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Anotácia:
Nadstavbový modul na nastavenie a polohovanie rotačných
komponentov s malým priemerom počas kontroly mikrogeometrie povrchu pozostáva z telesa (1) modulu, v ktorého
hornej časti je hlavná kapsa (A) a v nej je pohyblivo uložený vozík (11). Vedľa hlavnej kap sy (A) je umiestnená doplnková kapsa (C) a sú navzájom prepojené otvorom. V doplnkovej kapse (C) je uložený nastavovací mechanizmus (5)
tvorený nastavovacou skrutkou (10), ktorá je zaskrutkovaná
do otvoru so závitom na kratšom boku vozíka (11) a na ktorej je naskrutkovaná matica (9) vozíka, ďalej nastavovací
mechanizmus (5) je tvorený vložkou (8), ktorá je zaskrutkovaná do otvoru so závitom v čele telesa (1) modulu a ktorou prechádza nastavovacia skrutka (10); pričom vozík (11)
má obdĺžnikovú kapsu (E), ktorej vnútorné steny majú
otvory so závitom, v ktorých sú zaskrutkované skrutky (13)
s pologuľovou hlavou; do vozíka (11) je vsadené puzdro
(2), ktoré má na hornej ploche minimálne dve drážky (G)
rozdielnych priemerov na osadenie meraných súčiastok.
Na protiľahlých bokoch puzdra (2) sú minimálne dve zahĺbenia na zapadnutie pologuľových hláv skrutky (13).
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Oblasť techniky

