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Anotácia:
Prípravok na ustavenie a p olohovanie súčiastky určenej
na meranie mikrogeometrie povrchu je riešený tak, že pozostáva zo základovej dosky (1), do ktorej sú votknuté dve
vertikálne vodiace tyče (2), v ktorých je klzne uložené rameno (6). V ramene (6) je voľne uložená trapézová skrutka
(3) s polohovacou maticou (4) umiestnenou v kapse ramena
(6), pričom pod ramenom (6) má trapézová skrutka (3) aretačnú maticu (5). O rameno (6) z bočných strán sú uchytené
bočnice (7) s čapmi (10), v ktorých sú taktiež uložené naklápacie dosky (8). M edzi hornými časťami naklápacích dosiek
(8) je uchytená prizma (9) a doraz (11). Naklápacie dosky
(8) sú proti bočniciam (7) zaistené naklápacími skrutkami
(13).
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Oblasť techniky
Technické riešenie sa týka konštrukcie prípravku na ustavenie a polohovanie súčiastky určenej na meranie
mikrogeometrie povrchu. Technické riešenie spadá do oblasti kontroly a merania v strojárstve.
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Zo stavu techniky vyplýva, že dôležitosť a význam kvality povrchu sa prejavuje tam, kde vzájomný vzťah
funkčných plôch významne ovplyvňuje správanie fyzikálneho procesu. Charakteristiky funkčných plôch je
možné merať a zaznamenávať použitím meracích zariadení určených na kontrolu drsnosti povrchu. Pre hodnotenie a meranie drsnosti povrchu existuje veľký počet komfortných metód a meracích prístrojov, založených
na rôznych fyzikálnych princípoch. Merací prístroj Surfcom 5000 je určený na meranie kontúry a povrchovej
štruktúry v jednej operácii, čo značne zvýši produktivitu merania v porovnaní s inými meracími zariadeniami.
Pri meraní sa využíva laser- interferometrický snímací systém s rozlišovacou schopnosťou 0,31 nm. Rozsah
merania, ktorý je 42 000 000 : 1 umožňuje merať veľký rozsah kontúr a drsností pomocou jednej stopy. Surfcom 5000 je vybavený lineárnym pohonom, ktorý je rýchlejší a vykazuje menšie vibrácie ako tradičné vretenové pohony. Zdvih snímacieho ramena je automatický a meracia sila je rovná 0,75 mN. Meranie súčiastok
pomocou Surfcom 5000 sa vykonáva na meracom stole meracieho zariadenia. Súčiastka sa ustaví pomocou
prizmy. Rameno meracieho zariadenia, na ktorom sa nachádza merací hrot, s a nastaví na priečne meranie
na prvú plochu súčiastky do najvyššej polohy. Merací dotyk sa vyrovná do polohy [0,0]. Keď je merací dotyk
vyrovnaný, je potrebné nastaviť podmienky merania, ako napríklad – polomer a typ hrotu, filter merania, tvar
meranej plochy, rýchlosť merania, dĺžku merania. Meranie drsnosti povrchu pomocou drsnomera Surfco m
5000 je možné realizovať aj v pozdĺžnom aj v priečnom smere. Počas kontroly mikrogeometrie povrchu súčiastok je potrebné zabezpečiť správnu polohu meranej plochy súčiastky a bezproblémový prístup meracieh o
snímača k meranej a vyhodnocovanej ploche. Pretože je pri meraní a kontrole drsnosti povrchu použitý snímací
hrot veľmi malého rozmeru (polomer snímacieho hrotu = 0,002 mm), je potrebné zabezpečiť jeho polohu tak,
aby smeroval kolmo na meranú plochu. Súčiastky, ktoré disponujú plochami kužeľovými, skosenými prípadne
tvarovými, na ktorých je potrebné hodnotiť profil drsnosti povrchu, je potrebné polohovať pred meraním tak,
aby meraná plocha bola rovnobežná so smerom posuvu snímacieho hrotu. V súčasnosti je upínanie rotačných
súčiastok možné realizovať vo všeobecnosti použitím rôznych upínacích systémov, skľučovadiel, priziem, zverákov. Vhodným spôsobom uloženia rotačnej súčiastky v prípravku je použitím prizmy. Zariadenie neumožňuje použiť uvedené systémy upnutia a v súčasnosti nie je pre uvedený typ meraných súčiastok možné zabezpečiť spôsob upnutia a súčasne polohovania tak, aby pri výmene súčiastok bola zabezpečená rovnaká poloha.
