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Anotácia:
Variabilný prípravok na delenie tyčových polotovarov drôtovým elektroerozívnym rezaním pozostáva zo základne
(1), na ktorej je v jednej osi prichytená nepohyblivá čeľusť
(2) prizmatického tvaru s dĺžkovou stupnicou (8) a pohyblivá čeľusť (3) prizmatického tvaru. M edzi nepohyblivou čeľusťou (2) prizmatického tvaru a pohyblivou čeľusťou (3)
prizmatického tvaru má základňa (1) vybranie (15). Do nepohyblivej čeľuste (2) prizmatického tvaru je posuvne vložený prvý strmeňový upínač (4) s upínacou skrutkou (6) na
upnutie polotovaru (7) a druhý strmeňový upínač (4) s dorazovou skrutkou (5) dorazu (9). Do pohyblivej čeľuste (3)
prizmatického tvaru je posuvne vložený tretí strmeňový
upínač (4) s upínacou skrutkou (6) na upnutie polotovaru
(7).
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Oblasť techniky

5

Technické riešenie sa týka konštrukcie variabilného prípravku na delenie tyčových polotovarov drôtovým
elektro-erozívnym rezaním pre zabránenie vzniku ostrapkov. Technické riešenie spadá vo všeobe cnosti do
oblasti strojárstva a výrobnej techniky.
Doterajší stav techniky
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Zo súčasného stavu techniky sú známe upínacie systémy pre drôtové elektro -erozívne rezanie, ktoré sa
zameriavajú hlavne na rýchlu výmenu dielov, opakovateľnosť upnutia, presnosť polohovania, intuitívne
ovládanie, prípadne univerzálnosť použitia (GF Machining Solutions – Wire cutting EDM 2019). Väčšinou
vychádzajú z konštrukcie úpiniek, zveráka (EROWA – Wire EDM Tooling System 2019 ), alebo skľučovadla (F-Tool International 2019).
Ďalšie známe upínacie prípravky slúžia hlavne na upínanie kovových súčiastok zložitých tvarov do deliacich prístrojov, upínacích platní alebo priamo sa stôl stroja pomocou upíniek (Gin Chan – Wire EDM Clamp
2019).
Výhodou týchto upínacích prípravkou je, že umožňujú presné a široké možnosti upínania súčiastok rôznych tvarov, kde pri výrobe vznikajú hotové výrobky a zvyšok materiálu, ktorý sa odreže je odpad.
Nevýhodou týchto upínacích prípravkov je, že nie sú aplikovateľné pre špecifický účel, akým je napríklad
rezanie karbidových tyčiek pre rezné nástroje alebo vzorky pre metalografiu, kde hotové výrobky vznikajú
z oboch strán. Zapríčinené je to tým, že tieto špecifické účely sa v priemyselnej výrobe vyskytujú len v malých množstvách.
Na trhu bežne existujú prípravky, ktoré využívajú prizmy resp. čeľuste prizmového tvaru pre meranie
valcových súčiastok alebo upnutie týchto súčiastok pre niektoré spôsoby obrábania. Nie je však známe, že by
sa takýto alebo podobný prípravok používal pre drôtové elektro -erozívne rezanie, ktorý je prispôsobený pre
rýchle nastavenie odrezávanej dĺžky a ktorý by zabraňoval vzniku nežiaducich ostrapkov.
Pri drôtovom elektro-erozívnom rezaní dochádza pred odrezaním tyče k ulomeniu jej jedného konca
v dôsledku pôsobenia gravitačných síl. To má za následok tvorbu malej časti neodrezaného materiálu – ostrapku. Tento nežiaduci jav nastáva vždy kvôli postupnému zmenšovaniu prierezu počas rezania. V určitej
kritickej vzdialenosti drôtu od okraja tyče je tento prierez už tak malý, že nedokáže udržať hmotnosť odrezávanej časti a dochádza k mechanickému lomu. Ide o malú časť neodrezaného materiálu, ktorý z jednej časti
tyče prečnieva vo forme výstupku a na druhej časti táto časť materiálu chýba vo forme vylomenia.
