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Opis wynalazku 

Przedmiotem wynalazku jest urz dzenie poch aniaj ce energi  uderze .

Znane jest ze zg oszenia patentowego nr P 363824 urz dzenie poch aniaj ce energi  uderze

zwieraj ce dr g oraz narz dzie tn ce otaczaj ce dr g charakteryzuj ce si  tym, e narz dzie tn ce 

posiada co najmniej trzy ostrza, które rozmieszczone s  na obwodzie dr ga w wy obieniach, a mi -

dzy ostrzami znajduj  si  prowadnice ustalaj ce po o enie dr ga.

W urz dzeniu tym si a skrawania jest w zasadzie sta a, w zwi zku z czym do rozpocz cia po-

ch aniania energii potrzebny jest znaczny wzrost si y zewn trznej. 

Celem wynalazku jest usuni cie powy szej niedogodno ci. 

Osi gni te to zosta o w ten sposób, e na drodze skrawania znajduje si  warstwa skrawana 

odznaczaj ca si  zmiennym oporem skrawania. Powy sze umo liwia rozpocz cie procesu skrawania 

przy stosunkowo niskiej sile zewn trznej. W urz dzeniu wed ug wynalazku, zale nie od przewidywa-

nego zastosowania, mo na na etapie projektowania za o y  warto  si y zewn trznej przy której na-

st pi pocz tek poch aniania energii oraz ilo  poch oni tej energii na ca ej drodze skrawania. 

Zmienny opór skrawania mo liwy jest do uzyskania poprzez zmian , na drodze skrawania, pola 

przekroju warstwy skrawanej. Korzystne jest przy tym, gdy warstwa skrawana ma, na drodze skrawa-

nia, posta  równi pochy ej albo ostros upa albo w przekroju pod u nym posta  fali albo funkcji rosn cej. 

Zmienny opór skrawania mo na te  uzyska  poprzez utworzenie warstwy skrawanej, której 

twardo  zmienia si  wzd u  drogi skrawania. Korzystne jest przy tym zastosowanie miejscowego 

powierzchniowego ulepszenia cieplnego warstwy skrawalnej. Korzystne jest równie  utworzenie war-

stwy skrawanej ze segmentów o ró nej twardo ci umieszczonych na dr gu.

Jest przy tym oczywiste, e zmienny opór skrawania mo na uzyska  przez kombinacj  wy ej 

podanych rodków technicznych. Tak wi c wynalazkiem obj te s  równie  rozwi zania w których 

warstwa skrawana, na drodze skrawania, posiada zmienne pole przekroju na drodze skrawania i ró -

n  twardo  wzd u  drogi skrawania. 

Przedmiot wynalazku przedstawiony jest w przyk adach wykonania na rysunku na którym fig. 1 

przedstawia w pó przekroju urz dzenie poch aniaj ce, w którym warstwa skrawana ma posta  równi 

pochy ej, fig. 2 - widok urz dzenia wzd u  linii A-A, fig. 3 - urz dzenie z warstw  skrawan  w kszta cie

ostros upa, fig. 4 - widok urz dzenia wzd u  linii B-B, fig. 5 - urz dzenie z warstw  skrawan  w kszta -

cie fali prostok tnej, fig. 6 - urz dzenie z warstw  skrawan , której pocz tkowa cz  ma w przekroju 

kszta t funkcji rosn cej a pozosta a cz  jest powierzchniowo ulepszona cieplnie, fig. 7 - urz dzenie, 

w którym cz  warstwy skrawalnej utworzona jest z segmentów o ró nej twardo ci naniesionych na 

powierzchni  dr ga, a fig. 8 przedstawia urz dzenie poch aniaj ce w widoku od strony W. 

Przedstawione na fig. 1 i 2 urz dzenie poch aniaj ce posiada dr g 1, który zako czony jest  

z jednej strony stop  2, a od drugiej strony cz ci  ustalaj c  3. Na cz ci ustalaj cej znajduj  si

cztery, symetrycznie rozmieszczone, wy obienia 4 o przekroju prostok tnym. W wy obieniach tych 

znajduj  si  ostrza 5 zaopatrzone w prostok tn  powierzchni  tn c . Ostrza te rozmieszczone s  na 

obwodzie otworu centralnego 6 narz dzia tn cego 7. Cylindryczne powierzchnie otworu centralnego 

tworz  prowadnic  8 narz dzia tn cego. Wy obienia 4, w dalszej cz ci dr ga odchylone s  od jego 

osi, w zwi zku z czym warstwa skrawana 9 na drodze skrawania a ma posta  równi pochy ej 10. Gru-

bo  b tej warstwy zmienia si  wzd u  drogi skrawania a od warto ci b1 do b2 zapewniaj c równo-

mierny wzrost si y niezb dnej do kontynuowania skrawania wzd u  ca ej drogi skrawania. Tym samym 

urz dzenie zapewnia poch anianie energii uderze  poprzez proporcjonalny do wzrostu si y zewn trz-

nej wzrost oporu skrawania. 

