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Anotácia:
Prípravok na upnutie telemetrického snímača určeného pre
rotačný dynamometer pozostáva z dvoch hlavných častí.
Prvá časť prípravku pozostáva z držiaka (5) telemetrického
snímača a druhá časť pozostáva z upínača (4), ktorý sa zároveň upevňuje na rozvody (1) procesnej kvapaliny a umožňuje nastavenie vzájomnej polohy medzi telemetrickým
snímačom (2) rotačného dynamometra a telom (3) rotačného dynamometra. Držiak (5) telemetrického snímača sa zasunie na vodiace kolíky (12) upínača (4), pričom sa na vodiace kolíky (12) nasunú pružiny (8) slúžiace na pritláčanie
držiaka (5) telemetrického snímača k telemetrickému snímaču (2) rotačného dynamometra. Pod pružiny (8) sa
umiestia podložky (9), ktoré držia na svojom mieste vďaka
beta závlačkám (10). Upínač (4) sa pripevní k rozvodu (1)
procesnej kvapaliny pomocou upínacej skrutky (6) a matice
(11), pričom na nasunutie upínača (4) slúži pružný hák (13),
ktorý je navrhnutý tak, aby nezakrýval žiadne otvory na
rozvode (1) procesnej kvapaliny a zároveň zabezpečil požadovanú polohu prípravku. Vďaka nemu je možné upnúť celý prípravok iba pomocou jednej nastavovacej skrutky (7),
ktorá postupným zaťahovaním zabezpečí potrebný priamočiary pohyb druhej časti.
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Oblasť techniky
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Technické riešenie sa týka prípravku, ktorý slúži na upnutie telemetrického snímača rotačného dynamometra pri zaznamenávaní rezných síl a momentov pri výrobe a ostrení rezných nástrojov. Z konštrukčného
hľadiska spadá predmetné technické riešenie do oblasti strojárskeho priemyslu, konkrétne do oblasti výrobnej
techniky.
Doterajší stav techniky
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Z doterajšieho stavu techniky je zrejmé, že rezné sily majú veľký vplyv na proces rezania, a preto je účelné tieto sily merať. Na tento účel sa používajú zariadenia, ktoré sa nazývajú dynamometre [1]. Vzhľadom na
rôznorodosť obrábacích strojov je ale často nevyhnutné skonštruovať prípravok, ktorý zabezpečí adekvátne
upnutie potrebných častí dynamometra.
Ako príklad je možné uviesť zverejnený dokument A rotary dynamometer anchorclampsformillingprocess [2], v ktorom je známy prípravok na upnutie rotačného dynamometra na frézovačke. Tento prípravok nie
je možné použiť na brúsku kvôli konštrukčným rozdielom týchto strojov. Pri brúsení môžu veľké rezné sily
spôsobiť vnútorné pnutia a zrýchlené opotrebenie brúsneho kotúča. Z uvedených vlastností je zrejmé, že to
