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POZOR: Před použitím stroje přečtěte tento návod 
Návod uschovejte pro pozdější potřebu 

 
 

Obsah 
1. Celkový popis stroje............................................................................................................................. 3 

2. Technické údaje o stroji ....................................................................................................................... 3 

3. Doprava a instalace stroje ................................................................................................................... 6 

3.1 Doprava ......................................................................................................................................... 6 

3.2 Instalace stroje .............................................................................................................................. 6 

3.3 Příprava ramene ............................................................................................................................ 6 

3.4 Bezpečnostní pokyny ..................................................................................................................... 9 

4. Ovládání stroje .................................................................................................................................. 10 

4.1 Rotace vřetene ............................................................................................................................ 10 

4.2 Neutrální poloha vřetene ............................................................................................................ 10 

4.3 Změna rychlosti a posuvu vřetene .............................................................................................. 10 

4.4 Posuv vřetene .............................................................................................................................. 10 

4.5 Upnutí a uvolnění vřeteníku a sloupu ......................................................................................... 11 

4.6 Zdvižení ramene .......................................................................................................................... 11 

4.7 Upozornění pro otáčení ramene ................................................................................................. 11 

4.8 Ovládací prvky stroje ................................................................................................................... 12 

5. Mazání stroje ..................................................................................................................................... 13 

5.1 Automatické mazání .................................................................................................................... 13 

5.2 Manuální mazání ......................................................................................................................... 13 

6. Chlazení stroje ................................................................................................................................... 14 

7. Převodový systém stroje ................................................................................................................... 14 

8. Hydraulický systém stroje ................................................................................................................. 20 

8.1 Hydraulika ovládacího mechanismu ............................................................................................ 20 

8.2 Hydraulický systém pro upínání .................................................................................................. 21 

9 Elektrický systém stroje ...................................................................................................................... 25 

9.1 Popis ............................................................................................................................................ 25 

9.2 Elektrické obvody ........................................................................................................................ 25 

9.3 Kontrola elektrických fází ............................................................................................................ 26 



Radiální vrtačka BERNARDO RD 2500  

Stránka 3 z 41 
 

9.4 Údržba elektrických zařízení ........................................................................................................ 26 

9.5 Elektrické součásti ....................................................................................................................... 30 

10. Struktura stroje................................................................................................................................ 31 

Protokol o kontrole ............................................................................................................................... 37 

 

================================================================================================================= 

1. Celkový popis stroje 
Radiální vrtačka RD 2500 je vhodná pro různá použití při obrábění malých a středních obrobků. Tento 
vskutku multifunkční stroj vysoké kvality a účinnosti nalezne široké využití při vrtání, místní obrábění, 
vystružování, řezání vnitřních závitů, broušení povrchů, drážkování atd. Kromě toho je možné také 
využít příslušenství, jímž se funkce i využití mohou rozšířit. 
Stroj má kromě vynikajícího výkonu, pohodlné obsluhy i údržby a spolehlivosti také následující 
charakteristiky: 
 

1. Hydraulický systém změny rychlosti a posuvu pro úsporu času. 
2. Pohyb vpřed, vzad, zastavení (brzda), rychlost a posuv jsou měnitelné, stejně jako nastavení 

vřetene do neutrální polohy, a to pomocí jediné páky, která se snadno obsluhuje 
3. Veškeré ovládací prvky se nacházejí na vřeteníku, jsou snadno přístupné a ovladatelné. 
4. Vřeteníkem lze snadno manipulovat, stejně tak i ramenem stroje. 
5. Mechanismus rombického bloku pro upínání vřeteníku a radiálního ramene a vnitřního 

a vnějšího sloupu je ovládán hydraulicky. 
6. Vedení vrchního ramene, pinola a styčné plochy vnitřního a vnějšího sloupu pro upnutí 

kuličkových ložisek jsou tvrzené, aby se tak zajistila dlouhá životnost stroje. 
7. Pro snadné uvolnění nástroje je dodáván klíč na uvolnění nástroje 
8. Stroj je vybaven celou sadou bezpečnostních zařízení, například limitním spínačem pro příčný 

pohyb vřetene, kluznou spojkou pro přerušení nadměrného kroutivého momentu u hlavního 
motoru, spojkou s kuličkou pro mechanismus vedení, protiprachového pouzdra na sloupu, 
uzemnění elektrických zařízení. 

2. Technické údaje o stroji 
Č. Název  Jednotky 

1 Maximální průměr vrtání  80 mm 

2 Vzdálenost mezi osou sloupu a osou vřetene 500-2500 mm 

3 Posuv vřeteníku horizontálně na rameni 2000 mm 

4 Vzdálenost mezi koncem vřetene a povrchem stolu 550-2000 mm 

5 Posuv ramene na sloupu 1000 mm 

6 Rychlost pohybu ramena nahoru a dolů 1,0 m/min 

7 Rozsah úhlu ramene  360 Stupeň 

8 Kužel vřetene MT 6 Morse 

9 Rozsah rychlostí otáček vřetene 16-1250 Ot/min 

10 Počet rychlostí otáček vřetene 16  

11 Rozsah rychlostí posuvu vřetene 0,04-3,2 mm/ot 

12 Počet rychlostí posuvu vřetene 16  

13 Posuv vřetene 450 mm 

14 Hloubka vrtání při jednom otočení stupnice 151 mm 
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15 Max točivý moment vřetene 1568 N.m 

16 Maximální odpor posuvu vřetene 3500 kg 

17 Výkon hlavního motoru  7,5 kW 

18 Výkon motoru zdvihání a spouštění ramene 3 kW 

19 Výkon čerpadla hydraulického oleje pro upínání vřeteníku, sloupu 
a ramene 

0,75 kW 

20 Výkon motoru čerpadla chladicí kapaliny 0,125 kW 

21 Hmotnost stroje (přibližně) 11000 kg 

22 Rozměry stroje (d x š x v) 3730 x1400 
x3790 

mm 

23 Maximální rozměry stroje (d x š x v) 3730 x1400 
x4025 

mm 

 

 
Obrázek: Rozměry stroje 
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T- drážka stolu                                                                T-drážka základny 
 

 
Hlavní rozměry vřetene, stolu a základny 
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3. Doprava a instalace stroje 

3.1 Doprava 
Během přepravy se nesmí stroj nadměrně naklánět a zejména nesmí dojít k jeho převržení. Po 
rozbalení obalu posuňte stolem po podélné ploše tak, aby se upravila poloha těžiště. Pak jej zajistěte 
pro manipulaci. Na místech, kudy prochází lano na zvedání, podložte měkký materiálem, aby se 
nepoškodil povrch stroje. 
 

