Wkobl = Æ (D2 -d2) x p x 10 - Pf x n) x [i x z x ■ (Nm) (23)4  ̂ x 1UUU
Her er Wkobl = resulterende koblingsmoment i Nm

D = pneumatikcylinders yderdiameter i cm 
d = pneumatikcylinders inderdiameter i cm 
p = lufttryk i bar (internationalt fastsat til 5,5 bar)

Pf = fj edertryk i N 
n = antal fjedre = 12 stk.
(i = friktionskoefficient 
z = antal friktionsflader, her = 4 

dm = koblingslamellers middeldiameter i mm

Med D = 37 cm og d = 12 cm og antal friktionsflader = 4 indsætter vi 
nu i formlen og får:

Wkobl = (|-(372 -122) x 5,5 x 10 - 2000 x 12) 0,48 x 4

Wkobl = 11.645 Nm

Dette er større end vort krav på 8600 Nm, hvilket kun er godt, da kob
lingen så også funktionerer ved et mindre lufttryk end de 5,5 bar. Det er 
rent faktisk sådan, at der foreskrives min. tryk på ca. 4 bar, ved hvilket 
tryk en min. trykvagt skal gøre det umuligt at operere med pressen.

Nu mangler vi kun een beregning for at vide om vor kobling bremse er 
brugbar, og det er fladetrykket på friktionsfladerne, idet det er begræn
set, hvad disse materialer kan holde til. Trykket på en bremselamelflade 
er jo Pf x n, altså fjedertryk gange antal fjedre, her P = 2000 x 12 = 
24000 N.

Arealet af en lamelflade er: A =-7 (D2 - d2)4

hvor D er lamellens største diameter, og d er lamellens mindste diame
ter i cm eller som i vor prøvekobling:
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A = -j (47,92 - 362)

A = 784 cm2 
Fladetrykket kan herefter beregnes som:

P
Pfl =—A (24)

P f,  -  2 4 0 0 0
784

Pfl = 30,6 N pr. cm2
Dette fladetryk er acceptabelt, idet det for sådanne materialer ikke 

må overstige 200-250 N/cm2, men på den anden side må fladetrykket 
heller ikke være for lille. Årsagen er, at bremserne bedst bevares aktive, 
hvis der sker en lille smule slitage, jævnfør bilbremser. Så dette flade
tryk må ikke være mindre.

I den forbindelse et godt råd: Friktionsmaterialet skal forsynes med et 
passende antal støvriller udformet på en sådan måde, at det opsamlede 
slitagestøv slynges ud under rotationen.

Nu er det ingen sag at beregne fladetrykket på koblingen på følgende 
måde:

7T
“ (D2 - ds2) x p x 10 - n x Pf

Pfl -------------------------------------------- -
— (Dl2 - dl2) A

7t
— (372 - 122) x 5,5 x 10 - 12 x 2000 

Pfl = - ------------------------------------------------ = -
— (47,92 - 362) A
4

Pfl = 39 N pr. cm2

Som må betegnes som et passende fladetryk for en rimelig levetid un
der samtidig bevarelse af effektiviteten. Hvis det skal gøres helt korrekt, 
er der også en grænse for periferihastigheden på lamellerne, men den 
overskrides normalt ikke ved langsomtgående presser, som der her er 
tale om.
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Ind- og udkoblingstiden for friktionslamelkobling
Til illustration af ind- og udkoblingstiderne for ekscenterpresser med 
friktionslamelkobling er der i diagramtegningen fig.25 indtegnet nogle 
kurver, der som et eksempel angiver de omtrentlige ind- og udkoblingsti
der for en 400 kN presse med friktionslamelkobling (vor prøvepresse). 
De to diagrammer på fig. 25, betegnet ved A og B, viser følgende:

A: Kurve til angivelse af tiden for pressens indkobling samt 
til angivelse af tiden for pressens normaludkobling ved stop i 
top efter fuldført presseslag.
B: Kurve til angivelse af indkoblingstiden samt til angivelse 
af tiden for pressens udkobling på vej nedad i presseslaget.
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Håndkontakt Fig. 25

Når vi her taler om ind- og udkoblingstiden for en presse, er dette et 
éntydigt defineret begreb, idet man herunder forstår varigheden af selve 
den maskinelle proces, som startes, efter at ind- og udkoblingsorganerne 
er blevet aktiveret.

På diagram A er der på X-aksen i en vilkårlig afstand fra 0 markeret 
’’start”. Ved ’’start” forstås det øjeblik, da startkontakten danner elek
trisk kontakt, og dermed starter processen.

Med pressen indstillet til 2-håndsudløsning sluttes strømmen ved 
start direkte til magnetventilen, der åbner adgang for trykluftens ud
strømning i koblingen. Når lufttrykket i koblingen har nået en størrelse
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af 3 bar, overvindes bremsefj edertrykket, hvorved bremsen frigives, og 
indkoblingen af pressen startes. Imedens stiger lufttrykket i koblingen til 
max. 5,5 bar, og dermed er koblingen fuldt indkoblet, og pressen kører 
med fuld omdrejningshastighed.

Lige inden pressen har fuldtført sit slag, påvirkes topstopkontakten 
(diagram A-højre side). Denne kontakt afbryder strømmen til et relæ, 
der ved sit udfald afbryder strømmen til magnetventilen, som derved be
gynder at lukke for lufttilgangen og at åbne for afblæsningen, således at 
lufttrykket falder. Varigheden af denne del af udkoblingen andrager ca. 
80 ms, idet relæet bruger ca. 20 ms til sit udfald, medens ca. 60 ms ud
gør tiden for magnetventilens virksomhed og for lufttrykkets fald til ca.
3 bar. Efter at trykket er faldet til 3 bar, overvinder bremsens trykfjedre 
lufttrykket i koblingen, og bremsen træder i funktion og afbremser pres
sen. Denne bremseproces varer som angivet på diagram A (højre side) 
ca. 30 ms. Det vil sige, at udkobling og bremsning af en presse, efter at 
den har udført et normalt slag, varer ca. 110 ms fra det øjeblik, da stop
kontakten påvirkes, og indtil pressen står stille.

Som bekendt skal en ekscenterpresse ifølge de lovmæssige forskrifter 
kunne stoppe trinløst på vej nedad i slaget, når pressen er indstillet for 
2-håndsudløsning (eftergribningssikkerhed), og først efter at ’’stemplet” 
er nået ufarligt område, må styringen overtages af pressen. Det vil med 
andre ord sige, at pressen, mens stemplet bevæger sig nedad, skal stop
pe momentant, såfremt blot én af håndudløserkontakterne slippes. Dette 
er i det elektriske styresystem muliggjort på den måde, at magnetventil
en holdes inde af 2-håndskontakterne, indtil stemplet er nået ufarligt 
område, hvorefter pressens ’’selvhold” træder i funktion.

Et sådant momentant stop på vej nedad i slaget er vist på diagram B 
(højre side). Så snart blot én af håndudløserkontakterne slippes, afbry
des strømmen til magnetventilen, som dermed begynder at lukke for 
lufttilgangen og at åbne for afblæsningen, således at lufttrykket falder. I 
løbet af 60 ms er lufttrykket faldet til ca. 3 bar, hvorved bremsens tryk
fjedre overvinder lufttrykket i koblingen, og bremsen træder i funktion. 
Pressen stopper da indenfor yderligere 30 ms - på samme måde som vist 
på diagram A (højre side).

Diagrammerne A og B viser altså, at normaludkoblingen for stop i top 
har en samlet tidslængde på ca. 110 ms, hvorimod nødudkoblingen kun 
har en tidslængde på ca. 90 ms.

De på diagrammerne viste kurver gælder som før nævnt for 400 KN 
presser, der har et normalt omdrejningstal på 160 omdr. pr. minut, hvil
ket svarer til ca. 1,1 ms pr. grad vinkeldrejning eller 0,9° pr. ms. Det vil 
igen sige, at pressen under en afbremsningstid på 90 ms foretager en
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vinkeldrejning på 81°. Ved stop i top vil afbremsningstiden på 110 ms så
ledes svare til en vinkeldrejning af 99°.

De her omtalte ind- og udkoblingstider er cirkaværdier, gældende ved 
fuld indkobling såvel som ved fuld afbremsning af pressen. Ved eftergrib- 
ningsudkobling straks efter indkobling vil pressen ikke have nået sit ful
de omdrejningstal, hvorfor bremsetiden i sådanne tilfælde vil blive korte
re end her angivet. På den anden side vil presser, som er forsynet med et 
meget tungt overværktøj og ikke er afbalanceret, bruge lidt længere 
bremsetid end her angivet, når pressen udkobles for eksempel halvt ne
de i presseslaget.

I praksis viser målinger, at bremsevinklen oftest ligger under de her 
angivne værdier helt ned til omkring 60°.



10. KAPITEL

Beregning afsnitkraft 
og snitarbejde

Når et snitstempel i et lokke- eller stanseværktøj gennembryder pladen 
optræder trykkræfter efter et mønster som vist på fig. 26:

Arbejdsvej (pladetykkelse t)
Fig. 26.

Trykkræfterne stiger momentant i starten til en høj værdi, hvorefter 
materialet begynder at bryde. Herefter falder trykkræfterne, da materia
lespændingerne har passeret flydegrænsen, men samtidig opstår store 
friktionskræfter. Den gennemsnitlige trykkraft kan udtrykkes ved form
len:

og = Ks x X (N/mm2) 
hvor Ks = nødvendig max. snitkraft udtrykt ved

Ks = o x 0,8, hvor o er materialets brudstyrke.(N/mm2)

Når Ks er mindre end o, skyldes det, at det har noget med flyde- 
spændingen at gøre. X er en korrektionsfaktor, der kompenserer for det 
forhold, at højeste tryk er momentant.

Kun i ekstreme tilfælde vil man i praksis beregne og. I praksis sættes
o = Ks og X = 1, d.v.s. og = o, altså materialets trækbrudstyrke, og det 
vil vi også gøre i det efterfølgende. Det pressetryk, som skal til for ved 
lokning eller stansning at gennembryde en plade kan altså udtrykkes ved
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det snitareal, som skal gennembrydes ganget med materialets trækbrud
styrke, eller

P = O x t x o : 1000 (KN) (25)

hvor P = nødvendigt pressetryk i KN
O = snitomkredsen i mm 
t = materialets tykkelse i mm
o = materialets trækbrudstyrke i N/mm2

Snitomkredsen skal her beregnes omhyggeligt med hele omkredsen 
og alle huller, svik m.m.