môže viesť k vzniku nepresností, čo je pri brúsení zásadný problém, nakoľko dosahovanie vysokých presností je základnou charakteristikou brúsenia. Na základe uvedených skutočností je vhodné tieto sily poznať aj
v procese brúsenia.
Uvedené nedostatky poskytli možnosť riešiť tento problém vytvorením prípravku na upnutie telemetrického snímača rotačného dynamometra špeciálne určeným na upínanie na brúsky.
[1] A. Janáč a kol.: Teória obrábania. 2006. ISBN 80-227-2347-9.
[2] G. Renpeng a kol.: A rotary dynamometer anchorclampsformillingprocess. 2017. CN207255727U.
Podstata technického riešenia
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Podstata technického riešenia spočíva v možnosti upnutia telemetrického snímača rotačného dynamometra na viacosovú brúsku nástrojov s možnosťou nastavovania jeho vzdialenosti od samotného rotačného dynamometra.
Výhoda technického riešenia ďalej spočíva v spôsobe upnutia snímača rotačného dynamometra od firmy
Kistler na brúsne vreteno viacosovej brúsky WZS 60 od firmy Reinecker takým spôsobom, aby neobmedzoval pohyby vretena a nezasahoval do pracovného priestoru.
Ďalšou výhodou navrhovaného technického riešenia je možnosť zabezpečenia požadovanej vzdialenosti
medzi statickým snímačom a rotačným dynamometrom, pričom na základe uvedenej skutočnosti bude možné
merať rezné sily pri brúsení.
V súčasnosti nie sú na trhu známe žiadne upínacie prvky, ktoré by bolo možné použiť na tento účel. Je to
spôsobené špecifickým účelom rotačného dynamometra, ktorý slúži prioritne na meranie síl a momentov pri
frézovaní a vŕtaní a jeho neštandardným, ale účelovým umiestnením na brúsku na výrobu rotačných stopkových nástrojov zo spekaného karbidu.
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Prehľad obrázkov na výkresoch
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Obrázok 1 znázorňuje polohu telemetrického snímača rotačného dynamometra a tela rotačného dynamometra.
Obrázok 2 znázorňuje samotný prípravok, ktorý by mal zabezpečiť upnutie a požadovanú vzdialenosť telemetrického snímača od rotačného dynamometra.
Obrázok 3 znázorňuje hlavné časti prípravku.
Obrázok 4 znázorňuje pomocné časti prípravku, ktoré nie je nutné vyrábať kvôli ich dostupnosti.
Obrázok 5 znázorňuje pohľad zozadu na samotný prípravok a aj jeho aplikáciu na rozvod procesnej kvapaliny s telemetrickým snímačom rotačného dynamometra a telom rotačného dynamometra.
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Príklady uskutočnenia
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Jednotlivé uskutočnenia technického riešenia sú predstavované na ilustráciu, a nie ako obmedzenia technických riešení. Odborníci poznajúci stav techniky nájdu alebo budú schopní zistiť s použitím nie viac ako

