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T okarski czujnik siły skraw ania wyposażony w nóż tokarski umieszczony w im aku
narzędziow ym tok ark i, który to im ak jest
m ocowany do sań obrabiarki śrubam i m ocującym i oraz w cztery tensom etryczne czujniki
siły ściskającej, znamienny tym, że tensom etryczne czujniki siły ściskającej (2) umieszczone są
pom iędzy im akiem narzędziow ym (1) a saniami obrabiarki (5) i dociskane są do imaka narzędziowego (1) i do sań obrabiarki (5) śrubam i
mocującym i (3).
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Zastrzeżenie

patentowe

T okarski czujnik siły skraw ania w yposażony w nóż tokarski um ieszczony w im aku narzędziowym tok ark i, który to imak jest m ocow any do sań obrabiarki śrubam i m ocującym i oraz w
cztery tensom etryczne czujniki siły ściskającej, znamienny tym, że tensom etryczne czujniki siły
ściskającej (2) umieszczone są pom iędzy im akiem narzędziow ym (1) a saniam i o b rabiarki (5) i
dociskane są do im aka narzędziowego (1) i do sań obrabiarki (5) śrubam i m ocującym i (3).

** *

Przedm iotem wynalazku jest czujnik do pom iaru siły skraw ania na tokarkach.
Z nane są czujniki do pom iaru siły skraw ania na tokarkach w ykorzystujące zjaw iska tensom etrii oporow ej. Trójskładow y czujnik siły skraw ania (Patent P-240301 oraz P-240 300 Pol. Śl.
Gliwice) w ykonany w postaci odpow iednio ukształtow anej bryły z naklejonym i tensom etram i,
m ocow any jest na tokarce w miejsce tradycyjnego im aka narzędziowego. Z ainstalow anie tego
czujnika wym aga więc usunięcia im aka narzędziow ego z tokarki. Trójskładow y czujnik (pojem nościow y) siły skraw ania (Jan W ójcikow ski, p raca doktorska, Pol. Śląska, 1968 r: Ja n W ójcikowski, Zeszyt N aukow y Pol. Śl. nr 261,1968 r.) wykorzystuje układ odkształcalnych m em bran, na
których zawieszony jest nóż tokarski. C zujnik ten również wymaga usunięcia im aka narzędziowego z tokarki. W miejsce im aka instaluje się czujnik siły. Jednoskładow y czujnik siły skraw ania
(Jan Rafałowicz, M EC H A N IK A nr 10 1973 r) z tensom etram i naklejonym i bezpośrednie na nożu
tokarskim , w ykorzystuje odkształcenia noża spow odow ane działaniem siły skraw ania. Czujnik
taki pozw ala na pom iar sił skraw ania tylko tym nożem tokarskim , na którym naklejono tensometry. W przypadku uszkodzenia noże tokarskiego, czujnik jest bezużyteczny.
T okarski czujnik siły skraw ania składa się z czterech czujników siły ściskającej, które są
um ieszczone na tokarce pom iędzy im akiem narzędziow ym a saniam i ob rab iark i. Dzięki tem u
istnieje m ożliwość zainstalow ania takiego czujnika na tokarce, bez konieczności usuw ania któregokolw iek zespołu obrabiarkow ego. Nie ulegają więc ograniczeniom m ożliwości ekspolatacyjnego
o brabiarki. M iarą wielkości mierzonej (siły skraw ania) jest sum a sygnałów wyjściowych z wszystkich czterech czujników siły ściskającej.
Przedm iot w ynalazku jest przedstaw iony w przykładzie w ykonania na rysunku przedstaw iającym tokarski czujnik siły skraw ania w przekroju poprzecznym . T okarski czujnik siły skraw ania
składa się z czterech tensom etrycznych czujników siły ściskającej 2, um ieszczonych pom iędzy
imakiem narzędziow ym 1 a saniam i o b rabiarki 5. Tensom etryczne czujniki siły ściskającej 2 są
dociskane do im aka narzędziow ego 1 i do sań o b rabiarki 5 za pom ocą śrub m ocujących 3. M iarą
siły skraw ania F jest sum a sygnałów pom iarow ych z wszystkich tensom etrycznych czujników siły
ściskającej 2.
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