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Sposób ostrzenia narzędzi do obróbki skrawaniem pracujących
przez wcięcie i mających przynajmniej jedno ostrze tnące prze¬
chodzące przez środek oraz urządzenie do ostrzenia narzędzi do
obróbki skrawaniem pracujących przez wcięcie imających przy¬

najmniej jedno ostrze tnące przechodzące przez środek

Przedmiotem wynalazku jest sposób ostrzenia narzędzi
do obróbki skrawaniem, pracujących przez wcięcieimają¬
cych przynajmniej jedno ostrze tnące przechodzące przez
środek, pracujących w sposób przerywany lub ciągły ta¬
kich jak: głowice frezarskie, frezy skrzydełkowe, wiertła
z płaskim czołem, noże i innenarzędzia używane do obrób¬
ki metali i stopów, drewna i związków żywicznych, jak
również sposób zamontowania ichna ostrzarce. Przedmio¬
tem wynalazkujestrównież urządzeniedo ostrzenia narzę¬
dzi od obróbki skrawaniem, pracujących przez wcięcie
i mających przynajmniej jedno ostrze tnące przechodzące
przez środek.

Znany jest na przykład z niemieckiego zgłoszenia OS
1427484 sposób ostrzenia narzędzi do obróbkiskrawaniem
na ostrzarce uniwersalnej, służącej do ostrzenia promieni
na frezach, z zastosowaniem przyrządu mocującego, który
może się przemieszczać wraz ze stołem pionowo, poziomo

• i prostopadle do osi ściernicy. Obrót wahliwy przyrządu
mocującego odbywa się na przegubach w taki sposób, że
tylko jedna oś wydaje się przecinać oś ostrzonego narzę¬
dzia, ale nie w środkowej płaszczyźnie poziomej ściernicy.
Obrabiarka ta nie pozwala na obróbkę płaszczyzny, ani na
wytyczenie przejścia zęba przez ścin, a więcniepozwala na
wykonanie w jednym przejściu ostrzenia skrzydełka
z przejściem przez ścin i z dokładnym zaznaczeniem tego
ścina.

Znany jest również z niemieckiego zgłoszenia OS
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1577457 sposób mocowania oprawki narzędziowej do
ostrzenia narzędzi takich jak frezy nasadkowe albo wier¬
tła kręte. I w tym przypadku jest to przyrząd uniwersalny
stosowany w cyklu ciągłym. Oprawka według tego zgłosze¬
nia obraca się wahliwie wokół osi suportu razem z głowicą,
a suport może się obracać wahliwie wokół osi poziomej,
prostopadłej do osi głowicy, przy czym oś pozioma jest
sztywno połączona z płytą bazową zamocowaną na stole
o przesuwie poziomym. Obrabiarka ta także nie pozwala
na osiągnięcie rezultatów, jakie były przedmiotem poszu¬
kiwań w rozwiązaniu według niniejszego rozwiązania
technicznego.

Kolejny znany sposób ostrzenia narzędzi pochodzi
z amerykańskiego opisu patentowego nr 3 039 244, który
dotyczy ostrzarki uniwersalnej z głowicą mocującą narzę¬
dzie i z możliwością przemieszczania się na wrzecionie
obracającym się w płaszczyźnie pionowej i poziomej oraz
przyjmowaniem różnych położeń kątowych w stosunku do
ściernicy. Na ostrzarce według tego opisu patentowego
można ostrzyć frezy i wiertła jednakże bez możliwości
podcinania w jednym przejściu płaszczyzny tnącej zębów
frezów oraz z ukształtowaniem ostrego ścina.

Znane są wreszcie ostrzarki szwajcarskie (f-my Chris-
ten) do ostrzenia wierteł, które jakkolwiek mają wahliwą
oprawkę narzędziową, to nie umożliwiają ostrzenia ich
w jednym przejściu z dokładnym zaznaczeniem ścina.