Lad os tage et simpelt regneeksempel, se fig. 27

t=  1,3

200
Fig. 27

Vi forestiller os, vi skal udstanse et rektangulært emne på 200 x 100 
mm med en pladetykkelse på 1,3 mm i st. 42 med en trækbrudstyrke på 
400 N/mm2.

Snitomkreds = 200 + 100 + 200 + 100 = 600 mm.
Vi indsætter nu i formel (25)

P = 6 0 0  x 1,3 x 400 : 1000 

P = 312 KN

Dette tryk vil vor 400 KN standardpresse kunne klare.
På side 123 er vist et diagram, ved hvis hjælp man kan finde nødven

digt pressetryk i KN, når man kender (har beregnet) snitarealet, for de 
mest almindelige stanseplader.

Men som vi har set omstående, bør man også undersøge om pressen 
har energi nok. Et stansearbejdes energi- eller arbejdsbehov udtrykkes 
som et multiplum af den brugte kraft i N og vejlængden, hvorunder den
ne kraft virker udtrykt i m, eller
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W -  P X t (Nm) (26)

hvor W er arbejdsbehovet til denne stanseopgave.
P er pressetrykket i N, og 
t er arbejdsvejen her lig pladetykkelsen i m.

Som det ses kan man i denne formel indsætte P i KN og t i mm og 
dermed se bort fra faktor 1000.

I vores eksempel: W = 312 x 1,3 
W = 405,6 Nm

Da vores standardpresse har en arbejdsydelse ved 10% svinghjulsned
gang på 720 Nm (se dens specifikationer), har vi altså ved denne 
arbejdsopgave arbejdsydelse nok.

Hvor vigtigt det er også at beregne arbejdsbehovet, vil jeg gerne vise 
ved nedenstående beregningseksempel.

Vi gør vores udstansningseksempel halvt så stort, altså rektanglet 
måler nu 100 x 50 mm, men til gengæld øger vi pladetykkelsen til det 
dobbelte 2,6 mm.

Nu er snitomkreds O = 100 + 50 + 100 + 50
O = 300 mm

Vi indsætter i formel (25) igen:
P  = 3 00  x 2,6 x 400 : 1000 
P -  312 KN

altså samme pressetryk som ved rektanglet, der var dobbelt så stort. 
Derimod bliver vores arbejdsbehov nu ved at indsætte i formel (26):

W -  312 x 2,6 
W = 811,2 Nm.

Dette arbejdsbehov overstiger vor standardpresses arbejdsydelse ved 
10% svinghjulsnedgang på 720 Nm, hvorfor det sidste arbejde ikke vil 
kunne udføres på denne presse, selvom trykkræfterne er til rådighed, 
uden at denne vil gå i stå ved fortsat slag.

Det er forhåbentlig hermed påvist, at det ikke er nok at beregne det 
nødvendige pressetryk, men også den nødvendige arbejdsydelse. Dette 
forhold er nok så vigtigt ved bukke- og optræksopgaver.

På side 124 findes et diagram, hvor man kan aflæse arbejdsbehovet, 
når man kender nødvendigt pressetryk i KN og arbejdsvejen (pladetyk
kelsen) i mm.
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11. KAPITEL

Beregning af pressekraft og 
arbejde; ved buk og 
prægning
Buk
Beregning af bukkekraften kan være en kompliceret affære afhængig af 
bukningens udseende og materialets beskaffenhed. Det er således ikke 
ligegyldigt om materialet er almindelig stålplade eller hærdet fjeder
båndstål, og forskellen herimellem kan ikke alene måles i materialets 
brudstyrke. Det hænger bl.a. sammen med materialets flydespænding, 
elasticitet og brudforlængelse. For at få en blivende formforandring skal 
vi op på flydespændingen i bukkehjørnet, og vi skal opnå en strækning af 
materialet i bukkehjørnet på ydersiden af bukket. Hertil kommer, at ma
terialet vil tilbagefjedre p.g.a. de bukkespændinger og den elasticitet, 
som opstår.

Det er heller ikke ligegyldigt om bukket er et lige buk, et vinkelbuk el
ler endnu mere kompliceret buk. Ja, et buk kan imellem begynde at min
de om et optræk. Men det er ikke denne bogs opgave at komme med vi
denskabelige udredninger om dette emne, men blot at give et praktisk 
eksempel. Alene med den begrundelse, at når vi beregner pressetryksbe
hov og arbejdsbehov, må vi ikke neglisere dette, idet kræfterne og arbej-



Vi vælger derfor et simpelt bukkeeksempel, nemlig et pladeemne som 
skal bukkes 90°. Se fig. 28.

Pladeemnet og bukkeværktøjet har følgende specifikationer:
Bukkelængde b = 50 mm 
Pladetykkelse t = 2 mm 

Pladens brudstyrke o = 400 N/mm2 
Bukkestempels arbejdsvej h = 12,5 mm 

Bukkeafstand i matrice W = 25 mm 
Bukkeradius R = 5 mm

Vi kan anvende følgende formel til beregning af pressekraften:
1 3 x b x t2 x aP buk = bw t (N) (2?)

Her er 1,3 en konstant, som ved almindelig stålplade kan anvendes, men 
den er afhængig af nødvendigt bundtryk for at bevare pladen i 90° form, 
og ligger typisk mellem 1,2 og 1,6. Ved indsættelse i formlen fås:

„ ,  . 1,3 x 50 x 22 x 400
Pbuk-------------- 25-------------
P buk = 4160 N eller 4,16 KN

Det kan set i relation til udstansningskraften være en lille størrelse, men 
vi bør medtage den, specielt hvis vi ligger på kanten af pressens formå
en, eller hvis bukket er kompliceret og dermed betydende.

Den nødvendige arbejdsydelse for at udføre dette buk kan vi ud trykke 
ved formlen:

W buk = X x Pbuk x h (Nm) (28)

Pbuk har vi lige beregnet og skal indsættes i KN, og h er arbejdsvejen i 
mm - se fig. 28.

X er en konstant, som typisk ligger mellem 0,3 og 0,6. Denne konstant 
kompenserer for, at bukkekraften er ringe i starten af bukket og stigende 
under dettes forløb for at maximeres ved bundtrykket.

I vort eksempel bruger vi 0,6, så er vi på den sikre side.
Vi indsætter i formel (28) og får:

Wbuk = 0,6 x 4(16 x 12,5 
Wbuk = 31,2 Nm

Det er stadigvæk ikke nogen stor størrelse, men pas alligevel på. I visse 
drilagtige tilfælde kan den bruge de sidste reserver.

Når man har med bukning at gøre, skal man være opmærksom på, at
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bukkeradius, se fig.28, spiller en stor rolle, ligesom bukkeafstand W. 
d.v.s. afstanden mellem de 2 bukkekanter i matricen, har en sammen
hæng med bukke radius. Med for lille en bukkeradius risikerer man, at 
materialet sprænger på ydersiden.

Der findes en formel til beregning af mindst tilladelige bukkeradius, 
som ser ud som følger:

Rmin = t x (0,00085 + 0,5) (mm) . .o 10 (zyj
hvor t = materialets tykkelse

o = materialets brudstyrke 
610 = materialets brudforlængelse i absolut værdi.

Vi kan i tabellen på side 125 se 610 udtrykt i % for forskellige materia
ler. Hvis vi her læser f.eks. 20%, er absolutværdien 0,2.

I vores regneeksempel ville minimums bukkeradius ved indsætning i 
formel (29) blive:

Rmin = 2 x (0,00085 + 0,5)
\J,Z

Rmin = 4,4 mm

I praksis overholder man langt fra dette altid, og det går som regel 
godt p.g.a., at materialekvaliteten er bedre end, formlen forudsætter. 
Men eet er givet! Det smukkeste buk fås ved overholdelse af denne min. 
radius.

Som nævnt har bukkeafstand W en hvis sammenhæng med bukkera
dius. Hvis man opererer med minimumsradius, bør W have værdi mel
lem 6 x Rmin og 8 x Rmin. Ved bukkeradius over minimumsværdi kan 
man sætte W = 5 x R. I Vort regneeksempel er R = 5 mm og dermed W 
= 5 x 5 = 25 mm.

Prægning
Prægning er en proces, som dækker et stort område af spånløs formgiv
ning. Som eksempler kan nævnes kold- og varmsmedning, sænksmed
ning, kalibrering, planplanering, prismeplanering, prægning af vulster, 
knopper og forsænkninger, prægning af mønstre og tekst. Eksempel på 
det sidste er prægning af mønter. Hvad angår kold- og varmsmedning, 
sænksmedning og kalibrering er det et speciale, som der kan skrives - og 
er skrevet - hele lærebøger om. Det vil gå ud over denne bogs mening at

80



komme ind på disse specialer, da den almindelige ekscenterpressebruger 
normalt kun oplever planplanering, prægning af vulster, knopper og for
sænkninger og prægning af mønstre og tekst.

Vi vil derfor koncentrere os om et eksempel blandt sidstnævnte. For 
at beregne pressekraften ved et præg skal vi først og fremmest have fat i 
prægetværsnittet. Afhængig af prægets udseende er der 2 måder at fin
de dette på, nemlig om det er et fuldpræg eller delvist præg. Forskellen 
kan illustreres ved følgende eksempel i fig. 29

Cl

jl:

'i i
A.

d

_c

Y /////////m z m m v m --------
* B.

Fig. 29.

Her er A et delvist præg og B et fuldpræg. Forskellen ligger i, at der 
skal flyttes mere materiale i tilfælde B end i A.

Prægetværsnitet i tilfælde A beregnes som omkredsen af præget gan
ge pladetykkelsen d.v.s.:

O = 71 x d x t,

idet det stort set kun er ’’lokkebrikken” vi skal flytte.
I tilfælde B skal vi flytte alt materialet i hele prægearealet ud til omgi

velserne, derfor bliver prægetværsnittet i dettte tilfælde lig med arealet 
eller:

O = 7  x d2 4
Lad os prøve at regne på begge eksempler idet t = 2 mm, d = 15 

mm og h = 0,3 mm.
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Pressekraften, der er nødvendig, kan udledes af formel:
P = oF x O 

hvor O = prægetværsnittet 
oF = flydespændingen.

Flydespændingen kendes ikke altid i praksis, hvorfor denne kan sæt
tes til 0,7 x o, hvor o er lig trækbrudstyrken.

