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UP 000 0948 820

01-0895-21-KČ
SÚPRAVA NA MECHANICKÉ NAPOJENIE TYČE NA KERAMICKÝ PRVOK

Opis
Oblasť vynálezu
[0001] Tento vynález sa týka súpravy na mechanické napojenie tyče na keramický
prvok. Tyč je mechanicky napojená na keramický prvok, ak sa nemôže voľne
prekladať pozdĺž svojej pozdĺžnej osi vzhľadom na keramický prvok. Vo výhodných
uskutočneniach mechanická spojka tiež zabraňuje voľnému otáčaniu tyče okolo
svojej pozdĺžnej osi vzhľadom na keramický prvok. Napríklad sa takéto uskutočnenia
týkajú rotujúcich dopravníkových valcov vyrobených z keramického materiálu
používaného v aplikáciách s vysokými teplotami.

Doterajší stav techniky

[0002] Mechanické spojenie medzi keramickým prvkom a kovovými časťami sa často
vyžaduje, najmä pri aplikáciách s vysokými teplotami. V takýchto aplikáciách je
keramický prvok zvyčajne vystavený vyšším teplotám než kovové časti kvôli svojej
väčšej chemickej a fyzikálnej stabilite pri vysokej teplote. V dôsledku toho je u
keramických prvkov menej pravdepodobné, že sa deformujú v reakcii na zmenu
teploty. U keramických materiálov je tiež menej pravdepodobné, že oxidujú alebo sa
odlupujú na svojich povrchoch vystavených vysokej teplote.
[0003] Keramické materiály sa však ťažšie tvarujú do zložitých geometrií ako kovy a
kvôli ich krehkosti sa nedajú upnúť na iné komponenty s príliš vysokým namáhaním.
V mnohých aplikáciách musí keramický prvok vystavený vysokej teplote interagovať
s inými komponentmi zostavy, napríklad s hnacím mechanizmom na prekladanie
a/alebo otáčanie keramického prvku. Spojenie keramického prvku s kovovou tyčou je
preto často nutné, uvedená tyč umožňuje napríklad prenos pohybu z hnacieho
mechanizmu na keramický prvok. Tyč môže byť zamknutá na keramický prvok, čím
sa vytvorí tuhý systém, kedy nie je možné preloženie a/alebo otočenie medzi týmito
dvoma pre všetky sily pôsobiace na systém až do zlomenia spojky. Alternatívne
môže spojka tvoriť pružný systém, kedy kovová tyč sa oddelí od keramického prvku,
keď sila pôsobiaca na systém dosiahne prahovú hodnotu a výhodne sa opäť
uzamkne, keď sa sila zníži. Odolný systém chráni keramický prvok pred zlomením.
[0004] Mechanické spojenie kovovej tyče s keramickým prvkom nie je jednoduché.
Na jednej strane rozdiely v mechanických vlastnostiach medzi kovmi a keramickými
materiálmi môžu viesť k neznesiteľným koncentráciám napätia vedúcim k tvorbe
trhlín a zlomeniu keramického prvku. Na druhej strane keramické materiály majú
relatívne nízky koeficient tepelnej rozťažnosti (GTE) v porovnaní s GTE kovov. To je
dôležitá vec pre aplikácie s vysokými teplotami, pričom kovová tyč sa rozšíri viac ako
keramický prvok pri zvýšení teploty z izbovej na prevádzkovú teplotu, alebo pre
aplikácie vystavené teplotným zmenám.
[0005] Dokument US 5,695,675 opisuje zátku vyrobenú zo žiaruvzdorného materiálu

na riadenie toku taveného kovu z lievika do metalurgickej inštalácie. Zátka je
pripojená k zdvíhaciemu zariadeniu cez predĺženú kovovú tyč na vertikálne zdvíhanie
a spúšťanie zátky. V uvedenom usporiadaní je zátka mechanicky spojená pri
zdvíhaní prekladu s kovovou tyčou pomocou blokovacieho prvku stabilizovaného
proti stene dutiny v tyči zátky a v smere spúšťania pomocou matice naskrutkovanej
na závitovú časť kovovej tyče, a tesne spočíva proti hornému koncu zátky.

[0006] Príklad použitia vyžadujúceho prenos otáčavého krútiaceho momentu z
kovovej tyče na keramický prvok možno nájsť v dopravných zariadeniach na
prepravu predmetov cez rúru napríklad na žíhanie alebo temperovanie skla alebo
tepelné spracovanie plátov vyrobených z kovu alebo skla. Na prepravu výrobkov sa
používa dopravníková zostava, ktorá pozostáva z rotujúcich keramických valčekov,
pričom aspoň niektoré z nich sú motorizované. Takáto súprava valčekov vo
všeobecnosti pozostáva z niekoľkých keramických valčekov, napr. z taveného oxidu
kremičitého, otočné namontovaných na konzolách pomocou kovového vretena
mechanicky spojeného na každom z koncov valčekov. Vretená sa otáčajú
prevodovým mechanizmom tvoriacim časť dopravníka, napr. pomocou reťazí alebo
ozubených kolies, a rotačný pohyb sa prenáša na keramické valčeky pomocou
mechanického spojenia medzi týmito dvoma. Keramické valčeky dopravných
zariadení z doterajšieho stavu techniky sú zvyčajne vybavené priechodným kanálom
prebiehajúcim pozdĺž pozdĺžnej osi valcov z jedného konca na druhý. Kovový hriadeľ
je zavedený do a mechanicky pripojený k priechodnému kanálu a systém je
namontovaný na konzolách. Kovový hriadeľ je spojený v otáčaní s hnacím
mechanizmom a rotačný moment kovového hriadeľa sa prenáša na keramický
valček, čím sa riadi otáčanie keramických valčekov. Obrábanie priechodného kanála
po celej dĺžke keramického valca je však jemný proces a predovšetkým spôsobuje,
že keramický valec je zraniteľnejší voči zlomeniu. Kovový hriadeľ zavedený do
priechodného kanála keramického valca je vystavený podobným teplotám ako
keramický prvok, ktorý obmedzuje aplikácie, kde sa takýto systém môže
implementovať, a/alebo vyžaduje použitie špecifických a nákladných kovov vysokej
triedy.
[0007] Dokument EP 1 693 635 zverejňuje dopravníkový valec obsahujúci keramickú
cievku spojenú s kovovým vekom na jednom z jeho koncov, pričom medzi keramickú
cievku a kovové veko je vložený tolerančný krúžok. Mechanická spojka v otáčaní
medzi keramickou cievkou a kovovým uzáverom je teda založená len na trecích
silách medzi keramickou cievkou, tolerančným krúžkom a kovovým uzáverom.
Kovové veko a tolerančný krúžok (tiež z kovu), ak sú vystavené vysokým teplotným
gradientem, sa rozširujú viac ako konce keramickej cievky, čo vedie k uvoľneniu
spojky.
[0008] US2013/0330120 zverejňuje uzamykací mechanizmus medzi kovovým krytom
a dutou konštrukciou pomocou tyče vo vnútri dutej konštrukcie, ktorý tlačí radiálne
vyčnievajúce prvky zabezpečujúce následne upevnenie dutej konštrukcie na kryt.
Tyč je radiálne tuhá, zatiaľ čo odpojenie je zabezpečené vďaka axiálne
naliehajúcemu členu. Tieto upínadlá sú súčasťou poľnohospodárskych zariadení,
ktoré sa používajú pri izbovej teplote. Tento druh mechanizmu nie je prispôsobený
pre použitie pri vysokej teplote, naliehajúci člen ako pružina alebo vyrobený z
gumového materiálu by nevydržal vysokú teplotu. Okrem toho, keď je keramický

materiál zostavený vo vnútri kovového prvku, je potrebné dbať na to, aby sa
zohľadnil obrovský rozdiel v koeficientoch tepelnej rozťažnosti medzi kovom a
keramickým materiálom a nedostatočnou pevnosť v ťahu keramiky.

[0009] US5141355 zverejňuje ďalší uzamykací a uvoľňovací mechanizmus medzi
spolupracujúcou tyčou a golierom. Uchopovacia sila môže byť prispôsobovaná
pomocou radiálnej pružnej spojky. Tyč je radiálne tuhá a cielené aplikácie prebiehajú
pri izbovej teplote.

[0010] Predmetom tohto vynálezu je poskytnúť usporiadanie mechanického spojenia
medzi keramickým prvkom a kovovou tyčou. Mechanické spojenie musí byť
prinajmenšom v preklade a výhodne v rotácii a vytvárať pružný systém, pričom
dochádza k reverzibilnému odpojeniu kovovej tyče, keď sila pôsobiaca na systém
prekročí prahovú hodnotu. Mechanická spojka sa ľahko inštaluje a je účinná v
širokom rozsahu aplikačných teplôt a nevyžaduje priechodný kanál v keramickom
prvku, ale môže byť použitá na keramické prvky vybavené slepými otvormi.
Zhrnutie vynálezu

[0011] Tento vynález je definovaný v priložených nezávislých nárokoch. Výhodné
usporiadania sú definované v závislých nárokov. Najmä sa vynález týka súpravy
dielov na mechanické napojenie tyče na keramický prvok zahŕňajúcej vonkajší
povrch z kovu, pričom:
(a) keramický prvok pozostáva z valcového keramického vývrtu definovaného
stenou valcového vývrtu a rozširujúcou sa pozdĺž pozdĺžnej osi X1, pričom
stena valcového vývrtu pozostáva z aspoň jedného vybrania,

a pričom tyč obsahuje:
(b) vonkajšiu rúrku pozostávajúcu z vyčnievajúcej časti susediacej s
vkladacou časťou, a ďalej pozostávajúcu z(o):

•

•

steny vonkajšej rúrky vyrobenej z kovu a definujúca vonkajší povrch tyče,
pričom časť steny vonkajšej rúrky vkladacej časti je valcová, rozširujúca sa
pozdĺž osi rúrky od proximálneho konca vyčnievajúce časti k distálnemu koncu
vkladacej časti, a majúcej polomer, R8, spájajúcej valcový keramický vývrt,
vývrtu vonkajšej rúrky, výhodne pozostávajúceho z valcovej časti s
polomerom, R8b, kedy uvedený vývrt vonkajšej rúrky siaha pozdĺž osi rúrky od
proximálneho konca a po celej dĺžke vyčnievajúcej časti a ďalej sa
rozprestiera aspoň cez časť dĺžky vkladacej časti,

(c) aspoň jedného vyčnievajúceho prvku pozostávajúceho z vyčnievajúcej
časti s geometriou zasunuteľnou do aspoň jedného vybrania keramického
prvku,
(d) vnútorného tŕňa rozprestierajúceho sa pozdĺž osi a majúceho radiálne
rozmery vhodné na vloženie do vývrtu vonkajšej rúrky a výhodne
pozostávajúceho z valcovej časti s polomerom R5 < R8b, pričom

(e) vkladacia časť vonkajšej rúrky môže byť vložená do keramického vývrtu s
vyčnievajúcou časťou aspoň jedného vyčnievajúceho prvku zapojeného do
aspoň jedného vybrania a s časťou vyčnievajúcou z keramického prvku, a
pričom
f) vnútorný tŕň môže byť vložený do vývrtu vonkajšej rúrky z proximálneho
konca vonkajšej rúrky tak, že vyčnievajúca časť aspoň jedného
vyčnievajúceho člena je pružne stabilizovaná v aspoň jednom vybraní
pomocou stabilizačnej časti uvedeného vnútorného tŕňa, a tyč sa teda
mechanicky napojí na keramický prvok, pričom vonkajšia rúrka sa nemôže
voľne prekladať po svojej pozdĺžnej ose b vzhľadom na keramický prvok,
pričom stabilizačná časť uvedeného vnútorného tŕňa je radiálne pružná, takže
aspoň jeden vyčnievajúci člen môže byť uvoľnený z aspoň jedného vybrania
pri pôsobení sily väčšej ako vopred stanovená prahová hodnota na vonkajšiu
rúrku a potrebnej na oddelenie kovovej tyče od keramického prvku.