3.2 Instalace stroje 
Maximální požadovaná podlahová plocha stroje pro instalaci je znázorněna obrázku 3.1. Ramenem 
otočte o 360 stupňů a opište kruh. Jeho průměr činí 5360 mm. 

obrázek 3.1 Plocha pro stroj 
 
Před upevněním stroje k podkladu nikdy neuvolňujte sloup, jinak by se mohlo rameno kolem něho 
naklopit a celá stroj převrhnout. 
Stroj musí být upevněn k pevnému podkladu. Pokud je podlaha dílny dostatečně silná, není nutné 
betonovat pro stroj základ. Upevnění stroje k podlaze je nicméně nezbytné. 
Kromě pracovní oblasti stroje je třeba zohlednit prostor pro nástroje, krabici na nářadí a příslušenství 
stroje, a dále také prostor pro obsluhu a údržbu. 
Šrouby připevněte stroj k podkladu, skrze otvory v základně stroje. Vyrovnejte stroj do vodorovné 
roviny pomocí nastavitelných nohou 1,2,3 a 4. Tolerance vyrovnání stroje nesmí překročit 0,04/1000 
mm ve vodorovném i příčném směru. Zkontrolujte hodnoty všech součástí stroje podle seznamu. 
Odchylky nesmí přesahovat požadované hodnoty. 
Jednotlivé fáze napájecího kabelu spojte s teminály L1,L2 a L3 v rozvaděči. Zemnicí kabel připojte na 
terminál se znakem uzemnění. 
 

3.3 Příprava ramene 
Po instalování stroje připojte elektrický proud a uvolněte rameno. Vyklopte je a zkuste, zda jsou 
kabely správně připojené tak, aby se rameno dalo zdvihat. 
Antikorozní prostředky, kterými jsou potřeny opracované části stroje, očistěte bavlněným hadříkem 
s petrolejem.  
Při čištění vodicích ploch sloupu dbejte na to, aby se petrolej nedostal na povrch pouzdra ramene. Po 
čištění kápněte na vodicí plochu sloupu strojní olej č. 30, a pak spusťte rameno o 50 mm a očistěte 
nově odkrytý povrch a též naolejujte. Pak rameno opět zdvihněte o cca 100 a opět otřete a namažte 
odkrytý povrch. Nyní je možné rameno zdvihat i spouštět ve velkém rozsahu. Tento postup čištění 
mazání dodržte, jinak by mohlo dojít k poškození vodicí plochy sloupu. 
Uvolněte šrouby 1 na obrázku 10/7 a doplňte olej podle obrázku 5/1. Zkontrolujte rovněž stav 
mazání. 
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Stroj lze spustit, pouze pokud ověříme, že vše je v normálu. Pohyblivé části stroje je nutné 
zkontrolovat, zda normálně fungují. Pokud ano, nechte stroj nejprve 30 minut běžet naprázdno, a 
pokud běží správně, můžete začít s prací. 

 
Obrázek 3.2  Zdvihání stroje 
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Obrázek 3.3 Uložení a základy stroje 
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3.4 Bezpečnostní pokyny 
Bezpečnostní pokyny se týkají přepravy stroje, jeho instalace, uvedení do provozu, používání a 
údržby. Jejich zanedbání může mít za následek poranění osob či poškození stroje, nástroj apod. 
Stručný popis: 
Nepovolaným osobám s nedostatečným zaškolením je zakázáno: 

 Stroj přepravovat 

 Stroj uskladňovat 

 Stroj instalovat 

 Stroj používat 

 Na stroji provádět údržbové práce 
Prosíme, ihned po otevření balení stroje kontaktujte svého prodejce, pokud stroj, příslušenství nebo 
dokumenty neodpovídají seznamu balení (certifikáty apod.) 
K poranění osob může dojít zejména v důsledku následujícího: 

 Nesprávné manipulování se strojem a jeho přeprava 

 Nesprávná instalace 

 Nesprávné používání stroje a provoz 

 Sejmutí ochranných prvků 
Přeprava a skladování stroje 

 Zkontrolujte balení ihned po doručení. Prosíme, zkontrolujte svého distributora, pokud 
zjistíte, že stroj byl během přepravy poškozen. Toto je předpokladem pro reklamaci. 

 Při manipulaci a zdvihání stroje se řiďte pokyny.  

 Pokud bude stroj delší dobu skladován, neodstraňujte ochranný protikorozní nátěr. 
Nelikvidujte ani obal. Chraňte zejména rozvaděč. 

Instalace a uvedení do provozu 
Tento manuál před instalací, testováním a spuštěním stroje pečlivě pročtěte, zejména kapitoly 
týkající se elektrického a hydraulického zařízení. 
Vzhledem k tomu, že stroj je poněkud vyšší, může se otřásat. Proto je třeba dbát zvýšené opatrnosti 
při jeho zdvihání. Dokud není stroj přišroubován k podlaze, nesmí se spouštět, ani pohybovat jeho 
ramenem. 
Rozvaděč musí být řádně uzemněn. Zkontrolujte řádné zapojení fází. 
Pokud se vyskytne problém, stroj okamžitě zastavte, dokud se neodhalí a neodstraní příčina 
problému. Pokud se vyskytnou neobvyklé jevy (zvuky, vibrace, hluk, rychlý vzestup teploty, únik 
kapalin) během prvního spuštění, stroj zastavte a problém odstraňte. 
Používání stroje a údržba 

 Vzhledem k tomu, že rameno stroje pokrývá velký prostor, je zakázáno sedět v oblasti konce 
ramene. 