Formlen ser herefter sådan ud:
P = 0,7 x o x O : 1000 (KN) (30)

I tilfælde A bliver den nødvendige pressekraft ved indsættelse i formel 
(30):

P = 0,7 x 400 x tt x 15 x 2 : 1000 
P = 26,39 KN

I tilfælde B bliver den nødvendige pressekraft:

P = 0,7 x 400 x ^  x 152 : 1000 4
P = 49.48 KN

Den nødvenidge arbejdsydelse kan vi finde ved den sædvanlige formel, 
som siger at arbejdsbehov er lig kraft gange vejlængde, eller udtrykt i 
denne formel:

Wpræg = P x h (Nm) (31)

hvor P indsættes i kN og h i mm.
I tilfælde A bliver arbejdet:

Wpræg = 26,39 x 0,3 
Wpræg = 7,917 Nm

I tilfælde B bliver arbejdet:
Wpræg = 49,48 x 0,3 
Wpræg = 14,844 Nm

Man må aldrig undlade at medtage prægeoperationen, når man bereg
ner sit tryk- og arbejdsbehov, idet prægeoperationen kan kræve ret så 
store trykbehov og ved dybe prægeoperationer ret så stort arbejdsbehov.
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12. KAPITEL

Pressekraft og arbejdsydelse 
ved simple cylindriske optræk

Beregning af kraft og arbejde ved optræk kan være temmelig komplice
ret afhængig af det færdige emnes form o.s.v.

Vi skal her kort gennemgå princippet for en trækoperation og opstille 
nogle simple regneregler.

For at kunne udføre en trækoperation skal følgende data fastlægges/ 
beregnes/vælges:

1) Udgangsmaterialets (rondellen) dimension.
2) Antal træk, der skal udføres.
3) Den nødvendige trækkraft.
4) Det nødvendige tilholdertryk.
5) Den krævede arbejdsydelse.

ad 1)
Udgangsmaterialet er den plade (rondel), der lægges i presseværktøjet 
og presses (formes) op til det ønskede emne. Princippet i en trækopera
tion er, at man holder fast på den indlagte plade (tilhold) og med et 
stempel trykker så hårdt på pladen, at flydespændingen opnås. Herved 
formes pladen omkring stemplet og det ønskede emne dannes. Se værk
tøj sprincipp et fig. 30

For at kunne bestemme hvor stor den plade, der lægges ind i presse
værktøjet, skal være, går man ud fra at pladen (rondellen)’s overflade

Pressetryk

Trækmatr ice  
Emne under opt ræk  
Stempel  
Modhold

Modholdstryk Fig. 30.
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har samme størrelse før og efter presningen. Med de to ens arealer kan 
følgende ligning stilles op for et emne som fig. 31:

— x D2 = — x d 2 + Ttx d x h4 4
som løst med hensyn til D giver:

D = 1/ d 2 + 4 x d x h  (32)

(For andre faconer se formeloversigt side 126)
Her betyder D udgangsmaterialets diameter i mm, d det pressede em

nes indvendige diameter i mm og h højden af det pressede emne i mm. 
Ved at bruge det færdige emnes indvendige diameter begår man en lille 
fejl, men da pladetykkelsen normalt er lille i forhold til de øvrige dimen
sioner, kan der ses bort herfra. Som tidligere tager vi et praktisk eksem
pel. Beregn udgangsrondellen for det i fig. 31 viste emne, idet d = 80 
mm, h = 40 mm og t = 1,5 mm:

D = /  d2 + 4 x d x h = V 802 + 4 x 80 x 40
D = 138,56 mm ~ D = 140 mm

U d g an g sm ate r ia le  

(Rondel)= D

t d_________ _

: R 

m a te r ia le  ;S t  2K 32  GBK DIN 1624 Fig. 31.

Hvis emnet skal renskæres efter presning, må man huske et tillæg til 
renskæring. Såvel udstansning af rondel som renskæring af færdigt em
ne kan ved passende udformning af værktøjet ske i samme operation.

ad 2)
Lige meget hvor gode egenskaber det anvendte materiale er i besiddelse
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af, er der grænser for hvor stor en formforandring materialet kan udsæt
tes for.

Antalet af trækoperationer der skal til for at fremstille et emne f. eks. 
som fig. 31, findes ud fra trækforholdet m. Her har materialekvaliteten, 
værktøjsudformningen, smøringen m.m. indflydelse. Dette trækforhold 
er ved talrige forsøg og beregninger fastsat, og i tabellen side 127 er det 
opstillet for forskellige materialer.

Trækforholdet udtrykkes således:

Trækforholdet m =-̂ - ,U I.00J

hvor D er diameteren på udgangsrondellen og d er emnets indvendige 
diameter.
Når rondeldiameteren kendes kan man ud fra ligning (33) finde ud af, 
hvor mange træk der skal bruges for at reducere udgangsrondellen til
den ønskede diameter. Er eet træk ikke nok fortsætter man med trækfor
holdet for følgende træk:

1 dl o d2ml = fTi m2 = TV>Dl D2 o.s.v.
hvor D er det foregående træks indvendige diameter og d er det nye 
træks indvendige diameter.

Indflydelse på trækforholdet har værktøjets kvalitet, god eller dårlig 
smøring, god eller dårlig materialekvalitet o.s.v., ligesom det tager hen
syn til forholdet mellem færdig emnediameter og materialetykkelsen.

Lad os se på trækforholdet i vort eksempel, idet vi indsætter i formel 
(33):

80
m 140
m = 0,57

Vort materiale var dybtrækningsplade, så hvis vi ser i tabellen over 
trækforhold side 127, ser vi, at 0,57 ligger mellem 0,55 og 0,60, så vi kan 
klare dette i et træk.

Hvis nu h i stedet for 40 mm havde været 70 mm ville rondeldiamete
ren D have været 170 mm og trækforholdet

80
m 170 
m = 0,47

Dette ville vi ikke have kunnet klare, hvorfor der må mindst et træk mere
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til. Hvor mange ser vi ved at vælge første træks diameter d til f.eks. 100 
mm. Indsætter vi i formlen for trækforhold (33) fås disse værdier:

dm = ■=-

m = 0,588 m2 = 0,8
hvilket ved betragtning i tabellen side 127 viser, at 2 træk er tilstrække
lig i dette tilfælde.

Nu kan beregningen af den nødvendige trækkraft foretages, og det gøres 
ud fra følgende formel:

hvor t er materialetykkelsen, n er en korrektionsfaktor afhængig af træk
forholdet og som fremgår af tabellen side 128, o er materialets træk
brudstyrke.

Trækbrudstyrken for vort eksempels materiale sættes til 
a = 400 N/mm2 

Ved indsættelse i formel (34) bliver trækkraften P herefter:
P  =  8 0  x  ti x  1,5 x  0,93 x  400 : 1000 
P = 140 KN

For at kunne foretage en trækoperation af blot nogenlunde størrelse, er 
det nødvendigt at fastholde materialet mellem 2 flader medens træk
stemplet foretager trækoperationen. Dette gøres for at forhindre, at ma
terialet krøller under optrækket. Denne fastholdelse af materialet kaldes 
tilholdertrykket. Ved trækarbejde i ekscenterpresser og lignende enkelt
virkende presser, udføres tilholdertrykket normalt af en tilholderfjeder, 
eller meget bedre af et trykluftmodhold.

Størrelsen af tilholdertrykket kan beregnes af formlen:

Her er p tilholdertrykket i N/mm2 og fastsættes ud fra materialekvali-

ad 3)

P = d x n x t x n x ø :  1000 (KN) (34)

ad 4)

Pt = j  x (D2 -r- d2) x p ; 1000 (KN) (35)
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tet, tykkelse og trækforhold. Værdien at p ligger i praksis fra omkring 
1,2 til 2,5 N/mm2. En hurtigere måde at finde tilholdertrykket på, er ved 
at gå ind i diagrammet side 129, hvor skalaen tilvenstre er for lige træk 
med R g V4H. Her findes tilholdertrykket udtrykt i procent af trækkraf
ten som for materialetykkelse 1,5 mm er 22,5%, hvilket bliver 22,5% af 
140 KN = 31 KN.

Den samlede pressekraft for at optrække emnet vist i fig. 31 bliver 
herefter

Ps = 140 + 31 = 171 KN 

ad 5)
Tilbage er nu at beregne hvor stort et trækarbejde, der skal præsteres 
for at kunne fastlægge pressestørrelsen med hensyn til pressekraft og 
arbejdsydelse for at kunne fremstille det omtalte emne. Trækarbejdet 
beregnes ud fra den sædvanlige formel, arbejde = kraft x vejlængde. Og
så her indføres en korrektionsfaktor X afhængig af trækforholdet. Vi kan 
udtrykke formlen således:

W -  (P + Pt) x h x X (Nm) (36)
X fås af tabellen side 128.

Det vil sige, at arbejdet for at fremstille det i fig. 31 viste emne vil være:
W = (140+31) x 40 x 0,77 = 5267 Nm.

Igen indsætter vi i KN og mm og eliminerer dermed faktor 1000.

Sluttelig skal nomogrammet side 130 kort omtales. Ved hjælp af dette 
nomogram er det betydeligt lettere at aflæse trækkraft og arbejde ved 
optræk, selv om det er en smule mere unøjagtigt. Ved gennemgang af 
nomogrammet bruges eksemplet fra fig. 31.
1) Den yderst tilvenstre anbragte skala mrk.d i mm opsøges, emnediame

teren d = 80 mm.
2) Dette punkt forbindes, som vist på nomogrammet side 130 med skala

en yderst tilhøjre mrk. t i mm, materialetykkelsen t = 1,5 mm.
3) Hvor denne linie skærer hjælpelinien Z, forbindes dette punkt med 

skalaen tilhøjre mrk. oB = 400 N/mm2, der er materialets trækbrud
styrke, og linien tegnes.

4) Denne linie skærer skalaen mrk. F i punktet 150 KN, som er trækkraf
ten.

5) For nu at finde frem til arbejdsforbruget, må tilholderkraften tillæg
ges, denne er ifølge tabellen side 129 22,5% af trækkraften, og det er 
22,5% af 150 KN = 34 KN som tillægges 150 KN = 184 KN.
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6) De 184 KN opsøges på skala F og punktet forbindes med trækhøjden 
mrk.h på skalaen tilvenstre. Trækhøjden h = 40 mm. Den stiplede li
nie tegnes.

7) Denne linie skærer den højre side af skala W i punktet 5000 Nm.
Af denne gennemgang fremgår det helt klart, at arbejdsforbruget er 

det væsentligste fremfor trykkraften, når vi skal bestemme pressestør
relsen til en trækopgave. Vores regneeksempel kræver kun en presse- 
kraft på 171 KN, men et arbejde på godt 5000 Nm. Vort presseeksempel, 
vi tidligere har brugt, kan yde 400 KN tryk,altså rigeligt, men selv ved 
30% svinghjulsnedgang yder den kun 1930 Nm. Denne presse kan altså 
ikke anvendes til denne opgave. Ved trækopgaver i en ekscenterpresse 
vil man typisk vælge en langsomtgående tandhjulsgearet presse, som 
har en væsentlige større arbejdsydelse end en direkte trukket.



