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Prípravok na meranie ťažných síl pri ťahaní rúr na pevnom
tŕni pozostáva z hornej upínacej dosky (3) a spodnej upínacej dosky (16) rozoberateľne spojených ťahadlami (1), pričom v hornej upínacej doske je úpinkou (8) prichytený
prievlak (5). V spodnej upínacej doske (16) je prírubou (15)
prichytený hydraulický valec (18). V hydraulickom valci
(18) je pohyblivo uložený piest (13), ktorý je cez piezoelektrický snímač (11) sily spriahnutý s tŕňovou tyčou (9) ukončenou tŕňom (7). Tŕň (7) zasahuje do priestoru prievlaku
(5). Hydraulický valec (18) má vstup na pripojenie ručného
hydraulického agregátu.
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Oblasť techniky
Technické riešenie sa týka prípravku na meranie ťažných síl pri ťahaní rúr na pevnom tŕni a meraním ťahovej aj tlakovej sily na tŕni. Technické riešenie spadá do oblasti strojárstva a tvárnenia materiálov.
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Doterajší stav techniky

10

15

20

V súčasnom stave techniky je známe, že v roku 2017 bol udelený úžitkový vzor č. 8020 kolektívu Bílik,
Jozef, Kapustová, Mária, Mojžiš, Milan, Ridzoň, Martin, Parilák, Ľudovít na prípravok na ťahanie rúr
s meraním ťažnej sily pomocou trhacieho stroja. Tento prípravok však umožňo val iba meranie samotnej ťažnej sily pri prievlačnom ťahaní, ale neumožňoval meranie sily na tŕni pri ťahaní na pevnom tŕni. Taktiež
spomínaný prípravok neumožňoval zasunutie samotného tŕňa do ťahanej rúry od začiatku procesu ťahania
a simulovať reálny proces ťahania rúr na pevnom tŕni na ťažnej stolici. Nie sú známe žiadne podobné komplexné riešenia, ktoré by umožňovali experimentálne meranie parametrov ťahania rúr na pev nom tŕni na trhacom stroji s využitím merania sily na pevnom tŕni pomocou piezoelektrického snímača sily.
Výsledkom úsilia autorov je ďalej opisovaná konštrukcia prípravku na meranie ťažných síl pri ťahaní rúr
na pevnom tŕni a meraním ťahovej aj tlakovej sily na tŕni v predloženom vynáleze. Výsledkom je tiež aplikácia hydraulického systému na zasunutie tŕňa do ťahanej rúry na začiatku procesu ťahania a aplikácia jedného
piezoelektrického snímača sily umožňujúceho sledovanie priebehu sily na samotnom pevnom tŕni počas procesu ťahania.
Podstata technického riešenia
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Uvedené nedostatky odstraňuje prípravok na meranie ťažných síl pri ťahaní rúr na pevnom tŕni podľa
predloženého technického riešenia. Prípravok je určený na účely technologickej skúšky ťahania presných
bezšvíkových rúr na pevnom tŕni cez prievlak. Konštrukčne je navrhn utý tak, aby sa dal upnúť do pracovného priestoru trhacieho stroja, ktorý umožní meranie ťažných síl pri experimente ťahania rúr. Prípravok
umožní aj meranie sily na pevnom tŕni v procese ťahania. Na základe experimentálnych skúšok na prípravku
bez možnosti vyvodenia zvýšenej sily na zasunutie tŕňa do ťahanej rúry je navrhnutý prípravok umožňujúci
vyvinúť príslušnú silu na zasunutie tŕňa do ťahanej rúry. Pri výpočte požadovanej sily na zatlačenie tŕňa sa
vychádzalo z podmienok ťahania na ťažnej stolici v ťahárni rúr v ŽP. Na stanovenie konštrukčných parametrov boli vykonané výpočty a tiež pevnostná kontrola hlavných častí prípravku. Novosť technického riešenia
spočíva v konštrukcii prípravku, ktorý bol navrhnutý na účely experimentálneho určenia procesných podmienok a technologických parametrov dôležitých pre súčasnú výrobu presných bezšvíkových rúr ťahaním cez
prievlak. Prípravok má za úlohu stanoviť ťažné sily pri daných parametroch pri tvárnení za studena. Podľa
jednotlivých silových parametrov je možné vypočítať ďalšie zložky zaťaženia, ktoré sú potrebné na určenie
hranice pretvorenia, resp. namáhania, kým sa nedosiahne limitný stav prekročenia napätia a pretrhnutia rúry.