 Při čištění od zbytků materiálu je nutné stroj zastavit. Vymetání zbytků rukou či hákem je 
přísně zakázáno. 

 Pokud se vyskytne problém, stroj okamžitě zastavte, dokud se neodhalí a neodstraní příčina 
problému. Pokud se vyskytnou neobvyklé jevy (zvuky, vibrace, hluk, rychlý vzestup teploty, 
únik kapalin) během prvního spuštění, stroj zastavte a problém odstraňte. 

 Během údržby či odstraňování problémů se ujistěte, že je stroj vypnut a odpojen od 
elektrického proudu. 
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4. Ovládání stroje 
Ovládací prvky stroje jsou znázorněny na obrázku 4.4 a je uveden jejich seznam. 
Před spuštěním stroje nejprve zapněte hlavní spínač 2. 
 

4.1 Rotace vřetene 
Spuštění vřetene: 
Stiskněte tlačítko 9, kontrolka nad ním se rozsvítí. Nyní posuňte páku 13 vpřed nebo vzad, jak ukazuje 
obrázek 4.1. Vřeteno se začne otáčet po směru, nebo proti směru hodinových ručiček. 

obrázek  4.1 
 

4.2 Neutrální poloha vřetene 
Pokud páku 13 posuneme do neutrální polohy (obr 4.1), lze vřetenem zlehka otáčet. 

4.3 Změna rychlosti a posuvu vřetene 
Otočte knoflíkem 3 nebo 4 a nastavte požadovanou rychlost na rysku. Pak páku 13 stiskněte dolů. 
Když se vřeteno začne otáčet, páku povolte. Sama se navrátí, a změna rychlosti otáček či posuvu je 
tímto dokončena. 
Vřeteno má tři rychlosti a tři stupně pro posuv (50 Hz 1250/800/500; 60 Hz 1500/960/600 ot/min a 
3,2 2,0 1,25 mm/ot) 

4.4 Posuv vřetene 
Automatický posuv: 
Stiskněte páku 15 plně dolů a vytáhněte páku 6. Tím spustíte automatický posuv. Vřetene sjede dolů, 
pokud se točí vpřed, a vyjede nahoru, pokud se točí vzad. Pokud chcete automatický posuv vypnout, 
zdvihněte páku 15. 
Manuální posuv: 
Stiskněte páku 6 a otočte s ní po směru hodinových ručiček, nebo proti směru hodinových ručiček. 
Vřeteno bude posouváno vzhůru, nebo dolů. 
Manuální mikroposuv: 
Zdvihněte páku 15 do horizontální polohy a vytáhněte páku 6. Mikroposuv pak provádíte otáčením 
ručního kolečka 17. 
Nastavení hloubky vrtání: 
Vytáhněte páku 7 a otočte knoflíkem 8 do polohy pro rozpojení šneku a šnekového kola, viz obrázek 
4.2. Pak pomocí stupnice a rysky nastavte požadovanou hloubku obrábění na „0“ na noniusu na 

změna rychlosti nebo posuvu 

neutrální poloha 

vzad 

vpřed 
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vřeteníku, Nyní otočte knoflíkem 8 do polohy pro spojení šneku a šnekového kola (obrázek 4.3) a po 
jemném nastavení stiskněte páku 7. Spustí se automatický posuv. Když nástroj dosáhne nastavené 
hloubky, páka 15 se automaticky zdvihne a obrábění je dokončeno. 
Vrtání závitů – postup je stejný jako pro manuální posuv. 

 
obrázek 4.2                                                                     obrázek 4.3 
 

4.5 Upnutí a uvolnění vřeteníku a sloupu 
Upnutí či uvolnění vřeteníku a sloupu probíhá současně. Stiskněte a podržte tlačítko 19. Až se rozsvítí 
kontrolka uvnitř tlačítka, upnutí je hotové. Uvolněte tlačítko.  
Pokud se kontrolka nerozsvítí, stiskněte tlačítko několikrát, dokud se kontrolka nerozsvítí. 
Uvolnění vřeteníku a sloupu provedete pomocí tlačítka 18. Při tom zhasne kontrolka v tlačítku 19, 
zatímco kontrolka tlačítka 18 se rozsvítí na znamení, že uvolnění bylo dokončeno. 

4.6 Zdvižení ramene 
Zdvižení či spuštění ramene provedete tlačítky 11 nebo 12. Poté, co rameno dosáhlo požadované 
polohy, tlačítko uvolněte. Rameno je automaticky na sloupu upnuto. 
 

4.7 Upozornění pro otáčení ramene 
Vzhledem ke kabeláži je nutné dbát na to, aby se při otáčení ramene ramenem netočilo neustále ve 
stejném směru. 
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4.4  Ovládací prvky na stroji 

4.8 Ovládací prvky stroje 
Č. Popis 

1 Spínač čerpadla chladicí kapaliny 

2 Hlavní spínač 

3 Knoflík pro nastavení otáček vřetene 

4 Knoflík pro nastavení posuvu vřetene 

5 Ruční kolečko pro příčný pohyb vřeteníku 

6 Páky pro příčný pohyb vřeteníku 

7 Limitující páka pro nastavení hloubky obrábění 

8 Knoflík pro mikro nastavení hloubky 

9 Tlačítko pro spuštění hlavního motoru 

10 Tlačítko pro zastavení hlavního motoru 

11 Tlačítko pro zdvižení ramene 

12 Tlačítko pro spuštění ramene 

13 Páka pro změnu rychlosti a posuvu, pro pohyb vřetene vpřed, vzad a do neutrální polohy 

14 Tyč pro vyvážení vřetene 

15 Páka pro zapnutí / vypnutí automatického posuvu 

16 Spínač osvětlení 

17 Ruční kolečko pro manuální mikroposuv 

18 Tlačítko pro upnutí vřeteníku a sloupu 

19 Tlačítko pro uvolnění vřeteníku a sloupu 

20 Kohoutek přívodu chladicí kapaliny 

21 Knoflík pro rameno a sloup 

22 Tlačítko nouzového vypnutí SB1 
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5. Mazání stroje 

5.1 Automatické mazání 
1. Třecí kotoučová spojka a hřídel brzdy 
Jsou mazány olejem přetékajícím z nízkotlakého olejového obvodu řídicího ventilu a také olejem 
přetékajícím z tlakového ventilu na olejovém čerpadle. 
2. Ozubená kola a ložiska v horní části vřeteníku 
Jsou mazána rozstřikem. 
3. Šnek a šnekové kolo 
Šnekové kolo je ponořeno v olejové lázni ve spodní části vřeteníku a dopravuje olej do celého 
mechanismu posuvu. 
4. Převodovka zdvihacího mechanismu 
Je mazána rozstřikem. 
5. Pouzdro ramene a sloupu 
Automatické mazání před každým zdvižením a spuštěním ramene. 
 

