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Anotácia:
Montážne zariadenie bedrových popruhov slúži na montáž
bedrových popruhov skladajúcich sa z nosného textilného
rukáva a výplňového materiálu, polyuretánovej peny, vloženej do rukáva s požadovaným presahom. Zariadenie pozostáva z upínacích lyžín (1) tvaru U, upínacieho valca (2)
lyžín. Na upnutie popruhu sa využíva upínač (3), ktorý upne
popruh po celej dĺžke. Na umiestnenie upínača (3) do požadovanej polohy slúži pneumatický valec (4). Upnutie sa realizuje pomocou pneumatických valcov (5), prostredníctvom
gumovo-kovových tlmičov (6). Na vytiahnutie lyžín po
upnutí textilného rukáva a polyuretánovej peny slúži pneumatický valec (7). Takto zostavené montážne zariadenie
umožňuje automatickým spôsobom vykonávať montáž bedrového popruhu.
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Oblasť techniky

5

Technické riešenie sa týka automatizácie montáže bedrových popruhov skladajúcich sa z textilného rukávu vyplneného polyuretánovou penou. Technické riešenie možno zaradiť do oblasti technológie montáže a
oblasti automatizovaných zariadení.
Doterajší stav techniky
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Doterajší stav techniky sa všeobecne týka spôsobu montáže zostavy popruhu, ktorý sa skladá z nosného
prvku – textilný rukáv a výplňového materiálu, ktorý zabezpečuje rovnomerné rozloženie hmotnosti prenášaného popruhom. V súčasnosti doma i v zahraničí je montáž prevádzaná výhradne ručne z dôvodu obťažnej
automatizácie, lebo oba diely sú poddajné. Na montáž sa využívajú krajčírske pomôcky, ako tŕne, bodce,
špachtle a pod. Textilný rukáv sa postupne navlieka odrolovaním na polyuretánovú penu. Veľké obťažnosti
spôsobuje nutnosť kompresie polyuretánovej peny. Krajčírske pomôcky, ako bodce, tŕne a špachtle, slúžia
na urovnávanie polyuretánovej peny v rukáve. Tento spôsob je veľmi neefektívny a kvalita je veľmi individuálna.
Podstata technického riešenia
Navrhované zariadenie umožňuje automatizovaným spôsobom umiestniť polyuretánovú penu do textilného rukáva s požadovaným predpätím. Navrhované zariadenie využíva pneumatické komponenty na vykonávanie jednotlivých pohybov. Na upnutie slúžia lyžiny v tvare U vyrobené z nehrdzavejúceho plechu, otočené
oproti sebe. Obsluha vloží do profilov polyuretánovú penu požadovaných rozmerov. Lineárnym pohybom lyžín dôjde k upnutiu a stlačeniu polyuretánovej peny. Toto stlačenie umožňuje jednoduchým spôsobom nasadenie textilného rukáva. Po nasadení rukáva sa lyžiny roztvoria do takej miery, aby sa úpinky presunuli do
stredu popruhu a cez gumené dorazy zdola a zhora sa upol popruh po celej dĺžke. Upnutie popruhu umožní
vytiahnuť lyžiny z nehrdzavejúcej ocele pomocou pneumatického valca. Po úplnom vytiahnutí lyžín je možné uvoľniť úpinky a presunúť ich do základnej pozície. Následne je možné presunúť lyžiny do základnej pozície.
Prehľad obrázkov na výkresoch
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Na obr. je znázornené montážne zariadenie bedrových popruhov v axonometrickom pohľade.
Príklady uskutočnenia
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Základňa zariadenia je zhotovená z oceľového plechu. Na základni je upevnený pneumatický valec 7,
ktorý využíva lineárne guľôčkové koľajové vedenia veľkosti 25 na pozdĺžny posuv. Na pozdĺžnom posuve je
upevnený pneumatický valec 2 lyžín, ktorý pomocou guľôčkových koľajových vedení veľkosti 25 posúva
upínacími lyžinami 1 tvaru U, pomocou ktorých sa upína polyuretánová pena. Na základni je taktiež umiestnený pneumatický valec 4, ktorý pohybuje priečnym posuvom, na ktorom sú umiestnené pneumatické valce
5, ktoré ovládajú upínač 3, na ktorom sú umiestnené gumovo-kovové tlmiče KP s priemerom 20 mm a tvrdosťou gumy 55°Shore A, upínajú textilný rukáv. Na náprotivnej strane sú presne pod pohyblivými gumovo-kovovými tlmičmi umiestnené pevné gumovo-kovové tlmiče 6 z dôvodu vylepšenia upínacej sily popruhu.
Na overovacom prototype boli použité pneumatické valce priemeru 32 mm a 25 mm, ktoré sú ovládané pomocou elektropneumatických ventilov. Celé zariadenie kontroluje programovateľný logický automat. Obsluha potvrdzuje vloženie polyuretánovej peny a textilného rukáva pomocou obojručného ovládania. Lyžiny 1
boli vyrobené z nehrdzavejúceho plechu hr. 1,5 mm. Nehrdzavejúce prevedenie bolo vybraté z dôvodu výborných klzných vlastností. Zariadenie s využitím uvedeného technického riešenia sa osvedčilo a produktivita stúpla o 22 %.
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Priemyselná využiteľnosť
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Takto zostavené montážne zariadenie bedrových popruhov umožňuje vykonávať montáž automatizovaným spôsobom, čo zaručí požadovanú kvalitu a opakovateľnosť bez ohľadu na skúsenosť obsluhy. Zároveň
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obsluha zariadenia je fyzicky nenáročná a v porovnaní s ručným spôsobom montáže niekoľkonásobne produktívnejšie. Použité vedenia a pneumatické valce zaručujú nenáročnú údržbu a dlhú životnosť zariadenia.
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NÁROKY NA OCHRANU

5

Montážne zariadenie bedrových popruhov, v y z n a č u j ú c e s a t ý m , že pozostáva zo základne, na ktorej je umiestnený pneumatický valec (7) na pohyb pozdĺžneho posuvu a pneumatický valec (4) na
pohyb priečneho posuvu, pričom na pozdĺžnom posuve je umiestnený pneumatický valec (2) na posuv upínacích lyžín (1) umiestnených na pozdĺžnom posuve a na priečnom posuve sú umiestnené pneumatické valce
(5) a upínač (3), na ktorom sú umiestnené pohyblivé gumové tlmiče, pod ktorými sú na náprotivnej strane
umiestnené pevné gumové tlmiče (6).
1 výkres
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