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Anotácia:
Opísaný je prípravok na meranie mechanických vlastností
zvarového spoja v trhacom stroji tvorené strihadlom (11),
strižníkom (5) a vymeniteľnou strižnicou (6), kde strihadlo
(11) zahŕňa vzájomne rozoberateľne spojenú základňu (7),
veko (8) a prostriedky na pripojenie strihadla (11) k ťažnej
tyči (1) trhacieho stroja, pričom základňa (7) obsahuje
drážku (13) na strižník (5), veko (8) obsahuje otvor (15)
na strižnicu (6) a s otvorom (15) na strižnicu (6) korešponduje fixačný prvok (3) strižnice (6), strižník (5) je posuvne
uložený v strihadle (11), pričom obsahuje strižnú hranu (21)
vytvorenú v drážke (20) na vloženie vzorky (12) a prostriedky na pripojenie strižníka (5) k ťažnej tyči (1) trhacieho stroja, a vymeniteľná strižnica (6) obsahuje vybranie
(23) na vzorku (12) a strižnú hranu (22), ktorá korešponduje
so strižnou hranou (21) strižníka (5).
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Oblasť techniky
Toto technické riešenie sa týka oblasti merania mechanických vlastností zvarového spoja.
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Doterajší stav techniky
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Zvarový spoj sa skladá z troch základných častí – základný materiál, teplom ovplyvnená oblasť a zvarový
kov. Technologické podmienky procesu zvárania ovplyvňujú jeho vlastnosti, preto je nevyhnutné ich stanovenie. V súčasnosti sa vykonáva skúška ťahom zvarového spoja, pričom zvyčajne, v prípade jeho kvalitného
vyhotovenia, dochádza k porušeniu v oblasti základného materiálu – vykoná sa technologická skúška. To
však nevypovedá nič o vplyve technologických podmienok procesu zvárania na vlastnosti jednotlivých častí
spoja, načo je potrebná skúška jeho mechanických vlastností.
Cieľom tohto technického riešenia je teda navrhnúť prípravok, ktorým sa dá merať pevnosť v strihu zvarového spoja v ľubovoľnom mieste – v základnom materiáli, teplom ovplyvnenej oblasti i vo zvarovom kove
v prípade tupého spoja.
Podstata technického riešenia
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Uvedený cieľ sa dosiahne prípravkom na meranie mechanických vlastností zvarového spoja v trhacom
stroji. Podstata prípravku podľa tohto technického riešenia spočíva v tom, že zahŕňa strihadlo, strižník a vymeniteľnú strižnicu, kde strihadlo zahŕňa vzájomne rozoberateľne spojenú základňu, veko a prostriedky
na pripojenie strihadla k ťažnej tyči trhacieho stroja, pričom základňa obsahuje drážku na strižník, veko obsahuje otvor na strižnicu a s otvorom na strižnicu korešponduje fixačný prvok strižnice. Strižník je posuvne
uložený v strihadle, pričom obsahuje strižnú hranu vytvorenú v drážke na vloženie skúšanej vzorky
a prostriedky na pripojenie strižníka k ťažnej tyči trhacieho stroja. Vymeniteľná strižnica obsahuje vybranie
na skúšanú vzorku a strižnú hranu, ktorá korešponduje so strižnou hranou strižníka.
Na zabezpečenie zaťažovania skúšanej vzorky v jednej osi sú prostriedky na pripojenie strihadla k ťažnej
tyči trhacieho stroja tvorené krížovým kĺbom na jednom jeho konci pripojenom k upevňovaciemu čapu, ktorý
je prevlečený cez otvor v základni a veku strihadla a na druhom jeho konci pripojenom k ťažnej tyči trhacieho stroja, a prostriedky na pripojenie strižníka k jednej ťažnej tyči trhacieho stroja sú tvorené krížovým kĺbom na jednom jeho konci pripojenom k upevňovaciemu čapu, ktorý je prevlečený cez otvor v strižníku
a na druhom jeho konci pripojenom k druhej ťažnej tyči trhacieho stroja.