5.2 Manuální mazání 
1. Vodicí plochy ramene, šnekové kolo pro mikro nastavování, ozubení vřetene a tažného šroubu 
Mažte olejničkou či pistolí podle obrázku 5.1 (Při mazání vřetene nejprve otevřete krycí destičku 
vřetene a nalijte dovnitř malé množství oleje, nikoli příliš mnoho.) 
2. Ložisko vřetene 
Podle obrázku 5.1 
3. Plnění olejové nádržky a její vypouštění 
Podle obrázku 5.1. Operátor musí pravidelně kontrolovat olejové měrky, které měří hladinu oleje. 
Nejvyšší hladina oleje nesmí přesáhnout střed měrky. 
Při vypouštění oleje z nádržky v horní části vřeteníku a při mazání horního ložiska vřetene a taktéž při 
plnění oleje do spodní nádržky nejprve sejměte přední kryt. 
 

 
Obrázek 5.1 
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Č. Místo mazání Mazivo Interval mazání Poznámka 

1 Mechanismus zdvihání 
ramene 

Strojní olej č. 20 Výměna oleje 
každé 3 měsíce 

Uvolněte 
šroubovací zátku. 

2 Ozubení vřetene Strojní olej č. 20 Jednou týdně Nevlévejte oleje 
příliš. 

3 Horní olejová nádržka 
uvnitř vřeteníku 

Strojní olej č. 20 Výměna oleje 
každé 3 měsíce 

Otevřete svrchní 
kryt vřeteníku. 

4 Šnek pro jemné nastavení Strojní olej č. 20 Jednou týdně Otevřete přední 
kryt převodovky. 

5 Horní a spodní ložisko 
vřetene 

Olej na kalciové bázi č. 2 Jednou měsíčně Otevřete přední 
kryt převodovky. 

6 Vodicí plochy ramene Strojní olej č. 40 Neustále udržujte 
namazané 

 

7 Olejová nádržka pro 
mazání upínání 

Strojní olej č. 10 Výměna oleje 
každé 3 měsíce 

Otevřete dvířka 
rozvaděče. 

8 Zdvihací šroub ramene Strojní olej č. 40 Jednou týdně Nevlévejte oleje 
příliš. 

9 Vodicí plochy sloupu Strojní olej č. 20 Neustále udržujte 
namazané 

Pomocí pistole. 

 

6. Chlazení stroje 
Pro chlazení nástrojů nejprve spínačem 1 (obrázek 4.4) spusťte čerpadlo chladicí kapaliny. Průtok 
kapaliny nastavíte pomocí kohoutku 20 (obr. 4.4). 
Nádržka s chladicí kapalinou se nachází na zadní straně základny stroje. 
 

7. Převodový systém stroje 
Je znázorněn na obrázku 7.1. 
Tabulka rychlostí a posuvů viz obrázek 7.2 
Počet zubů či závitů, stupeň přesnosti, materiál a tepelné vlastnosti ozubených kol, šneku a 
šnekového kola a tažného šroubu jsou uvedeny v tabulce 1. 
Rozmístění kuličkových ložisek viz obrázek 7.3, jejich specifikace v tabulce 2. 
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Obrázek 7.1 Převodový systém 
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Obrázek 7.2  Rychlosti a posuv 
  

vřeteno 

hlavní 

motor 
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Tabulka 1: Specifikace převodového systému (Počet zubů, modul, úhel spirály, stupeň přesnosti, 
materiál, tepelné ošetření) 
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Obrázek 7.3: Kuličková ložiska na stroji 
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Tabulka 2: Seznam kuličkových ložisek 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
legenda: 
serial number=sériové číslo 
type No=typové číslo 
specification=specifikace 
grade of accuracy=stupeň přesnosti 
number of pieces=počet kusů 
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8. Hydraulický systém stroje 
Hydraulický systém se skládá ze dvou částí, jedna slouží k manipulaci ovládacího systému uvnitř 
vřeteníku. Používá se k nastavení rychlostí a posuvu, pohybu vřeten vpřed, vzad a zastavení (brždění) 
nastavení vřetene do neutrální polohy a mazání každé části mechanismu pro nastavení rychlosti 
posuvu vřetene. 
Druhá část slouží upínacímu mechanismu a nachází se v e spodní části rozvaděče na zadní straně 
ramene. Používá se pro upínání a uvolňování ramene a sloupu. 

8.1 Hydraulika ovládacího mechanismu  
viz obrázek 8.1 
Knoflíky 3 a 4 a páka 13 na obrázku 8.1 jsou stejné jako na obrázku 4.4. Knoflíky 3 a 4  se používají pro 
nastavení rychlosti a posuvu vřetene, další operace jsou prováděny pákou 13. Olej (který je pod 
tlakem cca 16-20 atmosfér a zákazník tento tlak nemusí regulovat) vzniká díky činnosti čerpadla 
instalovaného na horní části hřídele vřetene na třecí spojce. 
Relativní poloha mezi ventilem 1 a 2 může být změněna pomocí páky 13, čímž je olej distribuován 
jinak. 
Pokud má čerpadlo poruchu, stroj je automaticky mimo provoz. 
 
