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Opis wynalazku 

Przedmiotem wynalazku jest przyrz d do badania wytrzyma o ci rub na rozrywanie, przezna-

czony do ustalenia i przenoszenia na eb i nakr tk  badanej ruby si y rozci gaj cej. 

Dotychczas badanie wytrzyma o ci rub na rozrywanie jest dokonywane na specjalnych, ba-

dawczych prasach rozci gaj cych, które s u  do rozrywania próbek metali w celu ustalenia warto ci

wytrzyma o ci materia u z którego te próbki s  wykonane. Znany przyrz d, przedstawiony opisem 

wzoru u ytkowego Ru 44114, posiada górne i dolne jarzmo mocowane uchwytami do cz onów si o-

wych prasy rozci gaj cej. Jarzma wyposa one s  w p yty oporowe z gniazdami o które bem lub na-

kr tk  opiera si  badana ruba. Badawcze prasy rozci gaj ce przeznaczone s  do rozrywania stan-

dardowych próbek o niewielkich przekrojach; wywierana przez nie si a jest niewystarczaj ca do roze-

rwania ruby o znacznie wi kszym przekroju. Prasy badawcze jako specjalistyczny sprz t s  drogie  

i trudno dost pne.

Istota przyrz du wed ug wynalazku, posiadaj cego równie  górne i dolne jarzmo z p ytami opo-

rowymi, polega na tym, e jarzmo górne wnika w przestrze  jarzma dolnego tak, e jego dolna p yta

oporowa znajduje si  poni ej górnej p yty oporowej jarzma dolnego natomiast jarzmo górne powy ej 

górnej p yty oporowej zako czone jest p yt  naciskow , prostopad  do osi ruby. Rozwi zanie prze-

kszta ca si ciskaj c  na rozci gaj c , co umo liwia przeprowadzenie badania wytrzyma o ci rub 

na powszechnie stosowanych prasach ciskaj cych ogólnego przeznaczenia, prasach które umo li-

wiaj  uzyskanie du ych si  rozrywaj cych jakie s  wymagane dla rub o znacznych rednicach. 

Korzystnym jest gdy p yta naciskowa po czona jest z doln  p yt  oporow  przez popychacze, usy-

tuowane symetrycznie wzgl dem osi ruby i przeprowadzone przez otwory w górnej p ycie oporowej. 

Z uwagi na uniwersalno  przyrz du, mo liwo  badania rub o ró nych rednicach, korzyst-

nym jest gdy gniazda ruby i nakr tki stanowi  wymienne pier cienie oporowe. Jarzma przyrz du

mog  mie  konstrukcj  o uk adzie przenikaj cych si  w pionie ram prostopad ych lub wspó osiowych 

wzgl dnie stanowi  je mog  elementy o charakterze tulejowo-pier cieniowym. 

Wynalazek zobrazowany jest opisem przyk adowego wykonania pokazanego na rysunku, któ-

rego fig. 1 przedstawia schemat kinematyczny przyrz du, a fig. 2 osiowy przekrój pionowy. 

Przyrz d sk ada si  z jarzma górnego A i jarzma dolnego B, których obrysy wzajemnie si  prze-

nikaj . Jarzmo dolne B tworzy tulejowa podstawa 4 przes oni ta górn  p yt  oporow  3 z wspó osio-

wym gniazdem na wymienny pier cie  oporowy 6. Jarzmo górne A stanowi zestaw z o ony z dolnej 

p yty oporowej 9, zamocowanych do niej rubami z cznymi 11 trzech tulejowych popychaczy 10 oraz 

p yty naciskowej 7. Dolna p yta oporowa 9 znajduje si  wewn trz podstawy 4 poni ej górnej p yty opo-

rowej 3 jarzma dolnego B. Popychacze 10 jarzma górnego A lu no przeprowadzone przez otwory  

w górnej p ycie oporowej 3 podpieraj  usytuowan  powy ej p yt  naciskow  7. Badana ruba 1 oparta jest 

bem o wymienny pier cie  oporowy 6 górnej p yty oporowej 3 a nakr tka 2 o pier cie  oporowy 12 i doln

p yt  oporow  9. Przyrz d ustawiany jest podstaw  4 w osi sto u prasy 5. Szczegó owe parametry 

geometryczne przyrz du, zakres rednic i d ugo ci rub 1 dobierane s  odpowiednio do charaktery-

styki zastosowanej prasy. W przypadku badania rub 1 z bami o wi kszej wysoko ci na p yt  naci-

skow  7 nak ada si  pokryw  8. Nacisk F wywierany przez pras  na p yt  naciskow  7 lub pokryw  8

przenoszony jest przez popychacze 10, doln  p yt  oporow  9 i pier cie  oporowy 12 na nakr tk  2 - 

powoduj c rozci ganie ruby 1 zawieszonej bem na opieraj cej si  o stó  prasy 5 górnej p ycie opo-

rowej 3. Si a F wywierana przez pras  w momencie zerwania ruby 1 stanowi parametr wytrzyma o ci. 

Przyrz d zapewnia pe ne bezpiecze stwo obs ugi, przes ania obie strefy mo liwego zerwania ruby 1.

W przyk adowym wykonaniu podstawa 4 nie posiada dna, dlatego na stole prasy 5 umieszczona jest 

p yta amortyzuj ca 13, która zabezpiecza stó  przed dynamicznym uderzeniem spr y cie oderwane-

go fragmentu ruby 1.

Zastrze enia patentowe 

1. Przyrz d do badania wytrzyma o ci rub na rozrywanie, posiadaj cy górne i dolne jarzmo, 

wyposa one w p yty oporowe z gniazdami o które bem i nakr tk  opiera si  badana ruba, znamienny 
tym, e jarzmo górne (A) wnika w przestrze  jarzma dolnego (B) tak, e jego dolna p yta oporowa (9)

znajduje si  poni ej górnej p yty oporowej (3) jarzma dolnego (B), a jarzmo górne (A) powy ej górnej 

p yty oporowej (3) zako czone jest p yt  naciskow  (7), prostopad  do osi ruby (1).
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2. Przyrz d wed ug zastrz. 1, znamienny tym, e p yta naciskowa (7) po czona jest z doln

p yt  oporow  (9) przez popychacze (10), usytuowane symetrycznie wzgl dem osi ruby (1) i prze-

prowadzone przez otwory w górnej p ycie oporowej (3).

3. Przyrz d wed ug zastrz. 1, znamienny tym, e gniazda ruby (1) i nakr tki (2) stanowi  wy-

mienne pier cienie oporowe (6, 12).

Rysunki 
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