Polohovanie uvedeného typu súčiastok pri meraní mikrogeometrie povrchu je v súčasnosti zabezpečované nepresným spôsobom použitím rôznych podložiek a komponentov.
Vyššie uvedené nedostatky evokovali navrhnúť iný systém, ktorý by odstránil nedostatky zo stavu techniky
tak, aby sa okrem upnutia zabezpečilo aj polohovanie t. j. naklo penie rotačnej súčiastky väčších priemerov (61
až 210) mm s prihliadaním na pracovný priestor meracieho zariadenia Surfcom 5000. Výsledkom tohto úsilia
je ďalej opisované konštrukčné riešenie prípravku na ustavenie a polohovanie súčiastky určenej na merani e
mikrogeometrie povrchu, ktoré je opísané v predloženom technickom riešení.
Podstata technického riešenia
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Uvedené nedostatky odstraňuje prípravok na ustavenie a polohovanie súčiastky určenej na meranie mikro geometrie povrchu podľa predloženého technického riešenia. Podstata prípravku na ustavenie a polohovanie
súčiastky určenej na meranie mikrogeometrie povrchu je založená na tom, že pozostáva zo základovej dosky,
do ktorej sú votknuté dve vertikálne vodiace tyče, v ktorých je kĺzne uložené rameno. V ra mene je voľne
uložená trapézová skrutka s polohovacou maticou umiestnenou v kapse ramena, pričom pod ramenom má
trapézová skrutka aretačnú maticu. O rameno z bočných strán sú uchytené bočnice s čapmi, v ktorých sú taktiež
uložené naklápacie dosky. Medzi hornými časťami naklápacích dosiek je uchytená prizma a doraz. Naklápacie
dosky sú voči bočniciam zaistené naklápacími skrutkami.
Prípravok je určený na účely polohovania a ustavenia súčiastok rotačného tvaru počas merania mikrogeo metrie povrchu. Konštrukčne je navrhnutý tak, aby sa dal upnúť do pracovného priestoru meracieho zariadenia,
ktorý umožňuje komplexnú kontrolu profilu súčiastok. Aby sa správne nasimulovali podmienky merania, je
potrebné pripraviť vzorku. Je potrebné, aby vzorka obsahovala kužeľovú plochu, prípadne skosenú plochu, na
ktorej je potrebné vyhodnotiť mikrogeometriu povrchu, teda stanoviť parametre drsnosti povrchu. Rotačná
vzorka sa vloží do prizmy prípravku a dorazom sa zabezpečí proti posunutiu.
Výhody prípravku na ustavenie a polohovanie súčiastky určenej na meranie mikrogeometrie povrchu podľa
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technického riešenia sú zjavné z jeho účinkov, ktorými sa prejavuje navonok. Účinky spočívajú v tom, že sa
zabezpečí správne polohovanie a ustavenie kužeľovej plochy rotačných súčiastok väčších rozmerov. Prípravo k
má za úlohu naklápaním a vertikálnym polohovaním nastaviť kužeľovú plochu do roviny rovnobežnej s vedením snímača meracieho zariadenia určeného na kontrolu mikrogeometrie povrchu. Prínosom je zmysel naklápania prizmatickej časti prípravku. Naklápanie je realizované v zmysle okolo y-vej osi súčiastky. Rovnako je
možné zabezpečiť ustavenie a polohovanie rotačných súčiastok, ktoré disponujú skosenými plochami, na ktorých je potrebné kontrolovať drsnosť povrchu prípadne profil.
Prehľad obrázkov na výkresoch
Prípravok na ustavenie a polohovanie súčiastky určenej na meranie mikrogeometrie povrchu podľa technického riešenia bude ďalej vysvetlený na výkresoch. Na obr. 1 sú znázornené dve polohy naklopenia prizmy
otáčaním okolo osi „y“ za účelom merania drsnosti povrchu. Na obr. 2 je znázornený pohľad z prednej strany
a pohľad zo zadnej strany na polohovací prípravok. Na obr. 3 je znázornený detailný pohľad na zostavu polohovacieho prípravku.
Príklady uskutočnenia
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Rozumie sa, že jednotlivé uskutočnenia technického riešenia sú predstavované pre ilustráciu a nie ako obmedzenia 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.
25