[0012] Takáto odolnosť vnútorného tŕňa je osobitne zaujímavá v aplikáciách, kde
môže byť rotačný moment prenášaný medzi kovovou tyčou a keramickým prvkom a
kde takýto prenášaný krútiaci moment nemôže prekročiť danú prahovú hodnotu, aby
sa keramický prvok nezlomil. Vo výhodnom uskutočnení môže mať stabilizačná časť
uvedeného vnútorného tŕňa geometriu definujúcu pružne deformovateľnú štruktúru.
Stabilizačná časť uvedeného vnútorného tŕňa môže alternatívne alebo dodatočne
obsahovať pružne deformovateľný materiál.

I

[0013] Vo výhodnom uskutočnení sú geometrie aspoň jedného vyčnievajúceho člena
a aspoň jedného vybrania také, že keď je uvedený vyčnievajúci člen zapojený a
stabilizovaný aspoň v jednom vybraní, tyč sa mechanicky napojí na keramický prvok,
kedy sa nemôže voľne prekladať pozdĺž svojej pozdĺžnej osi vzhľadom na keramický
prvok. V tejto konfigurácii môže byť rotačný moment prenášaný z kovovej tyče na
keramický prvok otáčaním vonkajšej rúrky.

I

[0014] Vo výhodnom prevedení sa tyč skladá z troch alebo viacerých vyčnievajúcich
členov, pričom stena valcového keramického vývrtu obsahuje tri alebo viac vybraní, a
výčnelky troch alebo viacerých vybraní na priečnu rovinu P1 kolmú k pozdĺžnej osi
X1, sú rovnomerne rozložené po obvode výstupku uvedeného valcového
keramického vývrtu na priečnu rovinu P1. V tejto konfigurácii môže byť kovová tyč
samočinne centrovaná vo valcovom keramickom vývrte, takže keramický prvok a
kovová tyč sú zarovnané na rovnakej pozdĺžnej osi X1, keď sú mechanicky spojené.
Tri alebo viac vybraní môžu byť umiestnené v rovnakej priečnej rovine, kolmo k
pozdĺžnej osi X1, alebo môžu byť odsadené v smere pozdĺžnej osi.
[0015] Vo výhodnom uskutočnení

•

•

aspoň jeden vyčnievajúci člen obsahuje v podstate sférickú guľôčku s
priemerom guľôčky D a
vkladacia časť vonkajšej rúrky obsahuje aspoň jeden kruhový priechodný
otvor s priemerom väčším ako priemer guľôčky D.

[0016] V tomto uskutočnení môže vnútorný tm obsahovať
•
e
•

valcovitú proximálnu časť (5p) s polomerom R5 a stabilizačnú časť,
valcovú distálnu časť s polomerom R5d < R5 a
strednú časť vo forme zrezaného kužeľa vloženú medzi valcovú proximálnu a
distálnu časť, a

pričom priemer guľôčky D je taký, že R8b < (D + R5d) < (R8 + 5) = R2, pričom ô je
tolerancia medzi vonkajšou rúrkou a valcovou keramickou stenou, 5= (R2 - R8).

[0017] V tomto uskutočnení môže stabilizačná časť vnútorného tma obsahovať
aspoň jeden pozdĺžny pás, ktorý je pružne deformovateľný a ktorý je spojený s
vnútorným tŕňom na prvom a/alebo druhom konci aspoň jedného pozdĺžneho pásu.
Stredná časť aspoň jedného pozdĺžneho pásu výhodne definuje polomer R5s, pričom
v pokojiR5s > R5, takže D > (R24 - R5s), pričom R24 je vzdialenosť medzi pozdĺžnou
osou X1 a dnom aspoň jedného vybrania, a pričom pri vystavení ohybovému
namáhaniu sa môže pozdĺžny pás ohýbať, napríklad znížiť polomer R5s < R5,
výhodne aspoň na hodnotu R5s < (R24 - D).
[0018] V alternatívnom uskutočnení aspoň jeden vyčnievajúci člen pozostáva z
výčnelku rozširujúceho sa radiálne cez výšku Dp od špičky k základni pevne spojenej
s pružným pozdĺžnym pásom tvoriacim časť steny vonkajšej rúrky vkladacej časti z
vonkajšej rúrky. (Dp + R8) výhodne pozostáva z 90 do 105% hodnoty R24, pričom
R24 je vzdialenosť medzi pozdĺžnou osou X1 a uzavretým koncom aspoň jedného
vybrania.
[0019] V ešte jednom alternatívne uskutočnení súprava dielov podľa vynálezu je
taká, že

ďalej pozostáva zo strednej rúrky pozostávajúcej z proximálnej časti, distálnej
časti, rúrky strednej steny a vývrtu strednej rúrky, pričom distálna časť
strednej rúrky môže byť vložená do vývrtu vonkajšej rúrky z proximálneho
konca vonkajšej rúrky,
• aspoň jeden vyčnievajúci člen pozostáva z výčnelku rozširujúceho sa radiálne
cez výšku Dp od špičky k základni pevne spojenej s pružným pozdĺžnym
pásom tvoriacim časť steny strednej rúrky v distálnej časti strednej rúrky, a
pričom (Dp + R8b) výhodne pozostáva z 90 do 105% hodnoty R24, pričom
R24 je vzdialenosť medzi pozdĺžnou osou X1 a uzavretým koncom aspoň
jedného vybrania.
• vkladacia časť vonkajšej rúrky obsahuje aspoň jeden kruhový priechodný
otvor s priemerom umožňujúcim zapojenie aspoň jedného výčnelku, a
• akonáhle je vkladacia časť vonkajšej rúrky vložená do keramického vývrtu a
stredná rúrka je zapojená do vývrtu vonkajšej rúrky s aspoň jedným
výčnelkom zapojeným do aspoň jedného kruhového priechodného otvoru a v
■ aspoň jednom vybraní, vnútorný tŕň má priemer R5, takže môže byť vložený
do vývrtu strednej rúrky z proximálnej časti uvedenej strednej rúrky, aby sa
stabilizoval aspoň jeden výčnelok v aspoň jednom vybraní.
e

[0020] Valcovitý keramický vývrt môže byť slepý otvor v uvedenom keramickom
prvku alebo alternatívne môže tvoriť priechodný kanál otvorený na oboch koncoch.

[0021] Keramický prvok obsahuje výhodne tavený oxid kremičitý.
[0022] Vo výhodnom uskutočnení je keramický prvok dopravníkový valec
dopravníkového systému na prepravu výrobkov vystavených vysokej teplote alebo
majúcich vysokú teplotu aspoň 200°C, výhodne aspoň 500°C; výhodnejšie aspoň
800°C, a pričom vkladacia časť vonkajšej rúrky je vystavená teplote aspoň 150°C,
výhodne aspoň 200°C, výhodnejšie aspoň 300°C a výhodne nie viac ako 500°C,
výhodnejšie nie viac ako 400°C.
[0023] Vynález sa tiež týka aj zostavy dopravníkového valčeka pre dopravníkový
systém na prepravu výrobkov vystavených alebo pri vysokej teplote najmenej 200°C,
uvedený dopravníkový valec obsahujúci:
(a ) valec vyrobený z keramiky a rozširujúci sa pozdĺž pozdĺžnej osi X1,
pozostávajúci z prvého a druhého konca, pričom prvý aj druhý koniec majú
valcový keramický vývrt definovaný stenou valcového vývrtu a rozprestierajúci
sa pozdĺž pozdĺžnej osi X1, pričom stena valcového vývrtu pozostáva z aspoň
jedného vybrania,

b) prvú a druhú tyč, ktoré sa rozširujú po pozdĺžnej osi a sú pružne spojené s
prvým a druhým valcovým keramickým vývrtom, pričom prvá a druhá tyč
pozostávajú z:
(c ) vonkajšej rúrky pozostávajúcej z vkladacej časti vloženej do
zodpovedajúceho valcového keramického vývrtu, ktorý je priľahlý k časti
vyčnievajúcej zo zodpovedajúceho valcového keramického vývrtu, a ďalej
pozostávajúcu z(o):

o

o

steny vonkajšej rúrky vyrobenej z kovu a definujúcej vonkajší povrch
tyče, pričom časť steny vonkajšej rúrky vkladacej časti je valcová a má
polomer, R8 spájajúci valcový keramický vývrt,
vývrtu vonkajšej rúrky pozostávajúceho z valcovej časti s polomerom,
R8b, kedy uvedený vývrt vonkajšej rúrky siaha pozdĺž pozdĺžnej osi X1
od proximálneho konca a po celej dĺžke vyčnievajúcej časti a ďalej sa
rozprestiera aspoň cez časť dĺžky vkladacej časti,

d) aspoň jedného vyčnievajúceho členu pozostávajúceho z vyčnievajúcej časti
zapojenej do aspoň jedného vybrania keramického prvku,
e) vnútorného tŕňa vloženého do vývrtu vonkajšej rúrky z proximálneho konca
vonkajšej rúrky tak, že vyčnievajúca časť aspoň jedného vyčnievajúceho člena
je pružne stabilizovaná v aspoň jednom vybraní pomocou stabilizačnej časti
uvedeného vnútorného tŕňa, a tyč sa teda mechanicky napojí na keramický
prvok, pričom vonkajšia rúrka sa nemôže voľne prekladať po svojej pozdĺžnej
ose X1 vzhľadom na keramický prvok, pričom stabilizačná časť uvedeného

vnútorného tma je radiálne pružná, takže aspoň jeden vyčnievajúci člen môže
byť uvoľnený z aspoň jedného vybrania pri pôsobení sily väčšej ako vopred
stanovená prahová hodnota na vonkajšiu rúrku a potrebnej na oddelenie
kovovej tyče od keramického prvku.

Stručný opis obrázkov

[0024] Tieto a ďalšie aspekty vynálezu budú podrobnejšie vysvetlené na príklade a s
odkazom na sprievodné obrázky, v ktorých:
Obrázok 1 schematicky znázorňuje keramický prvok a kovovú tyč súpravy
podľa vynálezu pred mechanickým spojením;
Obrázok 2 znázorňuje keramický prvok a kovovú tyč súpravu na obrázku 1;
Obrázok 3 znázorňuje prierezový pohľad vrátane vyčnievajúceho člena
vnoreného do vybrania keramického prvku, pričom (a) vyčnievajúci člen je
samostatným prvkom súpravy podľa vynálezu a (b) & (c) vyčnievajúci člen je
integrálnou súčasťou komponentu súpravy podľa vynálezu;
Obrázky 4-6 ukazujú prevedenie súpravy častí opísanej v príklade 1;
Obrázok 7 ukazuje uskutočnenie súpravy častí opísanej v príklade 2;
Obrázok 8 ukazuje uskutočnenie súpravy častí opísanej v príklade 2;
Obrázok 9 ukazuje uskutočnenie súpravy častí opísanej v príklade 4;
Obrázky nie sú nakreslené v mierke.
Podrobný opis výhodných uskutočnení

