Nástroj pro radiální vypínání tenkost nných trubek
Experimentální nástroj pro radiální vypínání tenkost nných trubek do volného prostoru pomocí
pružného média - polyuretanu.
Nástroj je ur en pro tenkost nné trubky o pr m ru 20 mm s tlouš kou st ny 1 mm a zkušební stroj
ZD40. Skládá se z díl ích desek, do kterých se vkládají pouzdra se st edovým otvorem pro upnutí a
následné radiální vypínání trubkového polotovaru. Nástroj je konstruován pro vypínání trubek s
volnými i pevn uchycenými konci. Tvá ecím mediem je polyuretanový vále ek, který je vložen
dovnit polotovaru a stla ován trnem pohybujícím se ve vertikálním sm ru.
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Popis a funkce nástroje
Nástroj, (viz obr.62), je složen z horní {2} a spodní {1} podéln d lené desky. Jednotlivé poloviny
každé z desek jsou sešroubovány prost ednictvím šroub a matic {15} a {17}. Horní a spodní d lené
desky jsou vzájemn spojeny pomocí pevn nalisovaných sloupk {7}, takže po odstran ní šroub
{15} z stanou dv pevn spojené poloviny nástroje. V obou d lených deskách je zhotoven otvor, do
kterého se vkládá p í n d lené pouzdro {3} a {4}, p i emž spodní d lené pouzdro {4} je k základní
desce p ipevn no p es desku {8} šrouby {14}. Deska {8} brání vypadnutí tvarové podložky {9}, která
podpírá elo trubky a Polyuretanu a sou asn vymezuje i jejich výšku. Pro p esné vedení lisovníku
{6} je v horní ásti nástroje p ipevn no vodící pouzdro {5} pomocí šroub {14}. Vzorek z trubky, do
n jž byl vsunut Polyuretan ve form vále ku je vložen do otvor v d lených pouzdrech a nástroj je
posléze pomocí šroub pevn sev en. Lisovník p sobí na Polyuretan v axiálním sm ru a stla uje jej.
Polyuretan se deformuje a rozpíná, vyvolává velký bo ní tlak na st nu trubky, kterou ve volném
prostoru nástroje vybouluje. Po ukon ení p sobení lisovníku a jeho navrácení do po áte ní polohy se
Polyuretan vrátí po p vodního stavu s tém nulovou zbytkovou deformací. Po uvoln ní všech šroub
je nástroj kompletn rozevíratelný, což umož uje jednoduché vyjmutí vyboulené trubky ven
z nástroje.
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