30

35

40

45

50

55

Príklad 1
V tomto príklade konkrétneho uskutočnenia je opísaný prípravok na ustavenie a polohovanie súčiastky
určenej na meranie mikrogeometrie povrchu podľa technického riešenia. Prípravok pozostáva zo základnej
dosky 1, v ktorej sú upevnené dve vodiace tyče 2, a taktiež trapézová skrutka 3 zabezpečujúca vertikálny posuv.
V základnej doske 1 sú vyfrézované dva otvory, ktoré sú určené na prípadné prichytenie a vystred enie prípravku na pracovnom stole meracieho zariadenia pomocou skrutiek tvaru T a T – drážky. Súčasťou prípravku
je trapézová polohovacia matica 4 určená na polohovanie a trapézová aretačná matica 5 určená na aretáciu.
Polohovacia matica 4 je umiestnená v kapse ramena 6, na ktorom sú po bokoch umiestnené bočnice 7. Na bočniciach 7 sú cez čapy 10 skrutkami 14 čapu 10 a podložkami 12 pripevnené naklápacie dosky 8, ktoré zabezpečujú potrebné naklápanie prípravku. Na naklápacích doskách 8 je umiestnená a skrutkami 16 priskrutkovaná
prizma 9, pomocou ktorej je zabezpečené uloženie meranej súčiastky. Na prizmu 9 je pripevnený doraz 11,
ktorého funkcia je zabrániť zosúvaniu súčiastok počas naklopenia prizmy 9. Na každom komponente prípravku
sú zrazené hrany. Naklápanie prizmy je v rozsahu –30° až +30°. Prizma 9 je navrhnutá z duralu AlCu4Mg (EN
AW 2017A) z dôvodu zabezpečenia nižšej hmotnosti. Návrh rozmerov: šírka 160 mm, dĺžka 100 mm a výška
70 mm. Z dôvodov ustavenia a polohovania súčiastok väčších rozmerov nie je prizma 9 normalizovaná, ale je
navrhnutá a vyrobená tak, aby umožnila polohovať objemnejšie súčiastky na meranie. Najväčší možný priemer, ktorý je možné vložiť do prizmy je 210 mm a najmenší 61 mm. Na bokoch naklápacích dosiek 8 sú
vytvorené dve vybratia. Jedno menšie polkruhové, do ktorého zapadá rádius b očnice 7, druhé na priloženie
a naskrutkovanie naklápania pomocou naklápacích skrutiek 13. V prizme 9 sú z boku diery M6 na pripevnenie
naklápacích dosiek 8. Zo zadnej strany má prizma 9 diery pre skrutky 15 dorazu 11 na prichytenie dorazu 11.
Zo spodnej strany má prizma 9 tri otvory. Dva otvory na vodiace tyče 2 a jeden otvor pre trapézovú skrutku 3.
Otvory majú hĺbku 10 mm a plnia funkciu dorazu, takže predstavujú najnižšiu možnú zvislú polohu prípravku .
Priemyselná využiteľnosť
Prípravok na ustavenie a polohovanie súčiastky určenej na meranie mikrogeometrie povrchu podľa technického riešenia je využiteľný v oblasti strojárenskej výroby, kde je potrebné merať a následne vyhodnocovať
mikrogeometriu povrchu rotačných súčiastok väčších priemerov, ktoré disponujú kužeľovými plochami, ale
tiež plochami skosenými pod uhlom, a kde je potrebné uvedené plochy v yrovnať do polohy rovnobežnej s meracím dotykom.
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Prípravok na ustavenie a polohovanie súčiastky určenej na meranie mikrogeometrie povrchu, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že pozostáva zo základovej dosky (1), do ktorej sú votknuté dve vertikálne vodiace
tyče (2), v ktorých je kĺzne uložené rameno (6); v ramene (6) je voľne uložená trapézová skrutka (3) s polohovacou maticou (4) umiestnenou v kapse ramena (6), pričom pod ramenom (6) má trapézová skrutka (3) aretačnú
maticu (5); o rameno (6) z bočných strán sú uchytené bočnice (7) s čapmi (10), v ktorých sú taktiež uložené
naklápacie dosky (8); medzi hornými časťami naklápacích dosiek (8) je uchytená prizma (9) a doraz (11);
naklápacie dosky (8) sú voči bočniciam (7) zaistené naklápacími skrutkami (13).
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