[0025] Vynález sa týka súpravy dielov na mechanické napojenie keramického prvku
1 na tyč zahŕňajúcej vonkajší povrch z kovu: Keramický prvok môže byť typicky
súčasťou usporiadania používaného pri vysokých teplotách. Napríklad keramický
prvok môže byť zátkou na reguláciu toku kovovej taveniny z lievika do formy; zátka je
čiastočne ponorená do taveniny kovu pri teplotách nad 1400°C. Alternatívne môže
byť keramickým prvkom poháňaný dopravný valec dopravného zariadenia na
prepravu bremien, ako sú sklo alebo plechy cez pec na tepelné spracovanie plechov.
Keramický prvok môže byť vyrobený z akéhokoľvek známeho keramického materiálu
vhodného pre aplikácie, pre ktoré je určený. Najmä keramický prvok môže byť
vyrobený z taveného oxidu kremičitého, grafitu, oxidu hlinitého, elektro tavených
materiálov a podobne. Okrem vysokoteplotných dopravníkových valčekov sa
keramické prvky môžu používať v rôznych aplikáciách vrátane konštrukčných častí
zavesených pri vysokých teplotách, ako je zátka lievika v metalurgických
zariadeniach, príslušenstvo na ohýbanie skla, miešadlá a zberačky vo
vysokoteplotných kvapalinách, ako sú kovové alebo sklenené taveniny a podobne.
[0026] Ako je znázornené na obrázku 1, keramický prvok 1 obsahuje aspoň jeden
keramický vývrt 2, ktorý pozostáva z valcovej časti. V záujme prehľadnosti a
zrozumiteľnosti sa výraz „valcový keramický vývrt“ má ďalej chápať ako „keramický
vývrt pozostávajúca z valcovej časti“. Valcový keramický vývrt môže byť slepý otvor
alebo priechodný otvor, ktorý tvorí priechodný kanál otvorený na oboch koncoch.
Valcový keramický vývrt sa rozširuje pozdĺž pozdĺžnej osi X1 a je definovaná stenou
valcového vývrtu. V stene valcového keramického vývrtu je obsiahnuté aspoň jedno
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vybranie 4. Takéto vybranie je výhodne uzavretá koncová dutina, ako je napríklad
dutina, i odsadenie alebo drážka v stene keramického vývrtu. V niektorých
uskutočneniach však môže byť vybranie priechodný otvor, ktorý sa rozprestiera
všeobecne radiálne vzhľadom na pozdĺžnu os X1.
i
[0027] Ako je znázornené na obrázkoch 1&2, kovová tyč 2 môže byť vložená do
valcového keramického otvoru na mechanické spojenie s keramickým prvkom. Tyč
obsahuje vonkajšiu rúrku 8, ktorá má stenu vonkajšej rúrky z kovu. Vonkajšia rúrka
pozostáva z vkladacej časti 8i obsahujúcej valcovú časť 8c, ktorá je vhodná na
vloženie do valcovej keramickom otvore, a vyčnievajúcu časť 8p, vhodnú na spojenie
s vonkajším komponentom, ako je napríklad systém pohonu prekladu a/alebo
rotácie.
[0028] Vkladacia časť 8i je časť vonkajšej rúrky vložená do valcového keramického
vývrtu 2 pri spojovaní keramického prvku s kovovou tyčou. Vkladacia časť obsahuje
valcovú časť 8c s polomerom R8 spájajúcej sa s valcovým keramickým vývrtom s
polomerom R2. Vkladacia časť môže byť tak vložená do valcového keramického
vývrtu a vonkajšia rúrka 8 môže byť mechanicky spojená s keramickým prvkom 1
mechanizmom podrobne vysvetleným nižšie, takže vonkajšia rúrka sa nemôže voľne
preložiť po pozdĺžnej osi X1 vzhľadom na keramický prvok. V prípade uspokojivého
mechanického spojenia by sa tyč nemala prepínať vnútri valcového keramického
otvoru pri prevádzkovej teplote. Prepínanie tyče sa dá zabrániť zabezpečením, že
vonkajšia rúrka má polomer R8, ktorý je v rámci tolerancie 5 v podstatne rovný (a
nižšiemu o 5 ako) polomer R2 valcového keramického vývrtu 2 pri zamýšľanej
prevádzkovej teplote.
'i

[0029] i Pri zohľadnení rozdielnych GTE keramických materiálov a kovov pre
vysokoteplotně aplikácie súpravy dielov podľa vynálezu, polomer R8 valcovej časti
8c pri! izbovej teplote (= 20°C) bude zvyčajne podstatne menší ako polomer
valcového keramického otvoru 2 R2 o hodnotu (ô + (AR8 - AR2)1,takže vkladacia
časť 8i môže byť voľne zasunutá do valcového keramického otvoru pri izbovej
teplote, ale pohodlne zapadá do tolerancie č pri zvýšenej prevádzkovej teplote.
I

[0030] Odsávacia časť 8p vonkajšej rúrky 8 je časť vonkajšej rúrky vyčnievajúca z
keramického prvku 1, keď je vkladacia časť 8i vložená do keramického valcového
vývrtu 2. Vyčnievajúca časť 8p môže byť valcovitá, ale môže mať akýkoľvek tvar
vhodný na interakciu s inými komponentmi zostavy, ako je hnací mechanizmus, ku
ktorému je tyč spojená napríklad s polygonálnym prierezom, ako je znázornené na
obrázkoch 1 a 2.
i
[0031] । Vonkajšia rúrka 8 je dutá a pozostáva z vývrtu vonkajšej rúrky
pozostávajúceho z valcovej časti s polomerom R8b menším ako polomer R8
vkladacej časti 8i a rozprestiera sa po celej dĺžke vyčnievajúcej časti 8p a cez aspoň
časť dĺžky časti vložky 8i. Vývrt vonkajšej rúrky je nevyhnutný pre vynález, pretože
slúži na uloženie ďalších prvkov tyče používaných na jej mechanické napojenie s
keramickým
prvkom.
1 R2(ST) - R8(ST) =04 (R2(RT) + AR2) - (R8 (RT) + AR8) =4 R2 (RT) - R8 (RT)
= 5 + (AR8 -AR2), s ARi = ai Ri(RT) AT (i = 2 or 4); ST = servisná teplota, RT =
izbová teplota, a = GTE.

[0032] Keď je zostavená súprava dielov podľa vynálezu, vonkajšia rúrka 8 tyče 2 je
vložená do valcového keramického vývrtu, ako je znázornené na obrázku 2. Musí
však byť mechanicky spojená s keramickým prvkom tak, aby sa nemohla voľne
prekladať pozdĺž a prípadne sa otáčať okolo pozdĺžnej osi X1 vzhľadom na
keramický prvok. Aby bolo možné mechanicky spojiť vonkajšiu rúrku s keramickým
prvkom, súprava dielov podľa vynálezu tiež obsahuje aspoň jeden vyčnievajúci člen
7, ktorý obsahuje vyčnievajúcu časť zasunutú do aspoň jedného vybrania 4
keramického prvku. Vyčnievajúci člen môže byť samostatný komponent 7b súpravy,
ako je znázornené na obrázku 3(a), alebo môže byť neoddeliteľnou súčasťou 7p
prvku súpravy, ako je vonkajšia rúrka 8 alebo stredná rúrka 58 opísaná nižšie
(porovnaj obrázky 3 b), 6 a 7). V každom prípade, akonáhle je zostavená súprava
dielov podľa vynálezu, aspoň jeden vyčnievajúci člen 7b, 7p je zapojený do aspoň
jedného zodpovedajúceho vybrania valcového keramického vývrtu rôznymi
mechanizmami opísanými nižšie a kovová tyč je mechanicky spojená s vonkajšou
rúrkou 8.
[0033] Keďže aspoň jeden vyčnievajúci člen bol vložený do zodpovedajúceho
vybrania bez zabezpečovacích prostriedkov, je pravdepodobné, že môže byť tiež
odobratý z vybrania a vonkajšia rúrka by potom nebola mechanicky spojená s
keramickým prvkom. Preto je potrebné uzamknúť aspoň jeden vyčnievajúci člen v
príslušnom vybraní. Toho sa dosiahne vložením vnútorného tŕňa 5 do vývrtu
vonkajšej rúrky. Vnútorný tŕň pozostávajúci z valcovej časti s polomerom R5, menším
než alebo v podstate rovným polomeru R8b vývrtu vonkajšej rúrky (R5 < R8b). Celý
vnútorný tŕň alebo jeho časť môžu byť vyrobené z kovu alebo iných materiálov, ako
sú napríklad elastomérne materiály, v závislosti od zamýšľanej prevádzkovej teploty,
ktorej má byť tyč vystavená pri používaní. Pevné alebo podľa vynálezu pružné
uzamknutie vyčnievajúceho prvku v príslušnom vybraní sa dá dosiahnuť výberom
geometrie a/alebo materiálov vnútorného tŕňa.

[0034] V jednom uskutočnení pozostáva vkladacia časť 8i vonkajšej rúrky z
priechodných otvorov 9 umožňujúcich každému z aspoň jedného alebo viacerých
vyčnievajúcich členov 7b, 7ppohybovať sa radiálne smerom von, aby sa zapojili do
zodpovedajúceho jedného alebo viacerých vybraní 4 valcového keramického vývrtu
2, a tým mechanicky napojili vonkajšiu rúrku na keramický prvok. Vyčnievajúce prvky
7b, 7p sú výhodne vyrobené z kovu, ale môžu byť vyrobené z keramického materiálu
alebo, v závislosti od zamýšľanej prevádzkovej teploty, z polymérneho materiálu a
dokonca aj z pružného materiálu, ako je elastomér.
0035] V tomto uskutočnení vyčnievajúci člen 7b môže byť samostatnou súčasťou
súpravy. Napríklad, ako je znázornené na obrázkoch 3 a), 5 a 6, vyčnievajúci člen 7b
môže mať tvar guľôčky s priemerom D, ktorá môže byť vnorená do vývrtu vonkajšej
rúrky, keď sa vonkajšia rúrka vkladá do valcového keramického vývrtu a, akonáhle
priechodný otvor 9 je čelom k zodpovedajúcemu vybraniu 4, guľôčka môže byť
vytlačená radiálne cez zodpovedajúci priechodný otvor 9 a do vybrania, zatiaľ čo
stále prekračuje priechodný otvor 9 a spočíva na vonkajšom povrchu tŕňa, konkrétne
na stabilizačnej časti 5s tŕňa.

[0036] Alternatívne, ako je znázornené na obrázku 7, môže byť vyčnievajúci člen

i

tvorený výčnelkom 7p, ktorý radiálne presahuje výšku Dp, od špičky k základni pevne
spojenej s pružným pozdĺžnym pásom tvoriacim časť strednej rúrky 58. Výška Dp je
taká, že (Dp + R8b) výhodne pozostáva z 90 do 105% hodnoty R24, pričom R24 je
vzdialenosť medzi pozdĺžnou osou X1 a uzavretým koncom aspoň jedného vybrania
4. Každý vyčnievajúci člen 7p obsahuje vyčnievajúcu časť, ktorá má výhodne
geometriu sférického uzáveru s priemerom D.
i
i

[0037] Rozmery priechodného otvoru 9 vo stene vonkajšej rúrky musia byť
dostatočne veľké, aby umožnili vloženie vyčnievajúcej časti vyčnievajúceho člena 7b,
7p do vybrania 4 cez priechodný otvor 9, a dostatočne malý tak, že akonáhle sa
začlení do zodpovedajúceho vybrania, vyčnievajúci člen sa dotkne steny
priechodného otvoru v podstate po celom obvode priechodného otvoru. Týmto
spôsobom je vonkajšia rúrka mechanicky spojená s keramickým prvkom v
pozdĺžnom smere X1 bez preklápania. Ako také majú vyčnievajúca časť aspoň
jedného vyčnievajúceho člena 7b, 7p, aspoň jedno vybranie 4 a aspoň jeden
priechodný otvor 9 výhodne v podstate rovnaký priestorový rozsah po pozdĺžnej osi
X1. Týmto spôsobom nemôže dôjsť k žiadnemu relatívnemu axiálnemu pohybu po
pozdĺžnej osi X1 medzi keramickým prvkom 1, vyčnievajúcim členom 7 a vonkajšou
rúrkou 8.
[0038] V alternatívnom prevedení znázornenom na obrázku 3 písm. b) a 8 vonkajšia
rúrka neobsahuje žiadny priechodný otvor. Namiesto toho je vyčnievajúci člen 7p
neoddeliteľnou súčasťou vonkajšej rúrky. Vyčnievajúca časť vyčnievajúceho člena
výhodne vyčnieva zo steny vonkajšej rúrky tak, že môže byť vložená do vybrania 4,
keď je valcová časť 8c vonkajšej rúrky 8 vložená do keramického vývrtu 2. Aj v tomto
prípade z dôvodov vysvetlených v predchádzajúcej časti vyčnievajúca časť aspoň
jedného vyčnievajúceho člena 7p a aspoň jedno vybranie 4 majú výhodne v podstate
rovnaký priestorový rozsah po pozdĺžnej osi X1. Výška vyčnievajúceho člena je
nižšia ako je znázornené v prevedení na obrázku 7, a je v podstate rovná hĺbke,
(R24 - R2) vybrania 4.
i

[0039] Pri montáži súpravy dielov podľa vynálezu sa vnútorný tŕň 5 vloží do vývrtu
vonkajšej rúrky buď priamo, alebo, ak je stredná rúrka už vložená do vývrtu vonkajšej
rúrky, do vývrtu strednej rúrky, od proximálneho konca vonkajšej rúrky 8 alebo
strednej rúrky 58. Vnútorný tŕň sa používa na stabilizáciu vyčnievajúcej časti aspoň
jedného vyčnievajúceho člena 7b, 7p v aspoň jednom vybraní 4 pomocou
stabilizačnej časti 5s uvedeného vnútorného tŕňa. Stabilizačná časť 5s uvedeného
tŕňa 5 potrebuje mať preto geometriu a rozmery také, že po vložení do valcovej časti
8c vývrtu vonkajšej rúrky alebo strednej rúrky 58, sa vyčnievajúci člen 7b, 7p vloží
medzi uvedenú stabilizačnú časť a stenu vybrania 4.
[0040] Ak je vyčnievajúci člen 7b samostatnou súčasťou súpravy a ak vonkajšia
rúrka 8 obsahuje priechodný otvor 9 na uloženie takého vyčnievajúceho člena 7b,
môže mať vyčnievajúci člen 7b tvar a rozmery také, že keď je upevnený vo vybraní 4
vyčnieva dovnútra vývrtu vonkajšej rúrky. V tomto prípade stabilizačná časť 5s tŕňa
má následne polomer R5s podstatne menší než vonkajší vývrtu vonkajšej rúrky, ale
dostatočne veľký, aby radiálne pohodlne stabilizoval vyčnievajúci člen v priechodnom
otvore 9 a vybranie 4 pri zamýšľanej prevádzkovej teplote.