13. KAPITEL

Ekscenterpressens tilbehør
(Ekscenterpressens automation)

Som tilbehør til ekscenterpresser kan opremses utallige, men hvis vi 
tænker på det i forbindelse med automation, er emnet mere afgrænset, 
og det vil vi gøre her. Vi vil primært koncentrere os om at omtale auto
matisk tilførsel af materiale til pressen. Vi springer her de mere sjældne 
eksempler som robotter, stripfeedere og transferesystemer over, og kast
er os over det mest almindelige automationsudstyr for presser, nemlig 
strimmelfremføringsapparater. Disse kan deles op i 4 hovedgrupper:
1. Pneumatisk/hydraulisk tangfremføringsapparater.
2. Synkront med hovedakslen tvunget trukket tangfremføringsapparater.
3. Synkront med hovedakslen tvunget drevne valsefremføringer.
4. Servomotortrukne valsefremføringer.
Vi vil ikke beskæftige os med de 3 første af følgende årsager:
ad 1. Tangfremføringer, især pneumatiske, har været kendt i så mange 

år, at der ikke kan siges noget nyt om dem. 
ad 2. Tvunget trukne tangfremføringer fra hovedakslen er velkendte og 

det eneste fremføringsapparat, der kan anvendes ved hurtigløbende 
presser.

ad 3. Tvunget trukne valsefremføringer er passé, da de er for unøjagtige 
p.g.a. friløbsmekanismer og skive-, tromlebremser og de er for 
komplicerede.

ad 4. Servomotortrukken valsefremføring er fremtidens fremføringsme
kanisme. Ved hjælp af moderne elektronik er den flexibel, hvad an
går hastighed og accelleration, den er konstant i sin gentagelses
nøj agtighed, den er rimelig hurtig, og den kan ved hjælp af compu
terstyring løse selv komplicerede fremføringsopgaver, det der kal
des systemkørsel.

Integreret med computerstyret presse sætter kun fantasien grænser 
for, hvad man kan med en sådan fremføring. Men der er nogle fysiske lo
ve, som sætter nogle begrænsninger for, hvad man kan med en valse
fremføring, og for den sags skyld alle andre fremføringstyper. Og dem vil 
vi beskæftige os lidt med her.

Materialet, som skal fremføres, er i klemme mellem 2 valser, en fast
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undervalse og en bevægelig trykbelastet overvalse. Ved den kvalitets
mæssigt bedste valsefremføring er begge disse valser trukket gennem et 
gear af en styret servomotor.

Motorstyringen bestemmer fremføringsnøjagtigheden på disse valser. 
Fremtrækskraften skabes ved overvalsens tryk og friktionen mellem val
ser og materiale.

Lad os se lidt nærmere på forholdet mellem valsetryk og fremtræks
kraft ved at se på principskitsen fig. 32:

Vi har her et kasseemne med vægt F, som vi ønsker at flytte på sit un
derlag, d.v.s. vi vil finde den nødvendige trækkraft hertil F træk. Træk
kraften afhænger af kassens og underlagets beskaffenhed, idet jo glatte
re overflader jo mindre trækkraft. Dette overfladeforhold udtrykker man 
ved en faktor benævnt friktionskoefficienten [i, som er forskellig for di
verse materialer og deres overfladebeskaffenhed.

For stål, som vi her normalt beskæftiger os med, er (i. for slebne eller 
glatte overflader typisk 0,1 til 0,2.

For at finde F træk i vores eksempel fig. 32 skal vi anvende følgende 
formel:

Denne symbolske figur kan vi omgøre til en valsefremføring, hvor 
samme formel gælder, se fig. 33:

Friktionskraft - Trækkraft

Ftryk

/ / / / / / / / / /~7 Fig. 32

F træk = F tryk x |J. (37)

Ftryk



Nu er det sådan, at friktionskoefficienten er størst ved stilstand og bli
ver mindre under bevægelse, hvilket er illustreret i fig. 34:

I  0,25 

0,20 

0,15 

0,10 

0,05

u 10 m/min 20 m/min 30 m/min

Hastighed------- Fig. 34.

Når vi har beskæftiget os med dette, skyldes det de forhold, der gæl
der under en fremføringsproces.

Vi har før valsefremføringen en pladevægt, vi skal flytte under frem
føringen. Det skal valsefriktionen overvinde.

Dertil kommer, at der er noget, der hedder inertikræfter. Det betyder, 
at jo hurtigere valsefremføringen forsøger at accellerere pladehastighe
den op, jo mere vil den stritte imod.

Det skal valsefriktionen også overvinde, og det samme gælder ved op
bremsning. Kan valsefriktionen ikke klare dette, sker der skridning med 
fejlfremføring til følge.

Kan vi så ikke bare sætte valsetrykket op, så dette undgås? Nej, der 
sker nemlig det på et tidspunkt, at valsetrykket bliver så stort, at pladen 
udvalses, bliver længere, og det sker altid i pladekanten p.g.a. valsernes 
udbøjning og aldrig ens i begge sider, og så går fremføringen helt galt.

Derfor er enhver fremføring en balance mellem valsetryk og accellera- 
tion og strimmelvægt, og derfor skal man udnytte den moderne valse
fremførings mulighed for at justere disse faktorer.

Med justeringsmuligheder tænkes her på: stilbart valsetryk, justerbar 
accelleration og justerbar hastighed.

Ved korrekt indstilling af disse parametre opnås den hurtigste fremfø
ring uden fejlfremføring.

Korrekt indstilling betyder et valsetryk, som lige netop ikke udvalser 
pladekanterne, en accelleration som lige netop ikke giver skridning mel
lem valse og plade (strimmel) og hastighed, som udnytter motorens drej
ningsmoment maksimalt.
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En valsefremmføring, som ikke har disse justeringsmuligheder, er ik
ke anvendelig til optimal produktion.

Et andet forhold, som spiller ind på en valsefremførings gentagelses
nøj agtighed, er den mekaniske kvalitet.

D.v.s. valserne skal være runde uden kast, diameteren skal være nøj
agtig ens på hele valsen (uden spidsning) og både under- og overvalses 
diameter skal være nøjagtig ens. Der skal være træk på både over- og un
dervalse, hvilket er meget vigtigt. Er der kun træk på undervalsen, skal 
denne accellerere overvalsens hastighed op gennem friktionen mellem 
de 2 valser og pladen, d.v.s. at overvalsens inerti skal overvindes af frik
tionskraften, hvorved der bliver mindre til rådighed til fremføringsbevæ
gelsen med hastighedsreduktion eller skridning til følge.

Der skal så vidt muligt være slørfrit træk fra motor til valser, idet slør 
i denne transmission vil blive udnyttet af enertien ved accelleration og 
opbremsning med for lange og uens fremføringer til følge. Det er ret 
kostbart at fremstille sådan slørfri transmission, og det er teknisk be
sværligt at gøre det ved trækket til overvalsen p.g.a. dennes bevægelig
hed op og ned.

Forfatteren kender kun een med garanti slørfri transmission til bevæ
gelig overvalse, nemlig den af PMB patenterede.

Det er som sagt kostbart at fremstille sådan slørfri transmission, 
hvorfor man skal passe på billige apparater, hvis man vil have garanti for 
en rimelig god gentagelsesnøjagtighed

Valsefremføringens hastighed
Den hastighed eller det output, man kan få ud af en valsefremføring, af
hænger af flere forhold.

Det ene er naturligvis fremføringens tophastighed d.v.s. valsernes 
max. omdrejningstal gange deres omkreds. Typiske hastigheder ligger 
for forskellige fabrikater fra 30-120 m/min. Her skal man være opmærk
som på, at en høj hastighed ikke er meget bevendt ved korte fremførin
ger op til omkring 125 mm, idet accellerationstid og opbremsningstid 
ved korte fremføringer bevirker, at man aldrig når op på fuld hastighed. 
Høj hastighed er altså kun noget værd ved lange fremføringer.

Det kan også udtrykkes på en anden måde. Ved alle fremføringslæng
der, hvor pressen kan køre fortsat slag, d.v.s. uden stop imellem fremfø
ringerne, opnår man ingen produktionsforøgelse ved at øge fremførin
gens hastighed, idet alene pressens hastighed i sådanne tilfælde bestem
mer output’et. Man får ovenikøbet en roligere kørsel, hvis fremførings
hastigheden nedsættes til lige før udkobling sker.

Det er normalt, at valsefremføringer har en stor tophastighed og en
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hvis motorkraftreserve. Men det er ikke, som bl.a. vist i ovenstående ek
sempel, ensbetydende med, at man altid kan udnytte disse resurser 
100%. F.eks. kan det ved lange fremføringer være vanskeligt at skaffe ma
teriale nok i styresløjfen uden at grave sig dybt ned i gulvet. Det har og
så ulemper, idet båndvægten bliver stor med risiko for skridning, og hul
let gør det meget besværligt og kostbart at ændre sit maskinlay-out. 
Derfor kan det være hensigtsmæssigt at kunne indstille fremføringshas
tigheden trinløst til den mest optimale under de givne forhold. Ved spe
cielt forholdsvis lette og tynde bånd kan en høj accelleration kombineret 
med en rimelig pressehastighed bevirke kast-udsving i styresløjfen, som 
gør det meget vanskeligt for sløjfestyringen at fungere korrekt. Selvom 
disse kast kan dæmpes noget med støtterulle på båndets overside ved 
opløbet til fremføringen, kan det i mange tilfælde blive nødvendigt at 
nedsætte accellerationen.

Derfor skal en kvalitetsfremføring altid være forsynet med trinløs re
gulering af hastighed og accelleration, således at disse kan indstilles til 
det mest optimale under de givne vilkår. Det kan sammenlignes med en 
bil, som kan accellerere fra 0-100 km/t på 8 sek. og har en tophastighed 
på 250 km/t. Den vil man jo kun yderst sjældent udnytte 100%, men til
passe hastighed og accelleration optimalt efter de givne forhold. Allige
vel kommer man hurtigere fra sted til sted end med bilen uden kraftre
server. På samme måde med valsefremføringen. Man vil som regel altid 
få et større output end med traditionelle tangfremføringer med undta
gelse af de tilfælde, hvor pressen også med sådan fremføring kan køre 
fortsat slag. Her skal fordelen hentes i omstillingstider, programbibliote
ker o.lign.