5

Technické riešenie sa týka konštrukcie nadstavbového modulu na nastavenie a polohovanie rotačných
komponentov s malým priemerom v rozsahu 0,3 mm až 1 mm, ako sú tiež lancety – medicínske ihly, počas
kontroly mikrogeometrie povrchu. Technické riešenie spadá do oblasti kontroly a merania mikrogeometrie
povrchov.
Doterajší stav techniky
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Charakteristiky plôch, medzi ktoré patrí kvalita povrchu komponentov, je možné merať a vyhodnocovať
použitím meracích zariadení určených na kontrolu drsnosti povrchu. V súčasnosti sa parametre drsnosti povrchu predpísané výkresovou dokumentáciou, pre rotačné súčiastky s priemerom menším ako 1 mm, kontrolujú kontaktnou metódou. Kontaktná metóda merania drsnosti povrchu je najpresnejší spôsob merania. Nevýhodou však je veľmi dlhý čas nastavenia a polohovania meranej súčiastky, takto malého priemeru, pod dotykový snímač meracieho zariadenia. Meraná súčiastka sa položí na podložku a zabezpečí sa proti pohybu
prilepením o stolík technickou páskou. Keďže meracie zariadenie je stacionárne a má možnosť nastavenia
snímača na meraný povrch iba v zvislom smere – v smere osi „z“, správnu polohu snímacieho dotyku na povrch súčiastky je možné zabezpečiť iba jej citlivou manipuláciou samotnej súčiastky. Doba snímania povrchu
je niekoľko sekúnd, avšak správne, vysoko citlivé a precízne nastavenie polohy súčiastky pred meraním dosahuje niekoľko minút. Značnou nevýhodou tejto metódy je nastavovanie každe j súčiastky zvlášť, a preto
pri väčšom počte kontrolovaných súčiastok je doba merania a vyhodnotenia veľmi dlhá. Meranie je preto
značne neekonomické.
Druhý spôsob kontroly drs nosti povrchu súčiastok veľmi malých priemerov, ktorých hodnoty priemerov
sú v rozsahu 0,3 mm až 1 mm, je možné v súčasnosti merať bezkontaktnou metódou použitím laserovej konfokálnej mikroskopie. Úzky zväzok lasera prechádza cez konfokálnu clonu na dichro matické zrkadlo, ktoré
ho objektívom zameriava na určitý bod na povrchu súčiastky. Súčiastka je u miestnená v ohniskovej rovine
v definovanej polohe. Odrazené svetlo opäť prechádza objektívom, zrkadlom a filtrom, clonou a dopadá pred
fotonásobič. Povrch meranej súčiastky sa meria vždy iba v jednej fokusačnej rovine a postupne sa táto ohnisková vzdialenosť posúva špecifikovaným spôsobom v osi „z“ o určitú hodnotu. Z jednotlivých zosnímaných
rovín sa softvérovo vyskladá 3D obraz, z ktorého je možné stanoviť priečnu, pozdĺžnu alebo aj plošnú hodnotu drsnosti. To však súvisí s vysokými nárokmi na technické vybavenie (veľkosť pevného disku, výkonnosť procesora a grafickej karty) PC. Spôsob merania a vyhodnocovania väčšieho množstva komponentov je
týmto spôsobom veľmi časovo náročný, meranie sa realizuje rádovo hodiny na jednej vzorke, a neekonomický.
V zmysle vyššie uvedeného sa naskytla príležitosť riešiť túto problematiku s p rihliadnutím minimalizovať
čas nastavovania a polohovania rotačných komponentov s rôznymi priemermi v rozsahu 0,3 mm až 1 mm,
počas ich kontroly mikrogeometrie povrchu. Výsledkom tohto úsilia je navrhnutý nadstavbový modul na nastavenie a polohovanie rotačných komponentov s malým priemerom počas kontroly mikrogeometrie povrchu
kontaktnou metódou, aby sa dal upnúť do pracovného priestoru meracieho zariadenia, opísaný v tomto úžitkovom vzore.
Podstata technického riešenia
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Nedostatky zo stavu techniky sú odstránené nadstavbovým modulom na nastavenie a polohovanie
rotačných komponentov s malým priemerom v rozsahu 0,3 mm až 1 mm, počas kontroly mikrogeometrie
povrchu kontaktnou metódou podľa tohto technického riešenia, ktorého podstata spočíva v tom, že je navrhnutý tak, že modul s komponentom sa nastaví pod snímací dotyk meracieho zariadenia tak, aby tento dotyk
bol počas snímania povrchu neustále v osi komponentu (vyrovnanie modulu). Prvotné nastavenie modulu
s meraným komponentom umožní ďalej už veľmi jednoduchú a rýchlu výmenu meraných komponentov, prípadne komponentov podobných rozmerov. Z konštrukčného hľadiska nadstavbový modul je riešený tak, že
pozostáva z telesa modulu, v ktorého hornej časti je hlavná kapsa a v nej je pohyblivo uložený vozík. Vedľa
hlavnej kapsy je umiestnená doplnková kapsa a tieto dve kapsy sú navzájom prepojené otvorom. V doplnkovej kapse je uložený nastavovací mechanizmus tvorený nastavovacou skru tkou, ktorá je zaskrutkovaná
do otvoru so závitom na kratšom boku vozíka. Na nastavovacej skrutke je naskrutkovaná matica vozíka. Matica vozíka má tvar valca s dierou a narezaným jemným závitom pre nastavovaciu skrutku. Na vonkajšom
priemere matice vozíka sú dva otvory, pre dve poistné skrutky, ktoré budú istiť polohu nastavovacej skrutky
so závitom a drážkou, aby sa dalo so skrutkou manipulovať pomocou plochého skrutkova ča. Ďalej nastavovací mechanizmus je tvorený vložkou, ktorá je zaskrutkovaná do otvoru so závitom M12 v čele telesa modu-
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lu a ktorou prechádza nastavovacia skrutka, ktorá bude celý vozík posúvať podľa potreby. Na zabezpečenie
nehybnosti nastavovacej skrutky je určená matica vozíka, ktorá je pritiahnutá na nastavovaciu skrutku pomocou prítlačných skrutiek. Znehybnenie matice zabezpečuje vložka, ktorá maticu pritláča o stenu telesa modulu a samotná vložka je v potrebnej polohe zaistená pomocou prítlačnej skrut ky. Z toho dôvodu, ak je potrebné pomocou nastavovacej skrutky nastaviť vozík, tak ňou len otáčame a vozík sa posúva. Z vonkajšej strany
