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Oblasť techniky
Technické riešenie sa týka torzného ukotvenia dvojice násuvných pohonov do spoločného reakčného rámu určeného hlavne pre pohony dvojíc rotačných valcov technologických zariadení.
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Doterajší stav techniky
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V súčasnosti sa v praxi pre pohon samostatne uložených rotačných valcov používa niekoľko rôznych spôsobov ukotvenia pohonov. Pohon tvorený napr. elektrickým, hydraulickým alebo pneumatickým motorom v
spojení s prevodovkou alebo bez nej môže byť s poháňaným valcom spojeným pomocou spojky alebo kardanového hriadeľa a reakčný krútiaci moment zachytávajú pätky alebo príruba pohonu ukotvená o rám stroja
alebo iný pevný základ. Pohon môže byť nasunutím svojho výstupného hriadeľa aj priamo spojený s poháňaným valcom a reakčný krútiaci moment zachytáva reakčné rameno ukotvené o rám stroja alebo iný pevný
základ tak, aby bol umožnený voľný pohyb pohonu v závislosti od deformácie alebo posuvného pohybu poháňaného valca.
Podstata technického riešenia
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Podstatou riešenia je torzné ukotvenie dvojice násuvných pohonov do spoločného reakčného rámu určené
hlavne pre pohony dvojíc samostatne uložených a vzájomne zaberajúcich rotačných valcov technologických
zariadení, ktoré tvorí jeden spoločný reakčný rám uložený na skriniach obidvoch pohonov, pričom tento rám
zachytáva súčasne reakčný krútiaci moment obidvoch pohonov.
Základnou výhodu technického riešenia je zmenšenie reakčných síl prenášaných zo spoločného reakčného rámu do každého z obidvoch pohonov a následne do uložení každého z obidvoch rotačných valcov, a tým
vyššia životnosť použitých ložísk alebo možnosť použitia menších ložísk pri zachovaní rovnakej životnosti.
Zmenšenie reakčných síl je dôsledkom torzného ukotvenia pohonov do jedného spoločného reakčného rámu,
následkom čoho sa z rámu do každého z obidvoch pohonov a následne do uložení každého z obidvoch rotačných valcov neprenášajú reakčné sily zodpovedajúce reakčným krútiacim momentom jednotlivých pohonov,
ale iba reakčné sily zodpovedajúce rozdielu reakčných krútiacich momentov jednotlivých pohonov. Ďalšou
výhodou je, že rám nie je potrebné kotviť o rám stroja alebo iný pevný základ. Ďalšou výhodu je, že rám môže, podľa potreby, súčasne umožňovať aj zmenu osovej vzdialenosti valcov s násuvnými pohonmi.
Prehľad obrázkov na výkresoch
Na priloženom obrázku je zobrazená schéma technického riešenia.
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Príklady uskutočnenia
Predmetom ochrany je torzné ukotvenie dvojice skríň 1 a 2 prvého a druhého násuvného pohonu do spoločného reakčného rámu 3, určeného hlavne pre pohony dvojíc samostatne uložených a vzájomne zaberajúcich rotačných valcov technologických zariadení. Tento rám 3 zachytáva súčasne reakčný krútiaci moment
obidvoch pohonov. Rám je uložený na skriniach 1 a 2 pohonov a nie je kotvený o rám stroja ani o iný pevný
základ.
Spoločný reakčný rám 3 môže byť pevne spojený so skriňou 2 druhého pohonu. Skriňa 1 prvého pohonu
je v spoločnom ráme uložená posuvne.
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Priemyselná využiteľnosť
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Technické riešenie je výhodné použiť na priemyselné aplikácie násuvných pohonov dvojíc samostatne
uložených a vzájomne zaberajúcich rotačných valcov, ktorých osová vzdialenosť môže byť pevná i premenlivá (napr. kalandre).
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N Á R O KY N A O C HR AN U
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Torzné ukotvenie dvojice skríň (1 a 2) prvého a druhého násuvného pohonu do spoločného reakčného
rámu (3), v y z n a č u j ú c e s a t ý m , že spoločný reakčný rám (3) je uložený len na skriniach (1 a 2)
pohonov, pričom nie je kotvený o rám stroja ani o pevný základ, a spoločný reakčný rám (3) je pevne spojený
so skriňou (2) druhého pohonu a skriňa (1) prvého pohonu je v spoločnom reakčnom ráme (3) uložená posuvne.
1 výkres
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