2

SK 9287 Y1

rutinného experimentovania mnoho ekvivalentov k špecifickým uskutočneniam riešenia, ktoré sú tu opísané.
Aj takéto ekvivalenty budú spadať do rozsahu nasledujúcich nárokov na ochranu.
Modifikácií riešení vytvorených podľa podstaty technického riešenia môže byť viac.
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Príklad
V tomto príklade uskutočnenia predmetu daného technického riešenia je opísaný prípravok na upnutie telemetrického snímača určeného pre rotačný dynamometer. Účelom navrhovaného technického riešenia je zabezpečenie správnej relatívnej polohy telemetrického snímača 2 rotačného dynamometra a tela 3 rotačného
dynamometra, ktorý je znázornený na obrázku 1, pričom telemetrický snímač 2 rotačného dynamometra sa
bude upínať na rozvod 1 procesnej kvapaliny.
Technické riešenie, ktorého aplikácia je znázornená na obrázku 2, sa skladá z dvoch hlavných častí, ktoré
sú zobrazené na obrázku 3. Prvá časť technického riešenia pozostáva z držiaka 5 telemetrického snímača a
druhá časť pozostáva z upínača 4, ktorý sa zároveň upevňuje na rozvody 1 procesnej kvapaliny navrhnuté
špeciálne na tento účel.
Obrázok 4 znázorňuje ďalšie normalizované súčiastky technického riešenia potrebné na jeho montáž, medzi ktoré patria upínacie skutky 6, nastavovacie skrutky 7, pružiny 8, podložky 9 a beta závlačky 10. Držiak 5
telemetrického snímača sa zasunie na vodiace kolíky 12 upínača 4, pričom sa na vodiace kolíky 12 nasunú
pružiny 8 slúžiace na pritláčanie držiaka 5 telemetrického snímača k telemetrickému snímaču 2 rotačného
dynamometra. Pod pružiny 8 sa umiestia podložky 9, ktoré sa o pružiny 8 opierajú. Podložky 9 držia na svojom mieste vďaka beta závlačkám 10, ktoré sa pretlačia cez otvor vo vodiacom kolíku 12 upínača 4.
Na takto zmontovaný prípravok sa pripevní telemetrický snímač 2 rotačného dynamometra na držiak 5 telemetrického snímača a následne sa celá zostava nasunie na rozvod 1 procesnej kvapaliny nástrojárskej
brúsky. Na nasunutie upínača 4 slúži pružný hák 13, ktorý obsahuje aj nábehovú hranu na jednoduchšie nasunutie. Samotný upínač 4 sa pripevní k rozvodu 1 procesnej kvapaliny pomocou upínacej skrutky 6 a matice
11, vďaka čomu sa zabezpečí stabilná poloha celej zostavy. Naskrutkovaním poslednej, nastavovacej skrutky
7 do predného závitového otvoru rozvodu 1 procesnej kvapaliny sa vyvodí prítlačná sila na držiak 5 telemetrického snímača cez otvor v telemetrickom snímači 2 rotačného dynamometra. Postupným uťahovaním nastavovacej skrutky 7 sa začne približovať rozvod 1 procesnej kvapaliny, a tým aj telemetrický snímač 2 rotačného dynamometra k telu 3 rotačného dynamometra. Na základe postupného uťahovania nastavovacej
skrutky 7 bude možné presne nastaviť požadovanú polohu telemetrického snímača 2 rotačného dynamometra
relatívne k telu 3 rotačného dynamometra. Hodnota daného pohybu je limitovaná stlačením pružín 8 na približne 6 mm.
Pohľad zozadu na prípravok a aj jeho aplikáciu na rozvod 1 procesnej kvapaliny s telemetrickým snímačom 2 rotačného dynamometra a telom 3 rotačného dynamometra je zobrazený na obrázku 5.

35

Priemyselná využiteľnosť

40

45

Priemyselná využiteľnosť je zrejmá. Navrhované technické riešenie prípravku je využiteľné na upnutie
telemetrického snímača rotačného dynamometra na nástrojárske brúsky, ktoré disponujú meraním zaťaženia
poskytujúce iba orientačné výsledky. Na presné meranie rezných síl a momentov je nevyhnutné použiť dynamometer.
Využitie daného technického riešenia je možné v každej firme, ktorá sa zaoberá výrobou a ostrením stopkových nástrojov. K jeho rozšíreniu prispieva aj fakt, že je jednoduchej a relatívne lacnej konštrukcie, ktorá
nezaberá veľa miesta a napriek tomu umožňuje nastavovanie vzdialenosti snímača dynamometra.
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NÁROKY NA OCHRANU
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Prípravok na upnutie telemetrického snímača určeného pre rotačný dynamometer, v y z n a č u j ú c i
s a t ý m , že pozostáva z dvoch hlavných častí, pričom prvá časť je držiak (5) telemetrického snímača
pripevnený na telo (3) rotačného dynamometra a telemetrického snímača (2) rotačného dynamometra upnutého na rozvod (1) procesnej kvapaliny, druhá časť je upínač (4), ktorý je nasunutý na rozvod (1) procesnej
kvapaliny pomocou pružného háka (13) a zároveň je upnutý k rozvodu (1) procesnej kvapaliny pomocou
upínacej skrutky (6) a matice (11); prvá časť je s druhou časťou prepojená vodiacimi kolíkmi (12), na ktorých sú nasunuté pružiny (8) a pod nimi sú umiestnené podložky (9), ktoré sú zaistené pomocou beta závlačiek (10); poloha telemetrického snímača (2) rotačného dynamometra k telu (3) rotačného dynamometra je
zabezpečená pomocou nastavovacej skrutky (7).
3 výkresy
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