I

Åbningsvinkel

/ .  \  Bremsevinkel
30 3Cf\ y

Arbejdsslag

n

Arbejdsslag Fig. 35
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Et andet og meget væsenligt forhold, som betyder noget for output, er 
den tid, der er til rådighed for fremføringen. Det er jo sådan, at fremfør
ingen kun kan finde sted, mens værktøjet er åbent. Den del af hovedaks
lens rotation, hvor værktøjet er åbent, kaldes åbningsvinklén, og kun i 
denne vinkel kan fremføringen finde sted. Jo større vinkel jo mere tid til 
fremføring og dermed jo større hastighed.

Åbningsvinklen er illustreret i fig. 35.
Den teoretiske åbningsvinkel er her, idet værktøjet er lukket fra 30° 

før bund til 30° efter bund, 360° - 60° = 300°.
Ønsker man pressen stoppet, hvis fremføringen ikke kan nås, reduce

res åbningsvinklen med bremsevinklen, i vort eksempel med 60° til 240°.
Moderne kvalitetsfremføringsstyringer (CNC styring) er indrettet så

ledes, at de automatisk beregner den tid fremføringslængden kræver til 
den hastighed, pressen kører med, og derefter afgør om slaget kan fort
sætte eller skal afbrydes. Derved kan den fulde åbningsvinkel udnyttes, 
(i eksemplet 300°)

Åbningsvinklen kan også anskues fra en anden synsvinkel. Hvis vores 
presse kører 120 slag pr. min. varer et presseslag: 500 msek. Hvis værk
tøjet er lukket i en afstand (lodret bevægelse af krydshoved) på 5 mm og 
slaglængden er 20 mm, er værktøjet lukket fra 60° før bund til 60° efter 
bund ialt 120°. Åbningsvinklen er da max. 360°-120° = 240°, hvilket sva

rer til en fremføringstid på = 333 msek.360
Hvis slaglængden derimod er 100 mm, er værktøjet kun lukket godt 

25° eller max åbningsvinkel: 360°-2 x 25° = 310°.
Dette svarer til en fremføringstid på ^  = 430 msek.

obO

altså omkring 100 msek. mere til rådighed for fremføring.
D.v.s. længere fremføringer før pressen må overgå til afbrudt kørsel 

og dermed mindre output.
Dette kan måske een gang for alle drive en pæl igennem mange pres

sebrugeres opfattelse af, at et værktøj skal laves til kortest mulig slag
længde.

Det skal, hvis vi vil køre automatisk, laves til størst mulig slaglængde.
Det sidste gavner iøvrigt også pressens belastning, jvf. kapitel 7 om 

slaglængde kontra pladetykkelse og største belastning 30° før bund.
I fig. 36 er vist en kurve som viser forholdet mellem fremføringer pr. 

min. og fremføringslængden ved 2 forskellige åbningsvinkler, idet fuldt 
optrukken kurve svarer til 180° og punkteret kurve svarer til 270°.

Fremføringsapparatet har en max. hastighed på 60 m/min
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Det hertil svarende output i m pr. min. ved samme åbningsvinkler er 
vist i fig. 37:

Når man bruger valsefremføring kan man komme ud for problemer 
med skævløbning, og for den sags skyld også med andre fremførings
typer.

Blandt de almindeligste årsager skal her nævnes følgende:
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Pladen (strimlen) er ikke vinkelret på valsernes centerlinie - se fig. 38.

centerlinie

\  \ t \ f

— i

\
r
l ___ i

\  ̂ P laden lø b e r den ve j 

----------------— Fig. 38.

Løsning: Ret produktionslinien omhyggeligt op med klavertråd eller laser.
Pladens (strimlens) centerlinie er ikke overens med valsernes midter

linie, se fig. 39. Årsagen til skævløbningen her er, at momentet F1 x LI 
er større end F2 x L2.

li

Pladen va nd re r den vej
Fig. 39

Løsning: Ret produktionslinien op, så centerlinierne altid er sammenfal
dende.

Pladen (strimlen) har pilform, sabelform, bananform eller hvad man 
nu kalder det, når pladen buer sideverts. Se fig. 40:
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Dette er det mest drilagtige problem, man kan komme ud for, idet alt 
skåret bånd har mere eller mindre pilform, men ved passende sortering 
af sine båndleverandører kan man mindske problemet. Ved pilform på 
båndet er der kun een løsning for at forhindre skævløbning, og det er at 
indstille valsetrykket således, at fremføringens sidestyr og værktøjets 
strimmelstyr kan rette båndet op ved skridning i valserne, og det koster 
fremføringsnøj agtighed, mindst ved lille pilform.

Hvis vi har med meget tynd plade at gøre, kan det være umuligt at 
rette op ved denne metode, idet pladen bliver valset til ’’vinkeljern” ved 
sidestyrene. Man må da overveje, om søgernåle og valseløft kan løse pro
blemet, men det kan være meget drilagtigt.

Ved opskæring af båndet hos leverandøren kan der ske det, at bånd
kanterne valses, d.v.s. forlænges, hvilket kan ses som bølger langs kan
ten. Sådant bånd er umuligt at fremføre, og kun returnering af båndet er 
løsningen på dette fænomen.

Hvis man anvender en valsefremføring med meget brede valser i for
hold til strimmelbreddden, kan man risikere valseudbøjning med strim- 
melkantudvalsning til følge, se fig.41. Der skal altså være et vist forhold 
mellem valsernes max. bredde og smalleste bånd.

Pas på med det typiske ønske, at vi skal være så flexible.
Alle kvalitetsfremføringer over omkring 300 mm bredde har iøvrigt 

midteunderstøtning til modvirkning af udbøjning, men det gør det allige
vel ikke hensigtsmæssigt at køre 10 mm bånd på en 400 mm fremføring.

Uanset hvilken type fremføringsapparat, man anvender, egner den 
automatiske fremføringsproces sig bedst til produktion fra coil.

F

i
i

b
i

Fig. 41.

Anvendes der strip fra opklippet plade, får man et unormalt stort 
spild, nemlig den længde strip der er tilbage mellem fremføring og værk
tøj, når sidst mulige fremføring er foretaget.

Ganske vist kan man, hvis processen afleverer en affaldsstrimmel, an
bringe et trækkende fremføringsapparat på udgangssiden til at færdig- 
køre reststrimlen, men betingelsen er altså, at der er en affaldsstrimmel 
at trække i. Hertil kommer, at der hele tiden skal tilføres nye strip enten
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manuelt eller fra automatiske og som regel kostbare stripmagasiner med 
det resultat, at rationaliseringsgevinsten ofte bliver tvivlsom.

En undtagelse herfra er de fra emballageindustrien kendte stripfee- 
der-apparater med sugekopfødemagasin. Men de egner sig kun til tynd
plade.

Derfor anvender man som regel skåret bånd opviklet på coil som rå
vare til presseprocessser med fremføringsudstyr.

Coilbehandling
Materialet afvikles fra en sådan coil af en coilafvikler. En coilafvikler kan 
være vertikal, d.v.s. coilen er spændt fast på en ekspanderende tromle, 
eller den kan være horisontal, hvor coilen ligger vandret på et roterende 
plan.

Sidstnævnte egner sig kun til tynde og relativt smalle bånd.
Endelig kan afvikleren være udført som en såkaldt vugge, hvor coilen 

står på nogle drevne valser.
En sådan afvikler egner sig ikke til materialetykkelser under ca. 1,5 

mm, idet coilens egenvægt da vil udvirke valsning af pladekanterne.
Af hensyn til skridning i fremføringsapparatet må man aldrig lade 

fremføringsapparatet trække materialet af afvikleren. Har man derfor ik
ke andet udstyr til at trække materialet af, må man anvende en motori
seret afvikler.

Fremføringsapparatet forbruger båndet i ryk, idet båndet står stille, 
hver gang pressen bryder igennem materialet. Det får man ikke en afvik
lermotor til at følge med til, hvorfor der må være et materialereservoire 
til at udligne rykkene. Det opnår man ved mellem afvikler og fremføring 
at have en loop eller sløjfe, altså løsthængende bånd at forbruge af.

Ved brug af passende kontakter eller følere anbragt ved loopen/sløj- 
fen, kan man styre afviklermotoren i forhold til loopens/sløjfens niveau 
over gulv. Denne styring kan være en start-/stop styring, hvor afviklermo
toren stoppes, når loopen er ved gulvet, og starter, når loopen er f.eks. 
3/4 oppe fra gulv i forhold til stramt bånd. Der bør altid være en kon
takt/føler, som stopper pressefremføring ved stramt bånd.

Loopstyringen, kontrollen, kan også være en ultralyds eller infrarød 
lysføler, som måler loopens afstand fra gulvet, og derved styrer afvikler
motorens hastighed ved frekvensomformer eller tyristorstyring. Herved 
opnås en konstant kørende afviklermotor, som ikke er belastet af mange 
start/stop. Denne styringsform giver den mest ideelle og homogene kør
sel af afvikler.

Der findes 2 former for loops eller sløjfer. Den ene er den, hvor mate
rialet hænger i en bue fra afvikler til fremføring. Ved denne form for
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loopkontrol må man sikre sig, at der skal flere fremføringer til for at op
bruge loopens materiale mellem hver regulering, ellers får man helt 
ukontrollerbare spring i loopen. En sådan looptype ses i fig. 42.

Fig. 42

Hvor meget bånd har man ved en sådan loop at forbruge af mellem 
største loop og stramt bånd? Hvis vi vil beregne looplængden af en så
dan, kan vi gøre dette tilnærmet uden større fejl ved at betragte loopen 
som en trekant med siderne 2b, c og c. Den halve trekant er altså en ret
vinklet trekant med siderne b, a og c, se fig. 42. Hvis siden b er lm og 
højden a er lm,kan vi bruge Pythagoras til at finde længden c:

c = -J a2 + b2
c -  V l 2 + l 2
c = 1,4

D.v.s. forskellen mellem stramt bånd 2 x b  = 2 x l  = 2m, og max. loop
længde 2 x 1,4 = 2 ,8m er 2,8 -f- 2 = 0,8m. Fremføringslængden for at en
sådan loop kan styre afvikleren fornuftigt bør ikke være over 20-25% alt
så max. 200mm og helst mindre. Hvis vi nu gør looplængden dobbelt så 
stor d.v.s. 2b = 4m, får vi, idet a stadig er lm, en looplængde på:

c = V l 2 + 22
c = 2,2

Max.looplængde i dette tilfælde er altså 2 x 2,2 = 4,4 m og forskellen 
mellem denne og stramt bånd er altså 4,4 -r 4,0 = 0,4 m.

Ved at gøre looplængden dobbelt så lang halverede vi altså den bånd
længde, vi havde til rådighed. Jeg håber hermed at have aflivet myten 
om at jo større looplængde jo bedre. Den eneste måde at skaffe mere sty-
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rebånd til lange fremføringer er at øge loophøjden - om fornødent ved at
grave hul i gulvet.