Tvorba výstupkov a vylomení je nežiaduca z viacerých dôvodov. V priemyselnej výrobe neostáva pri výrobkoch ich čelná časť rovná čím negatívne ovplyvňuje dĺžku výrobku alebo znemožňuje adekvátne dosadenie čelnej plochy napríklad pri montáži. Pri rezaní karbidových tyčí ako polotovarov pre rezné nástroje
vzniknuté nežiaduce výstupky spôsobujú problémové upínanie do vysoko presných klieštinových upínačov
na nástrojových brúskach, kde tieto klieštiny poškodzujú z ich vnútorného priemeru. Vylomenie by negatív ne
ovplyvnilo budúcu geometriu niektorých typov rezných nástrojov a preto je nutné tyčku skrátiť až do úplného odstránenia vylomenia. Vo výskumnej oblasti pri príprave vzoriek pre metalografiu spôsobujú výstupky
poškodzovanie brúsnych a leštiacich kotúčov.
Ostrapok vo forme výstupku sa musí preto odstraňovať následným pretočením a opätovným upínaním tyče v stroji na drôtové elektro-erozívne rezanie alebo inou operáciou obrábania napríklad brúsením. Týmto
spôsobom sa predlžuje nie len výrobný čas potrebný na obrábanie ale aj čas spojený s prípravou výroby ako
upínanie tyče, meranie nástrojov a podobne. Týmto sa zvyšujú celkové náklady na nástroje a obrábanie vrátane obsluhy stroja.
Vyššie uvedené nedostatky evokovali navrhnúť iný systém opracovania nástrojom, kde by sa nevytvárali
ostrapky vo forme výstupku, čo vyústilo do návrhu variabilného prípravku na delenie tyčových polotovarov
drôtovým elektro-erozívnym rezaním, ktorý je opísaný v tomto úžitkovom vzore.
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Uvedené nedostatky v stave techniky odstraňuje variabilný prípravok na delenie tyčových polotovarov
drôtovým elektro-erozívnym rezaním podľa predloženého technického riešenia. Podstatou riešenia sú znaky,
kde prípravok pozostáva zo základne, na ktorej je v jednej osi uchy tená nepohyblivá čeľusť prizmatického
tvaru s dĺžkovou stupnicou – pravítkom a pohyblivá čeľusť prizmatického tvaru. Medzi nepohyblivou čeľusťou prizmatického tvaru a pohyblivou čeľusťou prizmatického tvaru má základňa vybranie pre výbeh drôtu, ktoré je dlhšie ako je šírka čeľustí prizmatického tvaru, aby sa zabezpečilo celé prerezanie tyčového polotovaru a bezpečné vybehnutie drôtu z miesta rezu. Do nepohyblivej čeľuste prizmatického tvaru je posuvne
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vložený prvý strmeňový upínač s upínacou skrutkou a druhý strmeňový upínač s dorazovou skrutkou dorazu.
Do pohyblivej čeľuste prizmatického tvaru je posuvne vložený tretí strmeňový upínač s upínacou skrutkou.