Zastavení vřetene (brždění) 
Poloha hlavního kontrolního ventilu na obrázku 8.1 ukazuje, že vřeteno je zabržděné. Za této situace, 
pokud hlavní motor pohání olejové čerpadlo, bude tlak oleje v celém hydraulickém systému po 
tlakem kontrolního ventilu. Olej teče skrze trubku 2 do otvoru A  ventilu 2 (C-C), takže velké množství 
oleje proteče příčným otvorem a žlábkem (G-G) do dalšího příčného otvoru a trubky 3 (C-C) skrze 
středový otvor ventilu 1, dále olejovým distributorem do všech míst mazání a nakonec zpět do 
olejové nádržky, která se nachází v horní části vřeteníku. Další tok oleje prochází trubbkou 8 (B-B) do 
válce 12 uvnitř hřídele brzdy, ale vzhledem k tomu, že olej v hydraulickém systému je pod nízkým 
tlakem, třecí spojka 15 je těsně přitlačena pružinou 16, takže kolo na hřídeli brzdy je zastaveno, takže 
vřeteno se okamžitě zastaví. 
 
Rotace vřetene vpřed a vzad 
Posuňte páku 13 do polohy rotace vpřed. Ventil 1 se otočí po směru hodinových ručiček o 45 stupňů 
k ventilu 2 )E-E), takže přívod oleje do trubky 3 se přeruší. V systému vznikne tlak. Olej protéká 
trubkou 2 (C-C) k otvoru A ve ventilu 2, odtud olej pod nízkým tlakem protéká do trubky 8 (B-B) 
k válci 12 uvnitř hřídele brzdy a stiskne polohu 14 dolů a stlačí pružinu 16, čímž dojde k uvolnění třecí 
spojky a vznikne možnost pro otáčení vřetene. Další tok oleje prochází příčným otvorem ventilu, do 
otvoru c (E-E) a nakonec skrze trubku 5 (A-A) do ventilu 8, kde vytlačí píst 7 pomocí vidlice 10. Vidlice 
pak při tlačí třecí spojku 9 vřetene do polohy rotace vpřed. Olej uvnitř ventilu 5 teče z trubky 6 a paka 
do otvoru B (A-A), axiálním žlábkem (E-E) na ventilu 1 dále skrze žlábek objímky a otvor D (D-D) 
k trubce 3 (C-C) a nakonec zpátky skrze distributor do nádržky. Výše popsaný proces je završen, 
jakmile je páka 13 posunuta do polohy pro rotaci vřete vpřed. Hlavní motor pohání olejové čerpadlo, 
aby se neustále točilo. S výjimkou oleje, který je používán pro udržení tlaku v systému, je většina 
oleje vedena do přepadového ventilu a  do distributoru, aby se tak mazaly všechny části mechanismu 
vřetene a jeho posuvu. 
Proces při rotaci vřetene zpět je stejný jako při rotaci vpřed. Pouze páku  13 posuňte do polohy 
„vzad“, ventil 1 se otočí proti směru hodinových ručiček o45 stupňů vzhledem k ventilu 2, olej teče 
z otvoru B (E-E) skrze trubku 6 (A-A) do ventilu 5 a stlačí píst 6 s vidlicí 10. Tím vidlice stiskne třecí 
spojku 11, aby vřeteno rotovalo zpět. Olej uvnitř ventilu 8 bude protékat z trubice 5 do otvoru C (A-A) 
a zpět do nádržky.  Knoflíky 3 a 4 lze otáčet i během rotace vřetene. Po dokončení práce se páka 11 
vrátí o 45 stupňů do polohy stop a vřeteno se ihned zastaví. 
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Změna rychlosti a zaváděcí rychlost 
Páku 13 stlačte do polohy pro změnu rychlosti. Ventil 1 se posune vzhůru o 12 mm blíže k ventilu 2, 
takže každý sekce (od A-A k 1-1) ventilu 1 na obrázku 8.1 se posune  vzhůru do nové polohy vzhledem 
k ventilu 2, takže průřez A-A ventilu 1 je nyní stejný jako B-B. Olej nyní čerpadlo dodává skrze trubku 
2, otvor A ventilu 2 (C-C), žlábkem objímky ventilu 2 (G-G), příčným otvorem a středovým otvorem 1 
a nakonec skrze trubku 4 (D-D) do ventilu 19 a 17. Odtud tlakový olej teče přímo do spodních komor 
válců pro změnu rychlosti a posuvu skrze příslušné trubky. Další část oleje protéká do horních komor 
válců 17 a19,  a také skrze příčný otvor ventilu 18. Každý válec je jiného typu. Pokud olej vtéká do 
horní komory, která je větší než spodní, dojde k rozdílu tlaků a píst je stlačen do dolní polohy. Pokud 
jsou horní komory spojeny s návratovým otvorem ventilu 18, pak tlak oleje ve spodní komoře způsobí 
vytlačení pístu do horní polohy. Do jaké komory kterého válce olej proudí, je závislé na zvolených 
otáčkách vřetene a posuvu, které jsou zvoleny ventily 19 a 17 (obr 8.1). Písty uvnitř válců na změnu 
rychlosti a posuvu na obrázku 8.1 jsou v poloze pro otáčky n=25 ot/min a posuv S= 0,4 mm/ot. 
Protože je průměr pístu 7 větší než pístu 6, vzniká rozdíl v tlaku.  Řadicí vidlice 10 je pomalu tlačena 
vzhůru a postupně přitlačí třecí spojku 9, takže je spojen hnací řemen motoru s vřetenem, takže se 
vřeteno otáčí pomalu. Tomuto procesu se říká zaváděcí rychlost. Její funkcí je umožnit správné 
zapadnutí ozubených kol do sebe, aniž by do sebe zuby vrážely. 
 Když se vřeteno začne otáčet poté, co byla páka 13 stlačena dolů do polohy změny rychlosti, 
znamená to, že každý z pístů uvnitř válců se již pohnul a ozubená kola zapadla do nových poloh, tedy 
změna rychlosti je dokončena. 
Díky pružině 24 na ventilu 1 se páka 13 vrátí automaticky do polohy zastavení vřetene, jakmile ji 
pustíme. Nyní můžeme začít na stroji pracovat. 
 
Vzhledem k tomu že ventily 1a 2 jsou nastaveny do polohy pro rotaci vřetene vpřed nebo vzad, 
olejové cesty, skrze které procházejí ventily 17 a19 a horními a dolními komorami válců pro změnu 
rychlosti a posuvu, budou nyní uzavřeny, takže všechna ozubená kola nastavená kuličkou s pružinou 
mohou pokračovat v provozu. 
 