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Prehľad obrázkov na výkresoch
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Technické riešenie je objasnené aj na pripojených výkresoch, na ktorých znázorňujú:
obr. 1 pohľad zboku v reze na prípravok upevnený krížovými kĺbmi na ťažné tyče;
obr. 2 pohľad zhora na prípravok z obr. 1;
obr. 3 pohľad zhora na základňu strihadla;
obr. 4 rez základňou strihadla rovinou A-A z obr. 3;
obr. 5 rez základňou strihadla rovinou C-C z obr. 3;
obr. 6 pohľad zhora na veko strihadla;
obr. 7 pohľad zboku v reze na veko strihadla z obr. 6;
obr. 8 pohľad zhora na strižník;
obr. 9 pohľad zboku na strižník z obr. 8;
obr. 10 pohľad zhora na strižnicu;
obr. 11 pohľad zboku v reze na strižnicu z obr. 10;
obr. 12 detailný pohľad zboku v reze na strihaciu časť prípravku s vloženou skúšanou vzorkou s tupým
zvarovým spojom pred strihaním;
obr. 13 pohľad z obr. 12 po strihaní skúšanej vzorky;
obr. 14 detailný pohľad zboku v reze na strihaciu časť prípravku s vloženou skúšanou vzorkou
s preplátovaným zvarovým spojom pred strihaním a
obr. 15 pohľad z obr. 14 po strihaní skúšanej vzorky.
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Príklady uskutočnenia
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Prípravok, podľa tohto technického riešenia, podľa obr. 1 až 11, na meranie mechanických vlastností zvarového spoja v trhacom stroji, obsahuje tri hlavné časti: strihadlo (11), ktoré zabezpečuje upnutie skúšanej
vzorky (12) so zvarovým spojom, tiež upnutie strižnice (6) a vedenie strižníka (5), strižník (5) a strižnicu (6).
Strihadlo (11) zahŕňa základňu (7), ktorá je samostatne znázornená na obr. 3 až 5, a veko (8), ktoré je samostatne znázornené na obr. 6 a 7.
Základňa (7) strihadla (11) obsahuje drážku (13) na strižník (5) a otvor (14) na upevňovací čap (9).
Veko (8) strihadla (11) obsahuje otvor (15) na strižnicu (6) a otvor (14) na upevňovací čap (9). Otvor (15)
na strižnicu (6) má v priečnom smere drážky (13) na strižník (5) väčší rozmer, ako je šírka tejto drážky (13).
Nad otvorom (15) na strižnicu (6) je umiestnený strmeň (4) fixačného prvku (3) strižnice (6). Strmeň (4) je
v znázornenom príklade výhodne upevnený na veko (8) skrutkami. Fixačný prvok (3), ktorý je v znázornenom príklade tvaru valca, korešponduje s otvorom (15) na strižnicu (6) a v znázornenom príklade je zo strmeňa (4) fixovaný fixačnou skrutkou (16).
Základňa (7) a veko (8) sú vzájomne rozoberateľne spojené, výhodne skrutkovými spojmi, ako je znázornené na obrázkoch. Základňa (7) slúži na vedenie strižníka (5) v axiálnom smere a veko (8) slúži na vymedzenie strižnej vôle, ktorú je možné upraviť podložkami (na obrázkoch neznázornené) vhodných rozmerov
medzi základňou (7) a vekom (8). Veko (8) zároveň slúži aj na umiestnenie strižnice (6).
Strižník (5), znázornený na obr. 8 a 9, obsahuje stopku (17) a úchyt (18) s otvorom (19) na upevňovací
čap (10). Stopka (17) strižníka (5) korešponduje s drážkou (13) v základni (7) strihadla (11) a obsahuje strižnú hranu (21) vytvorenú napríklad vyfrézovanou drážkou (20). Drážka (20) slúži súčasne na umiestnenie
jednej časti skúšanej vzorky (12) so zvarovým spojom.
Strižnica (6), znázornená na obr. 10 a 11, je vymeniteľné teleso, ktoré tvarovo a rozmerovo korešponduje
s otvorom (15) na strižnicu (6) vo veku (8) strihadla (11). V strižnici (6) je vytvorené vybranie (23) na skúšanú vzorku (12) a strižná hrana (22), ktorá korešponduje so strižnou hranou (21) strižníka (5). Strižnica (6)
môže mať rozličnú hrúbku, čo umožňuje použiť skúšané vzorky (12) rôznych rozmerov. Voľba rozmeru skúšanej vzorky (12) so zvarovým spojom a jej odber umožňuje umiestnenie roviny strihu v požadovanom mieste skúšanej vzorky (12). Strižnica (6) je umiestnená do otvoru (15) veka (8), kde v tomto otvore (15) je fixovaná pomocou fixačného prvku (3) upevneného strmeňom (4) s fixačnou skrutkou (16).
