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Anotácia:
Nástroj na spevňovanie povrchových vrstiev tvarových rotačných plôch oceľových výrobkov je tvorený vodiacim tŕňom (2) na jednom konci ukončeným hlavicou s guľôčkou
(3) a na druhom konci je ukončený pružným členom (4). Vodiaci tŕň (2) je uložený v puzdrovom guľôčkovom vedení (1)
a pružný člen (4) je uložený v dynamometri (5), ktorý je
pevne spojený so základovou platňou (6). Základová platňa
(6) je pevne upevnená na sústruhu.
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Oblasť techniky
Technické riešenie sa týka konštrukcie nástroja na spevňovanie povrchových vrstiev tvarových rotačných
plôch oceľových výrobkov. Technické riešenie spadá do oblasti strojárenského priemyslu a výrobnej techniky.
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Doterajší stav techniky
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Doteraz známe používané metódy spevňovania povrchových vrstiev oceľových výrobkov sú vykonávané
na báze plastických deformácií za studena. Je to najjednoduchší spôsob zmeny mechanických vlastností materiálov. Možnosť spevňovania povrchu guľôčkovaním a valčekovaním bola zistená už pred 70 rokmi a od tej
doby sa rozšírila predovšetkým v strojárenstve. Podmienkou zlepšovanie účinnosti s amotného procesu je detailné poznanie mechanizmu spevňovania a jeho vplyvu na zmeny úžitkových vlastností súčiastok. Cieľom je
stanovenie optimálnych technologických podmienok pri finalizácii úpravy povrchu plastickou deformáciou .
Najčastejšie metódy spevňovania podľa (Bílik, J., Bača, J.: Mechanické spevňovanie povrchových vrstiev dynamickým guľôčkovaním. 13. mezinárodní konference metalurgie a materiálu METAL 2004), sú: guľôčkovanie, valčekovanie, vyhladzovanie diamantom, preťahovanie a pretláčanie tvárniacimi tŕňmi a balotinovanie.
Tieto metódy sa zahŕňajú do procesov obrábania, pretože sa robia väčšinou na obrábacích strojoch a často
nadväzujú na operácie obrábania a sú súčasťou jeho technologických postupov. Ich spoločným cieľom je zvýšiť kvalitu povrchových vrstiev súčiastok zvlášť dynamicky namáhaných. Cieľom uvedených vybraných spôsobov dokončovania povrchov po obrábaní je dosiahnuť presné rozmery a tvary súčiastok s vysokým stupňom
kvality povrchu. Súčiastky s kvalitným povrchom lepšie znášajú dynamické zaťaženie, odolávajú opotrebovaniu, vzdorujú korózii, čím sa zvyšuje ich funkčná spôsobilosť, spoľahlivosť a životnosť v zložitých mechanizmoch a tým aj funkčná schopnosť a ekonomická výhodnosť celých strojov a zariadení. Zvyšovanie tvrdosti
povrchu a tlakové napätia v povrchovej vrstve zlepšujú únavové vlastnosti niektorých súčiastok z ocelí, predovšetkým v automobilovom priemysle. Mnohé riešenia sa realizovali tzv. dynamickým spôsobom, keď nástroj bol rozkmitaný mechanicky alebo ultrazvukom. Tieto riešenia boli často zložité a komplikované.
Uvedené nedostatky poskytli možnosť riešiť tento problém vhodnými technickými prostriedkami. Výsledkom tohto úsilia je ďalej popisovaná konštrukcia nástroja na spevňovanie povrchových vrstiev tvarových rotačných plôch oceľových výrobkov podľa predkladaného technického riešenia.
Podstata technického riešenia
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Vyššie uvedené nedostatky sú v podstatnej miere odstránené konštrukciou nástroja na spevňovanie povrchových vrstiev tvarových rotačných plôch oceľových výrobkov podľa technického riešenia, ktorého podstata riešenia spočíva v tom, že je tvorený vodiacim tŕňom na jednom konci ukončeným hlavicou s guľôčkou
a na druhom konci je ukončený pružným členom. Vodiaci tŕň je uložený v puzdrovom guľôčkovom vedení
a pružný člen je uložený v dynamometri, ktorý je pevne spojený so základovou platňou. Základová platňa je
pevne upevnená na sústruhu. Pre účely tohto technického riešenia sa pod termínom „tvarová rotačná plocha“
rozumie akákoľvek vonkajšia plocha výrobku rotačného tvaru, ako napr. va lcová plocha, kužeľová plocha
a pod.
Výhody konštrukcie nástroja na spevňovanie povrchových vrstiev oceľových výrobkov podľa technického
riešenia sú zjavné z účinkov, ktorými sa prejavujú navonok. Vo všeobecnosti možno konštatovať, že originalit a
