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Oblasť techniky
Vynález sa týka návrhu a konštrukcie inštrumentovaného prípravku na experimentálny výskum ťahania
rúr. Vynález spadá z konštrukčného hľadiska do oblasti strojárstva.
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Doterajší stav techniky
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Výsledné vlastnosti rúr závisia od množstva faktorov. Veľmi dôležitým faktorom je tvarová nestabilita
v jednotlivých fázach výrobného procesu v technologickom postupe výroby rúr ťahaním za studena. Na tvarovú stálosť a vznik geometrických odchýlok vplýva excentricita, ktorá vzniká v dôsledku vyosenia ťažného
hrotu čo spôsobuje odchýlku súosovosti a rovnobežnosti medzi ťahaným polotovarom a kalibračným valcom
prievlaku. Preto môže dôjsť k nerovnomernej deformácii pri radiálnom i axiálnom premiestňovaní materiálu.
V procese výroby to vedie k nerovnomernej deformácii. Nerovnomerná deformácia ovplyvňuje vnútornú
štruktúru materiálu a tým aj tvarovú stabilitu v následnej operácii v dôsledku anizotropie vlastností. Prípravok umožňuje namodelovanie takýchto odchýlok ktoré sa môžu vyskytnúť v prevádzke a nasimulovať ich
vplyv na výsledný produkt.
V snahe riešenia experimentálneho výskumu ťahania rúr za studena je výsledkom úsilia zhotovený inštrumentovaný prípravok pre experimentálny výskum tohto procesu. Tento prípravok, ktorý je ďalej opisovaný v predloženom vynáleze a umožňuje nasimulovať vplyv vyššie uvedených odchýlok na výsledný produkt.
Podstata vynálezu
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Podstata riešenia konštrukcie inštrumentovaného experimentálneho prípravku pre experimentálny výskum ťahania rúr podľa vynálezu spočíva v tom, že pozostáva z troch hlavných častí, kde horná časť zabezpečuje upnutie a ťahanie rúry, stredná časť zabezpečuje upnutie ťažnice a dolná časť zabezpečuje upnutie tŕňa. Celý prípravok je umiestnený v trhacom zariadení, ktoré slúži na vyvodenie a zároveň meranie ťažnej sily.
Horná časť prípravku pozostáva z upínacej objímky, ktorá slúži na upnutie prípravku do hornej časti trhacieho zariadenia. Do tejto objímky je pomocou závitu upevnený rotačný upínač. Tento sa skladá
z konštrukčných súčiastok, pričom obsahuje aj axiálne valčekové ložisko. Funkciou rotačného upínača je upnúť pomocou závitovej tyče ťahanú rúru, ktoré sú spolu zv arené. Ďalšou podstatnou funkciou rotačného upínača je umožnenie rotácie okolo svojej osi a teda aj okolo osi ťahanej rúry. Táto rotácia umožňuje kompenzovať nestabilitu procesu ťahania v prípade nepresného zavedenia rúry do ťažnice, kedy by mohla vznikať
nerovnomerná deformácia rúry.
Stredná časť prípravku pozostáva z nosníka, na ktorého spodnej strane je upnutá ťažnica pomocou držiaka. Ťažnica, ako mechanicky veľmi namáhaný komponent je vyrobená zo spekaných karbidov. Je vložená do
držiaka vyrobeného z nástrojovej ocele tak, aby bola možná jej výmena. Toto umožňuje po opotrebení ťažnice túto vymeniť za novú, takže životnosť prípravku nie je obmedzená opotrebením ťažnice. Taktiež je možné
použiť rôzne ťažnice s rôznymi uhlami deformačného kužeľa, čo umožňuje širšiu aplikáciu prípravku. Nosník je upevnený k spodnej časti trhacieho zariadenia pomocou štyroch závitových tyčí. Tieto závitové tyče
upínajú nosník prostredníctvom matíc, ktorými je možné celý nosník výškovo polohovať. Vzhľadom na to,
že závitové tyče prechádzajú nosníkom v otvoroch zväčšeného priemeru, je možné pomocou uvedených matíc nosník aj nakláňať, čím je možné simulovať nestabilitu procesu spôsobenú nepresnosťou nastavenia osi
ťažnice voči smeru ťahania. Zároveň zväčšené otvory umožňujú presnejšie polohovanie stredu ťažnice do osi
ťahania.
Dolná časť prípravku pozostáva z držiaku tŕňa, ktorý je pevne upnutý ku spodnej časti trhacieho zariadenia. Trň je upnutý pomocou ďalšej závitovej tyče, pomocou ktorej je možné nastaviť jeho polohu v procese
ťahania. Toto umožňuje simulovať vplyv tejto polohy na kvalitu hotového výrobku. Závitová tyč s tŕňom je
