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Oblasť techniky

5

Meracie zariadenie tejto koncepcie je použiteľné pre široké typové pole výrobných strojov, ako sú frézky,
sústruhy, obrábacie centrá, vyvrtávačky, lisy a pod. Vynález patrí do oblasti strojárstva, resp. diagnos tiky
a údržby výrobnej techniky.
Doterajší stav techniky

10

15

20

25

V súčasnosti sa merania tuhosti strojov vykonávajú pomoco u statických meracích stendov priamo na výrobných strojoch. Príslušný meraný výrobný stroj musí byť zastavený a z bezpečnostných dôvodov vyradený
na určitý čas z prevádzky. Najrýchlejšie meranie klasickou statickou metódou trvá minimálne jednu hodinu.
Počas odstávky stroj neprodukuje a prevádzkovateľovi negeneruje zisk. Pri súčasných cenách strojového času je to nezanedbateľný ekonomický aspekt. Pokiaľ je to možné, tak je výhodné stroj zastavovať z dôvodu
údržby čo najkratšie.
Výrobcovia meracích stendov na meranie tuhosti výrobných strojov, ako napr. mechanické zariadenia
„Loaded Double Ball Bar“ od KTH Royal Institute of Technology, Sweden firma STEP Tools Inc., ponúkajú
špeciálny postup merania tuhosti vretena obrábacieho stroja. Kamerové zariadenie „Pon tos“ od firmy MCAE
Systems, s. r. o., ponúkajú špeciálny postup merania tuhosti pracovného priestoru tvárniaceho stroja. Ale
chýba jednoduchšie zariadenie, ktoré by umožnilo vykonávať meranie s menšími časovými a inštalačnými
nárokmi a tiež ktoré by bolo s kladné a ľahko prenositeľné, teda príručné. Univerzálne zariadenie, ktoré by
meralo statickú tuhosť požadovanej časti stroja.
Na základe týchto skutočností a tiež faktu, že sa na trhu nevyskytuje také meracie zariadenie na meranie
tuhosti výrobných strojov v príručnej veľkosti s možnosťou obsluhy len jedného človeka, s okamžitým vyhodnotením bolo navrhnuté toto prenosné meracie zariadenie tuhosti strojov.
Podstata vynálezu
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Vynález sa vo všeobecnosti týka konštrukcie prenosného meracieho zariadenia tuho sti strojov. Celkovým
výsledkom opisovaného vynálezu je meracie zariadenie schopné v krátkom čase odmerať statickú tuhosť,
primáme určené pre výrobné stroje, ale aj iné druhy strojov. Oproti existujúcim dostupným riešeniam na trhu
je navrhované zariadenie schopné generovať výsledky merania tuhosti okamžite, resp. v kratšom čase ako
bežné zariadenia na meranie tuhosti strojov.
Prenosné meracie zariadenie tuhosti strojov pozostáva zo snímača polohy, ktorý odmeriava polohu vretena stroja, umiestneného vo vreteníku stroja a je prepojený cez tuhý nastaviteľný rám do upevňovacieho zariadenia, ktoré je tuho pripevnené k rámu stroja, ktorý slúži ako meracia základňa, pričom v tesnej blízkosti
snímača polohy sa nachádza bod dotyku tlačného elementu tak, že ťažisko p riemetu dotykovej plochy medzi
tlačným elementom a snímačom polohy na bode dotyku k vretenu stroja sú totožné, pričom počiatok tlačného
elementu je mechanicky prepojený so silomerom, na ktorý pôsobí tlačná sila.
Na silomeri je možné odčítať hodnotu sily, aká bola vyvodená na tlačný element, a teda týmto je daná aj
tlačná sila v mieste snímača polohy. Z informácií o vyvodenej sile v mieste snímača polohy a hodnoty odchýlky, ktorú zachytí snímač polohy, je možné určiť statickú tuhosť výrobného stroja.