predloženého riešenia spočíva v tom, že je to nový proces spevňovania povrchových vrstiev oceľových výrobkov. Proces je upravený tak, aby sa dal využiť priamo v prevádzkach bez zložitej aparatúry priamo súvisiacej
so spevňovaním povrchových vrstiev oceľových výrobkov. Je to proces statického spevňovania s nastavením
veľkosti prítlačných síl, pričom sú použité komerčne dostupné prvky. Využívajú sa dostupné puzdrové guľôčkové vedenia. K týmto vedeniam je vyrobený nástroj – vodiaci tŕň, s prispôsobenou hlavicou na uchytenie
guľôčky, ktorá slúži na spevňovanie povrchu. Puzdrové guľôčkové vedenie je navrhnuté tak, aby malo min imálny trecí odpor. Tým sa dosiahne to, že nastavené parametre prítlačných síl guľôčky na povrch materiálu
nie sú ovplyvňované (znížené) stratami trením v puzdre guľôčkového vedenia. Keďže celé zariadenie je upnuté
na technologickom zariadení, je potrebné eliminovať vibrácie a tvarové nep resnosti spevňovanej plochy.
Na eliminovanie vibrácií je v osi vodiaceho tŕňa vložený pružný člen, ktorý zároveň slúži na elimináciu tvarových nepresností spevňovanej povrchovej vrstvy. Celé zariadenie je aktivované dynamometrom, ktoré je
spolu so základovou platňou pevne upevnené na technologickom zariadení napr. sústruhu. Samotná prítlačná
sila F na vytvorenie plastickej deformácie v povrchových vrstvách je vyvodzovaná použitím kinematiky sústruhu. Funkcia dynamometra spočíva v presnom nastavení kontaktnej spevňovacej prítlačnej sily na súčiastku.
Prostredníctvom dynamometra prítlačnú silu nielen meriame, ale aj prenášame až na samotnú súčiastku nástro-
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jom, na konci ktorého je spevňovacia guľôčka. Táto prítlačná sila spôsobuje plastickú deformáciu v povrchových vrstvách, čo má za následok zlepšenie úžitkových vlastností samotných súčiastok ako sú zvýšenie pevnosti a tvrdosti povrchovej vrstvy v dôsledku deformačného spevnenia, zvýšenie odolnosti p roti cyklickému
zaťaženiu t. j. zvýšenie únavovej pevnosti najmä v dôsledku vzniku systému priaznivých tlakových zvyškových napätí v povrchovej vrstve ako aj zmenou drsnosti povrchu a pod.
Základová platňa je prispôsobená na upnutie dynamometra z jednej st rany a z druhej strany na upnutie
na technologické zariadenie, napr. na suport sústruhu. Čiže slúži ako medzičlánok medzi technologickým zariadením – sústruhom a samotným dynamometrom. Potrebnú prítlačnú silu F koncového člena spevňovacieho
nástroja (guľôčky) možno takto zmontovanou zostavou priamo nielen odmerať prostredníctvom dynamometra,
ale aj nastaviť tak, aby veľkosť prítlačnej sily spevňovacej guľôčky spôsobila požadovanú plastickú deformáciu v povrchových vrstvách súčiastky. Plastické deformácie v povrchových vrstvách majú za následok zlepšenie úžitkových vlastností samotných súčiastok ako sú zvýšenie pevnosti a tvrdosti povrchovej vrstvy v dôsledku deformačného spevnenia, zvýšenie odolnosti proti cyklickému zaťaženiu t. j. zvýšenie únavovej pevnosti najmä v dôsledku vzniku systému priaznivých tlakových zvyškových napätí v povrchovej vrstve, zmen šenie drsnosti povrchu a pod. Výhodou riešenia podľa technického riešenia je aj jeho nízka nadobúdacia cena.
Prehľad obrázkov na výkresoch
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Konštrukcia nástroja na spevňovanie povrchových vrstiev tvarových rotačných plôch oceľových výrobkov
podľa technického riešenia bude bližšie zobrazená na výkrese, kde na obr. je znázornený spevňovací nástroj
s uloženým vodiacim tŕňom v puzdrovom guľôčkovom vedení.
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Príklady uskutočnenia
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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 nasledujúcich 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 predmetu technického riešenia je opísaná konštrukcia nástroja
na spevňovanie povrchových vrstiev tvarových rotačných plôch oceľových výrobkov, konkrétne obežných
dráh guľôčkových ložísk, ktorá je znázornená na obrázku. Konštrukcia je riešená tak, že je tvorená vodiacim
tŕňom 2 na jednom konci ukončeným hlavicou s guľôčkou 3 a na druhom konci je ukončený pružným členom
4. Vodiaci tŕň 2 je uložený v puzdrovom guľôčkovom vedení 1 a pružný člen 4 je uložený v dynamometri 5,
ktorý je pevne spojený so základovou platňou 6. Základová platňa 6 je pevne upevnená na sústruhu.
Priemyselná využiteľnosť

