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Rozdział A
PĘKANIE ŁBA STEMPLA

Identyfikacja problemu i działania korygujące.

W obsłudze narzędzi tnących w tłocznikach jednym z najczęściej występujących problemów jest uszkodzenie łba 
stempla. Wyróżniamy trzy podstawowe przyczyny zniszczenia łba stempla, które związane są z:

1. Uderzeniem – spowodowane nadmiernym obciążeniem stempla, energia uderzenia przenoszona jest na łeb. 
2. Zerwaniem – spowodowane nagłym rozładowaniem ciśnienia na stempel po przebiciu otworu. 
3. Ścinaniem – uszkodzenie spowodowane jest boczną siłą pochodzącą z matrycy lub prasy.

Rys.1.1
   
Tabele 1-3 zawierają listę najczęstszych przyczyn uszkodzeń stempli wraz z opisem działań korygujących. Informacje te 
mogą być wykorzystane przez projektantów i pracowników utrzymania ruchu celem poprawy żywotności części tnących.         
Bardzo często uszkodzenie łba stempla jest wynikiem złożenia kilku poniższych przyczyn. 

Tabela 1 - uszkodzenia spowodowane uderzeniem:

Przyczyna Działanie

Ciasny luz matrycy Zwiększyć luz pomiędzy stemplem, a matrycą

Zbyt tępa krawędź tnąca Naostrzyć stempel

Zapiekanie stempla w obsadzie Odpuścić obsadę stempla poniżej 50HRC

Zbyt duża średnica tnąca w stosunku do trzonka 
stempla Zmienić materiał z którego wykonany jest stempel

Zbyt duże obciążenie, trudne warunki pracy. Zwiększyć średnicę trzonka stempla, zmienić materiał 
stempla

Tabela 2 - uszkodzenia spowodowane zerwaniem:

Przyczyna Działanie

Tylna płytka oporowa stempla zbyt twarda > 50 HRC Odpuścić płytkę oporową stempla do ok. 40HRC

Zbyt ostra krawędź tnąca Lekko stępić stempel

Ostre krawędzie (brak promieni) w gnieździe 
montażowym stempla Zmienić kształt gniazda, zaokrąglić krawędzie

Tabela 3 - uszkodzenia spowodowane ścinaniem:

Przyczyna Działanie

Nierówne zużycie stempla, zacieranie się stempla z 
jednej strony5. 

Sprawdzić i poprawić współśrodkowość stempla 
i matrycy, zastosować stempel z odklejaczem 
RETRAKTO®

Nieregularna krawędź otworu Wykrawać stemplem pod kątem 90° w stosunku do 
materiału

Brak prowadzenia zrywacza STR1 Zamontować podkładki STR2, STR3,  pod zrywacz
w obsadzie
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Rodzaje i przyczyny uszkodzeń łba stempla

Zanim zaczniesz wprowadzać zmiany w matrycy, sprawdź czy:
1. W obsadzie stempla brzegi gniazda pod łeb mają krawędzie wykończone promieniem?
2. Na stemplu widoczne są ślady zatarcia, rysy itp.

Należy zwracać szczególną uwagę na odpowiednie przygotowanie obsady stempla lub gniazda w płycie tłocznika. Brak 
fazki wprowadzającej w gnieździe stempla, powoduje stopniowe „wcinanie się” łba w obsadę, powstają  ekstremalne 
naprężenia skutkujące oderwaniem łba stempla. Podczas procesu cięcia, fale uderzeniowe odwracają swój kierunek 
(rys.2.1), takie nagłe uwolnienie siły nacisku często powoduje  ścięcie łba stempla.

