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Anotácia:
Zariadenie na prichytenie rezného mechanizmu motorovej
píly je tvorené ložiskovým domcom (1) uloženým na hnacom hriadeli (3) a je prispôsobené rezným mechanizmom
rôznych typov motorových píl. Hnací hriadeľ (3) je prichy tený na výstupnom hriadeli pomocou závitu a dvoma skrutkami (7), ktoré zabezpečujú hnací hriadeľ (3) proti samovoľnému uvoľneniu. Na výstupnom hriadeli vretenníka je
umiestnené ložisko (4) domca dotlačené hnacím hriadeľom
(3) a je zabezpečené proti axiálnemu pohybu poistným
krúžkom (8), vzdialenosť od vretenníka je zabezpečená
vymedzovacím krúžkom (9). Ložiskový domec (1) je uložený na jednoradových guľkových ložiskách (4, 5), ktoré sú
dotlačené vekom (2) domca prichyteného o ložiskový domec (1) skrutkami (6) s valcovou hlavou s vnútorným šesťhranom.
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Oblasť techniky
Technické riešenie sa týka zariadenia na uchytenie rezného mechanizmu motorovej píly, ktoré umožní
skúmať rezné nástroje a rezné podmienky pri delení dreva.
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Doterajší stav techniky
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V súčasnosti je experimentálne meranie fyzikálnych veličín na reznom mechanizme motorovej píly komplikované, keďže chýba vhodné zariadenie na realizáciu meraní. Doterajšie merania sa uskutočňovali na motorových pílach, ale vplyvom motorovej časti je meranie skreslené aleb o znehodnotené. Ide o meranie krútiaceho momentu, otáčok, síl pri pílení, hluku a vibrácii, teploty rezného mechanizmu alebo analýzu olejov použitých pri mazaní reťaze. V súčasnosti chýba zariadenie, ktoré by umožnilo meranie rezných podmienok pílových reťazí na jednom zariadení.
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Podstata technického riešenia
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Uvedené nedostatky odstraňuje navrhované riešenie, ktorého podstata spočíva v uchytení rezného ústrojenstva na hnacom hriadeli uchytenom na výstupnom hriadeli zariadenia. Pohon vreteníka je zabezpe čený od
elektromotora. Zariadenie musí byť vybavené snímačmi krútiaceho momentu a otáčok.
Na hnacom hriadeli ktorý je zabezpečený proti samovoľnému uvoľneniu skrutkami, je uložený ložiskový
domec na dvoch guľkových ložiskách ku ktorému je skrutkami prichy tené veko domca. Rezné ústrojenstvo je
pomocou skrutiek uchytené o veko domca čo zaručuje potrebnú stabilitu pri pílení. Vzdialenosť domca od
rámu zariadenia je zabezpečená vymedzovacou podložkou. Ložisko domca je zabezpečené voči axiálnemu
pohybu rozperným krúžkom a je osadené na výstupnom hriadeli. Druhé ložisko je osadené na hnacom hriadeli a je zaistené vekom domca. Súčasťou ložiskového domca sú úchyty pre ovládaciu páku alebo ovládací
mechanizmus. Rezný mechanizmus je uložený na hnacom hriadeli a je zaistený poistným krúžkom alebo maticou v závislosti na type motorovej píly, z ktorej je rezné ústrojenstvo. Rezný mechanizmus obsahuje aj olejové čerpadlo ktoré zabezpečuje mazanie rezného mechanizmu.
Uvedeným technickým riešením sa docieli uchytenie rezného ústrojenstva motorovej píly na experimentálne zariadenie, kde bude možné merať fyzikálne vlastnosti, hluk, teplotu a vibrácie bez rušivých vplyvov
spaľovacieho motora a tým sa dosiahnu presnejšie namerané hodnoty.
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Prehľad obrázkov na výkresoch
Na obr. 1 je pohľad spredu a rez zariadenia na uchytenie rezného mechanizmu motorovej píly.
Na obr. 2 je 3D pohľad zariadenia na uchytenie rezného mechanizmu motorovej píly.
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Príklady uskutočnenia
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Technické riešenie bude bližšie objasnené pomocou obrázku 1 a 2, na ktorých je znázornené konštrukčné
riešenie zariadenia na uchytenie rezného ústrojenstva motorovej píly. Na obrázku 1 je pohľad spredu a rez
celého zariadenia, na obrázku 2 je 3D pohľad konštrukčného riešenia zariadenia na uchytenie rezného mechanizmu motorovej píly na experimentálne zariadenie.
Zariadenie na uchytenie rezného mechanizmu motorovej píly podľa obrázku 1 je tvorený hnacím hriadeľom 3, ložiskovým domcom 1 s vekom 2 domca, ktorý je osadený dvoma guľkovými ložiskami 4, 5. Veko 2
domca je uchytené o ložiskový domec 1 štyrmi skrutkami 6 s valcovou hlavou a vnútorným šesťhranom. O
veko 2 domca sa uchytáva rezný mechanizmus motorovej píly pomocou skrutiek. Hnací hriadeľ 3 je pomocou závitu uchytený na výstupnom hriadeli vreteníka a dvoma skrutkami 7 zaistený proti samovoľnému
uvoľneniu. Hnací hriadeľ 3 dotláča ložisko 4 uložené na výstupnom hriadeli vreteníka ktorého poloha je zabezpečená vymedzovacím krúžkom 9. Guľkové ložisko 4 je zabezpečené proti axiálnemu pohybu poistným
krúžkom 8. Hnací hriadeľ 3 je možné upraviť pre rezné mechanizmy rôznych typov motorových píl. Rezný
mechanizmus sa uchytáva na hnací hriadeľ 3 a obsahuje aj olejové čerpadlo, ktoré zabezpečuje mazanie rezného mechanizmu.
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Priemyselná využiteľnosť
Konštrukcia zariadenia na uchytenie rezného mechanizmu motorovej píly sa dá využiť pre meranie rezných podmienok pri priečnom pílení dreva pílovou reťazou.
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Zoznam vzťahových značiek
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1 – Ložiskový domec
2 – Veko domca
3 – Hnací hriadeľ
4 – Guľkové ložisko
5 – Guľkové ložisko
6 – Skrutka s valcovou hlavou s vnútorným šesťhranom
7 – Skrutka
8 – Poistný krúžok
9 – Vymedzovací krúžok
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Zariadenie na uchytenie rezného mechanizmu motorovej píly, v y z n a č u j ú c e s a t ý m , že sa
skladá z hnacieho hriadeľa (3) zaisteného skrutkami (7) proti samovoľnému uvoľneniu a ložiskového domca
(1), v ktorom sú uložené guľkové ložiská (4), (5) z jednej strany zaistené poistným krúžkom (8) a z druhej
strany vekom (2) domca uchyteného skrutkami (6) s valcovou hlavou s vn útorným šesťhranom a vymedovacieho krúžka (9) slúžiaceho na zabezpečenie vzdialenosti domca (1) na vreteníku.
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