45

Priemyselná využiteľnosť konštrukcie nástroja na spevňovan ie povrchových vrstiev tvarových rotačných
plôch oceľových výrobkov, podľa technického riešenia nachádza využiteľnosť v strojárenstve a všade tam, kde
potrebné zvýšiť kvalitu výrobkov z ocele spevňovaním povrchových vrstiev guľôčkovaním.
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1. Nástroj na spevňovanie povrchových vrstiev tvarových rotačných plôch oceľových výrobkov, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že je tvorený vodiacim tŕňom (2) na jednom konci ukončeným hlavicou s guľôčkou (3) a na druhom konci je ukončený pružným členom (4), pričom vodiaci tŕň (2) je uložený v puzdrovom
guľôčkovom vedení (1) a pružný člen (4) je uložený v dynamometri (5), ktorý je pevne spojený so základovou
platňou (6).
2. Nástroj na spevňovanie povrchových vrstiev tvarových rotačných plôch oceľových výrobkov podľa
nároku 1, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že základová platňa (6) je pevne upevnená na sústruhu.

10

1 výkres

4

S K 37-2019 U1

@OBRAZKY@

Koniec dokumentu

5

ÚRAD PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Švermova 43, 974 04 Banská Bystrica 4

R E Š ER ŠNÁ S P R ÁVA
PÚV 37-2019

A. Zatriedenie predmetu prihlášky úžitkového vzoru podľa MPT
B24C 1/00, C21D 7/00

B. Prehľadávané oblasti
Prieskum v minimálnej PCT dokumentácii: B24C, C21D
Prieskum v dokumentoch nepatriacich do minimálnej PCT dokumentácie: B24C, C21D
C. Dokumenty, ktoré sú považované za relevantné

GB315216 A (OTTO FEOPPL) 1930-09-04
US4608853 A (ALSTHOM ATLATIQUE) 1986-09-02
CN208545464 U (SICHUAN HANGTAI) 2019-02-26
CN108203756 A (UNIV NANJING) 2018-06-26
Dátum skutočného ukončenia rešerše:
14. 11. 2019

2222V

Rešerš urobil:
Bc. Ing. Ivan Korda