Dog kan noget opnås ved ikke at køre startstop med afvikleren, men 
kontinuerlig regulering mellem høj og lav hastighed.

Den anden form for loop- eller sløjfekontrol er vist på fig. 43:

Her er styreloopen en løsthængende vinding under coilen.
Den styrelængde, der er til rådighed her, ses af følgende:

Er båndet relativt tykt og dermed stift, kan loopen med diameter Ds 
betragtes som en cirkel.

Længden af yderste vinding på coilen er hvis D = 1 m:
L = u x D  = 7r x l  = 3,14 m.

Længden af loopen er, hvis Ds = 1,5 m:
L = Tt x Ds = I  x 1,5 = 4,7 m

Styrelængden er derfor 4,7 -5- 3,1 = 1,6 m
eller dobbelt så meget som ved det første loopeksempel.

Er båndet tyndt og blødt kan styreloopen betragtes som en oval med 2 
halvcirkler med diameter 1 m og et lige stykke på 0,5 m eller looplængde 

x l + 2 x 0,5 = 4,1 m.
Styrelængden er her 4,1 -r 3,1 = 1,0 m, altså stadig bedre end vort før

ste loopeksempel. Hertil kommer, at der som regel vil hænge 2-3 løse
vindinger i stedet for 1, hvilket gør looplængden 2-3 gange længere.

Konklusionen er, at denne loopkontrol er mere hensigtsmæssig end 
den lange løsthængende loop, hvis coilen hænger et passende stykke 
over gulv. Dog egner denne form for loopkontrol sig ikke for tykkere ma
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teriale over 3-4 mm p.g.a. dettes større stivhed. Den lange løsthængede 
loop er endvidere den eneste styremulighed efter et retteværk.

Som det ses af ovenstående, skal man tænke sig godt om, når man 
vælger loopkontrol, idet parametre som materialetykkelse (og bredde), 
fremføringslængde og hastighed spiller stor rolle for det opnåede resul
tat. Vær i givet fald ikke betænkelig ved at grave et hul i gulvet.

Et materiale, som har været viklet op på coil, er ikke ret. Jo tykkere 
materialet er, jo mere buet (skævt) er det.

Det kan i masser af tilfælde være uhensigtsmæssigt eller direkte 
umuligt at anvende dette materiale, uden det først bliver rettet.

Retteapparat
Et retteapparat kan være en selvstændig motoriseret maskine, som 
trækker materialet af afvikleren, og efter retning afleverer båndet til 
fremføringsapparatet. I dette tilfælde er afvikleren u-motoriseret, men 
den skal være forsynet med bremse, oftest pneumatisk af hensyn til ef- 
terløb. Mellem retteapparat og fremføringsapparat skal være en styre
sløjfe til styring af retteapparatets motor.

Retteapparatet kan også være integreret med valsefremføringen til 
en samlet enhed, som både retter og fører frem.

Af hensyn til risikoen for skridning bør afvikleren ved denne løs
ningskombination altid være motoriseret.

Kan en motoriseret afvikler med styresløjfe under coil anvendes, kan 
der spares op til 8-10 m2 gulvplads ved denne løsning p.g.a. den kortere 
byggelængde.

Et bånd er buet, skævt, fordi den ene side er længere end den anden. 
For at rette et sådant bånd må man deformere båndet indtil begge sider 
er lige lange. Denne deformering sker ved først at bukke båndet den ene 
vej og derefter den anden vej gentagne gange og mindre og mindre de
formation for hver gang. Materialet, båndet, skal ved denne bukning op 
på flydespændingen, ellers sker der ingen deformation.

I et retteværk sker denne deformering ved at trække båndet igennem 
et sæt under- og overvalser, som er forskudt for hinanden, således at 
båndet tvinges til at bukke ned og op flere gange efter hinanden. Se 
fig.44.

Denne figur viser symbolsk et 7 valset retteværk med 4 faste under
valser og 3 stilbare overvalser. Ved at stille disse valser op og ned tvin
ges båndet til at bukke ned-op, ned-op. Der skal ske størst deformation 
ved valse 1, mindre ved valse 2 og mindst ved valse 3, d.v.s. deres højde 
skal være forskellig. Definerer vi den højde, hvor alle 7 valser har fælles
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tangent, til O mm, skal valserne ved en 2 mm plade typisk stilles således:
Valse 1: 0 mm 
Valse 2: +1 mm 
Valse 3: +2 mm

Fig. 44

Er valse 1 og 2 stillet efter denne regel med hel pladetykkelse og halv 
pladetykkelse (er forskellige fra tykkelse til tykkelse), bestemmer valse 3 
alene, hvor ret pladen skal komme ud. Se fig. 45.

Står valse 3 for højt, buer pladen nedad, og står valse 3 for lavt, buer 
pladen opad. Ved korrekt indstilling af valse 3 komme pladen ret ud.

Ud over rettevalserne indeholder et retteværk også altid min. et par 
trækvalser og ofte også et par skubbevalser, som er placeret lige over hi
nanden, og som alene tjener det formål at drive pladen igennem retteval
serne.
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I et kvalitetsretteværk er udover træk- og skubbevalser de faste rette
valser drevne af retteværkets motor.

Man skal passe på ikke at stille trykket på træk- og skubbevalser høje
re, end hvad der er nødvendigt for at drive pladen igennem. Man risike
rer nemlig ved for højt tryk, at disse valser pladekanterne, hvorved bån
det bliver endnu mere skævt, end da man startede.

Der skal være et vist forhold mellem pladetykkelse og valseafstand og 
valsediameter. Bliver valseafstanden for stor, sker der ingen deformering 
af pladen, se fig. 46

Lang afstand mellem valser;ingen deformering

47.
Små valser muliggør kort afstand, men ved tykt materiale vil små val

ser udbøje med et meget uheldigt resultat. Derfor vil med stigende pla
detykkelse valsediameteren og dermed afstanden øges.

Kort afstand mellem valser ; stor deformering

Det er årsagen til, at det er meget svært at opfylde ønsket om et flex- 
ibelt retteværk, der kan klare alle pladetykkelser, typisk vil disse ligge 
med spring på 2-3 mm f.eks. en apparattype 0,5-2,5 mm, en apparattype 
2,0-4,5 mm o.s.v.

Generelt gælder, at jo flere valser et retteapparat indeholder, jo bedre 
bliver det rettede resultat.

Et 5-valset retteapparat er kun til grovretning, hvorimod 7-valset og 
9-valset, som er det mest almindelige, giver udmærkede resultater. Der
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findes retteværker, men temmelig kostbare, til finretning af specielt tyn
dere plader med op til 19 og 21 rettevalser. De afleverer som regel et su- 
per-super resultat, men er kun til store rethedskrav, se fig. 48, som er et 
17-valset retteapparat.

Mange valser -  Små valsernnnnnnnnunooonuocj
Fig. 48

Disse apparater er som regel med små valser, som for at forhindre ud- 
bøjning må være understøttet, som vist symbolsk i fig. 48. Denne under
støtning gør apparaterne temmelig komplicerede og dermed kostbare.

Ved retning af tyndplade under 0,5 mm kræves der meget tynde og 
tætsiddende rettevalser, og med pladebredder over 100-150 mm må dis
se understøttes, hvorfor retning af tyndplade i reglen er en halvkostbar 
affære.



14. KAPITEL

Den rationelle 
ekseenterpresse
Når dansk industri investerer i spåntagende maskiner som drejebænke 
og fræsemaskiner sker det for 80-90% ’s vedkommende i højt avancerede 
CNC-maskiner trods prisen, som ligger fra 2-10 gange over en traditionel 
maskine, idet man forlængst har fået øje på disses høje effektivitet.

Når det drejer som om ekscenterpresser, investeres der for 80-90% ’s 
vedkommende stadig i helt traditionelle presser, som de har set ud i de 
sidste mange år. Det er som om, pressebrugeren ikke har opdaget den 
endog store teknologiske udvikling, som de senere år er sket med eks
centerpresser, eller også er man endnu ikke motiveret til den investe
ring, det koster. Det er lidt uforståeligt, at den danske pressebruger end
nu ikke har fået øje på de besparelser, der kan være ved en højeffektiv 
ekseenterpresse.

Hvis man blot kan få een times mere produktion pr. dag, bliver det til 
225 timer pr. år, som til en salgspris på 300 kr./time bliver til kr. 
67.500,- pr. år. Et sådant beløb kan forrente og afskrive en merinveste- 
ring på omkring 1/2 mill.kr., og det får man meget ekstraudstyr for. 
Pressebrugeren er stadig tilbøjelig til at blive hængende i den gamle tek
nologi og skifter ikke de gamle urationelle presser ud med nye, ligesom 
man ofte skaber kapacitetsudvidelse ved køb af brugte urationelle pres
ser. Hvad der bydes på af ekstraudstyr til den traditionelle ekscenter- 
presse for at effektivisere denne, vil jeg gerne i det følgende give eksem
pler på.

Lad os begynde med en kuriositet. I masser af år har de fleste presse
fabrikker som tilbehør kunnet tilbyde trykluftmodhold (evt. hydraulisk 
modhold) til brug ved modhold i trækoperationer eller som udkaster- 
kraft. Trykket i disse kan stilles trinløst efter behov.

Alligevel ses stadig i stor udstrækning anvendt trykfjedre trods disses 
åbenlyse ulemper:

de er svære at justere, 
de sætter sig og bliver svagere, 
de gør opsætning af værktøjet meget besværlig 

og tidskrævende, og 
de er direkte farlige for operatørens ben, hvis fjederbolten knækker.
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Skulle der mon være pressebrugere, som ikke kender trykluftmodhol- 
det, så spørg efter prospekt hos din leverandør.

Men nu til nyheder fremkommet de senere år. Slaglængdeindstilling 
kan være noget, der tager adskillige minutter.

I dag findes såvel fuldautomatisk om semiautomatisk slaglængdeind
stilling. Sidstnævnte er billigst og nedsætter omstillingstiden til sekun
der. Det fungerer på den måde, at tandkobling/klokobling frigøres pneu
matisk, og ekscentrik drejes manuelt. Højdeindstilling kan motoriseres 
og kugleskruen forsynes med hydraulisk lås, d.v.s. vi skal ikke først have 
fat i nøgler til løsning og spænding af div. skruer, men det væsentligste 
er, at vi direkte kan aflæse, hvormeget vi flytter krydshovedet uden først 
at få anbragt måleur på dette eller værktøj, eller foretage indstillingen i 
blinde.

