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Anotácia:
Prípravok na nastavenie požadovanej polohy telemetrického
snímača rotačného dynamometra upnutého vo vretene obrábacieho stroja pozostáva z troch častí. Prvá časť (5) slúži na
prichytenie prípravku (4) pomocou dvoch skrutiek (11) M8
x 40 na vreteno (1) obrábacieho stroja. Druhá časť (6) prípravku (4) slúži na prepojenie prvej časti (5) a tretej časti
(3). Súdržnosť prvej časti (5) a druhej časti (6) je zabezpečená tromi skrutkami (12) M8 x 40 s kužeľovou hlavou.
Tretia časť (3) prípravku (4) slúži na prichytenie telemetrického snímača (7) pomocou dvoch skrutiek (10) M6 x 40
a zároveň je s druhou časťou (6) upevnená pomocou dvoch
upevňovacích kolíkov (8) φ 8 mm s rozmerovou toleranciou
priemeru m6 na umožnenie pohybu telemetrického snímača
(7) v radiálnom smere. Na nastavenie radiálnej vzdialenosti
telemetrického snímača (7) od dynamometra (2) slúžia nastavovacie skrutky (9) M8 x 70. Na zaistenie polohy telemetrického snímača (7) v radiálnom smere slúžia zaisťovacie matice (13) M8 a prítlačné struny (14).
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Oblasť techniky

5

Technické riešenie sa týka prípravku, ktorý slúži na presné nastavenie polohy telemetrického snímača rotačného dynamometra upnutého vo vretene obrábacieho stroja pri zaznamenaní rezných síl a krútiacich momentov na 5-osovom frézovacom obrábacom centre. Z konštrukčného hľadiska spadá predmetné technické
riešenie do oblasti strojárskeho priemyslu, konkrétne do oblasti výrobnej techniky.
Doterajší stav techniky
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Na meranie rezných síl a krútiacich momentov počas procesu obrábania slúžia dynamometre. Z hľadiska
konštrukcie sú spravidla vyhotovené ako stacionárne alebo rotačné.
Rotačný dynamometer od spoločnosti Kistler Bratislava, s.r.o. s označením 9123C pozostáva z dvoch
hlavných častí. Prvou časťou je samotné telo dynamometra upnuté vo vretene obrábacieho stroja. Druhú časť
tvorí telemetrický snímač umiestnený v tesnej blízkosti dynamometra, ktorý zabezpečuje prenos nameraných
údajov o veľkosti síl a krútiacich momentov z dynamometra do zosilňovača.
Zverejnený dokument WO2016010411A1 popisuje integrovaný rotačný dynamometer na meranie reznej
sily pri frézovaní alebo vŕtaní. Podľa tohto dokumentu rotačný dynamometer obsahuje vreteno držiaka nástroja, prvok na snímanie sily, modul spodného hriadeľa odnímateľne vloženého do rezného nástroja, ktorý je
pripojený k prvku na snímanie sily cez modul spodného hriadeľa, ďalej obsahuje montážny modul tenzometra pripevneného k telu rotačného dynamometra, pričom vreteno držiaka nástroja má hriadeľ, cez ktorý je
k nemu pripojený prvok na snímanie sily, čím telo pracuje na zabalenie cievky systému telemetrického vysielača na napájanie a vysielač dát, avšak všetky sily, ktoré sa vyskytnú v reznom nástroji budú smerované cez
modul spodného hriadeľa tak, že deformujú prvok na snímanie sily a môžu byť detekované tenzometrom
namontovaným na montážny modul.
Ďalej zverejnený dokument GR1008975B sa týka motora oscilačného typu vyžadujúceho silu na konci
vodorovne umiestnenej zvonkovej kľuky na premenu oscilačného pohybu na rotačný. Zvonková kľuka je trvalo držaná v horizontálnej polohe počas celého rotačného pohybu kľukového hriadeľa prostredníctvom
dvoch ozubených kolies, z ktorých je jedno pevne pripevnené na plášti motora v strede hriadeľa kľuky, zatiaľ
čo druhý otočný sa nachádza v polohe gombíka, na ktorom je zvonová kľuka pevne pripevnená. Obe ozubené
kolesá sú spojené s reťazou, ktorá vedie polohu ozubeného kolieska gombíka, a tým aj kľuky zvončeka.
Vďaka dlhej dĺžke zvonovej kľuky a pôsobeniu analogickej sily na jej voľný koniec sú odpory prekonané a
rotačný pohyb kľukového hriadeľa je ľahký.
