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Přípravky

Přípravky jsou pomocná zařízení, která jsou účelovým doplňkem výrobních strojů.

Přípravky jsou zpravidla určeny k:

- usnadnění výroby;

- ustavení a upnutí obrobku při jeho obrábění;

- ustavení a přidržení dvou i více částí při jejich spojování;

- vzájemnému nastavení polohy obrobku a nástroje při obrábění.

Účelem přípravku je:

- zpřesnění výroby;

- zkrácení vedlejších časů;

- odstranění namáhavé a zdravotně nebezpečné práce.



Rozdělení přípravků

Podle použitelnosti

• Univerzální
• Pro určitou skupinu obrobků
• Stavebnicové
• Jednoúčelové

Podle druhu operace

• Doplněk k obráběcím strojům
• Montážní
• Kontrolní
• Určené k orýsování obrobků
• Ostatní pomocná dílenská zařízení

Podle způsobu upínání
• S ručním upínáním
• S mechanickým upínáním
• S magnetickým upínáním

Podle určení
• Nezbytně nutné
• Hospodárné



Přípravek 



Strojní svěráky



Strojní svěráky s hydraulickým posilovačem

Při dosažení počáteční F
u
, M

k

na klice začne prokluzovat

momentová západková

spojka, přestane se otáčet

závitové vřeteno, začne se

posouvat píst tlačící na

olejový hydraulický posilovač

– tlačná tyč vyvine velkou

upínací sílu – až 75 kN.



Elektromagnetické upínání



Elektromagnetické upínání

Lze upínat rovinné feromagnetické dílce.

K zmagnetování desky dojde proudovým

impulzem.

Při odmagnetovacím impulzu se upnutí

uvolní.

Při obrábění deskou neprochází proud a

neohřívá ji. Stálá teplota desky přispívá k

přesnosti výroby.

Magnetické upínání je rychlé a bezpečné.

Umožňuje opracovat na 1 upnutí až 5

stran.



Úkoly:

• Co to jsou přípravky a co je jejich účelem?

• Jak pracuje hydraulický zvedák? K vysvětlení použijte obrázek.

• Vysvětlete princip elektromagnetického upínání.
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