Podstata konštrukcie je založená na tom, že pozostáva z hornej upínacej dosky a spodn ej upínacej dosky rozoberateľne spojených ťahadlami. V hornej upínacej doske je úpinkou prichytený prievlak. V spodnej upínacej doske je prírubou prichytený hydraulický valec, v ktorom je pohyblivo uložený piest. Piest je cez piezoelektrický snímač sily spriahnutý s tŕňovou tyčou ukončenou tŕňom. Tŕň zasahuje do priestoru prievlaku. Hydraulický valec má vstup na pripojenie ručného hydraulického agregátu.
Výhody prípravku na meranie ťažných síl pri ťahaní rúr na pevnom tŕni podľa technického riešenia sú
zjavné z jeho účinkov, ktorými sa prejavuje navonok. Účinky spočívajú v tom, že prípravok je navrhnutý na
účely merania ťažnej sily pri ťahaní rúr za studena cez prievlak pri jednotlivých ťahoch , a to pri ťahaní na
pevnom tŕni a pri prievlačnom ťahaní bez tŕňa. Namerané sily umožnia verifikáciu výsledkov simulácie pomocou simulačného softvéru Deform 3D a tiež umožní stanovenie medzných parametrov ťahania , ako je
medzné pretvorenie a medzná ťažná sila na účely zvýšenia efektívnosti výroby rúr ťahaním, ako aj prípravy
polotovarov na následnú výrobu rúr s vnútorným tvarovočlenitým povrchom. Technické riešenie umožní výskum vplyvu technologických parametrov, ktoré ovplyvňujú proces ťahania presných bezšvíkových rúr. Dôležité je, že optimalizácia technologických parametrov (veľkosť redukcie, rýchlosť ťahania, potreba medzioperačného žíhania) pri ťahaní presných bezšvíkových rúr sa bude uskutočňovať mimo prevádzky, t. j. bez zásahu do výrobnej prevádzky, čím sa pri nábehu inovatívnych technológií výroby rúr podstatne znížia výrobné
náklady. Využitie daného prípravku vo firme umožní jej zvýšenie konkurencieschopnosti voči iným výrobcom rúr. Taktiež technológom poskytne cenné teoretické poznatky pri modelovaní a FEM simulácii procesov
ťahania rúr za studena.
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Prehľad obrázkov na výkresoch
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Konštrukcia prípravku na meranie ťažných síl pri ťahaní rúr na pevnom tŕni podľa technického riešenia
bude ďalej vysvetlená na výkresoch. Na obr. 1 je znázornený bočný rez prípravkom s jedným piezoelektrickým snímačom na meranie ťahovej aj tlakovej sily na tŕni. Na obr. 2 je znázornený horný pohľad na prípravok. Na obr. 3 je znázornený horný pohľad v reze P na prípravok.
Príklady uskutočnenia
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Jednotlivé uskutočnenia technického riešenia sú predstavované na ilustráciu a nie ako obmedzenia riešení.
Odborníci poznajúci stav techniky nájdu alebo budú schopní zistiť s použitím nie viac ako rutinného experimentovania mnoho ekvivalentov k špecifickým uskutočneniam technického riešenia. Aj takéto ekvivalenty
budú spadať do rozsahu nárokov na ochranu.
