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Oblasť techniky
Vynález sa týka konštrukcie prípravku na úpravu koncov rúr pre účely ťahania. Vynález spadá
z konštrukčného hľadiska do oblasti strojárstva.
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Doterajší stav techniky
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V súčasnosti sa konce rúr pre účely ťahania mechanicky tvárnia z dvoch strán kolmo na seba za tepla, tzv.
hrotovanie. Týmto už koniec rúry nemá kruhový prierez. Pritom dochádza aj k nežiadúcemu zdeformovaniu,
ktoré má za následok, že koniec rúry nie je súosový so samotnou rúrou. Týmto môže vznikať to, že rúra nie
je na začiatku ťahania vťahovaná do prievlaku súosovo. To má za následok vznik štruktúrnej anizotropie výťažku.
Uvedené nedostatky v čiastočnej alebo úplnej miere poskytli možnosť riešiť tento problém vhodn ými
technickými prostriedkami.
Výsledkom tohto úsilia a v snahe vyrobiť ukončenie rúry vhodné na ťahanie cez prievlak bol zhotovený
prípravok na úpravu koncov rúr pred ťahaním, ktorý je ďalej popisovaný v predloženom vynáleze .
Podstata vynálezu
Vyššie uvedené nedostatky sú v podstatnej miere odstránené konštrukciou prípravku na úpravu koncov
rúr pred ťahaním podľa vynálezu, ktorého podstata riešenia spočíva v tom, že pozostáva z upínacej časti
s centrálnym otvorom, do ktorého je votknutá vodiaca časť, pričom na upínaciu časť je skrutkami spojená
s držiakom prietlačnice s centrálnym otvorom tak, že medzi držiakom prietlačnice a upínacou časťou je
umiestnená prietlačnica. Držiak prietlačnice a prietlačnica majú vzájomné centrovacie prvky. Prietlačnica,
ako mechanicky veľmi namáhaný komponent je vyrobený zo spekaných karbidov. Tento je vložený do držiaka vyrobeného z nástrojovej ocele tak, aby bola možná jeho výmena. Toto umožňuje po opotrebení
prietlačnice túto vymeniť za novú, takže životnosť prípravku nie je obmedzená opotrebe ním prietlačnice.
Taktiež je možné použiť rôzne prietlačnice s rôznymi uhlami deformačného kužeľa, čo umožňuje širšiu aplikáciu prípravku. Prietlačnica je upevnená v držiaku pomocou upínacej časti vyrobenej z nástrojovej ocele a
skrutiek s metrickým závitom. Vodiaca časť je vyrobená z konštrukčnej ocele a jej úlohou je vedenie rúry pri
jej tvárnení a zabránenie nežiadúcej deformácii rúry.
Výhody konštrukcie prípravku na úpravu koncov rúr pred ťahaním podľa vynálezu sú zjavné z účinkov,
ktorými sa prejavujú navonok. Vo všeobecnosti možno konštatovať, že originalita predloženého riešenia spočíva v tom, že zúžený koniec rúry možno upevniť do ťahacieho stroja buď priamo, alebo pomocou či už
hladkej, závitovej alebo tyče s prírubou, ktorú možno na zúženú časť rúry navariť. Ťahanie je v takomto prípade presne súosové, takže nedochádza k vzniku anizotropie štruktúry výťažku a minimalizuje sa odpad konca rúry. Jeho použitie umožní vytvoriť presné vedenie ťahanej rúry oproti použitiu súčasného tzv. hrotovania.
Prípravok nie je finančne veľmi náročný. Najdrahšia časť prípravku je prietlačnica, ktorý je zo spekaného
karbidu a je vyrobený s vyššou presnosťou. Ostatné časti sú z ocele a majú tvarovo jednoduchší tvar, takže
ich finančná náročnosť nie je veľká. Zároveň je prípravok dostatočne variabilný pre použitie rôznych prietlačníc s rôznymi uhlami deformačného kužeľa a s možnosťou výmeny opotrebenej prietlačnice. Spája tak
výhody pevného a flexibilného prípravku.
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Prehľad obrázkov na výkresoch
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Konštrukcia prípravku na úpravu koncov rúr pred ťahaním podľa vynálezu bude bližšie zobrazená na výkresoch, kde na obr. 1 je v reze znázornený prípravok na úpravu koncov rúr pred ťahaním. Na obr. 2 je zobrazený začiatok a koniec procesu úpravy rúry. Na obr. 3 je v reze zobrazená pôvodná a upravená rúra. Na
obr. 4 sú znázornené upravené rúry s navarenou hladkou tyčou, závitovou tyčou a tyčou s prírubou.
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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 znalých stavom
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techniky nemôže robiť problém optimálneho navrhnutia konštrukcie a výberu jeho prvkov, preto tieto znaky
neboli detailne riešené.
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Príklad
V tomto príklade konkrétneho uskutočnenia predmetu vynálezu je opísaná konštrukcia prípravku na
úpravu koncov rúr pred ťahaním, ktorá je znázornená na obr. 1. Konštrukcia je riešená tak, že prípravok pozostáva z upínacej časti 1 s centrálnym otvorom, do ktorého je votknutá vodiaca časť 2. Na upínaciu časť 1 je
skrutkami 3 spojená s držiakom 4 prietlačnice s centrálnym otvorom tak, že medzi držiakom 4 prietlačnice a
upínacou časťou 1 je umiestnená prietlačnica 5. Držiak 4 prietlačnice a prietlačnica 5 majú vzájomné centrovacie prvky 6.
Aplikácia prípravku na úpravu koncov rúr pred ťahaním podľa vynálezu spočíva vo vložení rúry do vodiacej časti a pôsobením tlaku v jej osi sa vplyvom prietlačnice zmenší jej vonkajší a zároveň aj vnútroný
priemer ako je to zobrazené na obr. 2. Zúžený koniec rúry možno upevniť do ťahacieho stroja buď priamo,
alebo pomocou či už hladkej, závitovej alebo tyče s prírubou, ktorú možno na zúženú časť rúry navariť. Na
obr. 3 je znázornená pôvodná a upravená rúra, na obr. 4 je znázornená upravená rúra s navarenou hladkou tyčou, závitovou tyčou a tyčou s prírubou.
Priemyselná využiteľnosť

20

Priemyselná využiteľnosť konštrukcie prípravku na úpravu koncov rúr pred ťahaním podľa vynálezu je
v strojárskych podnikoch, ktoré sa zaoberajú ťahaním presných rúr za studena.
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P A T EN T O V É

5

NÁROKY

1. Prípravok na úpravu koncov rúr pred ťahaním, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že pozostáva
z upínacej časti (1) s centrálnym otvorom, do ktorého je votknutá vodiaca časť (2), pričom upínacia časť (1)
je skrutkami (3) spojená s držiakom (4) prietlačnice s centrálnym otvorom tak, že medzi držiakom (4)
prietlačnice a upínacou časťou (1) je umiestnená prietlačnica (5).
2. Prípravok na úpravu koncov rúr pred ťahaním podľa nároku 1, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že
držiak (4) prietlačnice a prietlačnica (5) majú vzájomné centrovacie prvky (6).
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