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Zamek mechaniczny zbudow any z trzpienia reakcyjnego z głowicą rozprężną, tulei
zatrzaskowej, znamienny tym, że element blokujący, którym jest sworzeń (5) umieszczony
jest wewnątrz reakcyjnego trzpienia (1 ) i połączony jest cięgnem (4) z siłownikiem pneum atycznym (3), a otwór w trzpieniu reakcyjnym
(1 ) posiada korzystnie zm ienną średnicę, przy
czym na odcinku odpowiadającym głowicy
rozprężnej (7), korzystnie głowicy dwustożkowej, posiada średnicę umożliwiającą suwliwe wprowadzenie sworznia (5), a na pozostałym odcinku posiada średnicę większą.
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Zamek mechaniczny zbudowany z trzpienia reakcyjnego z głowicą rozprężną, tulei zatrzaskowej, znamienny tym, że element blokujący, którym jest sworzeń (5) umieszczony jest wewnątrz
reakcyjnego trzpienia (1) i połączony jest cięgnem (4) z siłownikiem pneumatycznym (3), a otwór w
trzpieniu reakcyjnym (1) posiada korzystnie zmienną średnicę, przy czym na odcinku odpowiadającym głowicy rozprężnej (7), korzystnie głowicy dwustożkowej, posiada średnicę umożliwiającą
suwliwe wprowadzenie sworznia (5), a na pozostałym odcinku posiada średnicę większą.
* * *

Przedmiotem wynalazku jest zamek mechaniczny służący do ustalania określonego wzajemnego położenia zestawu elementów mogących się wzajemnie przemieszczać, zwłaszcza do ustalania wzajemnego położenia głowicy i stołu maszyny formierskiej.
Znane z opisu patentowego RP nr P-270 063 urządzenie do ustalania wzajemnego położenia
głowicy i stołu maszyny formierskiej zbudowane jest z trzpienia reakcyjnego zakończonego jednostożkową głowicą rozprężną oraz z gniazda blokującego wbudowanego w stół formierski. Stół
formierski jest wyposażony od spodu w osiowo zamocowane względem gniazda blokującego
mechanizm deblokujący głowicę rozprężną. Elementem deblokującym jest czasza deblokująca
osadzona na tłoczysku siłownika posiadająca osiowo usytuowane gniazdo stożkowe, które zwiera
głowicę trzpienia. Rozwiązanie to nie spełnia wymagań bowiem nie zapewnia kontroli stanu
blokady. W miarę zużywania się elementów, obniża się trwałość połączenia i wzrasta prawdopodobieństwo samoodblokowania pod obciążeniem. Poza tym należy każdorazowo czyścić sprężonym
powietrzem po operacji zasypania zestawu formierskiego masą formierską.
Zamek mechaniczny według wynalazku zbudowany jest z rurowego trzpienia reakcyjnego,
który jednym końcem um ocowany jest w jednym z blokowanych elementów, a drugi koniec
trzpienia stanowiący zatrzaskow ą głowicę, korzystnie dwustożkową współpracującą z tuleją
zatrzaskową, korzystnie dwustożkową i sworzniem blokującym walcowym. Tuleja zatrzaskowa
jest wbudowana w drugi element blokowany. Trzpień reakcyjny posiada osiowe przecięcia, które
umożliwiają sprężyste odkształcenia głowicy zatrzaskowej w czasie przechodzenia przez tuleję
zatrzaskową. Sworzeń blokujący usytuowany jest wewnątrz trzpienia reakcyjnego i może przemieszczać się za pomocą siłownika, z którym połączony jest cięgnem. O twór w trzpieniu reakcyjnym
posiada korzystnie zmienną średnicę. Na odcinku odpowiadającym głowicy rozprężnej posiada
średnicę umożliwiającą suwliwe wprowadzanie sworznia blokującego, natomiast pozostały odcinek posiada średnicę większą. Skrajne dolne położenie sworznia blokującego ustala wzajemne
położenie blokowanych elementów.
Zamek mechaniczny według wynalazku zapewnia skuteczność blokady dzięki zastosowaniu
sworznia blokującego. Także dzięki zastosowaniu sworznia na skuteczność blokady nie ma
wpływu stopień zużycia współpracujących elementów głowicy i tulei, przez co zwiększa się żywotność rozwiązania według wynalazku.
Zamek mechaniczny według wynalazku w przykładzie wykonania przedstawiony jest na
rysunku w rzucie pionowym w stanie blokady.
Rurowy trzpień reakcyjny 1 ze zmienną średnicą jednym końcem zamocowany jest w głowicy
maszyny formierskiej G. D rugi koniec trzpienia 1 z osiowymi przecięciami zakończony jest rozprężną głowicą dwustożkową 7, k tó ra współpracuje z zatrzaskową tuleją dwustożkową 2. Tuleja
zatrzaskowa 2 wbudowana jest w stół formierski T. Wewnątrz trzpienia reakcyjnego 1 porusza się
sworzeń walcowy 5 połączony cięgnem 4 z tłoczyskiem siłownika pneumatycznego 3. Nakrętka 6
służy do ustalania wybranej długości trzpienia reakcyjnego 1.
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Działanie zamka mechanicznego według wynalazku jest następujące. W położeniu wyjściowym stół formierski T wraz z tuleją zatrzaskową 2 oddalony jest od obrzeża głowicy G formierki o
odległość zestawu formierskiego L i skoku technologicznego S stołu formierki T. Sworzeń walcowy
5 zajmuje skrajne górne położenie i zezwala na odkształcenie sprężyste głowicy trzpienia reakcyjnego 1. Położenie głowicy 7 trzpienia reakcyjnego 1 jest uwarunkowane wysokością zestawu formierskiego L i zabezpieczone jest nakrętką 6. Po podniesieniu stołu T formierki o wielkość S zestaw
formierski o wysokości L zostaje zaciśnięty pomiędzy obrzeżem głowicy G formierki a jej stołem T.
W położeniu tym głowica rozprężna 7 trzpienia reakcyjnego 1 zajmuje położenie nominalne w tulei
zatrzaskowej 2. Zablokowanie głowicy 7 trzpienia reakcyjnego 1 następuje przez wprowadzenie za
pomocą siłownika 3 i cięgna 4 walcowego sworznia blokującego 5 w skrajne dolne położenie.
Odblokowanie zamka następuje wtedy, gdy siłownik pneumatyczny 3 zadziała w kierunku przeciwnym, co powoduje wycofanie w skrajne górne położenie walcowego sworznia blokującego S.
Stół formierki T może zostać wówczas przesunięty w dolne skrajne położenie.
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