45

Prehľad obrázkov na výkresoch
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Na obr. 1 je znázornená funkčná schéma prenosného meracieho zariadenia tuhosti strojov s tlačným, zaťažovacím členom vo forme ohnutého nosníka.
Na obr. 2 je znázornený tangenciálny pohľad k vretenu stroja v mieste dotyku tlačného elementu a snímača polohy.
Na obr. 3 je znázornená funkčná schéma prenosného meracieho zariadenia tuhosti strojov s tlačným členom vo forme pružiny.
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Príklady uskutočnenia vynálezu
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Príklad 1
V tomto príklade konkrétneho uskutočnenia je opísaná základná konštrukcia prenosného meracieho zariadenia tuhosti strojov, ktorého konštrukcia je zobrazená na obr. 1 a 2. Prenosné meracie zariadenie tuhosti
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strojov pozostáva zo snímača 3 polohy na odmeriavanie polohy vretena 2 stroja, umiestneného vo vreteníku 1
stroja, a je prepojený cez tuhý nastaviteľný rám 8 do upevňovacieho zariadenia 7, ktoré je tuho pripevnené
k rámu 9 stroja, pričom v tesnej blízkosti snímača 3 polohy sa nachádza bod dotyku tlačného elementu 4, ktorý v tomto príklade predstavuje listová pružina, tak, že ťažisko priemetu dotykovej plochy medzi tlačným
elementom 4 a snímačom 3 polohy na bode dotyku k vretenu 2 stroja sú totožné, pričom počiatok tlačného
elementu 4 je mechanicky prepojený so silomerom 5, na ktorý pôsobí tlačná sila 6.
V prípade potreby merania statickej tuhosti, napr. výrobného stroja, sa tento pripraví na meranie. Príprava
spočíva v zabezpečení bezpečnosti pracovníka počas merania a vyčistenie styčných plôch v miestach dotyku.
Následne sa tuho pripevní mechanický nosný rám 7 upevňovacieho zariadenia k rámu 9 stroja. Potom sa tuhý
nastaviteľný rám 8, ktorý nesie snímač 3 polohy, nastaví tak, aby sa tento dotýkal vretena výrobného stroja 2,
ktoré je mechanicky tuho uložené vo vreteníku 1. Prípadne je možné merať aj inú časť výrobného stroja, pre
ktorú je nutné vykonať meranie statickej tuhosti. Následne je pružný tlačný element 4, ktorý predstavuje listová pružina, jedným koncom opretý čo najbližšie v mieste dotyku snímača 3 polohy a na druhý koniec je
pôsobené silou 6, ktorá je kolmá k vretenu 2 stroja. Prostredníctvom silomeru 5 je možné odčítať veľkosť sily pôsobiacej na tlačný element 4 a teda týmto je daná aj tlačná sila v mieste snímača 3 polohy. Z informácie
o vyvodenej sile v mieste snímača polohy a hodnoty odchýlky, ktorú zachytí snímač 3 polohy, určíme statickú tuhosť a statickú charakteristiku stroja v danom mieste.
Príklad 2
V tomto príklade konkrétneho uskutočnenia je opísaná základná konštrukcia prenosného meracieho zariadenia tuhosti strojov, ktorého konštrukcia je zobrazená na obr. 3. Prenosné meracie zariadenie tuhosti strojov pozostáva zo snímača 3 polohy na odmeriavanie polohy vretena 2 stroja, umiestneného vo vreteníku 1
stroja, a je prepojený cez tuhý nastaviteľný rám 8 do upevňovacieho zariadenia 7, ktoré je tuho pripevnené
k rámu 9 stroja, pričom v tesnej blízkosti snímača 3 polohy sa nachádza bod dotyku tlačného elementu 4, ktorý v tomto príklade predstavuje špirálová vinutá pružina, tak, že ťažisko priemetu dotykove j plochy medzi
tlačným elementom 4 a snímačom 3 polohy na bode dotyku k vretenu 2 stroja sú totožné, pričom počiatok
tlačného elementu 4 je mechanicky prepojený so silomerom 5, na ktorý pôsobí tlačná sila 6.
V prípade potreby merania statickej tuhosti, napr. výrobného stroja, sa tento pripraví na meranie. Príprava
spočíva v zabezpečení bezpečnosti pracovníka počas merania a vyčistenie styčných plôch v miestach dotyku.
Následne sa tuho pripevní mechanický nosný rám 7 upevňovacieho zariadenia k rámu 9 stroja. Potom sa tuhý
nastaviteľný rám 8, ktorý nesie snímač 3 polohy, nastaví tak, aby sa tento dotýkal vretena výrobného stroja 2,
ktoré je mechanicky tuho uložené vo vreteníku 1. Prípadne je možné merať aj inú časť výrobného stroja,
pre ktorú je nutné vykonať meranie statickej tuhosti. Následne je pružným tlačným elementom 4 vo forme
špirálovej vinutej pružiny tlačené silou 6 do miesta v mieste dotyku snímača 3 polohy, resp. čo najbližšie
k tejto polohe, ktorá je zároveň kolmá na vreteno 2 stroja. Prostredníctvom silomeru v mieste 5, ktorý v reálnom čase zaznamenáva priebeh silového účinku, meracie zariadenie zaznamenáva, aká sila na tlačný element
4 v reálnom čase bola vyvodená a teda týmto je daný aj časový prieb eh tlačnej sily v mieste snímača 3 polohy. Z informácií o časovej závislosti vyvodenej sily v mieste snímača polohy a časového priebehu odchýlky,
ktorú zachytí snímač 3 polohy, je možné určiť statický priebeh tuhostnej charakteristiky výrobného stroja.

40

Priemyselná využiteľnosť
Prenosné meracie zariadenie tuhosti strojov je využiteľné v oblasti strojárstva.
45
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NÁROKY

Prenosné meracie zariadenie tuhosti strojov, v y z n a č u j ú c e s a t ý m , že pozostáva zo snímača (3) polohy na odmeriavanie polohy vretena (2) stroja, umiestneného vo vreteníku (1) stroja, a je prepojený
cez tuhý nastaviteľný rám (8) do upevňovacieho zariadenia (7), ktoré je tuho pripevnené k rámu (9) stroja,
pričom v tesnej blízkosti snímača (3) polohy sa nachádza bod dotyku tlačného elementu (4) tak, že ťažisko
priemetu dotykovej plochy medzi tlačným elementom (4) a snímačom (3) polohy na bode dotyku k vretenu
(2) stroja sú totožné, pričom počiatok tlačného elementu (4) je mechanicky prepojený so silomerom (5),
na ktorý pôsobí tlačná sila (6).
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