má vložka závit M12. Z jedného čela vložky je drážka, ktorá je určená na to, aby sa s vložkou dalo otáčať
pomocou plochého skrutkovača. Vedľa celoobvodovej plytšej drážky sa nachádza malý otvor so závitom,
v ktorom je skrutka, ktorá zaisťuje polohu vložky. Teleso modulu má na okrajoch hlavnej kapsy vyfrézované
dve priame plytšie drážky a taktiež aj na dlhších stranách vozíka sú dve vybratia, prekryté vodiacimi lištami
po ktorých je vozík vedený. Vodiace lišty majú tri otvory, ktorými sú prichytené na teleso modulu. Aj
na okrajoch doplnkovej kapsy má vyfrézovanú celoobvodovú plytšiu drážku, pričom doplnková kapsa je prekrytá krytkou.
Vozík zapadá do kapsy v telese modulu a v pozdĺžnom smere má vôľu. Vo vozíku je v obdĺžnikovej kapse uložené puzdro, ktoré je možné posuvom nastaviť do troch polôh. Zmena p olohy, resp. stabilita puzdra
v konkrétnej polohe, je zabezpečená skrutkami s pologuľovou hlavou, ktoré sú naskrutkované v bokoch vozíka. Na bokoch puzdra sú tri otvory, do ktorých zapadajú pologuľové hlavy skrutiek, a tým sa zaistí požadovaná poloha puzdra. V hornej časti puzdra sú minimálne dve drážky, optimálne sú to tri drážky s vygravírovaným rozmerom danej drážky, pričom každá drážka je určená pre iný priemer meranej súčiastky, napr. lancety – medicínske ihly.
Nadstavbový modul je možné vložiť do stojana špecifického prípravku alebo použiť samostatne. Kvôli
možnosti vloženia celého modulu do špecifického prípravku sú zo spodnej strany telesa modulu vyfrézované
tri drážky a z každej strany dve vybratia.
Výhody technického riešenia nadstavbového modulu na nastavenie a polohovanie rotačných komponentov s malým priemerom v rozsahu 0,3 mm až 1 mm, sú zjavné z účinkov, ktorými sa prejavuje navonok.
Účinky tohto technického riešenia spočívajú v tom, že v navrhovanom riešení bol originálnym spôsobom navrhnutý nadstavbový modul za účelom úspory času počas nastavenia a polohovania rotačných súčiastok
s priemerom komponentov v rozsahu 0,3 mm až 1 mm, počas kontroly drsnosti povrchu kontaktnou metódou. Nadstavbový modul je možné použiť na kontrolu mikrogeometrie povrchu lanciet – medicínskych ihiel.
Môže sa použiť pri kontrole kvality povrchu ťahaných vysoko pevných drôtov používaných na kordy pneumatík, alebo ako výstuž do kompozitných materiálov. Modul je možné použiť pri kontrole akýchkoľvek rotačných komponentov, ktorých priemer je v rozsahu 0,3 mm až 1 mm, na kontrolu kvality povrchu spájkovacích drôtov, povlakovaných drôtov a podobne.
Prehľad obrázkov na výkresoch
Nadstavbový modul na nastavenie a polohovanie rotačných komponentov s malým priemerom v rozsahu
0,3 mm až 1 mm počas kontroly mikrogeometrie povrchu podľa technického riešenia bude bližšie objasnený
na konkrétnej realizácií zobrazenej na výkresoch, kde obr. 1 v troch pohľadoch znázorňuje uloženie a spôsob
merania rotačných súčiastok na stolíku puzdra modulu. Na obr. 2 je znázornená kompletná zostava
nadstavbového modulu. Na obr. 3 je znázornená podzostava nastavovacieho mechanizmu s vozíkom. Na obr.
4 je v dvoch náhľadoch zhora a zdola znázornené teleso modulu.
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Príklady uskutočnenia
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Rozumie sa, že jednotlivé uskutočnenia nadstavbového modulu na nastavenie a polohovanie rotačných
komponentov s malým priemerom počas kontroly mikrogeometrie povrchu 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 potom spadať do rozsahu nasledujúcich nárokov na ochranu. Pre odborníkov znalých stavom techniky nemôže robiť problém vhodná
voľba materiálov a dimenzovanie, preto tieto znaky neboli detailne riešené.
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Príklad 1
V tomto príklade konkrétneho uskutočnenia predmetu technického riešenia je opísaná konštrukcia
nadstavbového modulu na nastavenie a polohovanie rotačných komponentov s malým priemerom počas
kontroly mikrogeometrie povrchu znázornená na obr. 1 až 4. Nadstavbový modul na nastavenie
a polohovanie rotačných komponentov s malým priemerom počas kontroly mikrogeometrie povrchu pozostáva z telesa 1 modulu, v ktorého hornej časti je hlavná kapsa A a v nej je pohyblivo uložený vozík 11. Vedľa
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hlavnej kapsy A je umiestnená doplnková kapsa C, ktoré sú navzájom prepojené otvorom. V doplnkovej kapse C je uložený nastavovací mechanizmus 5 tvorený nastavovacou skrutkou 10, ktorá je zaskrutkovaná
do otvoru so závitom na kratšom boku vozíka 11 a na ktorej je naskrutkovaná matica 9 vozíka. Matica 9 vozíka 11 má tvar valca s dierou a narezaným jemným závitom pre nastavovaciu skrutku 10, pričom na vonka jšom priemere matice 9 vozíka 11 sú dva otvory, pre dve poistné skrutky. Ďalej nastavovací mechanizmus 5
je tvorený vložkou 8, ktorá je zaskrutkovaná do otvoru so závitom v čele telesa 1 modulu a ktorou prechádza
nastavovacia skrutka 10. Vozík 11 má obdĺžnikovú kapsu E, ktorej vnútorné steny majú otvory so závitom
v ktorých sú zaskrutkované skrutky 13 s pologuľovou hlavou. Do vozíka 11 je vsadené puzdro 2, ktoré má
na hornej ploche tri drážky G rozdielnych priemerov pre osadenie meraných súčiastok napr. medicínskych
ihiel 14. Na protiľahlých bokoch puzdra 2 sú tri zahĺbenia na zapadnutie pologuľových hláv skrutiek 13. Teleso 1 modulu má na okrajoch hlavnej kapsy A dve priame drážky B prekryté vodiacimi lišt ami 3 a na okrajoch doplnkovej kapsy C má celoobvodovú drážku D, pričom doplnková kapsa C je prekrytá krytkou 4. Vedľa celoobvodovej drážky D sa nachádza malý otvor so závitom, v ktorom je skrutka 12 na zaistenie polohy
vložky 8.