[0041] Ak je vyčnievajúci člen 7p neoddeliteľnou súčasťou vonkajšej rúrky 8 alebo
strednej rúrky 58 (porovnaj obrázky 7 a 8) a vyčnieva zo steny vonkajšej rúrky alebo
steny strednej rúrky, stabilizačná časť vnútorného tma 5 je výhodne valcová a má
polomer R5. Ak je vyčnievajúci člen 7p neoddeliteľnou súčasťou vonkajšej rúrky 8,
R5 sa môže v podstate rovnať polomeru R8b valcovej časti 8c vývrtu vonkajšej rúrky
pri zamýšľanej prevádzkovej teplote. Podobne ak vyčnievajúci člen 7p je
neoddeliteľnou súčasťou strednej rúrky 58, môže byť R5 v podstate rovný polomeru
R58b vývrtu strednej rúrky pri zamýšľanej prevádzkovej teplote. V prípade pružného
zablokovania vyčnievajúceho člena v príslušnom vybraní má stabilizačná časť 5s
pružnú konštrukciu a/alebo pozostáva z pružného materiálu a môže mať polomer
R5s > R5, takže keď je vyčnievajúci člen zapojený do vybrania a dotýka sa jeho
zadnej steny, 5s je v radiálnom stlačení a radiálne stlačené, až kým nedosiahne
polomer R5 pri zamýšľanej prevádzkovej teplote.
[0042] Keď je vnútorný tŕň 5 vložený do vývrtu vonkajšej rúrky alebo vývrtu strednej
rúrky, vyčnievajúca časť aspoň jedného vyčnievajúceho člena 7b, 7p je stabilizovaná
v aspoň jednom vybraní 4 stabilizačnou časťou vnútorného tŕňa 5, a kovová tyč sa
teda mechanicky napojí na keramický prvok, pričom vonkajšia rúrka sa nemôže
voľne prekladať po svojej pozdĺžnej ose X1 vzhľadom na keramický prvok 2. Je
dôležité si uvedomiť, že keď vyčnievajúca časť aspoň jedného vyčnievajúceho člena
7b, 7p je vložená do aspoň jedného vybrania 4, mechanické spojenie v preklade sa
dosiahne pre oba smery po pozdĺžnej osi X1. V dôsledku toho sa kovová tyč nemôže
preložiť do keramického otvoru 2 alebo vkĺznuť dovnútra alebo von z keramického
vývrtu 2 po pozdĺžnej osi X1.

[0043] Spojka je výhodne pružná a stabilizačná časť 5s tŕňa môže mať pružnú
štruktúru a/alebo obsahovať pružné materiály. Odolnosť je schopnosť
(visko)elastického materiálu absorbovať energiu pri deformácii a uvoľniť aspoň časť
uvedenej energie, keď je nezaťažený. Odolnosť sa pozoruje v elastických
materiáloch pri aplikácii napätia nižšieho ako je medza ťahu, nad ktorou je materiál
deformovaný plasticky alebo nižším napätím ako je napätie zlomu, nad ktorým sa
materiál rozbije. Správanie alebo viskoelastické materiály závisia od teploty a
rýchlosti deformácie. Ak sa viskoelastický materiál deformuje vyššou rýchlosťou
a/alebo nižšou teplotou, správa sa skôr ako elastický materiál, ako je uvedené hore.
Ak sa deformuje nižšou rýchlosťou a/alebo vyššou teplotou, správa sa skôr ako
viskózny materiál. Čím vyššia je viskózna zložka deformácie, tým nižšia je rýchlosť,
pri ktorej je materiál schopný uvoľniť energiu absorbovanú počas deformácie a vrátiť
sa do pôvodného nastavenia.
[0044] Ďalej sa podľa kontextu môžu používať pojmy „sila“, „napätie“ a „krútiaci
moment“. Všetky tieto pojmy súvisia so „silou“. Krútiaci moment t je rotačná sila a jej
veľkosť je súčin vektora sily F a vektora vzdialenosti r, oddeľujúci bod pôsobenia sily
od rotačného bodu alebo osi (t [Nm] = F x r). Napätie o sa vypočíta ako sila F delená
oblasťou A, na ktorú sila pôsobí (a [Pa] = F/A). Kedykoľvek sa používajú výrazy
„krútiaci moment“ alebo „napätie“, môžu odkazovať na „silu“ a ich použitie je
obmedzené na špecifické uskutočnenie, kde sa ich použitie považuje za presnejšie
ako použitie pojmu sila.

[0045] Keď na vonkajšiu rúrku 8 pôsobí napätie, uvedené napätie sa prenáša na
keramický prvok aspoň jedným vyčnievajúcim členom zapojeným do aspoň jedného
vybrania vývrtu keramického prvku. Vyčnievajúci člen je vytláčaný z vybrania
prevodom k nemu napätia aplikovaného na vonkajšiu rúrku 8, ale je zachovaný
stabilizačnou časťou 5s vnútorného tŕňa 5. Prahová sila alebo napätie, pri ktorom sa
vonkajšia rúrka 8 oddeľuje od keramického prvku môže byť preddefinovaná s
navrhovaním stabilizačnej časti 5s vnútorného tŕňa, ktorý má byť dostatočne
deformovaný pri pôsobení napätia rovnajúceho sa požadovanému prahovému
namáhaniu na uvoľnenie aspoň jedného vyčnievajúceho prvku z aspoň jedného
vybrania, a tým oddeľujúceho vonkajšiu rúrku 8 od keramického prvku. Je výhodné,
aby sa prahové napätie zvolí nižšie než je odolnosť proti lomu keramického prvku,
nad hladinou ktorej sa keramický prvok rozbije. Týmto spôsobom, ak sa na vonkajšiu
rúrku aplikuje napätie vyššie ako odolnosť proti lomu keramického prvku, tento prvok
sa oddelí od keramického prvku deformáciou stabilizačnej časti vytlačením aspoň
jedného vyčnievajúceho člena, čím sa zabráni zlomeniu keramického prvku.
Stabilizačná časť 5s sa potom považuje za pružnú. Naopak v prípade, že je prahová
sila je vyššia ako odolnosť proti zlomeniu keramického prvku, stabilizačná časť 5s sa
považuje za tuhú, pretože vonkajšia rúrka sa neoddeľuje od keramického prvku a
zlomenie keramického materiálu sa zlomí. V tomto vynáleze je výhodné, aby
stabilizačná časť bola pružná.

[0046] Vo výhodnom uskutočnení je prahové napätie nižšie ako napätie medze ťahu
alebo lomové napätie pružnej stabilizačnej časti 5s. Týmto spôsobom, keď je napätie
aplikované na vonkajšiu rúrku 8 znížené pod prahové napätie, pružná stabilizačná
časť sa vráti do pôvodného tvaru alebo do blízkosti jej počiatočného tvaru, čím sa
zapája aspoň jeden vyčnievajúci člen do aspoň jedného vybrania. To je veľmi
výhodné v aplikáciách, kde vonkajšia rúrka prenáša rotačný moment na keramický
prvok. V prípade vrcholu krútiaceho momentu nad prahovým napätím je vonkajšia
rúrka oddelená od keramického prvku, čím sa zabráni zlomeniu keramického prvku.
Akonáhle sa krútiaci moment zníži pod prahové napätie, vonkajšia rúrka sa
automaticky pripojí ku keramickému prvku a môže pokračovať v prenose rotačného
krútiaceho momentu na keramický prvok. To je obzvlášť výhodné v aplikáciách, kde
keramický prvok je valcovitý dopravný prvok.
[0047] Ak je prahové napätie vyššie ako medzné napätie alebo lomové napätie
stabilizačnej časti 5s, keramický prvok je chránený pred prelomením v prípade
vrcholu napätia vyššieho ako odolnosť voči lomu keramického prvku, ale pretože
stabilizačná časť 5s je natrvalo deformovaná alebo zlomená, nie je schopná obnoviť
spojenie medzi vonkajšou rúrkou a keramickým prvkom, akonáhle sa napätie zníži
pod prahové napätie. V tomto prípade vnútorný tŕň pôsobí ako obetná poistka, ktorá
sa rozbije namiesto keramického prvku. Nový vnútorný tŕň musí nahradiť trvalo
deformovaný alebo zlomený vnútorný tŕň obnoviť spojenie vonkajšej rúrky s
keramickým prvkom.
[0048] V jednom príklade vynálezu môže stena valcového vývrtu 2 keramického
prvku 1 zahŕňať prstencové vybranie tvoriace obvodovú drážku v uvedenej stene
valcového vývrtu. V tejto konfigurácii sa dosiahne mechanické spojenie v preklade
medzi keramickým prvkom 1 a kovovou tyčou po pozdĺžnej osi X1. S prstencovým

vybraním 4 a ignorovaním akýchkoľvek trecích síl sa však kovová tyč môže voľne
otáčať okolo svojej pozdĺžnej osi X1. Dosiahne sa tak mechanické spojenie v
preklade medzi kovovou tyčou a keramickým prvkom, ale nemôže sa prenášať
žiadny významný rotačný moment z kovovej tyče na keramický prvok.
[0049] Ak je okrem mechanického spojenia v preklade požadované aj mechanické
spojenie v otáčaní, stena valcového vývrtu keramického prvku 1 môže obsahovať
aspoň jedno vybranie 4 s obmedzeným rozmerom v obvodovom smere vzhľadom na
pozdĺžnu os X1, a vyčnievajúca časť vyčnievajúceho člena 7b, 7p vložená do takého
vybrania 4 má v podstate rovnaký rozmer ako vybranie v obvodovom smere
vzhľadom na pozdĺžnu os X1. V prípade znázornenom na obrázkoch 3(a), 5, 6 a 8,
pričom vyčnievajúci člen 7b, 7p je zapojený do vybrania cez priechodný otvor 9,
priechodný otvor 9 má potom výhodne rozmer v obvodovom smere vzhľadom na
pozdĺžnu os, X1, ktorý umožňuje vyčnievajúcemu členu kontaktovať steny
priechodného otvoru v podstate po celom obvode priechodného otvoru. Akonáhle je
v tejto konfigurácii vyčnievajúca časť stabilizovaná do vybrania pomocou
stabilizačnej časti 5s tŕňa 5, kovová tyč je mechanicky napojená ako v preklade a v
otáčaní na keramický prvok 1 tak, že vonkajšia rúrka 8 nemôže kĺzať pozdĺž, ani sa
otáčať okolo pozdĺžnej osi X1 vzhľadom na keramický prvok. Rotačný moment
prenášaný z kovovej tyče na keramický prvok môže byť prenášaný otáčaním
vonkajšej rúrky.