Celem wynalazku jest opracowanie sposobu, który po-
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zwoli na ostrzenie narzędzi do obróbkiskrawaniem pracu¬
jących przez wcięcie w jednym przejściu i bez zmiany
położenia narzędzia ostrzonego w przyrządzie z dużą do¬
kładnością.

Cel ten został osiągnięty w taki sposób, że ostrzone
narzędzie mocuje się w oprawce narzędziowej i w czasie
trwania operacji ostrzenia wprawia się ją wraz z przyrzą¬
dem w ruch wahliwy wokół pierwszej osi geometrycznej
znajdującej się na przedłużeniu środkowej płaszczyzny
poziomej ściernicy, zbieżnej z drugą osią geometryczną,
wspólną dla oprawki narzędziowej i ostrzącego narzędzia
z tym, że drugą ośgeometryczną nastawia sięprzezkątową
zmianę położenia oprawki narzędziowej w płaszczyźnie
przechodzącej przez pierwszą oś geometryczną dzięki ob¬
róceniu się wokół trzeciej osi prostopadłej do pierwszej osi
geometrycznej i przechodzącej przez punkt przecięcia tych
zbieżnych osi. Dzięki wahliwym ruchom sprowadza się
narzędzie w pierwszepołożenie, w którym jego oś znajduje
się w płaszczyźniepionowej i jestnachylona wstosunkudo
środkowej płaszczyzny poziomej ściernicy pod kątem
ujemnym, równym kątowi przyłożenia obrabianego narzę¬
dzia. Przez przesunięcie podłużne przyrządukoniec narzę¬
dzia doprowadza się do zetknięcia zobracającą sięścierni¬
cą w celu wykonania czynności szlifowania płaszczyzny
kąta przyłożenia. W następnym obrocie wahliwym przy¬
rządu wokół pierwszej osi geometrycznej o określony kąt,
sprowadza się narzędzie w drugie położenie, dzięki obroto¬
wi wahliwemu przyrządu z oprawką narzędziową mocują¬
cą ostrzone narzędzie, nadającemu nowe położeniekątowe
temu narzędziu w celu dokonania czynności szlifowania
płaszczyzny kąta natarcia, która przechodzi przez ścin
narzędzia. Wprowadza się narzędzie w trzecie położenie
w kolejnym obrocie wahliwym przyrządu wokół pierwszej
osi geometrycznej, ale w kierunku przeciwnym jak dla
położenia drugiego - o kąt zbliżony do kąta w położeniu
drugim. Osi narzędzia nadaje się położenie w płaszczyźnie
środkowej, poziomej ściernicy, która to oś tworzy żądany
kąt z jej przednią powierzchnią. Koniec narzędzia dopro¬
wadza się do zetknięcia z przednią powierzchnią ściernicy
przez przesunięcie wzdłużne przyrządu dla należytego
podcięcia i usytuowania ścina przez zeszlifowanie płasz¬
czyzny która przecina płaszczyznę kąta przyłożenia we¬
dług linii tworzącej z krawędzią ostrza kąt nie przekracza¬
jący 90° i mający swój wierzchołek w osi narzędzia.

Celem wynalazku jest także wykonanie urządzenia do
ostrzenia narzędzi do obróbki skrawaniem pracujących
przez wcięcie.

Urządzenie według wynalazku ma tarczę podziałową
zamocowaną na wahliwej osi poziomej, współpracującą
z pierwszym układem wyznaczania i zamocowania osi
w żądanym położeniu i z wrzeciennikiem oprawki narzę-
Hziowej, w której zamocowane jest ostrzone narzędzie,
przy czym, wahliwy suport ma podłużną płytę przesuniętą
poprzecznie w stosunku do wahliwej osi i posiadającą oś
obrotową głowicy oprawki narzędziowej oraz oś prostopa¬
dłą do wahliwej osi dla przemieszczenia głowicy o określo¬
ny kąt w płaszczyźnie równoległej do podłużnej płyty, przy
czym podłużna płyta jest przesunięta w taki sposób, aby
wspólna oś geometryczna narzędzia i oprawki narzędzio¬
wej we wszystkich położeniach kątowych oprawki narzę¬
dziowej i oś geometryczna obrotu wahliwego suportu, były
zbieżne w punkcie C przez który przechodzi również oś
geometryczna osi obrotu oprawki narzędziowej, przy czym
głowica oprawki narzędziowej jest ponadto sprzęgnięta
z wahliwą osią przez układ blokujący głowicę w żądanym
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położeniu kątowym z tym, że przyrząd jest usytuowany
obrotowo we wrzecienniku oprawki narzędziowej. Tarcza
podziałowa sztywno połączona poziomą osią wahliwą su¬
portu wahliwego, ma otwory na obwodzie, w które wcho-