Vi kan fjerne forbruget af sikringsbrikker, og den tid det koster at ud
skifte disse, ved en indbygget hydraulisk overbelastningssikring i kryds
hoved. Men husk, den skal være trinløs justerbar og ikke bare en brik el
ler lign., som blæser ud og skal genmonteres. Ved en trinløs justerbar, 
beskytter man værktøjet og undgår de værste havarier, ligesom sikrin
gen kan bruges til at give alarm om værktøjsslibning er nødvendig.

Den er også med til en bedre beskyttelse af pressen og færre knække
de hovedaksler, idet den stilles til få KN over nødvendigt pressetryk. Den 
er endvidere fantastisk rar at have, når en af de velkendte situationer op
står med en fastkørt presse i bunddødpunktet. Luk trykket af og Du er 
fri igen.

Variabel pressehastighed er helt på sin plads, hvis man kører med 
fremførings apparat, idet man ved lange fremføringer ofte kan undgå af
brudt slag. Man finder den hastighed, hvor pressen lige netop kan køre 
fortsat slag. Derved har man opnået optimal produktion under de givne 
forhold, men pas på presseenergien!
Ethvert værktøj har en hastighed, hvor det kører mest optimalt under 
hensyn til sikker fremføring, søgernåle, udkasterforhold m.m. Ved varia
bel hastighed kan man tilpasse sig dette og få færre værktøjshavarier.

Det er rationelt, når ens værktøj har lang standtid, altså mange slag 
mellem slibning af værktøj. Værktøjets opbygning og udformning bety
der meget for standtiden, men også presens kvalitet har afgørende ind
flydelse. Pressen må have lille udbøjning, og så lidt slør som muligt i fø
ringer og lejer. Det er derfor rationelt at bruge presser af anerkendt fa
brikat, og pressen skal være vedligeholdt og uden større slitage. Meget 
gamle presser opfylder sjældent dette. De helt store standtider kan kun 
opnås i en firestanderpresse uden udbøjning, men husk dette opfyldes 
kun af firestanderpresser, som er sammenspændt i alle fire hjørner, og

106



hvor krydshovedet har føringer i alle fire hjørner. Hvis man vil køre med 
hårdmetalværktøj og opnå standtider på 1-6 mill. slag eller mere, må 
krydshovedet rent faktisk ikke kunne bevæge sig andet end op og ned, 
d.v.s. der må ingen føringsslør være. Dette opnås ved at bruge hærdede 
forspændte rulleføringer i krydshovedets fire hjørner. Det har været 
kendt på visse udenlandske, navnlig tyske presser en del år, men er nu 
også lanceret af den eneste danske ekscenterpressefabrik i Danmark, 
PMB, på deres firestanderpresser. Nedtagning og opsætning af værktøj 
er nok det mest tidskrævende ved omstilling af ekscenterpresse, og ved 
tunge værktøjer kan det være et slæb.

Men det er nemt at gøre mere rationelt:
Bed din presseleverandør om at forsyne pressebordet med fjederbe

lastede kugler og køb 2 værktøjsrullebukke til at hægte på pressebordet. 
Værktøjet læsses direkte fra gaffeltrucken på bukkene og kan nu skydes 
på plads med en pegefinger.

Bed endvidere Din presseleverandør om at indfælde i bunden af 
krydshovedet 2 hærdede borebøsninger placeret præcist i pressens cen
terlinie og aftalt afstand. Forsyn alle Dine værktøjers topplade med 2 
hærdede stifter placeret i værktøjets centerlinie og med den aftalte af
stand. Ved at tørne krydshovedet ned og fange de 2 stifter er værktøjet 
hver gang rettet op præcist og hurtigt.

Endelig til sidst: Bortsmid gamle defekte spændejern og bolte og an
skaf 4 stk. selvspærrende hurtigspændejern f.eks. af typen Ferrox, som 
forhandles af PMB, og værktøjsskift er nedsat til få minutter for små 
penge.

Er man indstillet på at standardisere sine værktøjers bund- og toppla
der, kan investering i hydraulisk værktøjsopspænding være en god ide, 
men kugler i bord og bøsninger i krydshoved skal med alligevel. Inves
teringen betaler sig nok bedst ved store presser og store værktøjer.

Endelig vil jeg ikke undlade at henlede opmærksomheden på et nyt 
værktøj s system, som er lanceret i 1990. Systemet består af et grund
værktøj (søjlestel), som sidder i pressen altid. Grundværktøjet er som 
standard forsynet med et selvcentrerende pladestyr og et overklipsværk
tøj. Mellem disse er plads til 3 helt ens værktøjer, som kan arbejde sam
men eller hver for sig, idet en manuelt forskydelig kile ved hvert værktøj 
bestemmer om dette er aktivt eller ej. Der kan altså fremstilles op til 3 
forskellige emner plus affald overklippes i det samme værktøj. Men de 
enkelte moduler kan ved at dreje et håndgreb 90° udskiftes med et tilsva
rende modul eller et dobbeltmodul erstatter 2 enkeltmoduler eller tre
dobbelt modul erstatter 3 enkeltmoduler. Man kan altså på hylden have 
et uendeligt antal moduler, som skiftes på få sekunder, således at værk
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tøjsskift faktisk er blivet tidløst. Modulerne, som er meget prisbillige, 
købes som færdige værktøjer, hvor brugeren selv tildanner snitplade og 
isætter stempler og lokkenåle. Der er så mange finesser og muligheder i 
dette væktøjssystem, at interesserede må indhente yderligere oplysnin
ger hos leverandøren. Værktøjssystemet, som er beskyttet, produceres 
og sælges af PMB under navnet MTS - MODUL TOOL SYSTEM.

Bruger man fremføringsapparat i sin produktion, ved man, at det kan 
tage tid at omstille fremføringslængden i f.eks. et pneumatisk tangfrem
føringsapparat, særlig hvis det skal være præcist med brug af måle
stang, skydelære el. lign. Der findes på markedet i dag styringsmæssigt 
simple pneumatiske tangfremføringer, som er så billige, at de ofte koster 
under 10% af værktøjets pris. Til den pris kan det ofte betale sig at lade 
fremføringen være en del af værktøjet, når dette går på hylden. Fremfø
ringslængden stilles kun een gang i værktøjets levetid.

Eksempel på et sådan prisbilligt apparat er PA airfeeder, som for
handles af PMB. Den hurtigste omstilling af fremføringsapparatet har 
man nok i de nu fremkomne elektronisk styrede valsefremføringer, hvor 
omstilling ofte blot er at trykke nogle gange på et tastatur.

Elektronisk styrede valsefremføringer begyndte rigtig at komme frem 
i Danmark for 4-5 år siden, og de vil uden tvivl i løbet af få år udmanøv
rere de fleste andre fremføringssystemer, bortset fra tvunget trukne 
fremføringer til meget hurtigløbende presser. Årsagen hertil er, at der 
som oftest er hægtet en computer til fremføringstyringen. Dette åbner 
uanede muligheder for styring af fremføringsprocessen med mange faci
liteter som:

Hurtig omstilling af fremføringslængden.
Automatisk selvprogrammering ved systemkørsel med kileværktøjer.
MTS-værktøjssystem er velegnet hertil!
Opbevaring af programmer i bibliotek.
Kontrol med materiale- og tidsforbrug.
Automatisk fejludskrifter.
Selvovervågning og meget mere.

Det er endvidere oplagt at integrere pressestyringen med fremførings
styringen i computeren med uanede muligheder for finesser som: 
Automatisk omstilling af slaglængde og krydshovedhøjde. Automatisk 
genfinding af topstop ved variabel hastighed o.m.m.

Dette CNC-koncept er faktisk på markedet i dag også fra den danske 
pressefabrik PMB, som i 1990 lancerede et meget avanceret automat- 
liniekoncept, der ikke står tilbage for udenlandske.
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Dette kunne opfattes af læseren, som forfatteren i dette afsnit gør re
klame for PMB. Det gør han i kraft af sin fortid her nok også, men vi skal 
ikke tro, vi står tilbage for udlandet, hverken teknisk eller teoretisk.

Det er faktisk sådan, at danske software-ingeniører er blandt de bed
ste i hele verden. Det ved læseren godt fra udtalelser i dagblade og tids
skrifter i anden anledning. Vores software er som regel mere brugerven
lig og nemmere og mere logisk i betjeningen. Så lad os lige se på, hvad 
danskeren kan, inden vi styrter næsegrus til udlandet.

Men tilbage til valsefremføringer. Der findes en del fabrikater på mar
kedet, og de er ikke lige gode alle sammen, så man skal se sig godt for. 
Et par gode råd:

Der skal altid være træk på både under- og overvalse, ellers får man 
problemer med skridninger.

Der skal være slørfrit træk på begge valser, hvis man vil undgå ener- 
tiproblemer, når det skal gå stærkt. PMB’s patenterede træk på overval
sen er garanteret slørfri og årsag til, at de som de eneste tør garantere 
en gentagelsesnøjagtighed på ± 0,025 mm.

Indstilleligt tryk på valser,og helst uafhængigt på begge valsesider, 
som kompensationsmulighed for lidt defekt bånd (grat, uens tykkelse, 
pilform), tynde og bløde materialer.

Undgå målerulle. Det giver for få styrepulser og gør servosløjfen lang.
Køb aldrig valsefremføring med stepmotor. Det giver for få styrepul

ser, og man har ingen kontrol på, om der tabes pulser under fremførin
gen. Til valsefremføring skal anvendes AC-servomotor med drejningsmo
ment ikke under 7-8 Nm ved en fremføringshastighed op til 60-70 
m/min., hvis man vil opnå en rimelig accelleration og dermed hastighed.

Til sidst skal kort omtales foranstaltninger til effektivisering ved 
håndilægning. Der er en naturlig begrænsning for, hvor mange indlæg en 
operatør kan nå i timen. Det ligger omkring 900-1200 pr. time, men for 
de fleste ligger det helt nede omkring 400-600 pr. time. Den enkleste og 
billigste foranstaltning for at øge takttallet er etablering af bortblæsning 
af emnet, så kun indlægning skal finde sted. Udskiftning af håndkontak
ter med manotaster kan give produktivitetsstigning op til 20-30%. Ud
skiftning af håndkontakter med lysgitter kan give produktivitetsstigning 
op til 30-40%.

Endelig findes der på markedet adskillige robotmuligheder, som kan 
øge takten op til omkring 2400-3000 pr. time. Mest velegnet til de hur
tigste robotter er flade emner, som anbringes i magasin og skydes ind i 
værktøjet fra neden.

Det er forfatterens håb, at læseren af dette kapitel har hentet inspira
tion til effektivisering af presseafdelingen i hans virksomhed, eller har
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kunnet nikke genkendende med ordene:”Det har vi gjort,” og ikke det ne
gative: ”Det egner sig ikke for os.”