Neutrální poloha vřetene 
Páku 13 posuňte do neutrální polohy vřetene, a ventil 1 se posune dolů o 12 mm vzhledem k ventilu 
2. tedy každá sekce (od A-A po 1-1) ventilu na obrázku 8.1 bude posunuta dolů do nové polohy 
vzhledem k ventilu 2, takže průřez B-B ventilu 1 bude nyní stejný jako v B-B atd. Olej je nyní olejovým 
čerpadlem dodáván skrze trubku 2, otvor A ventilu 2 (G-G), příčný otvor a centrální otvor ventilu 1 a 
dále skrze příčný otvor (1-1) ventilu 1, otvor E ventilu 2 a nakonec skrze trubku 7 (D-D) do spodní 
komory třípolohového olejového válce. Píst 20 uvnitř horní komory je tlačen a tlačí píst 22 dolů, 
dokud píst 20 není zajištěn kroužkem 21, zatímco píst 23 uvnitř spodní komory je tlačen vzhůru, kde 
se setká s pístem 22. Plocha pístu 23 je menší než pístu 20, takže píst 23 píst 22 nepřetlačí. V tuto 
chvíli se ozubené kolo na hřídeli VI nastaví do polohy odpojení, takže vřeteno se nyní může lehce 
točit. Olej v komoře G protéká do trubky a zpět do ventilu 18, pak zpátky trubkou 4, axiálním žlábkem 
(D-D) a žlábkem objímky ventilu 1, otvorem 1 a příčným otvorem (C-C) ventilu 2, trubkou 3 do 
distributoru a nakonec zpět do nádržky. Pokud je píst 22 tlačen vzhůru, z nejspodnější polohy do 
střední, olej v komoře F protéká trubkou skrze příčný otvor ve ventilu 18 a zpět do nádržky. 
 

8.2 Hydraulický systém pro upínání 
Viz obrázek 8.2 
Pro upínání je využíváno rombických bloků, ovládaných hydraulikou. Rameno i sloup jsou upínány 
samostatnými olejovými obvody. Řízení provádí elektromagnetický ventil. 
 Upnutí nebo uvolnění vřeteníku a sloupu provedete stiskem tlačítka 18 (nebo 19) na obrázku 
4.4. Motor upínání pohání olejové čerpadlo, tlakový olej prochází elektromagnetickým ventilem a do 
velké (malé) komory upínacího válce, kde stlačí píst, aby aktivovat rombický blok, upínající (nebo 
uvolňující) vřeteník a sloup. Uvolněním tlačítka 18 či 19 je motor zastaven a čerpadlo dále olej 
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nedodává.  Tlačítka 18 (nebo 19) se používají pro změnu rotace upínacího motoru. Proces 
automatického cyklu mezi upínáním ramene (nebo uvolňováním) a zdviháním ramene je popsán 
v úseku o elektrickém zařízení. 
 Hydraulický systém pro upínání je tvořen uzavřeným obvodem. Během cirkulace, když olej 
v malé komoře teče do velké komory, vzhledem k tomu že pro naplnění velké komory není dostatek 
oleje, musí čerpadlo odsát potřebný olej odjinud. Naopak, pokud teče olej z velké komory do malé, je 
oleje nadbytek a musí tedy odtéci skrze návratový otvor. Protože vůle čerpadla je poměrně velká a 
rozdíl v objemu malý, nevzniká nadměrný tlak, takže nehrozí poškození ani čerpadla, ani olejových 
rozvodů. 
 
Tabulka rozvodů v horních komorách hydraulických válců pro změnu rychlosti a posuvu 

 
 

 
 
  

posuv 

válec 

válec 

ot Neutrální 
poloha 

Kromě 
potrubí 7 
není olej 
pod tlakem 
jinde. 
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Obrázek 8.1 Princip hydraulického ovládání 
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Směr pohybu pístu: 
doleva= uvolnit, doprava=upnout 
 
 
Upínací mechanismus              Upínací mechanismus      Upínací mechanismus 
vřeteníku                                    sloupu                                 ramene 

 
Obrázek 8.2 
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9 Elektrický systém stroje 

9.1 Popis 
Stroj využívá, tři fáze s nulovým vodičem. (220 V 50Hz, 380 V 60 Hz, 420 V 50 Hz, 220/440 V 60 Hz). 
Veškeré napětí v řídicím obvodu, osvětlení a displeje je řízeno transformátorem, 110 V / 24 V.   
M1.........hlavní motor 
M2.........motor zdvihání 
M3.........motor hydraulického čerpadla 
M4.........motor čerpadla chladicí kapaliny 
Poznámka: Netočte ramenem stále stejným směrem, aby se neporušil napájecí kabel vnitřního 
sloupu. 
 

9.2 Elektrické obvody 
1) Stiskněte hlavní spínač QS1, rozsvítí se kontrolka HL4 
2) Hlavní motor  
Stiskněte tlačítko SB3, stykač KM1 sepnut, hlavní motor M1 se točí, stiskněte tlačítko stop SB2, stykač 
je rozepnut, motor M1 se přestane točit. 
Termo relé FR1 chrání motor před přehřátím. 
3) Zdvihání ramene 
Stiskněte tlačítko pro zdvihání (nebo spouštění) SB4 (SB5). Stykač KM4 je sepnut, čerpadlo hydrauliky 
M3 se točí, olej prochází pod tlakem distribučním ventilem, tlačí píst a rombický blok a rameno je 
uvolněno, Mezitím píst dosáhne koncového spínače SQ2, stykač KM4 je rozepnut, je sepnut stykač 
KM2 (nebo KM3). Čerpadlo hydrauliky M3 se zastaví, motor zdvihání M2 se točí, zdvihá rameno(nebo 
spouští). Pokud se rameno neuvolní, koncový spínač SQ2 se nemůže sepnout, a stykače KM2 nebo 
KM3 se nemohou sepnout také, rameno se nemůže zvednout. Poté, co rameno dosáhlo polohy, 
kterou jste požadovali, uvolněte tlačítko SB4 (nebo SB5), stykač KM2 (nebo KM3) se rozepne, motor 
M2 se zastaví a rameno se zastaví. 
 PLC způsobí prodlevu cca 1 až 1,5 sekundy, poté se stykačem KM5 zapne motor čerpadla 
hydrauliky M3 a točí se proti směru hodinových ručiček a dodává olej do ramene skrze ventil, takže 
rameno je upnuto. Mezitím píst dosáhne koncového spínače SQ3, stykač KM5 se rozepne, motor M3 
se zastaví. 
Vzdálenost mezi SQ1a  a SQ1b určuje trasu zdvihání. Když rameno dosáhne koncového spínače, SQ1a 
i SQ1b jsou aktivovány, stykač KM2 (nebo KM3) rozepnut, motor M2 se zastaví, rameno se zastaví. 