Rys. 2.1 

Jeśli dochodzi do ciągłych ścięć łba stempla podczas pracy tłocznika, należy prawidłowo zdiagnozować ich przyczyny 
i dokonać niezbędnych korekt kształtu stempla, względnie mocowania. Zazwyczaj zmiana rodzaju materiału z którego 
wykonany jest stempel i obróbki cieplnej, nie przynosi oczekiwanych rezultatów. W większości przypadków można 
zapobiec odrywaniu się łba stempla, stosując się do  wymienionych zaleceń (rys. 2.2). Najczęściej korekty polegają 
na zmianie średnicy łba, wprowadzenie ścięć na części roboczej, rozszerzeniu rozmiarów trzonka itd. W trudnych 
aplikacjach, na przykład przy wykrawaniu nowoczesnych stali konstrukcyjnych i nierdzewnych, konieczne może być 
wprowadzenie kilku zmian równocześnie.

Rys . 2.2

Jeśli nie jesteś w stanie zmienić konfiguracji matrycy, weź pod uwagę modyfikację stempla poprzez dodanie 5º ścięcia
z tyłu łba stempla, pozostawiając płaską część podporową o powierzchni równej średnicy trzonka stempla. 
Zastosowanie na etapie konstrukcyjnym normowej obsady stempla typu TRUE-SET, znacznie poprawi parametry pracy. 
W narzędziach pracujących w ciężkich warunkach (wysoko wytrzymałościowe stale na elementy konstrukcyjne, grube 
blachy itp.), polecamy zastosowanie stempli typu 1353._._, 1363._._ (ze specjalnym łbem stożkowym 30º) lub stempli z 
łbem w kształcie szyjki butelki - typ 275 i 276.
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Rozdział B
WYZNACZANIE OPTYMALNEGO LUZU MATRYC

Analiza, porady praktyczne

Proces wykrawania otworów wiąże się z działaniem dużej siły uderzeniowej oraz znacznym obciążeniem. Tnące 
krawędzie stempla i matrycy koncentrują siłę nacisku na materiale znajdującym się pomiędzy nimi. Materiał, w którym 
wykrawany  otwór ulega „uszkodzeniu”. Podczas tego procesu na stempel i matryce działają ekstremalne siły,  mogące 
powodować wyszczerbienie, pękanie, a nawet rozerwanie narzędzia. 

Ważną rolę w tym procesie odgrywa odpowiednio dobrany luz matryc, który gwarantuje powodzenie procesu 
wykrawania. Luz matryc podczas perforowania określany jest jako odległość między stemplem, a krawędzią wewnętrzną 
matrycy. Podaje się go w procentach grubości materiału wykrawanego. Przez długie lata luz 5% był zwyczajowo 
przyjmowany przez konstruktorów, niezależnie od rodzaju i grubości blachy. Przy dużej dokładności otworów, zużycie 
stempli było bardzo wysokie. 

Dzisiaj zakłada się luz 7-8% na każdą stronę, w zależności od skuteczności odklejacza RETRAKTO® w stemplu. 
Nie istnieje jednak standardowy rozmiar luzu matryc. 
Podczas procesu wykrawania stempel określa rozmiar otworu, jednakże luz matrycy ma tutaj kluczowe znaczenie. Za 
mały luz powoduje, że otwór może być nawet o kilka setek mniejszy od średnicy tnącej stempla ( rys. 2.3). Po wycofaniu 
stempla, blacha rozpręża się do wewnątrz otworu. W stemplu pracującym z „ciasną” matrycą, nadmiernie zużywają 
się krawędzie tnące oraz powstaje grat na obrysie otworu. Często dochodzi również do wyszczerbienia elementów 
tnących. 
Nawet niewielka niewspółosiowość skutkuje natychmiastowym zniszczeniem narzędzi

                                   Rys. 2.3                                                                      Rys. 2.4

W przypadku rozszerzonego luzu (patrz rysunek 2.4) wykrawany otwór zazwyczaj jest o 0,05 – 0,15mm większy 
od stempla. Stempel nie „szarpie” blachy w drodze powrotnej, a jego żywotność znacznie wzrasta. 