v držiaku uložená pomocou kosouhlého ložiska, ktoré umožňuje otáčanie tŕňa počas ťahania rúry v prípade
vytvárania rúr s vnútorným špirálovým drážkovaním pomocou drážkovaného tŕňa. Tŕň pri začiatku ťahania je
pritláčaný do polohy pomocou tlačnej pružiny. Na závitovej tyči tŕňa je umiestnené meradlo sily, ktoré
umožňuje zaznamenávanie sily, ktorou je tŕň vťahovaný do procesu ťahania. V prípade používania plávajúceho tŕňa je namiesto tohto meradla sily umiestnené meradlo polohy s rozpernou pružinou, ktoré zaznamenáva polohu plávajúceho tŕňa počas ťahania rúry. Toto umožňuje skúmanie správania sa plávajúceho tŕňa počas
ťahania.
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Výhody konštrukcie inštrumentovaného prípravku pre experimentálny výskum ťahania rúr podľa vynálezu sú zjavné z účinkov, ktorými sa prejavujú navonok. Vo všeobecnosti možno konštatovať, že originalita
predloženého riešenia spočíva v nasledovnom:
 prípravok umožňuje merať ťažnú silu pomocou trhacieho zariadenia, do ktorého sa upína,
 prípravok umožňuje merať silu, ktorou je pevný tŕň vťahovaný do procesu ťahania,
 prípravok umožňuje nastavovanie polohy pevného tŕňa voči ťažnici, čo umožňuje simulovať vplyv tejto
polohy na kvalitu hotového výrobku,
 prípravok umožňuje merať polohu plávajúceho tŕňa počas procesu ťahania,
 prípravok disponuje možnosťou centrovania a naklápania ťažnice pri ťahaní rúry,
 prípravok disponuje možnosťou rotačného vyrovnania prípadnej nestability procesu ťahania,
 prípravok umožňuje rotáciu drážkovaného tŕňa v prípade ťahania rúr s vnútornými špirálovými drážkami,
 prípravok umožňuje vymieňať ťažnice a tŕne a umožňuje tak použitie ťažníc s rôznym uhlom deformačného kužeľa, priemeru kalibračného valca a použitie rôznych tŕňov (napr. hladký, drážkovaný a pod.).
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Prehľad obrázkov na výkresoch
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Konštrukcia inštrumentovaného prípravku pre experimentálny výskum ťahania rúr podľa vynálezu bude
bližšie zobrazená na výkrese, kde na obr. 1 je schematicky znázornený prípravok s pozíciami jednotlivých
najdôležitejších komponentov uvádzaných vo vynáleze.
Príklady uskutočnenia vynálezu
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Rozumie sa, že jednotlivé uskutočnenia podľa vynálezu sú predstavované pre ilustráciu a nie ako obmedzenia technických riešení. Odborníci znalí stavom techniky nájdu alebo budú schopní zistiť s použitím nie
viac ako rutinného experimentovania mnoho ekvivalentov k špecifickým uskutočneniam vynálezu. Aj takéto
ekvivalenty budú spadať do rozsahu nasledujúcich patentových nárokov. Pre odborníkov znalý ch stavom
techniky nemôže robiť problém optimálneho navrhnutia konštrukcie a výberu jeho prvkov, preto tieto znaky
neboli detailne riešené.
Príklad
V tomto príklade konkrétneho uskutočnenia predmetu vynálezu je schéma inštrumentovaného prípravku
pre experimentálny výskum ťahania rúr znázornená na obr. 1. Aplikácia inštrumentovaného prípravku pre
experimentálny výskum ťahania rúr podľa vynálezu spočíva v upnutí celého prípravku do trhacieho zariadenia. Pri upínaní nosníka 6 je možné vystrediť prípadnú excentricitu ťažnice 7 a zároveň je možné nastaviť
prípadný sklon ťažnice 7, čím je možné skúmať vplyv sklonu a excentricity ťažnice 7 na kvalitu výsledného
výrobku. Rúra 5 so zúženým koncom privarená na závitovú tyč 4 sa upevní do rotačného upínača 2. Zo
spodnej strany sa vloží tŕň upevnený na závitovej tyči s nastavenou dĺžkou pre presné polohovanie tŕňa
v procese ťahania. Uvedením trhačky do chodu začne proces ťahania a tŕň bude vtiahnutý na svoju nastavenú
polohu. Počas ťahania je možné zaznamenávať ťažnú s ilu ťahania rúry a silu, ktorou je pevný tŕň vťahovaný
do procesu ťahania. V prípade používania plávajúceho tŕňa je namiesto meradla sily 15 umiestnené meradlo
polohy 18 s rozpernou pružinou 17, ktoré zaznamenáva polohu plávajúceho tŕňa 12 počas ťahania rú ry 5. Toto umožňuje skúmanie správania sa plávajúceho tŕňa 12 počas ťahania.
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Priemyselná využiteľnosť