Automatické upnutí ramene je ovládáno koncovým spínačem SQ3. Pokud dojde k poruše 
(špatné nastavení SQ3, porucha upnutí, špatný kontakt), bude čerpadlo dlouho běžet a mohlo by se 
přehřát. Aby se tomuto zabránilo, je instalováno termo relé FR2. 

 
4) Upnutí i uvolnění sloupu a vřeteníku lze provést nezávisle, nebo najednou. 
a) Najednou 
Nejprve uveďte přepínač do středové polohy, stiskněte tlačítko SB6 (uvolnění) nebo SB7 (upnutí). 
Řídicí jednotka zapne magnety YA1, YA2, YA3, po 0,5 sekundy se sepne stykač KM4, motor 
hydraulického čerpadla M3 se točí po směru hodinových ručiček (nebo proti) a dodává olej. Olej 
proudí do sloupu a vřeteníku k upnutí (uvolnění) pomocí rombického bloku. Při uvolnění pohasnou 
kontrolky HL2 , HL3, při upnutí tyto kontrolky svítí. 
b) Upnutí a uvolnění sloupu a vřeteníku nezávisle 
Nejprve uveďte přepínač do krajní polohy, stiskněte tlačítko SB6 (uvolnění) nebo SB7 (upnutí). Řídicí 
jednotka zapne magnety YA2 nebo, YA3 nezávisle a uvolňuje také nezávisle. 
5)Spuštění čerpadla chladicí kapaliny provedete pomocí spínače QS2.  
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9.3 Kontrola elektrických fází 
Pokud je stroj připojen ke zdroji elektrické energie, stiskněte hlavní spínač a pak stiskněte spínač 
uvolnění vřeteníku nahoru nebo dolů SB6. Pokud se vřeteník uvolní, fáze jsou v pořádku. Pokud 
neuvolní, lze problém vyřešit tak, že vyměníte kterékoli ze dvou fází. 
Stroj musí být náležitě uzemněn. 

9.4 Údržba elektrických zařízení 
Elektrické součásti je nutné udržovat v čistotě. Proto je nezbytné pravidelné čištění. Při čištění však 
nesmí být používány prostředky jako benzin, petrolej nebo detergenty.   
Každoročně je nutné čistit elektromotor a ložiska a kontrolovat olej. Používejte olej č.2 nebo 3, 
kalciová báze. Provozní hodnoty napětí v motoru se nesmí od jmenovitého napětí odchýlit o více než 
10 %.  Aby byly zaručeny bezproblémově funkce stroje, je nutno na stroji provádět pravidelné 
údržbářské kontroly a činnosti.  
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Obrázek 9.1  Elektroschéma, princip 
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Obrázek 9.2 Schéma připojení 
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Obrázek 9.3 Rozmístění elektrických zařízení na stroji 

 
 

9.4 Rozvaděč 
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9.5 Elektrické součásti 
 

 
 
 
 
 

Č.      KÓD                         KS        SPECIFIKACE                           SOUČÁST 
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10. Struktura stroje 
10.1 Mechanismus změny rychlosti vřetene  
Viz obrázek 10.1 
Nahoře se stroj skládá z vřeteníku se 7 kusy hřídelí a kombinací 4 kusů pevných a pohyblivých 
ozubených kol je možné dosáhnout 16 rychlostních stupňů. Na hřídeli II se nachází třecí spojka, která 
nejen stabilizuje start vřetene a změnu jeho otáček, nýbrž také chrání motor před přetížením. Je 
vybavena třemi čelistmi, aby se předcházelo abrazi mezi sousedními třecími plochami. 
10.2 Mechanismus změny posuvu vřetene  
Obrázek 10.1 
Struktura, montáž i postup vybalení jsou podobné jako u mechanismu změny rychlosti vřetene. 
10.3 Mechanismus posuvu vřetene 
Mechanismus posuvu vřetene se skládá ze dvou částí: šnekového hřídele a jednoduchého hřídele. 
Pohyb je přenášen z mechanismu změny rychlosti vřetene na šnekový hřídel, přes šnekové kolo na 
jednoduchý hřídel a na vřeteno. 
šnekový hřídel (obr 10.2) 
hřídel jednoduchý (obr 10.3) 
10.4 Mechanismus upnutí vřeteníku (obr. 10.4) 
10.5 Mechanismus vyvažování vřetene (obr. 10.5) 
10.6 Mechanismus upnutí sloupu a zdvihání ramene (obr. 10.6) 
10.7 Mechanismus upnutí ramene (obr 10.7) 
 
Náhradní díly a křehké díly 

Číslo Rozměr a model Název Počet 

1 100  SZSC31-1 Třecí deska 10 

2 87 SZSC31-2 Třecí deska 21 

3 100 SZSC31-3 Třecí deska 9 

4 80 SZSC31-1 Třecí deska 4 

5 70 SZSC31-2 Třecí deska 10 

6 80 SZSC31-3 Třecí deska 5 

7 88311 Vysoká matice 1 

 
  
 
 

 
Mechanismus pohonu vřetene, změny rychlosti a posuvu vřetene 
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Hřídel páky 
 

 

 

 
obr. 10.3 jednoduchý hřídel 
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obrázek 10.4 Mechanismus upnutí vřeteníku 
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Obrázek 10.5 Mechanismus vyvažování vřetene 
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Obrázek 10.6 Mechanismus upnutí sloupu a zdvihání ramene 
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Obrázek 10.7 Mechanismus upnutí ramene 
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Protokol o kontrole 

 
RADIÁLNÍ VRTAČKA  

 
 
 

Model: RD 2500  
 
 
 
 

Protokol o kontrole 
 
 
 
 

Max. průměr vrtání:   80 mm 
Vzdálenost:                               2500 mm                                

 
Sériové číslo:  ......................... 