Mylne jest twierdzenie, że rozszerzony luz matryc prowadzi do powstawania większego gratu. Dowiedziono, że 
minimalny grat powstaje przy zastosowaniu większego luzu matryc. Rysunek 2.5 przedstawia wykres wielkości gratu 
na przykładzie cienkiej blachy walcowanej na zimno. W tym przypadku, najmniejszy grat powstaje dla luzu rzędu 10% 
luzu na stronę. Innego rodzaju stal zachowuje podobne właściwości. Jakkolwiek optymalna wielkość prześwitu waha się 
od 2,5 do 20% na stronę, zależnie od rodzaju materiału, rozciągliwości, siły, twardości. W większości przypadków luz 
powinien pozostawać większy, aby zapewnić jak najlepszą żywotność stempla i matrycy. 

Diagnoza elementów tnących
Troubleshooting for dies and punches

PORTER PRECISION



F/34

Rys. 2.5

W dyskusji na temat luzu matryc nie można zapomnieć o odpadzie. Wykrawane kawałki blachy stają się luźniejsze wraz 
ze wzrostem luzu, co może powodować podciąganie ich przez stempel. Możemy zapobiegać temu zjawisku stosując 
odklejacze RETRAKTO®, podciśnienie od spodu narzędzia lub odklejacze na sprężone powietrze.
Luz matryc jest najważniejszym czynnikiem decydującym o uzyskaniu maksymalnej żywotności stempla. W przypadku 
problemów z trwałością narzędzi, każdorazowo zaczynamy od sprawdzenia luzu matryc. Następnym krokiem może być 
zmiana materiału na stemple, bądź zastosowanie powłoki.
Prawdziwy zysk wynikający z odpowiednio dobranego luzu, wynika ze zwiększenia ilości cykli pomiędzy kolejnymi 
ostrzeniami stempli. Rzadsze są przestoje linii pras i wzrasta produktywność. W wielu przypadkach zwiększenie luzu 
matryc wiązało się z zwiększeniem wydajności o kilkadziesiąt procent.

Rozdział C
ZAPOBIEGANIE BOCZNYM ODCHYLENIOM W PROCESIE WYKRAWANIA

Analiza, porady praktyczne

Nadmierne boczne odchylenie stempli w tłoczniku może być przyczyną wielu problemów jakościowych. Boczne 
odchylenie najczęściej jest spowodowane nieodpowiednim wyważeniem tłocznika, rozprężeniem blachy podczas 
cięcia (patrz rys.3.1), brakiem płyty zrywającej, lub zużyciem elementów prowadzących. Początkowo zauważamy brak 
współśrodkowości stempla i matrycy oraz zaburzenia w  strefie cięcia. W rezultacie pojawia się grat, a stempel i matryca 
ulegają przedwczesnemu zużyciu. 

Rys. 3.1

W dalszym etapie, krawędź tnąca stempla uderza o brzeg matrycy powodując uszkodzenie narzędzi. Odchylenie 
przekłada się bezpośrednio na jakości produkowanych części. Niestabilna pozycja otworu i wywinięcie materiału są 
efektem wyboczenia stempli. W wielu przypadkach brak współśrodkowości powoduje powstawania gratu oraz zakłócenia 
pracy podajnika blachy w narzędziach postępowych.
 
Boczne odchylenie może zostać zminimalizowane na kilka sposobów. Przede wszystkim należy wziąć pod uwagę 
zastosowanie płyt zrywających. Poprzez włączenie do konstrukcji sprężyn zwojowych lub gazowych możemy zredukować 
powstałe odchylenia boczne do akceptowanego poziomu, jednocześnie stabilizując kształt detalu. Innym sposobem 
walki z odchyleniami bocznymi jest zastosowanie pilotów prowadzących możliwie blisko niezbalansowanych cięć, co 
zapobiega przesuwaniu się detalu i poprawia jego pozycjonowanie.
Zawsze starajmy się przesunąć miejsce wykrawania tak daleko jak to tylko możliwe od miejsca krytycznego przeróbki 
plastycznej (formowanie i kształtowanie). W ekstremalnych przypadkach wskazane jest wykrawanie otworów w 
dodatkowej operacji.  
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