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Anotácia:
Stojan na analyzátor tuhých častíc sa vyznačuje tým, že sa
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Oblasť techniky
Úžitkový vzor sa týka stojana na uchytenie analyzátora tuhých častíc na meranie kvality ovzdušia.
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Doterajší stav techniky
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Doterajšie známe upevnenia analyzátorov tuhých častíc sú riešené umiestnením analyzátora do stojana
položeného na dlážke prenosného kontajnerového laboratória. Prevedenie laboratória je z ľahkých konštrukčných materiálov, ktoré prenáša hluk a vibrácie do detektora analyzátora. Nakoľko tento detektor pracuje na princípe mechanického rezonátora s frekvenciou 200 Hz, sú vonkajšie vibrácie zdrojom šumu vo výsledkoch merania tuhých častíc. Vibrácie a hluk sa prenášajú cez dlážku z dopravy v okolí, pri pohybe personálu a rovnako tak cez strechu pri servise odberových sond umiestnených na streche kontajnerového laboratória.
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Podstata technického riešenia
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Uvedené nedostatky odstraňuje použitie stojana z hliníkovej zliatiny uspôsobeného tak, aby zvyšoval vertikálnu pevnosť laboratória a svojou konštrukciou tlmil vibrácie a hluk v spektre 0 až 400 Hz. To je dosiahnuté pevným spojením dlážky a strechy vzopreným stojanom a pružným uložením analyzátora tuhých častíc
do antivibračných držiakov.
Prehľad obrázkov na výkresoch
Úžitkový vzor je bližšie objasnený na obrázkoch 1 až 4, na obr. č. 1 je znázornený stojan v axonometrickom pohľade, na obr. č. 2 je znázornená prítlačná plocha stojana na upevnenie k stropu, na obr. č. 3 je znázornený detail odpruženej police stojana, na obr. č. 4 je znázornený čelný a bočný pohľad na stojan.
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Príklady uskutočnenia
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Stojan z hliníkovej zliatiny je konštrukčne navrhnutý na vertikálne zaťaženie minimálne 300 kg.
Stojan má štyri nohy 1, kde každá z nich je vybavená nastaviteľnými prítlačnými plochami 5.
Prítlačná plocha 5 má závitom 6 nastaviteľný zdvih v rozsahu 100 mm. Prítlačná plocha 5 je umiestnená
na hornom aj dolnom konci nohy 1. Vďaka tomuto usporiadaniu je možné stojan upevniť v laboratóriu vzoprením, medzi dlážkou a stropom. Vzopretie bude nastavené na silu minimálne 2500 N. Tým sa zabezpečí
spevnenie polohy odberovej sondy a telesa analyzátora pri pohybe obsluhy po streche laboratória. Na spevnenie horizontálnej polohy nôh 1 stojana je tento vybavený dvomi poschodiami priečnych nosníkov 2 a 3.
Prvé nadzemné poschodie s policou 10 bude slúžiť ako n osník na odpruženú policu 4 analyzátora. Druhé
nadzemné poschodie stabilizuje stojan pod strechou. Na zaistenie tlmenia vibrácií je stojan vybavený odpruženou policou 4 s rezonančnou frekvenciou 8 Hz. Tlmenie kmitov je vzduchové a pruženie je zabezpečené
oceľovými pružinami 9. Polica je konštrukčne navrhnutá na hmotnosť 30 kg. Celý stojan je zostavený
z konštrukčných dielov 7 a 8 na ľahkú montáž a zmenu polohy nosníkov podľa potreby na mieste.
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NA O CHRAN U

Stojan na analyzátor, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že pozostáva zo 4 nôh (1) ukončených nastaviteľnými prítlačnými plochami (5), pričom tieto nohy sú vo vrchnej časti priečne spojené prostredníctvom
priečok (2) a (3) a v spodnej časti sú navyše priečky (2) a (3) spevnené policou (10), na ktorej je upevnená
odpružená polica (4) na uloženie analyzátora.
4 výkresy
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