s dzi kołek dźwigni wahającej się na osi stałego suportu.
Płyta podłużna suportu wahliwego jest równoległa do

poziomej osi wahliwej, a głowica wrzeciennika oprawki
narzędziowej stanowi również płytęprzesuwną kątowo na
płycie podłużnej. Płyta podłużna suportu wahliwego ma

10 wycięcie po łuku okręgu o długościodpowiadającej kątowi
45° i w środku znajdującym się na osi geometrycznej osi *
obrotu głowicy wrzeciennika oprawki narzędziowej,
w które wchodzi znany rygiel blokujący głowicę.

Przedmiot wynalazku jest uwidoczniony w przykładach
15 wykonania na rysunku, na którym fig. 1 przedstawia

widok boczny końca narzędzia z fig. 2, pokazującego
płaszczyznę ograniczoną w środku krawędzi tnącej, fig. 2-
rzut pionowy końca narzędzia o dwóch krawędziach, po¬
kazujący płaszczyznę tworzącą kąt przyłożenia i płasz-

20 ćzyznę krawędzi tnącej, fig 3 przedstawia schematycznie
w rzucie pionowym urządzeniewedług wynalazkunastole
ostrzarki, w położeniu kształtowania płaszczyzny krawę¬
dzi tnącej, fig. 4 - jest widokiem bocznym urządzenia
pokazanego na fig. 3 patrząc według strzałki IV, fig. 5 -

25 pokazuje koniec narzędzia zużytego przed ostrzeniem, fig.
6 - stanowi widok z przodu ściernicy z narzędziem do
ostrzenia w położeniu tworzenia płaszczyzny kąta natar¬
cia, której fig. 7 jest widokiem bocznym, fig. 8 przedstawia
ten sam widok czołowy z narzędziem w położeniu tworze-

30 nia płaszczyzny kąta ostrza, którego fig. 9 jest widokiem
bocznym, fig. 10 przedstawia ten sam widok czołowy
z narzędziem w położeniu tworzenia płaszczyzny ograni¬
czającej ścin, którego fig. 11 jest widokiem z boku, a fig. 12
- widokiem z przodu.

35 Narzędzie ostrzone sposobem według wynalazku, fig. 1
i 2 i mające na przykład dwa ostrza tnące 1,2, mapierwszą
płaszczyznę 3, która tworzy kąt przyłożenia d z krawędzią
ostrza 4. Druga płaszczyzna 5 płaszczyzny kąta natarcia
przechodzi przez punkt C* na osi geometrycznej Y-Y'

40 narzędzia, a trzecia płaszczyzna 6 ogranicza w punkcie C
krawędź ostrza 4.

Urządzenie 7 według wynalazku przedstawione na fig. 3
i 4, umieszczone jest na stole 8 ostrzarki, zawierającej
ściernicę 9. Stół 8 z urządzeniem może się przesuwać

45 wzdłużnie przed ściernicą w kierunku strzałek f albo
poprzecznie równolegle do osi obrotu ściernicy.