15

20

Príklad 2
V tomto príklade konkrétneho uskutočnenia predmetu technického riešenia je opísané zaradenie konštrukcie nadstavbového modulu na nastavenie a polohovanie rotačných komponentov s malým priemerom
počas kontroly mikrogeometrie povrchu do väčšej zostavy. Nadstavbový modul n a nastavenie a polohovanie
rotačných komponentov s malým priemerom je už opísaný v príklade 1. Navyše Nadstavbový modul je možné vložiť do stojana špecifického prípravku alebo použiť samostatne. Pre možnosť vloženia celého modulu
do špecifického prípravku sú zo spodnej strany telesa 1 modulu vyfrézované tri drážky a z každej strany dve
vybratia ako je to zobrazené na obr. 4.
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Priemyselná využiteľnosť

30

Nadstavbový modul na nastavenie a polohovanie rotačných komponentov s malým priemerom počas
kontroly mikrogeometrie povrchu podľa technického riešenia nachádza uplatnenie predovšetkým v použití
na kontrolu mikrogeometrie povrchu lanciet – medicínskych ihiel. Môže sa použiť pri kontrole kvality povrchu ťahaných vysoko pevných drôtov používaných na kordy pn eumatík, alebo ako výstuž do kompozitných materiálov. Modul je možné použiť pri kontrole akýchkoľvek rotačných komponentov, ktorých priemer
je v rozsahu 0,3 mm až 1 mm, na kontrolu kvality povrchu spájkovacích drôtov, povlakovaných drôtov a podobne.
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1. Nadstavbový modul na nastavenie a polohovanie rotačných komponentov s malým priemerom počas
kontroly mikrogeometrie povrchu, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že pozostáva z telesa (1) modulu,
v ktorého hornej časti je hlavná kapsa (A) a v nej je pohyblivo uložený vozík (11); vedľa hlavnej kapsy (A)
je umiestnená doplnková kapsa (C), ktoré sú navzájom prepojené otvorom; v doplnkovej kapse (C) je uložený nastavovací mechanizmus (5) tvorený nastavovacou skrutkou (10), ktorá je zas krutkovaná do otvoru
so závitom na kratšom boku vozíka (11) a na ktorej je naskrutkovaná matica (9) vozíka, ďalej nastavovací
mechanizmus (5) je tvorený vložkou (8), ktorá je zaskrutkovaná do otvoru so závitom v čele telesa (1) modulu a ktorou prechádza nastavovacia skrutka (10); pričom vozík (11) má obdĺžnikovú kapsu (E), ktorej vnútorné steny majú otvory so závitom v ktorých sú zaskrutkované skrutky (13) s pologuľovou hlavou; do vozíka
(11) je vsadené puzdro (2), ktoré má na hornej ploche minimálne dve drážky (G) rozdielnych priemerov pre
osadenie meraných súčiastok; na protiľahlých bokoch puzdra (2) sú minimálne dve zahĺbenia na zapadnutie
pologuľových hláv skrutky (13).
2. Nadstavbový modul na nastavenie a polohovanie rotačných komponentov s malým priemerom počas
kontroly mikrogeometrie povrchu podľa nároku 1, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že teleso (1) modulu
má na okrajoch hlavnej kapsy (A) dve priame drážky (B) prekryté vodiacimi lištami (3) a na okrajoch doplnkovej kapsy (C) má celoobvodovú drážku (D), pričom doplnková kapsa (C) je prekrytá krytkou (4).
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