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Suwak do ustalania wymiarów części maszyn przeznaczonych
do montażu metodą selekcyjną
1

Pnedmiotem wynala'21ku jest suwak do US'1JalJall1ita wymi'arów części maszYlJl, prze2IDaczonych do
montażu metodą selekcyjną, -ZWłas2lCZa łQŹy'sk tocznych.
W obeooym staIIlie techniki ustalanie wymiarów
części do mon1JaiJU selekcyjnego np. łożysk tocznych j-est prawadoone w opalI"Ciu o nomog'ramy
lub specjalne tabele. Oba te sposoby posiadają
tę niedogodJnDść, że rprzy stosowaniu ll1omogmmów
łatwo pDwstają pomytki, natomiast posługiwall1ie
się ta:belwni j,est niewygodne rz uwagi Il!a duże
wymIary tlabel, pmy czym konieczność stałegD
skupienia uwagi pDwoduje szybkie :zmęczenie i niedokładności 'Odczytów.
Celem wyn:aJa:mru jest skonstruowanie takiego
przyrządu, ~tóryby umożliwiał szybkie i dokładne
ustalenie odrpawiedJnich wymiarów dla poszczególnych, uprzednio wyselekcjonDWJalllY'(:h, kojarzonych
'Ze sobą części maszyn 0I1aiZ pozwolił na mak!symalJne wykorzystanie 'Prneznaczonych do mDntażu
elementów.
DLa osiągnięcia tego celu 'zosr1lało wytyczane zadanie opracowaIIlie suWtak:a, swdtającego się z nie-ruchomej pochewki i przesuwnej listwy, !Pl'ZY czym
nieruchoma pochewka na 'Swej górnej stronie ma
naniesione umowne symbole, odpDwiadające rwymimDwej grupie 'Selekcyjnej jednego z montowanych elementów InJaS'zyny i posi'ada wylronJarne okienko tak., aby w jego świetle '21najdowały się
umowne symhDle wynliarowej grupy 'selekcyjnej
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2
drugiego montowanego elementu maszyny, przy
cz)"m wymi'arowe -grupy selekcyjne drugiego i trzeciego elementu montażowegD maszyn są naniesione sy.mbolami umownymi na pr2JeiSuwnej listwie
suwaka.
SUlWlak według wynalazku posiada 2lWartą budowę, prosty układ pozwalający na Łatwe posłu
giwanie się suwakiem. Fam korzyścią techniczną,
stwarzającą dogodne
wal'UlJllki szy1bkliego doboru
części maszyn, pl"2lerzrnacwnY'(:h do montażu selekcyjnego, P'Ozw,aha on rówJJież na maksymalne wykorz)"stanie wyprodukowaJIl)"ch części maszyn.
Suwak według WYIJlalazku, w prz)"kład:zie wylronani'a, jest przedstawiony na rysunku.
Suwak składa się z dwóch części, 1;0 jest nieruchomej pochewki 1 'orIaZ IprzesuWll1ej liSi1lwy 2.
Nieruchoma pochewka 1 posiada okienko 3 oraz
nani1esiony 'SZJereg uanownY'(:h symboli, wymiarowej
grupy selekcyjnej, monrtJaiJowej części A np. al aJ
aa... Na częś~i ruchomej suwaka - listwie przesuwnej 2 są naniesione umoWll1e symbole szeregów
wymitavawych g-rup Selekcyjnych, -pozostałych montażowych części e, B np. Cl Cz Ca ••• bl bl ba ...
przy czym wymiaT'O'W'a g-ru'Pa selekcyjna ll1aniesionej części e znajduje się w świetle okienka 3
nieruchomej pochewki l.
Sposób posługicwania się sulWakiem jest przedst'awiony w IprzY1kł'adzie ll1iżej podanym Dmz na
rysUll1ku. W 'Okienku 3 nieruchomej pocheWlki. 1
należy ustawić numer wymiarowej -gru'PY selek-
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cyjnej n/p. pierścienia wewnętr.zJnego łożyska tocznego e, który oostał przewidziany do montażu,
nMmnirast ~y selelreyjne lruJek A i pierścienia
zewtnętnnego B dobieI1alne są spośród numerów
wymiarowych grup seIekey:jnych tych elementów,
które pokiry!W'ają się poziomo.
W prJJedstawionym niżej Pl'ZY'kladzie można skojarzyć elernenrty łożyska tocznego z następujących
wymiarowych JrUP selekcyjnych
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przesuwną wz~ędern pochewki
wszystkie możliwe skojarzenia,
montowanych części w granicach ustalonych wymiarowych grup selekcyjnych.

można

listwę

uzyskać

Zastrzeżenia

l. Suwak do ustalania wymiarów części maszyn'
przeznaczonych do montażu rn.etJodą seLekcyjną,.-.
6 zwłaszcza łOŻYS'k tocznych skŁadających się z nie-·
ruchomej pochewki i przesuwnej listwy, gdzie elementy przeznaczone do montażu 7lO\9tały uprzednio wyselekcjonowane i posegregowane w WYmiarowe grupy selekcyjne, mamieony tym, ile ma na.
10 górnej stronie llI.ieruchomej pochewki (l) okienko·
(3) oraz naniesione umowne symbole grupy selekcyjnej jednego z elementów montażowych maszyn (A),natomi'ast na przesuwnej listwie (2) są
naniesione symbole grup selekcyj!n~h po2lOStałych
15 elementów montażowych (e i B).
2. Suwak według ZJasI1lrz. 1, mamienny tym, że
okienko (3) jest wykorum.e tak aby w jego świe
tle znajdowały się umowne symbole wymiJarowej
grupy selekcyjnej jednego z pozostałych elemen-·
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