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(54) ЦАНГОВО УСТРОЙСТВО ЗА ЗАХВА
ЩАНЕ С ЕЛЕКТРОННО ОТЧИТАНЕ

(57) Полезният модел се отнася до цангово ус
тройство за захващане с електронно отчитане, 
което ще намери приложение в областта на про
мишлеността и по-специално при закрепването 
на детайли, подлежащи на машинна обработка. 
Цанговото устройство за захващане с електронно 
отчитане включва основа (1), която има центра
лен вертикален проходен отвор (1.1), в който е 
поместен опъващ цилиндър (3). Върху основата 
(1) разглобяемо е монтирана захващаща глава (2) 
с профилен отвор (2.1), която е с възможност за 
затягане посредством централен болт (6). Цен
тралният болт (6) е завит във вертикален резбо- 
ван отвор (3.1), оформен в опъващия цилиндър 
(3). В основата (1) и в опъващия цилиндър (3) 
са пробити съответно по един хоризонтален 
проходен отвор (1.2, 3.2), имащи обща хоризон
тална ос. В хоризонталните проходни отвори 
(1.2, 3.2) е лагеруван ексцентричен шпиндел (4) 
посредством плъзгащи лагери (7). Ексцентрич

ният шпиндел (4) е ограничен от стопорен винт 
(8). Върху основата (1) е монтиран поне един 
сензор за отчитане на затягащото усилие (5), 
който е свързан с конектор (9), разположен вър
ху основата (1). Към конектора (9) посредством 
кабел (10) е свързан подвижен четец на данни 
(11) с дисплей.

2 претенции, 5 фигури
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(54) ЦАНГОВО УСТРОЙСТВО ЗА ЗАХВАЩАНЕ С ЕЛЕКТРОННО ОТЧИТАНЕ
Област на техниката

Полезният модел се отнася до цангово устройство за захващане е електронно отчитане, което ще 
намери приложение в областта на промишлеността и по-специално при закрепването на детайли, 
подлежащи на машинна обработка.

Предшестващо състояние на техниката

Обичайна практика, при закрепването на детайли, подлежащи на машинна обработка е захващането 
със скоби, които имат двойка рамена и стягащ механизъм. За да може да се извършва правилна и пре
цизна обработка като рязане, пробиване, полиране, изрязване и др. подобни на даден детайл, се изисква 
от една страна детайлът да бъде захванат сигурно към захващаща повърхнина, имаща подходяща за 
детайла форма и от друга страна - към работната маса на обработващата машина. За целта е необходимо 
да се създаде точно определена сила на притискане на детайла към захващащата повърхнина, която сила 
да осигури стабилно и правилно поддържане на обработвания детайл по време на целия обработващ 
процес. Често обаче тази задача е усложнена, особено в случаите, когато детайлите имат неправилна 
форма вследствие на сложна геометрия или са изработени от крехък материал. При такива положения 
е възможно да се получи счупване на детайла или детайлът да не е захванат достатъчно здраво, което 
води до нарушаване на процеса при обработка.

Техническа същност на полезния модел

Задачата на полезния модел е да се създаде устройство за захващане на детайли със сложна гео
метрия, което да осигурява възможност усилието на затягане, приложено върху детайла, да се отчита 
и контролира прецизно.

Задачата на полезния модел е решена посредством цангово устройство за захващане е електронно 
отчитане, което съгласно полезния модел, включва основа, която има централен вертикален проходен 
отвор, в който е поместен опъващ цилиндър. Върху основата разглобяемо е монтирана захващаща 
глава е профилен отвор, която е е възможност за затягане посредством централен болт. Централният 
болт е завит във вертикален резбован отвор, оформен в опъващия цилиндър. В основата и в опъващия 
цилиндър са пробити съответно по един хоризонтален проходен отвор, имащи обща хоризонтална ос. 
В хоризонталните проходни отвори е лагеруван ексцентричен шпиндел посредством плъзгащи лагери. 
Ексцентричният шпиндел е ограничен от стопорен винт. Върху основата е монтиран поне един сензор 
за отчитане на затягащото усилие 5, който е свързан е конектор, разположен върху основата. Към ко
нектора посредством кабел е свързан подвижен четец на данни е дисплей.

Във вариантно изпълнение на цангово устройство за захващане е електронно отчитане, съгласно 
полезния модел, сензорите за отчитане на затягащото усилие са два.

Цанговото устройство за захващане е електронно отчитане позволява да се създаде точно опреде
лена сила на притискане на детайла към захващащата повърхнина, която сила осигурява стабилно и 
правилно поддържане на обработвания детайл по време на целия обработващ процес. В допълнение 
силата на притискане върху детайла се отчита и контролира електронно, което позволява надеждно 
прикрепяне както на детайли със сложна геометрия, така и на крехки или чупливи такива.

Пояснение на приложените фигури

По-подробно цанговото устройство за захващане е електронно отчитане, съгласно полезния модел, 
е описано на приложените фигури, от които:

фигура 1 представлява аксонометричен изглед на цанговото устройство е една примерна конфигу
рация на горната външна повърхнина на захващащата глава;

фигура 2 показва поглед отгоре на цанговото устройство;
фигура 3 представя напречен разрез през устройството по А-А;
фигура 4 дава аксонометричен изглед в разглобен вид на цанговото устройство със захващаща 

глава, която захваща детайла по външния му периметър;
фигура 5 представлява аксонометричен изглед в разглобен вид на цанговото устройство със захва-
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щаща глава, която захваща детайла по вътрешния му периметър.
Примери за изпълнение на полезния модел

