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Zakłady

UCHWYT TOKARSKI DO MOOOWANIA PRZEDMIOTtJW OD WEWNłTRZ

Przedmiotem wynalazku jest uchwyt tokarski do mooowania przedmiotów od wewn~trz
stosowany na tokarkach przy obróbce skrawaniem.
Dotychczas były stosowane uchwyty dwustronnego mocowania od zewn~trz i od wewn~trz
przedmiotów w zależności od przystosowania szczęk mocuj~cycb przedmiot. Stosowane Qyły
trzpienie mocuj~oe od wewn~trz i przystosowane do ściśle określonej średnicy mocowanego
przedmiotu.
Wad~ dotychozas stosowanyah uchwytów mocuj~cych od wewn~trz była konieczność dostosowywania ich do OkreŚlonej średnicy przedmiotu Obrabianego, przy czym siła mocuj~ca
ulegała zmianie pod wpływem prędkości obrotowej uchwytu. Najbardziej zbliżone konstrukcje s~ produkowane przez przemysł nie eliminuj~ jednak wymienionych wad.
Celem wynalazku jest uniknięcie wyżej wymienionych niedogodności przez konstrukcjW
uchwytu tOkarskiego z napędem machanicznym mechanizmu klinowego przystosowanego do zainstalowania na końcówce wrzeoiona obrabiarki wyposażonej w siłownik pneumatyczny lub
hydrauliozny obustronnego działania. Osi~gnięto to przez właściwe usytuowanie szczęk
mocuj~cych w korpusie uchwytu oraz zastosowanie do napędu szczęk mechanizmu klinowego.
Istotą wynalazku jest to, że korpus uohwytu posiada otwory równomiernie rozstawione na obwodzie i równoległe do osi obrotu uchwytu na elementy mechanizmu klinowego
oraz otwory promieniowe prostopadłe do poprzednich i ł~czące się z nimi na szozęki
mocujące współpracujące z mechanizmem klinowym, przy ozym środek mas szczęk nie przesuwa się poza długość elementu mechanizmu klinowego.
Korzystnym skutkiem wynalazku jest to, że można stosować go do dużYcb prędkości
obrotowych przy czym nie wywołuje to odkształceń przedmiotu mocowanego jak również
nadmiernego spadku siły mocuj~oej. ?oza tym umożliwia mocowanie przedmiotów o szerszym
zakresie średnio niż stosowane dotychczas uchwyty.
Wynalazek został przedstawiony w przykładzie wykonania na rysunku na którym fig. 1
przedstawia przekrój osiowy' uchwytu, a fig. 2 widok od czoła uohwytu. Korpus 1 zawiera
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promieniowo wykonane otwory, w kt6rych umieszczono szozęki 3 połączone ze sobą za pomechanizmu klinowego 2. Meohanizm klinowy jest połąozony z siłownikiem oitgnem 4
zabezpieozonym nakrętką 6. Uobwyt jest przymooowany do tarczy zabierakowej 7 za pomooą śrub 5.
Działanie uchwytu polega na tym, że przesuw osiowy meohanizmu klinowego wywołany
działaniem siłownika powoduje przesuw promieniowy szczęk co z kolei mocuje przedmiot.
mooą
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Uchwyt tokarski do mocowania przedmiot6w od wewnątrz z napędem mechanioznym mechanizmu klinowego wsp6łpracującego ze szozękami przystosowany do praoy na końoówce
wrzeciona obrabiarki wyposażonej w siłownik pneumatyczny lub hydrauliozny obustronnego
działania, z n a m i e n n y
t Y m,
że korpus /1/ uchwytu posiada otwory równomiernie rozstawione na obwodzie i r6wnoległe do osi obrotu na elementy maohanizmu klinowego /2/ oraz otwory promieniowe prostopadłe do poprzednioh i łąoząoe się z nimi na
szczęki mocujące /3/ wsp6łpracująoe z elementami mechanizmu klinowego /2/. przy czym
środki mas szczęk /3/ nie przesuwają się poza długość elementu mechanizmu klinowego /af •
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Fig. 2.
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