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Príklad
V tomto príklade konkrétneho uskutočnenia je opísaná konštrukcia prípravku na meranie ťažných síl pri
ťahaní rúr na pevnom tŕni a aj meraním ťahovej aj tlakovej sily na tŕni podľa technického riešenia, ako je to
znázornené na obr. 1 až 3. Prípravok na meranie ťažných síl pri ťahaní rúr na pevnom tŕni pozostáva z hornej
upínacej dosky 3 a spodnej upínacej dosky 16 rozoberateľne spojených ťahadlami 1, pričom v hornej upínacej doske 3 je úpinkou 8 prichytený prievlak 5. V spodnej upínacej doske 16 je prírubou 15 prichytený hydraulický valec 18, v ktorom je pohyblivo uložený piest 13. Piest 13 je cez piezoelektrický snímač 11 sily
spriahnutý s tŕňovou tyčou 9 ukončenou tŕňom 7. Tŕň 7 zasahuje do priestoru prievlaku 5. Hydraulický valec
18 má vstup na pripojenie ručného hydraulického agregátu.
Funkcia prípravku je založená na tom, že na zasunutie pevného tŕňa 7 pri ťahaní slúži hydraulický valec
18 s piestom 13 a tŕňovou tyčou 9. Na meranie sily na tŕni 7 slúži piezo elektrický snímač 11 sily, ktorý sníma
(meria) silu na zatlačenie tŕňa 7 na začiatku procesu ťahania a tiež slúži na meranie sily, ktorou je tŕň 7 vťahovaný do rúry v priebehu procesu ťahania. Piezoelektrický snímač 11 sily je napojený na aparatúru , pomocou ktorej je zaznamenávaný priebeh sily na tŕni v procese ťahania. Samotná ťažná sila potrebná na vytiahnutie rúry je meraná pomocou trhačky, do ktorej je upevnený prípravok (stend) prostredníctvom spodnej upínacej dosky 16. K hydraulickému valcu 18 je pomocou tlakovej hadice pripojený ručný hydraulický agregát,
pomocou ktorého sa vyvodí sila na zatlačenie tŕňa 7 do ťahanej rúry v počiatočnej fáze ťahania. Na zaistenie
prievlaku 5 v hornej upínacej doske 3 slúži úpinka 8. Hydraulický valec 8 je na spodnú upínaciu dosku prichytený pomocou skrutiek 14. Pri výmene ťahanej vzorky sa po uvoľnení štyroch matíc 2, kto rými je horná
upínacia doska 3 prichytená na štyri ťahadlá 1, horná upínacia doska 3 sa zodvihne a na tŕň 7 sa nasadí nová
vzorka (rúra s hrotom). Následne sa horná upínacia doska 3 nasadí na ťahadlá 1 a zaistí sa maticami 2. Pri
nasadzovaní hornej upínacej dosky 3 sa hrot vzorky (rúry) presunie cez prievlak 5. Hrot vzorky sa prichytí
hornými čeľusťami trhačky a začne sa proces ťahania, pričom súčasne sa pomocou neznázorneného hydraulického agregátu zatláča tŕň 7 do ťahanej rúry.
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Priemyselná využiteľnosť
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Prípravok na meranie ťažných síl pri ťahaní rúr na pevnom tŕni a meraním ťahovej aj tlakovej sily na tŕni
podľa technického riešenia je využiteľný v strojárstve v oblasti tvárnenia materiálov, konkrétne ťahania rúr.
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1. Prípravok na meranie ťažných síl pri ťahaní rúr na pevnom tŕni, v y z n a č u j ú c i s a t ý m ,
že pozostáva z hornej upínacej dosky (3) a spodnej upínacej dosky (16) rozoberateľne spojených ťahadlami
(1), pričom v hornej upínacej doske (3) je úpinkou (8) prichytený prievlak (5), v spodnej upínacej doske (16)
je prírubou (15) prichytený hydraulický valec (18), v ktorom (18) je pohyblivo uložený piest (13), ktorý je
cez piezoelektrický snímač (11) sily spriahnutý s tŕňovou tyčou (9) ukončenou tŕňom (7).
2. Prípravok na meranie ťažných síl pri ťahaní rúr na pevnom tŕni podľa nároku 1, v y z n a č u j ú c i
s a t ý m , že hydraulický valec (18) má vstup na pripojenie ručného hyd raulického agregátu.
3. Prípravok na meranie ťažných síl pri ťahaní rúr na pevnom tŕni podľa nároku 1, v y z n a č u j ú c i
s a t ý m , že tŕň (7) zasahuje do priestoru prievlaku (5).
2 výkresy
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