На приложените фигури е показано едно примерно изпълнение, съгласно полезния модел, на цан- 
говото устройство за захващане с електронно отчитане, което включва основа 1, която има централен 
вертикален проходен отвор 1.1 (неозначен на фигурите), в който е поместен опъващ цилиндър 3. Върху 
основата 1 разглобяемо е монтирана захващаща глава 2 с профилен отвор 2.1 (неозначен на фигурите), 
която е с възможност за затягане посредством централен болт 6. Централният болт 6 е завит във вер
тикален резбован отвор 3.1, оформен в опъващия цилиндър 3. В основата 1 и в опъващия цилиндър 3 
са пробити съответно по един хоризонтален проходен отвор 1.2, 3.2 (неозначени на фигурите), имащи 
обща хоризонтална ос. В хоризонталните проходни отвори 1.2,3.2 е лагеруван ексцентричен шпиндел 
4 посредством плъзгащи лагери 7. Ексцентричният шпиндел 4 е ограничен от сто порен винт 8. Върху 
основата 1 е монтиран поне един сензор за отчитане на затягащото усилие 5, който е свързан с конектор
9, разположен върху основата 1. Към конектора 9 посредством кабел 10 е свързан подвижен четец на 
данни lie дисплей.

За предпочитане е, съгласно полезния модел, цанговото устройство за захващане с електронно 
отчитане да бъде снабдено с два сензора за отчитане на затягащото усилие 5.

Приложение на полезния модел

Цанговото устройство за захващане с електронно отчитане представлява мехатронно изделие за 
закрепване на детайли със сложна геометрия по външен или вътрешен контур /диаметър/, което в до
пълнение осигурява възможност за електронно измерване на усилието на захващане.

За използването на цанговото устройство за захващане с електронно отчитане е необходимо ос
новата 1 да се центрова по канал за центроване 13 на работна маса на дадена машина. Устройството 
трябва да се завие към масата на съответната машина през отвори за прикрепяне 12 (непоказани на 
фигурите), които са оформени в основата 1. Захващащата глава 2 се завива към опъващия цилиндър 3 
посредством централния болт за затягане 6. Ексцентричният шпиндел 4 е разположен така, че преминава 
през хоризонталните проходни отвори 1.2, 3.2 на основата 1 и опъващия цилиндър 3. Ексцентричен 
шпиндел 4 е лагеруван чрез плъзгащите лагери 7 с цел да бъде подсигурен радиално. Стопорният винт 
8 от своя страна пък ограничава движението на ексцентричния шпиндел до определен ъгъл на завър
тане и подсигурява движението на ексцентричния шпиндел 4 в аксиална посока, така че да не може да 
изпадне. Ексцентричният шпиндел 4 има възможност да получава въртеливо движение посредством 
завъртане с ключ, който се поставя в шестограмно гнездо. Захващането на обработвания детайл може 
да се направи по външен или по вътрешен периметър или диаметър, като за целта се избира подходяща 
захващаща глава 2, на която в горната част е оформен профилен отвор 2.1, съответстващ на формата 
на детайла. Тази захващаща глава се обработва в съответна форма в зависимост от детайла. Формата 
на профилния отвор 2.1 се избира в зависимост от формата и начина на захващане на обработвания 
детайл. В зависимост от способа на захващане, по външен или вътрешен диаметър, се сменя само 
захващащата глава 2, която е консуматив.

Със завъртане на ексцентричен шпиндел 4 в съответната посока, върху захващащата глава 2 се 
упражнява еластична деформация, която от своя страна затяга детайла. Същевременно с това, захва
щащата глава 2 се придвижва надолу по посока основата 1, като при движенето си надолу захващаща 
глава упражнява натиск върху сензора за усилие 5. Сензорът за усилие 5 посредством кабела за връзка
10, свързан към конектора 9, подава сигнал към подвижния четец 11, който от своя страна преобразу
ва сигнала в съответна стойност на затягане. Посредством упражняване на сила чрез ексцентричния 
шпиндел 4 може да бъде осъществено различно усилие на затягане. Усилието на затягане може да 
бъде проследявано визуално чрез подвижния четец 11. След настройка на желаното усилие на затяга
не, подвижният четец lie дисплей се откача от устройството за затягане и върху захванатия детайл 
впоследствие може да се извърши необходимата механична обработка.

Поради своята универсалност, цанговото устройство за захващане с електронно отчитане може да 
бъде монтирано или вградено както на цифрови обработващи центри с различна конфигурация, така 
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също и на цифрови стругови машини или струго-фрезови обработващи центри.
Претенции

1. Цангово устройство за захващане с електронно отчитане, характеризиращо се с това, че включва 
основа (1), която има централен вертикален проходен отвор (1.1), в който е поместен опъващ цилиндър 
(3), като върху основата (1) разглобяемо е монтирана захващаща глава (2) с профилен отвор (2.1), която 
е с възможност за затягане посредством централен болт (6), който е завит във вертикален резбован 
отвор (3.1), оформен в опъващия цилиндър (3), при което в основата (1) и в опъващия цилиндър (3) са 
пробити съответно по един хоризонтален проходен отвор (1.2,3.2), имащи обща хоризонтална ос, като 
в хоризонталните проходни отвори (1.2,3.2) е лагеруван ексцентричен шпиндел (4) посредством плъз
гащи лагери (7), като ексцентричният шпиндел (4) е ограничен от стопорен винт (8), а върху основата 
(1) е монтиран поне един сензор за отчитане на затягащото усилие (5), който е свързан с конектор (9), 
разположен върху основата (1), при което към конектора (9) посредством кабел (10) е свързан подвижен 
четец на данни (11) с дисплей.

2. Цангово устройство за захващане с електронно отчитане на усилието съгласно претенция 1, 
характеризиращо се с това, че сензорите за отчитане на затягащото усилие (5) са два.

Приложение: 5 фигури
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Фиг. ΐ
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Фиг. 3

ФиГ. 4 фиг. 5