[0050] V príklade vynálezu stena valcového keramického vývrtu obsahuje tri alebo
viac vybraní 4 a výstupky troch alebo viacerých vybraní na priečnu rovinu P1 kolmú k
pozdĺžnej osi XI sú rovnomerne rozložené po obvode výstupku uvedeného
valcového keramického vývrtu na priečnu rovinu P1. Táto konfigurácia je obzvlášť
zaujímavá, pretože s aspoň tromi vybraniami 4 rovnomerne rozloženými okolo
pozdĺžnej osi X1 sa kovová tyč môže samočinne centrovať vo valcovom keramickom
vývrte, takže keramický prvok 1 a kovová tyč sú zarovnané na rovnakej pozdĺžnej osi
X1, keď sú mechanicky spojené. To je obzvlášť dôležité pre mechanické spojenie pri
otáčaní kovovej tyče na keramický prvok, pričom pozdĺžna os X1 kovovej tyče musí
byť koaxiálna s požadovanou osou otáčania keramického prvku.
[0051] Tri alebo viac vybraní 4 môže patriť k rovnakej priečnej rovine steny
valcového vývrtu 2, kolmej k pozdĺžnej osi X1. V inej konfigurácii môžu byť tri alebo
viac vybraní rozložené s axiálnym posunom vzhľadom na pozdĺžnu os X1. To môže
byť výhodné pre tenké keramické konštrukcie, pretože tri alebo viac vybraní
zarovnaných na rovnakom obvode valcového keramického vývrtu by mohli oslabiť
mechanické vlastnosti keramického prvku.

[0052] V uskutočnení vyplývajúceho z vynálezu môže byť stabilizačná časť 5s
vnútorného tŕňa 5 radiálne tuhá. Tuhá stabilizačná časť sa tu vyznačuje tým, že má
kompresný alebo ohybný modul najmenej 0,1 GPa pri zamýšľanej prevádzkovej
teplote. V takom príklade vynálezu je vyčnievajúca časť aspoň jedného
vyčnievajúceho člena pevne stabilizovaná v aspoň jednom vybraní. Samo o sebe nie
je možné uvoľniť vyčnievajúcu časť vyčnievajúceho prvku 7b, 7p z vybrania 4 pri
aplikácii prekladového alebo rotačného napätia medzi vonkajšou rúrkou 8 a
keramickým prvkom 1 bez prerušenia mechanickej spojky.

[0053] V alternatívnom uskutočnení vynálezu je stabilizačná časť 5s vnútorného tma
5 radiálne pružná taká, že vyčnievajúca časť vyčnievajúceho člena 7b, 7p môže tlačiť
nadol na pružnú časť, a tým sa uvoľniť z vybrania 4 po aplikácii sily väčšej ako
vopred určená prahová sila na vonkajšiu rúrku 8. Takáto odolnosť vnútorného tŕňa je
osobitne zaujímavá v aplikáciách, pričom rotačný moment môže byť prenášaný
medzi kovovou tyčou a keramickým prvkom 1 a pričom takýto prenášaný krútiaci
moment nemôže prekročiť danú prahovú hodnotu, aby sa keramický prvok nezlomil.
Napríklad keramický prvok 1 môže byť sériou dopravných valčekov dopravného
systému, kedy otáčanie poháňané motorom umožňuje prepravu zaťaženia. V
prípade ťažšieho zaťaženia, než je povolené, alebo ak je tovar zablokovaný a nie je
schopný sa pohybovať pod otáčaním valca, môže takáto prekážka spôsobiť
nežiaduce trenie medzi tovarom a dopravníkom, čo by mohlo zlomiť niektoré valčeky.
Premiestnenie vyčnievajúcej časti vyčnievajúceho člena z vybrania pomocou
vyčnievajúcich prvkov, ktoré sa radiálne zatlačia na radiálne pružnú stabilizačnú časť
5s tŕňa, keď sa dosiahne daná prahová hodnota v krútiacom momente, umožňuje
kovovej tyči sa otáčať s ohľadom na keramický prvok bez poškodenia akéhokoľvek
komponentu. Keď je prekážka odstránená, vyčnievajúci člen nakoniec čelí vybraniu
znova, a môže ju zapojiť pre vytvorenie mechanickej spojky v rotácii. Predurčený
prah rotačného momentu, ktorý spúšťa oddelenie kovovej tyče od keramického
prvku, môže byť prispôsobený vďaka zmene úrovne odolnosti (tuhosti) stabilizačnej
časti tŕňa.
[0054] V príklade vynálezu môže vnútorný tŕň 5 obsahovať radiálne pružnú
stabilizačnú časť, ktorá má geometriu definujúcu pružne deformovateľnú štruktúru.
Ako je znázornené na obrázkoch 4 až 6, takúto geometriu možno definovať napríklad
aspoň jedným pozdĺžnym pásom 6i, ktorý je pružne deformovateľný a ktorý je
spojený s vnútorným tŕňom na prvom a druhom konci aspoň pozdĺžneho pásu. Pri
takejto konfigurácii môže byť hodnota prahovej sily alebo krútiaceho momentu
prispôsobená výberom materiálu s príslušnou tuhosťou ohybu a/alebo zmenou
hrúbky pásu. Ohybový modul pásov môže byť rádovo maximálne 0,1 GPa, výhodne
nie viac ako 0,01 GPa. Ako je znázornené na obrázkoch 4 až 6, dutina je umiestnená
pod a prípadne na bokoch pozdĺžneho pásu, aby sa uspôsobil priestor pre pružnú
deformáciu pozdĺžneho pásu, keď sa dosiahne prahová hodnota rotačného
krútiaceho momentu.
[0055] V alternatívnom uskutočnení môže byť stabilizačná časť 5s tŕňa 5 vo forme
dutej rúrky, so stenami rúrky s rozmermi, ktoré majú byť pružne deformovateľné, aby
uvoľnili vyčnievajúce členy zo zodpovedajúcich vybraní pri použití sily vyššej ako
prahová sila.
[0056] V iných príkladoch vynálezu môže byť vnútorný tŕň 5 plný valec pozostávajúci
zo stabilizačnej časti vyrobenej z pružného materiálu, napríklad elastomérneho
materiálu, pri zamýšľanej prevádzkovej teplote. Pružným materiálom sa rozumie
materiál, ktorý má kompresný modul nepresahujúci 0,1 GPa, výhodne nie viac ako
0,01 GPa. Pri takejto konfigurácii môže byť hodnota prahovej sily alebo krútiaceho
momentu určená výberom materiálu s príslušnou odolnosťou a/alebo hrúbkou
uvedeného materiálu, ktorý môže obklopiť valcové jadro vyrobené z pevného
materiálu.

Príklady realizácie
Príklad 1
[0057] Na obrázkoch 4 až 6 je znázornené uskutočnenie súpravy dielov pre
mechanicky spojenie keramického prvku 1 na kovovú tyč podľa vynálezu. V tejto
súprave obsahuje vývrt valcovej steny tri vybrania 4 umiestnené v rovnakej priečnej
rovine kolmej k pozdĺžnej osi, X1, pričom tri vybrania sú rovnomerne rozložené po
obvode uvedeného valcového keramického vývrtu. Vyčnievajúce členy 7b obsahujú
tri v podstate sférické guľôčky s priemerom D, ktoré môžu byť zapojené do vybraní 4
keramického prvku cez tri zodpovedajúce priechodné otvory 9 poskytované vo
valcovej časti 8c steny vonkajšej rúrky. Tri priechodné otvory 9 majú priemer väčší
ako priemer guľôčky D. Tri guľôčky sa tak môžu nachádzať vo vonkajšej rúrke,
pretože vonkajšia rúrka sa vkladá do valcového keramického vývrtu a môžu byť
zapojené do príslušných vybraní cez priechodné otvory, keď priechodné otvory
smerujú k príslušným vybraniam. V príklade vynálezu, kde vyčnievajúcimi členmi sú
guľôčky 7b, vybrania 4 sú výhodne v podstate sférické a majú polomer zakrivenia
menší alebo výhodne podstatne rovný polomeru D/2 sférických guľôčok 7b. Vo
výhodnom uskutočnení vybrania a v podstate sférické guľôčky majú rovnaký polomer
zakrivenia.

[0058] Ako je znázornené na obrázkoch 5 a 6, vnútorný tŕň 5 má špecifickú
geometriu pozostávajúcu z troch odlišných častí:
•
•
•

valcovej proximálnej časti (5p) s polomerom R5 a stabilizačnej časti,
valcovej distálnej časti (10) s polomerom R5d < R5 a
strednej časti (11) vo forme zrezaného kužeľa vloženej medzi valcovú
proximálnu a distálnu časť.

[0059] Priemer guľôčky D je taký, že R8b s (D + R5d) < (R8 + 5) = R2, pričom R8b je
polomer vývrtu vonkajšej rúrky, R8 vonkajší polomer vkladacej časti 8i vonkajšej
rúrky, R2 polomer valcového keramického vývrtu a č tolerancia medzi vonkajšou
rúrkou a valcovou keramickou stenou, 5 = (R2 - R8). Guľôčka je výhodne vyrobená z
kovu, ale môže byť vyrobená z keramického materiálu alebo v závislosti od
zamýšľanej prevádzkovej teploty z polymérneho materiálu a dokonca aj pružného
materiálu, ako je elastomér.
[0060] V tomto uskutočnení vynálezu spojenie kovovej tyče s keramickým prvkom 1
prebieha nasledovne. Vnútorný tŕň 5 sa najprv zavedie do vývrtu vonkajšej rúrky do
hĺbky, kde valcová distálna časť 10 s polomerom R5d čelia priechodným otvorom 9
uvedenej vonkajšej rúrky 8. Guľôčky 7b môžu byť zavedené cez priechodné otvory 9,
aby spočinuli na valcovej distálnej časti 10. Guľôčky nesmú vyčnievať zo steny
vonkajšej rúrky cez príslušné priechodné otvory 9 o viac ako je tolerancia 5 = (R2 R8) tak, aby zostava zložená z vonkajšej rúrky, vnútorného tŕňa a guľôčok mohla byť
vložená do valcového keramického vývrtu. V dôsledku toho je priemer guľôčky D <
(R2 - R5d). Na druhej strane sa guľôčka nesmie voľne otáčať od distálnej časti 10
vnútorného tŕňa, pretože vnútorný tŕň je vo vývrte vonkajšej rúrky. Z tohto dôvodu je

