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Oblasť techniky
Technické riešenie sa týka systému na elimináciu chýb obsluhy pri tankovaní pohonných hmôt. Technické riešenie spadá do oblasti automobilového priemyslu.
5

Doterajší stav techniky
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V súčasnosti sa používajú na čerpacích staniciach pohonných hmôt výdajné pištole, ktoré len čiastočne
eliminujú chyby obsluhy. Dnešné moderné pištole sa skladajú z dvo ch ventilov. Hlavný uzatvárací ventil
stlačením spúšte v rukoväti pištole sa otvorí a prívodom priteká palivo pod tlakom cca 0,2 až 0,3 MPa. Ak
pištoľ spadne na zem, prívod paliva okamžite uzavrie. Otvorením hlavného ventilu zároveň dochádza k prisávaniu vzduchu pomocou vzduchového kanálu (trubička v hlavnom hrdle pištole). Ak palivo v hrdle nádrže
stúpne až k pištoli, uzavrie sa prisávanie vzduchu a tak preruší rovnováhu tlakov. Membránový ventil vypne
hlavný ventil. Všetky čerpacie stanice používajú tie isté rozmery tankovacích pištolí. Ich priemer je daný
medzinárodnou normou, ktorú musia výrobcovia výdajných stojanov akceptovať. Systémy zabraňujúce natankovaniu nesprávneho paliva fungujú len za predpokladu, že sa na tankovanie použije normalizovaná pištoľ. Hrdlá tankovacích pištolí majú tri rozmery. Priemery 32 mm a 40 mm sa používajú na naftu a priemer 20
mm na benzín. Pri tankovaní paliva do benzínového motora nie je riziko natankovania nafty. Pištoľ má väčší
priemer ako hrdlo palivovej nádrže. Naopak to je možné a náklady na vyčistenie palivového systému sú nemalé. V súčasnosti existujú systémy, ktoré eliminujú toto riziko (EasyFuel – Ford, Caparo – Rightfuel a iné.)
Je známy systém ochrany zamedzujúci nesprávne tankovanie paliva, napr. zo zverejnenej patentovej prihlášky KR 2012/0049556, ktorý využíva mechanické rozlíšenie päťhranného a šesťhranného prierezu rúry tankovacej pištole a hrdla palivovej nádrže. Z patentovej prihlášky US 2016/012261 je známe použitie RFID technológie, kde čelná strana tankovacej pištole je vybavená čítačkou RFID čipov a hrdlo palivovej nádrže je vybavené RFID čipom. Nevýhodou je fakt, že je to pomerne zložité usporiadanie. Tieto sa však montujú do určitých vozidiel od určitého času. Pri starších autách takéto riziko reálne existuje.
Aby k takýmto situáciám nedochádzalo, bolo vyvinuté úsilie o riešenie tohto problému a výsledkom tohto
úsilia je systém na elimináciu chýb obsluhy vzniknutých pri tankovaní pohonných hmôt podľa predkladaného
technického riešenia.
Podstata technického riešenia
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Uvedené nedostatky sú v podstatnej miere odstránené systémom na elimináciu chýb obsluhy vzniknutých
pri tankovaní pohonných hmôt podľa predloženého technického riešenia, ktorého podstata spočíva v tom, že
je tvorený RFID čipom umiestnenom na veku palivovej nádrže, pričom čítačka RFID čipov so signalizačným
obvodom je umiestnená na tankovacej pištoli tankovacieho stojana. Je praktické, ak čítačka RFID čipov má
akustický signalizačný obvod. Čítačka RFID čipov má dve externé antény.
Základ fungovania celého systému pracuje na princípe bezkontaktnej identifikácie pomocou RFID čipu a
bezkontaktnej čítačky týchto čipov. Zákazník, t. j. prevádzkovateľ automobilu so vznetovým motorom, si
kúpi samolepiaci RFID čip, ktorý umiestni na vnútornú stranu veka palivovej nádrže. Prevádzkovateľ stanice
na výdaj pohonných hmôt musí tankovacie pištole benzínových výdajných stojanov vybaviť malou čítačkou
RFID čipov. Čítačka RFID čipov musí obsahovať dve externé antény, lebo automobily vyrábané na Ďalekom
východe majú tankovací otvor na ľavej časti karosérie. Čítačka taktiež musí obsahovať akustické zariadenie.