Dokument CN106768994A patrí do technickej oblasti mechanických testovacích zariadení a týka sa testovacieho zariadenia spoľahlivosti elektrického kompozitného hlavného hriadeľa s viacnásobným poľom. Zariadenie obsahuje nakladaciu jednotku, elektrické zariadenie na reguláciu polohy hlavného hriadeľa a zariadenie na detekciu výkonu, pričom nakladacia jednotka obsahuje elektricko – hydraulické servo – nakladacie
zariadenie, zmiešanú nakladaciu jednotku ložiska a spojky, rotačnú jednotku nakladania ložiska a nastavovací mechanizmus dynamometra. Elektrické regulačné zariadenie polohy hlavného hriadeľa obsahuje hlavnú
konzolu a elektrický inštalačný stôl hlavného hriadeľa, zmiešanú nakladaciu jednotku ložiska a spojky a
otočnú jednotku zaťaženia ložiska, ktoré sú inštalované medzi elektrickým hlavným montážnym stolom hriadeľa a nastavovacím mechanizmom dynamometra. Celé zariadenie sa môže otáčať vo vertikálnej rovine okolo nakladacieho konca, pričom je možné simulovať horizontálne pracovné podmienky a vertikálne pracovné
podmienky. Rezná sila, rezný krútiaci moment, deformácia v ohybe a tepelné zaťaženie môžu byť súčasne
aplikované na predný koniec rukoväti noža, aby sa simuloval skutočný proces rezania hlavného elektrického
hriadeľa.
V dokumente CN111220307A je popísané ortodontické zariadenie na meranie trecej sily a spôsob jeho
použitia a týka sa oblasti ortodontických meracích nástrojov. Modul trecieho dynamometra je spojený so základňou. Modul trecieho dynamometra sa zasúva do posuvnej koľajnice dynamometra, pričom modul na určovanie polohy zubného modelu je nainštalovaný na klznej dráhe zariadenia na určovanie polohy zubného
modelu, ktorý je nainštalovaný na vodiacej lište modelu zuba. Konzoly sú nalepené na čelných stranách
dvoch strán konzoly rotujúcej hriadeľa v module modelu zuba, avšak prostredníctvom modulu zubného modelu je možné simulovať podmienky dislokácie dopredu/dozadu a zhora nadol a torzné deformácie zubov pacienta. Modul obmedzujúci model zubného modelu je pevne spojený so základňou pomocou skrutiek. Ortodontické zariadenie na meranie trecej sily môže realizovať súčasné meranie trecej sily medzi viacerými konzolami a oblúkovými drôtmi, ktoré je vhodné na meranie ortodontickej trecej sily v podmienkach lingválnej
korekcie a labiálnej korekcie, čo môže realisticky simulovať deformáciu zuba pacienta, rýchlo a presne zmerať treciu silu ortodontického aparátu a má výhody kompaktnej konštrukcie, malých chýb a podobne.
V abstrakte dokumentu CN107988886A je opísaný stroj na vyrovnávanie povrchu vozovky. Stroj na vyrovnávanie povrchu vozovky obsahuje teleso stroja, na ktorom je usporiadaný radič, hnací mechanizmus,
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akomodačný mechanizmus, mechanizmus striekania, detekčný mechanizmus a kondenzačný mechanizmus.
Ovládač je spojený s hnacím mechanizmom, akomodačným mechanizmom, mechanizmom nanášania striekaním, detekčným mechanizmom a kondenzačným mechanizmom. Regulátor obsahuje kondenzačnú stratégiu, pričom stratégia kondenzácie obsahuje kroky na získanie objemu cestnej jamy podľa detekčného mechanizmu, extrudovania silikónového lepidla s objemom zodpovedajúcim objemu cestnej jamy do zodpovedajúcej cestnej jamy pomocou mechanizmu nanášania striekaním a kontroly kondenzácie valčekom na kondenzačnom mechanizme na prenos chladu na silikónové lepidlo. Detekčný mechanizmus dokáže zistiť cestnú
jamu a simulovať tvar cestnej jamy na získanie modelu pôdy, a potom môže spolupracovať s mechanizmom
nanášania striekaním a kondenzačným mechanizmom na dokončenie naplnenia, kondenzácie a fixácie cestnej
jamy tak, aby jeho použitie na cesty nemohlo byť ovplyvnené. Zverejnený dokument CN106556510A opisuje prístroj na online monitorovanie pohybovej vôle konštrukcie hriadeľovej časti. Prístroj sa vyznačuje tým,
že nastaveným silovým mechanizmom je motor pevne pripevnený na nárazuvzdornej základni. Dvojramenný
štvorprúdový mechanizmus je tvorený vstupnou kľukou, ojnicou, výstupnou kľukou a ozubenou tyčou.