Urządzenie posiada suport stały pionowy 10, w którym
umieszczona jest wahliwą ośpozioma 11 wahliwego supor¬
tu 12, oś geometryczna X-X',znajduje się na przedłużeniu

50 środkowej powierzchni poziomej ściernicy 9.
Suport wahliwy 12 posiada płytę 13 przesuniętą równo¬

legle do osi 11, w której zamocowana jest oś obrotu 14, na
której może się wahać kątowo równolegle do płyty 13,
głowica 15 wrzeciennika oprawki narzędziowej 16, w któ-

55 rej umocowane jest narzędzie do ostrzenia 17. Płyta 13
posiada w pobliżu swojej krawędzi w położeniu przeciw¬
nym do osi obrotu 14, wycięcie 18 po łuku koła o długości
odpowiadającej kątowi 45°, którego środek znajduje się na
osi geometrycznej Z-Z', osi obrotu 14.

60 Układ oznaczenia przedstawionyschematyczniepozwa¬
la zamocować narzędzie we wrzecienniku w każdym żąda¬
nym położeniu. Rygiel blokujący 27 pozwala zamocować
głowicę 15 w każdym żądanym położeniu kątowym.

Oś geometryczna X-X*poziomej osi wahliwej 11 suportu
65 wahliwego 12 i oś geometryczna Y-Y'oprawki narzędzio-
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wej 16 i narzędzia do ostrzenia 17 zbiegająsię w punkcie C,
przez który przechodzi również oś geometryczna ZZ', osi
obrotu 14, wrzeciennika oprawki narzędziowej 16, znarzę¬
dziem do ostrzenia 17.

Tarczapodziałowa 20 układu oznaczania jest sztywno
zamocowana do osi wahliwej 11 i posiada pewną ilość
otworów 21i, 212,213 na obwodzie tarczy.Kołek 22 bloku¬
jącysuport 19 jest sztywnopołączonyz końcem dźwigni 23,
obracającej się na osi 24 wspornika stałego 19, a oś ta jest
prostopadła do osi 11 suportu wahliwego 12. Dźwignia 23
posiada na drugim swoim końcu przycisk odryglowujący
25. Sprężyna umieszczona po stronieprzeciwnej przycisku
pozwala na przechylanie dźwigni 23 blokując w poszcze¬
gólnych otworach 21i, 212, 213 wahliwy suport w odpo¬
wiednim położeniu.

Otwory są umieszczone na obwodzie tarczy 20 w ten
sposób, że pierwszy otwór 211 odpowiada pierwszemu
położeniu suportu wahliwego 12, w którymjest szlifowana
płaszczyzna 3 narzędzia, tworząca kąt przyłożenia.

W drugim otworze 212 odpowiadającym położeniu szli¬
fowania płaszczyzny 5 krawędziostrza, otwór212 znajduje
się na przykład o 90° od otworu 212(dżądany kąt przyłoże¬
nia) w kierunku strzałki f (fig. 4).

Trzeci otwór 213 odpowiada położeniu szlifowania pła¬
szczyzny 6 ograniczającej w punkcie C* krawędź ostrza 4.

Końcówka 28 na suporcie wahliwym 12 umieszczona
w płaszczyźnie pionowej przechodzącej przez &ś obrotu
X-X utrwala położenie tej osi w stosunku do ściernicy 9.

Końcówka 28 może być z powodzeniem wykonana w po¬
staci diamentu do wyrównywania ściernicy i pozwala
ustawić zderzak wózka poprzecznego stołu, nie przedsta¬
wionego, ograniczającego jego drogę.

Sposób działania urządzenia jest następujący. Umiesz¬
cza się najpierw ostrzone narzędzie 17 w oprawce narzę¬
dziowej 16 w ten sposób, że część zużyta albo do ostrzenia
17a przenosi o odległość m punkt C przecięcia się osi, która
to odległość określa środek C narzędzia naostrzonego
(fig.5).

Następnie przystępuje się do trzechnastępującychczyn¬
ności.