Pri meraní mechanických vlastností zvarového spoja s použitím prípravku podľa tohto technického riešenia, ako je znázornené na obr. 12 až 15, je skúšaná vzorka (12) so zvarovým spojom vložená cez otvor (15)
veka (8) a vybranie (23) vo vloženej strižnici (6) tak, aby dosiahla dno drážky (20) v strižníku (5). Poloha
skúšanej vzorky (12) s rovinou strihu v požadovanom mieste vzorky (12) je fixovaná pomocou fixačného
prvku (3) a strmeňa (4) slúžiaceho tiež na fixáciu strižnice (6). Rozmer skúšanej vzorky (12) so zvarovým
spojom je daný vzdialenosťou medzi dnom drážky (20) v strižníku (5) a čelom fixačného prvku (3).
Celý prípravok je prostredníctvom krížových kĺbov (2) a ťažných tyčí (1) umiestnený v trhacom stroji,
ktorý slúži na vyvodenie a zároveň meranie ťažnej sily a meranie premiestnenia. Krížové kĺby (2) zabezpečujú zaťažovanie v jednej osi.
Ako je znázornené na obr. 1 a 2, na jednom konci je prípravok pripojený ku kĺbu (2) prostredníctvom čapu (9) prevlečeného cez otvor (14) na čap (9) v základni (7) a veku (8) strihadla (11). Tento čap (9) prenáša
silu vyvodenú trhacím strojom v jednom smere. Na druhom konci je prípravok pripojený ku kĺbu (2) prostredníctvom čapu (10) prevlečeného cez otvor (19) na čap (10) v strižníku (5). Tento čap (10) prenáša silu
vyvodenú trhacím strojom v druhom smere. Posunutie, strih, na vzorke (12), ktorý nastane pôsobením opačných síl vyvodených trhacím strojom na jednej strane na strihadle (11) a na druhej strane na strižníku (3), je
na obr. 12 až 15 znázornený šípkou. Pritom obr. 12 a 13 spolu znázorňujú schému strihania tupého zvarového
spoja v oblasti zvarového kovu a obr. 14 a 15 spolu znázorňujú schému strihania preplátovaného zvarového
spoja.
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NÁROKY NA OCHRANU
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1. Prípravok na meranie mechanických vlastností zvarového spoja v trhacom stroji, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že zahŕňa strihadlo (11), strižník (5) a vymeniteľnú strižnicu (6), kde strihadlo (11) zahŕňa
vzájomne rozoberateľne spojenú základňu (7), veko (8) a prostriedky na pripojenie strihadla (11) k ťažnej tyči (1) trhacieho stroja, pričom základňa (7) obsahuje drážku (13) na strižník (5), veko (8) obsahuje otvor (15)
na strižnicu (6) a s otvorom (15) na strižnicu (6) korešponduje fixačný prvok (3) strižnice (6), strižník (5) je
posuvne uložený v strihadle (11), pričom obsahuje strižnú hranu (21) vytvorenú v drážke (20) na vloženie
skúšanej vzorky (12) a prostriedky na pripojenie strižníka (5) k ťažnej tyči (1) trhacieho stroja, a vymeniteľná
strižnica (6) obsahuje vybranie (23) na skúšanú vzorku (12) a strižnú hranu (22), ktorá korešponduje so strižnou hranou (21) strižníka (5).
2. Prípravok podľa nároku 1, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že prostriedky na pripojenie strihadla
(11) k ťažnej tyči (1) trhacieho stroja sú tvorené krížovým kĺbom (2) na jednom jeho konci pripojenom
k upevňovaciemu čapu (9), ktorý je prevlečený cez otvor (14) v základni (7) a veku (8) strihadla (11)
a na druhom jeho konci pripojenom k jednej ťažnej tyči (1) trhacieho stroja, a prostriedky na pripojenie strižníka (5) k ťažnej tyči (1) trhacieho stroja sú tvorené krížovým kĺbom (2) na jednom jeho konci pripojenom
k upevňovaciemu čapu (10), ktorý je prevlečený cez otvor (19) v strižníku (5) a na druhom jeho konci pripojenom k druhej ťažnej tyči (1) trhacieho stroja.
4 výkresy
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