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Urządzenie do badania materiałów na zmęczenie obrotowp-giętne

o bezpośrednim napędzie prpbki wojnonodpartej
Z

ł
Przedmiotem wynalazku jest napęd bezpośredni
próbki wolnopodpartej w urządzeniu do badania

wyniku t,Hwi w zniekształceniu sinusoidalnego cyW oJ>ęc.nycł)

materiałów, a zwłaszcza metali, ną zmęczenie obro-

towo-giętne. Maszyny zmęczeniowe pbrotowo-giętne należą do najczęściej stosowanych ze względu
na ich stosunkowo mały koszt produkcji oraz
rodzaj bada^ wytrzymałościowych o charakterze

5

Rrz$z u.mjęszczęn.te sprężyn między obciążnikami
ą cięgłami przenoszącymi obciążenie bezpośrednio

prób odbiorczych materiałów konstrukcyjnych.

Maszyny te budowane są jako jednostanowisko¬
we i wielostanowiskowe, o czystym momencie zgi¬
nającym i momencie zginającym z siłą poprzeczną,
normalnoobrotowe na

3000

cykli/min.

io

i wysoko-

obrotowe na 6000 do 12000 cykli/min. z obciążeniem
bezpośrednim i pośrednim czyli dźwigniowym. Zna¬
ne są również maszyny o próbce wspornikowej
jak również jedno i wielostanowiskowe.
Zasadniczą wadą obecnie produkowanych ma¬

ki

względem osi
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uchwytów próbki.

Fałszowanie

ną uchwyty w ^órycłi są umiejscowione Hpńcę
próbki. Zastosowanie sprężyn powoduje jednak
przeniesienie bicia próbki na obciążniki co powo¬
duje ich rozkołysanie i tym samym dodatkowe fał¬
szowanie cyklu sinusoidalnego obciążenia przez

działanie sił bezwładności powstałych w wymuszo¬
15

szyn obrotowo-giętnych jest pośredni napęd próbki,
przy czym elementem pośredniczącym czyli prze¬
noszącym ruch obrotowy z silnika na badaną prób¬
kę są zaciskowe tuleje sprężynujące obejmujące
końce próbki. Konstrukcja ta powoduje mimoosiowe zamocowanie próbki, czego normy próby zmę¬
czenia nie przewidują, ale tolerują jako fakt nie
dający się wyeliminować. Mimoosiowość zamoco¬
wania próbki powoduje jej bicie podczas wyko¬
nywania próby zmęczenia. Bicie próbki wpływa
bezpośrednio na wartość wyniku próby, fałszując
go w zależności od wartości przesunięcia osi prób¬

konstrukcjach maszyn obrotowp-

giętnysft wpływ mjmopsipwęgp zamocowania próbki ną, w^nfti bądąń zmęczeniowych jest łagodzony

20

nym ruchu posuwisto-zwrotnym obciążników i cięgieł. Mimo istnienia współczynników korekcji ob¬
ciążenia jako funkcji wielkości mimoosiowego za¬
łożenia próbki, mierzonego czujnikiem zegaro¬
wym, rzeczywista wartość dodatkowego obcią¬
żenia jest niewyznaczalna z powodu trudności
w pomiarach na wirującej próbce, odkształcanej
podczas badań.

Oprócz niedokładnych wyników badań, efektem
bicia próbki jest częste okresowe niszczenie ko¬

25

sztownych tulei sprężynujących. Dalszą wadą tych
urządzeń są nieodpowiednie warunki higieny i bez¬
pieczeństwa pracy. Przenikliwy i o dużym nasile¬

niu hałas maszyny podczas pracy wymaga specjal¬
nej

adaptacji

lub

projektowania

pomieszczeń

dźwiękochłonnych.