, W pierwszej czynności na przykład szlifowania płasz¬
czyzny 3 tworzącej kąt przyłożenia cięcia zwalnia się
najpierw kołek 22 przyciskiem 25 układu wskaźnikowego
i ściskając sprężynę 26, obraca się następnie tarczę 20
w kierunku strzałki f (fig. 4), ażeby doprowadzić otwór 21
pod kołek 22. Skoro przycisk 25 jest zwolniony, kołek 22
jest umieszczony przez działanie sprężyny 26 na dźwignię
23 w otworze 21i i suportobracający się jest unieruchomio¬
ny. Doprowadza się oś Y-Y* narzędzia 17, przez ruch
wahliwyoprawkinarzędziowej 16 na osi obrotu 14, w poło¬
żenie C podziałki b. Narzędzie 17 znajduje się wówczas
w położeniu z fig. 6 i 7, a oś YY* znajduje się wówczas
,w płaszczyźnie pionowej i tworzy z płaszczyzną środkową
poziomą A-A' kąt d równy żądanemu kątowi przyłożenia.
Przez przesunięcie wzdłużne wspornika 10 na stole 8,
doprowadza się koniec narzędzia do styku z przednią
krawędzią 9a ściernicy 9, ażeby zewentualnymi przesunię¬
ciami poprzecznymi dojść do szlifowania płaszczyzny 3
narzędzia, tworząc jego kąt przyłożenia, ażdo stykuwózka
poprzecznego, nie pokazanego, z ogranicznikiem.

W czynności szlifowania płaszczyzny 5 krawędzi ostrza
zwalnia się na nowo kołek 22 układu oznaczania i obraca
się tarczą 20 w kierunku przeciwnym do strzałki f, w ten
sposób, ażeby wprawić kołek 22 do otworu 212, przesuwa
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się kątowo oś Y-Y'narzędzia o żądany kąt b (np. 45°) przez
ruch wahliwy oprawki narzędziowej 16 dookoła osi 14.

Narzędzie 17 znajduje się wówczas w położeniu jak na
fig. 3, 4 i 8, 9. Oś Y-Y' znajdująca się w płaszczyźnie

5 pionowej jest nachylona o kąt e= 90 - b w stosunku do
płaszczyzny poziomej środkowej A - A* ściernicy 9. Wyko¬
nuje się wówczas szlifowanie płaszczyzny 5 doprowadza¬
jąc koniec narzędzia 17 najpierw do części przedniej ścier¬
nicy 9 i przesuwając urządzenie 7 wzdłuż ściernicy. Kąt

10 e ma na celu określenie wystarczającej powierzchni kon¬
taktu z tarczą ścierną, która zwęża się ku środkowi narzę¬
dzia.

Ostatnią czynnością jest szlifowanie płaszczyzny 6 two¬
rzącej w środku narzędzia granicę krawędzi ostrza i której

15 przecięcie z płaszczyzną 3 z pierwszej czynności tworzy
żądany kąt z krawędzią ostrza 4, której wierzchołek znaj¬
duje sięwśrodkuC\ Osiąga się ten cel, po zwolnieniu kołka
22, z otworu 213 tarczy podziałowej 20, jak to opisano
powyżej.

20 Po wykonaniu tej czynności obraca się tarczę 20 o żąda¬
ny kąt w kierunku strzałki f na fig. 4. Położenie kątowe
b osi narzędzia na wahliwym wsporniku jest bliskie jej
położeniu w drugiej czynności opisanej powyżej.

Jaktoprzedstawiono na fig. 10 i 12 narzędzie 17 znajduje
25 się wówczas w płaszczyźnie środkowej poziomej A - A'

ściernicy tworząc kąt f, oznaczony przez płaszczyznę YY*
narzędzia 17 z płaszczyzną pionową krawędzi czynnej 9a
ściernicy 9. Doprowadza się koniec narzędzia 17 do styku
z krawędzią czynną ściernicy i przesuwa się urządzenie 7

30 podłużnie, ażeby uformować płaszczyznę 6. Ogranicznik
nie przedstawiony na stole 8 ogranicza to przesunięcie.