priemer guľôčky D > (R8b - R5d). V dôsledku toho sú guľôčky s priemerom D
definovaným ako (R8b - R5d) < D < (R2 - R5d) axiálne blokované v polohe
spočívajúcej na distálnej časti 10 vnútorného tma a vnorené v zodpovedajúcich
priechodných otvoroch 9. Guľôčky môžu byť na okamih zaistené radiálne v tejto
polohe vnorené v priechodných otvoroch 9 po dobu potrebnú na vloženie vonkajšej
rúrky do valcového keramického vývrtu 2 pomocou magnetu, pričom sú natreté
mazivom, ktoré priľne k povrchom v kontakte, alebo sa na nich použije lepiaca páska
zabalená okolo vonkajšej rúrky na úrovni priechodných otvorov.
[0061] Vkladacia časť vonkajšej rúrky 8 s vnútorným tŕňom zapojeným do vývrtu
vonkajšej rúrky s guľôčkami 7b spočívajúcimi na distálnej časti 10 vnútorného tma a
vnorenými v každom zodpovedajúcom priechodnom otvore 9, môže byť vložená do
valcového keramického vývrtu až kým priechodné otvory nečelia zodpovedajúcim
vybraním 4. Príruba 14 je výhodne k dispozícii medzi vkladacou časťou 8i a
vyčnievajúcou časťou 8p vonkajšej rúrky. Takáto príruba následne dosadá na
keramický prvok, keď priechodné otvory vo vonkajšej rúrke čelia vybraniam v
keramickom otvore. Uhlová orientácia vonkajšej rúrky vzhľadom na polohy vybraní
môže byť indikovaná príslušnými značkami na vonkajšej rúrke (napr. na prírube) a na
keramickom prvku.
[0062] V tejto fáze vnútorný tŕň môže byť tlačený hlbšie do vývrtu vonkajšej rúrky.
Vzhľadom k ich priemeru D, ako je popísané zhora, sa guľôčky nemôžu pohybovať
od priechodných otvorov, nakoľko sa vnútorný tŕň tlačí dopredu. V dôsledku toho sa
guľôčky valcujú po povrchu distálnej časti vnútorného tŕňa, kým nedosiahnu strednú
časť 11 vo forme zrezaného kužeľa, odkiaľ sa pohybujú radiálne smerom von, ako sa
rolujú po náklone tvorenom uvedenou strednou časťou 11 vo forme zrezaného
kužeľa, kým nedosiahnu valcovú proximálnu časť 5p vnútorného tŕňa a zastavia sa o
stabilizačnú časť 5s. Ako je uvedené vyššie, stabilizačná časť 5s má polomer R5s >
R5, pričom R5 je polomer valcovej proximálnej časti vnútorného tŕňa. Ak je
stabilizačná časť vnútorného tŕňa tuhá, potom R5s = R5 alebo je len o niečo vyššia s
tolerančným rozsahom ô meraným pri zamýšľanej prevádzkovej teplote. V prípade,
že stabilizačná časť je pružná, potom R5s môže byť väčšia ako R5 za predpokladu,
že stabilizačná časť môže byť deformovaná dokým R5s = R5, pretože guľôčky
stláčajú pružnú časť.
[0063] Ak je stabilizačná časť 5s pružná, môže obsahovať elastomérny materiál,
ktorý má požadovanú stlačiteľnosť pri plánovanej prevádzkovej teplote. Ako je
uvedené hore, môže mať polomer R5s, rovnajúci sa polomeru R5 valcovej
proximálnej časti vnútorného tŕňa, alebo polomer R5s môže byť väčší ako R5. V
tomto prípade pružná stabilizačná časť môže tvoriť vydutie a prípadne definovať
vybrania pre uloženie guľôčok. Pri aplikácii napätia vyššieho ako preddefinovaná
prahová hodnota môže byť pružná stabilizačná časť ďalej deformovaná, až kým
nedefinuje polomer menší alebo rovný R2 - D, takže vonkajšia rúrka sa môže preložiť
pozdĺž a otáčať okolo pozdĺžnej osi X1.

[0064] Alternatívne je možné dosiahnuť pružnosť stabilizačnej časti štrukturálne.
Napríklad ako je znázornené na obrázkoch 4 až 6, tŕň 5 je dutý valec a stabilizačná
časť 5s tŕňa obsahuje pozdĺžne pásy 6i, ktoré sú pružne deformovateľné. Pozdĺžne
pásy sú spojené s vnútorným tŕňom na prvom a druhom konci. Stredná časť aspoň

jedného pozdĺžneho pásu výhodne definuje polomer R5s, pričom v pokoji R5s > R5.
V prípade, že polomer R5s je väčší ako polomer R5 valcovej proximálnej časti
vnútorného tma, tvoria pozdĺžne pásy v pokoji oblúk definujúci uvedený polomer
R5s, ktorý môže byť deformovaný guľôčkami, kým polomer definovaný pozdĺžnymi
prúžkami sa rovná R5. Pri aplikácii napätia vyššieho ako je preddefinovaná prahová
hodnota môžu byť pozdĺžne pásy ďalej deformované, až kým nedefinujú polomer
menší alebo rovný R2 - D, takže vonkajšia rúrka sa môže preložiť pozdĺž a otáčať
okolo pozdĺžnej osi X1.
Príklad 2

[0065] V alternatívnom prevedení znázornenom na obrázku 7 súprava ďalej
obsahuje strednú rúrku 58 definovanú stenou strednej rúrky a má distálnu časť 58d,
ktorá môže byť vložená do vývrtu vonkajšej rúrky z proximálneho konca vonkajšej
rúrky 8. Stredná rúrka pozostáva z výčnelku 7p rozširujúceho sa radiálne cez výšku
Dp od špičky k základni pevne spojenej s pružným pozdĺžnym pásom 58s tvoriacim
časť steny strednej rúrky a zapojenom do konzoly do proximálnej časti 58p strednej
rúrky. Radiálna výška Dp výčnelkov je výhodne definovaná ako (Dp + R8b)
pozostávajúca z 90 až 105% R24, pričom R8b je polomer vývrtu vonkajšej rúrky a
R24 je vzdialenosť medzi pozdĺžnou osou X1 a dnom vybraní 4. Vonkajšia rúrka 8 je
totožná s vonkajšou rúrkou opísanou v príklade 1. Vkladacia časť 8i vonkajšej rúrky 8
obsahuje preto jeden kruhový priechodný otvor 9 s priemerom umožňujúcim
zapojenie výčnelkov 7p.

[0066] V tomto uskutočnení vynálezu spojenie kovovej tyče s keramickým prvkom 1
prebieha nasledovne. Vkladacia časť 8i vonkajšej rúrky sa najprv vloží do
keramického vývrtu 2, kým priechodné otvory čelia vybraniam 4 keramickom otvore.
Znova, príruba 14 je výhodne k dispozícii medzi vkladacou časťou 8i a vyčnievajúcou
časťou 8p vonkajšej rúrky. Takáto príruba následne dosadá na keramický prvok, keď
priechodné otvory vo vonkajšej rúrke čelia vybraniam v keramickom otvore. Uhlová
orientácia vonkajšej rúrky vzhľadom na polohy vybraní môže byť indikovaná
príslušnými značkami na vonkajšej rúrke (napr. na prírube) a na keramickom prvku.
[0067] Distálna časť 58d strednej rúrky 58 sa potom zapája do vývrtu vonkajšej rúrky
s pozdĺžnymi pásmi 58s, ktoré tvoria výčnelky 7p ohnuté dovnútra, ako je
znázornené na obrázku 7 b), takže výčnelky zapadajú do vývrtu vonkajšej rúrky, až
kým nedosiahnu úroveň priechodných otvorov. V tomto štádiu sa ohybové napätie na
pozdĺžnych pásoch uvoľňuje, pretože výčnelky sa môžu pohybovať radiálne nahor
cez priechodné otvory a zapojiť sa do vybraní, ako je znázornené na obrázku 7 c).
Akonáhle sú výčnelky 7p zapojené do kruhových priechodných otvorov a vo
vybraniach 4, vnútorný tŕň 5 s polomerom R5 sa v podstate rovná polomeru vývrtu
strednej rúrky R58b,môže byť vložený do vývrtu strednej rúrky 58b z proximálnej
časti 58p uvedenej strednej rúrky 58. Výčnelky 7p sú tak stabilizované vo vybraniach
4.
[0068] Opäť platí, že v prípade, že stabilizačná časť vnútorného tŕňa je tuhá, vytvorí
sa pevné mechanické spojenie medzi vonkajšou rúrkou a keramickým prvkom. V
prípade, že stabilizačná časť vnútorného tŕňa je pružná, potom po aplikácii napätia
nad prahovú hodnotu, môžu sa výstupky vytiahnuť z vybrania ohnutím pozdĺžnych

pásov. Prahová hodnota môže byť riadená výberom stlačiteľnosti vnútorného tŕňa.
Ako je uvedené v súvislosti s príkladom 1, pružnosť stabilizačnej časti môže byť
dosiahnutá výberom pružných materiálov a/alebo návrhom pružnej štruktúry.

Príklad 3

[0069] Ako je znázornené na obrázku 8, v alternatívnom prevedení súpravy dielov
podľa vynálezu vonkajšia rúrka 8 nezahŕňa žiadny priechodný otvor, ale namiesto
toho obsahuje výčnelky 7p prebiehajúce radiálne cez výšku Dpod špičky k základni
pevne spojenej s pružnými pozdĺžnymi pásmi 8s tvoriacimi časť steny vonkajšej rúrky
vkladacej časti 8i vonkajšej rúrky a spojenej v konzolu do proximálnej časti 8p
vonkajšej rúrky. Radiálna výška Dp výčnelkov je výhodne definovaná ako (Dp + R8)
pozostávajúca z 90 až 105% R24, pričom R8 je polomer steny vonkajšej rúrky a R24
je vzdialenosť medzi pozdĺžnou osou X1 a dnom vybraní 4.
[0070] V tomto uskutočnení vynálezu spojenie kovovej tyče s keramickým prvkom 1
prebieha nasledovne. Vkladacia časť 8i vonkajšej rúrky sa najprv vloží do
keramického vývrtu 2 s pozdĺžnymi pásmi obsahujúcimi výčnelky 7p ohnuté
dovnútra, ako je znázornené na obrázku 8 b), takže výčnelky zapadajú do valcového
keramického vývrtu 2, až kým nedosiahnu úroveň vybrania 4. V tomto štádiu sa
ohybové napätie na pozdĺžnych pásoch uvoľňuje, pretože výčnelky sa môžu
pohybovať radiálne nahor, keď sa zapájajú do vybrania, ako je znázornené na
obrázku 8 (c). Znova, príruba 14 je výhodne k dispozícii medzi vkladacou časťou 8i a
vyčnievajúcou časťou 8p vonkajšej rúrky. Takáto príruba následne dosadá na
keramický prvok, keď priechodné otvory vo vonkajšej rúrke čelia vybraniam v
keramickom otvore. Uhlová orientácia vonkajšej rúrky vzhľadom na polohy vybraní
môže byť indikovaná príslušnými značkami na vonkajšej rúrke (napr. na prírube) a na
keramickom prvku.
[0071] Akonáhle sú výčnelky 7p zapojené do vybrania 4, vnútorný tŕň 5 so svojím
polomerom R5 sa v podstate rovná polomeru vývrtu vonkajšej rúrky R8b a môže byť
vložený do vývrtu vonkajšej rúrky 8b z proximálnej časti 8p uvedenej vonkajšej rúrky
8. Výčnelky 7p sú tak stabilizované vo vybraniach 4. Opäť platí, že v prípade, že
stabilizačná časť vnútorného tŕňa je tuhá, vytvorí sa pevné mechanické spojenie
medzi vonkajšou rúrkou a keramickým prvkom. V prípade, že stabilizačná časť
vnútorného tŕňa je pružná, potom po aplikácii napätia nad prahovú hodnotu, môžu sa
výstupky vytiahnuť z vybrania ohnutím pozdĺžnych pásov. Prahová hodnota môže
byť riadená výberom stlačiteľnosti vnútorného tŕňa. Ako je uvedené v súvislosti s
príkladom 1, pružnosť stabilizačnej časti môže byť dosiahnutá výberom pružných
materiálov a/alebo návrhom pružnej štruktúry.

Príklad 4:

[0072] Na obrázku 9 je znázornené uskutočnenie súpravy dielov na mechanické
napojenie keramického prvku 1 na kovovú tyč na podľa vynálezu. V tejto súprave
obsahuje vývrt valcovej steny tri vybrania 4 umiestnené v rovnakej priečnej rovine
kolmej k pozdĺžnej osi, X1, pričom tri vybrania sú rovnomerne rozložené po obvode
uvedeného valcového keramického vývrtu. Vonkajšia rúrka 8 je totožná s vonkajšou
rúrkou opísanou v príkladoch 1&2, pričom valcová časť 8c pozostáva z troch

priechodných otvorov 9. Vyčnievajúce členy 7b obsahujú tri v podstate sférické
guľôčky s priemerom guľôčky D, ktoré môžu byť zapojené do vybraní 4 keramického
prvku cez tri zodpovedajúce priechodné otvory 9 steny vonkajšej rúrky. Tri
priechodné otvory 9 majú priemer väčší ako priemer guľôčky D. Tri guľôčky sa tak
môžu nachádzať vo vonkajšej rúrke, pretože vonkajšia rúrka sa vkladá do valcového
keramického vývrtu a môžu byť zapojené do príslušných vybraní cez priechodné
otvory, keď priechodné otvory smerujú k príslušným vybraniam. Rovnako ako v
príklade 1 vynálezu, kde vyčnievajúcimi členmi sú guľôčky 7b, vybrania 4 sú výhodne
v podstate sférické a majú polomer zakrivenia menší alebo výhodne podstatne rovný
polomeru D/2 sférických guľôčok 7b. Vo výhodnom uskutočnení vybrania a v
podstate sférické guľôčky majú rovnaký polomer zakrivenia.
[0073] Ako je znázornené na obrázku 9 c), vnútorný tŕň 5 má špecifickú geometriu
pozostávajúcu zo stabilizačnej časti 5s s prierezom, ktorý nie je geometria otáčania,
ale ktorý je výhodne osovo symetrický vzhľadom k pozdĺžnej osi vnútorného tma. Pre
systém obsahujúci N guľôčok 7b zahŕňa prierez stabilizačnej časti 5s N uzamykacích
plôch 5L s radiálnym rozmerom R5L a N vkladacích plôch 5i s radiálnym rozmerom
R5i < R5L. Na obrázku 9 N = 3. Tieto uzamykacie plochy 5L a vkladacie povrchy 5i
sú rovnomerne rozložené v striedavom poradí po obvode uvedeného vnútorného
tŕňa 5.