Vstupný pripojovací hriadeľ vstupnej kľuky je spojený s výstupným hriadeľom motora cez spojku, avšak výstup výstupnej kľuky je spojený s koncom hriadeľa, ktorý je vybavený mechanizmom remenice na pohon
otáčania dynamometra. Prvý koniec ojnice je zavesený na vstupnej kľuke a výstupná kľuka je zavesená na
druhom konci ojnice cez čapovú tyč. Otvor pre záves druhého konca spojovacej tyče je opatrený piezoelektrickým keramickým krúžkom a čapový segment čapovej tyče a piezoelektrický keramický krúžok majú vôľu
v montážnom rozmere. Podľa prístroja sa výstupné signály piezoelektrického keramického krúžku považujú
za detekčné signály monitorovacieho prístroja. Pomocou dosiahnutého kolízneho stavu medzi čapmi obsahujúcimi vôľu, vibračné podmienky a rýchlosť otáčania generovanú kolíznou silou, je možné monitorovať čas
kolízie, frekvenciu kolízií a spojovací hriadeľ kľuky.
Navrhovaný prípravok predstavuje rozhranie medzi strojom a telemetrickým snímačom a slúži na presné
nastavenie pozície telemetrického snímača voči rotačnému dynamometru upnutému vo vretene stroja. Rotačný dynamometer je dodávaný podľa požiadaviek s niektorým so štandardných typov upínacích kužeľov, ktorý sa zvolí na základe technických údajov podľa vretena obrábacieho stroja.
Podstata technického riešenia
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V súčasnosti výrobcovia dynamometra spolu s výrobcami pre jeho príslušenstvo nemajú vo svojom portfóliu ponuku prípravku na upnutie telemetrického snímača do obrábacieho stroja. Na základe danej skutočnosti bolo navrhnuté predmetné technické riešenie, ktoré spočíva v nastavení požadovanej polohy telemetrického snímača pre obrábacie stroje.
Prípravok na nastavenie požadovanej polohy telemetrického snímača rotačného dynamometra upnutého
vo vretene obrábacieho stroja pozostáva z troch častí, pričom prvá časť má dve skrutky na uchytenie prípravku na vreteno obrábacieho stroja. Druhá časť je prepojená s prvou časťou a s treťou časťou. Súdržnosť prvej
časti a druhej časti je zabezpečená tromi skrutkami s kužeľovou hlavou. Tretia časť prípravku má dve skrutky
na uchytenie telemetrického snímača a zároveň je s druhou časťou upevnená dvoma upevňovacími kolíkmi
v radiálnom smere. Nastavovacie skrutky nastavujú radiálnu vzdialenosť telemetrického snímača od dynamometra a nastavenie polohy telemetrického snímača je v radiálnom smere zaistené pomocou zaisťovacích
matíc a prítlačných strún.
Podstata predkladaného technického riešenia spočíva v presnosti nastavenia telemetrického snímača voči
rotačnému dynamometru upnutého vo vretene obrábacieho stroja. Ďalej originalita technického riešenia spočíva v tom, že pri použití navrhovaného prípravku nie je obmedzený pohyb vretena vo všetkých piatich
osiach v pracovnom priestore stroja a ani prívod chladiacej kvapaliny alebo iného druhu chladenia. Zároveň
je možné pomocou nastavovacích skrutiek nastaviť presnú pozíciu telemetrického snímača voči rotačnému
dynamometru.
Predmetný navrhovaný prípravok je určený k upnutiu telemetrického snímača do 5-osového obrábacieho
stroja.
Prehľad obrázkov na výkresoch
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Obrázok 1 znázorňuje schému zostavy prípravku na nastavenie požadovanej polohy telemetrického snímača rotačného dynamometra upnutého vo vretene obrábacieho stroja.
Obrázok 2 znázorňuje spôsob zaistenia polohy telemetrického snímača v radiálnom smere.
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Príklady uskutočnenia
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Rozumie sa, že jednotlivé uskutočnenia technického riešenia sú predstavované na ilustráciu, a nie ako
obmedzenia technických riešení. Odborníci znalí stavu techniky nájdu alebo budú schopní zistiť s použitím
nie viac ako rutinného experimentovania mnoho ekvivalentov k špecifickým uskutočneniam technického riešenia, ktoré sú tu opísané. Aj takéto ekvivalenty budú spadať do rozsahu nasledujúcich nárokov na ochranu.
Tiež sa rozumie, že modifikácií riešení vytvorených podľa podstaty technického riešenia môže byť viac.