Trzypowyższe operacje mogą być wykonane wporządku
innym jak opisany został powyżej, pod warunkiem, że
koniec szlifowania miałby miejsce w momencie kiedy oś

35 X - X*urządzenia 7 przechodzi przez pionową płaszczyznę
pracy krawędzi 9a ściernicy 9, co uzyskuje się najłatwiej
posługując się ogranicznikiem, nie przedstawionym, na
wózku poprzecznym stołu ostrzarki wyskalowanym dzięki
końcówce 28 na suporcie wahliwym 12.

40 Należy zanotować, że wykonanie płaszczyzny 5 krawę¬
dzi ostrza jest ułatwione, jeżeli poprzednio została wyko¬
nana płaszczyzna 6.

Ażeby wykonać ostrzenie ewentualnych innych krawę¬
dzi narzędzia 17, wystarczy przy pomocy układu oznacze-

45 nia wrzeciennika oprawki narzędziowej 16, obrócićnarzę¬
dzie 17 dookoła swojej osi o kąt odpowiadający liczbie
krawędzi i wykonywać następnie dla dwóch pierwszych
czynności wymienionych powyżej szlifowanie kąta przyło-

* żenią i krawędzi ostrza.
50 Żaden demontaż narzędzia nie jest wykonywany pod¬

czas wszystkich operacji szlifowania narzędzia. Uzyskuje
się w ten sposób bardzo dużą dokładność w określeniu
środka przez trzy płaszczyzny szlifowania.

55 ,
Zastrzeżenia patentowe

1. Sposób ostrzenia narzędzi do obróbki skrawaniem
pracujących przez wcięcie i mających przynajmniej jedno

60 ostrze tnące przechodzące przez środek, ostrzone ściernicą
garnkową w pierwszej płaszczyźniekąta przyłożenia i dru¬
giej płaszczyźnie krawędzi ostrza, znamienny tym, że os¬
trzone narzędzie (17) mocuje się w oprawce narzędziowej
(16) i w czasie trwania czynności ostrzenia wprawia się ją

65 wraz z przyrządem (7) w ruch wahliwy wokół pierwszej osi
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geometrycznej (X-X') znajdującej się na przedłużeniu
środkowej płaszczyzny poziomej (A-A') ściernicy (9),
zbieżnej z drugą osią geometryczną (Y-Y') wspólną dla
oprawki narzędziowej (16) i ostrzonego narzędzia (17)
z tym, że drugą oś geometryczną (Y-Y*)nastawia się przez
kątową zmianę położenia oprawki narzędziowej (16)
w płaszczyźnie przechodzącej przez pierwsząoś geometry¬
czną (X-X') dzięki obróceniu się wokół trzeciej osi (Z-Z*),
prostopadłej do pierwszej osi geometrycznej (X-X*) i prze¬
chodzącej przez punkt (C) przecięcia tych zbieżnych osi,
przy czym dzięki ruchom wahliwym sprowadza się narzę¬
dzia (17) w pierwsze położenie, w którym jego oś (Y-Y')
znajduje się w płaszczyźnie pionowej i jest nachylona
w stosunku do środkowej płaszczyzny poziomej ściernicy
(9) pod kątem ujemnym (d) równym kątowi przyłożenia
płaszczyzny cięcia (3) narzędzia (17), następnie przez prze¬
sunięcie podłużne, koniec narzędzia (17) doprowadza się
do zetknięcia z obracającą się z ściernicą (9) w celu wyko¬
nania czynności szlifowania płaszczyzny kąta przyłożenia,
po czym w następnym obrocie wahliwym przyrządu (7)
wokół pierwszej osi geometrycznej (X-Xf) o określony kąt
sprowadza się ostrzone narzędzie (17) w drugie położenie
dzięki wahliwemu obrotowi przyrządu (7) z oprawką na¬
rzędziową (16) mocującą ostrzone narzędzie (17) nadające¬
mu nowe położenie kątowe ostrzonemu narzędziu (17) dla
dokonania czynności szlifowania płaszczyzny kąta natar¬
cia (5)przechodzącej przez ścin, a następniewprowadza się
ostrzone narzędzie (17) w położenie trzecie w kolejnym
obrocie wahliwym przyrządu (7) wokół pierwszej csi geo¬
metrycznej (X-X'), ale w kierunku przeciwnym do kierun¬
ku w położeniu drugim, o kąt zbliżony do kąta w położeniu
drugim z tym, że osi narzędzia (17) nadaje się położenie
w płaszczyźnie środkowej poziomej ściernicy (9), która to
oś tworzy żądany kąt z jej przednią powierzchnią, po czym
koniec narzędzia (17) doprowadza się do zetknięcia
z przednią powierzchnią ściernicy (9) przez przesunięcie
wzdłużne przyrządu (7) dla należytego podcięcia i usytuo¬
wania ścina przez zaszlifowaniepłaszczyzny, która przeci¬
na płaszczyznę kąta przyłożenia według linii tworzącej
z krawędzią ostrza kąt nie przekraczający 90° i mającej
swój wierzchołek w osi narzędzia.