Zákazník vybavený RFID čipom na veku nádrže príde tankovať naftu. Naftová pištoľ nemá žiadne čítacie zariadenie, a preto bez problémov natankuje. V prípade, ak ten istý zákazník by sa pokúsil natankovať benzín,
čítačka na výdajnej pištole zaznamená prítomnosť RFID čipu na veku nádrže a zvukovo upozorní zákazníka
na omyl.
Výhody systému na elimináciu chýb obsluhy vzniknutých pri tankovaní pohonných hmôt podľa technického riešenia sú zjavné z účinkov, ktorými sa prejavujú navonok. Vo všeobecnosti možno konštatovať, že
originalita predloženého zariadenia spočíva v tom, že navrhnutý systém je použiteľný na čerpacích staniciach
pohonných hmôt, pričom jeho finančná náročnosť je rozdelená medzi zákazníka, t. j. odberateľa pohonných
hmôt, a prevádzkovateľa čerpacej stanice. Finančná náročnosť zákazníka je približne 2 eurá na jedno auto so
vznetovým motorom a prevádzkovateľa približne 20 eur na jeden benzínový výdajný s tojan.
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Prehľad obrázkov na výkresoch
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Systém na elimináciu chýb obsluhy vzniknutých pri tankovaní pohonných hmôt podľa technického riešenia bude bližšie vysvetlený na výkrese, kde na obrázku 1 je znázornené umiestnenie RFID čipu na vnútornej
strane veka palivovej nádrže automobilu. Na obrázku 2 je znázornená tankovacia pištoľ vybavená čítačkou
RFID čipov vsunutá v hrdle palivovej nádrže automobilu.
Príklady uskutočnenia
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Jednotlivé uskutočnenia podľa technického riešenia sú predstavované na ilustráciu a nie ako obmedzenia
technických riešení. Odborníci poznajúci stav techniky nájdu alebo budú schopní zistiť s použitím nie viac
ako rutinného experimentovania mnoho ekvivalentov k špecifickým uskutočneniam technického riešenia. Aj
takéto ekvivalenty budú spadať do rozsahu nasledujúcich nárokov na ochranu.
Odborníkom poznajúcim stav techniky nemôže robiť problém optimálne navrhnutie konštrukcie a výber
jeho prvkov, preto tieto znaky neboli detailne riešené.
V tomto príklade konkrétneho uskutočnenia je opísaný systém na elimináciu chýb obsluhy vzniknutých
pri tankovaní pohonných hmôt podľa technického riešenia, ako je to znázornené na obrázkoch 1 a 2. Systém
na elimináciu chýb obsluhy vzniknutých pri tankovaní pohonných hmôt podľa technického riešenia je tvorený RFID čipom 1 umiestnenom, zvyčajne nalepenom, na vnútornej strane veka 4 palivovej nádrže automobilu. Čítačka 2 RFID čipov s akustickým signalizačným obvodom je umiestnená na tankovacej pištoli 3 tankovacieho stojana. Čítačka 2 RFID čipov má dve externé antény 5, jednu na svojej ľavej bočnej strane a druhú na svojej pravej strane.
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Priemyselná využiteľnosť
Priemyselná využiteľnosť systému na elimináciu chýb obsluhy vzniknutých pri tankovaní pohonných
hmôt podľa technického riešenia je predovšetkým v automobilovom priemysle.
30
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NÁRO KY
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NA O CHRAN U

1. Systém na elimináciu chýb pri tankovaní pohonných hmôt, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že je
tvorený RFID čipom (1) umiestnenom na veku (4) palivovej nádrže, pričom čítačka (2) RFID čipov so signalizačným obvodom je umiestnená na tankovacej pištoli (3) tankovacieho stojana.
2. Systém na elimináciu chýb pri tankovaní pohonných hmôt podľa nároku 1, v y z n a č u j ú c i s a
t ý m , že čítačka (2) RFID čipov má akustický signalizačný obvod.
3. Systém na elimináciu chýb pri tankovaní pohonných hmôt podľa nároku 1, v y z n a č u j ú c i s a
t ý m , že čítačka (2) RFID čipov má dve externé antény (5).
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