50

Priemyselná využiteľnosť konštrukcie inštrumentovaného prípravku pre experimentálny výskum ťahania
rúr podľa vynálezu je v strojárskych podnikoch, ktoré sa zaoberajú ťahaním presných rúr za studena.

3

S K 73-2019 A3

P A T EN T O V É
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NÁROKY

1. Inštrumentovaný prípravok pre experimentálny výskum ťahania rúr, v y z n a č u j ú c i s a
t ý m , že pozostáva z:
- hornej upínacej časti na upnutie do hornej časti trhacieho zariadenia, kde horná upínacia časť pozostáva
z upínacej objímky (1), do ktorej je závitom upevnený rotačný upínač (2) ťahanej rúry (5) spolu s axiálnym
valčekovým ložiskom (3), pričom do rotačného upínača (2) ťahanej rúry (5) je votknutá závitová tyč (4) zvarená s ťahanou rúrou (5);
- strednej upínacej časti držiaka (8) ťažnice (7), ktorý je uchytený o nosník (6) výškovo polohovaný
a maticami (10) a závitovými tyčami (9) nosníka o do dolnú časť (16) trhacieho zariadenia;
- dolnej upínacej časti tŕňa (12) upnutej do dolnej časti (16) trhacieho zariadenia a pozostávajúcej z tŕňa
(12), závitovej tyče (19) tŕňa (12) a držiaka (11) tŕňa (12) s kosouhlým ložiskom (13) a tlačnou pružinou (14),
pričom na závitovej tyči (19) tŕňa (12) je umiestnené meradlo.
2. Inštrumentovaný prípravok pre experimentálny výskum ťahania rúr podľa nároku 1, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že tŕň (12) je pevný a je na ňom umiestnené meradlo (15) sily.
3. Inštrumentovaný prípravok pre experimentálny výskum ťahania rúr podľa nároku 1, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že tŕň (12) je plávajúci a je na ňom umiestnené meradlo (18) polohy s rozpernou pružinou (17).
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