8

2. Un-ądzenie do ostrzenia narzędzi doobróbki skrawa¬
niem pracujących przez wcięcie i mających przynajmniej
jedno ostrze tnące przechodzące przez środek, znamienne
tym, że ma tarczę podziałową (20) zamocowaną na wahli-

5 wej osi poziomej (11), współpracującą z pierwszym ukła¬
dem wyznaczania i zamocowaniaosi w żądanym położeniu
i z wrzeciennikiem oprawki narzędziowej (16), w której
zamocowane jest ostrzonenarzędzie (17), przy czym wahli-
wy suport (12) ma podłużną płytę (131) przesuniętą poprze-

10 cznie w stosunku do wahliwej osi (11) i posiadającą oś *
obrotową (14) głowicy (15) oraz ośprostopadłądowahliwej .'
osi (11) dla przemieszczania głowicy o kąt (b) w płaszczyź- \
nie równoległej do podłużnej płyty (13), przy czym płyta
(13) jest przesunięta w taki sposób, aby wspólna oś geome-

15 tryczna (Y-Y*)narzędzia (17) i oprawki narzędziowej (16)
we wszystkich położeniach kątowych oprawki narzędzio¬
wej (16) i oś geometryczna(X-Xł)obrotu suportuwahliwe-
go (12) były zbieżne w punkcie (C) przez który przechodzi
równieżoś geometryczna (Z-Z*)osi obrotowej (14) oprawki

20 narzędziowej (16), przy czym głowica (15) oprawki narzę¬
dziowej jest ponadto sprzęgnięta z osią wahliwą (11) przez
układ blokujący głowicę w żądanym połączeniu kątowym
z tym, że przyrząd (7) jest usytuowany obrotowo we wrze-
cienniku oprawki narzędziowej (16).

25 3. Urządzenie według zastrz. 2, znamienne tym, że tar¬
cza podziałowa (20) sztywno połączona z poziomą osią
wahliwą (11) suportu wahliwego (12/ ma na obwodzie
otwory (20i, 20*, 20a), w które wchodzi kołek (22) dźwigni
(23) wahającej się na osi (24).

30 4. Urządzenie według zastrz. 2, znamienne tym, że płyta
(13) suportu wahliwego (12) jest równoległa do poziomej
osi wahliwej (11), a głowica (15) wrzeciennika oprawki
narzędziowej (16) stanowi równieżpłytę przesuwaną kąto¬
wo na płycie (13).

35 5. Urządzenie według zastrz. 4, znamienne tym, że płyta
(13) suportu wahliwego (12) ma wycięcie (18) po łuku koła
o długości odpowiadającej kątowi 45°, i środku znajdują¬
cym się na osi geometrycznej (Z-Z*) osiobrotu (14) głowicy
(15) wrzeciennika oprawki narzędziowej (16), w które

40 wchodzi znany rygiel (27) blokujący głowicę (15).
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