 
 

Potvrzujeme, že stroj byl podroben kontrole a všechny jeho položky 
jsou v souladu s normou. 

 
 
 

       
Ředitel oddělení kontroly kvality: ........................................... 
Kontrolu kvality provedl: ........................................................... 

  Příloha Záznam o kontrole kvality 
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Č. kontrola Schématický nákres Přesnost: 
Povolená 
odchylka (mm) 

Přesnost
: 
Výsledek 
kontroly 

                                                              Geometrická přesnost 

 
 
 
1 

 
 
Rovina 
povrchu 
pracovního 
stolu 

 

0,10 mm na 
každých 
měřených 1000 
mm délky 
(přímo i 
úhlopříčně), na 
kterémkoli místě 

 

 
 
 
2 

 
 
Rovnoběžnost 
pohybu vrtací 
hlavy 
s povrchem 
stolu 

 

 
0,30 mm na 
každých 
měřených 1200 
mm délky, na 
kterémkoli místě 
 

 

 
 
3 

Rovnoběžnost 

vřeteníku 
s povrchem 
stolu při 
pohybu ramene 
ve třech 
vzdálenostech 

 

 
 
0,05 mm na 
každých 
měřených 300 
mm délky 

 

 
 
 
 
4 

 
Házení osy 
vrtání vřetene  
a) U kužele 
vřetene 
b)Ve 
vzdálenosti L 
od kužele  
vřetene 

                 

 
 
L=300 
a) 0,02 
b) 0,04 
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5 
 

 
 
Kolmost 
osy vřetene 
k povrchu 
pracovního 
stolu 

 

 
 
0,20/1000 * 
 
*...Vzdálenost 
mezi dvěma 
dotykovými 
body sondy 

 

 
 
 
 
 
6 

 
 
Kolmost osy 
vřetene 
k povrchu 
podkladové 
desky 
pracovního 
stolu 
a) v 
horizontální 
rovině 
b) ve 
vertikální 
rovině 

 

 
 
a) 0,10/300 
 
 
b) 0,05/300 

 

                                                            Pracovní přesnost 

 
 
P1 

 
 
Změna 
pravoúhlosti 
osy 
vřeteníku 
k povrchu 
stolu při 
působení 
axiální síly 
a) v 
horizontální 
rovině 
b) ve 
vertikální 
rovině 

     
A. Speciální čidlo namontované na koncovém 
povrchu vřetene 
B. Deska použitá pro měření (dostatečně tuhá, 
aby se nedeformovala) 
C. Měřidlo 
D. Axiální zatížení přímo na koncový povrch 
vřetene.  

 
 
F=35000 N 
3/1000 
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RADIÁLNÍ VRTAČKA  

 
 
 
 
 
 

Model: RD 2500  
 
 
 
 
 
 

Obsah balení 
 
 
 
 
 
 

Max. průměr vrtání:   80 mm 
Vzdálenost:                               2500 mm 

 
Sériové číslo:             ......................... 

Hmotnost netto:                      10 500 kg 
Rozměry:                    410 x 160 x 223 cm 
                                     410 x 160 x 174 cm 
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1. Těleso stroje 
RD 2500, radiální vrtačka, 1 kus 
 
2. Příslušenství a nástroje 
 

č. Specifikace Popis Ks Poznámka 

1 800011 Pracovní stůl 1 Na základně 

2 Z3063x20A-003 Oko pro zdvihání 1 Na sloupu 

3 3063x20A-002 Hák 2 Na základně 

4 M36 Šestihranná matice 6 Na základně 

5 M24 Šestihranná matice 8 4 kusy na stole, 4 kusy 
na háku 

6 M36x630 Šroub nohy 6 Na základně 

7 M24x110 Šroub s drážkou 4 Na háku 

8 M24x130 Šroub s drážkou 4 Na stole 

9 36 Podložka 6 Na základně 

10 24 podložka 8 4 kusy na stole, 4 kusy 
na háku 

11 6 Klíč na uvolňování nástroje 1 V nářaďové skříňce 

12 3 Průbojník 1 V nářaďové skříňce 

13 4 Průbojník 1 V nářaďové skříňce 

14 5 Průbojník 1 V nářaďové skříňce 

15 MT2/B18 Kužel 1 V nářaďové skříňce 

16 MT4/B18 Kužel 1 V nářaďové skříňce 

17 MT3/MT2 Trn 1 V nářaďové skříňce 

19 MT4/MT3 Trn 1 V nářaďové skříňce 

20 MT5/MT4 Trn 1 V nářaďové skříňce 

21 MT6/MT5 Trn 1 V nářaďové skříňce 

22 3-16/B18 Sklíčidlo 1 V nářaďové skříňce 

23 SZSR99-1 Nylonové nástroje 1 V nářaďové skříňce 

24 SZSS99-1 Mazací pistole 1 V nářaďové skříňce 

 
3.  Náhradní díly a křehké díly 

č. Specifikace Popis Ks Poznámka 

1 9x1,9 O-kroužek 20 V nářaďové skříňce 

2 11x1,9 O-kroužek 5 V nářaďové skříňce 

3 13x1,9 O-kroužek 5 V nářaďové skříňce 

4 6 Těsnění 20 V nářaďové skříňce 

5 8 Těsnění 5 V nářaďové skříňce 

6 10 Těsnění 5 V nářaďové skříňce 

 
4. Technické dokumenty 

Č. Název Počet Poznámka 

1 Návod k použití 1 V nářaďové skříňce 

2 Protokol o kontrole 1 V nářaďové skříňce 

3 Obsah balení 1 V nářaďové skříňce 

 
Kontrolor:  ................. .............................................    
 