[0074] Priemer guľôčky D je taký, že R8b < (D + R5i) < R2, pričom R8b je polomer
vývrtu vonkajšej rúrky a R2 je polomer valcového keramického vývrtu 2, ako je
vysvetlené vyššie. Guľôčka je výhodne vyrobená z kovu, ale môže byť vyrobená z
keramického materiálu alebo v závislosti od zamýšľanej prevádzkovej teploty z
polymérneho materiálu.
[0075] V tomto uskutočnení vynálezu spojenie kovovej tyče s keramickým prvkom 1
prebieha nasledovne. Vnútorný tŕň 5 sa najprv zavádza do vývrtu vonkajšej rúrky do
hĺbky, kde stabilizačná časť 5s tŕňa smeruje k priechodným otvorom 9 vonkajšej
rúrky, a s uhlovou orientáciou tak, že vkladacie plochy 5i stabilizačnej časti 5d čelia
priechodným otvorom 9. Guľôčky 7b potom môžu byť zavedené cez priechodné
otvory 9, aby spočívali na zodpovedajúcich troch vkladacích plochách 5i. Guľôčky
nesmú vyčnievať zo steny vonkajšej rúrky cez príslušné priechodné otvory 9 o viac
ako je tolerancia 5 = (R2 - R8) tak, aby zostava zložená z vonkajšej rúrky,
vnútorného tŕňa a guľôčok mohla byť vložená do valcového keramického vývrtu. V
dôsledku toho je priemer guľôčky D < (R2 - R5i). Na druhej strane sa guľôčky nesmú
voľne otáčať cez vkladaciu plochu vnútorného tŕňa, pretože vnútorný tŕň je vo vývrte
vonkajšej rúrky. Z tohto dôvodu je priemer guľôčky D > (R8b - R5i). V dôsledku toho
sa guľôčky s priemerom D definovaným ako (R8b - R5i) D (R2 - R5i) sú
blokované medzi vkladacími plochami a priechodnými otvormi, do ktorých sú
vnorené, a preto sa nemôžu pohybovať od vkladacej časti 5s. Guľôčky môžu byť
radiálne zaistené v tejto polohe vnorené v priechodných otvoroch 9 po dobu potrebnú
na vloženie vonkajšej rúrky do valcového keramického vývrtu pomocou magnetu,
pričom sú natreté mazivom, ktoré priľne k povrchom v kontakte, alebo sa na nich
použije lepiaca páska zabalená okolo vonkajšej rúrky na úrovni priechodných
otvorov.
[0076] Vkladacia časť vonkajšej rúrky 8 s vnútorným tŕňom zapojeným do vývrtu

vonkajšej rúrky s guľôčkami 7b spočívajúcimi na vkladacích povrchoch 9
stabilizačného prierezu a vnorenými v každom zodpovedajúcom priechodnom otvore
4, môže byť vložená do valcového keramického vývrtu až kým priechodné otvory
nečelia zodpovedajúcim vybraním 4. Príruba 14 je výhodne k dispozícii medzi
vkladacou časťou 8i a vyčnievajúcou časťou 8p vonkajšej rúrky. Takáto príruba
následne dosadá na keramický prvok, keď priechodné otvory vo vonkajšej rúrke čelia
vybraniam v keramickom otvore. Uhlová orientácia vonkajšej rúrky vzhľadom na
polohy vybraní môže byť indikovaná príslušnými značkami na vonkajšej rúrke (napr.
na prírube) a na keramickom prvku.
[0077] V tomto štádiu sa vnútorný tŕň môže otáčať okolo pozdĺžnej osi X1 vzhľadom
k vývrtu vonkajšej rúrky. Vzhľadom k ich priemeru D, ako je popísané zhora, sa
guľôčky nemôžu pohybovať od priechodných otvorov, nakoľko sa vnútorný tŕň tlačí
dopredu. S N = 3 guľôčkami na obrázku 9 sa vnútorný tŕň môže otáčať o uhol 60°.
Otáčanie vnútorného tŕňa 5 slúži na privádzanie guľôčok z vkladacích povrchov 5i na
uzamykacie plochy 5L stabilizačnej časti 5s vnútorného tŕňa. Prierez vkladacej časti
musí byť taký, aby sa guľôčky 7b mohli valiť z vkladacej plochy na uzamykaciu
plochu, nakoľko sa otáča vnútorný tŕň. Prechodové zóny medzi vkladacou plochou a
priľahlým uzamykacím povrchom sú preto výhodne hladké a nemali by mať radiálny
rozmer väčší ako R5L, aby guľôčky narážajúce na spodné plochy vybraní neblokovali
otáčania vnútorného tŕňa. Počas otáčania vnútorného tŕňa sa guľôčky pohybujú
radiálne smerom von a zapájajú sa do vybrania, pretože sa valia z vkladacej plochy
oddelenej od pozdĺžnej osi X1 vzdialenosťou R5i na uzamykaciu plochu oddelenú od
pozdĺžnej osi X1 vzdialenosťou R5L > R5i. Pri R2 < (R5L + D) < R24, keďže guľôčky
spočívajú na príslušnej uzamykacej ploche, sa zapájajú do vybraní a vnoria sa do
priechodných otvorov vonkajšej rúrky, čím mechanicky spájajú vonkajšiu rúrku s
keramickým prvkom.
[0078] Opäť platí, že v prípade, že stabilizačná časť vnútorného tŕňa je tuhá, vytvorí
sa pevné mechanické spojenie medzi vonkajšou rúrkou a keramickým prvkom. V
prípade, že stabilizačná časť vnútorného tŕňa je pružná, potom po aplikácii napätia
nad prahovú hodnotu, môžu sa výstupky vytiahnuť z vybrania ohnutím pozdĺžnych
pásov. Prahová hodnota môže byť riadená výberom stlačiteľnosti vnútorného tŕňa.
Ako je uvedené v súvislosti s príkladom 1, pružnosť stabilizačnej časti môže byť
dosiahnutá výberom pružných materiálov a/alebo návrhom pružnej štruktúry.
Záverečné poznámky
[0079] Ako je popísané hore, tento vynález ponúka spoľahlivé riešenie
mechanického spojenia kovovej tyče s keramickým prvkom v mnohých
konfiguráciách. Konkrétne umožňuje mechanické spojenie v preklade a/alebo v
rotácii. Mechanická spojka môže byť tuhá alebo pružná jednoducho ovládaním
geometrie a/alebo materiálov stabilizačnej časti 5s vnútorného tŕňa. To umožňuje
jednoduché ovládanie prahovej sily potrebnej na reverzibilné odpojenie kovovej tyče
od mechanického spojenia s keramickým prvkom.
[0080] Tento vynález sa vzťahuje na akýkoľvek keramický prvok bez ohľadu na to, či
sa skladá z priechodného vývrtu alebo slepého vývrtu. Mechanické spojenie
pomocou slepého vývrtu je výhodné, pretože sa dá ľahšie dosiahnuť a pretože

oddeľuje kovovú tyč od akéhokoľvek prostredia s vysokou teplotou, pre ktoré sa
používa keramický prvok, čím sa znižujú tepelné požiadavky na kov použitý pre tyč.
Typickým príkladom sú keramické valčeky dopravného systému, ako sú znázornené
na obrázku 4, ktoré sa používajú na prepravu tovaru cez vysokoteplotnú pec.
Obmedzením prenikania kovových tyčí na zníženú dĺžku na oboch koncoch
keramického valca môžu byť kovové tyče vynechané z vysokoteplotnej zóny pece.
Podobne v zátkach na riadenie toku kovu taveného z lievika, kovová tyč nemusí
nutne preniknúť do keramickej zátky ďalej ako úroveň kovovej taveniny, čím sa
znižuje teplota, ktorej je vystavená.

[0081] Podľa toho sa tento vynález týka aj súpravy dielov, pričom uvedený keramický
prvok je dopravným valcom 1 dopravného systému na prepravu výrobkov
vystavených alebo majúcich vysokú teplotu najmenej 200°C, výhodnejšie aspoň
500°C, a pričom vkladacia časť tyče je vystavená teplote aspoň 800°C, výhodne
aspoň 150°C, výhodnejšie aspoň 200°C a výhodne nie viac ako 300°C, výhodnejšie
nie viac ako 500°C.

Zoznam vzťahových značiek
[0082]
1: keramický prvok
1: keramický vývrt
4: vybranie keramického prvku
5: vnútorný tŕň
5i: vkladacia plocha vnútorného tŕňa
5L: uzamykacia plocha vnútorného tŕňa
5p: valcová proximálna časť vnútorného tŕňa
6i: pozdĺžne pásy vnútorného tŕňa
7: vyčnievajúce členy
7b: guľôčky ako vyčnievajúce členy
7p: výčnelok ako vyčnievajúce členy
8: vonkajšia rúrka
8c: valcová časť vonkajšej rúrky
8i: vkladacia časť vonkajšej rúrky
8i: vyčnievajúca časť vonkajšej rúrky
9: priechodný otvor vo vonkajšej rúrke
10: distálna časť vnútorného tŕňa
11: stredná časť vo forme zrezaného kužeľa vnútorného tŕňa vloženého medzi
valcovou proximálnou a distálnou časťou tŕňa
14:
príruba
58:
stredná rúrka
58s:
pružný pozdĺžny pás strednej rúrky
58p: proximálna časť strednej rúrky
D: priemer guľôčky
Dp: výška výčnelku
X1: pozdĺžna os
R2: polomer valcového keramického vývrtu

R24: vzdialenosť medzi pozdĺžnou osou X1 keramiky a uzavretým koncom
vybrania 4
R8b: polomer valcovej časti vonkajšieho otvoru rúrky
R8b: polomer valcovej časti definovaný stenou vonkajšej rúrky
R5: polomer valcovej proximálnej časti tma
R5L: radiálny rozmer uzamykacej plochy vnútorného tŕňa
R5L: radiálny rozmer vkladacej plochy vnútorného tŕňa
R5s: polomer stabilizačnej časti vnútorného tŕňa
R5d: polomer valcovej distálnej časti 10
R58b: polomer vývrtu strednej rúrky
P1: priečna rovina kolmá k pozdĺžnej osi, X1,
5 tolerancia medzi vonkajšou rúrkou a valcovou keramickou stenou, 5 = (R2 R8).