Pohyb pohyblivej čeľuste prizmatického tvaru slúži na reguláciu vzdialenosti pri rôznych dĺžkach tyčový ch
polotovarov. Do oboch čeľustí prizmatického tvaru sú vyhotovené dve diery so zahĺbením pre upnutie na základňu. Každá čeľusť prizmatického tvaru obsahuje strmeňové upínače. Prvý a tretí strmeňový upínač obsahuje upínaciu skrutku na vyvodenie upínacích s íl na upnutie tyčového polotovaru. Navyše nepohyblivá čeľusť prizmatického tvaru obsahuje druhý strmeňový upínač so dorazovou skrutkou a dorazom. Dorazová
skrutka má vo valcovej hlave vyhotovenú dieru pre možnosť silnejšieho utiahnutia dorazu. Otáčaním upínacích skrutiek sa mení vzdialenosť konca skrutky od čeľusti prizmatického tvaru, čo umožňuje vloženie tyčových polotovarov rôznych priemerov. Samotné čeľuste prizmy sú k základni priskrutkované imbusovými
skrutkami. Zahĺbenie na čeľustiach prizmatického tvaru je dostatočne hlboké na to, aby hlava imbusovej
skrutky neprečnievala. Nepohyblivá čeľusť prizmatického tvaru sa priamo priskrutkuje k základni, kde pre
tento účel sú vytvorené otvory so závitom. Pohyblivá čeľusť prizmatického tvaru sa upína pomocou š esťhranných matíc, ktoré sú vložené do oválnej drážky. Táto drážka je navrhnutá tak, aby bolo možné čeľusťou
prizmatického tvaru pohybovať (po uvoľnení skrutky) a zároveň aby zabránila otáčaniu matíc. Ostatné otvory
slúžia k upnutiu základne prípravku na pracovný stôl stroja pre drôtové elektro-erozívne rezanie.
Výhody konštrukčného riešenia variabilného prípravku na delenie tyčových polotovarov drôtovým elektro-erozívnym rezaním podľa technického riešenia sú zjavné z jeho účinkov, ktorými sa prejavuje navo nok.
Účinky a originalita predloženého zariadenia spočíva v tom, že použitím prípravku sa zabezpečí upnutie odrezávanej časti tyče, rýchle nastavenie odrezávanej dĺžky a presné zabezpečenie polohy proti uhlovému pootočeniu, čím tieto negatívne efekty eliminuje. Upnutím pôvodne voľného konca tyče sa upínacie sily vyrovnajú gravitačnej sile, čím sa zabezpečí, že drôt prereže celý prierez a nebude dochádzať k žiadnemu lomu.
Ďalej vyfrézované vybranie na základni prípravku zabezpečuje výbeh drôtu z tyče. Upínac ie čeľuste prizmatického tvaru v drážke, vyfrézovanej v rozmerovej tolerancií, zabezpečujú vždy presnú polohu rezanej tyče a
zabraňujú jej uhlovému pootočeniu. Obidva konce rezanej tyče sú upnuté univerzálnym strmeňovým upínacím systémom, čím sa umožní upínanie rôznych priemerov tyčí. Pohyblivá čeľusť prizmatického tvaru
umožní nastavenie požadovanej polohy pre upínanie tyčí rôznych dĺžok. Nepohyblivá čeľusť s pravítkom zabezpečí rýchle nastavenie polohy rezania pre rôzne dĺžky tyče. Doraz umiestnený na nep ohyblivej čeľusti zabezpečí opakovateľnosť výroby produktov rovnakých dĺžok.
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Prehľad obrázkov na výkresoch
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Variabilný prípravok na delenie tyčových polotovarov drôtovým elektro -erozívnym rezaním podľa technického riešenia bude ďalej vysvetlený na výkres och. Na obr. 1 je v axonometrickom pohľade zhora a spredu
znázornený pohľad variabilný prípravok. Na obr. 2 je v axonometrickom pohľade zhora a zozadu znázornený
pohľad variabilný prípravok. Na obr. 3 je znázornená zostava celého prípravku v axonometrickom pohľade
z jeho spodnej časti.
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Rozumie sa, že jednotlivé uskutočnenia podľa technického riešenia 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 technického riešenia. Aj takéto ekvivalenty budú spadať do rozsahu nárokov na ochranu.
Pre odborníkov znalých stavom techniky nemôže robiť problém optimálneho navrhnutia konštrukcie, preto tieto znaky neboli detailne riešené.