Forhåbentlig kan dette kapitel udgå ved næste oplag.



Formeloversigt
Nr. Side Formel

(1) 15 sin ym

(2) 19

(3) 20

(4) 20

(5) 41

(6) 41

(7) 41

(8) 43

(9) 43

(10) 44

(11) 44

(12) 44

Vedrørende
Max. topstopforskydning 
ved ekscentricitet af ho
vedaksel ej og ekscentrik
e2.

t = t i + t2 + t3 + t4 (msek.) Samlet stoptid.

_ £2 x lOOQ 
3 x n max. (msek.)

t x n min. x 6tp m =

oz

1000

N/mm2

Mb = P x (a - m) Nmm

Mb Mbobz = —rrr- Og obd =Wz Wd

oz max = (oz + obz) N/mm2 
od max = (obd - oz) N/mm2

e = b x oz max 
(oz max + od max)

Q 

f  =

e
E X i

(a + e)

iTFi—  mm-Mb

1 x (a 4- e) x Mb 
E x I

Bremsemarginaltid ved 
bremsemarginalvinkel e2 .

Max. selvholdsvinkel.

Stativtrækspænding.

Bøjningsmoment-stativ.

Bøjningstræk-, trykspæn
dinger i stativ.

Max. trækspænding 
stativ.

Beregn, af neutral spæn
dingsfri linie i stativ.

Stativudfj e dring. 

Stativudi] edring. 

Stativudfjedring.
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Sil

53

55

55

55

57

57

61

62

62

69

70

71

76

77

Formel Vedrørende

Mv = T x r (Nm) Ekscenterakslens
drejningsmoment.

T = P x sin a (N) Ekscenterakslens
tangentialkraft.

Mv = P x sin a x r (Nm) Drejningsmoment u.h.t.
pressekraft.

p _ Mv Pressekraft u.h.t.
sin a x r drejningsmoment.

H -i- 2h cosværdi for vinklen acos a = H før bunddødpunkt.
. H . Arbejdsvej u.h.t.h = —  (1 - cos a) • 11’2 vinklen a.

G x Dm2 x n2 W = ------———------  (Nm) Svinghjulsenergi./ ̂ UU

G x Dm2 x n 2 ( l - f  f2) Nyttegjort
7200 m svinghjulsenergi.

W 10 x n
E -  61200 x 0,75 (KW  Motoreffekt

Wbrems = Pf x a x n x z x (Nm)
r  2 x 1000

Bremsemoment.

Wkobl = Æ (D2 -d2) x p x 10 - Pf x n) x n x z x —^  ■4 r 2 x 1000
(Nm) Koblingsmoment.

Pfl =-^- Fladetryk

P = O x t x o : 1000 (KN) Pressetryk ved stansning
- lokning.

W = P x t (Nm) Arbejdsbehov ved snit-
arbejde.



Sic

79

79

80

82

82

84

85

86

86

87

Formel Vedrørende
„ ,  . 1,3 x b x t2 x o , .n _ . . .P buk------------=—--------  (N) Bukkekraft.W

W buk = X x Pbuk x h (Nm) Bukkearbejde.

Rmin -  t x (0,00085 ̂  + 0,5) bukkeradius
(mm)

P = 0,7 x o x O : 1000 (KN) Prægekraft.

Wpræg = P x h (Nm) Arbejdsbehov ved præg.

D = 1/ d 2 + 4 x d x h  Rondeldiameter - se
også side 126.

m =-g- Trækforhold.

P = d x i x t x n x o :  1000 (KN) Trækkraft.

Pt =-^ x (D2 t  d2) x p : 1000 (KN)Tilholdertryk.

W = (P + Pt) x h x X (Nm) Trækarbejde.

F træk = F tryk x Nødvendigt træk ved
given vægt og friktions
koefficient.
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Tekniske data for PMB 
ekscenterpresse type EPF 400

Tekniske data Måleenhed EPF 400

Pressekraft (Arbejdstryk) max. kN 400

Arbejdsydelse *)
Fortsat slag (10% nedgang) Nm 720
Enkeltslag (20% nedgang) Nm 1360
Enkeltslag (30% nedgang) Nm 1930
Antal slag ved 10% nedgang l/min. 160
Slaglængde (indstillelighed) mm 8-86
Udladning mm 215
Byggehøjde 2) mm 265
Krydshovedets højdeindstillelighed ved max.

belastning mm 50
Krydshovedboring for værktøjstap mm 40
Værktøjstappens længde mm 60
Udkasterens vandring, når værktøjstappens

længde er 1 mm 45
Pressebord, dybde mm 420
Pressebord, bredde mm 560
Mellemplan, dybde mm 420
Mellemplan, bredde mm 550
Motor effekt kW(HK) 3(4)
Motor omdrejninger l/min. 1400
Vægt netto, ca. kg 2000
Vægt brutto, ca. kg 2350
Emballagemål, højde m 2,2
Emballagemål, bredde m 1,0
Emballagemål, dybde m 1,7

0  Arbejdsydelsen er opgivet ved henholdsvis 10%, 20% og  30% nedgang af svinghjulets omdrejningstal under arbejdsslaget, 
svarende til ved 10% nedgang = fortsatslag og  ved 20% og 30% nedgang -  enkeltslag.

2) Byggehøjden er afstanden fra krydshoved til bord ved største slaglængde og  krydshovedet i nederste stilling med kugle
spindlen skruet helt op.
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Liste over anvendte tegn

Det græske alfabet
Navn Lille bogstav

alfa ......................................................................................  a
beta ..................................................................................... P
gamma ................................................................................ Y
delta .................................................................................... S
epsilon ................................................................................  £
tseta .................................................................................... X,
eta .......................................................................................  *1
theta....................................................................................
iota .....................................................................................  1
kappa ..................................................................................  *
lambda ................................................................................ ^
my .......................................................................................
ny ........................................................................................  v
ksi .......................................................................................  §
omikron ..............................................................................  o
pi .........................................................................................  71
rho ......................................................................................  Q
sigma ..................................................................................  o
tau ......................................................................................
ypsilon ................................................................................  u
phi .......................................................................................
khi .......................................................................................  X
psi .......................................................................................  ty
omega .................................................................................
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--------- Forsat slag ~ 10% svinghjulsnedgang

-------- Enkelt slag 3 0 % -------------- I I -----------
Det nominelle pressetryk må ikke overskrides
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Luftforbrug for PMB ekscenterpresser ved normalt 
arbejdstryk 5,5 bar

Pressetype Liter fri luft pr. indkobling

1,5 mm vandring 
i kobling

2,5 mm vandring 
i kobling

EPF-EPK 250 3,8 L 4,4 L
EPF-EPK 400 3,8 L 4,4 L
EPF-EPTF-EPK 630 6,0 L 6,9 L
EPF-EPTF-EPK 800 6,0 L 6,9 L
EPF-EPTF-EPK 1000 6,0 L 6,9 L
EPTF-EPTK 1600 9,5 L 11,0 L
EPTF2000 9,5 L 11,0 L
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CD

Slansetryk [KN]
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Materialeværdier for stål, kobber, messing 
og aluminium

Materiale Trækstyrke 
o N/mm2

Brudforlængelse 
Ô10 i %

St. 34 340-420 25
St. 37 370-450 20
St. 42 420-500 20
St. 50 500-600 18
St. 60 600-700 14
St. 70 700-850 10

Kobber 210-230 38
Messing:
Ms60 blød 340-420 30
Ms60 halvhård 410-500 18
Ms60 hård 480-580 10
Ms63 blød 290-350 45
Ms63 halvhård 350-430 25
Ms63 hård 410-500 15
Nysølv 300-450 20-40
Aluminiumbronce 9 blød 400-500 min. 30
Aluminiumbronce 9 hård 560-700 min. 5
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Formler for rondeldiameter

1 „ i . , . 1 t V d 2t4dh

1
—
— d-!-!-

= h -\/d22t 4d1 h

/ V 2 d2.- 1. 414d

Lr----h1-
i V  d, 2 t d 22

V d 2 + 4

h d2*-d1—i-—i
S - r - ' *

V d 22 * 4 h 2

r ^ 2"3 T V  di2+2 s (d-j +d2)

r - d2i
W l

V  di2 t 2 s(d}td2)*d32-d22

£ d2 ■ 3 V  d̂ 2*6,28rd] *8 r2 oder

> —  di— / V  d22 + 2.28rd2-0,56r2

>
r ^ 9

V d i 2»6,28rdi »8 r2+d32-d22 oder

V  d32+2 28rd2-0,56r2
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Trækforhold

Materiale Første træk Følgende træk

Jern og stål
Sædvanlig trækplade 0,60-0,65 0,80
Dybtrækningsplade 0,55-0,60 0,75-0,80
Karosseriplade 0,52-0,58 0,75-0,80
Rustfri plade
(Dybtrækningsplade) 0,55-0,60 0,75-0,80
Hvidblik 0,55-0,65 0,88

Ikke jernmetaller
Kobber og sølv 0,55-0,60 0,85
Messing 0,50-0,55 0,75-0,80
Aluminium, blødt 0,55-0,60 0,80
Zink 0,65-0,70 0,80-0,90
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Korrektionsfaktor n 
(ved dyb træk - trækkraftberegning)

Trækforhold

d
D

0,55 0,575 0,60 0,625 0,65 0,675 0,70 0,725 0,75 0,775 0,80

n 1,00 0,93 0,86 0,79 0,72 0,66 0,60 0,55 0,50 0,45 0,60

Korrektionsfaktor X 
(ved dyb træk - trækkraftberegning)

Trækforhold

d
D

0,55 0,60 0,65 0,70 0,75 0,80

X 0,80 0,77 0,74 0,70 0,67 0,64
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Procentuel tilh o ld e rtryk  ( a f optræ kstryk.)

Gennemsnits- 
emne (ligevæg)
R £ 1/4 H

mm ^ %
0

0 ,5 -

E 1'°
£
I
8j 1,5-I
CD

L03

55
■50
45

40

35

30

b 25

-20

CD+-»ro
2,5-

40

<u
o

_C

Emne med 
stor radius
R i  1 /2  H

mm * %  
0

0.5H 

UH 

1 5 -i 

2,0 

2,5 Hi

80 
h 75 

70 
65 
60 
55 

- 5 0

- 45 

- 4 0

- 35

3 ,0 --

40-

■ 30

25

- 2 0

Halvkugle -  
formet emne

mm * % 
0 t

0,5 

10-  

1,5- 

2,0 ^

- 85

"7?
70 

-- 65 
-6 0
- 55 

50

45 

-4 0

35

2,5H

3,0

3,5 "i

-30

25

--20

129



130