Nároky
1. Súprava dielov na mechanické napojenie keramického prvku (1) na tyč zahŕňajúca
vonkajší povrch z kovu, pričom:
(a) keramický prvok (1) pozostáva z valcového keramického vývrtu (2)
definovaného stenou valcového vývrtu a rozširujúcou sa pozdĺž pozdĺžnej osi
X1, pričom stena valcového vývrtu pozostáva z aspoň jedného vybrania (4),
a pričom tyč obsahuje:
b)
vonkajšiu rúrku (8) pozostávajúcu z vyčnievajúcej časti (8p) susediacej s
vkladacou časťou (8i), a ďalej pozostávajúcu z(o):
•
steny vonkajšej rúrky vyrobenej z kovu a definujúca vonkajší povrch tyče,
pričom časť steny vonkajšej rúrky vkladacej časti je valcová, rozširujúca sa
pozdĺž osi rúrky od proximálneho konca vyčnievajúce časti k distálnemu koncu
vkladacej časti, a majúcej polomer, R8, spájajúcej valcový keramický vývrt,
•
vývrtu vonkajšej rúrky, výhodne pozostávajúceho z valcovej časti s
polomerom, R8b, kedy uvedený vývrt vonkajšej rúrky siaha pozdĺž osi rúrky od
proximálneho konca a po celej dĺžke vyčnievajúcej časti a ďalej sa
rozprestiera aspoň cez časť dĺžky vkladacej časti,
(c)
aspoň jedného vyčnievajúceho prvku (7b, 7p) pozostávajúceho z
vyčnievajúcej časti s geometriou zasunuteľnou do aspoň jedného vybrania (4)
keramického prvku,
(d)
vnútorného tŕňa (5) rozprestierajúceho sa pozdĺž osi a majúceho radiálne
rozmery vhodné na vloženie do vývrtu vonkajšej rúrky a výhodne
pozostávajúceho z valcovej časti s polomerom R5 < R8b, pričom
(e)
vkladacia časť vonkajšej rúrky môže byť vložená do keramického vývrtu s
vyčnievajúcou časťou aspoň jedného vyčnievajúceho prvku zapojeného do
aspoň jedného vybrania a s časťou vyčnievajúcou z keramického prvku, a
pričom
f)
vnútorný tŕň môže byť vložený do vývrtu vonkajšej rúrky z proximálneho
konca vonkajšej rúrky tak, že vyčnievajúca časť aspoň jedného
vyčnievajúceho člena je pružne stabilizovaná v aspoň jednom vybraní
pomocou stabilizačnej časti (5s) uvedeného vnútorného tŕňa, a tyč sa teda
mechanicky napojí na keramický prvok, pričom vonkajšia rúrka sa nemôže
voľne prekladať po svojej pozdĺžnej ose X1 vzhľadom na keramický prvok,
vyznačujúca sa tým, že stabilizačná časť (5s) uvedeného vnútorného tŕňa (5)
je radiálne pružná, takže aspoň jeden vyčnievajúci člen (7b, 7p) môže byť
uvoľnený z aspoň jedného vybrania (4) pri pôsobení sily väčšej ako vopred
stanovená prahová hodnota na vonkajšiu rúrku a potrebnej na oddelenie
kovovej tyče od keramického prvku.

2. Súprava dielov podľa nároku 1, pričom geometrie aspoň jedného vyčnievajúceho
prvku a aspoň jedného vybrania sú také, že keď je uvedený vyčnievajúci člen
zapojený a stabilizovaný v aspoň jednom vybraní, je tyč mechanicky spojená s
keramickým prvkom tak, že sa vonkajšia rúrka nemôže otáčať okolo pozdĺžnej osi,
X1, vzhľadom na keramický otvor.

3. Súprava dielov podľa nároku 1 alebo 2, pričom tyč obsahuje tri alebo viac
vyčnievajúcich členov, a pričom stena valcového keramického vývrtu obsahuje tri
alebo viac vybraní (4), a pričom výčnelky troch alebo viacerých vybraní (4) na
priečnu rovinu P1 kolmú k pozdĺžnej osi X1, sú rovnomerne rozložené po obvode
výstupku uvedeného valcového keramického vývrtu na priečnu rovinu P1.
4. Súprava dielov podľa nároku 3, pričom tri alebo viac vybraní (4) sú umiestnené v
rovnakej priečnej rovine, kolmej k pozdĺžnej osi X1.

5. Súprava dielov podľa ktoréhokoľvek z predchádzajúcich nárokov, pričom
stabilizačná časť uvedeného vnútorného tma (5) má geometriu definujúcu pružne
deformovateľnú
štruktúru.

6. Súprava dielov podľa nároku 5, pričom stabilizačná časť uvedeného vnútorného
tŕňa (5) je vo forme dutej rúrky.
7. Súprava dielov podľa ktoréhokoľvek z predchádzajúcich nárokov, pričom
stabilizačná časť uvedeného vnútorného tma (5) pozostáva z pružne
deformovateľného
materiálu.
8. Súprava dielov podľa ktoréhokoľvek z predchádzajúcich nárokov, pričom
• aspoň jeden vyčnievajúci člen obsahuje v podstate sférickú guľôčku (7b) s
priemerom guľôčky D a
• vkladacia časť (8i) vonkajšej rúrky (8) obsahuje aspoň jeden kruhový
priechodný otvor (9) s priemerom väčším ako priemer guľôčky D.

9. Súprava dielov podľa nároku 7, pričom vnútorný tŕň (5) obsahuje
•
valcovitú proximálnu časť (5p) s polomerom R5 a stabilizačnú časť,
•
valcovú distálnu časť (10) s polomerom R5d < R5 a
• strednú časť (11) vo forme zrezaného kužeľa vloženú medzi valcovú
proximálnu a distálnu časť, a pričom priemer guľôčky D je taký, že R8b < (D +
R5d) < (R8 +5) = R2, pričom 5 je tolerancia medzi vonkajšou rúrkou a
valcovou keramickou stenou, 5= (R8 - R8).

10. Súprava podľa nároku 7 alebo 8, pričom stabilizačná časť vnútorného tŕňa (5)
obsahuje aspoň jeden pozdĺžny pás (6i), ktorý je pružne deformovateľný a ktorý je
spojený s vnútorným tŕňom na prvom a/alebo druhom konci aspoň jedného
pozdĺžneho pásu, a pričom stredná časť aspoň jedného pozdĺžneho pásu výhodne
definuje polomer R5s pričom v pokoji je R5s > R5, takže D 2 (R24 - R5S), pričom
R24 je vzdialenosť medzi pozdĺžnou osou X1 a dnom aspoň jedného vybrania (4), a
pričom pri vystavení ohybovému namáhaniu sa môže pozdĺžny pás ohýbať,
napríklad znížiť polomer R5s < R5, výhodne aspoň na hodnotu R5s < (R24 - D).
11. Súprava dielov podľa ktoréhokoľvek z nárokov 1 až 6, pričom aspoň jeden
vyčnievajúci člen pozostáva z výčnelku (7p) rozširujúceho sa radiálne cez výšku Dp
od špičky k základni pevne spojenej s pružným pozdĺžnym pásom tvoriacim časť
steny vonkajšej rúrky vkladacej časti (8i) z vonkajšej rúrky, a pričom (Dp + R8)

výhodne pozostáva z 90 do 105% hodnoty R24, pričom R24 je vzdialenosť medzi
pozdĺžnou osou X1 a uzavretým koncom aspoň jedného vybrania (4).
12. Súprava dielov podľa ktoréhokoľvek z nárokov 1 na 6, pričom
• ďalej pozostáva zo strednej rúrky (58) pozostávajúcej z proximálnej časti
(58p), distálnej časti (58d), rúrky strednej steny a vývrtu strednej rúrky (58b),
pričom distálna časť (58d) strednej rúrky môže byť vložená do vývrtu
vonkajšej rúrky z proximálneho konca vonkajšej rúrky,
• aspoň jeden vyčnievajúci člen pozostáva z výčnelku (7p) rozširujúceho sa
radiálne cez výšku Dp od špičky k základni pevne spojenej s pružným
pozdĺžnym pásom tvoriacim časť steny strednej rúrky v distálnej časti strednej
rúrky, a pričom (Dp + R8b) výhodne pozostáva z 90 do 105% hodnoty R24,
pričom R24 je vzdialenosť medzi pozdĺžnou osou X1 a uzavretým koncom
aspoň jedného vybrania (4).
• vkladacia časť (8i) vonkajšej rúrky (8) obsahuje aspoň jeden kruhový
priechodný otvor (9) s priemerom umožňujúcim zapojenie aspoň jedného
výčnelku, a
• akonáhle je vkladacia časť vonkajšej rúrky vložená do keramického vývrtu a
stredná rúrka je zapojená do vývrtu vonkajšej rúrky s aspoň jedným
výčnelkom zapojeným do aspoň jedného kruhového priechodného otvoru a v
aspoň jednom vybraní, vnútorný tŕň (5) má priemer R5, takže môže byť
vložený do vývrtu strednej rúrky z proximálnej časti (58p) uvedenej strednej
rúrky (58), aby sa stabilizoval aspoň jeden výčnelok (7b) v aspoň jednom
vybraní (4).

13. Súprava dielov podľa ktoréhokoľvek z nárokov 1 na 11, pričom valcovitý
keramický vývrt (2) je slepý otvor v uvedenom keramickom prvku (1).
14. Súprava dielov podľa akéhokoľvek z nárokov 2 až 12, pričom uvedený keramický
prvok je dopravníkový valec (1) dopravníkového systému na prepravu výrobkov
vystavených vysokej teplote alebo majúcich vysokú teplotu aspoň 200°C, výhodne
aspoň 500°C, výhodnejšie aspoň 800°C, a pričom vkladacia časť vonkajšej rúrky je
vystavená teplote aspoň 200°C, výhodne aspoň 300°C, výhodnejšie aspoň 500°C a
výhodne nie viac ako 400°C, výhodnejšie nie viac ako 400°C.
15. Súprava dopravníkových valčekov pre dopravníkový systém na prepravu
výrobkov vystavených alebo majúcich vysokú teplotu najmenej 200°C, pričom
uvedený dopravníkový valec obsahuje:
(a) valec vyrobený z keramiky a rozširujúci sa pozdĺž pozdĺžnej osi X1,
pozostávajúci z prvého a druhého konca, pričom prvý aj druhý koniec majú
valcový keramický vývrt (2) definovaný stenou valcového vývrtu a
rozprestierajúci sa pozdĺž pozdĺžnej osi X1, pričom stena valcového vývrtu
pozostáva z aspoň jedného vybrania (4),
b) prvú a druhú tyč, ktoré sa rozširujú po pozdĺžnej osi a sú pružne spojené s
prvým a druhým valcovým keramickým vývrtom (2), pričom prvá a druhá tyč
pozostávajú z:
(c) vonkajšej rúrky (8) pozostávajúcej z vkladacej časti (8i) vloženej do
zodpovedajúceho valcového keramického vývrtu, ktorý je priľahlý k časti (8p)

vyčnievajúcej zo zodpovedajúceho valcového keramického vývrtu, a ďalej
pozostávajúcu z(o):
• steny vonkajšej rúrky vyrobenej z kovu a definujúcej vonkajší povrch tyče,
pričom časť steny vonkajšej rúrky vkladacej časti je valcová a má polomer, R8
spájajúci valcový keramický vývrt,
• vývrtu vonkajšej rúrky pozostávajúceho z valcovej časti s polomerom, R8b,
kedy uvedený vývrt vonkajšej rúrky siaha pozdĺž pozdĺžnej osi X1 od
proximálneho konca a po celej dĺžke vyčnievajúcej časti a ďalej sa
rozprestiera aspoň cez časť dĺžky vkladacej časti,
d) aspoň jedného vyčnievajúceho členu (7b, 7p) pozostávajúceho z
vyčnievajúcej časti zapojenej do aspoň jedného vybrania (4) keramického
prvku,
e) vnútorného tŕňa (5) vloženého do vývrtu vonkajšej rúrky z proximálneho
konca vonkajšej rúrky tak, že vyčnievajúca časť aspoň jedného
vyčnievajúceho člena je pružne stabilizovaná v aspoň jednom vybraní
pomocou stabilizačnej časti (5s) uvedeného vnútorného tŕňa, a tyč sa teda
mechanicky napojí na keramický prvok, pričom vonkajšia rúrka sa nemôže
voľne prekladať po svojej pozdĺžnej ose X1 vzhľadom na keramický prvok,
vyznačujúca sa tým, že stabilizačná časť (5s) uvedeného vnútorného tŕňa (5)
je radiálne pružná, takže aspoň jeden vyčnievajúci člen (7b, 7p) môže byť
uvoľnený z aspoň jedného vybrania (4) pri pôsobení sily väčšej ako vopred
stanovená prahová hodnota na vonkajšiu rúrku a potrebnej na oddelenie
kovovej tyče od keramického prvku.
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