Príklad
V tomto príklade konkrétneho uskutočnenia je opísaná konštrukcia variabilného prípravku na delenie tyčových polotovarov drôtovým elektro-erozívnym rezaním pre zabránenie vzniku ostrapkov, ktorá je znázornená na obr. 1 až 3. Podstatou konštrukcie variabilného prípravku podľa technického riešenia je, že pozostáva zo základne 1, na ktorej je v jednej osi uchytená nepohyblivá čeľusť 2 prizmatického tvaru s dĺžkovou
stupnicou 8 a pohyblivá čeľusť 3 prizmatického tvaru. Medzi nepohyblivou čeľusťou 2 prizmatického tvaru a
pohyblivou čeľusťou 3 prizmatického tvaru má základňa 1 vybranie 15. Do nepohyblivej čeľuste 2 prizmatického tvaru je posuvne vložený prvý strmeňový upínač 4 s upínacou skrutkou 6 a druhý strmeňový upínač 4
s dorazovou skrutkou 5 dorazu 9. Do pohyblivej čeľuste 3 prizmatického tvaru je posuvne vložený tretí strmeňový upínač 4 s upínacou skrutkou 6. Pohyblivá čeľusť 3 prizmatického tvaru je k základni 1 upevnená
v oválnych drážkach 13 imbusovými skrutkami 10 a šesťhrannými maticami 12. Nepohyblivá čeľusť 2 priz-
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matického tvaru je k základni 1 upevnená skrutkami v otvoroch 11 so závitom. Základňa 1 má upínacie otvory 14 na pracovný stôl.
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Priemyselná využiteľnosť
Variabilný prípravok na delenie tyčových polotovarov drôtovým elektro -erozívnym rezaním podľa tohto
technického riešenia má využitie najmä v strojárskom priemysle v oblasti prípravy nástrojových polotovarov
pre stopkové rezné nástroje. Prípravok by mohol nájsť uplatnenie ako súčasť výbavy strojov pre drôtové
elektro-erozívne rezanie na zvýšenie presnosti a kvality rezu. Taktiež by mohol variabilný prípravok na delenie tyčových polotovarov pri drôtovom elektro -erozívnom rezaní pre zabránenie vzniku ostrapkov nájsť
uplatnenie v priemyselnej výrobe v rámci podnikov zaoberajúcich sa obrábaním a delením materiálu. Tento
prípravok by mohol byť využitý vo výskumnej oblasti pre metalografickú prípravu vzoriek.
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1. Variabilný prípravok na delenie tyčových polotovarov drôtovým elektroerozívnym rezaním, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že pozostáva zo základne (1), na ktorej je v jednej osi uchytená nepohyblivá
čeľusť (2) prizmatického tvaru s dĺžkovou stupnicou (8) a pohyblivá čeľusť (3) prizmatického tvaru; medzi
nepohyblivou čeľusťou (2) prizmatického tvaru a pohyblivou čeľusťou (3) prizmatického tvaru má základňa
(1) vybranie (15); do nepohyblivej čeľuste (2) prizmatického tvaru je posuvne vložený prvý strmeňový upínač (4) s upínacou skrutkou (6) a druhý strmeňový upínač (4) s dorazovou skrutkou (5) dorazu (9); do pohyblivej čeľuste (3) prizmatického tvaru je posuvne vložený tretí strmeňový upínač (4) s upínacou skrutkou (6).
2. Variabilný prípravok na delenie tyčových polotovarov drôtovým elektro -erozívnym rezaním podľa nároku 1, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že pohyblivá čeľusť (3) prizmatického tvaru je k základni (1)
upevnená v oválnych drážkach (13) imbusovými skrutkami (10) a šesťhrannými maticami (12).
3. Variabilný prípravok na delenie tyčových polotovarov drôtový m elektro-erozívnym rezaním podľa nároku 1, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že nepohyblivá čeľusť (2) prizmatického tvaru je k základni (1)
upevnená skrutkami v otvoroch (11) so závitom.
4. Variabilný prípravok na delenie tyčových polotovarov drôtovým elektro -erozívnym rezaním podľa nároku 1, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že základňa (1) má upínacie otvory (14).
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