30

Maszyna o konstrukcji według wynalazku jest
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wolna od tych wad, a istota wynalazku polega na

cowanie łożysk tocznych w oleju w celu zmniej¬
szenia hałaśliwego biegu maszyny, zastosowano
tłumik olejowy 6 połączony z układem dźwignio¬
wym obciążenia 9 oraz z korpusem maszyny w celu usunięcia uderzenia układu dźwigniowego 9 po
zniszczeniu próbki 4 zamocowanej po obu końcach
w głowicach uchwytowych — stałej 10 i przesuw¬
nej 5, oraz zastosowano ciągłą regulację obciążenia
za pomocą przesuwnych obciążników 7 i rejestracji ich położenia 8. Silnik elektryczny 12 jest po¬

konstrukcji umożliwiającej bezpośredni osiowy na¬
pęd próbki.
Dzięki temu rozwiązaniu całkowita energia od¬

kształcenia próbki jest bezpośrednio równoważona
przez wartość momentu obrotowego silnika na¬
wiedzającego z pominięciem elementów pośredniczą¬
cych którymi są tuleja napędowa i tuleja spręży¬
nująca

w konstrukcjach dotychczas

5

stosowanych.

Isśotą wynalazku jest bezpośredni napęd próbki
zapewniający wyeliminowanie mimoosiowego za¬
mocowania próbki. Konstrukcja napędu pomija
zaciskowe tuleje sprężynujące i powoduje, że do¬
tychczas stosowana tuleja napędowa staje się tu¬
leją napędzaną bierną i służy tylko jako element
centrujący próbkę przy udziale zewnętrznych ło¬
żysk tocznych. Jako element obrotowy, cylindrycz¬

ny, daje się wyważyć z dowolną dokładnością.
Przedmiot wynalazku przedstawiony jest w przy¬
kładowym wykonaniu na rysunku, na którym
fig. 1 przedstawia urządzenie do badania materia¬

łów na zmęczenie obrotowo—giętne o bezpośred¬
nim napędzie próbki wodnopodpartej 4 w głowi¬
cach 5 i 10, a fig. 2 przedstawia pionowy przekrój
bezpośredniego uchwytu próbki 4. Wałek 1 silnika

elektrycznego jest połączony suwliwie z tuleją
napędową 3, która przez nakręcenie na gwintowaną
osiową końcówkę części uchwytowej próbki 4 jest

połączona na stałe z próbką. Próbka 4 jest umiej¬
scowiona w tulei napędzanej 2, która jest napędza¬
na, a nie napędzająca jak w rozwiązaniach do¬
tychczasowych.

Próbka jest centrowana za pomocą pasowania
na lekki wcisk oraz styku stożkowego zakończenia
części uchwytowej próbki 4 w tulei napędzanej 2.
Napęd próbki 4 jest zatem bezpośredni od silnika
elektrycznego przy czym przedłużenie wałka 1 sil¬

nika stanowi tuleja napędowa 3 co przy możliwo¬
ści wyważenia tulei napędzanej 2 z wymaganą do¬
kładnością zapewnia osiowe zamocowanie próbki 4.
W konstrukcji urządzenia według wynalazku
przedstawionej na fig. 1 zastosowano stałe zamo-

10

łączony na stałe z dodajnikiem ilości obrotów 11.

Zastrzeżenia

patentowe

15

1. Urządzenie do badania materiałów na zmęcze¬
nie obrotowo-giętne o bezpośrednim napędzie
próbki wolnopodpartej, o obciążeniu dźwignio¬
wym i ciągłej regulacji obciążenia, znamienne
tym, że próbka (4) jest połączona z wałkiem
20 silnika elektrycznego (12) za pomocą ułożyskowanej w tulei napędzanej (2), tulei napędowej
(3) łączącej się z jednej strony od czoła z czę¬
ścią uchwytową próbki (4), na -przykład przez
nakręcenie na osiową gwintowaną końcówkę
25 próbki, a z drugiej strony z wałkiem silnika, na
przykład za pomocą połączenia kształtowego,
przy czym część uchwytowa próbki (4) jest

wsunięta do pozostałej części tulei napędzanej
(2) przy zastosowaniu pasowania wciskowego na
30 początkowym odcinku części uchwytowej prób¬
ki oraz unieruchomiona w tulei napędzanej (2)
przy zastosowaniu styku stożkowego czołowego
na końcu części uchwytowej próbki (4), zacis¬
kanego na przykład za pomocą dokręcenia tulei
35 napędowej (3),
2. Urządzenie według zastrz. 1, znamienne tym, że
łożyska toczne umieszczone na końcach tulei
napędzanej (2) pracują stale zanurzone w oleju.
3. Urządzenie według zastrz. 1, znamienne tym, że
40 obciążeniowy układ dźwigniowy (9) jest połączo¬
ny z tłumikiem olejowym (6) przymocowanym
do korpusu maszyny.
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