Príklad
Obrázok 1 znázorňuje príklad uskutočnenia technického riešenia prípravku 4 pre nastavenie požadovanej
polohy telemetrického snímača 7 rotačného dynamometra 2 upnutého vo vretene 1 obrábacieho stroja. Navrhovaný prípravok 4 pre zabezpečenie správnej polohy telemetrického snímača 7 rotačného dynamometra 2
upnutého vo vretene 1 stroja 5-osového frézovacieho centra DMG HSC 105 linear pozostáva z troch častí.
Prvá časť 5 slúži na uchytenie prípravku 4 pomocou dvoch skrutiek 11 M8x40 na vreteno 1 obrábacieho stroja. Druhá časť 6 prípravku 4 slúži na prepojenie prvej časti 5 a tretej časti 3. Súdržnosť prvej časti 5 a druhej
časti 6 je zabezpečená tromi skrutkami 12 M8x40 s kužeľovou hlavou. Tretia časť 3 prípravku 4 slúži pre
uchytenie telemetrického snímača 7 pomocou dvoch skrutiek 10 M6x45. Tretia časť 3 prípravku 4 je s druhou časťou 6 upevnená pomocou dvoch upevňovacích kolíkov 8 φ 8mm s rozmerovou toleranciou priemeru
m6, ktoré umožňujú pohyb telemetrického snímača 7 v radiálnom smere. Pre nastavenie radiálnej vzdialenosti telemetrického snímača 7 od rotačného dynamometra 2 slúžia nastavovacie skrutky 9 M8x70. Pre zaistenie
polohy telemetrického snímača 7 v radiálnom smere slúžia zaisťovacie matice 13 M8 a prítlačné struny 14,
ktoré sú zobrazené na Obrázku 2.
Spôsob použitia prípravku 4 spočíva v upnutí a presnom nastavení pozície telemetrického snímača 7 rotačného dynamometra 2 na vreteno 1 obrábacieho centra DMG HSC 105 Linear, bez ktorého nie je možné
dynamometer 2 používať.
Priemyselná využiteľnosť
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Priemyselná využiteľnosť je zrejmá. Prípravok na nastavenie požadovanej polohy telemetrického snímača
rotačného dynamometra upnutého vo vretene obrábacieho stroja podľa tohto technického riešenia je využiteľný v oblasti merania rezných síl a krútiacich momentov. Podľa daného riešenia je nutné použiť dynamometer, ktorý pri frézovaní slúži na priame meranie rezných síl a krútiacich momentov. Navrhované technické riešenie je možné ďalej využiť na presné nastavenie požadovanej polohy telemetrického snímača rotačného dynamometra upnutého vo vretene obrábacieho stroja, avšak bez telemetrického snímača nie je možné dynamometer použiť.
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NÁROKY NA OCHRANU
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1. Prípravok na nastavenie požadovanej polohy telemetrického snímača rotačného dynamometra upnutého vo vretene obrábacieho stroja, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že pozostáva z troch častí, pričom prvá časť (5) má dve skrutky (11) na uchytenie prípravku (4) na vreteno (1) obrábacieho stroja, druhá časť (6)
je prepojená s prvou časťou (5) tromi skrutkami (12) s kužeľovou hlavou a zároveň je prepojená s treťou časťou (3), tretia časť (3) prípravku (4) má dve skrutky (10) na uchytenie telemetrického snímača (7) a zároveň
je s druhou časťou (6) upevnená dvoma upevňovacími kolíkmi (8) v radiálnom smere, na nastavenie radiálnej
vzdialenosti telemetrického snímača (7) od dynamometra (2) slúžia nastavovacie skrutky (9) a nastavenie polohy telemetrického snímača (7) je v radiálnom smere zaistené pomocou zaisťovacích matíc (13) a prítlačných strún (14).
2. Prípravok na nastavenie požadovanej polohy telemetrického snímača rotačného dynamometra upnutého vo vretene obrábacieho stroja podľa nároku 1, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že skrutky (11) a
skrutky (12) s kužeľovou hlavou majú normalizovaný rozmer M8x40 a skrutky (10) majú normalizovaný
rozmer M6x45.
3. Prípravok na nastavenie požadovanej polohy telemetrického snímača rotačného dynamometra upnutého vo vretene obrábacieho stroja podľa nároku 1, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že nastavovacie
skrutky (9) majú normalizovaný rozmer M8x70 a zaisťovacie matice (13) majú rozmer M8.
4. Prípravok na nastavenie požadovanej polohy telemetrického snímača rotačného dynamometra upnutého vo vretene obrábacieho stroja podľa nároku 1, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že upevňovacie kolíky
(8) majú priemer φ 8mm s rozmerovou toleranciou priemeru m6.
2 výkresy
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