Fig. 3 i 4 przedstawiaj  urz dzenie, w którym ostrza 11 narz dzia tn cego 12 maj  trójk tn

powierzchni  tn c . W tym przypadku dno 13 wy obienia 14 na ca ej drodze skrawania jest równie

odchylone od g ównej osi urz dzenia i w zwi zku z tym narz dzie tn ce wycina z dr ga 15 cztery 

warstwy skrawane 16 w postaci ostros upów 17.

Przedstawiony na fig. 5 dr g 21 posiada wzd u  drogi skrawania a szereg naci  22 i wyst pów 23.

W zwi zku z tym warstwa skrawana 24 ma w przekroju pod u nym posta  fali 25 o zarysie prostok t-

nym. Taka posta  warstwy skrawanej sprzyja od amywaniu si  wióra. 

Na fig. 6 uwidocznione jest urz dzenie poch aniaj ce, w którym dr g 31 na d ugo ci 1/3 drogi 

skrawania a posiada warstw  skrawan  32, która ma kszta t funkcji rosn cej, a na pozosta ej cz

drogi skrawania utworzona jest warstwa skrawana 33, której powierzchnia 35 zosta a poddana miej-

scowemu hartowaniu pr dem wysokiej cz stotliwo ci. Zalet  powy szego rozwi zania jest zapewnie-
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nie agodnego narastania oporu skrawania w pocz tkowej fazie ruchu narz dzia tn cego 7 oraz mo -

liwo  zapewnienia odpowiednio wysokiego oporu skrawania w pozosta ej cz ci drogi skrawania 

poprzez regulowanie wypadkowej twardo ci warstwy skrawanej g boko ci  hartowania powierzch-

niowego.

Inne rozwi zanie wed ug wynalazku zosta o przedstawione na fig. 7 i 8. W tym przypadku cz

dr ga 41 przyleg a do stopy 2 posiada t  sam rednic  D jak rednica prowadnicy 42 narz dzia tn -

cego 43. Pozosta a cz  dr ga posiada rednic  d znacznie mniejsz  od rednicy okr gu D1 stycz-

nego do wierzcho ków o miu ostrzy 44, o owalnym kszta cie, wchodz cych w sk ad narz dzia tn ce-

go. Na zw onej cz ci dr ga osadzone s  dwa segmenty. Segment skrajny 45 wykonany jest w po-

staci odlewu aluminiowego ze stopu AK20 i zaopatrzony jest w wy obienia 46 umo liwiaj ce swo-

bodne osadzenie w nich ostrzy narz dzia tn cego. Segment wewn trzny 47 ma kszta t pier cienia 

wykonanego ze stali w gatunku StOS. Natomiast sam dr g wykonany jest ze stali w gatunku 15GA. 

Powy sza konstrukcja zapewnia skokowe narastanie oporu skrawania, w zwi zku z tym, e warstwa 

skrawana 48, na drodze skrawania a przebiega przez coraz bardziej twarde materia y.

Zastrze enia patentowe 

1. Urz dzenie poch aniaj ce energi  uderze , wed ug zg oszenia patentowego P 363824 za-

wieraj ce dr g oraz narz dzie tn ce otaczaj ce dr g, które to narz dzie tn ce posiada co najmniej 

trzy ostrza, które rozmieszczone s  na obwodzie dr ga w wy obieniach oraz e posiada, znajduj ce 

si  mi dzy ostrzami, prowadnice ustalaj ce po o enie dr ga, znamienne tym, e na drodze skrawania (a)

znajduje si  warstwa skrawana (9, 16, 24, 32, 33, 48) odznaczaj ca si  zmiennym oporem skrawania. 

2. Urz dzenie wed ug zastrz. 1, znamienne tym, e pole przekroju warstwy skrawanej (9, 16,

24, 32) jest zmienne na drodze skrawania (a).

3. Urz dzenie wed ug zastrz. 1 albo 2, znamienne tym, e warstwa skrawana (9) wzd u  drogi 

skrawania (a) ma posta  równi pochy ej (10).

4. Urz dzenie wed ug zastrz. 1 albo 2, znamienne tym, e warstwa skrawana (16) wzd u  drogi 

skrawania (a) ma posta  ostros upa (17).

5. Urz dzenie wed ug zastrz. 1 albo 2, znamienne tym, e warstwa skrawana (24) wzd u  drogi 

skrawania (a) ma posta  fali (25).

6. Urz dzenie wed ug zastrz. 1 albo 2, znamienne tym, e warstwa skrawana (24) ma kszta t

funkcji rosn cej.

7. Urz dzenie wed ug zastrz. 1, znamienne tym, e warstwa skrawana (33, 48) ma twardo

zmieniaj c  si  wzd u  drogi skrawania (a).

8. Urz dzenie wed ug zastrz. 1 albo 7, znamienne tym, e zmiana twardo ci warstwy skrawa-

nej (33) uzyskana jest przez miejscowe powierzchniowe ulepszenie cieplne tej warstwy.  

9. Urz dzenie wed ug zastrz. 1 albo 7, znamienne tym, e warstwa skrawalna (48) utworzona 

jest z segmentów (45, 47) o ró nej twardo ci umieszczonych na dr gu (41).
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Rysunki 
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